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BESEDA UREDNICE
BESEDA UREDNICE

Nežnen škrebet dežnih kapljic po oknih, obljuba tihega in mirnega dne, 
še na pol v snu si rečemo: «Mmmm, kako prijetno jutro!« in se prepustimo 
lenobnemu poležavanju. Prve misli dneva se prepletajo z zvoki narave, ki 
preglasijo običajen hrup s ceste, mi pa se veselimo dneva...

Ko je nedelja. Izjemen, na poseben način podarjen dan, ko si vse minute 
dneva lahko vzamemo zase in svoje drage. Ko se nam ne da iti ven, nimamo 
slabe vesti, ker ne gremo na izlet in tudi pospravili smo že.

Jutranja halja in pižama sta takooo neverjetno udobni, kot bi počivali v 
objemu. Pa tisti nezamenljivi, omamni vonj po kavi, ki jo počasi srkamo 
v postelji med branjem časopisa ali listanjem revije. Pogovor, crkljanje, 
žgečkanje in smeh...in ko želodec že počasi a vztrajno opozarja, da bi 
morda bilo dobro vstati...Kako prijetno je – doma!

Počasi in z užitkom,  brez naglice in obveznosti. Poleg lenarjenja uživamo le 
še v preizkušanju vseh tistih slastnih novih receptov, ki so se nam nabrali. 
To je naša zmaga. Privoščite si čimveč takšnih dni, ko se ne prepustimo 
malodušju slabega vremena, niti ne dovolimo, da na nas s slabim 
razpoloženjem vplivajo ljudje iz okolice. Ker bomo dan uživali sproščeno in 
brez skrbi. Ker smo se tako odločili!

Maja

Nekaj je v zraku.
Lepega. Nežnega.

Mimobežnega.
Nekaj je v zraku.

Čuti se. Sluti.
Kot dih in dreget.
Kot šum in šepet
v slednji minuti.

Nekaj je v zraku.
Kot vonji cvetlic,
kot lučke kresnic

svetlečih po mraku.

Nekaj je v zraku.
kar odseva v očeh,

kar odmeva v ljudeh
na vsakem koraku.

Je to za pesem
skrivnostni navdih?

Ali ljubezen?
Njen dih in vzdih?

Tone Pavček
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PRENAVLJAMOPRENAVLJAMO
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PRENOVA

Ker smo del naših prostorov v desnem delu poslovne zgradbe oddali, smo za novega 
najemnika uredili ločen vhod.

Naše parkirišče je dobilo sveže začrtana parkirna 
mesta, na vidna mesta v obeh delih poslovne 
zgradbe ter v skladišču pa smo pritrdili tudi hišni 
red.. 



PRENAVLJAMOPRENAVLJAMO
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Najobsežnejšo in najlepšo prenovo pa je dobila naša spletna stran!
Vablejni k ogledu na www.lomas.si

IN POTEM...

PREJ...



IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE
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Petek... Čudovito aprilsko jutro v Brdih... Ne, nismo šli na počitnice ampak nas je – po agendi 
sodeč – čakal nabito poln urnik. Predavateljice iz podjetja Propiar so nam pripravile zamimivo 
predstavitev »orodja« SDI ter šolanje s praktičnimi vajami, kako ga uporabljati. Zvečer pa nas je 
čakalo še kuharsko tekmovanje pod vodstvom chefa Danila Ivanuše...



IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

Zaskrbljena ali navdušena?

Original in kopija... Divji šparglji z domačo medeno čokolado

in mangov žličnik

Ne, ni Toskana... sončni zahod v Brdih

Takole so se naša vozila vila po 

ovinkasti cesti do Brd

Po sestanku se je »sejna soba« precej 

napolnila

RM sestanek
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Del ekipe Coldal je svoje bivanje v Brdih 
podaljšal, tako da smo si lahko malo odpočili od 
»napornega« petka in si ogledali te prečudovite 
kraje. Vreme nam je bilo več kot naklonjeno, 
»več« mogoče zato, ker smo nekateri utrpeli 

BRDA, DRUGIČ
Pripravili: Blanka Žabič in Urša Kocjančič

prve znake sonca na koži letos in v nedeljo in 
ponedeljek zdravili rdečico s kremicami in 
podobnim.
Preden pa v besedi in sliki razkrijemo lepote 
sobotnega dne, še nekaj petkovih utrinkov.



IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

Naše začasno 

bivališče s 

čudovitim 

razgledom 

in cvetočimi 

češnjami…

Nostalgična vasica Šmartno

Razgledni stolp Gonjače – »Od 
višine/razgleda se zvrti«

Pogled na Šmartno in Brda
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V sobotno jutro smo, več ali manj spočito in nasmejano, zakorakali polni vtisov preteklega dne in 
»obarvali« vse prisotne (ne bodi tako zelen, pokaži malo modre, ipd.). Kaj hitro smo ostali zadnji v 
hotelu, z zemljevidom v rokah in idejami, kako preživeti dan. Prenočišče smo si rezervirali že prej 
(na našo srečo je bilo le dobra 2 km oddaljeno od hotela – tega prej nismo vedeli), tako da se nam s 
tem ni bilo potrebno več ubadati. Naša dogodivščina se je lahko pričela...

Slikovitost Brd v sliki



IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

Nostalgija nas je 

»ovirala« tudi v 

nadaljevanju in 

prispevala k oblici 

dobre volje… J

Kot pravi 

avanturisti (v 

zeloo primerni 

obleki in obutvi) 

smo si ogledali 

tudi naravni 

kamniti most 

Krčnik
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Na koncu smo iskali, iskali, iskali in našli še zapuščeno vasico 
Slapnik in ji vdihnili nekaj življenja…

Preživeli smo zelo poseben 
podaljšani vikend. Veliko 
sonca, veliko dobre volje, 
veliko prijetne družbe, 
veliko tekočine in veliko 
novo pridobljenega znanja.
V pričakovanju naslednje 
dogodivščine,

Blanka in Urša



IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

VERONA – PRODAJNO-IZOBRAŽEVALNA KONFERENCA
Pripravila: Hermina Steržaj

Na lep sončni petek smo se ob sedmih zjutraj povzpeli na avtobus in se dobre volje ter vzneseni 
odpravili proti Italiji. Na poti smo imeli dovolj časa, da smo se spoznali in podružili z vsemi 
prodajalci ključnih kupcev – prava pisana druščina je poskrbela za pestro dogajanje, od petja pa 
do obilice smeha. Pot je bila dolga in pričakovanja velika, avtocesta se je vlekla kot jara kača in 
postavljati se je začelo dobro znano vprašanje:˝Smo že tam?˝ 

Benvenuti!

Ob dveh smo se utrujeni in lačni izkrcali 

iz avtobusa in obnemeli ob razgledu, ki 

nas je pričakal na turistični kmetiji San 

Mattia. Oglašanje lačnih želodčkov je 

preglasilo navdušenje nad pravljično 

kuliso starih oljk, pomladnih cvetlic ter 

prelepega razgleda na Verono. Po tem, 

ko smo si nekateri napasli oči ter utrudili 

fotoaparate, smo si privoščili kar pet 

hodov kosila, ki se je začelo z okusno 

predjedjo in odličnim hišnim rdečim ter 

zaključilo z nepogrešljivo klasiko, pašto 

Bolognese. Kosilo ter kapljica rujnega 

sta bila odlična, a prelepe kulise nista 

presegla. Razgled je bilo potrebno poslikati, ravno 

tako stare oljke in pritisniti tudi obvezni selfi. J Delovni del

Med tem, ko so se udeleženci nastanili v sobe ter se 

osvežili, smo »Tehnika« pripravili sejno sobo ter si tudi 

sami ob tem ogledali vse izdelke… Lilijana se je posvetila 

predstavitvi najpomembnejših novosti pri aparatih 

osebne nege in nam pri predstavitvi strižnikov pripravila 

presenečenje. Na oder je povabila nekaj kerlcev iz 

občinstva in jih povabila k tekmovanju: kdor prvi postriže 

kravico, zmaga. Gospodom so se zasvetile oči in strižniki 

so zabrneli. Zmagovalec je s seboj odnesel zmagovalni 

strižnik, Philipsov je kapituliral, Remington je zasluženo 

vodilna blagovna znamka v tem segmentu!
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IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

Zasluženemu odmoru za kavo je sledila še predstavitev 

Russell Hobbs novosti za sezono pomlad/poletje 

2015, kjer sta največ odobravanja požela novi smuti 

mešalnik iz kolekcijce Aura ter vakuumski čistilnik za 

okna. Predstavitvi so sledila še dodatna vprašanja ter 

bližnje spoznavanje z izdelki. Dekleta so preizkusila nove 

kodralnike, strižnike pa so si želeli preizkusiti še tisti, ki 

niso bili dovolj pogumni, da bi sodelovali v predhodnem 

tekmovanju.

Večerja s Kraljem

Po tako izčrpni predstavitvi smo si vsi skupaj zaslužili 

oddih in Lilijana nam je pripravila pravo presenečenje. 

Večerjo smo si privoščili v zelo specifični restavraciji Rock 

Star pri Gardskem jezeru, kjer so nas obkrožale legende 

Rock’n’Rolla. Na vhodu nas je pričakal sam Kralj in vsak 

izmed nas si je zaželel kroga z njegovo Vespo. Večerja 

je bila okusna, druženje prijetno, največ zanimanja pa so 

poželi razni spominki na zlato dobo Rock’n’Rolla.

Sprehod z žirafo? Zakaj pa ne!

Sobotni ogled Safari parka Parco Natura Viva v Veroni 

je bil prava pustolovska avantura – tako za voznika 

avtobusa, kot tudi za vse obiskovalce, saj je vstop v 

živalski vrt omogočen kar z vozilom in prav zares ponuja 

vijuganje med gospo Žirafo, gospodom Nosorogom in 

mično gospodično Gazelo. Na koncu se nam že smeji 

nagajivka Hiena in nam ne-impresioniran hrbet obrne 

Pater Familias Lev.

11



IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

Po ogledu odprtega dela Safari 

parka iz avta, smo se odpravili še na 

sprehod, kjer so nam dan obarvali 

flamingi, nas nasmejali prerijski psi 

ter nas presenetili pisani pavi. Opice 

so nas opazovale kot mi njih in prav 

spraševali smo se, kaj si mislijo one o 

nas. J Lemurji, ki so glavna atrakcija 

tega živalskega vrta, pa so se nam 

uspešno skrivali.

Pismo Juliji

Po navdušenju v živalskem 

vrtu smo se okrepčali 

z lahkim kosilom in se 

nato odpravili še na 

ogled mesta Verona, 

mimo znanega starega 

pokopališča, mamljivih 

izložb priznanih butikov, 

čez staro mestno jedro do 

najbolj znanega balkona 

na svetu.

Ta leu’: »Woohoo, lej jih!«

Ta sredn’: »Aaa, kje, kdo 

je? A ‘majo kej za jest?’

Ta desn’: »Dejta mir, sam’ 

slovenski turisti so, n’č 

nau...dagghhh...«
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IZOBRAŽEVANJEIZOBRAŽEVANJE

Pričakala nas je množica ljudi, ki se je gnetla okrog zidu s pismi Juliji, stene s ključavnicami zaljubljencev ter okrog kipa 

Giuliette Capello, ki ga je seveda že zaznamoval zob časa. Le en del kipa se sveti kot nedotaknjen – le da to ni J, saj ga 

masira prav vsak mimoidoči.

DNEVI RAČUNOVODIJ
Pripravila: Helena Mihelčič

Tudi letos se je oddelek FRS udeležil Dnevov računovodij 2015, ki že tradicionalno vsako leto potekajo 
v Portorožu.  Predavanja so bil zanimiva.
Najbolj pa nam je bil všeč predavatelj dr. Yuri Sidorovich, ki nam je 
predstavil globalne poslovne trende v našem poklicu – od dinozavrov 
do kreatorjev. Namreč, v poslovnem svetu vlada prepričanje, da smo 
delavci v računovodstvu predpotopni kot so bili dinozavri, kar pa še 
zdaleč ne drži. Računovodstvo je oddelek, ki zahteva visoko strokovnost 
in je najbolj kreativni  oddelek podjetja. 
Naš moto je: »Inoviraj ali umri.« (Peter Drucker)

Namen tega dogodka 
je tudi druženje stroke. 
Letos nas je zabavala 
Nuša Derenda s skupino.
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Večina slovenskih babic  
priporoča JOHNSON’S® baby.

Varnost in srečo 
vašega otroka 

postavljate 
na prvo mesto.  

Prav tako tudi mi.

Zbornica - zveza  
zdravstvene in babiške 
nege Slovenije

Izdelki so na voljo v prodajalnah 

Uživajte v zdravih in veselih
    skupnih trenutkih z ...
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Kako prijeten je občutek, ko na mail dobiš drugačne vrste »reklamacijo«...Ko si nekdo dejansko 
vzame čas in se ti zahvali...
Takole je izdelke Johnson&Johnson pohvalila in se zahvalila mlada mamica...

ZAHVALA

»From: Mateja Turk [mailto:mateja.

turk@gmail.com] 

Sent: Monday, May 04, 2015 8:32 AM

To: Janssen info

Subject: Johnson & Johnson

Spoštovani,

na Vas sem se spomnila danes,

ob petih zjutraj :)...

že v prvi nosečnosti sem imela gestacijski 

diabetes, prav tako v drugi...Johnson & 

Johnson me je z LIFESCAN-om spremljal 

od četrtega meseca dalje...

Moj sinček je danes star 6 let in obiskuje 

prvi razred osnovne šole...ko je bil še 

dojenček, sva zvečer opravila najin 

“obred”, in sicer kopel sivka Johnson & 

Johnson, nato pa Johnson & Johnson 

CD z uspavankami (čaroben), ki sem ga 

takrat prejela ob nakupu mokrih robčkov, 

ki jih tudi danes uporabljamo za čiščenje 

pokakane ritke, umazanih rokic, tudi 

mami in oči jih uporabljata :)))...

Kar sem želela reči je to, da je pri sinčku 

omenjeni “obred” deloval in danes 

ponovno deluje pri hčerkici stari 5 

mesecev. Oba sta spala/spita vso noč. 

Vse kar sem želela sporočiti Vam Johnson 

& Johnson, je HVALA iz srca za pomoč pri 

odraščanju naših malih sončkov.

Želimo Vam velikooooo poslovnih uspehov še naprej!

Iz srca HVALAAAA!!!

S spoštovanjem,

Mateja Turk«



NOVOSTINOVOSTI

Le Petit Marseillais Maline & potonike. Vlažilni kremni gel za prhanje.
Maline in potonike odlično uspevajo pod mediteranskim soncem. Malina 
je sadež, ki je še posebej cenjen zaradi slastnega in iskrivega vonja. 
Potonike v poletnem času poživijo vrtove s svojimi razkošnimi cvetovi in 
žlahtnim vonjem.
Kremni gel za prhanje nežno čisti vašo kožo. Njegova oljnata pena, ki se 
preprosto spere, razvije presenetljiv in slasten vonj. Njegove sadne, sveže 
in aromatične note bodo prebudile vaše čute, kot povabilo na potep pod 
mediteranskim soncem. Vaša koža je mehka, navlažena in nahranjena.

Le Petit Marseillais Kostanj & pistacija. Vlažilni kremni gel za 
prhanje.
Kostanj poberemo jeseni, ko postane njegova lupina sijoče svetla. 
Ob koncu dolgega vročega poletja na sončnem jugu dozorijo oreški 
pistacije, ki se sami odprejo ter nam ponudijo zrela in okusna semena. 
Kostanj smo ročno obrali na jugu Francije.
Kremni gel za prhanje nežno čisti vašo kožo. Njegova bogata pena, ki 
se preprosto spere, razvije slasten sadni vonj s toplimi in poželjivimi 
notami. Vaša koža je mehka, navlažena in nahranjena.

Le Petit Marseillais Šampon za mastne lase Bela glina & mleko 
jasmina
Da bodo vaši lasje dlje časa sijoči in čisti, je Le Petit 
Marseillais razvil recept iz preprostih sestavin, ki so bile 
izbrane zaradi svojih naravnih lastnosti. Bela glina je znana 
kot najbolj nežna glina, ki ima nevtralen pH in odličen čistilni 
učinek.
Lasne korenine so očiščene in konice navlažene. Vaši lasje 
bodo dlje časa čisti in lepši.

Za navlažene konice brez občutka obteženosti in lažje 
razčesavanje las pa uporabite Le Petit Marseillais Balzam 
za mastne lase.
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NOVOSTINOVOSTI

Letos se je Remington pri predstavitvi novosti v že znanem segmentu odličnih oblikovalnikov, 
sušilnikov, strižnikov in brivnikov detajlno posveti ženski depilaciji, moškemu britju ter najlepšim 
kodrom, ki jih aparat lahko ustvari.

Predstavljamo vam Remingtonov novi kodralnik Curl Revolution CI606.

Kodralnik Curl Revolution odlikuje avtomatizirano vrtenje, zato so dnevi nerodnega uvijanja las 

stvar preteklosti. Ne samo, da uvija lase namesto vas in jih tako skodra do popolnosti, ampak 

omogoča vrtenje v obe smeri - kodrajte v isti smeri za bolj enoten, uglajen videz ali pa v različne 

smeri za bolj naraven videz.

Kodralnik enostavno upravljate z digitalnim prikazovalnikom temperature s 5 nastavitvami, izbrane 

temperaturne nastavitve pa lahko shranite s temperaturnim zaklepom.

S tem oblikovalnikom enostavno oblikujte zavidljive in osupljive pričeske - kot da bi imele svojega 

profesionalnega stilista doma.

Torej, kaj čakate?! ?Pridružite se revoluciji!

•  Instant Curl tehnologija 
 ustvari čudovite spiralne 
 kodre
• Avtomatizirano vrtenje za 
 lažje ustvarjanje lepih 
 kodrov
• Maksimalna temperatura 
 230°C

• Nastavitev temperature
• Zaklepanje temperature
• Samodejen izklop po 60 
 minutah
• Globalna napetost
• Torbica za shranjevanje
• 1,8 m vrtljiv kabel
• 3 leta garancije

• Digitalni prikaz temperature
 s 5 nastavitvami
• 4 × zaščitna prevleka:
 antistatična, keramična in 
 turmalin-ionska prevleka za 
 gladko drsenje
• Pripravljen za uporabo
 v 15 s
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Prenovili smo tudi že tako odlični asortiman IPL sistemov za odstranjevanje dlačic. Asortiman novih IPL 
sistemov ponuja 3 modele, ki:

imajo
FDA odobritev

zagotavljajo 
permanentno 

odstranjevanje 
dlačic*

imajo
večje okence

zagotavljajo rezultate 
že v 3 tretmajih*

imajo kvarčno
Infinity žarnico.

NOVOSTINOVOSTI

Pridružite se revoluciji odstranjevanja dlak z Remingtonovimi 

novimi IPL Esseential IPL6250, Pro IPL6500 in Prestige 

IPL6750 - sistemi za odstranjevanje dlačic. S katerokoli od teh 

genialnih naprav lahko dosežete permanentno odstranitev dlačic 

in gladko kožo brez napora in bolečine, v udobju lastnega doma.

Aparati izkoriščajo najnaprednejšo inovativno tehnologijo, s 

katero zagotavljajo izjemne in permanentne rezultate po samo 

treh tretmajih*. Z edinstveno PROPULSE™ tehnologijo, klinično 

dokazano, intenzivno pulzirajoča svetloba (IPL) cilja na dlačice 

neposredno ob korenu, za seboj pa pušča trajno lepo in gladko 

kožo, osvobojeno dlačic. Zaradi kvarčne Infinity (večne) žarnice 

ni skritih stroškov.

Tako moški kot ženske lahko uporabljajo Remingtonove nove 

IPL aparate na področjih pod vratom - vključno z nogami, rokami, 

pazduhami, bikini predelom, hrbtom, prsmi in rameni. IPL Pro in 

Prestige pa lahko dame uporabljajo tudi po obrazu pod ličnico.

•  Kvarčna Infinity žarnica
•  HITER: Trajni rezultati po 3 
 tretmajih*
•  VAREN: Klinično dokazano, izdelek je 
 odobril FDA
•   UČINKOVIT: ProPulse™ tehnologija
•  Primeren za uporabo po telesu
•  Primeren za moške in ženske
•  Rezultati: trajni
•  50% večje okence:** 3cm² 
 (svetlobni pulz vsake 3 sekunde)
•  5 energijskih nastavitev
•  Integriran senzor za kožo
•  2 načina: Multi Flash & Single Flash
•  Globalna napetost
•  Dermatologi priporočajo
•  IPL6250

Kvarčna Infinity žarnica
•  HITER: Trajni rezultati po 3 
 tretmajih**
•  VAREN: Klinično dokazano, izdelek je 
 odobril FDA, dermatologi priporočajo
•  UČINKOVIT: ProPulse™ tehnologija
•  UPORABA: Telo in (ženski) obraz
•  Primeren za moške in ženske
•  Rezultati: trajni
•  50% večje okence*** (nastavek za 
 telo): 3cm² (svetlobni pulz vsake 3 
 sekunde)
•  Nastavek za obraz*: 2cm² (svetlobni 
 pulz vsake 4 sekunde)
•  5 energijskih nastavitev
•  Integriran senzor za kožo
•  2 načina: Multi Flash & Single Flash
•  Globalna napetost
•  IPL6500

•  Kvarčna Infinity žarnica
•  HITER: Trajni rezultati po samo 3 
 tretmajih**
•  VAREN: Klinično dokazano, izdelek je  
 odobril FDA
•  UČINKOVIT: ProPulse™ tehnologija
•  Primeren za moške in ženske (samo 
 telo)
•  Rezultati: trajni
•  50% večje okence (nastavek za 
 telo)***
•  Nastavek za obraz*, Natančen 
 nastavek za bikini predel
•  5 energijskih nastavitev
•  2 načina: Multi Flash & Single Flash
•  Globalna napetost
•  Dermatologi priporočajo
•  Luksuzen kovček za shranjevanje
•  IPL6750

*Individualni rezultati se lahko razlikujejo. Klinični testi pa po 12 mesecih pokažejo do 94,3% zmanjšanje rasti dlačic že po 3 tretmajih – podobno rezultatom 
profesionalnih tretmajev.
**V primerjavi s prejšnjim modelom.
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NOVOSTINOVOSTI

Pripravili pa smo tudi inovacije na področju čiščenja – Clean & Clear Pro vakuumski čistilnik.

Aura aparat za 100% sadni sladoled

Ta novi aparat iz linije Aura ima številne funkcije, ki 

vam bodo olajšale življenje. Nastrgajte korenček ali 

zelje za solate ter narežite zelenjavo za juhe, solate 

in priloge, nastrgajte trdi sir, kot je parmezan ali 

pa pripravite 100% sadni sladoled in zmrznjenega 

sadja za zdrave posladke.

Izberite med 3 barvnimi diski za rezanje, drobljenje 

in strganje, vstavite v cev cele kose hrane in 

opazujte, kako jih aparat pripravi po vaši želji. 

Priložen je tudi nastavek za sladoled, ki pretvori 

vaše najljubše sadje v zdravo zamznjeno sladico v 

trenutku, brez dodanega sladkorja ali mleka!

Aparat ima vgrajen prostor za shranjevanje, tako 

da lahko vse pripomočke shranite v notranjosti in 

poskrbite za red v kuhinji.

S Clean & Clear Pro vakuumskim aparatom za čiščenje bodo 

sledi čiščenja na prozornih površinah stvar preteklosti.

Inovativen sistem, ki uporablja vakuumsko tehnologijo, 

odvaja odvečno vodo, zaradi česar je čiščenje hitro in 

učinkovito, sušenje pa brez sledi. Kompakten, lahek in 

ergonomsko oblikovan čistilnik deluje na baterije, zato ga 

lahko uporabljate tudi zunaj doma ali tam, kjer ni vtičnice.

Moč tega lahkega in tihega aparata, ki je zelo enostaven za 

uporabo, lahko izkoristite na katerikoli gladki, stekleni ali 

sijoči površini. Primeren je za čiščenje kondenzacije z oken, 

milnice s ploščic, zasušenih kapljic vode z vrat kabine za 

prhanje, ustvarjanje bleščečega videza ogledal in celo za 

čiščenje nerjavečega jekla. Clean & Clear pa poskrbi tudi za 

razlite tekočine.

• Brez kapljanja, čiščenje oken brez sledi

• 2 uri polnjenja

• Čas delovanja do 30 min

• Teža: 0,65 kg

• Kapaciteta rezervoarja za vodo 130 ml

• Funkcija proti kapljanju

• Dolžina brisalnika 290 mm

• Vgrajena litijeva baterija in polnilec

• Dodaten 170 mm brisalnik za čiščenje manjših območij

PRILOŽENO:

- 250 ml plastenka s pršilom

- 1 × velika krpica + nastavek

- 1 × majhna krpica + nastavek

- 2 × 20 ml Russell Hobbsovega čistila za okna

• 250 W

• dulec za neposredno serviranje, 

   za manj nereda in enostavno 

   čiščenje

• nastavki iz nerjavečega jekla za 

   rezanje & strganje:

   - disk za rezanje

   - disk za grobo strganje

   - disk za fino strganje

• nastavek za sladoled

• shranjevanje pripomočkov

   v ohišju aparata
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NOVOSTINOVOSTI

Franck 100% ARABICA z okusom lešnika & čokolade

Izjemno plemenit okus in vonj kave, iz vrhunske sorte Arabica, obogaten 
z okusom lešnika & čokolade, zagotavlja edinstven užitek. Izdelek, ki 
sledi trendu pitja 100% Arabice:

ü  Za vse tiste porabnike, ki imajo raje sladkast okus  kave
ü Vakumirano pakiranje, ki zagotavlja svežino in kvaliteto
ü Premium izdelek po pristopni ceni / izjemno razmerje med 
 ceno in kvaliteto

Franck 100% ARABICA GUATEMALA in COSTA RICA

Izdelka, ki zadovoljita najbolj zahtevne porabnike mlete kave:

ü Izjemen  okus in vonj kave, iz vrhunske 100% sorte Arabica
ü Vrhunska kakovost za popoln užitek
ü Za premium kavne sladokusce, ki iščejo najboljšo kavo na trgu
ü Vakumirano pakiranje, ki zagotavlja svežino in kvaliteto
ü Premium izdelek po premium ceni (upravičenost cene v 
 primerjavi s kakovostjo)
ü Privlačna in praktična embalaža, ki je všeč cilji skupini , ki je 
 za najboljšo kakovost mlete kave pripravljena plačati več
ü 120 letna Franck tradicija in kakovost

ü Privlačna in praktična embalaža, ki 
 je všeč tudi mlajši ciljni skupini
ü 120 letna Franck tradicija
 in kakovost
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NOVOSTINOVOSTI

Predstavitev blagovne znamke Meridol
Blagovna znamka proizvodov, ki se bojujejo proti vzroku vnetja dlesni - je uspešna blagovna znamka v evropskih državah 

kot so Italija in Nemčija. Meridol je #1 zobna pasta za bolezni dlesni na Poljskem, v Nemčiji ter #2 v Italiji,  klinično dokazana 

učinkovitost vseh izdelkov, ki temelji na nenehnem sodelovanju s stroko, kar nam omogoča pozicioniranje terapevtskih 

izdelkov. Meridol je visoko kakovosten izdelek, čigar baza uporabnikov se gradi preko stroke in njihovega priporočila.

Pot do uspeha:

• sodelovanje s stroko

• uporaba režima izdelkov (pasta, ščetka, ustna voda, zobna nitka)

• promocije 

Meridol zobna pasta – bojuje se proti vzroku 
vnetja dlesni  Meridol ustna voda - bojuje se proti vzroku 

vnetja dlesni, za vsakodnevno uporabo
Njena edinstvena kombinacija 

aktivnih sestavin aminofluorida in 

kositrovega fluorida je raziskana v 

številnih znanstvenih raziskavah. Njena 

učinkovitost je bila znanstveno potrjena.

Prednosti ustne vode Meridol: 

ü bojuje se proti vzroku vnetja dlesni 

ü bojuje se proti bakterijam

     na naraven način 

ü spodbuja zdravo ustno floro 

ü primerna za dolgotrajno uporabo 

ü brez alkohola 

Meridol zobna nitka - bojuje se proti vzroku 
vnetja dlesni 
Nežena na dlesni - s posebnimi 

nitmi repinca za nežno in 

temeljito čiščenje med zobmi. 

Bolezen dlesni je najpogostejša 

v medzobnih prostorih, vendar 

jo je mogoče preprečiti z rednim 

odstranjevanjem zobnih oblog. 

Zato je redna uporaba zobne 

nitke bistvenega pomena za 

ohranitev zdravih dlesni. Ima svežo aromo mete.

Dolžina: 40 m

Glavni vzrok vnetja dlesni so bakterije, ki se naselijo na dlesni. 

Meridol zobna pasta se bojuje proti bakterijskemu vzroku 

vnetja dlesni preden do njega pride in ne zdravi le simptomov. 

S formulo, ki je učinkovita in nežna kot balzam, ohranja zdrave 

dlesni. Edinstvena, dvo-aktivna formula, zagotavlja takojšen, 

dolgotrajen antibakterijski rezultat. Aktivne sestavine 

delujejo takoj, saj onemogočijo razmnoževanje bakterij v 

ustni votlini. Drugi del formule pa poskrbi, da se ustvari 

zaščita, ki ščiti pred nastankom zobnih oblog.

Meridol zobna ščetka – ultra mehka
Zobna ščetka Meridol ima mikro fine 

konice, ki so zelo nežne do dlesni. 

Hkrati pa zagotavlja učinkovito, 

temeljito odstranjevanje zobnih oblog. 

Prednosti: 

ü očisti temeljito tudi nad

     robom dlesni 

ü temeljito odstrani plak

ü varuje celo razdražene dlesni 

ü preprečuje gingivitis 

ü doseže optimalno površino zob z 

     majhno glavo ščetke 
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NOVOSTINOVOSTI

Dr. Beckmann čistilo za preproge s ščetko

ü Edinstven aplikator, priročen in enostaven za uporabo 
(ščetka)
ü Po nanosu sesanje ni potrebno
ü Odstrani madeže in nevtralizira neprijetne vonjave iz 
preprog in oblazinjenega pohištva – tudi tiste od hišnih 
ljubljenčkov
ü Dodana vrednost čistila, ki je visoko učinkovito pri 
najtrdovratnejših madežih
ü Prihrani čas ukvarjanja z ‘umazanimi’ čistilnimi deli
ü Formula z aktivnim kisikom za boljše delovanje

Dr. Beckmann Sredstvo za zaščito in nego 
nerjavečega jekla
je poseben oljnat sprej, ki odstranjuje maščobo, vodo in 
madeže umazanije, prstni odtisi pa postenejo praktično 
nevidni. Oljna formula ustvari gladek transparenten 
zaščitni film, ki učinkovito ščiti, pomaga pri preprečevanju  
ponovnega zamazanja, površina pa je po uporabi svetleča, 
brez lis.

ü Čisti, vzdržuje in ščiti vse površine iz nerjavečega jekla 
 pred ponovnim zamazanjem 
ü Lesk brez lis
ü Zelo učinkovit, količina plastenke zadostuje
 za najmanj 30 m2 
ü Primerno tudi za aluminijaste površine
ü Preprečuje sledove maščobe in prstnih odtisov
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Šmartinska, Scholl paletna izpostavitevHM MB, Scholl paletna izpostavitev
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM SG,
izpostavitev Kandit

Tuš Planet KR, izpostavitev Kandit

VELIKA NOČ:

23



POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Tuš NM Drska TK Ornel

Tuš BTC TK Ornel

Tuš Planet KP Faks BUM

Tuš Žalec TK Ornel
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

ISP Qulandija MB, izpostavitve Franck:

25



POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM Velenje, 
izpostavitev J&J

HM Šiška, izpostavitev LPM

HM NG mesto, izpostavitev LPM
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

HM NM, končnica Colgate /elmex

ISP NM, izpostavitev Colgate Palmolive
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AJAX, vodilna blagovna znamka čistil v Sloveniji*, je v sodelovanju s 20th Century Fox pripravila 
predpremiero animiranega filma »DOMOV«.

POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

Na predpremiero, ki je bila 17. marca 2015 v kinodvorani Cineplexx Kranj, smo 

povabili novinarje, predstavnike Mercatorja, podjetja Lomas in tudi otroke, ki si 

obisk kina le stežka privoščijo. Otroci so na prireditvi dobili priložnostna darila, 

slikali so se lahko z maskotami iz filma ter si na koncu ogledali nadvse prikupen 

animirani film.

Animirani film DOMOV«,ki je nastal v studiih DreamWorks, je otroke in tudi odrasle 

prav gotovo prevzel s svojo zgodbo o iskanju doma in prijateljstva. Prikupen 

neznanecOHz drugega planeta skupaj s svojim ljudstvom pristane na Zemlji, 

vendar se kmalu po nerodnosti znajde na begu, saj je povzročil pravo katastrofo. 

Na svoji pustolovščini se spoprijatelji z ZemljankoTIP,s katero skupaj spoznata, da 

je motiti se človeško ter odkrijeta pravi pomen besede DOM.

Vse to pa je bil le uvod v promocijske aktivnosti v trgovinah Mercator. Z motivi 

iz filma in izdelki Ajax smo opremili 52 Mercator trgovin (12 paletnih mest, 

20 končnic in 20 stojal). V ostale Mercator trgovine pa smo postavili dodatni 

promocijski material na redne police in imeli oglas v dveh Mercator letakih. Vsak 

kupec izdelkov Ajax je v času promocije poleg cenovnega popusta prejel tudi 

zapestnico filmaDOMOV«in kodo za sodelovanje v SMS nagradni igri, kjer je bil 

nagradni sklad 300 vstopnic za ogled filmaDOMOV«.

Kako lepo je imeti dom in še lepše je, ko naš dom sije od čistoče in svežine!

* Vrednostni tržni delež 2014, Nielsen
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POSEBNI DOSEŽKIPOSEBNI DOSEŽKI

MC CE, končnica, aktivnost »Home«

MC KR, paletna izpostavitev, 
aktivnost »Home«

M SM Lesce, stojalo »Home«
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Sredi marca je okroglo, 50. 
obletnico, slavil Igor, v aprilu 
Bernarda, ki je zaokrožila s 40-
ico. V klubu 40 pa se nam bosta 
maja pridružila tudi Monika in 
Marinko.

V prvi polovici letošnjega leta pa imamo v Lomasu še nekaj 
jubilantov. Deset let sta z nami Jasmin Avdič in Darja Leben 
Djipan, petnajst pa Pirnat Marko, Levak Peter, Rimele Boris in 
Rauter Bernarda.
Hvala lepa, ker ste del Lomasa. Ker ste vsa ta leta vztrajali in 
pomagali graditi podjetje, kakršno je Lomas danes. Čestitamo 
vam in si želimo še veliko uspešnih skupnih let in čudovitih 
spominov!

SLAVLJENCISLAVLJENCI

OVNI, BIKI IN DVOJČKI – VSE DOBRO!
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MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL

Ste vedno zasuti z delom in je vaš delovnik 
prekratek za vse obveznosti? Pred vami je 20 
nasvetov za bolj uspešno, sproščeno in učinkovito 
delo. Kako lahko v letošnjem letu postanemo bolj 
produktivni, energični in organizirani?

NASVETOV ZA UČINKOVITO 
IZRABLJEN DELOVNI ČAS

Pri delu je najpomembnejše to, da ga opravimo. 
In to dobro ter hitro. Da pri tem še uživamo in nas 
žene pozitiven adrenalin, pa je v zatrpanih urnikih 
prej izjema kot pravilo. Pripravite načrt nalog, ki jih 
želite opraviti tisti dan.

Vedi, kje si in kje hočeš biti.
Vsako jutro si zastavite cilj in naloge, ki jih 
želite opraviti tisti dan. Če gre za projekt, ki 
traja dlje, pripravite tedenski načrt. Tako lažje 
sledite delu in razporejate čas.

Bodi naspan.
Vsak večer pojdite spat ob isti uri in vsako 
jutro se zbudite ob isti uri. Ustaljen vzorec 
spanja telesu dovoli, da si odpočije, pa tudi 
vstajanje bo tako manj stresno.

Bodi fit.
Telesna kondicija je pogosto ključna, pa četudi 
delate v pisarni. Telo bo bolj gibčno, lažje 
boste sedeli za računalnikom, obenem pa med 
športno aktivnostjo pozabite na delo in si od 
njega odpočijete.

Prehiti rok.
Lovljenje rokov je stresno, pogosto pa v 
naglici naredite tudi več napak. S pravilnim 
načrtovanjem dela lahko roke prehitite ali pa 
zadnje ure pred njimi posvetite morebitnim 
(lepotnim) popravkom.

Napiši seznam prioritet.
Ko dobite delovno nalogo, na list papirja 

napišite, kakšni so vaši cilji in kako jih boste 
uresničili. Razporedite obveznosti od najbolj 
do najmanj nujne, šele nato se lotite dela. 
Odklopite se z družbenih omrežij. 

Ne naloži si več, kot zmoreš.
Pomembno je, da imate nad svojim delom 
nadzor in sledite obveznostim. Če jih 
imate preveč, se ne bojte reči ne ali prositi 
sodelavcev za pomoč.

Odklopi se z družbenih omrežij.
Če skrb za družbena omrežja ne spada med 
vaše delovne naloge, jih izklopite. Zaprite 
zavihke in opomnike na mobilnem telefonu. 
Prav tako izklopite zvočna obvestila.

Pozabi na “multitasking”.
Preklapljanje med različnimi opravki ima 
pogosto ravno nasproten učinek od želenega. 
Posvetite se le eni nalogi, ko jo opravite, je na 
vrsti druga. Občutek, da je naloga opravljena, 
je boljši od tega, da je napol opravljenih več 
nalog, mar ne?

Osredotoči se na pomembno.
Je res nujno, da prav danes zbrišete staro 
spletno pošto, pospravite pisarno in uredite 
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MIND, BODY & SOULMIND, BODY & SOUL

mape z dokumenti na namizju računalnika? 
Svoj čas posvetite pomembnejšim nalogam, 
preostalo lahko počaka. Urejena miza, 
urejene misli.

Pomagaj drugim.
Če priskočite na pomoč sodelavcu ali 
sodelujete pri skupnem projektu, se 
za nekaj časa odmaknete od svojega 
samostojnega dela. K temu se boste morda 
vrnili razbremenjeni in tudi s kakšno novo 
idejo.

Delaj v tišini.
Glasba in klepeti s sodelavci resda 
pripomorejo k bolj prijetnemu delovnemu 
vzdušju, a ko se morate posvetiti delu, 
brez zadržkov prosite za nekaj umirjenih 
ur. Če imate možnost in ne gre drugače, se 
umaknite v tišji prostor.

Vključi štoparico.
Pripravite seznam opravil in predvidite 
čas, ki ga boste potrebovali zanje. Lahko 
vključite tudi štoparico ali opomnik, da 
boste svojemu urniku lažje sledili.

Ustvari rutino.
Navada je železna srajca. Tudi na delovnem 
mestu lahko ustvarite pozitivne navade, s 
katerimi boste delo opravili bolj učinkovito 
ter prihranili energijo.

Spremeni/uredi delovno okolje.
Urejena miza, urejene misli, pravijo. 
Pospravite svoj delovni kotiček, vrzite v 
smeti neuporabna pisala in papirje, ki jih ne 
potrebujete. Kupite lončnico, prinesite vam 
ljubo fotografijo ali dišavo.

Odmor za telovadbo.
Vsak dan si vzemite nekaj minut za sprehod. 
Če ne morete na svež zrak, se sprehodite po 
stopnicah ali hodnikih. Razgibajte ramenski 
obroč, raztegnite mišice vratu, roke in noge. 
Ko ne gre in ne gre, si privoščite odmor.

Ideje zapiši takoj, da jih ne pozabiš.
Če pri sebi nimate pisala in beležke, ideje 
zapišite v telefon ali si jih kar takoj pošljite na 
spletni naslov.

Namesto “ne morem” reci “kako bi lahko”
Ne prenaglite se pri odločitvah. Če česa ne 
znate ali pa ste prepričani, da vam ne bo uspelo, 
ne recite takoj, da naloge ne morete opraviti. 
Premislite o rešitvi, pogovorite se s kolegi, 
prosite za nasvet. Pozitivna naravnanost je 
prvi korak k uspešno opravljeni nalogi.

Če ti ne gre, si privošči odmor.
Če se vam zdi, da se med delom nikamor ne 
premakne ali pa vam ne gre nič po načrtu, si 
vzemite odmor. Globoko vdihnite, pojdite 
na kratek sprehod, prelistajte revijo ali si 
privoščite skodelico kave.

Nadležne reči opravi najprej.
Vas čaka neprijeten klic, morate pripraviti 
zahtevne dokumente, napisati pomembno 
sporočilo? Najbolje je, da se teh opravil 
lotite čim prej. Ko bo najtežje za vami, 
boste preostale delovne ure preživeli bolj 
sproščeno.

Jej zdravo in pij veliko vode.
Med stresnimi delovniki je še posebej 
pomembno, da ne pozabite na redne, zdrave 
obroke in prigrizke. Nešteto skodelic kave 
nadomestite z zelenim čajem ali hladno vodo.
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HOROSKOPHOROSKOP

Vodnar - V prvih dneh meseca 
se bodo uredile zapletene 
razmere, ki bodo omogočile, 
da se bodo vaše finančne 
obveznosti uskladile. Čutili boste 

zadovoljstvo, ki pa ne bo dolgo trajalo. Ob koncu 
meseca boste živčni in vaš um bo preobremenjen 
ter na trenutke zbegan. Veliko se boste družili 
z ljudmi, kar bo koristilo tudi vašemu zdravju. 
Nekoliko bo vaše delo zmotilo manjše ljubezensko 
hrepenenje. Zato boste manj zbrani. Ob vikendih 
hodite v naravo, kjer boste spoznali preproste 
energije, ki vam bodo dolgoročno koristile.

Ribi - Prvi dnevi maja bodo 
hrepeneli po spremembah, vendar 
vas bo nekoliko zaviralo Sonce v 
znamenju bika. V drugi polovici 
meseca boste s svojo ustvarjalno 

energijo zelo uspešni na delovnem področju. Ne 
pretiravajte z obveznostmi, da vam ne ponagaja 
zdravje. Veliko boste načrtovali, vendar tudi uresničili. 
Čeprav bi se vam prilegel počitek ob koncu meseca, 
si ga ne boste privoščili. Ponovno boste nemirni, kar 
bo slabo vplivalo na vaše bližnje in tudi na odnose, ki 
v zadnjem času niso najbolj harmonični. Morda je čas, 
da se usmerite k intenzivnim spremembam.

Oven - Na začetku maja boste 
razdražljivi in vaša potrpežljivost 
bo pogosto omajana. Če imate 
fizične težave, si ne zatiskajte 
oči pred resnico. Doživeli boste 

manjše osebne spremembe, ki se vam bodo 
zazdele kot korak nazaj, vendar se bodo učinki 
pokazali v prihodnosti. Morda se boste v prvi 
polovici maja podali na pot. Če boste razmišljali 
o novih priložnosti glede svojih čustev ali počutja, 
boste malce razočarani. Kljub vsemu boste ob 
koncu meseca zakorakali na pot novi osebni 
pustolovščini, ki jo bo Venera v raku popestrila.

Bik - V vas se bodo v maju odvijale 
preobrazbe. Že nekaj časa čutite 
notranje spremembe, ki prihajajo 
počasi, a intenzivno. Izbirali boste 
ljudi, ki so vam blizu, izogibali 

se boste tistim, ki niso na vaši valovni dolžini. 
Občasno boste morda nervozni, vendar boste 
našli rešitev. Počasi storite nekaj, kar vam bo 
pomagalo pri obvladovanju uma ali težav, ki vam 
jih povzročajo drugi. Ne bodite preveč zahtevni do 
njih. Konec meseca boste čutili v sebi razcvet. Vse 
se bo odvijalo tako, kot si boste želeli. Za nekaj se 
boste morali odločiti, vendar zadeva ne bo nujna in 
lahko si boste vzeli čas za premislek..

Dvojčka - Dobre energije bodo  
dvignile  vašo  glavo  pokonci. Veselili 
se boste uspeha. Morda to ne bo 
prineslo velikega materialnega 
zadoščenja. Bolj boste zadovoljni, 

da ste si okrepili svojo samozavest in se izkazali 
s svojo ustvarjalnostjo. Sprememb bo na obzorju 
vedno več, lahko bi celo govorili o sistemskih 
premikih, o novih vzorih in vizijah. Vi pa boste pri 
tem razmišljali natančno in metodično obdelali 
potankosti, na katere večina ljudi niti ne pomisli. Pri 
tem ne pozabite najpomembnejšega odnosa, to je 
odnos do samega sebe.

Rak - Že v začetku meseca boste 
dobre volje in našli boste sto 
izgovorov, da bi lahko uživali v 
življenju. Ljubezen bo v zraku in 
dobro se boste počutili tako s 

svojim partnerjem kot z ljudmi, ki vas obdajajo. 
Nekoliko pustolovščine bi si zaželeli proti koncu 
meseca, ko vam bodo planeti naklonjeni. Veliko 
vam bo pomenil tudi sprehod ali izlet v dobri 
družbi. Od radosti boste uživali v obilju fizičnih 
in duhovnih energij, ki vas bodo umirjale, tako da 
se boste počutili čudovito igrivi. Morda boste 
ponovno srečali osebo iz preteklosti.
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Lev - V prvih dneh maja boste 
v sebi začutili pomembno 
preobrazbo in zavedali se boste, 
da je čas za sprostitev. Tudi če vas 
delo preganja in imate materialne 

težave, se morate odločiti, da nekaj storite zase. Ne 
pričakujte rezultatov, dokler ne bo nastopil pravi 
trenutek. S svojo potrpežljivostjo boste ustvarili 
energijo in pogoje, da boste zadovoljni s sadovi 
svojega dela. Veliko bolj kot zunanje spremembe 
bodo za vas koristne notranje. Če se boste morali 
glede dela ali finančnih razmer odločiti, nikar več ne 
odlašajte. Vaš denar bo prišel in tudi osebno se boste 
počutili močni in samozavestni.

Devica - Osvobodili se boste 
negativnih vzorcev, ki so vas 
spremljali v aprilu, zato boste 
čutili v sebi razcvet in olajšanje. 
Morda boste odšli na potovanje, 

saj vam maj prinaša željo po avanturah. Še bolj 
boste v sebi čutili preobrazbo, ki jo boste na tej 
poti prebudili. Nekoliko boste nestrpni, ker bi 
pričakovali, da se bo svet vrtel hitreje in da se 
bodo tudi ostali dogodki zgodili tako, kot si želite. 
Ne pozabite na zdravje, saj se vam lahko pojavijo 
občasni glavoboli, ki bodo posledica vašega 
pretiranega obremenjevanja. Ne pozabite, da so 
pomembni tudi odnosi in druge zadeve, ne samo 
denar.

Tehtnica - V začetku maja boste 
nervozni in vaš um bo deloval tako 
podnevi kot ponoči. Toda kmalu 
se boste umirili in bolj celovito 
razmišljali o svojem življenju, o 

smislu svojega bivanja, o prihodnosti. Našli boste 
svoj notranji mir. V drugi polovici meseca boste 
zopet težavni. Hitro se boste razjezili. Ker boste 
razpršeni, boste le težko čutili vsakdanje dogodke. 
Pogosto se boste temu odločno uprli in se lotili 
vsega na drug način. Zaupanje boste občutili v 
zadnjih dneh maja, ko boste spet igrivo razpoloženi. 
Prihaja pa tudi vznemirljiva ljubezenska iskrica.

Škorpijon - V maj stopate 
navdušeni in osvobojeni. Sonce in 
Mars v znamenju bika vam lahko 
še povečata vašo samozavest 
in vzbudita nove navdihe, proti 

katerim se boste z veseljem pomikali. Poleteli 
boste iz svojega oklepa, ki je nastal kot rezultat 
vaših omejitev. Kreativnost vam bo pomagala, da 
se boste osvobodili blokad in čutili v sebi čudovito 
ravnovesje. Tudi na čustvenem področju se vam 
obetajo lepe energije in zlahka boste vnesli v 
partnerski odnos nekaj optimizma in razumevanja, 
ki vama bo s partnerjem še kako koristilo. Samskim 
se obeta zanimivo obdobje.

Strelec - Ker določenih zadev še 
niste razčistili, bodo prvi dnevi 
meseca pesimistični. Še vedno 
boste pogosto žalostni in težko vas 
bo razvedriti. Nečesa se predolgo 

oklepate in o tem raje razmislite. Morda morate 
samo spremeniti svoja stališča. Zaradi vpliva 
planetov v znamenju bika boste pogosto zasanjani. 
Vzemite si čas za počitek. Če morate storiti nov 
korak, se čim prej podajte v to smer, saj se lahko 
možnosti za uspeh kmalu zmanjšajo. Zadnje dni 
maja boste z veseljem namenili prijateljem, ki že 
nekaj časa hrepenijo po vaši družbi.

Kozorog - V prvih dneh maja boste 
veliko razmišljali o pomembnih 
zadevah. Bolj kot boste razmišljali, 
bolj boste postajali nemirni. 
Preusmerite raje to energijo v 

ustvarjanje, ki vam bo povrnilo samozavest. V 
sredini meseca si boste vzeli čas zase, počivali 
boste in počeli stvari, ki vam bodo pomagale najti 
notranji mir in zadovoljstvo. V drugi polovici maja 
boste veliko časa v naravi. S tem boste ugodno 
delovali na večjo potrpežljivost. Končno boste 
ugotovili, da ste morda našli pravo rešitev za svoje 
čustvene težave. Pomagala vam bo tudi Venera v 
znamenju raka.
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