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Tavaszi
megújulás
Csodás árnyalatok és inspirációk
várnak a Douglasnál!
MOM PARK FÖLDSZINT
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a tavasz
FELPEZSDÍT

Végre kijelenthetjük: a hideg téli napoknak vége!
A MOM Park és kínálata az új évszak frissességével
színesítse be napjainkat. A természet ébredésével
a virágok nélkülözhetetlen részei lesznek életünknek,
frissesség és színek költöznek be otthonunkba
és ruhatárunkba. Ezért mi is átadtuk magunkat
a pasztellszínek inspirációjának és összegyűjtöttünk
egy csokrot az évszaknak megfelelő trendekből.
Trendajánlónk mellett a kikelet további
meglepetést is tartogat vásárlóink számára, mert
egy nyereményjátékkal is készülünk március
18-a és május 5-e között. Ezen időszak alatt
vásárlásával megszerezheti fődíjunkat, egy utazást
Amszterdamba, a tulipánok hazájába, vagy akár heti
nyereményeinkre is nagy eséllyel pályázhat!
De természetesen most tavasszal sem maradhat
el a közkedvelt MOM Park Shopping Days sem!
Ha tovább szeretné növelni nyerési esélyét, akkor
semmiképp se hagyja ki a május 2-a és május 5-e
között megrendezésre kerülő eseményt, melyen
páratlan kedvezményekkel és egyedi ajánlatokkal
készülünk látogatóinknak!
Nézzen be a MOM Parkba, várni fogjuk!

Szegedi Anna
MOM Park marketing- és PR-igazgató
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KIKELET

AZ ASZTALON

A hideg, borongós, szürke tél után a tavasz
egyszerű bájával képes szépséget csempészni
életünkbe. Néhány szál kedves virág csodára
képes, otthonunk máris elragadó hangulattal
fogad bennünket. Hanyag eleganciát
kölcsönöz a térnek, ha natúran, vázába
helyezünk pár szál fréziát, tulipánt,
szellőrózsát vagy mondjuk jácintot,
nárciszt és boglárkát. Szerezze be őket
az Arioso virágüzletben, de ha ennél
összetettebb csokorra vágyik, akkor kérje
szakértőnk segítségét, aki az aktuális
slágernövényekből fantaszikus
együttest köt.
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Get the
buzz!

BUTLERS: Geometrikus pohár: 1 290 Ft / Locsolókanna: 2 490 Ft / Eukaliptusz ágak: 990 Ft / Szőrös, lila párna: 14 900 Ft / Papír égősor 3 990 Ft / Ananász égősor: 3 990 Ft /
Arany váza: 5 990 Ft / Naptükör: 9 900 Ft / Apró rózsaszín pohár: 990 Ft / Nagy rózsaszín pohár: 1 290 Ft / Türkiz váza: 3 490 Ft / Lila tálca: 6 990 Ft / Rózsaszín tálca: 4 990 Ft /
Csíkos arany kaspó: 2 990 Ft / FLORISTA krémszínű művirág: 1 990 Ft/szál / FLORISTA művirág, boglárka: - 1 290 Ft/szál / FLORISTA művirág, pünkösdi rózsa csokor: 1 690 Ft
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Világos?IGEN
Hogyan nyerhetjük vissza ragyogásunkat? A természettel együtt mi is
megújulhatunk, vegyük elő a kedvenc világos árnyalatainkat, és ne féljünk
együtt vibrálni a minket körülvevő, bimbózó virágokkal! Kevésbé bátrak
kezdhetnek akár egy-egy apró virágmintás kiegészítővel.

Kabát - MAX&Co.: 107 100 Ft

Szandál - MICHAEL KORS: 47 000 Ft

Napszemüveg - H&M: 3 495 Ft
Kabát - LIU JO: 142 590 Ft
Nyaklánc - PANDORA: 27 900 Ft
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Táska - FURLA CORONA: 118 500 Ft

Sál - COCCINELLE: 34 900 Ft

Virágmintás ruha - MAX&Co.: 117 290 Ft / Rózsaszín táska - FURLA: 80 000 Ft / Karkötő színes charmokkal - PANDORA: 166 600 Ft / Három gyűrű - PANDORA: 10 900 Ft,
22 500 Ft, 19 500 Ft / Arany növény levél gyertyatartó - ARIOSO: 17 500 Ft / Arany madárka - ARIOSO: 15 900 Ft / Átlátszó kék váza - BUTLERS: 3 990 Ft /
Türkiz váza - BUTLERS: 3 490 Ft / Hullámos váza rózsaszín - BUTLERS: 5 490 Ft /
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KLASSZIKUSOK
ÚJRAGONDOLVA
Az enyhülő idő remek alkalom arra, hogy újra néhány klasszikus,
de mégis játékos formát viseljünk lábunkon. A csíkos, valamint
a kockás minta ismét elengedhetetlen része lesz a ruhatárnak,
a konzervatív vonalat pedig az élénk színek teszik majd
izgalmassá a Calzedonia tavaszi-nyári katalógusából inspirálódva.
A tavaly már reneszánszát élő pöttyök természetesen idén sem
hiányozhatnak, hiszen bizonyos szetteknek elragadó kiegészítői.

Hátsó csíkos total sharper
testformázó harisnyanadrág:
4 195 Ft

Ellentétes színű pöttyökkel:
3 195 Ft
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Gyémántmintás necc:
3 195 Ft

Félig áttetsző, puha tapintású, 12 színben:
1 995 Ft

KÉT LÁBBAL

A FÖLDÖN
A természet két arca tükröződik a Salamander
szezonális lábbelijein. Egyfelől a vad állatminták
uralják a tervezők által megálmodott nyári
cipőket: kígyóbőr, feltűnő virágok, flóra és fauna
izgalmas részletei.
Viszont, akik a kevésbé feltűnő stílust kedvelik,
azok sem maradnak választék nélkül, mert
a másik irányzatban a természetközeli anyagok
dominálnak. A minőségi bőr, a kényelmes parafa,
az exkluzív textíliák. Ismerkedjen meg velük, és
kerüljön minden lépéssel közelebb a divathoz.
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outside!

STEP

A férfidivatban is tovább hódítanak
a természetközeli anyagok, fazonok és színek.
Utóbbi uralkodó árnyalatai a földbarna,
a mélytenger kék és a mindent balanszírozó,
örök elegáns fekete. Az irányzat kiemeli
a maszkulin jegyeket és ösztönös erőt
sugároz.

Tommy Hilfiger táska GRIFF COLLECTION:
93 510 Ft

Tommy Hilfiger ing GRIFF COLLECTION: 31 410 Ft

Zokni - GANT: 4 750 Ft

Fine Merino kardigán - GANT: 59 990 Ft
The linen banker reg ing - GANT: 53 990 Ft
01. slim twill chino nadrág - GANT: 45 990 Ft
Pepe Jeans férfi cipő - OFFICE SHOES: 22 990 Ft
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Tommy Hilfiger öv GRIFF COLLECTION:
21 510 Ft

Fehér ing - LAAG&HILL: 19 990 Ft / Sötétkék nadrág - GANT: 56 990 Ft / Sötét cipő - GANT: 43 990 Ft / Sötétkék zakó - GRIFF: 92 900 Ft / Barna bőr öv - GRIFF: 16 900 Ft /
Barna férfióra - GUESS: 45 000 Ft / Boros pohár - BUTLERS: 2 490 Ft / Puff - BUTLERS: 24 900 Ft / Madár - ARIOSO: 17 900 Ft / Levél tál - ARIOSO: 4 900 Ft /
Bor - Konyári Loliense fehér 2018 - BORTÁRSASÁG: 2 490 Ft / Művirágok - BUTLERS: 1 690 Ft-tól
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SUMMER
IS COMING

VINTAGE BEAUTY Anti-aging szérum
A 2018. évi “Joy Prix de Beauté” verseny
“Női luxus arcápolási” kategóriájának
közönségdíjasa, kiválóan csökkenti
a ráncok mélységét, stimulálja
a kollagéntermelést, rugalmas,

Az enyhülő idő új kihívások elé állítja a bőrápolást:

egységes, hidratált bőrt eredményez.

a fagyos tél miatt megviselt arcot ragyogóvá
varázsolni, miközben óvjuk is értékes textúráját.
Éppen ezért többszörösen hatékony és koncentrált
EXTRA INTENSIVE krém 40 mL

táplálásra van szüksége bőrünknek, amitől újjáéled
és felfrissül.

Pompás olajokból készült,
selymes és gazdag formula,
ami az arcbőrét folyamatosan

APIVITA - WINE ELIXIR Ránctalanító szérum 30ml

újjáéleszti.

Minden bőrtípusra alkalmas, csökkenti a ráncokat,
feszesebb bőrt és megemelt arckontúrt ad.

APIVITA - WINE ELIXIR
Ránctalanító arckrém LIGHT 50ml

EXTRA INTENSIVE ESSENCE 40 mL

Könnyű állagú, antioxidánsokban

Frissítő és könnyed formula, ami gyorsan

gazdag krém, mely csökkenti

felszívódik, és egyenletes energizáló érzést

a mélyebb ráncokat, feszesíti,

biztosít.

rugalmasítja a bőrt, fokozza
a kollagén és elasztin képződést.
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sun

KISS THE

A Pantone 2019-ben a korallt választotta

Emporio Armani szemüveg - OPTIC WORLD
Ára: érdeklődjön a forgalmazónál

az Év Színének. Ezzel és pasztell

testvéreivel lehetetlen a mellényúlás!
Ne tartsunk a világos színektől, mert
ezek sokat lágyítanak az ember vonásain,
ráadásul könnyen harmonizálnak egyéb
árnyalatokkal. Napszemüvegek

esetében pedig bámulatos hatást
eredményeznek a sötét üveggel,

Michael Kors
napszemüveg OPTIC WORLD
Ára: érdeklődjön
a forgalmazónál

így adnak hollywood-i karaktert
az arcnak.

Sensaya napszemüveg VISION EXPRESS: 34 990 Ft

In Style férfi napszemüveg VISION EXPRESS: 23 990 Ft
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a kaland
HÍV

Szalmakalap - H&M: 3 495 Ft

A kuckózás ideje lejárt, végre hivatalosan is megkezdődhetnek a vérpezsdítő
kalandok. Lépjünk ki a komfortzónánkból és ugorjunk fejest valami újba!
Egy kényelmes tornacipő, egy védelmező kalap, egy designos napszemüveg
és a különböző méretű táskák a legjobb barátaink lesznek az úton!
Karl Lagerfeld cipő OFFICE SHOES: 61 990 Ft

Napszemüveg - MICHAEL KORS: 50 000 Ft

Bőr hátitáska –
MICHAEL KORS:
123 000 Ft

Fore ufo okos-maszk
arckezelő eszköz DOUGLAS: 97 990 Ft
Kozmetikai szett - FURLA: 50 000 Ft
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Kerekes bőrönd - GUESS: 45 490 Ft / “Au revoir” feliratú pulóver - H&M: 5 995 Ft / Rosé gold szemfedő - H&M: 1 495 Ft / Fehér-rózsaszín táska - FURLA: 94 500 Ft /
TIFFANY&CO. kék ombre napszemüveg - OPTIC WORLD: 108 990 Ft / Flat vászoncipő - CCC: 12 500 Ft / Zöld öv - CCC: 1 590 Ft / Virágos kendő - COCCINELLE: 34 900 Ft / Piros
pénztárca - COCCINELLE: 13 900 Ft / Gyapot és fehér magnólia tusfürdő - MÜLLER: 1 290 Ft / VALENTINO DONNA ACQUA parfüm - MÜLLER: 27 900 Ft / Rózsaszín notesz - BUTLERS:
1 990 Ft / Kis bohémek könyv - LIBRI: 3 990 Ft / Nyúl cipő könyv - LIBRI: 3 990 Ft / Fényképezőgép - MICHAEL KORS: 41 000 Ft / Könyvek - LIBRI: 3 990 Ft/db / Fa karkötő - MOHITO: 1 995 Ft
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Körömcipő - MOHITO: 9 995 Ft

HEitEup
STEP

Cersei Pump cipő - MICHAEL KORS: 47 000 Ft

LS

Egy igazi nő életében elkerülhetetlen az olyan
alkalom, amikor magassarkút kell húznia. A titok,
hogy megtaláljuk a hozzánk leginkább passzoló
típust, amiben nemcsak magabiztosan közlekedünk,
de nőiességünk is sugárzik. A designerek nem
fukarkodnak választási lehetőséggel: a törpesaroktól
a klasszikus stilettóig valamennyi trend kínál olyat,
ami tükrözheti személyiségünket.

Szandál - MAX&Co.: 82 450 Ft
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Masnis női cipő NERO GARDINI: 48 990 Ft

Női többpántos cipő GUESS: 49 990 Ft

Hispanitas sling cipő SALAMANDER: 49 990 Ft

HATÁROZOTT

1

FELLÉPÉS

3

2

Lacoste Esparre cipő OFFICE SHOES: 31 990 Ft

5

Pepe Jeans Tinker Pro
Premium cipő OFFICE SHOES: 28 990 Ft

Állítólag egy férfiről mindent elárul, hogy milyen
cipőt visel. Egy ápolt lábbelire pillantva csupa pozitív
asszociáció kapcsolódik az emberhez. 2019-ben
akár elegánsan, akár sportosan állunk a témához,
a természetes anyagok és színek kölcsönönöznek
elemi erőt viselőjüknek.
Griff Casual cipő GRIFF COLLECTION:
17 910 Ft

4

Lanetti félcipő - CCC: 9 790 Ft

Férfi bőr cipő SALAMANDER: 47 990 Ft
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aint

P

YOUR MOOD!

Sensai Blooming Blush
ragyogást fokozó pirosító DOUGLAS: 14 990 Ft
MAC Extra
Dimension
Skinfinish púder DOUGLAS:
9 600 Ft

Vichy Mineral 89 50 ml EVITAL gyógyszertár:
7 010 Ft
Luxe Lip Color
Pale Coral rúzs BOBBI BROWN:
11 600 Ft
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Highlighter Paletta - BOBBI BROWN: 15 700 Ft

A kozmetikai cégek is a kikeletre hangolnak.
Ezekben a hónapokban kiválóan passzolnak
a púderes színek a merészebb, de mégis
meleg árnyalatokkal. Az Év Színének
választott korall és árnyalatai ezen
a területen is hódítanak, érdemes
kísérletezni velük.

Smokey Eye Mascara BOBBI BROWN:
9 800 Ft

Artdeco Galaxy Glam Highlighter MÜLLER: 7 990 Ft
Artdeco Camouflage ceruza MÜLLER: 3 790 Ft

Növény mintás köntös - INTIMISSIMI: 24 990 Ft / Növény mintás felső - INTIMISSIMI: 11 990 Ft / Puha törölköző - GANT: 7 990 Ft / Ovális fülbevaló - SILVER ISLAND: 47 300 Ft /
Jo Malone English pear parfüm - DOUGLAS: 18 100 Ft / Jo Malone English peony parfüm - DOUGLAS: 36 100 Ft / Dior rúzs - DOUGLAS: 12 600 Ft / Kis váza - BUTLERS: 990 Ft /
Kis virágok - BUTLERS: 990 Ft / LeMer compact púder - DOUGLAS: 39 890 Ft
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LENDÜLET
A NESPRESSO-VAL!
A tavaszi fáradtság mindennapos leküzdésében jó
szolgálatot tehetnek a Nespresso kávékapszulái.
Egyedi ízélménnyel felébresztik érzékeinket, így máris
könnyebben bújunk ki a meleg paplan alól. Az újdonságok
között megkóstolhatjuk a virágos jegyű, magasabb
koffeintartalmú Vivalito Lungót, belekortyolhatunk az egyedi
eljárásokkal készült Master Origin sorozat két friss kapszulájával
Etiópia és Kolumbia távoli kávékülönlegességeibe, és
elmerülhetünk egy csésze sűrű, krémes cappuccino
nyújtotta felfrissülésben a Kazaarral.
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ethiopia

colombia

kazaar vivalto lungo

RENASCENCE
Virágos, mint a kikelet a természetben, könnyed,
akárcsak a májusi szellő, vidám, mint egy napsütötte
délután - sugározza magáról az új kollekció, mely Betty
Barclay, Oui, Monari, Marc Aurel és Mac darabokból
áll. A korábbi nevén Sento pop-up, mostantól pedig
Oui& néven található üzletünkben fel is próbálhatjuk
a magas minőségű, stílusos kreációkat, és így
megújulva köszönthetjük mi is az új évszakot.
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BON APETIT!
A Bagatellini termékeiben az egészséges alapanyagok felhasználásának hála
megszülethettek a nádcukorral készült péksütemények és a bio pékáruk.
Leghíresebb kenyerük, az Ardenner is kapható az üzletben.

Aki pedig a francia gasztronómia híve, annak ajánljuk az a table!
különlegességeit. Közkedvelt finomságuk, a mandulás croissant elérhető,
mindennap omlósan és ízletesen!
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BUTLERS TERMÉKEK: Szőttes hatású piknik takaró : 4 990 Ft / Csíkos szőnyeg: 4 490 Ft / Kék-lila, növény mintás takaró: 7 990 Ft / Rózsaszín párna: 4 990 Ft / Fekete-fehér, mintás
párna: 9 990 Ft / Menta színű párna: 3 990 Ft / Piknik kosár: 16 990 Ft / Befőttes üveg: 990 Ft / Csatos üveg: 1 190 Ft / Smoothie üveg: 2 490 Ft / Kék színű pohár: 990 Ft /
Kistányérok: 1 690 Ft/db / Bambusz tálca: 6 990 Ft / Evőeszköz szett: 4 990 Ft / Tojáskanál: 390 Ft / Tálkák: 990 Ft / Pezsgős poharak: 690 Ft/db / Mini borsdarálók: 990 Ft/db / Textil
szalvéták: 1 490 Ft/db / Gyümölcsök - SPAR / Péksütemény - BAGATELLINI / Szendvics és frissítő - FRUCCOLA / Bor: Demeter Zoltán Birtokbor (Furmint, 2017) - BORTÁRSASÁG: 4 650 Ft
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Egy személyiségünkhöz passzoló óra nem csupán egy nagyszerű
antré ízlésünk pozícionálására, hanem királyi erényünk,
a pontosság mérföldköve is. A kerek számlap megannyi stílus
kerete lehet: a sportosan elegánstól a letisztultan romantikusig.
Azoknak pedig, akik az óra mellé egy kecses karkötőre is
vágynak, ajánljuk a Pandora légies darabját - stílusunknak
megfelelő, választható függőkkel.

Bering férfi karóra SILVER ISLAND:
50 900 Ft
Bering férfi cserélhető szíjas karóra SILVER ISLAND:
63 900 Ft

Bering Classic férfi karóra SILVER ISLAND:
72 900 Ft

a kulcs

PANDORA karkötő:
22 500 Ft
Charmok: 10 500Ft - tól
(az összeállítás minden esetben tetszőleges)

AZ IDŐZÍTÉS
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Női köves karóra GUESS: 31 990 Ft

Rosefield THE MERCER női karóra SILVER ISLAND: 29 900 Ft

Swarovski Crystal Lake női karóra SILVER ISLAND: 92 900 Ft

YOUR STYLE.
YOUR JOURNEY.
Szerezze be a legfrissebb
újdonságokat, és nyerjen
utazást az ezerszínű
Amszterdamba!
Nyereményjáték időtartama:
2019.03.18. - 05.05.
Részletek és játékszabályzat:
www.mompark.hu
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SZABADNAK

SZÜLETTEK
WIWE szív diagnosztikai eszköz

DJI MAVIC 2 PRO
1"-os Hasselblad képérzékelő, 4K videóminőség,
4 féle Hyperlapse és panoráma mód és számos
további előny ebben a nagyszerű drónban.
468 990 Ft

Egészségből csak egy van. Vedd észre időben
a bajt a WIWE szívdiagnosztikai eszközzel,
mely egészségbiztosítási kártyával is
a Tiéd lehet
87 990 Ft
Kiterjesztett garancia
Válaszd az iCentre Business Box
kiterjesztett garancia szolgáltatását
a megvásárolt készüléked mellé, akár
a gyártói vagy kereskedői garancia
lejárata előtti 60. napig!

BeoPlay A1
MacBook Air 13” (2018)
Vékonyabb, könnyebb,
gyorsabb, mint valaha.
A MacBook Air 13” (2018)
meggyőző képességeire
bárhol, bármikor számíthatsz.
474 990 Ft -tól
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Nőies mini hordozható hangszóró 9 gyönyörű
színben, Bluetooth technológiával és hívás
kihangosítás funkcióval.
79 990 Ft
Apple Watch Series 4 GPS
Az Apple Watch Series 4 GPS kagylófehér
sportpántjával és egyedülálló képességeivel tökéletes
társ a sportos életmódhoz.
149 900 Ft-tól

BALANCE
YOUR LIFE
Tavasszal nem csupán a ruhatárunkat, de
a vitaminraktárainkat is újra kell tölteni.

A Fruccola egészséges zöldség- és
gyümölcsleveit idénygyümölcsökből is
kérhetjük, így maximalizálva a
szervezetünkbe kerülő jótékony anyagok
mennyiségét. Többféle formában elérhetőek:
tiszta levekként, jégkásaként, smoothie-ként,
turmixként - amelyeket növényi tejből is
rendelhetünk.

Az Angelo cukrászda a fitt harapnivalókon
kívül pedig hagyományos desszertekkel is
várja vendégeit, akik egy kis édes bűnbeesésre
vágynak a diétájuk közepette. A csábító falatok
a gyönyörű külsővel hívogatnak.
27

Gasztrokikelet
Egy tápláló salátáért hálás lesz a testünk, a benne lévő
vitalizáló összetevőkért pedig egész lényünk. A szezonális
újdonság vezető összetevői a tonhal, a retek, a zöldalma
és az uborka kockák, amit wasabi krémes cipriani szósszal
bolondítanak érzékelőbimbóink legnagyobb örömére.
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Minél színesebb egy tányér, annál finomabb és
egészségesebb, ahogy mondják. Igaz ez erre
a tavaszváró fogásra is, melyben egyesül a spenót
és a mozarella harmóniája, az ízletes csirkemell és
a laktató, de mégis tavaszi frissességtől duzzadó
köretmix sült burgonyával, koktél paradicsommal,
brokkolival.

A népszerű sushi fajta újhullámos verziójában egy
vékony avokádószeletbe göngyölik az ízletes rizst,
a zöldségeket és a halat, melyet néhány csepp chilis
majonéz emel tökéletes falattá.

Szezám tárul - benne pedig egy fenséges pekingi
kacsa pirul esszenciális kínai fűszerekben
megforgatva. A hozzá kínált könnyű, citrusos
salátával tökéletes harmóniában remek fogás.
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ZARDETTO Col Fondó Rizolo
Palackban erjesztett, szűretlen
frizzante. Gazdag korty, könnyed
gyümölcsösség, édes sütemény,
nagyon finom buborékok.

EGY KORTY
NYÁRELŐ!

2 250 Ft

MATUA Lands &
Legends Sauvignon
Blanc 2018
A legjobb ültetvények
szelektált gyümölcseiből

SAUSKA TOKAJ
Sárgamuskotály 2018

készül, saját válogatott
élesztőtörzzsel beoltva.
Erőteljes illat, frissítő

A fajtánál ritkán tapasztalt tartalom,

savak, citrusok, maracuja

jó struktúra, pezsgő savérzet és

és sok más trópusi gyümölcs,

finom ásványok.

rétegzett ízvilág.

2 390 Ft

7 250 Ft

IKON Rajnai Rizling 2018

SAUSKA Extra Brut Rosé Pezsgő

A korty feszes, jó savú, lédús almával

Egyre több hagyományosan érlelt magyar

és sárgabarackkal. A ropogós szerkezetet öt

pezsgővel találkozunk, de rozéval közülük

gramm maradékcukor kerekíti.
1 850 Ft

alig-alig. Az első tokaji rozé pezsgőt kóstolva
nem is értjük, miért kellett eddig várni.
4 500 Ft
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SHOPPING DAYS
2019. MÁJUS 2-5.
INSPIRÁCIÓ.
STÍLUS. KEDVEZMÉNYEK.

Keresse a szezon
újdonságait és
egyedi ajánlatainkat!

31

31

GET

YOUR

balance

Shaping Waist
jóganadrág H&M: 6 995 Ft

A jóga több mint sport, inkább életmód. Akár testmozgásként
tekintünk rá, akár az egyéb edzések kiegészítőjeként, abban

mindenki egyetért, hogy a jóga páratlanul inspiráló időtöltés,
amiért nemcsak az izmok hálásak, hanem a lélek is felüdül tőle.

A megfelelő eszközökkel még jobb teljesítményre sarkalhatjuk
magunkat, íme az ajánlónk.
High support sportmelltartó H&M: 6 995 Ft

Medium support
sportmelltartó H&M: 2 995 Ft

Sportnadrág H&M: 5 995 Ft
Nike Elstka Mesh felsőrész HERVIS: 9 999 Ft

Under Armour Undeniable 3.0
Small Duffle táska - HERVIS: 12 999 Ft
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Adidas jóga matrac - HERVIS: 7 990 Ft

szelet

JÓ

HP Shore poló HELLY HANSEN:
19 990 Ft

Sport, élmény, verseny. Hallgasson a belső

iránytűjére, és érje el célját stílusosan. Bármilyen
ambícióval is lép a fedélzetre, ragadja meg

a kormányt! Professzionális kellékekkel minden
akadály legyőzhető, és baráttá válik a szikrázó

napsütés, a felcsapó hullámok vagy a süvítő szél.

Holmen 5 nadrág HELLY HANSEN:
27 990 Ft
Under Armour Blitzing 3.0
baseball sapka HERVIS: 6 999 Ft

Kapucnis sportfelső - H&M: 9 495 Ft
Sportjogger - H&M: 8 995 Ft
Ahiga V3 Hydropower cipő HELLY HANSEN:
31 990 Ft

HP Ocean Fz Hoodie HELLY HANSEN:
37 990 Ft
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MAXIMÁLIS
KIKAPCS
Váratlan események bármikor felüthetik a fejüket. Egy apró bos�szúság is képes tönkretenni a régóta vágyott idillt, pláne, ha egy
külföldi országban szorulunk azonnali segítségre. A Groupama
Biztosító széles körű szolgáltatásokkal kínál utazásbiztosítást,
hogy a kalandoroknak csak a pillanat megélésére kelljen gondolniuk.
Keresse irodánkat a -1. szinten!

34

Amsterdam
CALLING

A megújulás egyik legjobb és legélvezetesebb módja, ha
kiszakadunk a mindennapi taposómalomból és kalandok után
nézünk. Egy hosszú hétvége képes üde lendülettel feltölteni
az ember lelkét, ami után könnyebben merítünk energiát a céljaink
megvalósításához. A Vista számos ilyen vérpezsdítő ajánlatot kínál
látogatóinak. Az egyik legnépszerűbb úticél Amszterdam, ahová
egy szerencsés el is utazhat partnerével, amennyiben részt vesz
a MOM Park nyereményjátékán.
A játék időtartama: 2019.03.18. - 05.05.
A tulipánok fővárosa romantikus kanálisaival a szerelmesek
ékszerdoboza. A sportkedvelők pedig a kerékpáros közlekedés új
dimenzióját fedezhetik fel a kis utcákban, gyönyörű épületek
között. A különböző gasztroajánló appok segítségével rengeteg
izgalmas ízzel, hal- és desszertkülönlegességgel ismerkedhetünk
meg a street food standokon, ha pedig a kultúra megszállottjai
vagyunk, akkor a Van Gogh Múzeumon kívül több kortárs galéria is
kényezteti vizuális érzékeinket. Vásároljon tehát a MOM Parkban,
és nyerje meg Ön ezt az ezerszínű kiruccanást Amszterdamba!
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Könyvajánló
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A TESTNEK,
A SZELLEMNEK, A LÉLEKNEK

Janits-Szabó Virág

Marie Kondo

Örömfőzés

Rend a lelke mindennek

David Sheff
Csodálatos fiú

LIBRI - 5 990 Ft

LIBRI - 5 990 Ft

ANIMA Könyvesbolt - 3 490 Ft

Virág, a Városi Jógi közismert tanítója egyszerűen

MARIE KONDO ötéves kora óta bújja a háziasszonyoknak

Az újságíró apa olyan megszállottan próbálja

és szeretettel vezet be a tudatos táplálkozás,

szóló magazinokat. Ma már rendkívül sikeres üzleti

megmenteni fiát, hogy már-már ezt is függőségnek

a happy-eating és a meditatív főzés világába.

vállalkozása van Tokióban, amely abban segít

lehetne nevezni. Szakmai tudásával felvértezve

Színesen és vidáman, meglepően modern

az ügyfeleknek, hogy zsúfolt otthonaikból szemet

nekilát, hogy megértse a függőség természetét,

hangvételben nyújt segítséget egy rólunk szóló,

gyönyörködtető, harmonikus, ihletet adó

és minden lehetséges kezelési módot felkutasson.

teljes élet kialakításához.

lakótereket varázsoljanak.

a tavaszhoz!

MERÍTS ÖTLETET

Joanna Nylund

Mark Langthorne, Matt Richards

SISU - Pozitív életszemlélet finn módra

Bohém rapszódia

Beh Mariann
A kert konyhája

LIBRI - 3 490 Ft

ANIMA Könyvesbolt 3 999 Ft

ANIMA Könyvesbolt - 5 990 Ft

Aki felfedezi és előhívja magában a sisut az bátran

Aki kívül hordta a szívét! – Szerelem és útkeresés

Ha igazán jellegzetes ízekre vágyunk, a legmeghatározóbb

és eltökélten tud szembenézni az élet kihívásaival,

a tomboló sikerben. Első ízben derül fény mindenre

összetevők a markáns fűszerek. Ebben a témában jobb embert

jobban érzi magát a bőrében és megtalálja a belső

a világ egyik legmegragadóbb rocksztárjával

pedig keresve sem találunk mint Beh Mariann. Aki elismert

középpontját. Magabiztosan kommunikál és

kapcsolatban. A Bohém rapszódia átfogó életrajz

kertészmérnökként, saját kertjében forradalmasította a fűszer-

hatékonyan oldja meg a konfliktusokat, kitartóbb

erről a nagyszerű emberről, privát fotókkal

és gyógynövények, vadon termő növények és ehető virágok

és testileg fittebb lehet. Önben megvan a kurázsi?

és interjúkkal.

felhasználásának sokszínűségét.
37

MOZIAJÁNLÓ

Több mint tíz év után, a rajongók nagy örömére,
mindenki kedvenc pirosa, ha folytatást nem is
kapott, egy reboottal visszatér a mozivászonra,
és ismét felveszi a harcot a természetfeletti
világ ádáz seregeivel. A két nagysikerű film
után, új rendezővel és főszereplővel, de a régi
brutális alvilági lényirtással igyekszik kárpótolni
a nézőket a hosszú várakozásért.
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Bemutató 2019.04.11.

Giles Nuttgens számos díjat nyert filmjével
meginvitál minket a 19.századi fényűző,
gyertyafényes Franciaországába, és bemutatja
az egyik legjelentősebb francia írónő életét, aki
az egyenjogúsági mozgalom egyik vezéralakjaként,
nem csupán az irodalmat, de a színművészetet és
a divatot is forradalmasította.

Max Medici cirkuszigazgató a korábbi
csillag, Holt Farrier és gyermekei segítségét
veszi igénybe egy újszülött elefánt gondozásához,
amit túlméretezett fülei nevetség tárgyává
tesznek az egyébként is küszködő cirkuszban.
Ám mikor felfedezik, hogy Dumbó képes repülni,
a cirkusz élete hihetetlen fordulatot vesz.

Bemutató 2019.03.21.

Bemutató 2019.03.28.

A MOM Park Bevásárlóközpont exkluzív márkákkal, minőségi szolgáltatásokkal
és kulináris élvezetekkel várja látogatóit Budapest XII. kerületében. A főváros
elegáns csomópontján több mint 100 üzlet és szolgáltatóegység kínál kimagasló
minőséget.
Címünk: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
Nyitva tartás:
Üzletek:

Éttermek:

hétfő — szerda:
10:00 — 20:00*

hétfő — vasárnap:
11:00 — 23:00*

csütörtök — szombat:
10:00 — 21:00*

*Egyes üzletek és éttermek a fentiektől
eltérő nyitva tartással üzemelnek.

vasárnap:
10:00 — 18:00*
Megközelítés:

SZERESS

BELE

az ÚJ Crushed Liquid Lip rúzsba!
Folyékony formulája és balzsamos hatása miatt garantáltan
a kedvenced lesz! A superfruit kivonatoknak és bőrpuhító összetevőknek
köszönhetően az ajkak simábbak, lágyabbak és hidratáltabbak lesznek,
már rögtön az első használat után. A telített pigmenteknek köszönhetően
pedig bátran játszhatsz a színekkel.

Autóval: A MOM Park Bevásárlóközpont mélygarázsát a Csörsz utcai és az Alkotás
utcai bejáratokon keresztül közelíthetik meg vásárlóink. A Csörsz utcai mélygarázs
bejárat sorompójával szemben 4 db elektromos töltőállomás található, ahol
a vásárlás ideje alatt ingyenesen töltheti fel autóját a parkolási díj megfizetése
mellett.
Tömegközlekedéssel: A 17-es és 61-es villamos Csörsz utcai megállójától fél perc
sétával érhető el a Bevásárlóközpont, vagy a 212-es, 139-es, 140-es, 140 A-s és
142-s autóbuszokkal.
www.mompark.hu
www.facebook.com/mompark
www.instagram.com/mompark
A PARK© Magazin, márkanév, védjegy és a logó kizárólagos tulajdonosa
az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
A PARK© Magazin a MOM Park Bevásárlóközpont kiadványa.
Tilos a PARK© Magazin bármely részének bármilyen formában és módon való
másolása, feldolgozása a jogtulajdonosok engedélye nélkül.
Az esetleges nyomdahibákért a PARK© Magazin nem vállal felelősséget.
Kreatív ügynökség: Café Communications
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MOM Park
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Földszint

#glamourizing

liujo.com

