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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.

sme radi, že v rukách držíte nové letné číslo
nášho pravidelného “Q” magazínu. Tak ako vždy,
aj tentokrát sme pre vás vybrali novinky z módy,
ale aj z praktických vychytávok do domácnosti.
Všetky produkty nájdete počas leta v našich
prevádzkach do vypredania zásob, tak ak ste si
našli niečo čo vás oslovilo, neváhajte a vyberte sa
na nákup.

Leto nás nabíja novou pozitívnou energiou. Teplé večery s priateľmi doma na
terase alebo v obľúbenej reštaurácii. Máte aj vy chuť vyraziť do obchodu a kúpiť si
nové šaty? Tak neváhajte a inšpirujte sa v našom magazíne.

LETO 2022: #dovolenka #novékolekcie #letnyvecer
Prajeme vám skvelé nákupy.
Tím “Q” magazínu SC AQUARIO Nové Zámky

Veľmi sa tešíme, že počas leta sa môžeme opäť
vrátiť k organizovaniu zaujímavých akcií pre vás mimo online priestoru.
PIRÁTSKY DEŇ DETÍ
29. mája zavítajú do Aquaria piráti! Okrem
zábavného programu nebudú chýbať súťaže,
skákací hrad a workshop na výrobu pirátskych
mečov. Už teraz sa na vás tešíme.

MÁJ - JÚN

2022

Slnečné dni, dlhé teplé večery, dovolenky,
výlety... to sú určite pre väčšinu z nás najväčšie
lákadlá nadchádzajúcej sezóny. Želáme vám teda
krásne leto plné zážitkov strávené s vašimi
najbližšími.

Leto s jednorozcom
Jednorožcov nie je nikdy dosť!
A už vôbez nie tých z novej kolekcie
značky Mr. Wonderful.

Tričko RIBBY, 26,99€, BEPON

Milí čitatelia,

FASHION_BLOG

EDITORIÁL

“Nude” odtien
Univerzálne kombinovateľné
tričko RIBBY so stojačikom
z mikromodalu je mladšou
verziou obľúbeného čierneho
trička RIB.
Detské šaty
Unicorn,
Mr. Wonderful,
19,90€,
MULIERA

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

Blúzka, 39,00€, Svetlohnedé nohavice,
29,00€, MICHELL

Detské plavky
Unicorn,
Mr. Wonderful,
22,90€, MULIERA

Ruzovej na stope
V bežeckých teniskách RUN FALCON
s farebnou podrážkou vyniknete pri
behu nielen vďaka svietivej
neónovej kombinácii, ale navyše sú
aj veľmi pohodlné.

Tenisky, ADIDAS,
40,00€,
ŠPORT ADIDAS-NIKE

Zladená do bodky
Ľahká a vzdušná biela blúzka
s čiernymi bodkami s okrúhlym
výstrihom. Má dlhé rukávy
a pohodlný spodný lem s gumičkou.
Vďaka príjemnému materiálu je
vhodná na bežné nosenie alebo
na spoločenské udalosti.
Kombinujte ju k sukni
alebo k úzkym nohaviciam.

Surfujte mestom
Kolobežka na skákanie pre chlapcov aj dievčatá je
určená na jazdu v skate parku a na triky. Skvelý tip
na darček. Vyniká vysokou kvalitou spracovania,
robustnosťou a jedinečným dizajnom s CNC
otvorom.

STREET SURFING
RIPPER Bloody Gold
Kolobežka,
129,99€,
EXISPORT

TRENDY_ Dámy

L E TO

S VÔŇOU

Levandule

I ko n i c ká f a r b a l e t a v o v a š o m š a t n í ku

Batoh, FJÄLLRAVEN
KANKEN,
94,99€ / 84,99€,
EXISPORT
DOSTUPNÉ RÔZNE FAREBNÉ KOMBINÁCIE

Prívesok,
PANDORA,
49,00€,
KLENOTY TREND

Chopard, Happy Chopard Felicia Roses,
EdP 40ml, 45,00€,
FANN PARFUMÉRIE

Klasické lodičky, TAMARIS,
49,95€, ROBEL SHOES & ACCESSORIES
Crop top z prúžkovaného úpletu,
11,99€,
RESERVED
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Tenisky na hrubej podrážke, CONVERSE,
99,95€,
ROBEL SHOES & ACCESSORIES

Vzdušné maxišaty, 49,99€, RESERVED

Blejzer, 27,99€, Bermudy, 19,99€, CROPP
Poltopánky EXKLUZÍVNE ONLINE!, 35,99€, CROPP

Slnečné okuliare, BYE BYE,
75,38€,
EIFFEL OPTIC

PERFEKTNÝ DENIM

UKONČITE
DIÉTU!

Ak hľadáte džínsovinu, ktorá zodpovedá vášmu
štýlu, už nehľadajte! Objavte dokonalý strih
a kvalitu v RETRO JEANS. Skinny, Slim, Straight,
High Waist alebo Regular ﬁt a dokonca aj skvelé
džínsové bundy. Nájdite perfektný strih presne
na vašu postavu a cíťte sa sebavedomo ako
kedykoľvek predtým!

LIFESTYLE

Ako nediétovať, M. Greger,
27,90€,
PANTA RHEI

Tričko, DEVERGO,
19,90€,
RETRO JEANS

Lekár Dr. Michael Greger je medzinárodne uznávaný odborník na výživu,
zároveň je aj autorom bestselleru Ako nezomrieť.
Vo svojej druhej knihe – Ako nediétovať – sa zameriava na optimálne kritériá
umožňujúce chudnutie a poukazuje na to, ako potraviny ovplyvňujú zdravie
a dlhovekosť. Rozoberá aj kľúčové zložky ideálnej diéty na chudnutie – faktory,
ako je hustota kalórií, index inzulínu a vplyv potravín na črevný mikrobióm.
V neposlednom rade vysvetľuje, aký význam má rastlinné stravovanie pre
úspešný výsledok. Ako však nedržať neustále diétu, ale zdravo žiť, ide nad
rámec potravín. Dr. Greger identiﬁkoval dvadsaťjeden urýchľovačov chudnutia,
ktoré sú k dispozícii nášmu telu, a to pomocou najnovších objavov v oblastiach,
ako je napríklad chronobiológia, s cieľom odhaliť faktory, ktoré maximalizujú
prirodzené schopnosti spaľovania tukov .
Od základov zostavil aj sprievodcu chudnutím. Uplatňuje v ňom nadčasový
proaktívny prístup, ktorý obstojí v každom novom diétnom trende.
Kniha Ako nediétovať je plná praktických rád a priekopníckeho výskumu
v oblasti stravovania. Ukončí diéty a nahradí tieto neustále boje s chudnutím
jednoduchým, zdravým a udržateľným životným štýlom.

Prívesok mama, PANDORA,
49,00€,
KLENOTY TREND

Pančuchové nohavice STELA, 16,99€, BEPON

Oslávte týmto dvojitým visiacim príveskom s pavé
nekonečnom pre mamu večné puto medzi mamou
a jej dieťaťom. Tento moderne poňatý staroveký
symbol zdobia trblietavé ružové kubické zirkóny na
jednej slučke motívu nekonečna. Je vyrobený zo
šterlingového striebra a má vygravírovaný nápis:
„I love you always and forever“ (Vždy ťa budem ľúbiť).
Predstavuje dokonalý spôsob, ako poďakovať
mame za to, že tu pre vás stále je.

Pančuchové nohavice FIORE, 16,99€, BEPON

POVEDZ TO ŠPERKOM

Pančuchové nohavice STELA, 16,99€, BEPON

Džínsy, ELECTRA HIGH, 59,99€, RETRO JEANS

Máte pocit, že každý mesiac prináša novú diétu, ktorá vám
zaručí, že sa zbavíte nadbytočnej hmotnosti raz a navždy?
Napriek tomu miera obezity stále rastie a s ňou rastie aj
počet chorôb a zdravotných problémov. Je čas na iný
prístup.

VYNIKNITE!
MUST HAVE SEZÓNY
Prívesok mama, PANDORA,
39,00€,
KLENOTY TREND

Vzorované pančuchy nechajú vyniknúť vašu individualitu. Či už si vyberiete
pančuchové nohavice s drobným vzorom, výraznejším vzorom pripomínajúcim
tetovanie, alebo jemným romantickým kvetinovým motívom, elegantne
podčiarknete váš outﬁt. Vyberte si zo širokého výberu vzorovaných
pančuchových nohavíc z novej kolekcie BEPON.
MAGAZÍN AQUARIO_LETO 5

TRENDY_ Páni

NEČAKANÉ

PREPOJENIE

Stýlov

Ko m b i n u j t e o d v á ž n e a b u ď t e k rea t í v n y.

Košeľa Slim Fit,
49,00€,
ADAM

Tričko regulr ﬁt, 12,99€, RESERVED
Nohavice cigaretového strihu, 39,99€, RESERVED

Tričko,
12,99€,
CROPP

Odpočítavanie
1945,
Ch. Wallace,
M. Weiss,
15,90€,
PANTA RHEI

Džínsy STUD PANTS, 75,00€, RETRO

Sako SLIM FIT,
149,00€,
ADAM

Poltopánky, BUGATTI,
89,95€,
ROBEL SHOES &
ACCESSORIES

Salvatore Ferragamo,
Ferragamo Bright Leather,
Edt 50ml, 65,00€,
FANN PARFUMÉRIE
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Praktická každodenná
taška, PICARD,
79,99€,
ROBEL SHOES &
ACCESSORIES

LIFESTYLE

CHRÁŇTE SI OČI
ŠTÝLOVO

Okuliare typu Pilot sú klasickým, sviežim doplnkom. Inšpirácia pre tvar
okuliarov má pôvod vo vojenskom prostredí a tzv. pilotky sú dnes
populárne obzvlášť ako slnečné okuliare, ktoré sedia všetkým typom tváre.
Tento unisex model majú rady celebrity a zdá sa, že snáď nikdy nevyjde
z módy.

Polarizačné slnečné okuliare, BOND,
134,12€,
EIFFEL OPTIC

PRÍBEH GÉNIA
Polarizačné slnečné okuliare
typu PILOT, BYE BYE,
78,04€,
EIFFEL OPTIC

BCAA + B6, 200 tabliet,
23,50€ / 19,74€*
BioTechUSA
* Akciová cena platí
od 1.5. - 31.5.2022

ÚČINNÁ
PREDTRÉNINGOVKA

Už ste vyskúšali všetky predtréningovky, no zdalo sa
vám, že žiadna z nich nefunguje? Chcete skúsiť niečo
naozaj efektívne? Niečo čo vám dodá znovu
motiváciu roztrhať činky na kusy? Niečo, čo vám
pomôže sústrediť sa na tréning ako nikdy predtým?
Dajte si dúšok Black Blood CAF+ a zaútočte na
železo!
Inšpirovaní úspešným prípravkom Black Blood,
experti z BioTechUSA preskúmali potreby športovcov
a vytvorili dve alternatívy k tomuto silnému
predtréningovému prípravku.
Black Blood CAF+ je komplexná formula s vysokým
obsahom kofeínu a aktívnymi zložkami navrhnutá
tak, aby prispievala k produkcii nitrogén monooxidu
NO a karnozínu. Niacín, vitamín B6 a horčík prispievajú k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu
energie a k zníženiu vyčerpania a únavy. Horčík
prispieva k správnemu fungovaniu svalov. Zinok
prispieva k správnej syntéze bielkovín.

Tenisky, RACER ADIDAS,
70,00€,
ŠPORT ADIDAS-NIKE

Tesla, R. Gunderman,
18,75€,
PANTA RHEI

Black Blood CAF+, 300g,
33,50€ / 27,81€*
BioTechUSA
* Akciová cena platí
od 1.5. - 31.5.2022

Prenikavý a komplexný portrét slávneho vedca
doplnený o vzácne a nádherne reprodukované
dokumenty z jeho osobného archívu.
Nikola Tesla patrí medzi najslávnejších fyzikov
všetkých čias. Vedec a inžinier, ktorého považujeme
za otca modernej elektriny, zmenil svet. Venoval sa
výskumu a počas života si dal zaregistrovať viac ako
700 patentov. Už v detstve sa zaoberal širokou
škálou vedeckých výziev, pričom pri hľadaní riešení
a pri konštrukcii vynálezov prejavoval mimoriadny
zmysel pre detaily. Vyvinul mnohé z princípov, ktoré
formovali budúcnosť vedy. Tento ilustrovaný
životopis odhaľuje vývoj Teslových kľúčových teórií
a vynálezov od röntgenu cez radar, transformátor
a rádio až po diaľkové ovládanie.

Športová cestovná taška,
UNDER ARMOUR
49,99€,
EXISPORT

FUNKČNÉ &
EKOLOGICKÉ

Tieto tenisky adidas sú inšpirované bežeckými
modelmi, nesú sa na medzipodrážke Cloudfoam,
ktorá zaisťuje pohodlie pri každom kroku a každej
aktivite, a majú priedušný sieťovinový zvršok, aby
sa nohy neprehrievali.
Sú sčasti vyrobené z recyklovaného materiálu
pochádzajúceho z odpadu z výroby, napríklad
odrezkov, ako aj zo spotrebiteľského odpadu
z domácností a znižuje potrebu používať nové
suroviny, ktoré majú väčší dosah na životné
prostredie.

Športová súprava,
UNDER ARMOUR,
80,00€,
ŠPORT ADIDAS-NIKE
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TRENDY_ Deti

ŠPORTOVÉ
LETO

Hry

Za b á v a j s a s ka m a rá t m i .

Tenisky, ADIDAS,
35,00€,
DETSKÝ ŠPORT

Longboard
STREET SURFING
99,99€,
EXISPORT

Detská súprava,
ADIDAS,
50,00€,
DETSKÝ ŠPORT

Tričko,
ADIDAS,
20,00€,
DETSKÝ ŠPORT
Futbalová lopta, NIKE
19,99€,
EXISPORT

Tenisky, ADIDAS,
38,00€,
DETSKÝ ŠPORT

Chlapčenské sandále RALF MARINE,
38,90€,
PROTETIKA
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Náladové sovy sú krásnym darčekom 3v1 pre každého, kto sa
nebojí prijať svoje pocity. Každú sovičku s výškou 33 cm môžete
použiť ako plyšovú hračku alebo vankúš, vyplnený modernými
mikrovláknami Wellsleep®. Dostanete ju s mäkučkou ﬂaušovu
dekou, takže je vždy pripravená na túlenie, driemanie alebo
hranie, nech už sa nachádzate kdekoľvek. Dostupné v prevedení
mama, otec, syn, dcéra, babka a dedko.

LIFESTYLE

HOO HOO RODINKA

Sovia rodinka
24,99€,
TOPSHOP

K NÁLADOVEJ NÁUČNEJ SOVE TERAZ DARČEK
MINI NÁLADOVÁ NÁUČNÁ SOVA V HODNOTE 9,99€

Tričko,
ADIDAS,
18,00€,
DETSKÝ ŠPORT

Dievčenské sandále ZEWA,
35,90€,
PROTETIKA

Detská súprava,
ADIDAS,
45,00€,
DETSKÝ ŠPORT

Dievčenské sandále VENDY,
38,90€,
PROTETIKA

LETNÉ
SANDÁLKY

Kritériá správneho výberu detskej
obuvi sa nemenia v žiadnej sezóne.
Aj letné sandálky pre malé deti by mali
mať pevný opätok, ktorý dostatočne
chráni päty pred nesprávnym
vychyľovaním do strán (valgozita piat).
Taktiež je dôležitá ochrana mäkkým
„golierikom“ v oblasti Achillovej šľachy.
Je potrebné dbať aj na správne
upínanie topánky k priehlavku
a k členku. Dezén podrážky by mal byť
protišmykový a stielka môže jemne
podporovať klenbu chodidla. V prípade
detskej obuvi je vždy ideálnym
materiálom koža, ktorá má výbornú
schopnosť absorbovať vlhkosť.
Nové sandálky PROTETIKA Kids - ZEVA
a VENDY- v klasickej letnej kolekcii sú
„cool“ pre malé aj veľké slečny
a spĺňajú všetky kritéria správneho
výberu detskej obuvi.

SO SANTORO
NA CESTÁCH

Pevný kufor na kolieskach,
SANTORO LONDON,165,90€
MULIERA

Cestovný kufor na kolieskach Somewhere od Santoro London.
Buďte Santoro i na cestách! Kufor je rozdelený textilnou
prepážkou na zips, ktorá je naviac opatrená praktickými
priehradkami na zips a na gumu. Je vyrobený z pevného ABS
plastu. Zapínanie má na zips a v kufri je integrovaný číselný
zámok. Kufor má výsuvnú rukoväť. Pojazdný systém
je umiestnený pod textilnou prepážkou vo vnútri kufra
a kolieska sú otočné o 360°.
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TRENDY_ Doplnky

DOPLNKY DO

DOMÁCNOSTI

Praktické

V š e t ko č o s a v á m d o m a u rč i t e b u d e h o d i ť .

Alma K, Silky Soft Hand Soap
Tekuté mydlo, 300ml,
9,00€,
FANN PARFUMÉRIE

Masážny akupresúrny
prístroj Wellneo,
119,90€,
TOPSHOP

Embosovaný SET vankúš
a paplón, DORMEO,
od 59,99€ / od 35,99€
(rozmer paplón 140x200cm,
vankúš 50x70cm)
TOPSHOP

Delimano kuchynský
robot PRO,
159,99€,
TOPSHOP

Veľká šachovnica,
Z. Brzezinski,
13,90€,
PANTA RHEI

Delimano Teplovzdušná fritéza STAR,
79,99€, TOPSHOP
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Termo taška na obed, ANEKKE,
17,95€
MULIERA

RČEK

DA
SKVELÝ TIP NA

Obedová taška z neoprénu, ANEKKE, 27,90€, MULIERA

TRENDY OBED

Praktická taška na obed od španielskej
značky Anekke. Tašku je možné nosiť
v ruke alebo na pleci pomocou popruhu
ktorý je nastaviteľný podľa potreby.
Prichystajte si chutné jedlo a zoberte si ho
zo sebou v tejto praktickej obedovej taške
na zips. Tašky sú vhodné aj k uloženiu dóz
s jedlom. Na výber máte z viacerých
farebných variantov a materiálov.
Skvelá do školy, do práce alebo
na výlet!

DOBRÉ RÁNO

Matrac ERGO COMFORT, od 339,99€
(veľ. 80x190cm) TOPSHOP

MAŠKRTENIE
BEZ VÝČITIEK

Matrac Ergo Comfort Dormeo je vedecky
navrhnutý tak, aby poskytoval chrbtu
maximálnu oporu, správne zakrivenie
chrbtice a uvoľnenie reﬂexných bodov.
Vďaka pridanej vrstve Ergo inšpirovanej
tvarom výrobku Kosmodisk sa matrac
dokonale prispôsobí telu a dopraje vám
potrebné pohodlie. Môžete si vybrať
strednú až tvrdú pevnosť matraca. Výška
20 cm. Prateľný poťah. Skúšobná doba
60 dní a predĺžená záruka 15 rokov.

Aj vy len ťažko viete povedať nie sladkostiam? Ani nemusíte! Tyčinka Protein
Dessert Bar ponúka skutočný zážitok z maškrtenia, pričom obsahuje 13 g
bielkovín. Môžete si ju pokojne dať po tréningoch, počas víkendového výletu,
či trebárs počas rušného pracovného dňa medzi dvoma mítingmi!
Protein Dessert Bar je skvelou voľbou aj ako alternatívna maškrta, vďaka ktorej
nemusíte robiť kompromisy, ak vás prepadne chuť na sladké!

ODPUDZOVAČ
ŠKODCOV
RÔZNE PRÍCHUTE

Protein Dessert Bar, 50g,
2,15€ / 1,83€*
BioTechUSA
* Akciová cena platí
od 1.5. - 31.5.2022

Odpudzovač škodcov, 3 kusy, ROVUS,
19,99€
TOPSHOP

Vyženie z vášho pozemku všetkých škodcov – hmyz, chrobáky či
hlodavce – bez otravy alebo hlasného zvuku. Vysiela kolísavé
ultrazvukové vlny, ktoré narúšajú nervový systém škodcov
a vytvárajú neviditeľnú ochrannú sieť okolo priestoru až do 50 m2.
Odpudzovač stačí zapnúť do zásuvky a užívať si pokoj.
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29. MÁJ o 15:00 hod.

PIRÁTSKY
DEŇ DETÍ

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

ZÁBAVNÝ PROGRAM S PIRÁTOM ČERNOFÚZOM
A KRÁĽOVNOU PIRÁTSKYCH VÔD

S Ú ŤA Ž

E

NAFUKOVACÍ
HRAD

min
DISC i
O
PIRÁTSKE
DOČASNÉ
TETOVANIE

VÝROBA
PIRÁTSKYCH
MEČOV

DARČEKOVÁ KARTA
SC AQUARIO NOVÉ ZÁMKY
IDEÁLNY SPÔSOB AKO POTEŠIŤ A OBDAROVAŤ SVOJICH BLÍZKYCH.

V ktorejkoľvek prevádzke v SC AQUARIO NZ s POS
terminálom si môžu vybrať akýkoľvek darček a zaplatiť
ho novou elektronickou darčekovou kartou.
Viac informácií nájdete na

www.aquarionovezamky.sk

DARČEKOVÉ KARTY MÔŽETE ZAKÚPIŤ NA PRÍZEMÍ V STÁNKU MULIERA VO VESTIBULE CENTRA.
PLATBU JE MOŽNÉ USKUTOČNIŤ LEN PLATOBNOU KARTOU.

