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#aquarionz

Inspirujte sa!

ZLADENÁ
DO JESENNÝCH
TRENDOV

A KC I O V É
PONUKY

V š e t ko p o d j e d n o u s t re c h o u .

ĽADOVÝ ČIERNY ČAJ
S BROSKYŇOVÝM SIRUPOM A CITRÓNOM
0,3l

2,20€

PEACH CREAM
CHEESE CAKE
195g

2,80€

ÁZIJSKÁ KUCHYŇA
ZA PRIJATEĽNÉ CENY
Ak potrebujete pripraviť oslavu
a neviete čo im ponúknuť, prídite
k nám, dohodneme sa.
My Vám navaríme, zabalíme a vy môžete
svojich hostí doma prekvapiť našimi
špecialitami.

Milí čitatelia,

FASHION_BLOG

EDITORIÁL
dúfame, že ste mali naozaj vydarené a slnečné
leto. Ak ste už strávili dovolenku na Slovensku
alebo v zahraničí pri mori, veríme, že ste si
zaslúžene oddýchli a zrelaxovali.
V rámci nového školského roka a začínajúcej
jesene vám prinášame množstvo zaujímavých
inšpirácií a tipov nielen do vášho šatníka, ale aj
do domácnosti.

Ak ste doteraz váhali s nákupmi, zmeňte to! Práve teraz je to obdobie, kedy u nás
nájdete nové kolekcie. Nechajte sa viesť našimi tipmi. Veríme, že vám budú dobrou
inšpiráciou.

JESEŇ 2021: #TEPLÁKOVINA - #VZORY - #VÝRAZNÉ FARBY - #POHYB
Prajeme vám skvelé nákupy.
Tím “Q” magazínu SC AQUARIO Nové Zámky

Nezabudnite nás navštíviť spolu s vašimi
ratolesťami na našej akcii “ŠKOLA VOLÁ” ktorá
sa uskutoční 4. septembra 2021 od 13:00 17:00. Máme pre vás pripravený skákací hrad,
klauna, ktorý bude modelovať z balónov rôzne
zábavné ﬁgúrky. Celým programom, našich
najmenších prevedie Scooby Doo.
Tešíme sa na Vás!

TEPLÁKOVÉ
NOHAVICE,
RETRO
39,00€,
RETRO

PREŠÍVANÁ
VESTA,
55,99€,
RESERVED

Teplákové kúsky sú momentálne veľmi obľúbené nielen
pre svoju praktickosť. Či si už zadovážite mäkkučkú
mikinu alebo pohodlné nohavice, netrafíte vedľa.

Bušte štýlová vo veľkom! Dlhá maxi
vesta je neuveriteľne pohodlná a
zároveň teplá. V prechodnom období
ako je jeseň, vás ochráni pred
nepríjemným vetrom a využijete ju k
športovým kúskom alebo aj na večer
do mesta.

Absolútny trend na bežné
každodenné nosenie. Netrápte
sa štýlom. Túto univerzálnu
kabelku hravo skombinujete
k športovému aj casual outﬁtu.
V ponuke aj variant v čiernej
farbe.

KABELKA,
BUGATTI,
44,99€,
ROBEL
NÍZKE TURISTICKÉ TOPÁNKY,
ADIDAS TERREX,
89,00€, ŠPORT ADIDAS - NIKE

PRE AKTUÁLNE

PLÁNOVANÉ
AKCIE
SLEDUJTE NÁŠ
FACEBOOK A INSTAGRAM.
AQUARIO.SHOPPING.CENTER
#aquarionz

Magazín AQUARIO SHOPPING CENTER, Nitrianska cesta 111/A, 940 01 Nové Zámky, tel.:
035/6421222, www.aquarionovezamky.sk, fcb AQUARIO.SHOPPING.CENTER Správcovská
spoločnosť CBRE s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava Realizácia: Blueberry Design,
www.blueberrycreative.sk. Vydavateľ nezodpovedá za chyby vzniknuté pri tlači a neručí za obsah
jednotlivých inzerátov. Vyobrazenie produktov nemusí zodpovedať aktuálnej ponuke a uvedené
ceny majú informatívny charakter. Vychádza 6x ročne. TITULKA: ADOBE Stock Photos

Chystáte sa na výlet, ale ani na horách nechcete
zanevrieť na módne topánky? Tak to sú tenisky
adidas Terrex priamo pre vás. Vďaka svojej
mohutnosti a výbornej podrážke vás podržia
aj v náročnejšom teréne.

Intenzívne pleťové séra s infúziou organického
modrého čaju. Patentovaná technológia TEA
INFUSION SKINCARE® umožňuje čerpanie
antioxidačných polyfenolov, katechínov a
aminokyselín obsiahnutých v čaji.
TEAOLOGY, 3 druhy, FANN PARFUMÉRIE
22,00€ / 15ml

TRENDY_ Dámy

RETRO

ELEGANCIA

Geometria

Nechajte vzory ovládnuť váš šatník.

DIOPTRICKÝ RÁM, Polar,
92,08€,
EIFFEL OPTIC

ŠATY,
49,00€,
MICHELL
Šaty,
91,00€,
LINEA

PUZDROVÁ
MIDI SUKŇA,
29,99€,
RESERVED

MATIS PARIS, CELL SKIN,
Univerzálny krém proti starnutiu pleti
Z kmeňových buniek bielej ruže,
50ml, 74,00€,
FANN PARFUMÉRIE

NOVÁ KOLEKCIA BEPON
Info o cene v predajni.

NÁUŠNICE,
6,99€,
RESERVED

KABELKA CEZ RAMENO,
29,99€,
RESERVED
KOŽENÉ LODIČKY, HÖGL,
130,00€,
ROBEL
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LIFESTYLE

POVAHA FARIEB

Pohodlné oblečienie sa stáva “casual” trendom. Vyjadrite
svoju povahu farbami. Vyberte si svoju obľúbenú farbu
a spravte z nej kúsok, ktorý o vás
povie všetko. Ohnivá červená
alebo energická oranžová?
Vyjadrite sa farbami!

BUĎTE
AKTÍVNA

Nepoddajte sa daždivému
počasiu! Pohyb je dnes nielen
v móde, ale aj zárukou dobrej
nálady. Zadovážte si univerzálnu
športovú súpravu a hýbte sa!

MIKINA,
RETRO,
55,00€,
RETRO
TEPLÁKY,
SUPERDRY,
95,99€,
RETRO

ŠPORTOVÁ SÚPRAVA, ADIDAS,
65,00€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE

ÚPLETOVÁ MIKINA
S KAPUCŇOU, 22,99€,
RESERVED
SOFTSHELLOVÁ BUNDA,
NORTHFINDER - ROSTLA,
109,99€,
EXISPORT
NÍZKA TURISTICKÁ
OBUV, TREZETA ZETA,
84,99€,
EXISPORT

JESENNÝ
OUTDOOR
Pripravte sa do každého počasia. Ľahká funkčná bunda z elastického
softshellu s vynikajúcimi parametrami zvládne vietor a nepriaznivé
podmieky.
Trekingové topánky značky TREZETA upútajú pozornosť nielen trendy
outdoorovým vzhľadom, ale aj výbornými funkčnými vlastnosťami.

ŠILTOVKA, ADIDAS,
14,95€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE
KOCKOVANÁ FLANELOVÁ
KOŠEĽA, 39,99€,
CROPP

MAŠKRTENIE
BEZ VÝČITIEK

Dobroty bez obáv! Zmes na pečenie
so srvátkovým proteínovým koncentrátom a izolátom
a hydrolyzovaným kolagénom.

&

Okorenená
celozrnná pizza
v prášku s vysokým
obsahom vlákniny.

PROTEIN BROWNIE,
600g, 12,90€,
BioTechUSA

NEDBALO
A OVERSIZE
ŠIROKÉ
DŽÍNSY,
27,99€,
CROPP

Zabudnite na časy kedy sme sa “museli” cítiť pohodle v úzkom
oblečení. Už dlhšiu dobu sú trendy aj pohodlné a oversize
džínsy a nevyzerá, že by sa chystali na odchod. Preto by určite
vo vašom jesennom šatníku nemali chýbať. Kombinujte ich
nedbalo s košeľou alebo mikinou.

PROTEIN PIZZA,
500g, 12,90€,
BioTechUSA
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TRENDY_ Páni

UNIVERZÁLNA
KOMBINÁCIA

Modra

To p f a r b a v p á n s ko m š a t n í ku , k t o rá n i k d y n e v ý n d e z m ó d y.
PRECHODNÁ BUNDA,
49,00€,
MICHELL

DIOPTRICKÝ RÁM, E.INTER,
147,92€, EIFFEL OPTIC
TENISKY, BUGATTI,
47,95€,
ROBEL
BVLGARI MAN
TERRASE ESSENCE,
EdP 60ml,
88,00€,
FANN PARFUMÉRIE

KABÁT,
169,00€,
ADAM

KOŠEĽA DLHÝ
RUKÁV SLIM FIT,
44,00€,
ADAM

TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM,
DEVERGO,
27,99€,
RETRO

KOŽENÝ OPASOK, BUGATTI,
59,99€,
ROBEL
JA, ROBOT,
Isaac Asimov,
13,49€,
PANTA RHEI

OBLEK,
229,00€,
LINEA
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LIFESTYLE

MESTSKÁ
KAMUFLÁŽ

Splynúť s davom je in. Vzory aj zvieracie potlače
ti pomôžu zachovať si vlastný štýl bez toho, aby
si na seba upútal pozornosť. Kombinuj s jednoduchými
kúskami abuď verný klasike.

TENISKY
CONVERSE
83,99€,
RETRO
KAPSÁČE,
RETRO,
59,00€,
RETRO

TRIČKO,
12,99€, RESERVED

TRIČKO,
12,99€, CROPP

RUKSAK, ADIDAS,
38,00€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE

ZABÁVAJ SA!
Ukáž všetkým, že máš štýl. Tričká
s kreatívnou potlačou dodajú
tvojmu outﬁtu originálnosť. Pokojne
ich kombinuj so všetkým športovým
alebo s džínsovou bundou vytvoríš
dokonalý mestský štýl.
Pamätaj. Zábave sa medze nekladú,
a preto sa nechaj inšpirovať.

NA VLNÁCH
CIEST

TRIČKO,
9,99€, CROPP

Priestranný tvar dosky umožňuje
bezpečnú a vzrušujúcu jazdu.
Longboardy Kicktail 36"sú
ideálne do mestských ulíc kvôli
ľahkému a rýchlemu ovládaniu.
Hodia sa do mestskej premávky
a na slalom medzi chodcami.

DAJTE ZELENÚ PRÍRODE
Keď hory volajú, je potrebné sa dobre pripraviť. Uprednostnite
viditeľné farby, ktoré sú dnes nielen trendom v outdoorovom
oblečení, ale aj výrazným bezpečnostným prvkom.
Trekkingová vetrovka z elastickej laminovanej textílie
s vynikajúcimi parametrami zvládne vietor, ale aj sychravé počasie.
Čierne nohavice sú tou správnou voľbou na všetky turistické
expedície a kempovanie.

SOFTSHELLOVÁ BUNDA,
NORTHFINDER - ROSTON,
139,99€,
EXISPORT
SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE,
NORTHFINDER - KETHEN,
79,99€,
EXISPORT

TURISTICKÁ OBUV, ADIDAS TERREX,
99,00€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE

LONGBOARD,
STREET SURFING
artist series,
69,99€,
EXISPORT

MAGAZÍN AQUARIO_LETO 7

TRENDY_ Deti

VYRÁŽAME
DO MESTA

Sportovo

Surfuj v uliciach svojho mesta.

ŠPORTOVÁ SÚPRAVA, ADIDAS,
40,00€,
DETSKÝ ŠPORT

ĽADVINKA,
15,99€, CROPP
ČIAPKA BEANIE,
7,99€, CROPP

TENISKY, ADIDAS,
30,00€,
DETSKÝ ŠPORT

ŠPORTOVÁ
SÚPRAVA,
ADIDAS,
35,00€,
DETSKÝ ŠPORT

TENISKY, ADIDAS,
34,00€,
DETSKÝ ŠPORT

RUKSAK,
19,99€, CROPP
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KOLOBEŽKA STREET SURFING - TORPEDO
FIRESTARTER,
79,99€,
EXISPORT

LIFESTYLE

VANKÚŠ A PRIKRÝVKA DORMEO - NÁLADOVÉ SOVY,
OD 19,99€*, TOPSHOP
* Cena platí pre vankúš

V OBJATÍ SOVIČIEK

Nový Dormeo Náladové sovy vankúš a prikrývka sú
súčasťou kolekcie Naladové sovy. Detskej izbe dodajú
rozkoš a zábavu. Sovičkovský dizajn prichádza v dvoch
farbách – ﬁalovo-modrá a žltá. Vankúš je vhodný na
všetky spánkové polohy a prikrývka je celoročná. Poťah je
vyrobený zo 100% bavlny, sú priedušné, hypoalergénne
a šetrné k detskej pokožke.

Náladové sovy sú oveľa viac než len plyšové hračky, s ktorými sa Vaše deti
budú hrať. Každá zosobňuje inú emóciu, čím drobcom pomáha rozoznať,
pochopiť a vyjadriť svoje vlastné emócie.
Mini plyšové sovičky Dormeo sú skvelým darčekom. Potešia kohokoľvek
bez ohľadu na vek. Sú skvelé na hranie aj na pritúlenie. Majú jemný ﬂís.
Vyberte si zo škály pocitov, ktoré chcete vyjadriť. Môžu sa prať.

NÁLADOVÉ SOVY RODINKA,
OD 7,99€*, TOPSHOP
* Cena platí pre minisovičku

UNIVERZÁLNA
SOFTSHELLKA

ZDRAVÉ DÓZY

Vyrobené zo špičkového plastového materiálu
určeného pre zdravotníctvo a farmáciu, ktorý je
úplne neutrálny a nijako neovplyvňuje kvalitu
uložených pokrmov. Vynikajúci pre uloženie
desiaty, ovocia, múčnikov a ostatných pokrmov
do školy, na výlety a pod. Vhodné do umývačky.

Softhellová bunda v krásnej, jemnej ružovej farbe je
dobrou voľbou na rôzne aktivity v prírode pre malé
turistky a nadšené milovníčky výletov do prírody.
Má zapínanie na zips, teda sa ľahko vyzlieka aj
oblieka. V nepriaznivom počasí a zhoršených
svetelných podmienok oceníte aj reﬂexné detaily,
ktoré zvýšia bezpečnosť vašich detí. Softshelka pre
deti má dve bočné vrecká so zipsom. Je určená na
bežné nosenie, turistiku a iné outdoorové aktivity.

ZDRAVÉ DÓZY
NA DESIATU, DINO,
8,90€ / 7,10€*,
TESCOMA
* Cena platná
do 30.9.2021

DIEVČENSKÁ
SOFTSHELLOVÁ BUNDA, 4F,
34,99€,
EXISPORT

TENISKY, ADIDAS,
34,95€,
DETSKÝ ŠPORT

SÚPRAVA 2 PÁROV PONOŽIEK
SPONGEBOB,
7,99€,
CROPP

KRUHOVÉ NÁUŠNICE
S PRÍVESKAMI,
2,99€,
CROPP
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TRENDY_ Domov

ŠIKOVNÁ

DOMÁCNOSŤ

Vychytávky

S p ra c u j t e p l o d y z á h ra d y r ý c h l o a p o h o d l n e .
LIS NA JABLKOVÚ ŠŤAVU,
HANDY,
21,90€*,
TESCOMA
* Cena platná
od 1.9.2021

ZDRAVÉ DÓZY DO MRAZNIČKY,
PURITY, 1.0l, 3 kusy,
11,20€ / 8,90€*,
TESCOMA
* Cena platná
od 6.9.2021

SUPERMIXÉR NUTRIBULLET,
59,90€ / 44,90€
TOPSHOP
DELIMANO
TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA
69,90€ / 62,90€
TOPSHOP
PANVICA HLBOKÁ,
GrandCHEF ¤ 24cm,
2 úchyty,
32,90€*,
TESCOMA
* Cena platná
od 1.9.2021

+ DARČEK

SEKÁČIK CHOP EXPRESS
V HODNOTE 9,90€

SKLENENÁ FĽAŠA S TERMONÁVLEKOM,
myDRINK 0,5l, 13,90€
TESCOMA
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SUŠTE VIAC AKO HUBY

Táto výkonná a tichá sušička potravín s veľkorysou plochou na sušenie,
prehľadným displejom a "kuchárkou" s návodom, ako dokonale usušiť
rôznorodé potraviny. Bez obáv v nej usušíte nielen ovocie, zeleninu
a huby, ale tiež bylinky a mäso.

PRÍBEH VDOVY LISEY,
S. King,
16,90€,
PANTA RHEI

PREČO BY STE SA VLASTNE MALI DO TOHTO
SPÔSOBU KONZERVÁCIE PÚŠŤAŤ?
Sušenie horúcim vzduchom uchováva
v potravinách vysoké množstvo vitamínov
a cenných nutričných látok, trvanlivosť
sušených potravín je niekoľkonásobne
vyššia ako pri čerstvých potravinách.
Teplotu a dobu sušenia si pritom môžete
nastaviť v rozmedzí od 40 do 70 °C a dobu
sušenia od 1 do 48 hodín.
SUŠIČKA POTRAVÍN, PRESIDENT,
92,90€ / 74,90€*, TESCOMA
* Cena platná do 6.9.2021

NEUROKMENE
S. Silbermann,
18,90€,
PANTA RHEI

NIELEN
INŠPIRATÍVNE
PRÍBEHY

VYSÁVAČ STORM VAC,
79,80€ / 39,90€, TOPSHOP

MULTI
POMOCNÍCI

PUTOVANIE K BRÁNAM
MÚDROSTI,
J. Boyne,
14,95€,
PANTA RHEI

K jesenným večerom neodmysliteľne patrí dobrá kniha.
Vypnite televízor a ponorte
sa do zaujímavých príbehov. Či máte radi klasické horory v podaní
legendárneho Stephena Kinga alebo sa zaujímate o inšpiratívne
čítanie, vyberte si jednu z horúcich noviniek.

TYČOVÝ VYSÁVAČ NANO
Ľahko ovládateľný a vysoko efektívny bezdrôtový vysávač, ktorý
zachytáva prach a nečistoty. Je vybavený HEPA ﬁltrom H13
s účinnosťou ﬁltrácie až 99,95 %. Ideálny pre každodenný neporiadok.
Vďaka držiaku na stenu sa dá bezpečne uložiť kdekoľvek a je po ruke
vždy, keď ho potrebujete.
VYSÁVAČ STORM VAC
Ideálny na upratovanie celého domu aj rýchle vysávanie, keďže sa
okamžite premení z tyčového na ručný vysávač. Ponúka všetky výhody
klasického bezsáčkového vysávača a poradí si s akýmkoľvek
neporiadkom.

MULTIFUNKČNÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ NANO,
89,99€, TOPSHOP

PURISTICKÁ
ČISTOTA

VEĽKÁ SÚPRAVA
NA UMÝVANIE RIADU,
PURO,
22,90€, TESCOMA

Puristicky čisté dizajnové línie pre vašu linku.
Ucelená súprava na umývanie riadu s odkladacou miskou na
prehľadné umiestnenie v blízkosti drezu. Ľahké plnenie
a dávkovanie saponátu, vyberateľné vložky zásobníkov
urýchľujú schnutie a uľahčujú čistenie. Vyrobená z odolného
plastu s protišmykovou úpravou dna.
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Akcia sa bude konať v exteriéri OC Aquario.
V prípade nepriaznivého počasia sa akcia bude konať v interiéri OC Aquario.

4. SEPTEMBER o 13:00 hod.
ZÁBAVNÝ PROGRAM PRE DETI

ŠKOLA
VOLÁ

