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ZEISS VISION EXPERT
Látogasson el az Optic World egyik
gyöngyszemének számító
Zeiss Vision Expert üzletbe!
Ez az optika mindent magában
foglal, amit a ZEISS márka jelent:
precíziós diagnosztikai módszerek
és innovatív lencse technológiák.

M O M PA R K F Ö L D S Z I N T
A minőség jegyében piacvezető választékkal,
a legnagyobb világmárkák napszemüveg és
szemüvegkeret kollekcióival várjuk.
Jelentkezzen be ingyenes látásvizsgálatra,
vagy orvosi szemvizsgálatra
üzletünkben, vagy online!

Optic World MOM Park földszint
1123 Budapest, Alkotás u. 53.
+36 30 217 2666
www.opticworld.hu
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BONJOUR,
Lépjen elegánsan az idei őszbe, és tegye felejthetetlenné ezt
a meseszép évszakot a MOM Park üzleteinek és éttermeinek
exkluzív kínálatával.
Kifinomult, igényes és stílusos kollekciók, inspiráló pillanatok
és hamisítatlan őszi kulináris élmények várják a rohanós
hétköznapokon és a kényelmes hétvégéken.
A klasszikusok szerelmesei felfedezhetik többek közt a
romantikus virágmintákat, a kihívásokat keresők az élénkebb
színeket, de az elegáns, lágy esésű, finom anyagokat kedvelők
is megtalálják az ősz meghatározó trendjeit a MOM Parkban.
Szerezze be az évszak must have darabjait bevásárlóközpontunkban, és ha mindezt augusztus 26. és október 6.
közö� teszi, vegyen részt nyereményjátékunkban, és nyerje
meg a fődíjunkat, egy utazást a dél-francia gasztronómia
varázslatos vidékére, Provence-ba vagy a további értékes
nyereményeink egyikét!
Találkozzunk a MOM Park Shopping Days-en
október 3. és 6. közö�, ahol ellenállhatatlan kedvezményekkel várjuk, és tovább növelheti az esélyeit, hogy személyesen
átélje a „joie de vivre” titkát!
Várjuk Önt ősszel is a szezon legizgalmasabb darabjaival
és ízeivel a MOM Parkban!

Szegedi Anna
MOM Park marketing- és PR-igazgató
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FAS H I O N

Őszbe
borult
SIKK

Coco Chanel szerint a divat első számú parancsa, hogy érezzük jól magunkat
a viselt ruhában, ugyanis nincs s�lustalanabb nő annál, aki bizonytalannak
érzi magát a ruhájában.
Ezt az útravalót vigyük magunkkal az idei őszi szezonba, ahol dominálnak a neon színek,
a csipke, a tweedminta, a sötét virágmotívumok és a rock and roll. Kombináljuk stílusosan
a személyiségünknek megfelelő ruhadarabokat, mert így leszünk egy esős hé�ő reggelen
is magabiztosak, könnyedek és sikkesek. Szerezzünk be minél több ikonikus darabot, amiket
bármikor tudunk párosítani egyszerűbb anyagokkal, olyan kiegészítővel, ami bármilyen
öltözéket feldob. És örök tanácsként fogadjuk meg, hogy szánjunk arra elég időt, hogy
megismerjük önmagunkat, a stílusunkat, az adottságainkat, és ezekből hozzuk ki a legtöbbet.
A MOM Park pedig partnere lesz Önnek ebben idén ősszel is.
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FAS H I O N

woman
IN

Bőrkesztyű
GERRY WEBER:
23 995 Ft

style

Napraforgó bőrdzseki
GERRY WEBER:
126 995 Ft

Szerelem első látásra? Határozottan
igen. Nem fog csalódni, mert a zord
őszi napokat is fel lehet dobni olyan
ellenállhatatlan ötletekkel és izgalmas
újdonságokkal, amikbe garantáltan
beleszeret, és nem unja meg
egyhamar a szezont.

2 db-os gyöngyös
hajcsatszett
H&M:
2 995 Ft

Cipő
MICHAEL KORS:
50 000 Ft

Kámzsás nyakú tunika
NUBU:
48 500 Ft

Karkötő
PANDORA:
24 800 Ft-tól

Nemezelt gyapjúkalap
H&M:
2 995 Ft

6

Táska
COCCINELLE:
103 900 Ft

Ruha – MICHAEL KORS: 70 000 Ft / Karkötő arany - PANDORA: 50 900 Ft / Karkötő ezüst - PANDORA: 16 900 Ft /
Fülbevaló - RESERVED: 1 995 Ft / Cipő - LIU JO: 41 015 Ft / Táska - FURLA: 168 500 Ft
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Rosefield óra
SILVER ISLAND:
37 900 Ft

FAS H I O N - S H OW R O O M

Charmok
PANDORA:
7 900 Ft -tól

Hosszú, strasszköves
fülbevaló
H&M:
3 495 Ft
Nyaklánc
SILVER ISLAND:
39 900 Ft

Karkötő
PANDORA:
16 900 Ft

Első gyűrű - 0,7ct: 599 000 Ft
Soliter - 0,5 ct: 980 000 Ft
Körbe köves - 2ct: 1 490 000 Ft
LUKÁCS ÉKSZER

BEST
Friends

forever

Férfi karóra
MICHAEL KORS:
62 000 Ft

A megfelelő kiegészítők a legjobb barátaink lehetnek
akár egy üzleti megbeszélésen, akár egy elegáns partin, de
a hétvégék során is - ha követjük a kevesebb több elvét, stílusosan
fel tudjuk dobni az őszi ruhatárunkat egy-egy különleges darabbal.
8
Férfi kártyatartó MICHAEL KORS: 18 000 Ft

HIRDETÉS

LOVE
your shoes
Miért rajongunk a cipőkért? Mert egy jól
kiválaszto�, minőségi lábbeli mozgásba hozza
a legborongósabb és a leghűvösebb napokat is.
Mert egy divatos és kényelmes darab magabiztossá
tesz és öltöztet. Mert legyen bármilyen is a kedvünk,
a kedvenc cipőnk mindig velünk tart. Ne kössön
kompromisszumokat, válasszon olyan terméket,
ami kifejezi az egyéniségét – legyen szó
romantikus félcipőről, magassarkú bokacsizmáról
vagy egy vagány sportcipőről.
Nézze meg a CCC legújabb őszi kollekcióját,
és találja meg, amiért elindulna!
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FAS H I O N

MAN'S

life

Felsőrész
GANT:
47 990 Ft

Bőr válltáska
H&M:
29 995 Ft

Milyen idén ősszel a férfi stílusa? Elsősorban időtálló.
Igényes. Szezonokon átívelő. És milyen a férfi? Olyan,
aki kombinálja a funkcionális anyagokat a modern
szabásvonalakkal. Egyszerre természetes és hightech.
Hagyományos, de mégis modern. Újraértelmezi a kord
és a tweed darabokat, ahogyan a ﬂanelt is. Meglátja
a lehetőségeket az átmenetekben, és egyszerre lázadó,
de klasszikus.

Szűk fazonú chino
H&M:
9 995 Ft

Férfi karóra
MICHAEL KORS:
93 000 Ft

Telefontok
NUBU:
5 999 Ft

Tommy Jeans férfi ing
GRIFF:
29 900 Ft
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Polo Ralph Lauren
Cipő - Hanford
OFFICE SHOES:
31 990 Ft

Sárga pulóver - GANT: 45 990 Ft / Nadrág - LAAG&HILL: 34 990 Ft / Napszemüveg - RESERVED: 3 995 Ft / Borok - BORTÁRSASÁG / Textíliák - BUTLERS
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FAS H I O N TO P 1 0
Díva női táska
FURLA:
184 000 Ft

Overál
MAX&Co.:
75 250 Ft

2
12

1

MUST HAVES

Válasszunk az őszi szezonra könnyen variálható
és egymással lazán kiegészíthető darabokat,
hogy a lehető legtermészetesebben tudjuk
azt válaszolni, hogy “ugyan, csak felkaptam valamit”.

3

Női cipő
MAX&Co.:
123 850 Ft

4

Átmeneti kabát
RESERVED:
9 995 Ft

FAS H I O N TO P 1 0

Swarovski nyaklánc
SILVER ISLAND:
26 900 Ft

6

7

Light jungle
szatén viszkóz
kabátka
INTIMISSIMI:
19 990 Ft

Ne felejtsünk el figyelni a részletekre, egy elegáns kalap, egy
kifogástalan karóra és egy szép nyaklánc mind-mind hozzátesznek a tökéletes megjelenéshez és a finom összhatáshoz.
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Tommy Hilfiger cipő
OFFICE SHOES:
23 990 Ft

9

Férfi óra
GUESS:
49 990 Ft

8
Trapéz virágmintás
szoknya
MOHITO:
9 995 Ft

Fülbevaló
RESERVED:
1 995 Ft
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BEAUTY
Vichy Mineral
89 HyaluronBooster bőrerősítő
szemkörnyékápoló 15ml
EVITAL:
5 891 Ft

SZÍNEZD
újra

My Favorite Palette-Nude pink
DOUGLAS:
6 490 Ft

Ősszel talán még szívesebben válogatunk különböző beauty termékek közül.
Miért van ez? Talán, mert jó érzés a kissé
borongósabb hétköznapokat egy kis színnel és ragyogással feldobni. A szezon idei
sminktrendje támogatja is ezt, hiszen
a visszafogottság a múlté, használhatunk
bátran erős színeket! A csillogás pedig
nemcsak a szemhéjfestékekben, hanem
a rúzsokban is tetten érhető.
Kísérletezzen velük bátran!

Full Coverage ecset
BOBBI BROWN:
16 000 Ft
Fényes szemhéjfesték
Gold Metalist
MAC COSMETICS
(DOUGLAS):
6 900 Ft
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Shine intenzív
hidratálókrém 50 ml
ADRIENNE FELLER:
55 245 Ft

Luxe Shine Intense rúzs
BOBBI BROWN:
12 200 Ft

DOUGLAS: Coco Chanel Mademoiselle EDP 50ml parfüm: 35 490 Ft / Tom Ford Métallique parfüm 50ml: 41 990 Ft / Armani Privé Ambre Eccentrico 100ml parfüm: 76 490 Ft /
YSL Touché Éclat: 14 490 Ft / Chanel Joues Contraste pirosító: 15 990 Ft / Chanel Les Beiges púder: 20 700 Ft / Estée Lauder Double Wear alapozó: 12 990 Ft / Lancome L’Absolu Lacquer 202
szájfény: 9 700 Ft / Lancome Hypnose 03 paletta: 17 800 Ft / Clarins Glow2Go Highlighter stick: 10 700 Ft / Clarins SOS primer: 10 300 Ft / Dior Diorshow szempillaspirál: 11 990 Ft / Douglas mini ecset
szett: 4 490 Ft / Lip Color - BOBBI BROWN: 12 200 Ft / Eye Shadow - BOBBI BROWN: 12 300 Ft / Kézápoló krémek - YVES ROSCHER: 890 Ft / ADRIENNE FELLER: Shine elixír olaj: 82 900 Ft /
Aromazen ardonia olaj: 16 510 Ft / Fehér esszencia: 5 715 Ft / Thomas Sabo hold medál - SILVER ISLAND: 40 600 Ft / MVMT óra - SILVER ISLAND: 38 900 Ft /
PANDORA: Arany nyaklánc: 27 900 Ft / Arany méh medál: 22 500 Ft / Aranygyűrű: 27 900 Ft / Rosegold gyűrű: 24 900 Ft / Rosegold karkötő: 36 900 Ft
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Guerlain Pera Granita női parfüm 75 ml DOUGLAS: 23 990 Ft

Gucci Guilty férfi parfüm 50 ml MÜLLER: 21 800 Ft

őszi
fuvallat

Versace Pour Homme férfi parfüm 50 ml DOUGLAS: 22 700 Ft
DKNY női parfüm 30 ml MÜLLER: 15 900 Ft
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Lancome La Vie Est Belle női parfüm 30 ml MÜLLER: 20 300 Ft

GIVENCHY Dahlia Divin Nude női parfüm 30 ml DOUGLAS: 30 990 Ft

Chloe Nomade női parfüm 30 ml DOUGLAS: 18 700 Ft

BEAUTY

Nem ismeretlen, hogy egy illat
annyira magával ragad, hogy beleszeretünk,
és többé-kevésbé hűségesek maradunk
hozzá egy életen át. Legyen az gyümölcsösvirágos vagy titokzatos, keleties, a szerelmünk
töretlen. Az átmeneti időszakban, a nyarat
idéző könnyed, vizes bázisú illatok mellett már
az aromásabb, fűszeresebb parfümök is teret
nyernek, olyan összetevőkkel, mint az édes
körte vagy a púderesebb komponensek.
Ön már megtalálta az igazit?

minőség,

természetesen
Az őszi bőrápolás csúcstermékei
vitathatatlanul az értékes olajokat és
gyógynövénykivonatokat tartalmazó
arcmaszkok, hajolajok, balzsamok és
szappanok. A forró nyár után olyan
összetételű termékekkel regenerálhatjuk magunkat, mint a sheavaj
vagy egy vitamindús sütőtökenzimű
maszk. Válasszunk minél gyakrabban
természetes összetevőjű termékeket,
mert azokat a bőrünk táplálékként
kezeli és nagymértékben hasznosítja.

SKINCARE

A kizárólag természetes, prémium
minőségű alapanyagokból készült
luxusszappanokat magyar termálvízből,
sheavajból, szicíliai olívaolajból, az
elmaradhatatlan fiatalító és energetizáló
Pannonescence-ből (7 gyógynövény
különleges kivonatából) és prémium
minőségű illóolajokból komponálták meg.
Tisztítják, frissítik és regenerálják a bőrt.
Hungarian bath szappanok
155 g
ADRIENNE FELLER:
1 943 Ft -tól

A 3-féle virágolajjal
és Omega 6 és 9
zsírsavakban is gazdag
jojobaolajjal bővelkedő
olaj jótékony hatásait
többféle módon is
megtapasztalhatjuk.
Valódi tápláló fürdő
a hajának, amely
regenerálja a hajszálakat,
melyek pedig élettel
telibbé, ellenállóbbá és
gyönyörűbbé válik zsíros
hatás nélkül.

A krémesen lágy arctisztító balzsam
gyengéden, mégis alaposan
tisztítja meg a bőrt. Allantoin
tartalma hozzájárul a stresszes bőr
megnyugtatásához. A hidratáló hatású
barna cukor, B5 provitamin és glicerin
összetevői gátolják a bőr kiszáradását.
Chiamagkivonattal és napraforgóolajjal
gazdagított.

Hajregeneráló olaj
150 ml
YVES ROCHER:
2 190 Ft

Balea arcradír balzsam barna
cukorral és chiamaggal, 100 ml
DM:
699 Ft

A sütőtök enzimjeinek köszönhetően
gyengéden távolítja el
a szennyeződéseket és
az elhalt hámsejteket,
egyenletesebb és
ragyogóbb bőrfelszínt
nyújtva. A citrom és
gyömbér illóolajok
felfrissítik és élénkítik
a bőrt.
Formulájában
antioxidánsokban
gazdag, görög hegyi
teából készült forrázat
helyettesíti a vizet.
Apivita méregtelenítő
arcmaszk sütőtökkel
2x8ml
EVITAL:
1 512 Ft
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LIFESTYLE

BE
inspired
BY FALL
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Végre búcsút inthetünk a fullasztó hőségnek, így nemcsak
a természet, hanem mi is fellélegezhetünk a hűvösebb idő
beköszöntével. Már nem a tengerbe csobbanás,
a strandolás és a napozás áll a fontossági listánk elején.
Használjuk ki az őszt, kapcsolódjunk ki, töltődjünk fel a természetben, mozogjunk friss levegőn. Jöhet a hétvégi séta a legújabb
meleg kabátunkban, az esti gesztenyesütés narancsos és fahéjas
illatgyertyák között, pokrócba burkolt teázás a kedvenc kávézónkban, vagy csak keressünk egy padot és üljünk ki napozni
egy stílusos termosszal - persze a fényvédős arckrémet ne felejtsük
el a nyárral együtt!
Érdemes erre az időszakra olyan helyekre utazást tervezni,
ahol lehetőség adódik szabadtéri elfoglaltságokra: túrázni, sétálgatni,
kicsit elcsendesedni és befelé fordulni egy gyönyörű erdőben,
vagy akár egy tóparton jógázni és közben élvezni
az őszi színeket és illatokat.

Lány: Ruha NUBU: 55 900 Ft / Kardigán - GANT: 46 890 Ft / Nyaklánc - PANDORA: 41 900 Ft / Gyűrűk - PANDORA: 24 900 illetve 13 900 Ft / Cipő - RESERVED: 4 995 Ft /
Puder táska - COCCINELLE: 105 900 Ft / Fiú: Nadrág - LAAG&HILL: 49 990 Ft / Cipő - LAAG&HILL: 39 980 Ft / Öv - LAAG&HILL: 14 990 Ft / Ing - GANT: 39 890 Ft /
Karóra - GANT: 75 990 Ft / Zakó - RESERVED: 14 495 Ft / BUTLERS: Mini lekvár: 490 Ft / Mini borsdaráló: 990 Ft / Borospohár: 1 190 Ft / Bornyitó: 4 990 Ft / Vágódeszka: 3 490 Ft /
Fehér tál: 1 290 Ft / Konyharuha: 1 490 Ft / Palacios Remondo La Vendimia 2017 - BORTÁRSASÁG: 3 750 Ft / Bodegas Pittacum Petit Pittacum 2018 - BORTÁRSASÁG: 3 090 Ft /
Szendvicsek: FRUCCOLA / Szezámos rúd: BAGATELLINI

19

LIFESTYLE - INTERJÚ

INTERJÚ

Marton

ADRIENNEL
Marton Adrienn kulináris
művészetekből szerzett diplomát,
majd egy igazán egészségtudatos
ételstylist, és olyan kifinomult,
stílusos és magabiztos nő,
kétgyermekes családanya és
feleség vált belőle, aki a mindennapok során a családjából
merít inspirációt, és céltudatosan
reformálja a magyar konyha
klasszikusait.

Mi a legelső emléked a főzéssel kapcsolatban?
Nagyi. Konyhapult. Kókuszkocka készítés. Nagymamám
azt kérte, hogy én mártogassam bele a piskótakockákat
az olvasztott csokiba.. Nem sikerült. Megettem. Mind.
Ugyanis a kedvencem az étcsoki…
Kedvenc szakácskönyved?
Egyetlen kedvencet nem tudnék mondani. Julia Child, Giada
De Laurentiis, Massimo Bottura könyveit nagyon szeretem.
Mindazonáltal büszke vagyok a magyar szakácskönyvekre is.
Fontos számomra, hogy a recept olvasmányos legyen,
az étel könnyen elkészíthető, mégis meglepő. És hogy
lehessen szépen tálalni.
Kedvenc é�ermed a MOM Parkban?
Én vagyok az, aki minden éttermet imád a MOM Parkban.
Leroy - akkor szeretek ott lenni, ha egy hivatalos megbeszéléssel egybekötött isteni ebédet szeretnék. Vapiano - családdal beszaladni és gyorsan, frisset enni. Paulaner - barátokkal
beülni. Fruccola - itt minden olyan Adris. Azaz pont olyan
a konyhájuk, amilyen ételeket én is készítek a műsoraimban.
És még kettőt kiemelnék. Reggelenként imádom
a friss pékárut a Bagatelliniben, míg, ha egzotikusra
vágyom, akkor behuppanok egy kis sushi-ra a WASABI-ba.
Mit csomagolnál egy őszi piknikre?
Alma, szőlő, szilva, füge. Ezenkívül rántott húsos szendvics
és meleg, mézes tea egy termoszban.

LIFESTYLE - INTERJÚ

A legjobb őszi
könyv, ha esik
odakint?

Kiskabát
MAX&Co.:
101 690 Ft

Julia Child könyvek
LIBRI:
5 250 Ft

Telefon, farmer, sál,
útikönyv és egy kiskabát.

Slim magas derekú
farmer
RESERVED:
9 995 Ft

ESTÉE LAUDER Éjszakai Hidratálókrém
DOUGLAS:
37 700 Ft

ALBA sál
FURLA:
49 500 Ft

Milyen kozme�kai
szereket használsz ősszel?
Intenzívebb éjszakai
krém és kézkrém.

Mi az az öt dolog, ami
számodra elengedhetetlen
egy őszi utazáshoz?

Kedvenc családos é�erem
a MOM Parkban?
Jo Malone Geranium & Walnut Hand
Creme - Kézkrém
DOUGLAS:
10 100 Ft

Ha gyorsat és frissen
szeretnénk, akkor
Vapiano.
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BACK
to school

BACK TO SCHOOL
Mintás zoknik
3 pár
CALZEDONIA:
5 990 Ft

Pulóver
GANT KIDS:
23 990 Ft

Az ősszel együtt megérkezett az iskolakezdés is,
a reggeli ébresztők, ebédcsomagolások és
a délutáni leckeírások időszaka, amikor a család
minden tagja visszatér a dolgos hétköznapokhoz.
Válasszunk olyan kiegészítőket, amikkel
megkönnyítjük az újrakezdést kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.

MAGNUM termosz
BUTLERS:
3 990 Ft

Uzsonnásdoboz
fiúknak, 3db
TCHIBO:
1 995 Ft

AMBAR Spirálfüzet
Sugar & Spice A5
PIREX:
1 605 Ft

Lannoo
Hátizsák
PIREX:
12 055 Ft
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Beats EP fejhallgató
iCENTRE:
31 990 Ft

A világítótorony legendája könyv - LIBRI: 2 990 Ft / Csend könyv - LIBRI: 2 900 Ft / Cifra palota - LIBRI: 3 699 Ft / PIREX: Tolltartók: 3 290 Ft / Sketch book 5 990 Ft / Könyv mintás
füzet: 3 490 Ft / My thoughts kék füzet: 5 690 Ft / Parker toll: 14 990 Ft / Toll formájú toll: 2 190 Ft / Vintage virágos füzetek: 340 Ft-tól / Vastag színes lapos spirál füzet: 3 990 Ft /
Stabilo szövegkiemelő: 450 Ft / Stabilo tűfilc: 275 Ft / Ceruzák: 110-890 Ft / Radírok: 70-250 Ft / Iratcsipesz: 1 490 Ft / Gémkapocs: 150 Ft / Message board betűtábla - BUTLERS: 4 990 Ft
/ Tom Ford olvasószemüveg - OPTIC WORLD: 72 990 Ft / BEOPLAY H8i - iCENTRE: 129 990 Ft / Lomono Beige hátizsák - NUBU: 22 500 Ft / Művirág - ARIOSO: 6 750 Ft
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LIFESTYLE - HOME

homemade

ősz

Ha nem is rendezzük át minden évszakban
az otthonunkat, azért érdemes felpezsdíteni a hangulatot és a tereket szezonális színekkel, illatokkal és
formákkal. Már egy-egy késő őszi árnyalatú virágcsokor
is új megvilágításba helyezheti az életterünket.

Lamber Agnolo kézzel
fújt üvegváza
ARIOSO:
16 200 Ft

Esteban pálcás
illatosító üvegben
Esprit de Thé ARIOSO:
17 500 Ft
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Szezonális őszi csokor
ARIOSO:
8 500 Ft-tól

LIFESTYLE - HOME
Lamber Auro
aranyszín tükör
ARIOSO:
148 500 Ft

GEOMETRICS LED
lámpa
BUTLERS:
4 990 Ft

Az őszi hangulatot többféleképp előidézhetjük, meleg
tónusú díszpárnákkal, textíliákkal, fémlámpával,
hangula�ényekkel. A 2019-es őszi lakberendezés
egyik trendje a tükör, ami amúgy is hasznos sötét
szobákban, ahol kevés a fény, de most szinte minden
helyiségben megjelenik fókuszpontként vagy
nélkülözhetetlen dekorációs elemként. Válasszunk
olyat, ami az egyéniségünket is tükrözi, így még
jobban fogjuk érezni magunkat, ha belenézünk.
Kötött puff ülőke
TCHIBO:
15 995 Ft

ROCK ‚N’ SOUL szék BUTLERS: 29 900 Ft
Forrás: butlers.hu
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LIFESTYLE

Kulacs
aromabetéttel,
800 ml
TCHIBO:
3 995 Ft

1

tudatos
hétköznapok

Szerezzünk be egy
trendi kulacsot, hogy
a napi hidratáláshoz se
termeljünk műanyagot.

2

Ételhordás okosan,
ha tehetjük készítsük elő otthon
a másnapi ebédet, így nem termelünk
szemetet vásárláskor.
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Összehajtható szilikon doboz, osztott,
evőeszközzel
TCHIBO:
3 995 Ft

Üveg szívószál tisztító
kefével, többszínű
5 db / szett
BUTLERS:
2 490 Ft

4

Az egyszer használatos
szívószálaknak vége,
választhatunk már papír,
fém vagy éppen üvegből
készültekből.

Lamy notesz A6
PIREX:
3 790 Ft

3

Fogjunk egy noteszt és
írjuk fel azokat a dolgokat,
amiket meg tudunk
változtatni az életünkben
egy jobb környezetért.
Lamy lx, golyóstoll rózsaarany
PIREX:
8 540 Ft

SHOPPING DAYS

2019. OKTÓBER 3-6.
INSPIRÁCIÓ. STÍLUS.
KEDVEZMÉNYEK.
Fedezze fel az őszi trendeket,
szerezze be kuponfüzetünket,
és vásároljon kedvezményesen!
www.mompark.hu/shopping-days
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her
chill

LIFESTYLE - SPORT

W HP Ocean SWT dzseki
HELLY HANSEN:
36 990 Ft

Ha megtalálja a tökéletes ruhaszettet a jóga, body
art vagy pilates órákhoz, garantáltan alig várja
majd, hogy újra és újra a matracra lépjen a puha, jól
szellőző, remek szabásvonalú ruháiban, és őszinte
meggyőződéssel fogja állítani, hogy nincs kényelmesebb és stílusosabb egy jó kis jóganadrágnál.
Inkább a futás kapcsolja ki? Akkor egy minőségi digitális kiegészítő vagy egy meleg futókabát a kedvenc
társa lehet.

Apple Watch
Series 4 GPS
Aranyszínű
alumíniumtok
rózsakvarcszínű
sportpánttal
iCENTRE:
157 990 Ft

Beats Powerbeats3
Wireless fülhallgató
iCENTRE:
65 990 Ft

Puma Smash V2
HERVIS:
16 999 Ft

Forrás: hm.com

28

Sportmelltartó
medium support
H&M:
2 995 Ft

Női 7/8-os mintás
sportnadrág
TCHIBO:
5 995 Ft

Jóga - Az elme és a test harmóniája
Szvámí Sáradánanda
LIBRI:
3 900 Ft

his
chill

LIFESTYLE - SPORT
Hoodie
HELLY HANSEN:
29 990 Ft

Minden férfi életében jelen van a sport
valamilyen formája. Van, aki elszántan fut
éjjel kettőkor is, van, aki küzdelmes teniszmeccseken vesz részt, és van, aki inkább
olvas róla. Bármelyik típus is legyen,
a kényelmes és funkcionális darabok
mindenkihez szólnak, hiszen a sportos
pihenés olykor mindenkire ráfér.

JBL Reflect
Contour 2
fülhallgató
iCENTRE:
29 990 Ft

Federer
Egy zseni infografikus
életrajza
ANIMA KÖNYVESBOLT:
5 990 Ft

Forrás: hm.com

Puma Phase hátizsák
HERVIS:
6 999 Ft

Rövid ujjú sportfelső
H&M:
2 995 Ft

Vernon Low-Cut
férfi cipő
HELLY HANSEN:
33 990 Ft
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terítéken

az ősz

Az őszben az egyik legjobb dolog, hogy
nemcsak a varázslatos színeivel kápráztat el minket, hanem számtalan kulináris élménnyel és fenséges ízekkel
gazdagodhatunk az évszaknak köszönhetően. Élvezze ki
ezt az egyedi gasztronómiai utazást, próbálja ki a vendéglátást a MOM Parkban, és érezze magát egy francia
falu apró cukrászdájában vagy vagy egy bajor kisváros
hangulatos éttermében.

Egy meghitt esti vacsora, miközben
odakint már őszbe fordulnak
a falevelek… Ropogósra sült,
fűszeres húsok a sütőből egy pohár
testes borral vagy sörrel.
Az évszak egyik előnye, hogy
végre kicsit lelassulhatunk.
Használjuk ki evés közben is!
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Rövidülnek a nappalok, egyre kevesebb
fényt kap a szervezetünk. Hozzuk vissza
a nyarat még egy kicsit, válasszunk
olyan ebédet, amihez szezonális,
friss zöldségeket ehetünk,
például egy adag fehérjedús,
grillezett garnélát.

GASZTRO

Szeretne Franciaországban ébredni? Ha csak
pár falat erejéig is, de van egy hely, ahol, ha
becsukja a szemét és beleharap bármelyik
süteménybe, elfelejti, hogy esik az eső, hogy
beköszöntött az ősz, és ott találja magát egy
hamisítatlan, napsütötte francia pékségben.

Egy borongósabb, hűvösebb nap után, mikor másra
sem vágyunk, mint arra, hogy feltegyük a lábunkat
és hátradőljünk, a leglélekmelengetőbb ölelés
egy vaníliás, fehércsokoládés mousse málnazselés
és tökmagpralinés kéreggel, puha piskótával.
Kell ennél több?
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Victorinox MiniChamp
EXTRA METÁL:
13 800 Ft

Lily O’Briens
ANITA DELICATE:
3 990 Ft

Kérek egy feketét
ANIMA KÖNYVESBOLT:
3 650 Ft

EGY
pokrócon
az indián nyárral
A szezon egyik legkellemesebb és legvarázslatosabb
programja a piknik, amit még a 17-18. században
a francia és az angol arisztokrácia tett divatossá,
majd lett aztán népszerű az egész világon. Ne csak
a hétköznapok során legyen stílusos, használja ki
a gyönyörű őszi vasárnapokat, napsütéses órákat,
és gyűjtsön élményeket egy pléden ülve a szabadban, hogy a hosszú, hideg téli hónapokat még
könnyebben átvészelje.
Macaronok
BAGATELLINI:
330 Ft/db-tól

Laposa - Apukám világa
olaszrizling
BORTÁRSASÁG:
5 150 Ft

32

A DAY IN THE PARK
piknikkosár 2 személyes
BUTLERS:
16 990 Ft

Paris Shopper kék
ARIOSO:
12 500 Ft

BUTLERS: Égősor 20 égős: 4 990 Ft / Lighthouse lámpás: 5 990 és 7 490 Ft / Emeletes ételtartó: 9 890 Ft / Tányér 20,5 cm: 1 690 Ft / Tányér 28 cm: 2 990 Ft /
Dekor tányérok: 4 990 – 8 990 Ft / Vágódeszka: 6 490 Ft / Mécsestartó: 2 690 Ft / Marrakesch párnák: 9 990 Ft / Kék kockás pikniktakaró: 8 990 Ft / Dugóhúzó: 4 990 Ft /
Olajfa kanál: 2 990 Ft / Kosár: 5 490 Ft / Gyertyatartó: 2 990 – 3 490 Ft / Kancsó: 4 990 Ft / Szalvéta: 990 Ft / Matt arany 4db-os evőeszközszett: 4 990 Ft / Piknikkosár
4 személyes: 25 990 Ft / Termosz: 3 990 – 4 990 Ft / Terítő: 19 900 - 24 900 Ft / Fa borsdaráló: 4 990 Ft / Csatos üveg: 1 690 – 1 990 Ft /
Citybike női bicikli - HERVIS: 59 499 Ft / Ételek, italok: Fruccola, à table!, Bagatellini, Bortársaság, Szamos
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idilli
Provence

Ha a csodálatos tájakat adó Provence-ban
járunk, bepillantást nyerhetünk az igazi
francia vidéki életmódba, és persze elragadó
helyi piacokon vásárolhatunk frissen sült
bague�et és napon ére� gyümölcsöket.
Provence lelke határozottan a gasztronómia és a kulináris élmények, hiszen itt minden,
mi szem-szájnak ingere kipróbálható, megkóstolható. Bűn kihagyni a helyi fűszeres
szárazkolbászt és kecskesajtot, a levendulát és a Calisson süteményt. Itt, az ínyencek
paradicsomában lehet megkóstolni az igazi ratatouille-t (lecsó), bouillabaisse-t (halászlé),
aioli-t (majonézes-fokhagymás szósz), pistou levest, tapenade-t (olívakrém)
és rengeteg tengeri herkentyűt, kezdve a fekete kagylóktól az osztrigákig, nem is
beszélve a jó provence-i borokról… Természetesen az ízlelőbimbók kényeztetésén kívül
is akad elég program a környéken, ilyen például Aix-en-Provence, egy igazi vidéki francia
város alacsony házakkal, sétálóutcákkal, kávézókkal, nagyszerű kertvárosi övezettel,
igazi régi mozikkal, piacokkal és patisserie-vel, ahova úgy is érdemes bemenni,
hogy nem veszünk semmit, hiszen kóstolni is lehet.
Vásároljon a MOM Park üzleteiben, vegyen részt őszi nyereményjátékunkban,
és nyerje meg a fődíjat, az utazást Provence magával ragadó világába!
A játék időtartama: 2019.08.26. – 10.06.

SKINCARE

IMAGINE
YOUR STYLE
VÁSÁROLJON. NYERJEN.
UTAZZON.
Szerezze be az őszi szezon
újdonságait, és nyerjen akár
egy utazást a hangulatos
Provence-ba.
Nyereményjáték időtartama: 
2019.08.26. - 10.06.
Részletek és játékszabályzat: 
www.mompark.hu/nyeremenyjatek
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őszikönyvajánló
TINA TURNER a rock and roll
koronázatlan királynője, élő
legenda, aki megdöbbentően
őszinte és szívmelengető önéletrajzában egyedülálló karrierjéről és
magánéletéről egyaránt beszámol.
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Életem szerelme
Tina Turner
LIBRI
4 500 Ft

A lélek útja bestsellerszerzője
egy olyan utazásra hívja most
az olvasót, mely a lélek mélyére,
a megértés és elfogadás
forrásába vezet, oda, ahol
a valódi boldogság lakozik.
Fényben járók
Robert Lawson
ANIMA KÖNYVESBOLT
3 690 Ft

Mintha egy őrült posztmodern író
állna neki egy norvég krimi megalkotásának, de közben féktelen humora
nem hagyná, hogy a dolgok a rendes
medrükben csordogáljanak. Ez
a magyar stand up egyik legjobbjának
első könyve.
A férfi, aki megölte a férfit,
aki megölt egy férfit avagy 101 hulla Dramfjordban
Kőhalmi Zoltán
LIBRI
3 799 Ft

10 pályán, különleges enteriőrrel és válogatott ital-,
valamint a moziból jól megszokott büfékínálattal várja
a kikapcsolódni vágyó vendégeket Budapest legújabb
bowling klubja a Buda Bowling Club.

1123 Budapest, Alkotás u. 53. - MOM Park – II. emelet
Foglalás: +36 70/ 292 8001 / info@budajoyclub.hu
www.budajoyclub.hu

őszimoziajánló
AD
Útaacsillagokba
csillagokba
ADASTRA
ASTRA --Út

Charlie
angyalai
Charlie angyalai

Roy McBride műszaki tiszt elindul, hogy átszelje a
Amikor Soh Bae jelentkezik, hogy Charlie negyedik
Amikor Soh Bae jelentkezik, hogy Charlie negyedik
Roy McBride
műszaki
tiszt elindul,
hogyaki
átszelje
a
galaxist,
és kiderítse
az igazságot
apjáról,
húsz éve
angyala legyen, azonnal bedobják a mélyvízbe,
angyala legyen, azonnal bedobják a mélyvízbe,
galaxist, és kiderítse az igazságot apjáról, aki húsz éve
tűnt el, miközben idegen éle�ormák után kutatott az
mivel
többi angyalt
angyalt elrabolja
elrabolja aa rejtélyes
rejtélyes Ronny
Ronny
mivel aa többi
tűnt el, miközben idegen éle�ormák után kutatott az
űrben.
Ugyan
sokáig
halott
nak
hitt
ék,
egy
új
bizonyíPetankan.
Egyedül
a
kocka
segítőjére,
Nathan
Woodűrben. Ugyan sokáig halottnak hitték, egy új bizonyí- Petankan. Egyedül a kocka segítőjére, Nathan Woodték arra
arra utalhat,
utalhat, hogy
hogy Cliﬀ
Cliﬀord
ord McBride
McBride még
még mindig
mindig él,
él, hall segítségére számíthat, ha meg akarja menteni
ték
az angyalokat, még reggeli előtt!
és egy elhagyott erőműben bujkál…
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Bemutató:
2019. szeptember 19.

Bemutató:
2019. november 14.

Gemini
Gemini Man
Man
Ebben az ötletes, izgalmas és rendkívül
Ebben az
ötletes, izgalmas
és rendkívül
látványos
akcióthrillerben
a Will
Smith által
látványos akcióthrillerben a Will Smith által
megformált Henry Brogan egy elit gyilkos,
megformált Henry Brogan egy elit gyilkos,
akit
akithirtelen
hirtelenüldözni
üldöznikezd
kezdegy
egyrejtélyes
rejtélyesfifiatal
atal
ügynök,
ügynök,sőt,
sőt,úgy
úgytűnik,
tűnik,előre
előremeg
megtudja
tudja
jósolni
jósolnihősünk
hősünkminden
mindenlépését.
lépését.
Bemutató:
Bemutató:
2019.
2019. október
október 10.
10.

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.
Nyitvatartás:
Üzletek:

É�ermek:

hé�ő — szerda:
10:00 — 20:00*

hé�ő — vasárnap:
11:00 — 23:00*

csütörtök — szombat:
10:00 — 21:00*

*Egyes üzletek és éttermek a fentiektől
eltérő nyitvatartással üzemelnek.

vasárnap:
10:00 — 18:00*
Megközelítés:
Autóval: A MOM Park Bevásárlóközpont mélygarázsát a Csörsz utcai és az Alkotás
utcai bejáratokon keresztül közelíthetik meg vásárlóink. A Csörsz utcai mélygarázsbejárat sorompójával szemben 4 db elektromos töltőállomás található, ahol
a vásárlás ideje alatt ingyenesen töltheti fel autóját a parkolási díj megfizetése
mellett.

Vásároljon egy üveg bort,
és megajándékozzuk egy mozijeggyel!

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-es 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 üveg bor elfogyasztható a moziteremben a vetítés alatt.
További információ a CINEMApink bárjában.
1123 Budapest, Alkotás u. 53. | Tel: +36 70/ 292 8001 E-mail: info@cinemapink.hu

Az esetleges nyomdahibákért a PARK© Magazin nem vállal felelősséget.
Krea�v ügynökség: Café Communications
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MOM PARK FÖLDSZINT

