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       AQUARIO.SHOPPING.CENTER
www.aquarionovezamky.sk
#aquarionz

ZIMNÉ
NÁKUPY

Pripravená na

POTEŠTE SVOJICH BLÍZKYCH
DARČEKOVOU KARTOU

ZAKÚPIŤ JU MÔŽETE NA SPRÁVE CENTRA
viac info na www.aquarionovezamky.sk



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.

CAFFÉ LATTE
0,3 l 

CHOCOLATE
CRUNCH CAKE
130 g

2,60€

2,90€
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Milí čitatelia,

v rukách držíte zimné číslo nášho inšpiratívneho 
“Q” magazínu. Veríme, že si v ňom nájdete 
módne aj praktické kúsky, ktoré potešia nielen 
vás, ale aj vašich blízkych. Myslite už aj na nich
a nenechajte si kúpu darčekov na poslednú 
chvíľu.

Ak by ste predsa len váhali, aký darček by bol 
najvhodnejší, máme pre vás ešte jeden tip:
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA SC AQUARIO!

5. DECEMBRA PRÍDE K VÁM DOMOV 
MIKULÁŠ!

Ako to vieme? Na tento deň sme totižto pripravili 
pre najmenších milé prekvapenie. Stačí keď 
budete spoločne sledovať online priestor SC 
AQUARIO na facebooku v rozmedzí od 15:00 do 
18:00 a môžete vyhrať
skvelé ceny.
Tak nezabudnite
a vyčistite si topánky!

Tešíme sa
na Vás!
 

E D I T O R I Á L

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

ZIMA 2021:  #PREKVAPENIA - #VIANOCE - #RADOSŤ - #RODINA

     Blížia sa sviatky a s nimi milé povinnosti so zaobstaraním správnych darčekov pre 
našich blízkych. Tentokrát vám v našom trendy kalendári dáme zaujímavé tipy,
z ktorých si určite vyberie celá rodina.

Prajeme vám skvelé nákupy.
Tím “Q” magazínu SC AQUARIO Nové Zámky

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

PRE AKTUÁLNE

P L Á N O V A N É
A K C I E

Knižný diár
Panta Rhei,
9,99€,
PANTA RHEI Skvelý knižný diár v kvalitnom pevnom obale

v krásnej tyrkysovej farbe s knižno-florálnym motívom. 
A tentokrát je nabitý knižnými tipmi a kreatívnymi 
úlohami ako nikdy predtým. Knižný diár má na každej 
dvojstránke naľavo celý týždeň, kde pri každom dni 
máte priestor na pár svojich poznámok. Pravá strana 
vám naopak ponúka množstvo priestoru a vyhradené
je tam aj miesto na vaše nápady a úlohy.  Vďaka
svojej kvalite a praktickým doplnkom je diár vhodný
aj na prácu.

Objatia sú kúzelné ako samotné Vianoce.
Darujte najlepšie a najjemnejšie objatia
s NOVÝM hrejivým setom Dormeo. Súprava
je navrhnutá tak, aby spájala všetky výhody hrejivého
objatia a priniesla vám pocit tepla a radosti, uznania a šťastia.
Vďaka tejto súprave si vytvoríte hrejivé a srdečné spomienky na chvíle
so svojimi milovanými.

Pokiaľ máte doma manažéra tak isto viete, že košieľ nie je
nikdy dosť. Pokiaľ ste neisté s výberom správnej veľkosti
a strihu, navštívte odchod ADAM, kde vám radi a šikovne 
poradia.

Tak ako Haute Couture šaty, aj vône Elie Saab
sa stávajú ozdobou ženy a vyzdvihujú jej oslnivú 
zmyselnosť. Debutová vôňa Elie Saab Le Parfum 
vznikla v roku 2011 a ešte v tom istom roku 
získala prestížne ocenenia od Fragrance 
Foundation za najlepšiu novú vôňu vo Veľkej 
Británii, USA a Francúzsku.

DORMEO
Hrejivý set,
49,90€ / 24,95€,
TOPSHOP

Elie Saab, Le Parfum Lumiére,
EdP 50ml, 87,00€,
FANN PARFUMÉRIE

Košeľa slim fit,
dlhý rukáv,
49,00€,
ADAM

Košeľa klasik, dlhý rukáv,
49,00€, ADAM
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KÚSKY
M ó d n e  k ú s k y, k t o r é  b u d ú  d l h o  t r e n d y.
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Navzdy

Mäkké košeľové šaty,
29,99€,
RESERVED

Rep.Purete - Pure Serum,
Zmatňujúce sérum,
30ml, 66,00€,
FANN PARFUMÉRIE

Dvojitý
náhrdelník,
6,99€,
RESERVED
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Džínsová bunda,
59,00€ / 29,50€,
LINEA

Šaty,
69,00€,
MICHELL
FASHION

Kabelka,
15,99€,
CROPP

Členkové čižmy na hrubej podrážke,
GANT,  160,00€, ROBEL SHOES & ACCESSORIES

Dioptrický rám, MEMORY TITAN,
161,15€,
EIFFEL OPTIC

KOSTÝM,
189,00€,
LINEA
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V ZIME BUDETE
AKO VO VATIČKE
Sú ľahké, mäkké, teplé a hlavne trendy!
Už dávno neplatí pravidlo, že vatované bundy sú len športové.
Vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás
pretože prešívaná a vyteplená
bunda vám bude robiť spoločnosť
ešte niekoľko mesiacov.
Bude pre vás  ideálnou voľbou
na každodenné nosenie, do práce,
do mesta, na nákupy a voľný čas.

Väčšinou majú takéto bundy
aj povrchovú úpravu proti dažďu,
čo oceníte hlavne v sychravom
počasí.

AJ NAĎALEJ
V POHODE
Ani túto zimu sa nemusíte vzdať pohodlného 
oblečenia a “teplákov”. Naopak. Práve tento 
kúsok sa považuje v najnovších trendoch 
za kľúčový prvok. Nebojte sa ani farieb. Tie 
však nekombinujte navzájom, ale zlaďte celý 
outfit v jednom odtieni.

ŠPORTOVÁ BUNDA,
ADIDAS, 90,00€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE

OVERSIZE BUNDA NA STIAHNUTIE,
109,00€,
RETRO JEANS

DLHÁ BUNDA,
VOLCANO,
69,99€,
EXISPORT

PREŠÍVANÁ TAŠKA, 25,99€,
CROPP

OVERSIZE
BAVLNENÉ
TRIČKO,
12,99€,
RESERVED

JOGERRY,
19,99€,
CROPPJO
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ČLENKOVÉ TENISKY,
ADIDAS, 80,00€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE

Helma Viva Double Visor v bielej farbe poskytuje užívateľovi komfort a maximálnu bezpečnosť. 
Konštrukcia je ľahká a zároveň pevná aj odolná. Vnútorná vložka je antibakteriálna, v prípade 
potreby sa dá vybrať a oprať. Veľkosť prilby a ventilácia sa dajú nastaviť. Športová prilba je 
vhodná na lyžovanie a snowboarding.

BEZPEČNE A
POHODLNE

Model on piste Mach Sport HV v oceľovo 
modrom prevedení zaujme moderným
a funkčným dizajnom. Lyžiarky majú 
zapínanie na štyri hliníkové pracky a 35 mm 
pásik. Vnútorná topánka COMFORT -
Sanitized poskytuje príjemný komfort
a mäkké prostredie pre nohy počas celej
doby lyžovačky.

LYŽIARSKA PRILBA SO ŠTÍTOM,
BLIZZARD, 84,99€, EXISPORT

LYŽIARKY, TECNICA,
175,99€,
EXISPORT

NOVINKA 2021
Odvážna, citrusová, drevitá a kvetinová
vôňa umocňujúca pocit komfortu.
Lanvin, Les Fleurs - BLue Orchid, Edt 50ml,
35,00€, FANN PARFUMÉRIE



KOCKY A PRUHY
L i n e á r n o s ť  s v e d č í  p á n s ke m u  š a t n í k u .

KOMBINUJ

Zladeny
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Jaguar, ERA,
60ml, 39,00€,
FANN PARFUMÉRIE

ZIMNÁ BUNDA,
79,00€,
RETRO JEANS

KABÁT, 159,00€,
MICHELL FASHION

KOŠEĽA S KAPUCŇOU,
32,99€, CROPP

POLOŠEĽA,
22,00€,
MICHELL FASHION

NOHAVICE, 59,00€,
ADAM

KOŽENÝ OPASOK,
od 25,00€,
ADAM

ČLENKOVÉ TOPÁNKY,
TIMBERLAND,
110,00€,
ROBEL SHOES
& ACCESSORIES
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Ak si doteraz váhal začať tak teraz je ten správny čas. Zahoď výhovorky, 
vyber si správny športový outfit a začni trénovať.
Že už si vyskúšal všetky predtréningovky, no zdalo sa ti, že žiadna
z nich nefunguje? Skús niečo naozaj efektívne! Daj si dúšok Black 
Blood CAF+ a zaútoč na železo!
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ŽI TRÉNINGOM!
KAŽDÝ DEŇ

ŠPORTOVÁ BUNDA,
ADIDAS, 90,00€,
ŠPORT ADIDAS - NIKE
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LYŽIARSKA BUNDA,
BLIZZARD, 131,99€,
EXISPORT
DOSTUPNÉ NA
www.exisport.com

PRAVDA
OTVORENE
Táto kniha nie je cestopisom ani 
reklamou na blogovanie. Je to pohľad 
za instagramové a facebookové 
statusy, ponor do myšlienkového 
sveta Milana Bardúna,
človeka za značkou.

MILAN BEZ MAPY,
INFLUENCER,
13,90€,
PANTA RHEI

BLACK BLOOD CAF+, 300g,
31,90€,
BioTechUSA

CRUSH BAR, 64g,
2,80€, BioTechUSA

PERSONALIZOVANÉ
DOPLNKY
Nájdi si svoj štýl!

Táto čiapka sa predáva aj so setom 
písmen, z ktorých si môžeš vytvoriť 
vlastný nápis.

KLOBÚK TYPU BUCKET HAT,
15,99€, RESEVED

ČIAPKA TYPU
BEANIE,
12,99€,
CROPP

REFLEXNÉ RUKAVICE,
9,99€, CROPPELEGANTNÉ

ŠTÝLOVKY
ZIMNÉ ČLENKOVÉ TOPÁNKY,
BUGATTI, 89,95€,
ROBEL SHOES & ACCESSORIES
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Modra
ZIMNÁ BUNDA, SAM73,
44,99€,
EXISPORT

LYŽIARSKY OVERAL,
AUTHORITY,
49,99€,
EXISPORT

KOLOBEŽKA STREET
SURFING RIPPER,
124,99€,
EXISPORT

MIKINA,
UNDER ARMOUR,
39,99€,
DETSKÝ ŠPORT

SÚPRAVA,
ADIDAS,
60,00€,
DETSKÝ ŠPORT

ZIMNÁ KOŽENÁ OBUV,
RAFAEL, veľ. č. 27 - 38
od 44,90€,
PROTETIKA kids

ZIMNÁ KOŽENÁ OBUV,
FIN, veľ. č. 27 - 39
od 46,90€,
PROTETIKA kids
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VESELÉ RAŇAJKY
Táto hravá súprava pre detské stolovanie z prvotriedneho 
prírodného porcelánu s veselým motívom spraví
z každých raňajok alebo obeda výlet do rozprávky. Je 
vhodná pre deti od 4 rokov, vhodná do mikrovlnnej rúry 
a možno ju umývať v umývačke na riad. 

DORMEO NÁLADOVÁ SOVA,
Minisovička od 7,99€,
TOPSHOP

ZIMNÁ KOŽENÁ OBUV,
KAJA grey, veľ. č. 27 - 39
od 46,90€,
PROTETIKA kids

JEDÁLENSKÁ SÚPRAVA BAMBINI,
3ks, Motív autíčka alebo víly,
27,90€ / 22,30€,
TESCOMA

Ho ho ho & hú hú hú, mini sova tetuška Merry je tu, aby vám 
popriala veselé Vianoce! Táto biela sova každú zimu letí
z ďalekých, preďalekých krajov, aby strávila drahocenný čas so 
svojou rodinou. Štipne deti do líčka, pomôže mamke sove 
pripraviť chutnú hostinu, ozdobí stromček cukríkmi a urobí 
tisíc fotografií všetkých a všetkého.
Vždy si spomenie na nejaké nové hry, ktoré sa stanú 
rodinnou tradíciou - tento rok zorganizuje karaoke večer, 
pretože vianočné piesne miluje viac ako čokoľvek na svete.

Darujte roztomilý darček, ktorý poteší malých i veľkých,
s dvoma sezónnymi prírastkami do rodiny náladových sov – 
Merry a Jolly! Mini sovičky vyplnené zdokonalenými 
mikrovláknami Wellsleep® si môžete zobrať kamkoľvek
a priniesť so sebou vianočnú náladu.

HO HO HÓ & HU HU HÚ

Štýlový model pre mladé slečny, ktorý nie len dobré vyzerá ale aj výborne 
poslúži počas chladných dní. Podrážka, šnúrky i kožušina sú v odtieňoch šedej 
farby. Zvršok topánok je z brúsenej kože, ktorá je šedá a na ktorej sa nachádza 
florálna lesklá aplikácia. Keďže zvršok topánok je z brúsenej kože, odporúčame 
topánky pred prvým použitím naimpregnovať. Nevýhodne sa môže zdať to, že 
topánky sú na šnurovanie a sú dosť vysoké. Lenže po oboch stranách jazyka sa 
nachádza zips, vďaka ktorému sa topánky obúvajú s ľahkosťou. Vnútro je 
vystlané huňatou kožušinou, tá sa nachádza aj na vložke. Vložka je vyberateľná a 
má prvok na podporu správneho vývoja klenby. Myslíme, že tento model padne 
do oka nie len mamičkám, ale aj ich dcéram.

ŠTÝLOVÁ SLEČNA

Dievčenská zimná bunda BRUGI
Bunda má viacero praktických zipsov vrátane zipsu
po celej dĺžke pre jednoduché zapínanie. Je vhodná na 
nosenie do školy, do mesta alebo iné voľnočasové 
aktivity.

Chlapčenská bunda značky 4F.
Bunda na zimu s moderným prešívaným vzhľadom
v modernej sivej farbe. Má výplň zo syntetického 
materiálu, ktorý zabezpečí teplo počas mrazivých dní. 
Technológia 4FWarm zaručí skvelú tepelnú izoláciu
a pohodlie. Vetrovka pre chlapcov má kapucňu, ktorá 
zvyšuje komfort v nepriaznivom počasí
a zvyšuje ochranu pred chladom. 

NA SVAH AJ DO MESTA

ZIMNÁ BUNDA,
4F,
49,99€,
EXISPORTZIMNÁ BUNDA, BRUGI,

59,00€,
DETSKÝ ŠPORT
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FORMA BÁBOVKA, DELÍCIA, ¤ 24 cm
39,90€, TESCOMA

VOŇAVÉ

VIANOČNÉ KVÁSKOVANIE,
23,90€,
PANTA RHEI

MLYNČEK NA ORIEŠKY,
14,90€ / 11,90€, TESCOMA

HLBOKÁ PANVICA, PRESIDENT Stone s pokrievkou, ¤ 24 cm,
od 59,90€ / od 47,90€, TESCOMA

KANVICA, MONTE CARLO so sitkom, 1,5l,
18,90€ / 14,20€, TESCOMA

OVÁLNY PEKÁČ DELIMANO,
Green Planet,
69,99€ / 44,99€,
TOPSHOP

KUCHYNSKÝ ROBOT PRO,
159,99€ / 109,99€,
TOPSHOP
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RELAXUJTE DOMA
Wellneo® prináša prvotriednu relaxáciu a wellness priamo
v pohodlí Vášho domova! Wellneo® 3D Shiatsu masážny prístroj 
je Váš nový domáci terapeut, ktorý je vždy k dispozícii a nikdy 
Vás nesklame. Ponúka 2 typy masáže plus terapiu teplom, vďaka 
čomu Vás zanechá zrelaxovaných a omladených.

WELLNEO 3D
MASÁŽNY PRÍSTROJ,
89,99€ / 79,99€,
TOPSHOP

Spoločne sa ponoríte do hĺbok toho najdôležitejšieho 
vzťahu, ktorý žijete. Vzťahu k sebe samej/ samému.
• Spoznaj svoje vnútorné postavy, vnútorného kritika aj láskavého svedka. 
Tiež hlasy a pohľady, ktoré ťa v živote postrkujú aj zastavujú. Pocity, názory, 
pohľady, skúsenosti či zážitky.
• Edícia Spolu k sebaláske vás pozve do ešte väčšej spoločnej otvorenosti
a zraniteľnosti.
• Zatiaľ najhlbšia edícia, ktorá je ideálnou nadstavbou aj pre skúsených 
človečinárov aj pre všetkých, ktorých nadchýňajú hlboké a autentické 
rozhovory. 
• Ponúka priestor podeliť sa vo svojich vzťahoch o vlastné osobné príbehy
a reflektovať mnoho skrytých, no mocných súvislostí nášho života.
• Vytvára prirodzené ľudské stretnutia, do ktorých môže vstúpiť hĺbka, 
radosť a úprimnosť.
• Prináša podnetné chvíle plné vzájomného pochopenia, podpory 
a človečiny, ktoré premenia stereotyp, nudu či šedosť na živosť
a pravdivosť plnú nového vzájomného poznania.

SPOZNAJME SA SPOLU

KOMUNIKAČNÁ HRA ČLOVEČINA,
SPOLU K SEBALÁSKE,
24,00€,
PANTA RHEI

AKO NEPREŽIŤ MLADOSŤ,
14,90€
PANTA RHEI

VŠETKY FARBY
ŽIVOTA,
16,90€
PANTA RHEI

Ideálny vysávač na rýchle upratovanie celého domu. Je multifunkčný
a z tyčového vysávača na ručný ho zmeníte jediným cvaknutím.
Ľahko manévrovateľný dizajn ponúka všetky výhody klasických 
bezšnúrových vysávačov, pričom motor s napájaním poskytuje výkonnú 
saciu silu, ktorá si poradí s akýmkoľvek neporiadkom od omrviniek až po 
chuchvalce prachu.

VYUŽITE SILU KONVENČNÝCH
A RUČNÝCH VYSÁVAČOV

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



facebook.com/AQUARIO.SHOPPING.CENTER
www.aquarionovezamky.sk
#aquarionz

MIKULÁŠ
U VÁS DOMA

5. december

A KC I A S A B U D E  KO N AŤ V  O N L I N E  P R I E S T O R E  

1 5 : 0 0  -  1 8 : 0 0  H O D.

ONLINE
PROGRAM


