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BESEDA UREDNICE

Novoletne zaobljube. Se svojih še držite? Še vztrajate? Vsaj pri eni? Se jih vsaj 

spomnite? Raziskave pravijo, da večina ljudi opusti svoje novoletne zaobljube do 

konca januarja. Podatki kažejo, da izpolnimo manj kot 10% novoletnih zaobljub. 

Razlogov za to je več, najpogostejši pa je, da si ne zadamo realnih ciljev ali pa je le-teh 

preveč.

Vem, težko je. Je pa vredno in izpopolnjujoče, ko vztrajamo izven običajne cone udobja 

in na koncu dosežemo želeni rezultat. Veliko lažje je, če si na poti do želenega zadamo 

več manjših ciljev ter izpolnimo vsakega posebej. Poizkusite. Za vmes pa je pred vami 

nova številka Lomastimesa, polna novosti in zanimivih tem.

Vabljeni k branju!

              Maja
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PRAZNOVANJE

V Lomasu zaposlenim omogočamo tudi kakovostno preživljanje 

prostega časa. Zaposleni čez leto samostojno organizirajo 

skupna druženja, zabavo ali piknik na različnih krajih po Sloveniji. 

Tako tudi z neformalnim druženjem utrjujemo vrednote in 

gradimo pripadnost podjetju med vsemi zaposlenimi.

Za praznovanje ob zaključku leta smo si letos izbrali bolj intimen 

prostor. Za prijetno vzdušje in izbrano hrano so poskrbeli izkušeni 

fantje restavracije Separe, za plesno glaso pa hišni DJ.  



Tudi letos nas je v decembru obiskal čarodej Jole Cole. 

Pripravil je čisto novo predstavo in otroci so jo spremljali s 

široko odprtimi očmi in željo po sodelovanju. Kup daril pod 

novoletno jelko pa je vzbujal nestrpno pričakovanje obiska 

dedka Mraza. Skupaj smo ga poklicali, mu zapeli pesmico, 

ko pa je bilo treba sesti dedku v naročje, je nekatere minil 

ves pogum…
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Na zadnji marčevski petek smo se že na vse 

zgodaj zbrali v čudovitem okolju izletniške kmetije 

Kuren nad Vrhniko. Po pravem kmečkem zajtrku 

smo se kar hitro lotili dela, saj je bil, sodeč po 

agendi, pred nami kar naporen dan.

Ker je v ekipi kar nekaj novih članov, smo na hitro 

spoznali zgodovino podjetja Johnson&Johnson, 

nato pa smo več pozornosti posvetili ponovnemu 

lansiranju blagovne znamke Johnon's baby. Kaj in 

zakaj bo zdaj drugače, kako izdelke pozicionirati v 

različnih formatih trgovin, kako bo lansiranje 

podprto s stani principala ter kaj so prioritete. 

Sledila je predstavitev nove blagovne znamke, 

katere asortiman vsebuje proizvode za sončenje, 

Piz Buin. 

Po odmoru za odlično kmečko kosilo so sledile 

predstavitve novosti v ostalih blagovnih znamkah 

pod okriljem podjetja Johnson&Johnson ter 

seveda obvezni redni mesečni sestanek.

Zvečer nas je čakalo presenečenje: večerjo smo si 

morali skuhati sami! Razdeljeni v dve ekipi, z 

recepti in sestavinami smo se spoprijeli z izzivom. 

Polni energije, motivacije in delovnega elana smo 

si razdelili delo in se lotili rezanja, sekljanja, 

mesenja in mešanja.  Vse skupaj sta spremljala 

prešeren smeh ter zabavno prijateljsko zbadanje 

nasprotne ekipe in prav kmalu je začelo iz loncev 

lepo dišati…

Kljub začetniškemu kaosu, ra-

zigranosti in kančku tekmoval-

nosti sta obe ekipi uspeli pri-

praviti večerjo s štirimi hodi: 

Čemaževa kremna juha, medal-

joni svinjske ribice in Pita z 

bučkami, skuto in praženimi 

pinjolami, Nadevan piščanec s 

krompirjem v oblicah ter Jabol-

čni zavitek. Neverjetno, kako 

dobro smo pravzaprav jedli. In 

česa vsega smo zmožni, ko 

stopimo skupaj in združimo 

moči in znanje.

J&J KICK OFF 2019
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Sredi aprila smo, v podporo največjemu 

ponovnemu lansiranju v 125-letni 

zgodovini podjetja Johnson&Johnson, 

pripravili čudovit PR dogodek. Za to 

priložnost smo si izbrali prekrasen 

ambient kreativnega otroškega mesta 

Minicity, ki smo ga še dodatno tematsko 

okrasili. Johnson's je za slovenski trg 

predstavil več kot trideset izdelkov z 

izboljšano sestavo in s prenovljeno 

embalažo, ki je nastala kot rezultat 

upoštevanja 26 tisoč glasov potrošnikov. 

S poslanstvom, ustvariti najbolj nežne 

izdelke za nego otroka, ki temeljijo na 

znanosti in preizkusih so svoje izdelke 

preoblikovali tako, da zadovoljijo potrebe 

današnjih, sodobnih staršev z izdelki in 

embalažami, ki zagotavljajo najboljše za 

otroka. Ti so zdaj še bolj nežni do otroške 

kože in las, z več naravnimi sestavinami 

in zasnovani tako, da zmanjšujejo 

možnost pojava alergij. Prav tako pa s 

prenovljeno kolekcijo varujejo tudi 

okolje, saj je nova embalaža razgradljiva, 

ima ergonomsko obliko, ki je enostavna 

za držanje, vsaka pa ima na etiketi tudi  

pokazatelj starosti, ki je v pomoč staršem 

pri orientaciji med policami pri nakupu.  

Predstavitev in preizkušanje novih 

izdelkov JOHNSON'S je pod streho 

Minicitya navdušilo zbrane novinarje 

in blogerje, predvsem pa številne 

mlade mamice in nosečnice, več kot 

80 se jih je srečalo z novo linijo in 

izdelke tudi preizkusilo. O negi 

občutljive kože novorojenčkov je 

spregovorila Mirjam Butina Rogl, dr. 

med., specialistka 

dermatovenerologije,  srečanje in prvi 

stik s prenovljeno linijo za otroke 

Johnson`s pa se je nadaljevalo  s 

praktično delavnico razgibavanja in 

masaže dojenčkov, ki jo je izvedla 

strokovnjakinja na področju gibalnega 

razvoja dojenčkov podjetja Pedosana.

Da so za nežno otroško kožo 

najprimernejši čim bolj naravni izdelki, 

brez barvil, sulfatov in parabena, je 

povedala tudi Gordana Njenjić iz 

Zbornice zdravstvene in babiške 

nege, Sekcije medicinskih sester in 

babic, ki priporoča izdelke 

JOHNSON'S. Izdelki pa niso prepričali 

le staršev in babi, temveč tudi 

strokovnjake, kar potrjuje tudi 

Aleksander Merlo, dr. med., spec. 

ginekologije in porodništva, Moj 

ginekolog leta 2019 po izboru revije 

Viva: »Že iz svojega otroštva se 

spominjam embalaže izdelkov 

Johnson's, ki so jih uporabljale naše 

mame. Je znamka, ki obstaja več kot 

stoletje in ob poplavi novih preparatov 

pozdravljam kakovost izdelkov 

Johnson's, kar potrjujejo njihovi 

certifikati že od samega začetka«.

Gordana Njenjić 

Mirjam Butina Rogl

Johnson's Baby Mega restage PR event
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Manifest:
Že skoraj 125 let je poslanstvo podjetja Johnson's® ustvarjati kar najbolj nežne izdelke za dojenčke po vsem svetu. 

Izdelke tako čiste in nežne, da se lahko uporabljajo od prvega trenutka po rojstvu. 

To je naš standard nežnosti. In danes ga dvigamo še višje. Kot vodilni v formuliranju najboljših proizvodov za dojenčke s 

kar najmanj potrebnih sestavin in s preseganjem vrhunskih, mednarodno priznanih regulatornih standardov.

A če se omejimo le na to, kaj je v naših stekleničkah, izgubimo priložnost, da pokažemo, kaj je v našem srcu. Johnson's® 

verjame v brezmejno, transformativno moč nežnosti v svetu.

Biti nežni s svojimi otroki, z njihovimi sanjami in ambicijami.

Nežni drug z drugim. 

Nežni z Zemljo. 

Nežni s svojimi besedami, mislimi in dejanji. 

Nežno pomeni varno. 

Nežno pomeni čisto. 

Nežno pomeni zaupno. 

Nežno pomeni srečno. 

Torej, ko gre za to, kaj je najboljše za vašega dojenčka, je vse kar proizvedemo, vse kar naredimo in vse za kar se 

zavzemamo, tako nežno, kot si želite, da bi bil nežen svet. 

Johnson's® - izberite nežnost. 

Ko gre za zagotavljanje najboljšega za vašega 

dojenčka, si podjetje JOHNSON'S® neprestano 

zastavlja višje cilje – to poganja vse, kar počnemo. 

Naše poslanstvo, da ustvarimo najnežnejše izdelke, 

podprte z izsledki znanosti ter naša želja, da 

odgovorimo na vedno večje potrebe staršev, sta nas 

privedla do tega, da smo se izboljšali – znotraj in zunaj.

Naši znanstveniki se nenehoma seznanjajo s speci-

fičnimi negovalnimi potrebami kože dojenčkov, pri 

čemer več kot 90% vseh panožnih raziskav o negi 

kože dojenčkov izvira prav od nas! 

Zdaj smo, da bi izboljšali svoje izdelke in presegli 

najvišje svetovne varnostne standarde, združili 

najnovejše klinične raziskave z našo ljubeznijo do 

dojenčkov.

Temeljito smo preučili svoje priljubljene formulacije in 

število sestavin zmanjšali za 50 %. Zdaj imamo 

preprostejše in nežnejše izdelke brez parabenov, 

ftalatov in sulfatov.

Ponosni smo, da so naši izdelki za dojenčke del 

posebnih trenutkov, najsi gre za kopanje v peneči 

kopeli ali ljubkovanje pred spanjem. Naši izdelki, od 

kopeli in šamponov No More Tears® do klinično 

dokazanih blagih losjonov in olj, bodo ob času vaše 

rutine za kopanje in spanje zagotovo zadovoljil tudi 

vaše najmlajše. 
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Perftech.Ciklon 
- Hitro in enostavno brezpapirno poslovanje

V podjetju se neprestano trudimo, da bi čim bolj zmanjšali 

papirno poslovanje. Ena od novih rešitev, ki smo jo vpeljali, je 

program Perftech.Ciklon, za katerega so nam v začetku 

marca pripravili tudi šolanje. Na hitro smo se spoznali s 

programom ter nekaterimi funkcijami, ki jih ponuja in naredili 

tudi nekaj praktičnih primerov. V zvezi z delovanjem in 

posameznimi funkcijam smo lahko podali pripombe in 

zastavili vprašanja, ki jih bodo pri Perftechu upoštevali in 

implementirali v končno verzijo Ciklona, ki ga bomo prav 

kmalu lahko začeli uporabljati v celoti.

Program ponuja poslovanje z eno-

stavnim, učinkovitim ustvarjanjem, 

zajemanjem, pretvarjanjem, shranje-

vanjem, distribuiranjem, upravljanjem, 

arhiviranjem in uničenjem doku-

mentov.  Za uporabnika pomeni 

prihranek časa, prostora in znižanje 

materialnih stroškov, poveča se pro-

duktivnost zaposlenih, dostop do 

aplikacij je možen preko interneta in 

preko mobilnih naprav ter je varno 

okolje za shranjevanje dokumentov. 

Podpira elektronsko in centralno 

hrambo dokumentov in arhiviranje ter 

omogoča preglednost in hitro iskanje 

dokumentov poleg tega pa tudi ščiti 

intelektualno lastnino podjetja, shra-

njeno v dokumentih. 

ZANIMIVO
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Projekt »Sodobna Kofetarica« 

Dobili smo Sodobno kofetarico! Izbrano 

delo, ki je po mnenju strokovne žirije najbolj 

poustvarilo Kofetarico Ivane Kobilce, je 

ustvarila študentka Akademije za likovno 

umetnost in oblikovanje (UL ALUO) Sara 

Sešlar Naraks. Njena ilustracija sodobne 

kofetarice je izšla tudi na omejeni izdaji 

Loka skodelic. Dela desetih finalistov bodo 

na ogled na Kongresnem trgu od 18. 

februarja do 11. marca 2019.

Študentka ALUO Sara Sešlar Naraks je o 

svoji ilustraciji povedala: “Sodobna 

kofetarica sem jaz. Prepogosto srkam 

kavo med drvenjem po ljubljanskih ulicah 

in si premalokrat vzamem čas za najljubši 

ritual, namenjen le meni. Na skodelici sem 

vizualizirala mesto in sebe v gibanju s kavo 

za po poti, izbrala sem značilne stavbe in 

znamenitosti Ljubljane ter Narodno 

galerijo, kjer je Kofetarica razstavljena. 

Motiv na krožničku pa predstavl ja 

nasprotje motivu na skodelici, mirno pitje 

kave in z užitkom – ker vsak potrebuje 

nekaj minut zase.” 

Študentka je še dejala: “Tema in izbran 

motiv sta mi bila že od samega začetka 

blizu, pri ustvarjanju pa sem zelo uživala in 

verjela v idejo. Vesela sem, da je to 

prepoznala tudi komisija in med obilico 

odličnih del izbrala prav moje. V veliko čast 

mi je, prav zaradi Ivane Kobilce in njene 

Kofetarice, da bo moj motiv krasil kavni 

set.”

Študenti dveh oddelkov ALUO-ja, Oddelka 

za slikarstvo in Oddelka za oblikovanje 

vizualnih komunikacij, so pod mentor-

stvom doc. Suzi Bricelj in izr. prof. mag. 

Žige Kariža, asist. mag. Andreja Kamnika ter izred. prof. 

Saša Sedlačka naredili izjemna dela. Med desetimi finalisti 

sta dva videa, en gif, dve slikarski deli in pet ilustracij. Loka 

kava, katere embalažo krasi čudovita Kofetarica, je z 

natečajem počastila slovensko tradicijo in podprla mlade 

slovenske umetnike in moderno slovensko umetnost. 

Dela, ki so jih študentje Akademije za likovno umetnost in 

oblikovanje prijavili na natečaj, so raznovrstna po vsebini, 

formi in izraznem mediju. Prav vsa so adekvatno odgovorila na 

zastavljeni izziv, deseterica izbranih za razstavo pa je slednje 

nadgradila s humorjem, osebno izraznostjo, kontekstualnim 

razmislekom in predvsem kvaliteto. Menimo, da izbrano delo 

najbolje odgovori zahtevam natečaja in predstavlja odlično 

različico Lokine sodobne kofetarice,” je dela opisala doc. dr. 

Petja Grafenauer z ALUO.

Izbrano delo Sodobne kofetarice je nastalo pod 

mentorstvom doc. Suzi Bricelj, ki je na razglasitvi izbranega 

dela povedala, da so s študenti najprej raziskali tematiko. 

“Prebirali in diskutirali smo o delu ter vlogi Ivane Kobilca v 

razvoju kulture na Slovenskem ter njeni znameniti sliki 
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Kofetarica. Ob tem so se odpirale številne 

aktualne teme s področij umetnosti in 

družbe, nismo pa pozabili na kavo, načine 

in zgodovino uživanja kave pri nas. Na 

osnovi vsega tega so študenti oblikovali 

vsak svojo interpretacijo Kofetarice in jo 

izrazili na vizualen način. Veliko raziskav in 

pogovorov je bilo tudi v procesu likovnega 

snovanja. Končni rezultati – ilustracije, so 

tako vizije ali odgovori na zastavljena 

vprašanja sodelujočih študentov. Nad 

izborom nisem toliko presenečena, kolikor 

sem zadovoljna.”

»Izziv za študente je bil, da živimo v 

popolnoma drugih časih in so se stežka 

identificirali s to sliko, ki predstavlja 

relikvijo preteklosti in da so vseeno našli 

neko vez, neki stik z njim, da so jo lahko 

poustvarili. Že sam sprehod med deli, ki so 

nastala na natečaju, pokaže, da slikarstvo 

končno prihaja v ženske roke in tu je 

zagotovo bila zgled Ivana Kobilca,« nam je 

povedal izr. prof. mag. Žiga Kariž, ki je 

mentor študentom na Oddelku za 

slikarstvo. 

Predstavniki Loka kave so nad projektom navdušeni. “Na najlepši 

možni način smo zaokrožili delo naše največje umetnice Ivane 

Kobilce in njene Kofetarice. Veseli smo, da smo mladim umetnikom 

dali možnost poustvaritve tega veličastnega dela, obenem pa smo 

navdušeni nad njihovimi deli. Čudovita kreacija izbranega dela bo v 

spominu ostala tudi na omejeni izdaji naših skodelic. 

Vsi sodelujoči študentje bodo za nagrado odpotovali na bienale v 

Zagreb in si ogledali eno izmed razstav. Akademija za likovno 

umetnost in oblikovanje pa bo za zahvalo pri sodelovanju prejela 

130 kg Loka kave, toliko let je namreč preteklo od nastanka 

mojstrovine Kofetarice Ivane Kobilca, ki krasi embalažo Loka 

kave. 

ZANIMIVO
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Že več kot 70 let PIZ BUIN® ljubiteljem 

sonca zagotavlja izdelke za sončno nego, ki 

jim pomagajo doseči popolno ravnovesje 

med čudovito zagorelostjo in zaščito, ki jo 

potrebujejo. Pravzaprav je bil PIZ BUIN® en 

od prvih, ki je z vključitvijo sistema zaščit-

nega faktorja leta 1960, poskrbel, da je 

sončenje postalo bolj varno. Torej, kjerkoli je 

sonce, pa naj bodo to plaža, gore ali mesto, 

je PIZ BUIN® pomagal ljudem, da so varno 

uživali na soncu.

Po tem, ko je med plezanjem na gorski vrh 

Piz Buin leta 1938 utrpel predolgo izpostav-

ljenost soncu, je študent kemije Franz 

Greiter leta 1946 razvil ene od prvih proiz-

vodov za zaščito pred soncem na svetu, PIZ 

BUIN® Gletscher Creme. Skupaj z ženo 

Margo, izučeno kozmetičarko, sta razvila 

blagovno znamko za strokovno sončno 

nego, ki se je posvetila razvoju vrhunske 

zaščite pred soncem z razkošno nego kože, 

namenjeno vsem, ki želijo varno uživati na 

soncu. Že več kot 70 let PIZ BUIN® 

l jub i te l jem sonca zagotav l ja  brez-

kompromisno zaščito, da lahko dobijo 

čudovito poletno barvo, ki jo iščejo – barvo, 

ki ljudi vedno navdihne, da rečejo: „Kje pa si 

bil?!“

Blagovna znamka 
za strokovno sončno 
nego je rojena
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Popolno doživetje sonca

Že misel na poletne počitnice ali  pobeg za vikend povzroči, da naši 

čuti oživijo. In ko končno napoči ta čas, toplo sonce  takoj polepša 

življenje.  Sprehod se spremeni v nekaj posebnega. Dan na plaži, 

jadranje ali deskanje postanejo spomini, ki ostanejo še dolgo po 

tem, ko sonce zaide. Domov se vrnete sveži in polni energije, videti 

ste sijajno, s čudovito zagorelo kožo, ki traja še tedne.

Hydro Infusion asortiman

Vsi izdelki iz asortimana HYDRO INFUSION zagotavljajo trojno  ® PIZ BUIN  

zaščito, saj vsebujejo napredna UVA in UVB filtre za takojšnjo in učinkovito 

zaščito. Pomagajo ščititi kožo pred agresivnimi snovmi kot so klor, morska in 

slana voda ter so odporni na potenje in vodo. Ščitijo pred poškodbami kože, ki 

jih povzroča sonce in predčasnim staranjem kože zaradi sonca. Vlažijo od 

sonca razdraženo kožo ter ji dajejo zdrav občutek in izgled.

Napredna zaščita pred soncem, ki zagotavlja navlaženost v edinstveni, 

izjemno lahki in osvežilni vodni gel teksturi!  Revolucionarna formula 

obogatena z glicerinom in vitaminom E. Tehnologija združuje tako zaščitni 

faktor kot tudi visoko količino vode.

®PIZ BUIN  HYDRO INFUSION vlažilni kremni gel za obraz pa poleg takojšnje in 

učinkovite zaščite, poskrbi še za ohranjanje mehkobe in voljnosti kože obraza. 



Instant Glow asortiman

Zdaj ima lahko vaša koža takoj in vse poletje ta poletni lesk, ne da bi ogrozili 

zaščito.

Izdelki INSTANT GLOW vsebujejo nežne odsevne bleščice, ki odbijajo  ® PIZ BUIN  

svetlobo ter tako osvetlijo vašo kožo s čudovitim subtilnim zlatim leskom, ki 
® poudari naravni ten vaše kože medtem, ko  PIZ BUIN  napredni UVA/UVB filtri 

zagotovijo vaši koži takojšnjo in učinkovito zaščito pred soncem.

Izdelki ne vsebujejo  samoporjavitvenih komponent!  

Tan & Protect asortiman

Če boste deležni le nekaj sonca na obisku mesta za vikend ali pa 

načrtujete dolge, sproščujoče počitnice na plaži, vam bodo PIZ 
®BUIN  TAN & PROTECT olja v spreju in losjoni pomagali, da bo vaš 

čas na soncu lahko trajal kar najdlje. 

®PIZ BUIN  TAN & PROTECT vsebuje kombinacijo UVA/UVB zaščite z 
™Melitan -om. S povečano produkcijo koži lastnega porjavitvenega 

™  pigmenta za do 70%*, Melitan  dokazano pospeši hitrost naravnega 

procesa porjavitve** - za naravno hitrejšo***, lepšo porjavitev. 

Formula tudi intenzivno vlaži kožo, kar pomaga preprečevati 

luščenje kože in pripomore k obstojnejši zagorelosti.

** in vitro test

After Sun asortiman

Po dnevu na soncu, vaša koža potrebuje revitalizacijo in navlažitev. Obdarite svojo 

kožo z našimi izdelki za po sončenju, da bi obnovili njeno naravno ravnotežje 
 vlage. Obogaten z intenzivnim kompleksom AFTER SUN pomaga   ®PIZ BUIN

zaščititi kožo pred dehidracijo in ohraniti dolgotrajno in lepšo porjevelost. Vsi PIZ 
®BUIN  AFTER SUN proizvodi vsebujejo Vitamin E, ki pomaga ščititi pred 

prezgodnjim staranjem kože, ki je povezano z izpostavitvijo soncu. 

 Vlažilni losjon AFTER SUN vsebuje tudi Tanimel, rastlinski izvleček za  ®PIZ BUIN

intenzivnejšo porjavitev, ki pomaga povečati nastajanje naravnega pigmenta*, 
®PIZ BUIN  AFTER SUN pomirjajoči, hladilni losjon pa vsebuje AloeVero in izvleček 

mete.
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Vlažilni asortiman

Če imate radi sonce in želite poskrbeti za 

svojo kožo, potem je naš asortiman PIZ 

BUIN®  MOISTURIZING točno to, kar 

potrebujete. Napredni UVA/UVB filtri 

pomagajo zaščititi kožo pred soncem in, v 

kombinaciji z učinkovitimi antioksidanti, 

pomagajo preprečiti s soncem pogojeno 

prezgodnje staranje kože. Edinstven 

vlažilni kompleks zagotavlja intenzivno 

vlaženje, ki pomaga vzdrževati naravno 

stopnjo vlažnosti kože medtem, ko ta 

porjavi.

Ultra Light asortiman

Večina izdelkov za sončenje zagotavlja 

primerno zaščito, lahko pa so slabši kar 

se tiče absorpcije ali navlaženosti kože. 

Z ULTRA LIGHT lahko imate  ® PIZ BUIN  

vse! 

® PIZ BUIN  ULTRA LIGHT sprej vlaži vašo 

kožo kot vlažilni losjon za sončenje in jo 

med izpostavljanjem soncu ohranja 

mehko in prožno. Zahvaljujoč svoji 

izjemno lahki nemastni teksturi se takoj 

vpije in kot prozoren sprej ne pušča belih 

sledi. 



Le Petit Marseillais Hydration Coconut Water & Orange Blossom 
linija za nego dehidriranih las

Vsi proizvodi iz te linije vsebujejo Aloe Vero, ki je poznana po svojem vlažilnem in blažilnem delovanju. 

Vsebuje veliko vode, ki je bogata z odličnimi hranili in se lahko zoperstavi težkim pogojem v naravi, kot so 

mraz, vročina in suša. Njena moč izhaja iz njenega soka.

Linija izdelkov zagotavlja:

ź edinstveno vlaženje

ź izjemno zaščito pred zunanjimi dejavniki, ki 

lahko izsušijo kožo.

Blažilni, hipoalergeni geli za prhanje:

ź Sok Aloe Vere & mandljevo maslo

ź Sok Aloe Vere & cvet jablane

ź Sok Aloe Vere & cvet mandljevca

Le Petit Marseillais Hydration & Soothing
linija gelov za prhanje za občutljivo kožo

Vaši lasje niso več mehki in izgledajo suhi in pusti? 

Potrebujejo prvo mero nege, da bodo ponovno 

nahranjeni in hkrati ostali lahkotni. Da bi zagotovili 

vašim lasem vso svetlobo sonca, ki jo zaslužijo, je  

Le Petit Marseillais v srcu narave poiskal dve, s 

soncem obsijani sestavini in razvil edinstven recept, 

ki navlaži vaše lase ne da bi jih obtežil. Brez 

parabena in silikona.

ź Kokosova voda: znana po svojih vlažilnih 

lastnostih. 

ź Cvet oranževca: Ta eleganten vel cvet se 

obira med aprilom in majem, takoj po 

jutranji rosi.

Rezultat: Zahvaljujoč resnično vlažilni 

recepturi so vaši lasje ponovno prožni, 

mehki in lahkotni. 

Negovalna rutina polna užitka: Lahka tekstura 

šampona se spremni v bogato peno s čudoviti, od 

sonca poljubljenim vonjem. Nanesite šampon, 

nežno vmasirajte v lasišče, sperite in uživajte! Ta 

očarljiv vonj odkrijte tudi v ostalih izdelkih iz linije 

Hydration Coconut Water & Orange Blossom.
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Nova revolucionarna formula za 12-urno 

zaščito celotne ustne votline. Deluje v 

tandemu s kemijo in biologijo ust ter se 

tako proaktivno bori proti bakterijam, 

kislinam iz hrane in zabarvanju. Ta nov 

preboj v tehnologiji je omogočil 40 

podeljenih patentov in 110 patentov v 

postopku pridobitve v 23 državah. 

Nova formula ustvari  proaktivno 

pregrado, ki se bori proti bakterijam tako 

na mehkem kot tudi trdem tkivu. 

Klinično dokazano:

ź zmanjšuje zobne obloge in vnetje 

dlesni

ź ščiti in preprečuje škodo, ki jo 

povzročijo kisline iz hrane

ź ščiti pred preobčutljivostjo zob

ź zmanjšuje obarvanost zob

ź takoj nevtralizira slab zadah

Predstavljamo 

popolnoma 

novi Colgate

ORIGINAL 100ml/20ml
ZA CELOVITO NON-STOP, 12H ZAŠÈITO

FRESH 100ml
ZA SAMOZAVESTEN SVEŽ ZADAH

DEEP CLEAN 75ml
ÈISTI GLOBOKO MED ZOBMI

VISIBLE PROOF 75ml
S TEHNOLOGIJO SPREMEMBE BARVE

ENAMEL 75ml
REMINERALIZIRA OSLABLJENO SKLENINO

WHITENING 100ml
ODSTRANJEVANJE MADEŽEV ZA BOLJ BELE ZOBE 

ZANIMIVOPREDSTAVLJAMO



Preizkusite naše edinstvene zasukane plošče za enostavno in 

intuitivno kodranje in ravnanje, ko lahko oblikujete prožne kodre, 

mehke valove ali zglajen raven videz. Izjemno gladke plošče, 

natopljene z antistatičnim turmalinom zagotavljajo gladko 

drsenje in izjemen lesk. 

Remington Curl & Straight Confidence je vaša rešitev za enostavno oblikovanje ki naredi izjemen vtis. S svojim 

intuitivnim in edinstvenim 2 v 1 designom lahko oblikujete poželjive kodre, mehke valove ali zglajen raven videz. 

Njegove dolge plošče imajo ob strani mikro glavničke, ki delujejo kot vodila za lase, za oblikovanje v enem potegu.  

Edinstvene zasukane plošče so v pomoč tistim, ki se običajno mučijo s 

kodranjem svojih las z ravnalcem. Njegov intuitiven design pomeni, da je 

potrebna le minimalna spretnost, da ustvarite svoj videz, medtem, ko gladko, 

zaobljeno ohišje takoj ohladi lase in utrdi dolgotrajne kodre. 

S Curl & Straight Confidence, izgledati najbolje še nikoli ni bilo lažje! 

S6606 – Curl & Straight 

D5720 - Thermacare PRO 2400

Ponuja ultimativno izkušnjo sušenja las. Opremljen je z dodatno »turbo 

boost« nastavitvijo za močno, hitro sušenje, ko ga najbolj potrebujete. V 

fantastičnem, belem designu, s satenastimi zlatimi poudarki, je ta ultra 

moderen sušilnik stilski dodatek vaši vsakodnevni negi las.

Thermacare PRO Remington predstavja novo linijo močnih a 

nežnih sušilcev za lase. Večja moč, manj 

vročine - za več zaščite.

D5715 - Thermacare PRO 2300

Nudi kombinacijo hitrega sušenja las z več zaščite. Močan, a nežen 2100W 

sušilec zagotavlja enako hitrost sušenja kot 2300W sušilec a z manj 

vročine, kar pomeni večjo zaščito las.  

S svojim kompaktnim in lahkim designom je popoln, kadar ste na 

potovanju. Ne le da dobro izgleda, tudi slišati je dobro! Tišje delovanje – 

boljša izkušnja oblikovanja las za vas.

D5710 - Thermacare PRO 2200

S Thermacare Pro 2200 lahko posušite vaše lase hitreje z manj vročine. 

Zagotavlja zaščito las, ne da bi ogrozil oblikovanje.

Močan a nežen sušilec zagotavlja delovanje 2200W a z manj vročine, kar 

pomeni, da lahko s sušenjem opravite hitreje in pri tem ne skrbite zaradi 

oblikovanja las.  Eleganten mat črn sušilnik ne le da izgleda dobro temveč je 

opremljen s keramično ionsko mrežico, ki zagotavlja enakomerno porazdelitev 

temperature in antistatično delovanje.

PREDSTAVLJAMO
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Elmex Sensitive Professional

Palmolive Naturals Clay: Čisto, naravno in avtentično »TI«

Glina, kot sestavina. Tradicionalna, naravna, združuje enostavnost in učinkovitost ter 

zagotavlja zanesljive rezultate. Absorbira naravni sebum in pušča kožo suho in gladko. 

Izboljša cirkulacijo, odstrani odmrle kožne celice in daje koži zdrav sijaj. Koža je bolj 

gladka, bolj mehka in bolj čista. 

•

PREDSTAVLJAMO
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F5000 – Style Sries F5

Prevzemite popoln nadzor nad 

vašo tridnevno brado z F5!

Kot top model novega 

asortimana Style Series, ima F5 

vse kar potrebujete, da 

oblikujete lahkotno, dobro 

oblikovano brado, vključuje pa 

tudi dodaten nastavek za 

prirezovanje brade.  

Oblikovani tako, da nudijo kvaliteto in profesionalen zaključek 

videza v udobju vaše kopalnice, novi Style Series iz Remingtona 

združujejo enostavno uporabo z najnovejšo tehnologijo britja in 

inovacijami. 

Style Series

ControlCut tehnologija pomaga pri doseganju nižje ležečih dlak

Nekateri električni brivniki ne obrijejo dovolj blizu kože a F5 ima mikro 

glavniček in prestrezni prirezovalnik, vgrajen kot del  ControlCut 

tehnologije, torej je popoln za tiste, ki imajo raje oster in popolnoma 

obrit videz. 

ConstantConour tehnologija za prilagajanje linijam obraza

ConstantContour je funkcija, ki pomaga pri enostavnem vodenju 

preko obraznih linij. Z F4 brez težav drsite preko brade, lic in čeljusti, 

hkrati pa zagotovite maksimalen stik in udobje, ne da bi izpustili kako 

dlako. 

F4000 – Style Sries F4

Zgrabite tudi najnižje ležeče 

dlake z F4!

Kot brivnik srednjega cenovnega 

razreda iz asortimana  Remington 

Style Series, F4 ponuja vse, kar 

potrebujete za dobro, natančno 

britje ter hkrati vzdržujete 

moderno »strnišče« različnih 

dolžin. Popolno za tiste, ki želite 

dobro negovan izgled brez 

napora ali draženja kože.

F3000 – Style Sries F3

Naj bo nega obraza 

enostavna z F3 iz novega 

asortimana Remington Style 

Series.

Popoln za tiste, ki želijo 

natančno britje tudi na težko 

dostopnih področjih, F3; en 

od treh modelov iz linije  Style 

Series, vključuje samostojne 

gibljive mrežice, ki pomagajo 

pri prilagajanju linijam obraza.
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HM Šiška, izpostavitev Palmolive

M HM Šmartinska, 
končnica Colgate Palmolive 

IS Europark, 
izpostavitev

Palmolive darilni paketi

HM Šiška,
 končnica Palmolive

HM Postojna, 
končnica Colgate Palmolive 
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M Štepanjsko naselje, 
končnica Saponia

Tuš Planet CE, končnica Saponia

HM Šmartinska, 
izpostavitev Faks & Ajax

HM NM, 
končnica Saponia

IS Velenje, 
izpostavitev Saponia

HM Šiška, končnica Saponia
18
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HM NM, končnica Neutrogena

HM Šiška, izpostavitev NTR

HM Šmartinska,
izpostavitev darilni seti

HM M Velenje,
končnica darilni seti

S Črnelavci, izpostavitev darilni paketi LPM 
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HM Velenje končnica JBMR

HM Velenje, izpostavitev JBMR

20
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HM Rudnik, končnica JBMR, PizBuin & Carefree

HM Rudnik, izpostavitev JBMR

HM MS, izpostavitev JBMR

Planet Tuš CE, končnica JBMR

HM Šiška, izpostavitev JBMR



HM Celje, 
končnica PIZ BUIN 

Planet Tuš Celje 
končnica PIZ BUIN

Tuš SM Bratislavska, končnica PizBuin

Tuš Gornja Radgona, 
končnica PizBuin
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HM Šiška, 
izpostavitev PizBuin

SM Tuš Radvanje, 
končnica PizBuin



HM Velenje, končnica Pasta Zara

Planet Tuš CE, končnica Pasta Zara

Jager CE, stojalo Pasta Zara
Jager Radenci, stojalo Pasta Zara
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HM MS, izpostavitev Zara



HM MB Eva Lovše, končnica Franck

IS Europark, izpostavitev Cappucino

IS CE, redna polica Cappuccino

23

NA PRODAJNEM MESTU



Točno to, kar počneš v tem trenutku, močno vpliva na tvoje 

počutje, zdravje in posledično na fit postavo!

Ko tole bereš, verjetno sediš? Sediš pa tudi, ko ješ zajtrk, na 

poti, v službi, ko bereš knjigo, gledaš serije, se družiš s 

prijatelji in tako naprej. Skratka, ogromno sedenja, ki pušča 

hude posledice na tvojem telesu. V mislih imam bolečine v 

križu in vratu, padec koncentracije, pomanjkanje energije, 

huda utrujenost in številne druge, ki jih sploh ne opaziš. Na 

srečo pa obstaja metoda, ki hitro poskrbi, da se rešiš teh 

neprijetnih bolečin, ohraniš pravo energijo in super 

počutje.

Da je “SEDENJE” novo “KAJENJE”, verjetno že veš. Žal pa se 

večina posameznikov ne zaveda, za kako nevarno razvado 

pravzaprav gre. Če imaš občutek, da se ti v pisarni ali pa 

doma na kavču ne more zgoditi nič hudega, živiš v zmoti. 

Da ne bo pomote… Ne govorimo samo o bolečinah v vratu 

in ramenskem obroču. Posledice pogostega sedenja so 

precej, precej hujše. Telo je pravzaprav stroj, ki potrebuje 

čim več gibanja. Sedenje zagotovo ni ena od njegovih 

glavnih nalog. Prav nasprotno!

4 NAJBOLJŠE PISARNIŠKE VAJE 
ZA BOLJŠO DRŽO

Priredila: Maja Logar

KO SE ODLOČIŠ ZA SEDEČ POLOŽAJ, NA KOCKO 

POSTAVIŠ SVOJE ZDRAVJE IN FIT POSTAVO 

Pomisli, kakšen je tvoj položaj, ko sediš. Medtem, 

ko delaš, voziš, bereš, ješ, so tvoje roke načeloma 

pomaknjene naprej in temu gibanju sledi ramenski 

obroč. Posledica tega je ukrivljena hrbtenica. 

Zaradi neugodnega, konstantnega pritiska na 

vretenca, pride do obrabe medvretenčnih diskov, 

prav tako pa se mišice, ki obdajajo hrbtenico, zaradi 

nepravilne drže, pretegnejo.

Posledica so lahko hude bolečine v predelu hrbta, 

ki veljajo za enega najpogostejših razlogov za 

odsotnost iz delovnega mesta in so hkrati drugi 

najpogostejši vzrok, da ljudje obiščejo zdravnika.

Poleg že omenjenih težav, pa dolgotrajno sedenje 

negativno vpliva na kapaciteto pljuč, saj se za 

zaradi nepravilnega položaj ta konkretno zmanjša. 

In ker možgani ne dobijo dovolj kisika, se pogosto 

srečaš z utrujenostjo, padcem koncentracije in 

rahlo nervozo.
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S pomočjo spodnjih 4 preprostih vaj lahko razbremeniš mišice hrbta in se postaviš v lepši položaj. Ta mini trening ti vzame 

le 4 minute in ga lahko opraviš takoj, kar v pisarni. Vaje izvajaš eno za drugo, vsaki nameniš 60 sekund in zagotovo se po 4 

minutah počutiš bistveno bolje. GREMO!

Vir: popolnapostava.com
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Konec marca je v 4. desetletje stopil tudi 

Marko P. Hkrati pa se je odločil še za en 

pomemben korak in pred matičarja popeljal 

svojo drago! Čestitamo in želimo vse lepo!)

Takole pa smo
letos pustovali: 

Čebelica, Mignon, 
Navijačica in Miška

26

MIND, BODY & SOUL



27

MIND, BODY & SOUL

Bik (21. april–21. maj)

Ste prepričani, da ste tako odprti za 

drugačne poglede, kot se zdi na prvi 

pogled? Seveda zagovarjate posvojitev hišnih 

ljubljenčkov, v vrsti spustite naprej starejšega 

gospoda in občasno kupite bio korenje, vendar vas 

trma še vedno usmerja v precej zakoreninjeno 

mišljenje. Zavijte s poti in si dovolite, da zapiha vetrc 

svežih idej. Na to glejte, kot da se učite o lepem 

pojavu, imenovanem življenje, čeprav ne gulite več 

šolskih klopi. Stranski učinek bodo kakovostnejši 

odnosi in pošiljka novih obzorij.

Dvojčka (22. maj–21. junij)

Slabo počutje, ki poje v duetu z 

anksioznostjo, je do te mere postalo 

del vašega vsakdana, da ste neprijetno 

stanje pripisali delu svoje osebnosti. Ne pozabite, 

vaše dihanje ni bilo vedno oteženo in preprosta 

naloga se ni zdela kot velikanski zid, za katerega 

potrebujete dodaten paket vitaminov. Siva očala, ki jih 

nosite, niso vaše naravno stanje in imajo svoj izvor, 

morda v dejanju bližnje osebe ali neprijetni situaciji, ki 

se je zgodila. Izklopite telefon, vzemite v roke pisalo 

ter zapišite svoje misli in počutja, ki vas žulijo. Stavimo 

za šopek rož, da boste zmagali v tem soočenju!

Rak (22. junij–23. julij)

Si želite, da bi živeli v čudežni galaksiji, 

kjer bi imel dan 48 ur? Vaš urnik je tako 

poln prijetnih doživetij, da ne utegnete 

opraviti vseh obveznosti, živahno mestno jedro pa kar 

kliče po kramljanju. Budilko nastavite uro prej in se 

spoprijateljite z zajtrkom! Vzpostavitev jutranje rutine 

naj bo vaša nova misija, s katero boste pridobili več 

časa in prisotnosti v dnevu. Prijetne temperature 

lahko zagotovo štejete med olajševalne okoliščine, 

prav gotovo pa tudi nasmešek nadrejenih, ko boste 

pravi čas v pisarni!

Lev                                                    

(24. julij–23. avgust)

Več časa zapravljate za razmišljanje o 

svojih željah kot njihovi dejanski 

uresničitvi, vendar se bo to spremenilo. Teorija in 

resničnost nista dve plati istega kovanca, saj življenje 

ne sledi vedno našim zahtevam in skritim mislim. Če 

želite napredek, boste morali začrtati svoj zemljevid, 

prevzeti iniciativo in se boriti za to, kar si želite. 

Presenečeni boste nad učinkovitostjo te metode!

Devica                                                

(24. avgust–23. september)

Družinski odnosi so lahko vse prej kot 

idilični, s to grenko resnico pa ste se 

morali soočiti prejšnji mesec. Strinjanja ne morete 

pričakovati, lahko pa naredite prvi korak k vzpostavitvi 

zdrave komunikacije. Če je bolečina še prisotna, to 

izrazite brez obtoževanja, nezdrav ego pa pustite 

pred vrati, pa čeprav poskuša z najhujšimi vlomilnimi 

sredstvi. Zamere vas bodo namreč le dušile in motile 

vaš osebnostni razvoj, za kar s takšno odločnostjo 

nimate časa.

Tehtnica                                             

(24. september–23. oktober)

Vaša običajna navada, da ustrežete 

prav vsem razen sebi, se ne obrestuje 

več. Ljudem okoli sebe dajte vedeti, da nimate vedno 

časa za govorice ali mini terapije, ko vas z vseh strani 

lovijo roki. Brez slabe vesti dajte rumeni karton, ko vas 

mama že tretjič v dnevu kliče, koga pripeljete v 

nedeljo na kosilo, ali sodelavki, ki vas kot na maratonu 

obvešča o svoji novi romanci. Če želi veliko ljudi vašo 

neomajno pozornost, za to obstaja prostor in čas.

Horoskop
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Škorpijon                                 

(24. oktober–22. november)

Prejšnji mesec vam je postregel z 

velikim izzivom, o katerem še vedno niste sprejeli 

odločitve. Premislite o mogočih izidih, vseeno pa naj 

tehtnico na koncu prevesi vaš notranji občutek. 

Najverjetneje se bodo stvari postavile na svoje 

mesto, še preden boste tlesknili s prsti. Saj se ne 

obremenjujete več s stvarmi, s katerimi ste se pred 

tremi leti?

Strelec                                           

(23. november–21. december)

Nasmiha se vam lepo življenjsko 

obdobje in tega se dobro zavedate! 

Vaš korak je lažji, kar pa ne pomeni, da gre vse po 

maslu, le vi mirno plujete med izzivi, ki se vam 

ponujajo. Za ovinkom vas čaka novo poznanstvo, ki 

bo obarvalo vaše življenje s toplimi barvami in 

nemalo trenutki, ki bodo pristali v nekoč starih 

albumih.

Kozorog                                           

(22. december–20. januar)

Vaše življenje v vakuumu potrebuje 

resen odmor! Pustite si izkusiti kaj več 

kot površinske odnose z ljudmi, saj vas ta 'udobna' 

pot ne izpolnjuje. Namesto da naslednjič zavijete v 

drugo ulico, da bi se izognili stiku z znanko, jo vsaj 

pozdravite in pustite izgovorom prosto pot, ko se še 

en petkov večer prelevi v izolacijo pred televizijo. 

Brez skrbi, vaše osebne meje ne bodo načete!

Vodnar                                           

(21. januar–18. februar)

Stranska vloga vam služi že lep čas, a 

ne izkoristi vaših potencialov. Naj vas 

opomnimo, tudi vi imate besedo v svojem življenju in 

odločitve v svojih rokah. Ko se vam torej naslednjič 

ponudi priložnost, ob kateri dobite potne dlani in 

cmok v grlu, ne ostanite tiho kot običajno, temveč si 

izborite svoje mesto.

Ribi                                                    

(19. februar–20. marec)

Vaše zadovoljstvo ovija kovinska 

zanka,  imenovana popolnost . 

Moramo vas presenetiti! Ta ne obstaja, res pa je, da je 

iluzijo popolnosti zelo lahko upodobiti. Ločite zrno 

od plevela in ne stremite k 'sreči' drugih, saj tako 

izgubljate dragocen čas. Poskusite se manj zanašati 

na potrditev zunanje okolice, saj ste sami unikat, 

vreden vsake naslovnice.

Oven                                                 

(21. marec–20. april)

Da pridobite, kar želite, se morate 

odreči lastnemu udobju. Izzivi in nove 

izkušnje se namreč ne ujemajo z mirnim srčnim 

utripom, zato se samozavestno in s pokončno glavo 

predstavite šefu, napišite tisto e-sporočilo ali kupite 

letalsko karto. Sprostite se, saj bo življenje vašemu 

pogumu prikimalo.
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