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CHYSTÁTE SA DO 
CHOMÚTA?!

Ak ste sa rozhodli, že 
je načase utiahnuť 

svadobnú slučku na 
krku vášho partnera, 

nie je na škodu urobiť 
si predtým menší 

prehľad. 27. 11. zamierte 
na svadobnú výstavu 

do hotela Radisson 
Blu Carlton a od 9:00 

do 18:00 nasávajte 
svadobnú inšpiráciu!

ZA 
UMENÍM 

KU SLÁVICI!
Zabehnite si do Slávice na predajnú 

výstavu známej a uznávanej slovenskej 
grafičky a maliarky Kataríny Vavrovej. 
Potrvá tri mesiace a niečo si môžete 

odniesť aj domov!
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tešíme na tento

MESIAC?
Prečo sa 

Kultúra, umenie, 
dobré akcie, 
príležitosti, aké sa 
neopakujú, 
a chuťovky 
všetkého druhu – 
toto je náš výber.
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KORBEN DALLAS 
NA ŠTYROCH PÓDIÁCH

Nedajte si ujsť štyri 
jedinečné koncerty 

skupiny Korben Dallas 
spolu s dievčenským 
zborom Cambiar La 

Música. Skočte si napríklad 
18. 11. do Košíc alebo 19. 

11. do Bratislavy. Husia 
koža zaručená!
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VIANOČNÉ TRHY!
Nesmierne sa tešíme na vôňu cigánskej či lahodný punč a vyzdobené 

mestá! Vianoce sú o chvíľu tu. Ak sa neviete dočkať, ako vám kabáty 
nasajú vôňu pečených gaštanov, už 12. 11. sa začne vianočné besne-

nie vo Viedni, 18. 11. v Bratislave, 26. 11. v Prahe a 5. 11. v Košiciach!

VIP NÁKUPNÝ VÍKEND S MARIONNAUD
Parfumérie Marionnaud a magazín Madam Eva pre vás pripravili 
VIP nákupný víkend plný krásy, vôní, darčekov a exkluzívnej sta-
rostlivosti. Od štvrtka 10. novembra do nedele 13. novembra vás 

vo všetkých parfumériách Marionnaud čaká exkluzívna zľava 
20 % na celý nákup, špeciálne darčeky, profesionálne líčenie a 

poradenstvo. Čo na to potrebujete? Kartičku Marionnaud, ktorú 
nájdete priloženú na obálke aktuálnej Madam Evy.

OLALA PRE MALÉ PARÁDNICE
Chceli by ste obliekať svoje dcérky 
rovnako, ako Beyoncé, Alessandra 
Ambrosio či Jessica Alba obliekajú 

tie svoje? Máte jedinečnú šancu. 
Začiatkom novembra sa na 

Slovensku spustil jedinečný e-shop 
s dievčenskou módou OlalaGirls.
com. Na výber máte značky Tutu 
du Monde, MimPi a Imogu, hravé 
oblečenie pre mladé páradnice.
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HEREČKY V 
GUNAGU
V novembri 
si zájdite 
do divadla 

GuNaGu na 
hru Herečky 

– Miluj blížneho 
svojho. Zuzka Kronero-

vá a Zuzka Šebová spolu s Viktorom 
Horjánom, to je kombinácia na 
dokonalú zábavu!
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NYX PRE MILOVNÍČKY MEJKAPU
Ikonická značka dekoratívnej kozmetiky NYX už v 

Auparku v Bratislave otvorila svoju predajňu. Bežte 
si nakúpiť, ich rúže sú neskutočné!
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