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Za nami je čudovito vroče, včasih tudi malo muhasto
poletje, pred nami pa topla in barvita jesen, za katero
pa vsi upamo, da ne bo prišla prehitro in da bodo
občutek toplega sonca na koži in spomini na pesek
med prsti trajali čim dlje.
Ne glede na to, kje smo in kam gremo, ne glede na to,
kaj počnemo – spremembam ne moremo pobegniti.
Sprememba je zares edina stalnica v življenju in
vesolju. V naših telesih se nenehno ustvarjajo nove
celice in se zamenjujejo stare, kar prav tako oznanja
konstantno spremembo v življenju.
Vsaka situacija je priložnost za osebno rast. Če se
upiramo toku, trpimo. Če sprejmemo, kar se ponuja,
lahko živimo v miru in sproščenosti. Čeprav nas je
strah sprememb, moramo ta strah premagati, saj nas
močno ovira pri rasti in spoznavanju življenja.
Poskusimo živeti za trenutek in bodimo hvaležni za
vse spremembe, ki nam jih prinaša življenje.
Imamo samo eno (ﬁzično) telo in v njem bivamo celo
življenje, zato velja zanj lepo poskrbeti. Moderna
znanost ga lahko v določeni meri popravi in pozdravi,
a najbolj vplivamo nanj sami. Mi ga oblikujemo in mi

imamo moč, da ga pozdravimo. Svoje zdravje in
ﬁzično moč oblikujemo sami - z mislimi, čustvi in
zdravimi (ali nezdravimi) navadami. Hitro nas lahko
zanese in pozabimo na tisto, kar je v življenju zares
pomembno. Pozabimo živeti za tukaj in zdaj, z vsem
svojim bitjem. Kadar preveč hitimo, prav tako ne
opazimo vseh lepot življenja.
Kadar se počutimo izgubljene, je dobra rešitev
umiritev, meditacija in sprehod po naravi. Takrat
gremo lahko vase, se povežemo s svojim višjim jazom
in ta nam pokaže pot. Bodimo hvaležni za svoje telo.
Imamo ga zato, da v njem uživamo, ga imamo radi in z
njim izkušamo z vsemi čuti.
Morda je zdaj čas, da sprejmeš novo odločitev glede
svojega življenja. Čas, da razjasniš kdo si in kaj je tvoja
izbira…
Zapomni si, tudi ne odločiti se, je odločitev.
Maja
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ZAHVALA

Res lep je občutek, ko veš, da si naredil nekaj dobrega in za to prejmeš tudi zahvalo!

ZANIMIVO

Že vse poletje lahko na cestah po
Ljubljani in okolici srečate tole
skrivnostno, lepo zagorelo lepotico,
ki v podporo naši novi blagovni
z n a m k i , k ra s i e n e g a o d n a š i h
avtomobilov. Verjamemo, da se je ob
pogledu nanjo marsikomu izvil vzdih:
»Le kje si bila!
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Colgate Adria event Croatia 2019 – Šibenik
Pripravila: Vesna Draganović

Mesec maj je že sam po sebi
prečudovit mesec, saj takrat vse
cveti, sonček nas že greje, morje pa
nas vabi k sebi. Colgate pa je 22.5.23.5.2019 združil delo z užitkom in
nas povabil na srečanje v prečudovito mestece Šibenik.
V sredo smo se v popoldanskih urah
zbrali v Hotelu Jakov (Šibenik
Solaris), kjer nas je že čakalo
presenečenje, izlet z ladjo in večerja
na skriti lokaciji. Vreme je bilo prav
naklonjeno izletu, saj je bilo nebo
skoraj brez oblačka, sonček pa je
poskrbel, da je bilo vzdušje še
boljše. Na ladjici so nam pripravili
okusne prigrizke, dobro vino ter
prečudovit razgled.
Mesto Šibenik ima res poseben čar, ko ga gledaš
z obale. Malo pred sončnim zahodom se je ladja
ustavila v ribiški vasici Zlarin, kjer nas je čakala
večerja. Postregli so nas z raznimi morskimi jedmi,
glasbo v živo ter prijaznimi natakarji. Okoli enajstih
zvečer je sledila nočna vožnja z ladjo proti domu.
In tudi tu ni manjkalo prigod, saj se je kapetan za
las izognili ribiču, ki ni imel nobene lučke, ampak
je svetil kar s telefonom .

Naslednji dan smo imeli v
konferenčni dvorani predstavitev rezultatov za Adrio
in vse države, ki spadajo v to
regijo. Lepo je bilo slišati, da
je tokrat Slovenija, zaradi
odličnih rezultatov, »zvezda
dneva«. Predstavili so nam
tudi kar nekaj novosti, idej in
vizij. Seveda pa smo vmes
našli čas tudi za kavico,
smešne fotograﬁje in slastno kosilo v hotelu Ivan.
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Palmolive Pure & Delight
Ljudje iščejo bolj zdrave, enostavne in okolju prijazne izdelke.
Zato Palmolive predstavlja negovalni gel za prhanje in tekoče milo za
roke, narejena z omejenim številom skrbno izbranih sestavin.

ZDRAVJE

ź

Čist videz proizvoda
(prozorna formula)

ź

100% vlažilna sestavina
naravnega izvora

ź
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Vegansko

ENOSTAVNOST

OKOLJE

ź

Ena sestavina

ź

Biorazgradljiva formula

ź

Le nujne, skrbno izbrane
sestavine

ź

Embalaža, ki se jo lahko
reciklira

ź

Razložena vloga sestavin

PREDSTAVLJAMO
ZANIMIVO

Izboljšana Max White Formula
Odstrani do 100% površinskih madežev v 1 tednu
Zakaj naši zobje izgubijo svojo belino:
ź

Poroznost dovoljuje, da hrana, pijača in tobak prodrejo skozi sklenino in se vežejo z
dentinom, kar povzroči zabarvanost zob

ź

Ponavljajoča izpostavljenost povzroči zabarvanje dentina

ź

Tanjša sklenina void do povečane zabarvanosti dentina, zato smo s staranjem še
bolj nagnjeni k porumenelosti zob

Razlog za zaupanje:
Nova, napredna kombinacija kremena, ki ima klinično dokazano izjemno moč čiščenja ter nove generacije
kremena, imenovanega 'Core-Shell', ki zagotavlja vrhunsko odstranjevanje madežev in zaščito pred njimi +
speciﬁčna sestavina glede na različico zobne kreme
Klinično dokazano odstrani do 100% površinskih madežev v 1 tednu.

Mineralno oglje za naravno bele zobe in čist, mint dah

»Smartfoam« za LUMINOUS (zaobjame vso površino zoba)

Optična belila za OPTIC (takojšnje izboljšanje)

Dva minerala za PROTECT (močnejši zobje)

Pirosoli za ONE (posetlitev za 1 odtenek)
Strokovnjaki za oralno higieno so posebej razvili še dve novi zobni kremi, Max White Extra Care:
ź

Z bolj blago abrazivno kombinacijo, ki nežno lošči površinske madeže kave, čaja in rdečega vina.

ź

S sestavinami za dodatno nego, ki klinično dokazano zagotovijo 24 urno zaščito pred občutljivostjo
zob ter izgubo mineralov sklenine.

NEŽNA A UČINKOVITA BELILNA TEHNOLOGIJA:
Popolna kombinacija običajnega in kremena in kremena z izjemno močjo čiščenja, ki nežno odstranijo
površinske madeže.

+ cinkov fosfat:
preverjena sestavina,
ki ščiti sklenino pred erozijo

+ kalijev nitrat:
preverjena sestavina,
ki ščiti zobe pred občutljivostjo
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Za drugo polovico leta so v podjetju Franck pripravili precej novosti, tako na čajih,
cappuccinih kot tudi na kavah in kavovinah.
Več o vseh novih izdelkih lahko preberete v nadaljevanju.
FUNKCIONALNI ČAJI
Potrebe kupcev so pri razvoju naših izdelkov najpomembnejše. Na podlagi izsledkov raziskav o potrošnikih, njihovi
percepciji in želji po uživanju funkcionalnih čajev, sledimo svetovnim in evropskim smernicam zdravega načina
življenja. Zato predstavljamo novo linijo funkcionalnih čajev z dodanimi vitamini in minerali. Inovacija.
Kreativnost. Funkcionalnost. Čaji z dodano vrednostjo.

Detox
BIOTIN (vitamin B7) IN SELEN
Limonska trava, listi koprive, kumina, ingver, korenina sladkega korena, koren regrata,
limonska mirta
Osvežilna mešanica zeliščnega čaja bo zbudila vaše čute in vam dala polet za nov dan!
Mešanica najkakovostnejših zelišč, ki z dodatkom biotina in selena pomaga pri
razstrupljanju organizma.* S skodelico osvežilnega čaja preženite utrujenost in se
počutite fantastično!
Biotin prispeva k presnovi makrohranil.
*Selen ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Calm
VITAMIN B3 IN MAGNEZIJ
Kamilica, citronka, listi pomarančevca, melisa, sivka, robida, pasijonka,
rooibos čaj
Sproščujoča mešanica zeliščnega čaja vas bo umirila in uživali boste v
blagodejnih sestavinah.
Preženite utrujenost in izčrpanost, vsakdanji stres, napetost in
nespečnost z mediteranskimi notami sivke, sproščujočo kamilico in
meliso ter vitaminom B3 in magnezijem.*
*Magnezij prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter
delovanju živčnega sistema.
Niacin prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.

Imune
VITAMIN C IN CINK
Limonska trava, spearmint, listi pomarančevca, listi evkaliptusa, žajbelj, materina dušica,
bezeg, limonska mirta
Okrepite odpornost z močno mešanico zeliščnega čaja in tako boste pripravljeni na
dnevne izzive.
Limonska trava, spearmint in bezeg krepijo organizem. Note pomaranče in evkaliptusa
pa zagotovijo užitek v vsaki skodelici tega čaja! Blagodejne sestavine narave, vitamin C in
cink so zmagovalna kombinacija za vašo odpornost!*
*Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Cink ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom
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Energise
VITAMIN B6 IN MANGAN
Zeleni čaj, mate čaj, limonska trava, meta, spearmint, list sladke robide, cimet, rožmarin,
kakavova zrna, ingver, gvarana, ginseng
Vam primanjkuje energije? Ste utrujeni in brezvoljni? Čaj Franck Energise je infuzija
energije iz narave. Za energičen začetek delovnega dne!
Bogata zeliščna mešanica vsebuje zeleni in mate čaj, gvarano, ingver in ginseng.
Aromatična eksplozija okusov bo pretresla vaše čute! Zeleni čaj vsebuje kofein, ki bo z
vitaminom B6 in manganom omilil občutek utrujenosti ter vam zagotovil odmerek
energije.*
*Vitamin B6 in mangan prispevata k sproščanju energije pri presnovi. Vitamin B6
prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

NOVI OKUSI FRANCK CAPPUCCINO
V preteklosti so novi okusi Franck Cappuccina veliko pripomogli k doseganju ciljev in prevzemu položaja vodilnega na
trgu v kategoriji Cappucino. Z novima okusoma želimo to zgodbo nadaljevati.

Nov trendovski okus Slana karamela je presenetljiva mešanica dveh
popolnoma nasprotnih okusov.
Zanimivo je okušati slano ter zatem še sladko. Ko pa se ta dva okusa
združita v enem popolnem napitku, so naši čuti prebujeni na
popolnoma nov in drugačen način.
Kremna struktura in poln okus – Slana karamela je popolna izbira za vse,
ki hrepenite po idealni, sladko-slani kombinaciji. Opojna kombinacija
okusov, pripravljena v hladni različici pa bo dodatno presenetila še tako
zahtevne brbončice.

Nov okus Chococcino je peneč napitek z okusom čokolade.
Potujte z nami v skrivnostni svet penečega čokoladnega napitka
Chococcino. Drznite si okušati in se prepustiti bogatim čokoladnim
notam, posladkajte svoj dan ali odpotujte v čokoladne sanje.
Pozimi ga pripravite s toplim mlekom, v vročih dneh pa dodajte hladno
mleko in kocke ledu.
Chococcino napitek ne vsebuje kave, zato se brez omejitev podajte na
pot čokoladnih not, polne, kremaste teksture in okušajte čarovnijo, ki jo
boste na poti odkrili.
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FUNKCIONALNE KAVE
V svetu se vse bolj krepi trend t.i. funkcionalne hrane. Kaj to pravzaprav je? Funkcionalna hrana je hrana z biološko
aktivnim delovanjem, ki zagotavlja ugoden učinek na zdravje ali pa zmanjšuje možnost nastanka določenih
bolezni. Osnovni namen funkcionalne hrane je, poleg zagotavljanja nujno potrebnih hranilnih snovi, tudi krepitev
zdravja oz. preprečevanje določenih bolezni.

Predstavljamo novo linijo izdelkov znotraj Franck asortimaja, ki poleg kave vsebujejo tudi funkcionalne sestavine –
beljakovine, vitamine ali minerale.

Če želite nekaj več od instant kave, potem je tu za vas ENERGY coﬀee –
popolna mešanica kave, obogatena z vitamini, ki bodo prebudili vse vaše čute
in vam dali energijo za uspešno premagovanje vsakodnevnih izzivov.
Vitamin B5 ali pantotenska kislina pomaga pri razgradnji maščob, ogljikovih
hidratov in beljakovin ter tako pomaga telesu pri izkoriščanju energije,
shranjene v hranilih.
Vitamin B6 prispeva k presnovi beljakovin in glikogena ter skupaj z vitaminom
B5 pomaga telesu premagovati utrujenost in izčrpanost.
Vitamini B kompleksa so topni v vodi, kar pomeni, da jih naše telo ne shranjuje
za nadaljnjo uporabo in jih je potrebno vsak dan znova zagotoviti s prehrano. Z
zaužitjem ene skodelice ENERGY coﬀee pokrijemo 30% dnevne potrebe po
teh vitaminih.

SMART coﬀee je vir prehranskih vlaknin naravnega izvora (cikorija), ki je naše telo
ne prebavi. Služi kot prebiotik in ugodno vpliva na vzdrževanje zdravega
prebavnega sistema. Dodali smo ji vitamine in minerale, ki bodo pripomogli k
izboljšanju psiholoških in kognitivnih funkcij vašega telesa.
Posebnost tega napitka sta vitamin B6 in mineral cink. Prvi sodeluje pri sintezi
nevrotransmiterjev ter tako prispeva k normalni psihološki, cink pa h kognitivni
funkciji. Poleg tega cink ščiti naše celice pred oksidativnim stresom in prispeva k
normalnemu delovanju imunskega sistema. Izdelek vsebuje manjšo količino
sladkorja, kot drugi izdelki iz kategorije Franck cappuccino.

PROTEIN coﬀee je kava, obogatena s
polnovredno beljakovino kalcijev kazeinat (iz mleka). Ena vrečka vsebuje kar
43% beljakovin. Beljakovine tvorijo naše kosti, organe, kite, vezi, mišice,
hrustanec, lase, nohte, zobe in kožo. Zgrajene so iz 20 različnih aminokislin,
od tega jih 11 telo lahko samo proizvaja, ostalih 9 pa moramo pridobiti s hrano.
Imenujejo se esencialne aminokisline. Lahko so rastlinskega ali živalskega
izvora. Beljakovina kazein vsebuje vse esencialne aminokisline, potrebne za
rast in vzdrževanje mišične mase. Počasi se prebavlja, kar mišicam omogoča
stalno dobavo hranilnih snovi.
Protein coﬀee odlikuje nizka vsebnost maščob, z dodatkom kave pa je
odlična za uživanje v jutranjih urah. Čez dan je primerna kot vmesni obrok, kot
kratek premor med poslovnimi obveznostmi, osvežitev po napornem
treningu ali sprostitev v udobju doma. Pripravite jo lahko kot topli napitek, v
vročih poletnih dneh pa je odlična osvežitev, če jo pripravite s hladno vodo ali
mlekom, z dodatkom ledenih kock. Napitek spremlja lahna kremasta in
puhasta struktura, poln okus, intenziven vonj kave ter blage, karamelne note
rjavega sladkorja.
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Franck COFFEE&GO
Je prava kava v mešanicah Original in Intense, namenjena hitri pripravi, v le eni minuti, brez kuhanja, le s prelivanjem.
Pripravite svojo najljubšo kavo kjerkoli!

BIANKA BIO
Raziskave kažejo, da je kar 54% ljudi pri nakupu nove blagovne znamke
ali proizvoda, pozornih na dodatne koristi za zdravje.
BIO Bianka je namenjena vsem, ki:
skrbijo za uravnoteženo prehrano
skrbijo za aktiven način življenja
želijo kakovostno prehrano
Bianka BIO CLASSIC je okusna instant žitna kava na osnovi žitaric, obogatena z
vlakninami. Pripravljena je s postopkom praženja, ekstrakcije in instantizacije
pazljivo izbranih surovih rži, ječmenovega sladu, ječmena, cikorije in ﬁge.
Izdelek ima BIO certiﬁkat, ne vsebuje kofeina in dodanega sladkorja. Vsebuje
inulin (naravna pomoč prebavi) in ﬁge (ugodno delujejo na raven holesterola v
krvi, so vir vlaknin, mineralov in antioksidantov)

Skladno s smernicami v embalaži, kjer potrošniki iščejo
vedno bolj naraven »look&feel«, je osvežitev dočakala
tudi ostala embalaža. Celoten design (in vsebina) sledi
prehranski usmeritvi »dobro zame«, ki jo ponotranja
vedno več potrošnikov.
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NO GUILT - čokolade brez dodanega sladkorja!

Najti ravnovesje med užitkom in zdravjem, je nov trend na vseh
življenjskih področjih.
V današnjem času je prisotnost t.i. zdravih slaščic, ki predstavljajo zdrav
prigrizek, vse večja.
S spremljanjem najnovejših trendov in s pomočjo raziskav, je Kandit
pripravil popolnoma novo kolekcijo zdravega asortimana v svoji, že tako
bogati ponudbi čokolad.

Fina mlečna čokolada brez
dodanega sladkorja, je popolna
kot sladica ali pa za popoldanski
užitek za vse ljubitelje bolj zdravih
čokolad. Najslajša mlečna
čokolada s 34 % deležem kakava in
naravno aromo vanilje vas bo
navdušila s svojo kremasto
strukturo in bogatim okusom.
Vsebuje maltitol, ki je v manjših
količinah naravno prisoten v sadju
in zelenjavi. Ima znatno manjšo
kalorično vrednost od sladkorja a
podoben, poln okus in sladkost.

10

Temna čokolada z 84 % kakavovih
delcev, brez dodanega sladkorja,
z zmanjšano energetsko
vrednostjo (bazirano na ogljikovih
hidratih) in bogata z vlakninami, bo
navdušila vse, ki skrbijo za svojo
prehrano in pazljivo izbirajo živila,
ne želijo pa se odreči sladkemu
užitku. Z oljem pomaranče in
naravno aromo vanilje. Vsebuje
stevio, ekstrakt približno 300-krat
slajši od običajnega sladkorja,
proizveden iz listov rastline stevie.
Kalorična vrednost ekstrakta je nič,
zato je primeren za diabetike. Ker
zaradi svojih lastnosti ne more biti
podlaga za rast bakterij, ne
povzroča kariesa in preprečuje
nastajanje zobnih oblog.

Vrhunska mlečna čokolada, brez
dodanega sladkorja, je
obogatena z najkvalitetnejšimi
praženimi mandlji. Zelo okusna
kombinacija in idealna zamenjava
za konvencionalne čokolade.
Idealen izbor za vse ljubitelje
kombinacije oreščkov in čokolade.
Vsebuje maltitol, ki je v manjših
količinah naravno prisoten v sadju
in zelenjavi. Ima znatno manjšo
kalorično vrednost od sladkorja a
podoben, poln okus in sladkost.

PREDSTAVLJAMO

ECO ACTIVE NATURE - Ekologija, kot ideja v vseh življenjskih
segmentih
Danes potrošniki postajajo vse bolj ozaveščeni glede vpliva na okolje, skrbijo o vplivu proizvodov ter na samo kvaliteti
življenja in družbe v celoti. Skladno s tem izbirajo proizvode, ki ne škodijo okolju ali pa je njihov vpliv na okolje
minimalen. Vendar pa jim je še vedno pomembno, da so proizvodi učinkoviti ter cenovno dostopni.
Trajnost, kot misija poslovanja
Trajnost je ena od osnovnih vrednot podjetja Saponia. Že dolga leta svoje razvojno-raziskovalno delo usmerja k
potrebam in pričakovanjem potrošnikov tako, da pri njih razvija zavest o zaščiti okolja. Odgovorno obnašanje do okolja
ima visoko prioriteto pri poslovanju in je trajna opredelitev podjetja.
Certiﬁkat EU Ecolabel
Certiﬁkat je prostovoljen inštrument zaščite okolja s pomočjo katerega proizvajalec pokaže, da spoštuje visoke
standarde zaščite okolja tekom celotnega življenjskega ciklusa proizvoda. Certiﬁkat EU Ecolabel je pomemben pri
premikanju mednarodne politike trajnostne proizvodnje in potrošnje, katere cilj je zmanjšati negativen vpliv
proizvodnje in potrošnje na okolje, zdravje, klimo in naravne dobrine ter vzpodbujati družbeno odgovorno poslovanje
in trajnostne stile življenja. Certiﬁkat kupcem in potrošnikom sporoča, da naš proizvod zadovoljuje stroga ekološka
merila, ki jih je preverila tretja, neodvisna inštitucija in je priznan v vseh državah EU.

Vsi naši proizvodi vsebujejo visokokvalitetne sestavine, ki
prispevajo k njegovi učinkovitosti, pri tem pa imajo
minimalen vpliv na okolje.

Učinkovitost je za proizvode Arf Kopalnica eco active
nature, Arf Steklo eco active in Likvi eco active. dokazal
nemški inštitut WFK (Institut für Angewandte Forschung
GmbH).

Naslednji korak, da trgu ponudimo ekološko
sprejemljiv izdelek, sta Faks helizim eco active brez
vonja:
ź

Formulacija, nadgrajena v ekološkem smislu

ź

Manjše odmerjanje – manj kemikalij, ki
obremenjujejo vode in še posebej eko sistem

ź

Popolni rezultati pranja že na 20°C – prihranek
energije

ź

Manjše pakiranje – bolj ekonomičen transport in
3skladiščenje.
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Ornel eco active, brez barvil in alergenov, za prijetno mehkobo in nego
oblačil s funkcijo hitrega sušenja (QUICK DRY)*:
ź

obogaten z izvlečkom Aloe Vere

ź

brez dodanih barvil in alergenov

ź

dermatološko preizkušen

ź

bio razgradljiva formula

ź

posebej izbrana, nežna dišavna kompozicija

*v primerjavi s perilom, ki ni oprano z mehčalcem

Novi Ornel mehčalci za perilo s 100% organskimi eteričnimi olji.
Predani inovaciji in tradiciji se vedno trudimo, ne samo pri ustvarjanju novih, temveč tudi na izboljšanju že
obstoječih proizvodov.
Navdihnjeni z našimi potrošniki, hitrejšimi in bolj mobilnimi življenjskimi navadami, smo spoznali, da je potreba po
še bolj kvalitetni in dolgotrajnejši svežini in nežnosti močnejša kot kdaj koli. Sedaj, z enakim odmerkom našega
Ornela, se to lahko tudi uresniči.
Močnejša sestava Ornela, s 100% organskim eteričnim oljem, je popolno uravnotežena
tako, da sta svežina in vonj dolgotrajnejša a ne zasenčita ostalih čutil. Sušenje perila je
hitrejše, kar pomeni, da lahko več časa preživimo s svojimi najbližjimi .
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ZANIMIVO

Z novim Ornelom ponosno razkazujemo njegovo novo preobleko, ki izkazuje njegovo eleganco
ter avtentičnost ter zagotavlja nego perila, ki se ji ni moč upreti.
Organska eterična olja so koncentrirani rastlinski izvlečki, ki ohranjajo naravni vonj ali „esenco”
svojega izvora. Pridobljena so iz rastlin, ki so vzgojene brez pesticidov ali drugih umetnih dodatkov.
Olja so veganom prijazna in ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov.

Ornel Calming privlači s svojim elegantnim, ženstvenim, cvetnim vonjem
razkošnega bouqueta vrtnic, geranij in vijolic, obogatenega z začimbnimi
notami klinčkov in vanilje. Osnovo tega vonja tvorijo ambra, mošus in
eksotični toni pačulija.
Čudovito močan, intenzivno čuten in neustavljivo privlačen

Soﬁsticiran vonj Ornela Violet je stkan iz cvetov vijolic,
jasmina, španskega bezga ter vrtnice s pridihom janeža,
klinčkov in cimeta, izpopolnjenih z žametastimi,
gurmanskimi notami zrn tonke, ki mu daje moč, trajnost
ter obstojnost s toplimi notami mošusa, ambre in
pačulija.
Pustite za seboj zapeljivo dišečo sled soﬁsticirane
elegance.

Ornel Golden Dream, na prvi vdih ta vonj osvaja z mehkobo
opojnih not cvetov pomarančevca in jasmina, orošenih s
sočnim sokom nektarine. Da bi zlate sanje trajale, so
dodane dragocene dišavne esence mošusa, ambre in
sandalovine.

Ornel Jasmine & Cotton, vonj, ki skriva svežino in
č i s t o s t p r v i h p o l e t n i h c ve t ov j a s m i n a ,
izpopolnjen s čutnimi notami tonke, pačulija in
cedre. Posebnost tega vonja je neustavljiva
kombinacija dragocenih mošusnih komponent,
ki vabijo k nežnosti.
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V mehčalec za perilo Ornel by Molecule N°1 je dodan vonj parfuma
Molecule 01. Njegova posebnost je v tem, da ga sestavlja samo ena
komponenta, ki je svojevrstna skrivnostna avra, ki se v valovih pojavlja
na koži; izgine in se spet pojavi čez nekaj ur. Žametasto – pudrastega,
lesnega, subtilnega in izčiščenega vonja podzavestno privlači.
Edinstvena resnično umetnost kemije v steklenički.

Ornel Sivka in smilj, neustavljiv cvetno-sadni lesnat vonj z
značilnimi notami cveta sivke in smilja deluje blagodejno, pomirja
in sprošča. Obkrožite se s pozitivnimi vibracijami ter uživajte v vonju
dobrega razpoloženja, ki vas bo spremljalo ves dan.

Nežen do kože Ornel Baby&Sensitive Babysoft in Ornel
Baby&Sensitive Aloe milk sta namenjena občutljivi in nežni
koži. Sta dermatološko dokazano nežna in ne povzročata
draženja občutljive kože (formulacija ne vsebuje barvil in
alergenov iz dišave).
Nežna mehkoba Posebej blaga formula naredi otroška
oblačila, brisače, posteljnino in igračke še posebej mehke in
gladke.
Nežen vonj Pazljivo izbrana dišavna nota brez alergenov,
usklajena z mednarodnimi standardi, opranemu perilu nudi
svežino, lahek in nežen pudrast vonj.
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Carefree ® Duo Eﬀect, prenovljena linija izdelkov za intimno higieno
Velikokrat poudarjajo, da je slaba intimna higiena slabša ko nehigiena. To ni pretirana izjava – slabe higienske
navade so lahko vzrok za neravnovesje ali infekcijo vašega intimnega predela.
Umivanje vaših intimnih predelov le z mlačno vodo ali z uporabo za to namenjenih izdelkov za intimno nego
enkrat na dan, je prava mera dobrega intimnega zdravja. V poletnih mesecih lahko tudi večkrat, a le, če
uporabljate samo mlačno vodo. Nikoli ne uporabljajte navadnega mila, saj je preveč agresivno za nežno kožo v
intimnem predelu. Lahko poškoduje zaščitni sloj na površju kože in s tem odpre vrata potencialni okužbi.
Uporabite temu namenjen proizvod ali pa samo mlačno vodo.

Carefree Duo Eﬀect, gel za umivanje intimnih predelov in Carefree Duo Eﬀect,
čistilna pena za intimno nego z zelenim čajem in Aloe Vero, sta s svojimi osvežilnimi
in negovalnimi lastnostmi ter kombinacijo zelenega čaja in Aloe Vere naravnega
izvora, posebej zasnovana za vsakodnevno nego in razvajanje vaših intimnih
predelov z dolgotrajnim občutkom svežine po umivanju.
Prijeten občutek in svežina do 12 ur.
Kadar ste na potovanju, poleti ali kadar se zelo potite, so intimni robčki izvrstna
rešitev, saj lahko nudijo osvežitev, ki jo potrebujete. Zagotovite, da bodo vlažilni
robčki, ki jih izberete, posebej narejeni za intimni predel in da ne vsebujejo
agresivnih kemikalij, dišav ali barvil.

Carefree Duo Eﬀect, vlažni
robčki za intimno nego z
zelenim čajem in Aloe Vero
naravnega izvora vam v
trenutku nudijo dolgotrajno
osvežitev in intimno nego,
kadarkoli ju potrebujete.

Vse tri proizvode odlikuje
blaga formula brez mila, ki
spoštuje naravni pH intimnih
predelov. Proizvodi so
ginekološko in dermatološko
preizkušeni ter pH
uravnoteženi.
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VELOCITY – kolekcija, ki prihrani vaš čas

Velocity, kolekcija za pripravo zajtrka je narejena z namenom, da prihrani čas vretja, opekanja in priprave kave, da bi vi
imeli več časa za trenutke, ki vam pomenijo največ. Brušeno jeklo s kromiranimi poudarki zagotavlja, da kolekcija ne le
doda premium piko na i vaši kuhinji temveč pospešit vsakodnevne procese. Naj bo to sveže kuhana kava, hitra
skodelica ovsene kaše za zajtrk vaših najmlajših ali pa urna rezina toasta – kolekcija Velocity breakfast je pripravljena,
ko ste pripravljeni vi!
Kolekcijo poleg grelnika vode, opekača in aparata za kavo dopolnjujeta še navaden in pro blender s katerima boste z
lahkoto pripravili vse od smoothijev in juh do pomak in omak. Nikoli več se vam ne bo treba ukvarjati s praskanjem,
tresenjem ali precejanjem. In kar je najboljše, karkoli že boste mešali, bodo rezultati hitri, vi pa boste imeli več časa za
druge pomembne stvari

PEARL GLIDE ROSE
Novi likalnik Pearl Glide je naš najbolj moden likalnik do sedaj.
Kombinacija trendovske bisernato roza barve z »rose gold«
zaključki, vse v zvezi s tem likalnikom je vrhunsko. Ker je impresiven
tako v izgledu, kot v delovanju, vam ne bo potrebno sklepati
kompromisov glede stila, da bi dobili vrhunsko delovanje. Ne glede
na to, ali se spopadate z zahtevnimi kavbojkami ali trdovratnimi
gubami na majicah, 40 g neprekinjen izpust pare in močan 150 g
sunek pare poskrbita za vsako vašo potrebo po pari. Zahvaljujoč 50%
bolj gladkemu drsenju, pa bo vsakodnevno opravilo postalo
enostavna naloga.
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PROLUXE MIDNIGHT EDITION

Z udarnim, šik designom v soft black barvi z rožnato
zlatimi poudarki bo novi PROluxe Midnight
poskrbel, da bodo vaši lasje videti izjemno
razkošno.
Pametna OPTIheat tehnologija, ki je vključena v vse
proizvode, pomeni, da je več toplote usmerjeno na
področja las, ki jo najbolj potrebujejo. Tako ste lahko
prepričani, da bo vaša pričeska trajala ves dan.

Poleg sušilca za lase AC9140B, ki ga odlikujejo
izjemna moč, salonska kvaliteta motorja ter ionska
nega, asortiman dopolnjujeta še:
ź

Ravnalnik S9100B, s katerim boste dosegle dlje
obstojnejše oblikovanje v enem potegu, saj so
plošče prevlečene s keramično prevleko za
maksimalno drsenje, so daljše in se hitro
segrejejo.

ź

Kodralnik CI91W1B, ki bo poskrbel za dlje
obstojne kodre
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STYLE SERIES
Z lahkoto prilagodite svoj stil z novo kolekcijo brivnikov Style Series.
S prilagodljivimi dvojnimi rezili,ki prirežejo tako dolge kot kratke dlake, izboljšanim gibljivim vratom
ter anti mikrobnim ohišjem rezil, se vsak izmed brivnikov spretno prilagaja konturam obraza ter tako
pomaga zagotoviti maksimalen stik in delovanje.
Rezila »Comfort Trim«, izskočljiv prirezovalnik za oblikovanje zalisc ter nastavek za oblikovanje 3dnevne brade zagotavljajo tako nadzor kot tudi raznovrstnost, da lahko brez napora oblikujete svoj
vsakodnevni videz.

GRAPHITE SERIES
Naj nič ne ostane neoblikovano!
Nova serija Graphite je zasnovana tako, da nudi popolno, natančno oblikovanje od glave do pet in je
tako vaša vse-v-enem rešitev za urejanje. Trio multi-urejevalnikov z graﬁtno prevleko, ki je
zasnovana za ultimativno udobno gladko drsenje ter z rezili z udobnimi zaobljenimi konicami, vam
omogoča udobno urejanje. Z Graphite serijo, ki z do 9 nastavki zagotavlja do 14 najbolj iskanih stilov,
zelo enostavno dosežete vaš osebni stil. Remington Graphite serija: Za vaš stil, urejen do
popolnosti!
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BB Mega MB, izpostavitev Remington

BB Mega LJ, izpostavitev Remington

BB Mega LJ, izpostavitev Remington
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NA PRODAJNEM MESTU

BB MB, otvoritev nove trgovine,
izpostavitev Remington
BB Mega MB, izpostavitev Remington

BB Rudnik, postavitev novega stojala, Remington
BB Citypark, izpostavitev Remington
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HM Šiška, končnica Ajax

HM Šiška, končnica elmex

HM Šiška, končnica Colgate

HM Šiška, končnica Palmolive

HM Šiška, končnica Palmolive
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HM MB, Pobrežje, končnica Colgate

HM CE, končnica Colgate

Tuš drogerija Domžale,
izpostavitev elmex

Dm NM, elmex izpostavitev na blagajni
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Dm Krško, senzormatiki elmex

NA PRODAJNEM MESTU

Tuš NM, izpostavitev Faks

Maridis, izpostavitev Saponia

Tuš Sežana, izpostavitev Ornel
Tuš Planet MB, izpostavitev Faks
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SM Kočevje, končnica Franck

HM Velenje, končnica Franck

HM Velenje,
on-top izpostavitev Coﬀee&Go
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HM Šiška, izpostavitev Franck

HM KR Primskovo, izpostavitev Loka

NA PRODAJNEM MESTU

S KP, stojalo Hell

S SG, izpostavitev Hell

HM Brežice, izpostavitev Hell
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NA PRODAJNEM MESTU

Planet Tuš CE drogerija,
končnica JBMR

Dm Zaloška,
izpostavitev JBMR

Dm TKS,
JBMR redna polica

HM NM Bršljin,
izpostavitev JBMR
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IS KR, izpostavitev JBMR

NA PRODAJNEM MESTU

HM Šiška, izpostavitev Piz Buin

S Vir, Summer Concept sensormatic

IS CE, izpostavitev
LPM & Piz Buin

S Vir, Piz Buin & LPM,
Summer Concept

S Grosuplje, Piz Buin, vrtljiva vrata
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Ko z nekom preživiš veliko časa, se ti včasih
zgodi, da se razumeta brez besed, nam pa se
občasno zgodi, da se nas več obleče v enako
barvo. In potem se takole zabavamo…

Še enkrat vse najboljše vsem,

ki ste prazno li !
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Zadnjo avgustovsko soboto je
svojo drago v zakonski stan
popeljal Tadej. Želimo jima srečen
zakon!

Spomladi je ekipo zapustila
Ana, konec avgusta pa je
novim poslovnim izzivom
naproti odšla tudi Barbi.

29

MIND, BODY & SOUL

AKTIVNI ODMOR SEDE
Razbremenitev z oporo na rokah:
Z dlanmi se opremo na naslonjalo za roke in se
dvignemo v vzravnan položaj. Roke potiskamo
navzdol, lopatice skupaj, hrbet poravnamo in
sprostimo. Pogled je usmerjen naprej. Zadržimo
nekaj sekund in se počasi spustimo nazaj na stol.
Nekajkrat ponovimo.

Prekrvavitev ramenskega obroča,
vratu in aktivacija stabilizatorjev
trupa:
Sedimo. Z vdihom močno potisnemo
roke naprej in usmerimo pogled
navzdol. Ledveni del ostane
naslonjen na stol. Z izdihom se
poravnamo, roki usmerimo in
potisnemo diagonalno navzdol z
dlanmi, obrnjenimi naprej, pogled je
usmerjen naprej (ne navzgor). Izdih
nam pomaga, da prsni koš
potisnemo navzdol. Z izdihom
aktiviramo trebušno prepono in
posredno ostale mišice trupa. Vajo
ponovimo 10-krat z enakomernim in
umirjenim dihanjem.

Razteg – trakcija hrbtenice sede:
Sedimo vzravnano. Prepletemo prste na
rokah, jih usmerimo proti stropu in
iztegnemo roke navzgor. Istočasno z
izdihom potisnemo prsni koš navzdol
(aktiviramo trebušne mišice). S tem
ustvarimo aktivno raztezanje hrbtenice in
preprečimo pretiran izteg v ledveni hrbtenici.
Pri omejeni gibljivosti ramen usmerimo roke
nekoliko naprej. Položaj zadržimo 4-5
vdihov/izdihov.

Vir: zvd.si
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Horoskop
OVEN
V oktobru bodo po vsej verjetnosti vaše ambicije
presegle vaše sanje. V tem mesecu boste prejeli
dovolj podpore za vse, kar vam bo padlo na
pamet, imeli boste dovolj moči in energije. Z
veliko volje in zagnanosti boste lahko, kar si boste zadali, tudi
dosegli. Prevzel vas bo tekmovalni duh, ki bo prevladoval nad
vsem ostalim in ravno ta vas bo gnal naprej, v boj, k napredku in
spremembam. Želeli boste biti prvi, želeli boste zmagovati. Kot
vedno tudi zdaj ne boste nikomur dopustili, da bi vas oviral na vaši
poti. Mnenj drugih ne boste poslušali oziroma se z njimi ne boste
obremenjevali. Ozirali se boste le na družino. Za vas je namreč
družinska vrednost tako pomembna, da brez njihove odobritve ne
storite ničesar. Pogleda nikakor ne boste umaknili s cilja, dokler ne
bo dosežen. Pri srčnih zadevah boste samozavestni. Čustvene vezi
se bodo v oktobru okrepile, tople duše se bodo zbližale. Okoli vas
bosta nežnost in harmonija. Splošno vzdušje bo dobro in sreča bo
na vaši strani. S prijatelji se boste morda odločili za krajše
potovanje.
Ključne besede za mesec oktobert: podpora, moč in energija,
tekmovalnost, napredek, družina, harmonija, sreča, prijateljstvo

RAK
Raki boste potrebovali čas za razmišljanje in
zvezde vam bodo v oktobru ponudile popolno
priložnost za to. Odgovorov na svoja vprašanja
morda ne boste našli hitro, a nikar ne bodite
nestrpni, temveč si vzemite čas in dopustite, da
se bo vse razvilo v svojem ritmu. In zakaj ne bi sprejeli tega ritma?
Zvezde se bodo ukvarjale z vami, ker vas bodo varovale. Izkoristite
to lepo obdobje. Morda se boste morali spoprijeti s kakšno
nenavadno situacijo, zaradi katere se bo v vaši glavi pojavila
zmeda, toda že po 21. oktobru bodo majhne težave izginile iz
obzorja. Veter svežine bo odpihnil vse nesporazume. Torej, glavo
pokonci! V tem mesecu pobegnite od tistih, ki vas bodo frustrirali,
saj boste potrebovali podporo, srečo, prijaznost, sladkost in
iskrenost. Ne odlašajte z odhodom, v prihodnje pa le poudarite
svoje želje v novih odnosih. Nikar se ne trudite tako zelo ugajati
drugim, vaša čustva in nameni so že ves čas zelo iskreni. Kdor tega
ne opazi, preprosto ni vreden vaše ljubezni.
Ključne besede za mesec oktober: razmišljanje, potrpežljivost,
svežina, podpora, sreča, iskrenost, odnosi

BIK
Za bike bo oktober dober mesec, zvezde bodo
igrale pozitivno vlogo v vašem življenju. Na
poslovnem in ﬁnančnem področju vam bodo
naklonjene. Kljub temu boste k stvarem
pristopali premišljeno in prav je tako. Stavite na
ravnotežje in ne na nestabilnost. Lahko boste izkoristili svoje
organizacijske sposobnosti in gradili gradove v oblakih. Energije
vam ne bo primanjkovalo, počutje pa bo odlično. V drugi polovici
meseca boste postavili na prvo mesto čustva. Ponovno se boste
povezali s pravimi občutki, ker se boste odločili, da se ne boste več
skrivali za izgovori. Če se vam bo kakšna situacija zazdela
dvomljiva, naredite vse, da se bo razjasnila. Nikar ne živite v
nevednosti in ne zanemarjajte svojega ljubezenskega življenja v
korist drugih. Zagotovo je nemogoče zadovoljiti vsakogar, zato
poskusite voditi svoje življenje, ne da bi se pri tem obremenjevali s
stališči tistih, ki se z vami ne strinjajo. Proti koncu oktobra se boste
vrnili k užitkom, veselju in uživanju z družino.
Ključne besede za mesec oktober: premišljenost, organiziranost,
čustva, razjasnitev, ljubezen, uživanje, družina

LEV
Že začetek meseca se bo začel zelo dobro,
sreča se vam bo nasmihala in imeli boste kaj
početi. Ne zapravljajte časa z vprašanji, kar takoj
se zakopljite v nove projekte. Vaša intuicija je v
osnovi dovolj močna, da veste, kako se zadevam streže brez
navodil, zato ji samo sledite. Zagotovo vas bo popeljala na pravo
pot in tako nedvomno ne boste zamudili izjemnih priložnosti, ki se
vam bodo ponujale v oktobru. Vzdušje bo na splošno odlično,
kritike drugih pa vas ne bodo dosegle. Nihče namreč ne more
ukrotiti leva, ko enkrat zarjovi z vso močjo, ki jo premore! Svoje želje
boste izražali z lahkoto, polni boste pozitivne energije in zagona.
Uspešni boste pri vsem, česar se boste lotili. Na ljubezenskem
področju bo obdobje od 8. do 18. oktobra prineslo številne
spremembe. Bodite pozorni na znake, ki vam jih bodo pošiljale
zvezde. S tem ko boste naposled le izrazili svoja čustva, boste
uresničili tudi svoje želje. To bo za vas zelo pomemben in velik
korak naprej.
Ključne besede za mesec oktober: sreča, novi projekti, intuicija,
izjemne priložnosti, uresničevanje želja, zagon in energija,
spremembe

DVOJČKA
Čaka vas obdobje, ko se boste spraševali, kako
naprej. To bo čas globokega razmišljanja.
Pripetilo se bo namreč, da nikakor ne boste našli
zadovoljstva v malih stvareh, zato boste
hrepeneli po neki večji sreči. Na poslovnem, ﬁnančnem in
ljubezenskem področju vam sicer ne bo šlo slabo, vendar vam
ravno tako ne bo šlo dovolj dobro, da bi bili navdušeni nad rezultati.
Vzemite pogum v svoje roke in se soočite s težavami. Svetla stran
je, da vas problemi ne bodo potrli ali dotolkli, ampak vas bodo
motivirali, da se boste še bolj trudili za uspeh. Ko bo šlo za vaše
zasebno življenje, boste želeli preseči sami sebe. Mesec oktober
obljublja lepa presenečenja. Zaradi dobrih odnosov boste lahko
razrešili nekatere spore, kar vam bo vlilo nove energije. Okoli 20.
oktobra bo že vse urejeno. Čustveno boste lahko preživeli nekaj
nepozabnih trenutkov. Družina bo spet v središču vaše pozornosti.
Ponovno boste zaupali vase in v svoje odločitve. Ko pa boste začeli
zaupati tudi drugim, se bodo stvari postavile na svoje mesto.
Ključne besede za mesec oktobert: kontemplacija, ﬁnance,
družina, motiviranost, presenečenja, nepozabni trenutki, zaupanje.

DEVICA
Na začetku meseca vas čaka melanholija, a
dobra novica je, da ne bo trajala zelo dolgo.
Kljub temu da boste v prvi polovici oktobra še
nekoliko potrti in ne boste imeli potrebe po
druženju, ker boste iskali ravnotežje, pa boste v drugi polovici
dobili potrebno motivacijo, zaradi katere se boste nasmehnili. Po
10. oktobru se bo vaša miselnost namreč povsem spremenila in
dobili boste neko novo vizijo, ki jo boste nato poskušali uresničiti.
Vse do konca meseca se boste zato trudili, da bo vse delovalo in
teklo kot po maslu, da boste v življenju bolj zadovoljni, srečni in
energični. Ker se boste odločili za pozitivnost in optimizem, bo vse
kar naenkrat boljše. Na svet ne boste več gledali s skepticizmom in
strahospoštovanjem, temveč boste navdušeni nad njim, polni
boste začudenja in veselja. Stvari, ki vam bodo prihajale nasproti,
vas bodo fascinirale in vsega se boste lotevali z vznemirjenjem. Um
boste osvobodili nepotrebnega stresa, okoli sebe boste ponovno
zbrali ljudi, ki so vam pomembni, odprli boste svoje srce.
Ključne besede za mesec oktober: melanholija, nov zagon, nove
vizije, zadovoljstvo, optimizem, zaupanje, osvoboditev.
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TEHTNICA
V oktobru se boste pokazali v najboljši luči. Iz
vaše karizme bo izhajala neka oblika
nesebičnosti, človekoljubja in to bo znak
pozitivnega vpliva, ki ga boste projicirali na
druge. Polni boste empatije, sočutja in zelo
čustveni ter iskreni. S svojimi izrednimi
odločitvami boste presenečali, razvnemali in hkrati pritegnili
pozornost ter naklonjenost. Med mesecem bodo odnosi lepi, ne
boste pustili prostora za sitnosti. Svoje odločitve boste izražali z
veliko lahkoto. Tako zelo boste odločni, da bi lahko osvojili
medaljo, vaša zavzetost pa bo lahko povzročila tudi nekaj
ljubosumja. Če se boste znašli v dvomih, si vzemite čas za
razmislek in hitro boste spet našli pravo pot. Kljub temu da se
boste osredotočali na potrebe drugih ljudi, pa nikar ne pozabite na
svoje. Ljubezen se vam bo nasmehnila, in to zato, ker si to
zaslužite, zato bodite odprti ter dovzetni. Z vidika čustvenega
življenja vam bodo zvezde ponudile možnost, da vstopite v drugo
dimenzijo. Izkoristite priložnost!
Ključne besede za mesec oktober: karizma, nesebičnost, sočutje,
iskrenost, odločnost, čustveni razvoj
ŠKORPIJON
Ta mesec počnite samo tisto, kar vas veseli.
Našli boste pogum, da boste drugim rekli ne in
to bo samo pohvalno, čeprav ljubljeni morda
takšnega preobrata ne bodo razumeli. Nikar se
ne opravičujte in ne zagovarjajte svojih
odločitev. Samo od vas je odvisno, kako boste
živeli in tokrat dajte prednost svojim potrebam, na druge pa se ne
ozirajte. Svoje namere vedno postavljate pod vprašaj, a to samo
zato, ker se ne cenite dovolj, ker nimate zaupanja vase. Ali ne bi radi
pozabili svojih neuspehov, da bi začeli na novi podlagi? V oktobru
potegnite črto. Lepi planetarni vplivi bodo osvetlili vaše želje.
Planeti vas bodo potiskali v pravo smer, zato naredite prostor za
nove ideje, nove prijatelje, nove odnose, kljub temu da vas bodo
spremljale začudene oči. Sebe postavite na prvo mesto! Dovolite
si razne užitke; vaša čustva naj imajo prednost pred vsem drugim.
Podajte se na novo pustolovščino. Na splošno je mogoče reči, da
boste ne glede na situacijo strastni.
Ključne besede za mesec oktober: pogum, nova usmeritev, nove
ideje, prijateljstvo, odnosi, jaz

STRELEC
Že na začetku meseca boste morali prevzeti
o d g ovo r n o s t . To n e p o m e n i , d a b o s te
preobremenjeni, a se boste gnali za uspehom.
Prisluhnite svoji intuiciji. Ne delajte tistega, česar
ne marate delati. Zelo boste prepričljivi; vaša
karizmatična moč bo to dokazovala. V tednu okoli 15. oktobra
boste vzpostavili nove, donosne povezave. Ta mesec boste strelci
ljubljenci zvezd, zato v celoti izkoristite to lepo priložnost, ki se vam
bo ponudila. Privoščili si boste lahko celo malce muhavosti in jo
odnesli brez posledic. Odlično! Malce bolj bodite pozorni le na
znake utrujenosti in se prilagodite, v kolikor bo to potrebno, ne da
bi iskali opravičila. Proti 21. oktobru boste našli energijo. Odnosi
bodo topli, vaša družina bo ljubeča, okolica pa bo samo potrjevala
vaše odločitve. Obeta se vam nekaj sprememb na ljubezenski
fronti, pravzaprav bo komunikacija zelo dobra. Ko boste dali
prednost srčnemu področju, bo to bolj izpopolnjeno, težave pa se
bodo zmanjšale.
Ključne besede za mesec oktober: odgovornost, intuicija, karizma,
toplina, ljubezenski premiki, razbremenitev

KOZOROG
Kozorogi v oktobru ne poskušajte skrivati svojih
čustev, kot to pogosto radi počnete, drugače se
boste znašli v težavni situaciji. Spoštujte
komunikacijo in se ne zapirajte v lupino, v tišino.
Ljudje v vaši okolici so že naveličani, da morajo
kar naprej dešifrirati znake, ki jim jih pošiljate. Z vami se bodo želeli
odprto in odkrito pogovarjati. Sprejmite dejstvo, da drugim ni treba
kar naprej razvozlavati vaših ugank, to počno vam na ljubo, ker jim
veliko pomenite. Hkrati pa se morate začeti zavedati, da jim bosta
vaša preobčutljivost in krhkosti kmalu začeli presedati. Vaše
ogledalo odseva podobo nekoga, ki si zasluži biti ljubljen zaradi
tega, kar je. Primanjkuje vam samo malce samozavesti, zaupanja
vase. Zato izkoristite ta mesec za to, da se boste okrepili, da boste
stopili iz sence. Zberite moč in pogum! Cenite se in tudi ostali vas
bodo! Izzivanje sreče se bo lahko izkazalo za zelo dobro
alternativo, še posebej, če imate trenutno glavo zakopano v
pesek. Če povzamemo, bi morali v oktobru razmišljati o sebi, na
življenje morate začeti gledati z drugačne perspektive.
Ključne besede za mesec oktober: komunikacija, preobčutljivost,
nova moč in pogum, globoko razmišljanje, sprememba
perspektive
VODNAR
V kolikor vodnarji trenutno ne vidite dlje kot do
konice svojega nosu, ko skušate doumeti, kaj se
dogaja okoli vas, boste v tem mesecu zagotovo
presenečeni! Oktobra se bo vaše vidno polje
oziroma obzorje razširilo, zadeve se bodo
razjasnile in vse bo postalo bolj razumljivo. Vaše življenje se bo
začelo premikati naprej, ne boste več stagnirali. Občutili boste, da
ste naposled le spet koristni. Vaša odgovornost se bo povečala in
obveznosti se bodo vrstile ena za drugo, vendar vas to ne bo
prestrašilo. Celo motiviralo vas bo! Situacijo boste izkoristili
takšno, kot bo, in sicer brez težav. Če se stvari ne bodo odvijale
dovolj hitro za vas in tako, kot boste želeli, ne pritiskajte preveč. Vse
bo prišlo ob pravem času. Vladal bo nekakšen nedorečen red.
Veseli boste in takšni boste ostali tudi vnaprej. Vaše družbeno
življenje bo intenzivno, zanašali se boste na svoje bližnje in na
prijatelje, ti pa vam bodo nudili vso potrebno podporo. Uživali
boste z ljudmi, ki jih imate radi.
Ključne besede za mesec oktober: presenečenja, razjasnitev,
premiki, motivacija, podpora bližnjih, veselje in zadovoljstvo
RIBI
Dobili boste dober odmerek adrenalina, kar bo
okrepilo vaše ambicije. To se že dolgo ni zgodilo,
zato boste znova začeli oblikovati načrte za
prihodnost. Moč se vam bo povrnila in to vas bo
nadvse razveselilo. Izkoristite vse priložnosti, ki se
vam bodo ponudile, saj bodo vaše življenje naredile prijetnejše.
Našli boste stabilnost, odnosi bodo varni. Bogastvo toplih
občutkov vam bo dalo samozavest, vse vam bo šlo dobro od rok.
Ko boste od daleč pogledali na situacijo, se vam bo zdelo, da so vsi
elementi naposled le združeni v neko celoto. Vplivi zvezd bodo
ugodni, zato preprosto uživajte. Majhne spodbudne note vam
bodo prinesle dobro energijo, lahko boste celo pozabili na
pretekle skrbi in slabe izkušnje. Vzemite si tudi čas za srčne
zadeve, čaka vas namreč presenečenje. Mesec oktober bo
nadvse ugoden za ljubezen. Bodite pozorni tudi na druge.
Zanimajte se za njihove potrebe in pričakovanja ter široko odprite
oči in ušesa.
Ključne besede za mesec oktober: ambicioznost, novi načrti,
stabilnost, varnost, samozavest, energičnost, odnosi
Vir: balzamika.si

30

