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#MONGUERLAIN

AVASÕNA

MOES ON NAINE
tuuled toovad

Kevadised

endaga alati

kirkamaid

Naised teavad alati, mida öelda, kui

ja rohkelt häid emotsioo-

keegi

ärgata talveunest.

pole pime

talv

just

vanaema

õnnetu, ja nad oskavad hoolida,

on

juures

jõud, kangus
ja tahe, mida näidatakse ja kasutatakse

hulgim

raskusi.

Katsume nüüd

on

tasapisi

Oleme

nai-

tulvil

ajal, kus

elu

tä-

naiseks olemine

Naised tea-

on

Kaubamaja

et

just need iseteadlikud,

stiilsed, julged ja säravad naised, kelle

komplimendi just kõikidele naiste-

le. Elame

õnnega koos,

klientideks

selikust positiivsest energiast ning teeme

vajadus.

on

vad, mida nad tahavad, ja nad ei karda

hakata.

Kaubamaja

selle õrnuse

naistes tohutu

on

tud

laengut nautima

juurde kokku pakkida.

märgates nõrgemaid. Kogu

üks

mis toodaks

vaja

siis, kui selleks

Sel kevadel

mis kott

on

perioode,

kingitus.

il-

vastavalt

ja teavad,

mõtteid, värsket energiat

õnnehormoone, ja sellepärast on uue
aastaaja vahetus üks üdini pikalt ooda-

seda uut

saame

Siinsest

ja vabadust nautida
just sellisena nagu soovime.

veidikenegi ilusamaks

muuta.

ajakirjanumbrist leiad põnevad

inspiilu-

hendab võimalusi

persoonilood tegusatest naistest,

iseennast

ratsiooni värviküllasest kevadmoest,

Eneseteostus

hobide, karjääri,

või laste kaudu
mis maailm

maailma

pere

vaid osake sellest,

on

pakub ja

milles naistel

täieõiguslikuna võimalus

õigeks peetakse.
anne

Naistel

ilmast.

on

Britta Ratas

osaleda. Seda

on

Naised

perele

alles

всегда

приносит

с

on.

–

собой

чуточку волнений от ожидания, новые

H

идеи, свежую энергию
жительных

зима

даже гормоны

–

не

счастья

активно, поэтому

зимней

самый

это

в

смена

и множество поло-

эмоций, которые

от

очнуться

спячки.

уже сейчас

помогают

Понятно,

яркий период

в

Kaubamaja

и мы

наполнен

решили сделать

не очень

Давайте

по-женски

комплимент

и

свободу

начнем

зарядом.

позитивной

именно всем

женщинам. Мы живем в такое время, когда быть
означает возможности

и

становится

постепенно наслаждаться этим новым

Этой весной

что

году,

время производятся

времени года для всех

одним из самых долгожданных подарков.

энергией,

mis

МОДЕ

весны

аступление

alati,

külmkapis parajasti

В

женщиной

наслаждаться собой

Самореализация через личные

хобби, карьеру,

семью или

детей

предлагает мир

и в

членами

общества,

лишь часть

будучи

могут участвовать. И

такой последовательности,
ет

–

женщины,

в

которой

того,

что

полноправными

все это именно в

каждая из нас счита-

правильным. Женщины обладают редким даром быть

точными в

делать

деталях

несколько

кто всегда

знает,

и

создавать системы, позволяющие

дел одновременно. Женщины
что

приготовить семье

сколько яиц осталось в холодильнике.
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juures

ei ole

on

eraldi

ning

moeleheküljed suu-

на

–

ужин

это

mehed toovad naistes esile selle salapärase säraja vastupidi.

Seega nautigem
kummardus

те,

üheskoos värve täis kevadet

naistele,

ja tehkem

ebamaistele!

ЖЕНЩИНЫ
одеть

детей

ездки

к

видят,

по

знают,

что кто-то

что положить в

всегда знают,

несчастен,

и

что

сумку для

силой, стойкостью
ются

в

и

умеют позаботиться

знают,

чего они

в

этом есть

хотят,

и

уверенные

в

себе,

пуска-

Женщи-

боятся трудностей.

Мы счастливы оттого, что клиентами
именно такие

и

необходимость.

они не

слабом.

о

невероятной

волей, которые проявляются

ход тогда, когда

Kaubamaja

являются

стильные, смелые и яркие

женщины, жизнь которых мы можем сделать чуточку
вее.

На

страницах

истории об

этого

активных

из

значимости

вкусности

от

весенняя

обустрой-

по

Продуктового

нашем внимании к женщинам мы не

мужчин,

именно

краси-

ждут увлекательные

мира красоты, идеи

и всевозможные

При всем

вас

женщинах, вдохновляющая

мода, супертенденции

ла.

номера

по-

сказать, когда

всей своей хрупкости женщины обладают

При

ны

и

погоде

бабушке. Женщины

ству дома

именно так, как мы хотим.

чем

naiselikkuse

natud just härradele. On ju teada, et just

kes teavad

need,

muna

Kogu

sedapuhku

haruldane

on

õhtuks süüa teha või mitu

ideid kodusisus-

mehed üldse mitte vähem tähtsad

turundusdirektor

olla täpne detailides ja luua süsteeme, mis lubavad mitut

asja korraga teha.

supertrendid,

tuseks ja maitsvaid suundi Toidumaa-

kõike just sellises järjestuses, nagu

8

lapsed alati

mastikule riietada

ke ootusärevust, uusi

ne, mis aitavad
Arusaadavalt

Nad oskavad

kübe-

kaasa

поэтому в журнале

отде-

отрицаем

есть

целые

страницы, предназначенные для неравнодушных к моде
мужчин. Ведь известно,

что именно

мужчины делает женщину

присутствие рядом

настоящей женщиной

и

наоборот.
Поэтому давайте
весной

и

вместе

наслаждаться полной

низко поклонимся

красок

женщинам!

или

Они всегда могут

Бритта Ратас
директор

по

маркетингу

m

1

i

fi

AR

f
f
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THE NEW EAU DE PARFUM LEGERE

#G OODTOBEBA D

UUDISED

ILU AEG

Kaubamaja
Ilumaailmas

ja e-poes
2.–11. märtsil
Ilumaailm
Sinu

kevadiste uudistega

on

valmis. Soovitame Sul ko-

jaoks

he ära teha ilutoodete ostunimekiri
Ilu

ning lõigata kampaania
2.–11.03 saad

nendega

paljud iluostud

kata-

Aeg!

loogist välja sooduskupongid,
teha

15% soodsamalt.

dustus

veelgi

sest

sellega

suurem.

on

on

Sinu

jaoks

alati avatud

tuse annab seal
1.

Aega

kell

e-poes alustame Ilu

Kaubamaja

8.03 kella 21.00 kuni

9.03 kella 9.00,

e-poes 15% soodsamalt ka kõik

šampoonidja palsamid.

soodus-

hilisõhtul

keha-

mil saad ööšopingul Kaubamaja

märksõna „iluaeg”

märtsi

juba

soo-

e-pood

ja

kampaaniapakkumistele

Kampaania teine öömüük toimub

Kui Sa Ilumaa-

ilma kohale tulla ei saa, siis

lisaks

kreemid, kehakoorijad ja dušigeelid.

väga

Kasuta ostude sooritamisel kindlasti

Partnerkaarti,

saad

osta 15% soodsamalt ka kõik

sest

Kõik vähemalt 30-eurosed e-poe

ostud saad kampaania Ilu Aeg!
del

päeva-

tasuta. Ülla-

pakiautomaati tellida

kampaaniapak-

Aega juba 1. märtsi hilisõhtul kell

tusi jagub veel! Vaata

21.00. Eksklusiivse

kumisi, kingituste loetelu ja esitluste

öömüügi

raames

1.03 kella 21.00 kuni 2.03 kella 9.00

ajakava kaubamaja.ee.

Eksklusiivselt

Kaubamajas:
Leslie Da Bassi uus plaat
Adidase

Aprillis
valgust

originaalsus vallutanud Tallinna

Kaubamaja Meestemaailma,
on

pop-up.

Adidase

60 aastat

plaadimängija-

Da Bassi 6. sooloal-

le omaselt nii

Meestemaailmas
on

Leslie

bum „Koridorid”, kust leiab

pop-up
Sel kevadel

2018 näeb

kus 3. korrusel

Nüüd, juba rohkem kui

tagasi registreeris

Adi Dassler

oma

nilist raadiopoppi kui ka

gikahisevat-krõbisevat

ground-kõla.

analoo-

under-

Kostab soleerimist

uhkes üksinduses

magamistoas
ja kajab külalishääli ülakorruse
rõdult. Teiste

hulgas

teevad

ettevõtte Adi Dassler Adidas Schuhfabrik

albumil kaasa kõrvalparaadnast

Saksamaal. Kolm

Evelin Võigemast, Maria Faust
ja Hannaliisa Uusma. Nagu

ikoonilist

triipu

said kiiresti

Adidase sümboliks jalatsitel ning peagi hakkas

jalatsifirma

lisaks

jalatsitele

kõrgtehnoloogilisi riideid,
saavutada

arendama ka

et aidata

sportlastel

Lesliele kombeks,
uus

album läbini

on

paremaid

tulemusi. See, et Adida-

line

juhtiv tänavamoemärk,

Kaht ühesugust lugu

suuresti tänu Run DMC-le

ja singlile

sealt

„My Adidas” ning sellistele maailmakuulsatele
disaineritele

nagu Stella

Yamamotojne. Praegu

McCartney, Yohji

on

Adidas üks maailma

tuntumaid märke, ühendades kõiki

filiaale nii spordis, muusikas kui ka

Kaubamaja pop-up’ilt

oma

moes.

leiad Adidas

Originalsi

kollektsiooni bestsellereid, nagu Superstari

ja

ka

eklekti-

sest sai 70ndatel ka
on

üllatusterohke.

juba

ei

ALATES 16.03

Sooloalbum ilmub
ametlikult

aprillis,

Kaubamajal
ja

au

oma

tervitada

plaati

2018

elektroo-

mitmekordne

aasta elektroonikaartist

pop-

võitja.

mitu korda Eesti Muu-

nika- ja popartist,

ning

hittloo

ja uustulija tiitli

16. märtsil.

Leslie Da Bass ehk Leslie
on

sartist

parima
plaadi,

müügilettidel ning

e-poesjuba
Laasner

HOOAEG / KEVAD

KAUBAMAJAS!

on rõõm

sikaauhindadel pärjatud

e-poest!

ÜKSNES JA AINULT

kuid

tele kui ka meestele. Tule uudistama Tallinna
Meestemaailma või vaata

MÜÜGIL

leia!

tennised, ning rõivaid ja aksessuaare nii nais-

Kaubamaja

10

Leslie-

elektroo-

kirgast ja

ja

mee-

Ta

on

kirju-

tanud ja väljastanud
eri

koosseisudega ja

artistina üle 20 albumi jagu
kat. Tõenäoliselt

hittplaadiga!

on

tegu

soolo-

muusi-

selle aasta

SWITZERLAND

WHITE CAVIAR
CREME EXTRAORDINAIRE

VABASTA VALGUSE

JÕUD

/

•

•

V

WHI

AR

CREME E

JINAIRE

ie
RL AND

RIKASTATUD LUMIDOSE1GA,
ERILISE SÄRA ANDVA MOLEKULIGA.
KUJUTA ETTE VEATUT,

SARAVAT NAHKA.

ESITLEB LA PRAIRIE OMA PATENDEERITUD
NAHA KIRKUS JA

NÄHTAV

ÜHTLUS

PARAST 50,000 TOIMEAINE KATSETAMIST

LUMIDOSE'1 -

SIIANI

KÕIGE VÕIMSAMAT SÄRA

ON VIIDUD UUELE TASEMELE

NELJA JA

SUUREPÄRANE

KAHEKSA

-

ANDVAT MOLEKULI.

MÕÕDETAV KAHE,

NÄDALAGA.

UUDISED

KAUBAMAJA
ESITLEB:
värske Eesti

moe-

mood

festivalil EFF
5.–10.

juunini toimub

moehuvilis-

Tartus uus

te elustiilifestival EFF, mis ühendab kolm Lõu-

na-Eesti

suurimat moeetendust

−

Antoniuse

moeetendus, Mood-Performance-Tants ja

−

OmaMood

ning liidab neile linnatäie

said ettevõtmisi.

gub
saab

Tartus

seotud

Moega

mood-

ajaviidet ja-

kõigile: toimub moeturg, vaadata

moekino, nautida näitusi ja öelda sõna

sekka temaatilistel aruteludel, tegevust täis

päevi jäävad lõpetama

meeleolukad

peod.

EFFi etendustele kandideerima oodatakse
kõiki

oma

loometee

reid, kes soovivad

alguses

oma

olevaid disaine-

loominguga laiema

ette astuda. Moeetenduste reglementidega tutvuda ja registreeruda saab kuni 19.

publiku

märtsini aadressil www.fashionfestival.ee.

Moeetendustele esinema pääsevate
nerite nimed tehakse teatavaks 9.

disai-

aprillil.

Värskest Eesti moest saavad peagi
valib kõikide disainerite

osa

kõik

−

Kaubamaja
hulgast
välja kollektsiooni, mis jõuab juba sel sügisel
Kaubamajja müügile!

Tule ja
pane end
modellina

Moekuulutaja
piilub tulevikku

proovile!

10.–11. märtsil Tartu

osalema vabatahtlikke

kes-

Kaubamaja

ootab

oma

etendustele

kuses toimuv Moekuulutaja heidab

modelle! Koostöös

seekord moodsad

modelliagentuuriga

pilgud

tulevikku!

Värviküllane Kaubamaja moeetendus

E.M.A viiakse 5. mail

toimub 10. märtsil kell

Tartu

va

13. Lisaks

alga-

kevadsuvise hooaja olulisimate

trendide ülevaatele

pakub

moemaani-

dele põnevat moesähvatust
andekas

moelooja

noor

ja

Mariliis Niine, kes

esitleb võimalikku tänavamoodi
50 või lausa 100 aasta

pärast.

10,

Ilumaa-

ilma värskeid suundi tutvustavad Max
Factor

ja Wella,

naisi ootab ka

Sally

EFFi etendustele. Lisaks
festivalilaval

kõndimisele

võid olla just Sina

järg-

mine, kelle E.M.A oma
ridadesse välja valib ja
kelle

lisab Juss Haasma koos

le

Pühapäevasel lastepäeval

vali-

takse modelle kõikidele

se

oma

läbi

Kaubamajas

avalik casting, kus

Hanseni tasuta küünebaar. Meeleolu

bändiga Trikster.

modellikarjäär algu-

saab! EFF
on

etenduste-

modellideks ooda-

tud kõik, kes tahavad
saavad

end moelaval näidata.

Vanusest,

kelmikaid moeetendusi, Kolme

dellimõõtudest olulisem

ning

muusikalainete kaasahaaravat

on

julgus olla sina ise ja

näidata

võnkumist koos Laura Pritsi ja Ziggy

Anna

Wildiga. Moekuulutaja päevajuhid

teada

on

Andres Torm ja Inga Lunge. Vaata

lisainfot

www.tartukaubamaja.ee ja

www.facebook.com/tartukaubamaja.

HOOAEG / KEVAD

2018

soost või

mo-

suured ja väikesed huvilised nautida

Põrsakese teadusteatrit ja töötubasid

12

Eesti Moe Festival EFF

oma

oma

karakterit!

tulekust

ja registreeri

end aadressil
www.fashionfestival.ee.

,

MADEMOISELLE

ROC H A S

THE

NEW

FRAGRANCE

MADEMOISELLE

ROC H A S

UUDISED

KATJA NOVITSKOVA

ISIKUNÄITUS KUMUS
Katja

Novitskova isikunäitus „Kui

vaid näeksid, mida

ma

olen näinud. 2. aste”

su

on

sa

silmadega

ruumiliselt

mastaapne tulevikudüstoopia, mis

ul-

masinaid, sünteetilisse materjali vangistatud mustreid ning piltskulptuure
muundatud eluvormidest.

Novitskovale

on

omane

tegeleda meie

visuaalse reaalsuse kaardistamise

ja
kasutamisega, teda huvitab, kuidas

TALLINN

järjest

FASHION

enam

kasutab

tehnokratiseeruv maailm

oma

Novistkova

tegevuses visuaalseid

ja

kuraator Kati Ilves

biennaali Eesti

Näitus Kumus

paviljoni jaoks.

mefantaasiale omase julgusega viib
külastaja maailma, mis on täis elavaid

geneetiliselt

Katja

2017. aasta Veneetsia

on

idee edasiarendus, kus suuremal

sama

pin-

nal taasloodud ulmekeskkonnas eks-

poneeritakse ka Novitskova uusi töid.
Ühtlasi
ne

on

see

Katja

Noviskova esime-

isikunäitus Eestis. Tallinnast pärit

Novitskova

on

kunstnikuks

kujunenud

Berliini ja Amsterdami rahvusvahelisel
teda peetakse üheks
postinterneti kunstisuuna pioneeriks

kunstiväljal ning

maailmas. Näitus

on

avatud Kumu

Kunstimuuseumis kuni 10. juunini.

suurandmeid. Näituse lõid kunstnik

WEEK

naaseb
kevadel
uues

kuues

Eesti rõivadisaini lipulaevu koondav ja kaks
korda aastas toimuv Tallinn Fashion Week

Kultuuri-

lennutab sel kevadel moerahva
katlasse

ning

leiab aset 22.–24. märtsil.

Esmakordselt lisandub aga TFW programmi

spetsiaalselt

lastemoele keskenduv

päev,

mis pakub põnevaid inspiratsiooniampse
nii suurtele

disainisõpradele

kui ka

pisikes-

tele moepõnnidele. „Lastemoe päev
meil mõtteis olnud
osa

Eesti moest

märkimisväärse

on

juba aastaid,

on

sest

sõnab

Tallinn Fashion Weeki peakorraldaja Anu

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul

Kikas. Lastele suunatud moodi esitlevad

on

Tallinna

va

fassaadil graafilise disaini osakonna

kevadisel Tallinn Fashion Weekil Mimi

Di-

sain, Dadamora, Bebe Organic, Amiki, Vilve
Unt, Klikkklakk ja Kalamaja Printsess,
tele

moesõpradele pakuvad

suur-

aga silmailu

Kaubamaja

teise kursuse

Gonsiori täna-

kujundatud

vaateaknad.

Vaateaknad keskenduvad meie
teemadele, nagu mets, raba,

maa

saun,

River Island, Triinu Pungits, Beatrice, Diana

moos

Arno, Tallinn Design House, Amanjeda by

kama ja hall (nagu ilm). Tudengid kujundasid Sandra Nuuti ja Pärtel Eel-

Katrin Kuldma, Monton, Diana Denissova,

14

(nagu hoidis), meri, lõke, leib,

Mammu Couture, Ketlin Bachmann,

mere

Aldo Järvsoo ning Riina Põldroos.

sal teemal, mida esitatakse
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100. aasta-päeva aknad

viimasel ajal teinud

arenguhüppe,”

RAHVUSLIK ESSENTS

see

juhendamisel

vaateaknad ühek-

üleelusuu-

rustel postritel ja väikestel ekraanidel.

Aeglased

teemad

ja

kiired

meediumid

kõnelevad korraga nii minevikust kui
ka

tänapäevast ning

soovist end defi-

neerida läbi müütiliste väärtuste, mis

justkui

esitavad

mingit

rahvuslikku

es-

sentsi. Aknad kujundasid Mai Bauvald,

Kristjan Hinno,
Re

Diandra Rebase,

Ran-

Reimann, Katarina Sarap, Robin

Siimann, Joonas Timmi ja Johann
Georg Villmann.

senai-comt.
CELLULÄR PERFORMANCE

vw .

WRINKLE REPAIR ESSENCE
Ideaalse naha

SENSAI
CELLULÄR PERFORMANCE

WRINKLE REPAIR

ESSENCE

Inspireeritud siledast ja vastupidavast nahast.
Täiustatud kolme-etapilise lähenemisega kollageenile.

Siidiga

hooldatud nahk

essents

L’OCCITANE’i

gurme ep arfüümis ari
saab põneva järje
Eelmisel kevadel alguse
saanud

uus

ajajärk

tut-

L’Occitane’i ajaloos, mil
vustati

esimest par-

päris

füümi Terre de Lumiere,
kulmineerub sel kevadel

õhkõrna ning värske

uue

aroomiga

tualettvee lans-

seerimisega. Kui tänaseks
juba

ikooniline

parfüüm

Terre de Lumiere teeb
kummarduse

I.L.U.

jangule, siis

päikeseloo-

uus Terre

de

Lumiere L’Eau avab meile

INSPIREERIV

võrratud lõhnabuketid,

ILUKEVAD

päikesetõusu ajal

I.L.U. rõõmustab sel kevadel
külmaks

millesarnaseid õhkub vaid

uudistega, mis ei jäta

ühtegi ilugurmaani. Naistepäevaks

omapärased,

Prantsuse käsitsi tehtud

ga, ent modernsetel
gu elatud

reisidest

le ilusaadikuteks
kaunid

parfüümidel

on

rääkida

ajaloooma

on

ja

emotsioonidest. Revlon, kel-

läbi aegade olnud iseseisvad,

meigikollektsioonidega end väljendama

optimismi, tugevuse ja stiiliga.

just

mis sillerdab

ning

kus

naistepäevaks igale

ki-

Avastamist ootab

meie

Põnevaid

jõuab.

tegemistega kursis,

ja Instagramis.

Säravat

kui

–

ilu-uudiseid

hoiad end kõigi

jälgid

meid Facebookis

ja inspiratsioonirohket

ILUkevadet!

Viking
Viking

Motors

on

Motorsis
nüüd ametlik

müüja Tallinnas, asukohaga

Peugeot’

Tammsaare tee 53.

Tule vaata ja proovi uue tehnoloogia ja eristuva
disainiga Peugeot’ linnamaastureid 2008, 3008 ja
5008.

Voolujoonelise disainiga

ühendavad need

eristuvad linnamaasturid endas vastupidavuse

ja elegantsi.

Loomulikuna tunduv

ergonoomiline

PEUGEOT

ja

i-Cockpit

äärmiselt

annab juurde

sõidurõõmu, lihtsustab juhtimist ja muudab selle

täpsemaks. Peugeot püüdleb alati
ning pakub

uusi meelerõõme, mis

ainulaadse, sõltuvust tekitava ja
kogemuse.

Tule
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ise

enama

poole

tagavad

tõeliselt

unustamatu

järele! vikingmotors.ee

naisele.

Tualettvesi jõuab müügile
märtsi

alguses

Tallinna

Kaubamaja

ja

Ilumaail-

kauplustesse ning

loomulikult ka L’Occitane’i
esindusbutiikidesse Üle-

miste ja Rocca al Mare
keskuses.

PEUGEOT nüüd

aroo-

Imeilus kingitus saabuvaks

ma, I.L.U.

ilulettidele

päikesevalgusegunevad

päikese poolt puudutatud

mis

I.L.U. kevadesse rohkelt

värske

taimed Lõuna-Provence’is.

Tartu

peagi

on

nagu kastetilk,

miks kõik varahommikuse

uhiuus Emma Hardie näohooldussari Amazing Face,

jagub

16

–

ühtseks meeleliseks
lu-

naised, kutsub elama julgelt ja inspireerib

oma

õrn

ses

ja teistega jagatud õnnelikest hetkedest,

naudingust,

re,

ja

parfüümid

Héloïse de V. parfüümimajalt. Héloïse de V.

naisi

Lumiere L’Eau

leiad

nišiparfüümide valikust imelised ja ainulaadselt

I.L.U.

Lõuna-

Provence’is. Terre de

HAIR rüfrc&l
bv sisley
'

PARIS

*

HAIR rtivuel
by sisley

Masque

Sõin

Regenerant
vtgbfabLty

cuax

Regencrating
Hair Care Mask
w\AW

J

fcv~r

Hair &

Scalp

Carc

UUDISED

mTasku: turvaline
rahakott telefonis
Plastkaartidest pungil rahakottion ebamugav kaasas kanda, kas pole?
Uue

mobiilirakendusega mTasku saad Partnerkaarti edaspidi kaasas kanda telefonis.
Veelgi

enam

–

sinna võid paigutada ka kõik

oma

pangakaardid!

2. Kassast

4. mTasku

läbi kiirelt ja

turvaline!
Kaartide andmetele pääsed

mugavalt!
Partnerkaardi

on

ligi ainult Sina ise. Maksed

registreerimi-

on

kaitstud Sinu valitud

seks, iseteeninduspuldi kasu-

salakoodi, Mobiil-ID või

tamiseks

Smart

äpis

ja

maksmiseks

QR-skanner

ja

ava

suuna

ID-ga.

te-

lefoni kaamera kassa kõrval
asuva

ning

mTasku

QR-märgisele

skanni kood või

NFC-märgist.

puuduta

Maksmisel vali

sobiv makseviis ja kinnita

makse, vajutades
nupule „Maksa”.

1. Partnerkaardi
võid

koju jätta

Erinevalt Sinu rahakotist on
mTaskus alati vaba ruumi.
mTaskusse mahub Partnerkaart

ja kõik Sinu pangakaardid.
Ostuboonusja soodustused
kehtivad

mõistagi edasi!

3. Ei mingeid

pabertšekke
enam!
Iga Sinu ostuga kaasneb
mobiilne kviitung. Sul
oma

on

maksetest alati selge

ülevaade.

Laadi alla
nõustu

mTasku äpp Google Playst või App

mTasku kasutamine
Vaata

18
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Store’ist,

kasutustingimustega ja registreeri end kasutajaks.
on

tõeliselt lihtne!

täpsemalt partnerkaart.ee.

EAGLE

*

VISION

Järelmaks

w

H

h

Silmapaistev prill,
märkamatu hind!
Eagle
hinna

Uuri lisa

Eagle

Vision

aastas

Visioni

järelmaksuga

mugavalt

Eagle

järelmaksu pakub

Visioni

ESTO AS.

järgmistel näidistingimustel:

tasu 0.90€/kuus, laenu tasumise

kuumakseteks

salongist

igakuise

saad

või

prilli

jagada!

www.eaglevision.ee

osamakse suurus on 18.77C

ja

krediidi

kulukuse määr on 49.04%

laenusumma 250€, intress 14.9% aastas (fikseeritud),

periood

18 kuud.

Järelmaks

põhjalikult lepingutingimustega ja vajadusel pidage

on finantskohustus

nõu ESTO AS

ning

lepingutasu 15€,

enne otsuse

töötajaga või

muu

haldus-

tegemist tutvuge

asjatundjaga.

UUS MAJA

Saage tuttavaks:
AUTORID

UUE
KAUBAMAJA
TEKST: Anna Villems

FOTOD: ERAKOGU

Mullu novembris kuulutati

arhitektuurivõistluse võitja,

välja Kaubamaja

milleks osutus töö nimega „City Break”. Võidutöö valmis kuue andeka
arhitekti koostöös arhitektuuribüroodest DAGOpen OÜ ja BAKPAK
ARCHITECTS S.L.P. Nüüd

on

hea võimalus peapreemia võitnud

lähemalt tutvust teha.

arhitektidega

Kaubamaja

Nimi: Jaan Kuusemets,

arhitektuurivõistluse võidutöö

DAGOpen OÜ

„CityBreak“.
Vanus: 38
Lemmikehitis:
Pole ühte

lemmikut. Toyo
Ito Tama Art

University

Lib-

rary näiteks.
Mis sind oma

töös inspireerib?

Nimi: Erko Luhaaru,

Looming,

DAGOpen OÜ

tunnetus,

Vanus: 31

inimesed, ideed, asukoht, valgus,
ruum,

Tsitaat, mille järgi elad:
„Lumehelbed langevad
igaüks täpselt
Mis

on uues

oma

Lemmikehitis: Casa

Malaparte

Mis sind oma töös inspireerib?

materjal.

Kõige rohkem inspireerivad

-

kohale.”

Kaubamajas põne-

kolleegid ja lähedased inimesed.
Tsitaat,
like

a

mille

järgi

elad:

vat? Näiteks kumeratest klaas-

Create like

a

king.

God.” Winston

a

pakettidest fassaad, mis ilmestab

Churchill („Tööta nagu ori. Valitse

ning muudab hoone välimuse

nagu

mängulisemaks. Hoonesisesed

Mis

liikumisteed, tekkivad vaated ja

vat? Avarus

perspektiivid. Hoonet läbiv

Pikad

perimetraalne aatrium, mis

vad unustusse, tulevikus saab

suhtleb ümbritseva linnaruumiga.

ostelda peaaegu et Kaubamaja,

Uue hoone valmimisega peaks

Rävala

Tallinna

Kaubamaja

proovides

staatus

ja

kvaliteet

unikaalne

veelgi

selgemalt esile tõusma.

kuningas. Loo

on uues

ja

labürindid

Laikmaa tänava
riideid

jää-

kohal,

põnevate

linna-

vaadete taustal. Kindlasti seab
uus

hoone prioriteedid kliendi

rahulolule.
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jumal.”)

suurlinlik tunne.

ja pimedad

ja

nagu

Kaubamajas põne-

mugavusele ja täielikule

20

„Work

slave. Command like

UUS MAJA

Nimi: Anne Vingisar,

DAGOpen OÜ
Vanus: 26
Lemmikehitis: Sou

Fujimoto,
Mis sind

pireerib?
koha

House N
oma

töös ins-

Laiem

identiteet

kontekst,
Nimi: Jose A Pavón

ja probleemistik,

mis avavad uusi mõtteid

erinevaid tulevikustsenaariume.

Vanus: 34

Tsitaat, mille järgi elad: „What
we

achieve

outer
me

inwardly

reality.”

will

Lemmikehitis: Petra varemed
Jordaanias

change

Plutarch. („See, mida

Mis sind

saavutame sisemiselt, muudab

välist

Mis

kõige

Kaubamajas põne-

vat? Uus hoone avaneb

inimestele,

see

ei

sulgu

linnale

oma

töös

inspireerib?
mind

Tööprotsessis inspireerivad

reaalsust.”)

on uues

Gonzalez,

BAKPAK Architects S.L.P.

ja

erinevamad

rajatava

hoone

asukohaga seotud asjad: ajalugu,

ja

endasse.

Nimi: Jose De la Peña

Gómez

värvid, kultuur ja gastronoomia.

Malaparte,
Casa
Millán, BAKPAK Architects S.L.PLemmikehitis:

Tsitaat, mille järgi elad: „To create,

Hoone sisemus suhtleb välise

Vanus: 34

one

suurlinna tempoga

Lemmikehitis: Casa Malaparte,

Eileen

Capri. Adalberto Libera

kõigepealt kõik kahtluse alla seada.")

Mis sind

oma

Mis

Kunsti

oskuste kõik

läbi visuaalse

kontakti, tehnoloogia ning

sise- ja

välisruumi vahelise piiri ähmastumise.

Kogu

kordne

sisestruktuur

oma

on era-

terviklikus avatu-

ses. See annab võimaluse

kogeda mitte ainult teistlaadi
kaubandusruumi

ning

ostlemist, vaid ka avatust

ja paindlikkust

uutele

mõtetele, üritustele ja

juhtumistele. Uus
Kaubamaja annab
Eesti kaubandusele

uue

laeva.

lipu-

ja

töös inspireerib?

question everything.”

Gray. ( „Selleks et luua, tuleb

on uues

Minu jaoks

väljendus-

vormid.

Kaubamajas põnevat?
kõige põnevam

on

see,

kuidas linn otsekui siseneks hoones-

Tsitaat, mille järgi elad: „O
O life!… of the

recurring;

me!

se, luues

questions of these

of the endless trains of

the faithless… of cities filled with
the foolish; what

good

amid these,

here — that

tallinlastele

sellega

uue

kohtumiskoha. Nii sünnib uus viis

teha oste kohas, mis pakub uusi
musi. See paik

O me, O life?” „Answer. That you
are

must first

like moe-,

on

ela-

loodud kõikvõima-

kunsti- ja gastronoomia-

sündmuste läbiviimiseks.

life exists, and

identity; that the powerful play
goes

on

verse.

and you may contribute

What will your

verse

a

be?”

Nimi:

Myriam Rego Gómez,

BAKPAK Architects S.L.P.

Walt Whitman.

Vanus: 34

(„Oh mind! Oh elu!... kõigist neist

Lemmikehitis: Alhambra, Granada.

korduvatest küsimustest, kõigist
uskumatute

lõpututest rongidest

linnadest tuubil

narre:

Hispaania.
...

mis head sel-

les on, oh mind, oh elu?” „Vastus.

−

Et sa oled olemas

et on olemas

elu ja identiteet, et elu võimas

mäng jätkub ja
Millised

on

sa

sinu

kingid

meile luule.

värsid?”)

tehnoloogiline lahendus, mis
kõige

arhitektuurse

bamaja
se

on

uuenduslikuma

disainiga.

loob täiesti

kaubandus-

kõrg-

uue

hoone asukoha

kohale

−

oma

et

iga

töö

midagi

inspireerib

ma saan

avastada

kultuuri, kööki,

kõike, mis annab sellele
näo.

Tsitaat, mille järgi elad: „Inspiration
exists, but it has

to find us

working.”

Pablo Picasso („Inspiratsioon

Uus Kau-

olemas, aga

arusaami-

kui

ja eluruumidest.

see,

avastada

uut. Iga projekti puhul

saavutusi

vat? Hoone konstruktsiooni

on

pakub võimaluse
mind eelkõige, et

Mis on uues Kaubamajas põne-

kooskõlas

Mis sind enda töös inspireerib?

Kõige põnevam

me

see

peab

parasjagu

on

meid leidma,

tööd

teeme.”)

Mis on uues Kaubamajas põnevat?

Minu jaoks

on

uue

hoone juures

kõige põnevam selle ruumi
linnale, hoone

seotus

linnaga. Kaubamaja

avatus

ja dialoog

on

katalüsaator,

mis muudab linna aktiivsemaks, ise

sellest samal ajal jõudu ammutades.
Tekib võimalus avastada ja

tõlgenda-

da ostukeskust kohtumis- ja lõbustuskohana, pakkudes ühtlasi

oma

klientidele terve maailmatäie uusi

kogemusi.
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KOLUMN

NAINE

A

T e ks t: Leslie Laasner FOTO:: INGA VATSK-LAASNER

Sa

oled naine. Sa teed hommikust õhtuni

utos tunned

se-

da kõike, mida mehed kutsuvad „naistevärSee naistevärk võtab

giks”.

ja

oled

ammu

õlleke, lülita telka spordile ja kujutle
on

kingitus

sinu

Milleks kulutada tuhandeid

puhkusest.

Siin

autos. See

unistanud ühest korralikust

reisile. Viska ennast räntsaki

troopilisele

võhmale

päris

sõidumeistriteks.

ennast lihtsalt mehena.

Kui hästi pinguta-

− päev mehena.

da,

siis näed ehk

peeglist

Hommik.

Esimese

asjana ägise voodis.

häält, kui haigutad.

Kui ei

saa

Tee karu

willislikku nägu

Tore

oleks, kui

oled hästi

sa

tab selline hääl, nagu väikesed siilid riivivad
nast vaevaliselt
on

üles,

karvane,

siis

kos-

porgandit. Aja enteesärk,

võta maast kokkukägardatud

mis

Siis,

kui

kasti,

sest

köögi poole liipad,

sa

mis vedeleb

võib katki minna. Reliikvia.

see

lööd

tööriista-

varba vastu

oma

täpselt keset käigurada.

See kast

on

kuldne

kroon,

millele

peas suisa

linnaliikluse asjus. Palun teietada.” Tee kuulub sulle. Kui
nu

suur

graveeritud: „Maanteede kuningas. Ekspert

ette reastub, siis võrdub

see

keegi

si-

et keegi tahab sinult mida-

sellega,

seal

tuleviku

poole. Ära

Lõika ära
ne,

lase sel

juhtuda, muidu

reastuja tee, lõuga

sa

pole mingi

mees.

naialan-

autos. Kui sinu ette satub mõni

proovi temast igal juhul mööduda.

Tema taga sõita oleks

olnud juba kaks pikka aastat, alates päevast, kui asusid magamistuppa kardinapuud paigaldama. Ühe kruvi said lastud, aga

värvitud blond, siis oskab natuke. Kõige lõbusam on, kui nad par-

siis hakkas telekas meistrite

givad, sellest

saad veel

väikse kõksu

paned,

vaatama. Pererahvas

on

liiga mäng ja läksid

lambipirni välja,

näeks õhtul, kuidas te magama lähete. Kuna
mendi vastu koperdad,

on

nud! Kui elukaaslane
siis laida

see

küsivad ainult

sa

− keegi

pakub välja,

on

seda kasti

et kutsuks

oma monu-

salaja liiguta-

mingid

mõte kohe maha. Need ei oska

palju

naabrid ei

et

ise

oska-

asi emotsionaalselt väga valus, aga

otsid kohe teised süüdlased

hed,

korraks seda

kastiga harjunud, isegi pimedas

vad mööda põigata. Sa keerasid

tööme-

midagi ja

majas ringi ja oiga,

sest

oma

mammu on

hirmus

elukaaslasele. Viska selili

ma, jõmakas oli kindlasti fataalne. Kui sind on
saad aru, et tuleb

ennast esimesena sisse

ikkagi tööle

vannituppa.

kõik annavad sulle

lobistad kraanikausi kohal

praeb, käi

sinu sokid

mööda

pole. Omlett

lips libiseb söögi sisse,
puhtaks. Peagi
nad

Jorised,

et

väsinud

on.

kuidas

kusagil

süüdistagi ajudeta blondiine, ilma, jälle

valitsust, halvasti tehtud rehve, vedrustust, teepaigaldajaid,
lasi, pagulasi, kasvõi eile söödud pitsat,
süüdi. Mitte iialgi. See

Tööl

sest sina ise ei ole

vene-

kunagi

meheksolemise kõige mõnusam külg.

on

kohtud teiste meestega

sa

olid

juu-

kohvinurgas veetünni

Mulisete seal ja võrdlete

algklasside aegseid

palliviskes kõva käsi,

spor-

siis saad

on

seni kuni

elukaaslane sulle

sest öösel

on

täpselt,

kuhu

sa

aga sellest

na-

om-

Volkswageniga.

suvepäevadele

on

jalatrauma. Lõunapausil

saaks leevendada enamiku maailma

sees

spordiklubis.

on

on

parem,

lapik maaja mis

naiskolleegidele

sööd ära

imalat nal-

hoida, kui tšikid kõrval treenivad.

Poes tõstad esimese

päevaprae, millega

näljahädast.

Natukene. Kõige raskem

on

Peale tööd viskad

kogu aeg

See võtab ikka

kõhtu

päris läbi.

asjana kärusse kuuspaki ja tšipse. Siis veel

juustukuubikuid,nachokrõbuskeid, wasabisnäkke, kanasnikke,
barbecuekrõpse, soolapähkleid.

need

miks BMW

Arutlete veel teemal

tellida. Teed

romantik,

siis naisele lilli

−

Siis ka lastele viinerit

ja kuna

oled

ehk värske rohelise salati.

jätsid,

miks nad nii

kahjulik on arvuti ja erinevad nutiseadmed,
ajal oled telefonis ja vaatad internetist klippi,
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jooke

firma

päkapikud,

ja kiirustad lapsi tagant.

mingi koer joob õlut ja mängib kitarri.

sõidad
aga ise

reklaamija räägid kõigile,

keegi jälle

pole midagi, tõmbad keelega

liiga aeglased. Räägid neile,

lollid. Näed Audi

rauda

oivaline, näpistad teda kannist. Su

seisad välisuksel
on

peal,

läbi sirvida. Vaatad pilte ja pealkirju. Lugeda pole midagi, kõik

kuna sul

teed. Trussikutes

Kui

aga ise samal

tunde. Kui

on

ja ja naerad ainukesena. Lonkad teatraalselt ja otsid kaastunnet,

kõige täht-

ära virutanud. Neetud

need käivad ka kevadel. Sa tead
aga pagan,

su

maja ja virise,

ja mobiililaadija

oled

karvu ajada ja kümbled

gu morsk mereäärsel kivil. Seni kui
letti

sa

ka õues ämbri

oma

pool tundi

minna. Siis müüri

Kuna

aupaklikult

unesegased lapsed saavad käia
sa

pärast tööjuures rääkida

siis

ditulemusi. Kuna

ja palu omale sefiirikorvikesi ja kraadiklaas tuua.
Ära kiirabi kutsu, hakka kohe testamenti koosta-

sam, siis

blondid. Kui

on

respekteeritud võimaluse värske Postimees esimesena

Käi
elustatud,

dav. Naised ei oska üldse sõita, eriti kui nad

res.

raha.

valus. Näita seda
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on

gi ära võtta. Sinu vabaduse. Ära lõigata sinu laste teekonna helge

sul juba keskkooliajast, kirjaga „Kanuumatk Kasari jõel

1987”. Sa ei luba seda pesta,

et sul

imetledes,

va-

litsust. Seejärel istu voodi serval, ringutaja kraabi

igalt poolt.

oma

täiuslikku bruce-

äratuse helinanu-

pule kohe pihta, võid ka veidi vanduda. Sõima

ennast

on

kuningriik.

Mehed sünnivad

haara

tugitooli,

sa

ennast nagu mees

Kodus

oled,

roomad diivanini ja kurdad, kui väsinud
sul oli nii raske

päev.

vahetada. Kanuumatka teesärk

tead

ufosid. Korraks

täpselt, kuhu

on

sa

selle

sa

Vaevu suudad riideid
on

jätsid.

kadunud, kuigi

õhus isegi väike tüli, aga kuna

sa

tahad süüa,

siis hoiad end tagasi. Naine küpsetab. Kui naine haarab tolmu-

imeja,

siis

uinud,

see

heli

on

sa

Süüdistad koera ja

lihtsalt nii uinutav.

TISSOT CHRONO

XL.

A45MM CASE.

#ThisIsYourTime
T I S S O T WAT C H E S . C O M
TI S SOT, I N N OVATO RS BY TR AD ITI O N

EESTI DISAIN

sEST

on

JUUBEL
Kaubamaja tähistab koos kõikide eestlastega
Vabariigi saja

juubelit. Selle puhul

aasta

Eesti disaineri tooted leidnud koha

Kaubamaja

mitme

uue

Kaubamajas ning

isegi teinud mõned kingitused

on

pühendusega

on

Eesti

Eesti

Vabariigi sünnipäevale.

FOTOD: SANDRA PALM, KAUBAMAJA, TOOTJAD

NAISTEMAAI: LMASon
au

ja

meil

suur

rõõm tervitada selliseid

uusi märke nagu

Miurio, KÄT

ja jooga elustiilimärki Spiritjooga.

Eesti disaini uudiseid

jagub ka Lastemaailmas,

kust võib nüüd leida

Bebe Organici lastemoedisaini.
KAUBAMAJA

KÖÖK on täiendanud peolaua

tootevalikut spetsiaalse EV100
ga, mida

on

suupistevaagna-

eriti hõlbus kohe lauale panna,

selleks kodune koosviibimine

takas õhtu koos

sõpradega.

naid saad näha ja tellida

olgu

lähedastega või

lus-

Kõiki suupistevaag-

Kaubamaja

kodulehelt

www.kaubamaja.ee.
EV100 kinkekarbid sobivad aga hästi
seks nii

sõpradele

kui ka

KODUMAAILM on samuti
sünnipäevaks kingituse:
ma

tekstiilikunstniku Signe

bariigi

teinud Eesti

Vabariigi

koostöös Eesti ühe tuntui-

voodipesukollektsioonid,
ti loodusest

kingitu-

äripartneritele.

Kiviga

mis

on

on

valminud

inspireeritud Ees-

ja mõnusast unest. Nii võib Eesti

100 aasta

juubelist

osa

saada isegi

Va-

magades.

Tekstiilikunstnik Signe Kivi ja Kaubamaja kaubamärgi PAI koostöö tulemusena sai valmis koguni
kaks PAI
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juubelikollektsiooni: Öö ja Uni.
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Ühtlasi

on

Kodumaailma

nud täiendust

Anneli Tammiku
klientide

seas

disainipiirkond

ja

töödega ning Kodumaailma

juba tuttavad Valhalla,

Apron ja Upstairs

kollektsioonidega.

saa-

Eesti disaineri Maria Rästa

uue

Design

on

Tie &

välja tulnud

uute

EESTI DISAIN

1Spiritjooga retuusid Universe 59.99 €* 2KÄTi pusa 359.99 €*, KÄTi viigipüksid 399.99 €* 3Valhalla kosmeetikakott „Coastland”, EV100 alates 23.99 €
4Kaubamaja Köögi valik „Eesti Vabariik 100” 53.90 €5Upstairs Designi pudelikork Ahv 22.99 €* 6Upstairs Designi pudelikork Kõrv 17.99 €*
7PAI tekikott Uni alates 74.99 € 8PAI tekikott Öö alates 74.99 €9Bebe Organici pluus 65.99 €*, Bebe Organici lühikesed traksipüksid 67.99 €*
10Maria Rästa serveerimisalus 62.99 €*11Maria Rästa serveerimisalus 62.99 €* 12Tie & Aproni põll 49.99 €* 13Upstairs Designi kauss Yapu
alates 34.99 €*, Upstairs Designi kruus Yapu 17.99 €* 14Kaubamaja kinkekarp „sEST on juubel! Maitsekas Eesti” 35.99 €
15Kaubamaja kinkekarp 100 ja meened 46.99 € 16Miurio siidsall 95.99 €*
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NAINE
ebamaine
T e kst: Eia Uus (ajakiriAnne&Stiil)
i
ii

FOTOD: : SANDRA PALM

ii : ANNELI NURK MEIK JA SOENG:: MAMMU
STIIL:

Vaadates Evelin Võigemasti (37) mängitud karaktereid

kel

i

teatris, teles või kinos, mõtlevad paljud vaimustunult,
et kui ka

Tavaelu-Evelin

pärismaailmas selliseid naisi oleks...!

teeb aga

oma

tegelastele silmad ette,

olles ise veel rohkem: vabam, meelelisem,

temperamentsem, õrnem ja tugevam.
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: : Pole

sugugi

vuti

lihtne leida aega

on uue

lavastuse

proovid

(„Põhjas”), õhtuti etendused
(„Inimesed,

„Karin.

süga-

jutuajamiseks näitlejaga,

Indrek.

Tõdeja

kohad
4”,

jaasjad”

„Surnud hinged”,

õigus

Indrek. Tõde ja õigus 4”, „Surnudhinged”
„Karin.
(„Pank”), muusikavideo
hlmimine („Naine”)ja

„Aeg ja perekond Conway”), seriaalivõtted
(„Pank”), muusikavideo filmimine („Naine”) ja
kaks last (Loviise, 10 ja Lennart, 8). Ta

pildistamise lõpus meigi

maha võtnud

on

just

ning

PERSOON

Evelin ei ole

mõni

mapiiril

tööelus liigset muga-

oma

–

vust tunda saanud

olgu selleks siis

tus,

alati

sil-

olnud

on

ja järgmine eneseüle-

uus

muusikalis,

peaosa

bluusikontserdid, filmivõtted, paroodiasaade televisioonis... Veebruari lõpus
tema hääl aga kostma raadiotes

hakkab
artisti
Bassi

kes Leslie da

Elastiknaisena,
uues

loos teatab ja selgitab: „Ma

olen naine.”

Esinejanimi

on

austajatele tuttav

sest superkangelaste multikas „Imelised”
(mis saab muide sel suvel järje), ent an-

„Ma olin vist
üsna kaua lõksus
nunnu

Eve-

pealelugemi-

lini esimesest animafilmi

nab ka väga hästi edasi tema enda elu:
ta

peab venima igasse suunda,

toime

naise

le käib naiseks

kehas.”

jääb

Ise

ta aga

et tulla

mis lisaks nõudlikule

kõigega,

töö-

ja emaks olemise juurde.
kindlaks,

näitleja ja

et

ema

olla ei ole sugugi keerulisem kui

ema

mõnes teises elukutses: „Kellel siis
on?”

kerge

SEE ON NII LIHTNE,
SEST OLEN NAINE

Evelinil, kel
koht

alati kõiges

on

ning kes

on

valmis

eest, millesse usub,
tikale
see

on

hea

pööratakse lõpuks

saab ühiskonnas

seisu-

oma

lahti tegema

suu

rohkem

kõlapinda.

asjade

temaa-

et naiste

meel,

tähelepanu ja

Ka Lesliet

inspi-

reeris praegune kõrgendatud tähelepanu moodsa
naise

lipulaulu looma. „Neid

sõnu

mul kohe Evelin silme ette. Ta
tu, sest

alguses pusis

pole professionaalne laulja,

kindlus tõestas
esindama

oma

naised,” ütleb

tean

Leslie.

oma

ma

oskan enda eest

väärtust, ei lase endast üle sõita,”
tekitan endale ka

sellega

konflikte ja vastasseise...” Evelin
et

tundub võimatu,

et

on

nii jõulise

na-

temasugused en-

das kahtlevad. Ta leiab aga, et naine

palju karmim,

et ennast meeste

peab

juhitud

olema

maailmas

tööalaselt kehtestada. „Pehmemad iseloomujooned

on

kohe miinusmärgiga. Aga miks? Tugev

naine võib olla samal

ajal ka

õrn

ja hell.”

ta

ka enda

puhul,

et

ei

pea

see on

mugavad

ilmastikukindlad riided

nud: mustad

tanksaapad,

L-suuruses must

selga

tõmma-

mustad teksad ja

dressipluus

„Näed,
des,

ma

punase

punastavaks ja ajab

ei ole praegu

suu

ega

poolest naiselik,”

pitskleidis

lokkidega,

aga

segi.

ega

kontsa-

olen ju

sellegi-

ütleb ta. „Võid olla naiselik ka

maikas ja tennistes, sest

liigutustes,

sõnu

olekus.”

see

tuleb seest;

on

okei

aga

Samas ei

meesteosakonnast.

Sellest hoolimata muutub kelner Evelini sarmiga
silmitsi seistes

välja,

silmis,

olema kogu

ja mõni

aeg

kujuta

ta

oma

nii tubli,

sa

ka

pea kohe

ette

võid eksida,

alguses

käega

hästi

lööma.”

tänapäeval poissi kasva-

tades talle ütlemas, et mehed ei nuta. „Kuidas

nistid:

need,

on

kõige ägedamad

kes naisi

naised saaksid

oma

endale meesteosakonnast
riideid otsima, Kingamaail-

toetavad,

unistusi

teha. „Mõni naine teostab

mehed

kes

femi-

tahavad,

kodus

on

kõige
na

„Kauba-

kaubamärgina

paremas mõttes

ja väärikas. See
on

oma,

on

va-

Eesti

ajalooga asutus,”

ütleb ta. Evelini jaoks

on

sümpaatne Kaubamaja
suurus

ning

müüjad

on

see, et

paljud

juba tuttavaks

saanud ning

on

nii asja-

tundlikud ja abivalmid.

et

sa

see,

tead, kus midagi

asub! Kui mul

vaja,

on

ei käi seal sihitult rin-

sa

ma

on

miskit

tean, kust selle

leian.” Ta mäletab nõuko-

gude ajast eredat hetke,
mil käis emaga ostmas
koolivormimütsi. „See pidi

et

teostada, karjääri

ennast

maja

sa

kasvatad empaatilist tervet inimest nii?” küsib ta.
Kahtlemata

tihti: eelkõige kodu-ja pe-

suosakonda, toidupoodi,

gi,

tütrele vahel, et

asi ei tule kohe

sellepärast ei

mär-

pole stereotüüpidest

vaba. „Ma vähemalt ütlen
sa

kitarrid
Kaubamajja satub Evelin

„Kaubamaja pluss

Et kodus kasvavad nii tütar kui ka poeg,

kab

ja

müts

ma, Ilumaailma…

ütleb Evelin. „Samas,

tuuriga,

vas-

ebaaga tema

veelgi enam, et just tema peaks
häälega seda naist, kes on kõik

„On siiski teemasid, kus
seista,

kirjutades tuli

Kooli-

olema aastal 1987, mil

mütsi proovimist,

see

oli

esimesel korrusel akna juures, mul

lapsi

ma

läksin teise klassi. Mäletan

on

valgus meeles...

Ülemisel korrusel müüdi

kasvatades ja ta ei ole sellepärast kehvem naine,

pille, näiteks kitarre, mida

kui ei tee

imetlemas käisin.”

karjääri,” täpsustab

Evelin.

„Samuti

ei

HOOAEG / KEVAD 2018
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tohiks maha teha
nitada.

Kõigil

vad, kui nad
Ta

on

neid,

sünsoovi-

kes otsustavad mitte
elada

õigus

on

nagu nad

nii,

kellelegi liiga.”

ei tee

loobunud igasugusest

and-

hinnangute

misest teistele inimestele, sest kunagi ei tea, mis
on

mis

millegi põhjus,

mitte

Elu

on

ühtegi kõverpilku

„Tõesti,

palju kirjum ja üllatavam kui

nii

on

fassaadi taga.

minu silmist ei lähe.
me

arvata oskame. Oma eluski mõtlen, kuidas nüüd

selline üllatav käik tee peale ette keerati, seda poleks osanud oodata...

Samas,

elu tõesti

oskad

üllatab, kui

hoiab erksana ja

see

märgata.”
Oma eelmisele aastale

„Tugev naine
võib ju olla ka
õrn ja hell.”

vaadates ütleb ta, et märksõna võiks olla

sisterhood,

nii-öelda õeskond.

„Olen

saanud tunda seda

jõudu,

mis tuleb naiste kokku-

hoidmisest ja üksteise toetamisest. See

energia. Või

on

nii võimas

mõjutatud

tamine

tunne-

selle

on

hetkel elan, aga

mu

ma

vanusest või

tunnen sellist

elust, mida

ürgset jõudu;

minnes tagasi arhetüüpide juurde, kus mehed
olid koos metsas
Toetamine

on

seegi,

sulle meeldib

et

jahil ja

naised olid koos kodus…

kui ütled teisele

mida

see,

ta

naisele,

teeb.”

MULLE IGAVESTI TUNDUMA

JÄÄB,

ET PEEGEL VALETAB

Trenn,

juuksevärv, moodsad

uus

riided… „Ma

hetkel kõige ausamalt öelda,

praegusel

saan

teen seda iseenda

et

pärast. Lähen trenni ja tahan

heas vormis olla iseenda pärast,” kinnitab ta. „Tahan ilusaid riideid kanda mitte

gi muljet
enese

sul

avaldada või silma

selleks,

jääda, vaid

et

kellele-

see on

väärtustamise küsimus. Ma usun, et kui

on

iseendaga

seesmiselt hästi, siis ükski väline

kommentaar seda ei kõiguta. Tasakaal peab
olema.”
Evelinile

lilled

on

oluline,

on

vaasis,

et

tal

et kodu

on

on

korras,

värsked

endal selles ruumis hea

olla: „Iseenda ruumi ja välimuse korrastamine
on

nii palju seotud sellega, kuidas

nen.

Olen

aru

saanud,

et rasketel

ma

Evelin:

„Ma

olin vist üsna kaua lõksus

hakkangi

ennast

väljastpoolt korrastama. Seest ei

se

oska,

väljast

oskan. Jätan

„Sa ei ole

enam

muudab,

kõike
aga mitte

aga

välja, lähen

trenni.” Kui

nisujahu

menüüst

graafik lubab, käib

ta

praegu Nike

Training Clubi trennides, mille mõju

teda üllatas:

suures

ningsaalis

massis

jõhkra tümpsuga tree-

rahmeldamine teeb pea

tühjaks nagu

tüdruk ja

see on

korraga

–

Teatud

vanuses

mida teised

oli Evelin

kandsid,

väga mõjutatud sellest,

tahtes

väga sulanduda

si.

gi.

–

Mõnus!” Ta

usub,

et

terapeutide abi

sionaalselt katkisele inimesele
aga ei

saa

on

emot-

väga oluline,

alahinnata ka sportimist, massaaži,

jalutuskäike looduses.
on

välja

tegutsed lihtsalt treeneri käskluste jär-

Hea füüsilise

vormiga

ka lihtsam end igas riietuses hästi tunda ja

end rõivaste kaudu

väljendada.
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saad tüdru-

kust emaks, aga seesmiselt oled tüdruk edasi.”

kihk: mitte sulanduda!” Nüüdseks

korraks saab kõvaketta

nai-

okei.” Emadus

dib... Tähtis

on, et

nunnu

kehas. See oli üks tark mees, kes mulle ütles:

mõnel teisel jooga. „Mis kellelegi sobib, mis meel-

lülitada

28

Oma stiilievolutsioonile tagasi vaadates ütleb

ma ennast tun-

aegadel

„Mingil

hetkel hakkas minus tööle

jõudnud sinnani,

et kannab

dib ja mida tahab. „Kui
naiselikkust väliste
vanuses

olen naine, olen
pea

vahenditega,

igatpidi

vastupidine

on

ta tõesti

seda, mis talle meel-

noorena

jõuad teadmisele,

et

püüad saavutada
siis

mingis

oled naine. Ma

naine. Et olla naine, ei

tegema seda, teist ja kolmandat, sest

olen naine niikuinii.”

mas-

ma

Helgelt
unne
Evelin lõpetab kõik
oma
se

päevad

rituaaliga:

voodis

enne

jäämist,

ühesugumõtleb
magama

mis oli selles

päevas head, ilusat,
elamist väärt. Nii ei
tule muremõtted öösse

kaasa

ning päev

saab alati positiivse

punkti.

CERAMIDE
SILUV JA PINGULDAV GEEL
SILUV JA PINGULDAV

PÄEVAKREEM SPF 30

Peata vananemine
Silmnähtavalt vormib,

pinguldab ja silub
sinu nahka.

KUNST

KONRAD MÄGI

1916–1917
Lõuna-Eesti maastik

Konrad

Mägi

Enn Kunila
kollektsioonis
Sel aastal tähistame 140 aasta möödumist kunstnik
KONRAD MÄGI

(1878–1925) sünnist.

toimunud esimene

suur

Sel puhul

juba

on

KONRAD MÄGI

Konrad Mägi ülevaatenäitus Euroopas,

Rooma

000

täpsemalt Roomas, kus väljapanekut külastas üle 25

1922–1923
Itaalia maastik.

vaataja ning arvustustes rõõmustati Euroopa kunstiajaloo
jaoks

uue

kunstniku avastamise

Mägi

üle.

ei maalinud Saaremaal mitte

niivõrd merd, vaid nappi ja lakoonilist

TEKST: Eero Epner (näituste kuraator) REPROD: ENN KUNILA KOLLEKTSIOONIST

mis tema teostel muutub aga

rannariba,

leegitsevaks ja dünaamiliseks paigaks.

Aprillis

on

Mägi

tööd aga

üleval maailmakuulsas

Orsay

muuseumis Parii-

sis. Ka Eesti

likul

aastal tutvuda Konrad
kuni 1. maini
19. maist

on

kunstipub-

on võimalik juubeli-

Mägi teostega:

Tallinna

raekojas ning

augusti keskpaigani

Tartu

Kunstimuuseumis avatud Enn Kunila

kollektsiooni näitused, kus keskse
moodustavad

30

just Konrad Mägi
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osa

maalid.

Enn Kunila kollektsiooni kuuluvad
teosed

dest.

Mägi

erinevatest

loomeperioodi-

Silmapaistvate töödega

tud Mägi

nn

Saaremaa

on

periood,

Roomas. Saaremaal

seljavalude

aasta

suvel) hakkas Mägi

Eesti maastikku

varjatud

jõudu-

ei olnud loodus lihtsalt

esinda-

koht, mida „vaadata”, vaid miski, milles
oli väga tugev seesmine

jõud.

See avaldub ka Mägi Lõuna-Eesti eri

ravimi-

paikades

ja

maastikuvormidele lisandub alati ka

1914.

esimest korda

maalima, kallates selle

üle erakordse värvijõuga

märgati

looduses alati

sid, tema jaoks

kust

pärit mitu maali olid eksponeeritud ka

seks mudaravilas viibides (1913.

Mägi nägi

− just seda

ka Itaalias ilmunud arvustustes.

valminud

intensiivne

maaliseerias, kus

ja sisendusjõuline

lõpuperioodil tegi Mägi

värv. Elu

maalimisretke

ka Itaaliasse, seda nimetatakse tema elu
üheks

kõige

õnnelikumaks

perioodiks.

rubriik

KONRAD MÄGI
1922–1923

Veneetsia

Roomas, Veneetsias ja Capri saarel
valminud maalid
kuid

on

tõesti romantilised,

hiilib neisse ka midagi

samas

müstilist, salapärast, selgitamatut.
Lisaks maastikumaalidele lõi Konrad

Mägi elu jooksul ka hulga portreid,

enne-

kõike naisterahvastest. Kuigi modellide
seas

oli

palju

Mägi neid

nn

moodsaid

naisi, kujutas

ennekõike unenäoliste

madon-

nadena, teatud ihalusobjektidena, kelle
ebamaist ilu rõhutasid

veelgi

arvukad

ehted, riided ja aksessuaarid.
Nii Tallinna

raekojas

kui ka Tartu

Kunstimuuseumis toimuvatel näitustel

Konrad Mägi tööde kõrval
ka

paljude

teiste autorite töid Ants Laik-

maast Endel Kõksini
Nikolai

kõik kunstnikud

käekirjaga isikupärased
kaasaegsetega pani

teadli-

võib öelda,

Mägi ümber teiste autorite

koondamine ei tulene nende

−

perioodidel

kogemata jäljendama,

et näitustel

äärmiselt

nii mõnedki noored autorid

hakkasid teda teatud

vusest

ja Paul Burmanist

Triigini. Kuigi Mägi oli

mõjukas ning
kult või

on

eksponeeritud

ühtsusest, vaid

on oma

selgelt

erine-

eristatava

autorid. Mägi koos

oma

aluse Eesti maalikunsti tradit-

sioonidele, mida kunstnik Olev Subbi sõnade kohaselt iseloomustavad
värvile

ning

töömahukus,

loodus-,

keskendumine

aga ka linnamotiivide

rõhutamine.
Mõlema näitusega kaasneb ka erakordselt mahukas ja mitmetahuline haridusprogramm, mille

programm
te

on

Haridusulatub mudilastest gümnaasiumi viimas-

välja töötanud vastava

eriala

klassideni ning võimaldab

Eesti maalikunsti

kümnenditesse,

spetsialistid.

igakülgset

alguseaegadesse ja

ent erilise

sissevaadet

esimestesse

rõhuga Konrad Mägi

loomingul.
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NAISED

Muusikaga

laetud

NAISED
Olla naine

õnnelik, tegus, täis tahet ja inspiratsiooni, armastatud ja armsate inimeste ümber

–

−

õnnistus, mis ei ole lihtsalt niisama iseenesestmõistetav. Kuidas näevad elu just need kolm

on

naist, lauljat ja muusikut, kes astuvad üles ka meie kevadises moeseerias, loe ja uudista just siit.

:

T ekst: Britta Ratas Fotod: : Maiken Staak, Penelope Russak, Andries Dekelver Me ik j a so e ng : Mammu

Sigrid

Mutso (32)

Olen vabakutseline ooperilaulja, lauluõpetaja
Westholmi Muusikakoolis

ja pianist

ansamblis

HU?.
Oma suurimaks saavutuseks

pean seda,

et saan

elada loomingulist ja inspireerivat muusikuelu.
Minu elu suurim hirm, mille ületan
on

esinemisnärv. See

kaasnähe,

vajaliku

mis

on

ikka aeg-ajalt,

lavaelu paratamatu

paraja portsuna annab tegelikult
ja kontsentratsiooni.

intensiivsuse

Minu peamine inspiratsiooniallikas on kogu

looming
ja pausid

me

ümber. Eriti paeluvad pooltoonid

muusikas.

maailmas on laulmine

Minu lemmiktegevus terves

ja reisimine, samuti naudin

spontaanseid

kohtumisi, sõnamänge ja rattasõitu.
Minu elumoto on see, mis parasjagu resoneerub,
oleneb eluhetkest või

oleks

tujust,

midagi positiivset ja

aga

küllap

Parim kompliment, mis olen saanud,

oled
Naljakaim alati niirõõmus!”
äpardus,
mis

see

humoorikat.

minuga

on

„Sa

juhtunud,

on

Naljakaim äpardus, mis minuga juhtunud, on
pärit just hiljutisest esinemisest,
sin

õige ajal „sisse tulla” ja siis

asemel

hoopis

Üks asi, mis

kus

ma

ma

unusta-

laulmise

tantsisin natuke.

on minu

paremaks muuta,

on

võimuses, et maailma
anda edasi

oma

õpilastele

muusikaarmastust.
Minu lemmikraamat, mida soovitan alati kõigile,
on

tõeliselt värske õhuna

mõjunud

Gros’naine
Olla

filosoofia”
„Kõndimise
tänapäeva
ühiskonnas

Minu suurim

unistuson,

et

mu

Frederic

tähendab

lähedased

oleksid terved ja õnnelikud.
Olla naine tänapäeva ühiskonnastähendab
minu

jaoks olla

terve,

julge ja omanäoline.
tmütreisle,

Õpetusõnad,kiom

Naised, kes mind elus kõige rohkeminspireerinud
on mu armas

ema, Renée

Fleming, Hildegard

von Bingen, Björk, Anne Frank,
oh, neid on ju palju.

Õpetussõnad,

32

Leelo

Tungal…

mis annaksin edasi oma tütrele,

oleks,

et unista

ja loe

häid raamatuid.

suurelt, ela „päris” maailmas
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rubriik
naised

Sandra Ashilevi (30)
Olen

näitleja, laulja,

modell

Üks asi, mis

on

minu võimu-

ja juuksur.

ses, et maailma

Oma suurimaks saavutuseks

muuta,

pean bändi Ashilevi loomist.

armastama, mitte vihkama.

Minu

peamine inspiratsiooni-

allikas on elu

ise

värvi-

oma

külluses ja vürtsikuses.

paremaks

õpetada

on

oma

lapsi

Minu lemmikraamat, mida
soovitan alati

kõigile,

on

„Väike prints” ja „Big Magic”.

Ja loodus.

Ma püüdlen selle poole, et

Minu lemmikasi terves maa-

mitte miski ei paneks mind

ilmas on
mas

saaks

ole-

muusika. Ei ole
mida

emotsiooni,

ei

täiendada

muuta või

mõningase

ma

oma
saanud,

elumoto on „Järgne
a

„You

suurt

bles-

are a

sing” (’Sa oled õnnistus’).
Naljakaim seik,

keegi

minuga ülekohtu-

on

nas tähendab

Mes-

Parim kompliment, mis olen
on

mis

minuga

juhtunud on, oli hetk, kus

ma

ühiskonnas.

olemine tõeline katsumus,

Vikerkaar.
Oma suurimaks saavutuseks

siin,

meie

tamaks,

võimelised

da, kuidas mul maandudes
enam

kodu alles

pole.

tä-

ühiskonnas,

selle

kujuta-

Olla naine

jada.

köögilaua peale. Jõudsin

elavalt ette

Olen laulja, tantsuõpetaja ja

kannatuste

saan oma

ajal

väga

koreograaf show-grupis

jätsin kodus triikraua sisse,
lennu

meie
on

(31)

Kongo

jaoks

Kahjuks

Marilin

mitmes ühiskonnas naiseks

hendab minu

neljatunnise

minu

privileegi, just

sain lennukis istudes aru, et

juba väga

tükk aega, kui

põen alati

Olla naine tänapäeva ühiskon-

unistustele”
on
„You
are

saanud,

Ma

selt käitunud.

omaette aja

ning muusikaga.
Minu

unistustest loobuma.

oma

jaoks seda,

panuse

anda näi-

et naised on

ning

kõigeks

vali-

saavad

tud elualal edukalt hakkama.

Naised, kes

on

mind elus

kõige rohkem inspireerinud,

Õnneks lõppes kõik

on

õnnelikult.

Reet,

minu

Helle-

vanaema

kes

naine, ja

on

uskumatu

Siiri,

ema

õpetanud,

et

ema

kes

väega
on

ja tütar

võivad ka sõbra rolle täita.

Õpetussõnad,
edasi

oma

mis annaksin

tütrele,

kõik vastused

enda

sees

on, et

on

lapse

pean
et

sinu

olemas.

Head ja halvad olu-

tamist,

saamist

ja kasva-

samaaegselt

on see

olnud ka väga loomulik
protsess.
Minu

peamine inspiratsiooni-

allikas

on

hea muusika. Just

selline, mida kuulates
vad

tõuse-

suunurgad kõrvuni,
hakkavad ka

pisarad

Minu lemmiktegevus terves

taustalaulmine

heale lauljale. Kui koostöö

klapib ja
täpselt
on see

saame

nii nagu

parim

loo kõlama

vaja,

siis

on

pärast.

deja.

Kui mõni esinemine

ei lähe nii nagu

ikka

väga kaua

test

tugevamaks muuta.

aeg-ajalt endale

Kui oskad neid kahte

„Ära

virise,

mida

ütlema pean:

tänapäeva

likuid. Usun,

tee ära!” või

Naljakaimad äpardused, mis

tee valida

seotud

lavalise tegevusega, alustades

mik-

kostüümiäpardustest ja

publikusse lennutami-

sest kuni totaalsete

mäluaukudeni, kus

kordi lauldud loo sõnad

järsku peast pühitud ja
tuleb

kuidagi

et

naistel

on

võimalus ise

ja kujundada

täpselt selliseks,

nagu nad

Naised, kes

on

mind elus kõige

rohkem inspireerinud,
mu ema,

kes

on

on

ti olnud tohutult töökas
on

siis

sellest olu-

suutnud

imetlusega

suure

neid noori naisi,

kes

Üks asi, mis

valt suutnud ka edukalt

et maailma
on oma

minu võimuses,

paremaks muuta,

lapsi

hästi kasvatada.

on

lastekasvatamise kõr-

karjääriga jätkata.
hindan

ala-

ja

saja asjaga korraga

toime tulla. Vaatan

korrast välja tulla.
on

oma

see

seda soovivad.

kindlasti
sadu

ühiskon-

nas tähendab minu jaoks vatänapäeval

rofoni

ilmselt

kuidagi lahti lasta.

„Pole hullu, läheb üle”.

minuga juhtunud, on

peas,

on

Ma ei suuda ebaõnnestumis-

pigem

Olla naine

laused,

oma

See

üks minu suurimaid vigu.

kõneviisis

et sind

plaanitud,

siis töötlen seda olukorda

ainult

selleks,

terve

põen oi kui paljude asjaMa olen suur põ-

Ma

väljakujunenud käskivas

kõigega hakkama.

kõrgelt

kodused ja

oma

Samas

ka neid, kes

pühenduvad

Minu lemmikraamat, mida

on

soovitan alati kõigile, on Ant-

100% oma laste kasvatamise-

hony
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elukaaslane, sõber,

isegi aastaid.

asi üldse.

Minu elumoto

et olla

poole,

ja õde. Tahan olla

korrad tekivad ellu

asja märgata, saad

34

parem

de

on

selle

parem inimene. Parem ema,

ja elada täisväärtuslikku elu.

voolama.

maailmas

püüdlen

tütar

kananahk tuleb ihule ja

lõpuks

Ma

De Mello

„Awareness”.

le. See

pole kerge.

GOLDEN
GLOW
Inspiratsioon
Päikeseloojangu
linn. Kallima

disainiks

kuldsesse kumasse mähkunud

kingitud

rooside

õrnmagus lõhn,

mis hoovab koju tulles esikust vastu.
Täiuslik

ÕIENUPUD

–

ROOSI

VARJUNDID

Roosikrantsi 19
10119 Tallinn, Estonia

www.glamuur.ee
4041

päev

...

elu

MAHEDAD
–

on

ilus!

TOONID

ROMANTILINE

–

–

HAJUTATUD

ROOSA
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EST.

1962

Sl

Naised & mood

St i i l : Liis Plato
FOTOD: MAIKEN STAAK
M ei k ja soe n g : Mammu,

Iga moehooaeg

ELLEN WALGE

naisterahvastele just nagu

on

uus

ja

kaasa-

haarav meloodia, milles kõik saavad valida endale sobivad

MODELLID: MARILIN KONGO,

rütmid,

SANDRA ASHILEVI,

värvid

mustrid

ja

ning

olla iseenese

moelooja.

SIGRID MUTSO

Kaubmajs.

Talin

ainmtuähülsgd
toode

ärniga
*T

Sandra:

Marilin:

G-Star

Red Valentino

Raw’

topp 79.99 €*
By Malene Birgeri kudum 259.99
Guess Jeansi püksid 99.99 €*
Hugo Bossi kingad 279.99 €*

€*

Peter Kaiseri kott 219.99 €

Superior Eyeweari päikseprillid
(Ilumaailm)

Sigrid:

dressipluus 499.99
Pepe Jeansi jakk 159.99 €*
Pepe Jeansi püksid 99.99 €*
Peter Kaiseri kingad 159.99 €

€*

Kindad 74.99 €
49.90 €

Hysteria By Happy

Hugo

Bossi kleit 499.99 €*

Weekend
Albano

Mood

Max Mara mantel 544.99 €*

kingad

159.99 €

Furla kott 329.99 €
Kindad 25.99 €

Socksi sokid 13.99 €*
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MOESEERIA

Tekst ja s t ii l : Liis Plato
FOTOD: MAIKEN

STAAK

MEIK JA SOENG: MAMMU, ELLEN WALGE
MODELLID: MARILIN KONGO,
San dra As h i l ev i ,S igr i d Mut s o

NA-NA-NAISED!

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmutglhüsd
to de

Sandra
Marc Caini pullover

199.99

Bohmi kõrvarõngad 6.90 €
*T

38

€*

Ivo Nikkolo kleit 159.99 €

HOOAEG / KEVAD 2018

(Ilumaailm)

MOESEERIA

Sigrid

Marilin

Red Valentino kleit 599.99 €*

Michael Korsi kleit 229.99 €
Coccinelle sall

119.99 €*

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmutglhüsd
to de

*T
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rubriik
moeseeria

Sigrid

Marilin

Ivo Nikkolo kleit 159.99 €*

Sandi kleit 298.99 €*

Pennyblacki püksid 179.99 €

Nolo mantel 338.99 €*
Liu Jo kingad

T

ainult

ärnmigüal
to de

tähisatud

*T

40
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Bossi kott 529.99 €*

Red Valentino kott 559.99 €*

Hugo

Hysteria by Happy Socksi sokid 13.99 €*

Ivo Nikkolo vöö 69.99 €

Haga päikseprillid

Kaubmlinjs.a

Jil Sander Navy kingad 339.99 €*

179.99 €*

20.99

€

(Ilumaailm)

Vogue’i sokid 8.50 €

moeseeria
TREND

Sandra

Marilin

Hugo topp 179.99 €*
Sandi

pluus

Michael Korsi kudum 169.99 €

198.99 €*

By Malene Birgeri seelik

Hugo Bossi püksid 239.99 €*
Högli kingad 149.99 €

Kendall

Kylie’i kingad

199.99

€*

169.99 €*

Trussardi Jeansi kott 89.99 €

Kadri Kruusi kott 289.99 €*

Dyrberg/Kerni kõrvarõngad
(Ilumaailm)

+

Haga päikseprillid 23.90 € (Ilumaailm)

89.00

€

Kaubmajs.

alin

T

ainmulütg
to de

tähisatud

ärniga

*T
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rubriik
moeseeria

Kaubmajs.

alina
T

ainmuültg
toode

tähistaud

ärniga

Marilin
Pepe

Jeansi

džemper

49.99 €

Nolo vest 184.99 €*

Hugo seelik 229.99 €*
Marc Jacobsi kingad 359.99 €*
Kadri Kruusi kott 289.99 €*

Birgit

Skolimowski

kõrvarõngad

Haga prillid 20.90 € (Ilumaailm)

*T

42
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109.99 €

(Ilumaailm)

moeseeria
TREND

Kaubmajs.

alin

Sigrid
L.K Bennetti pluus 199.99 €

Ted Bakeri kleit 259.99 €*
Marc Jacobsi kingad 459.99 €*

Espriti kott 49.99 €

T

About Accessoriesi kõrvarõngad

11.99 €

(Ilumaailm)

ainmulütg

Sandra

to de

Versace Jeansi pluus 309.99 €*

Patrizia Pepe jakk 349.99 €*

tähisatud

Red Valentino seelik 549.99 €*
United Nude’i saapad

329.99

€*

Furla kott 399.99 €*

ärniga

*T
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89,95 €
taimse

pargiga nahkvooder,

vahetatavad sisetallad

Taimse

BE

NATURAL

jalatsid,

mis

loomulikku
hästi

teha,

jalatsid.

pargiga nahast vooder.

loodusest

rõhutavad
stiili.

siis

Me

on

Kui

iga
me

need

valmistame

igast

kirest

naise

neid,

-

et

inspireeritud

erakordsust

oskame

jalatsid

veelgi mugavamalt, kogedes
tehtud sammust.

ja

ja

midagi väga

eriliselt kaunid
tunneksite

vabadust

end

ja naudingut

89,95 €
taimse

pargiga nahkvooder, vahetatavad sisetallad

79,95 €
taimse

pargiga

nahkvooder

89,95

€

taimse

pargiga nahkvooder, vahetatavad sisetallad,
painduv tald

taimse

pargiga nahkvooder, vahetatavad sisetallad,

89,95
painduv

€

tald

STIILISPIKKER
NAISTELE

Naistele
loodud
Sportmax

KEVAD

Agnona

Valentino

Kevadine moetrend armastab värve,
naiselikke lõikeid ja maksimaalset

eneseväljendust. Värvid annavad

TÕELINE

meile kuhjaga uut energiat,
teevad õnnelikuks ja

lisa-

trendilemmik

Victoria

Beckham

vad igapäeva küllaga ilu.

Roosa

olnud viimaste

on

de üks lemmikuid

Ammuta optimismi

sus

Burberry

värvidest!

kipu

likult

ja

moehooaega-

ega selle

populaar-

vaibuma ka sel kevadel. Naise-

armas

värviskaala armastab he-

ledaid vanaroosasid, õrnu

pastelseid,

aga ka virsikukarva kommitoone kuni

TEKST: Britta Ratas

julgete

FOTOD: VIDA PRESS

näeb
kui

fuksiateni

roosa

välja. Siidkangastel

eriti luksuslik

välja,

aga

ajad taga igapäevast komplekti,

mida killukese

värviga värskenda-

da, siis kiika kvaliteetsete kudumite
või

Sies

sportlike pusade

poole.

Marjan

Viimaseid

on

lahe kombineerida
lohvakalt seelikute või

kleitidega.

Valentino
Victoria
Beckham

Christopher
Kane

KEVADESies

Marjan

kuulutaja
Punane on kui ood naistele ja

Oscar

naiselikkusele.

Nii

mõju-

de la

MSGM

Renta

võimsat, elegantset ja intrigeerivat värvi on raske mitte

märgata ning veel raskem

panna. Disainerid

on seda sel

hooajal mitte selga

maatilisest ilust, mida võiks kokku sobitada teise
lemmiku

− roosaga.

HOOAEG / KEVAD 2018

Celine

Tasakaalustavaks jõuks on alati ka

puhas valge või klassikalised neutraalsed

46

dratrendi-

on taas lummatud punase skaala

toonid.

MSGM
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STIILISPIKKER
NAISTELE
Dries Van
Noten

VÄRSKE

Marni

värviamps

MSGM

Loodusest inspireeritud
värvidest tõusevad kevadel esile
erinevad rohelised. Tumedad ja

sünged metsarohelised passivad
eriti hästi just vabaajarõivastesse,
samas kui oliivitoonid

mõjuvad

ele-

gantselt just naiselikel siidkangastel.
Erksad taimerohelised tasub julgelt

noppida igapäevagarderoobi kleitide,
pluuside või klassikaliste

Sies

Valentino

Marjan

kostüümi-

pükste näol ning kombineerida neid
kontrastse kollase või pronksja

metallikuga.

Sportmax
Agnona

Michael

Kors

Oscar

Valentino

de la

Valentino

Renta

Christopher
Kane

Oscar

Rõõmust

de la Renta

Max Mara

pakatav
KOLLANE
Kollased

on

sel

hooajal eelkõige

aktsenttoonideks teiste värviliste
Eriti hästi kõlavad need kok-

seas.

ku eriilmeliste
kalise

ja

rohelistega,

must-valgega või

beežikate

toonidega.

nimetatud värvid

on

de

siis

peategelased,

klassi-

Celine

hallikate

Max Mara

Agnona

Kui eel-

moelava-

Agnona

kollased kannavad
väärikat kõrvalosa

rolli, mis otse loomulikult ei tee neist üldse

mitte vähem täht-

sama

laste

moetooni. Kol-

poole

Dries

hakka kii-

siidkangad

Värvidest rääkides tundub

esmapilgul veider

toonina

hakkavad lend-

levad

VÄRV

Van Noten

kama siis, kui saabuma

Värvitu
valget, justkui

see

mainida olulise

värviliste

hulka.

No

moe-

maailmas kuulub ikka küll ja ilmselt ei saaks ükski värvilistest
hakkama ilma
MSGM

naiselike

lõigetega.

midagi
musta

pakkuda

tundub

– kogu

poole ja ehita

HOOAEG / KEVAD 2018

puhta aktsenttoonita.

Vahel

on

ju

ometi

vaja

tasakaalustavat ja selliste rõõmsate toonide kõrvale

keeramine
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ei kuuluks

justkui festivalilt kogu

energia kaob

kevadine

hetkega.

garderoob üles

muusika

Niisiis kiika

koos

maha-

valgete

nendega.
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TREND

Tom

Ford

Mõtle
ROOSALT

Emporio
Armani

Ultranaiselik

roosa

on

haaranud enda kütkeisse

kogu moemaailma. Nii
algavadki kollektsioonide

Roksanda

värvikaardid heleda

mannaga
Kui

roosa-

ning lõppevad tugeva fuksiaga.

mõtled, millisesse tooni võiks sel

kevadel end ülepeakaela riietada, siis roosa
on

just

see

õige!

TEKST JA STIIL: Hanna Loodmaa
FOTOD: KAUBAMAJA, VIDA PRESS

Kaubmlinjas.
T

ainult

ärnmigüal
to de

tähistaud

*T
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1Gerry Weberi jope 149.99 €2Ted Bakeri topp 139.99 €* 3Nolo kleit 238.99 €*4By Malene Birgeri džemper 199.99 €*
5Ted Bakeri kingad 179.99 € 6Michael Korsi kleit 229.99 € 7Sandi jakk 299.99 €* 8Michael Korsi kott 259.99 €*

HOOAEG / KEVAD 2018

2

Mara:
Max

GONSIOR TAR-TU

- WEKNDMAXR.CO

We k nd TALIN

Franchise

1

RIIA

TREND

Moodne
vitamiin C

See

kevad

on

Self-Portrait

päikeselisemkui

Kanaari saared tänu säravale

kollasele,
nus

mis

annus

on

justkui

C-vitamiini

Paskal

mõ-

sinu

garderoobis. Varakevadel

alusta kollaste mustritega ja mida

soojemaks

läheb, seda rohkem lase sel värvil võimust
võtta.

TEKST JA STIIL:

Hanna Loodmaa

FOTOD: KAUBAMAJA, VIDA PRESS

Kaubmjas.

Talin

ainmutälhüsgd
to de

ärniga
*T
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1Hugo Bossi džemper 179.99 €* 2French Connectioni pluus 79.99 €* 3Nolo topp 124.99 €*4Furla nahkkott 269.99 €
5Marc Aureli kleit 179.99 € 6By Malene Birgeri topp 279.99 €*7Tommy Hilfigeri püksid 119.99 €* 8By Malene Birgeri kleit 299.99
9Liu Jo seelik 149.99 €*10Love Moschino kingad 189.99 €* 11Nude of Scandinavia saapad 199.99 €
*

HOOAEG / KEVAD 2018

€*
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HOEGL.COM

AU STR IA N

QUA LIT Y

SHO E BRA N D

MÄRK

Rohkem
kui lihtsalt hea

ÜLIKOND
HUGO BOSS

on

esmaklassilisi

rõivaid eelistavate inimeste

hulgas

ammu

hinnatud kui

saksalikult täpsete lõigete ja

kõrgkvaliteetsete kangastega

KaubaBossi pere-

moemärk. Nüüdsest

maja valikus Hugo

on

konna kõige pikema ajalooga

liige BOSS BLACK.
TEKST: Karen Väli

FOTOD: HUGO BOSS

BOSS

Black või ka lihtsalt

„BOSS by Hugo Boss”
oma

nime saanud

le tikitud
mis

on

musta

on

rõivaste-

logo järgi,

olnud kvaliteedi-

õmblus-

Ferdinand Boss

pani

tööstusele aluse

juba 1924. aastal, jõudis

BOSS

kaubamärgina

laiema avalikkuse

ette

1974. aastal. Selle eelduseks oli eelneval kümnendil loodud ülikondade masstootmise süsteem

ning asjaolu,

et

70ndatel

ühtäkki oluliseks ka meeste

sugenesid

muutus mood

hulgas. Moepilti

hästi istuvad, kitsa

õlaga

ning rätsepaülikonna laadne täpne

54

on

seda siiani.

HOOAEG / KEVAD 2018

on

tänaseks teinud läbi

pika arengu

juurde.
täielik
oma

Meestekollektsioonis

palett rõivaid,

on

kandmisvalmis

mida ühel töötaval

ja ka

vaba aega nautival härral võiks tarvis

minna: nii korralikumad kontorirõivad kui ka

sportlikuma joonega esemed, lisaks jalatsid ja
aksessuaarid. Ka BOSS Blacki naisterõivad
mõeldud

eelkõige tempokat elustiili

on

nautivale

ülikonnad

naisele, kes hindab ühtviisi kõrgelt

istuvus

vate rõivaste head istuvust kui ka luksuslike

saigi üheks BOSS Blacki kaubamärgi
trumbiks ning

BOSS Black

ning mõistagi pole jäädud ainult ülikondade

garantiiks juba 70ndatest. Kuigi Hugo
omanimelisele

KIIREKS TEMPOKS VALMIS

nii tööl kanta-

vabaajarõivaste ilu. Niisiis võib BOSS Blacki
ideoloogiast leida

huvitava kokteili.

e

MOETÄNAV
/

KESKUS

KRISTNE
/

KESKUS
MARE
AL

ROC A
/

14

SUR-KAJ
/

KESKUS
VIRU
/

KAUBMAJ
TALINA

MÄRK

Kes

on

sinu

BOSS?
Hugo Bossi brändi perekond koosneb päris
mitmest liikmest,

saa

BOSS

nendega tuttavaks!

shop-in-shop
BOSS BLACKi

fookusega disainil ja kvaliteedil ning veatul

MOEENNUSTUS KEVADEKS

tulemusel, olgu tegu

töö-, vaba

aja või

moetuuli

Müügil Tallinna Kaubamaja Naistemaailmas,
Meestemaailmas, Kingamaailmas ja

e-poes.

HUGO
on

usaldab

stiili vaid enda

oma

mõeldud

kes

kandjale,

kätesse.

HUGO

rõivaid eriti moeteadlikule

rannikule

pealkirjastanud

kutsudes kõiki

reisile,

kus

Kaubamaja Naistemaailmas,

Tallinna ja Tartu

vormiga,

oma

on

Kaubamaja Meestemaa-

ja

hoida. Rõivastest

saanud merelisi

nöör- ja nahkpunutise

päikeseloojangu-

liivatoone.

motiive

meeleolud,

jätkub ka

Mehed

aksessuaaride

paisatakse kevadisel

Lõiked

on

mahult

vabama

lõikega ja püksid laiemad.

luett

sellele vaatamata sihvakas, kuid

on

mis sisendavad muretut ellusuhtumist.

pehmema joonega. Tagasi

Milleks

bireaga pintsak,

üht-

aegu mugavad, nooruslikud ja elegantsed.

Müügil Kaubamaja Meestemaailmas

med

materjalid

loogilise

ja e-poes.

on

kimbuta,

saanud

sest

mit-

kõrgtehno-

veekindla töötluse, mis samuti

merendusest inspireeritud. Asjaliku ole-

BOSS GREEN
Funktsionaalseid

vihm ega tuuleiilid ei

muse

materjale ja Hugo

Bossi

moeteadmisi ühendava märgi valikust leiad

sportliku tvistiga igapäevarõivaid,
silmatorkav välimus ja tihti erksad

Müügil Kaubamaja

millel

on

värvid.

esemete vahele

HOOAEG / KEVAD 2018

on

doseeritud paras

an-

elegantsi, glamuuri ja pidulikkust.
Ühte kerglasesse kevadesse sobivad
nus

needki meeleolud kui valatult! Soositud

Meestemaailmas

ja e-poes.

ja kaitsefunktsioonidega mugavate

on

kevadel nii

praktiline kihiline

riietu-

olemu-

suuremad, jakid

BOSS ORANGE

isegi kevadine

juurde.

lainehar-

rangus saab hoobilt rahulikuma

Hugo Bossi pere kõige muretum liige BOSS

kui

alguse

jal pehmesse suvepäeva, milles argine

se.

esimesena silma merelised

ORANGE pakub vabaajarõivaid, mis on

soovi korral

neid võimalik vööga just

parasjagu ohjes

stiilile. Värvidest domi-

muretseda,

piisavalt
suure

õmb-

Naistekollektsiooni juures paistavad

e-poes.

siluetid

moesõpru värsken-

luskvaliteet ulatab käe sundimatule ja

tänapäevasele

−

selleks

õhulised ja

kõrgetasemeline

sekka summutatumaid

Tallinna

ilmas ja

on

nuusutama

neerivad meresinine, erkkollane ja valge,

tarbijale.
Müügil

mine
on

uusima kollektsiooni „Kerguse

davale

täiskollektsiooni rangema ja vabama

meeleoluga

ning
suvi”,

HUGO rõivad

Meestemaailmas!

BOSS Black suundub kevadisi

sportlikuma olukorraga.

56

Kaubamaja

Peene töötlusega tänapäevased rõivad,

pakub

nüüd

avatud Tallinna

BOSS

on

Si-

kahe nöö-

mille nutikas

konstruktsu-

sioon võimaldab sel hästi istuda ka
vistes oludes. Tõeline moeuudis

alles valminuna värvitud

on

aga

puuvillakan-

gast ülikond, mille kerged toonierinevused annavad eriti vaba
muse.

meeleoluga

tule-

Sedasama tunnet aitavad tekitada

ka lohvakad kudumid, mida saab

muuta

ilmastikukindlaks, kattes need kummitöötlusega kalamehemantli või vihmamantliga.

SPRING SUMMER 2018

MODERN INVISIBLE

AKSESSUAAR

Kevadine

värviamps
e ks t ja s t i il : Külli Piibar FOTOD:: ALEKSEI BENUCHI
MODELL: VICTORIA (SAGE MANAGEMENT)

Kevadine aksessuaarimood paneb meid

punase-roosa

armuma

värvi kooslusesse, eksootilisse

print-

mustrisse ja optilise valge puhtusesse. Trendikas

on

nii madal mugavus kui ka kõrgustesse viivad kingad.

Käevangu haara geomeetrilise vormiga kott või
hoopiski

1Furla
Högli

mugav

selja- või

kõhukott.

kott 229.99 €*,

hõbedased

kingad

149.99 €, Michael Korsi
179.99 €, Marc

kingad
Jacobsi
DKNY

kingad 459.99 €*,
pärlitega kingad

169.99 €, Red Valentino
kott 959.99 €*

2By

Ma lene

Birgeri

seelik

229.99 €*, By Malene

Birgeri

T-särk

69.99 €*,

Love Moschino tossud
229.99 €, Love Moschino
kott 169.99 €*

3

Red Valentino teksad

439.99 €*, Jil Sander Navy

kingad

339.99 €*, Marc

Jacobsi kott 439.99 €*

4

Kaubmlinjas.
T

ainult

ämrniügal
to de

tähistaud

*T
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Furla rahakott

149.99 €*,

Furla käekott 319.99 €*,
Furla käekott 319.99 €*,
Furla käekott 319.99 €*,
Furla käekott 389.99 €*,

5

DKNY plätud 149.99 €,

Red Valentino plätud
339.99 €*, Högli
kingad 119.99 €, L.K.
netti must kott

Ben-

129.99 €,

L.K. Bennetti punane kott
129.99 €, L.K. Bennetti
sinine kott

129.99 €, Red

Valentino

kingad 379.99 €*,
Hugo plätud 79.99 €*

1Hugo neetidega
kingad 209.99 €/239.99 €*
4 Peter Kaiseri kingad 119.99
HOOAEG / KEVAD 2018

€ /149.99 €

AKSESSUAAR

6DKNY kingad
159.99 €, Marc Jacobsi

kingad 359.99 €*,
Hugo sinine kott

€*, Hugo

229.99

punane kott 229.99

Hugo

Bossi

€*,

kingad

279.99

€*,

Jacobsi

kingad

Marc

359.99 €*

7Red

Valentino

punane kleit 449.99
Red Valentino
kleit 599.99

€*,

roosa

€*,

Marc Jacobsi plätud
179.99

€*,

Marc

Jacobsi kott 329.99 €*

8Hugo Bossi kingad
279.99 €*,
Marc Jacobsi seljakott

419.99 €*, DKNY
tennised

149.99 €,

Marc Jacobsi kott
299.99 €*

9

Red Valentino

kolla-

sed tossud 359.99

€*,

Red Valentino rohelised

Kaubmlinjs.a
T

tossud 329.99

€*,

Marc Jacobsi punased
tossud 339.99
Kendall

+

€*,

Kylie

seljakott 179.99 €*
10 Patrizia Pepe kleit
289.99 €*, Marc Caini
tossud 199.99 €*,
Furla kott 479.99 €*

ainult

ärnmigüal
to de

tähisatud

*T
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MOESEERIA

TEKST JA STIIL: Liis Plato
FOTOD:
STAAK
MEIK
JA MAIKEN
SOENG:
MAMMU
M e ik ja soe n g: Mammu
Model l i d : Kristjan, Rain
(AL Mode l Manag ement)

KEVADEkuulutajad
Kristjan:
Hugo särk 89.99 €*

Kaubmlinjs.a

Joop! kudum 149.99 €*
Strellsoni pintsak 299.99 €
Strellsoni püksid 149.99 €

Hugo Bossi rihm 174.99 €*
Ilurätt 29.99 €

T

aäirnmutglhüsd
to de

*T

Ted Bakeri kingad 159.99 €/199.99 €*

Rain:
Joop! särk

109.99 €

Ted Bakeri kudum

139.99 €

Hugo ülikond (pildil pintsak) 599.99 €*
Guess Jeansi

püksid 105.99 €

Clarksi kingad 139.99 €*

Hugo Bossi kott

429.99 €

Pierre Cardini müts 15.99 €

60
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MOESEERIA

Kristjan:
Seidenstickeri särk 69.99 €*

Kaubmajs.

alina

Guess Jeansi pintsak 179.99 €*

Ted Bakeri püksid 159.99 €

Hugo Bossi kingad 239.99 €*
Müts 16.99 €
Sall 49.99 €

T

Rain:
Sandi kudum

ainmuültg

129.99 €*

Lagerfeldi särk 119.99 €*
Strellsoni

pintsak

Sandi püksid

319.99 €*

toode

169.99 €*

Moreschi kingad 389.99 €*

tähistaud

Picardi kott 279.99 €

Joop! rihm 99.99 €
Dako ilurätt

12.99 €

Haga päikseprillid

ärniga

23.90 €

*T

HOOAEG / KEVAD

2018
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rubriik
moeseeria

Rain:
Hugo Bossi särk 89.99 €
Joop!

vest 159.99 €*

Tiger

of Swedeni mantel 369.99 €*

Rainsi vihmamantel 99.99 €
G-Star Raw’ lühikesed

püksid

89.99 €*

Hugo Bossi kingad 469.99 €*
Hugo Bossi kott 799.99 €*
Joop!

rihm 99.99 €

Lips 25.99 €
Haga päikseprillid 20.90 €

Kristjan:
Tiger

of Swedeni särk 139.99 €*

Hugo

Bossi pintsak 499.99 €*

Joop! püksid 169.99 €*

Hugo Bossi kingad 239.99 €*
Hugo Bossi rihm 174.99 €*
Lips

24.99 €

Kaubmlinjas.
T

ainult

ärnmigüal
to de

tähistaud

*T
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moeseeria
TREND

Rain:
Tiger of Swedeni särk 139.99 €*
Ted Bakeri vest
Strellsoni

179.99 €*

pintsak

349.99 €*

Hugo Bossi püksid 99.99 €

Kaubmajs.

Moreschi kingad 499.99 €*

alin

Hugo Bossi kott 649.99 €*
Joop!

rihm

99.99

€

Sall 49.99 €

Hugo Bossi ilurätt 49.99 €*

T

Haga päikseprillid 20.90 €

ainult

mügil

Kristjan:
Hugo

Bossi särk 109.99 €*

Joop! ülikond 539.99 €

to de

Moreschi kingad 439.99 €*

Joop! lips 59.99 €
Joop!

rihm

Bugatti
Ilurätt

95.99

tähisatud

€

kaabu 55.99 €*

15.99 €

ärniga

Kindad 35.99 €*

*T
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STIILISPIKKER
MEESTELE

Rohkem

VÄRVI!
Kevadise garderoobi alustalad
moodustavad värvid, millega võiks
alustada uut hooaega enesekindlalt ja

Paul

Valentino

Smith

stiilselt. Proovi järele!
TEKST: Britta Ratas
FOTOD: VIDA PRESS
Valentino

Kehtestav
PUNANE
Selle hooaja olulisim moevärv
nane

ja kõik

mis viivad

tema erilised

elegantse

on

pu-

varjundid,

bordooni

välja.

Ami
Alexandre
Mattiussi

Giorgio
Armani

Lemaire

Giorgio
Armani

Valentino
Valentino

Giorgio

Moodne

Armani

ROHELINE
Kevadised rohelised

64

on

värskemad,

Nooruslik
SININE
Igavesti ajatu ja mitmekülgne
siniste plejaad

on

sel hooajal moetunne-

jalatalla-

tugevama pigmendiga ning passivad

tuslikult kokku sobitatud pealaest

eriti hästi kokku heledamate siniste või

ni, segades heledad taevakarva sinised

beežikate toonidega.

tumedate

HOOAEG / KEVAD 2018

indigosinistega.

D

O

r

i
i

mm

I

TREND

SUPERSININE

Pole

ime,

et siniste meeskond vallu-

tab moeareene, kui selle värvi eri
toonid lihtsalt sobivad

igaühele.

Lisaks tumedale mustikale
valikus ka

ägedad

kirgas taevasinine, mis kevade
tänavapildis

on

lillemustrid ja

ootuses

mõjuvad

eriti värskelt.
TEKST JA STIIL:

Hanna Loodmaa

FOTOD: KAUBAMAJA, VIDA PRESS

aKalubinmjas.
T

ainmulütg
to de

tähisatud

ärniga
*T
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1Levi´se pusa 69.99 €2Guess Jeansi pintsak 159.99 €*3Hugo Bossi püksid 99.99 €* 4Rainsi seljakott 89.99 €
5Happy Socksi sokid 8.90 € 6Geoxi tennised 119.99 €*7Sandi särk 149.99 €* 8Michael Korsi polo 149.99 €* 9Ted Bakeri seljakott 229.99 €*
10Parajumpers jope 359.99 €*
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AKSESSUAAR

Mugav

vabadus

Meeste kevadine aksessuaarimood ei

sea

piire ja pakub valikuvabadust nii stiili

kui ka mugavuse poolest. Kingariiulitelt paistavad silma nii klassikalised nahast kingad

ja kotid kui ka sportlik

mugavus, mille

parimateks esindajateks

disainiga tossud ning mugavad
:

Tekst ja sti i l

üleõla- või

on

espadrille’id, efektse

seljakotid.

Külli Piibar FOTOD: ALEKSEI BENUCHI

Kaubmajs.

alina
T

ainmuültg
toode

tähistaud

ärniga

1Geoxi

sinised

espradrille’id 99.99 €, Ted Bakeri seljakott 139.99 €*, Geoxi beežid espradrille’id 89.99 €, Geoxi punased
Hugo Bossi rihm 89.99 €* 2Happy Socksi sokid 8.90 €, Hugo Bossi
kott 549.99 €*, Ted Bakeri kingad 179.99 €* (koti peal), Hugo Bossi punased kingad 239.99 €* 3Hugo Bossi kott 109.99 €*,
Hugo Bossi seljakott 229.99 €*, Hugo Bossi punased tossud 189.99 €, Adidase rohelised tossud 99.99 €, Adidase tossud 79.99
4Hugo Bossi kikilips 79.99 €*, Hugo Bossi kingad 319.99 €, Moreschi kingad 459.99 €*, Hugo Bossi rihm 89.99 €,
Hugo Bossi kott 279.99 €*, Moreschi kingad 439.99 €*
espradrille’id

kaardiga
€*

2Ted Bakeri kingad
159.99 €/199.99 €

Angelo Carutti kingad
119.99 € / 149.99 €

*T
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* Partner-

89.99 €,
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MOEUUDISED

Uus märk

Meestemaailmas:

Tiger of
Sweden
Tiger of Sweden rajati
tal Rootsis.

1903.

aas-

Märgi tugevusteks

peen meesterõivaste

on

valmistami-

meistritöö ning suurepärased
rätsepaoskused, mida on täiusta-

se

tud rohkem kui

110 aasta

jook-

sul. 90ndatel seadsid nad endale

eesmärgiks

viia ülikond

asemel tänavale ning
õnnestus. Tänaseks

pankade

see

on

neil ka

märgi

skandinaavialik disain pälvinud
tunnustust nii

kui ka
vaks

Euroopas,

Kanadas

Lõuna-Aafrikas. Argipäe-

ja pidulikumateks

üritusteks

sobilikud ülikonnad, pintsakud,

särgid ja
ne

kudumid

on

taskukoha-

luksus igale meesterahvale.

Tule

ja

avasta

shop-in-shop

Tiger

of Swedeni

Tallinna

Meeste-

maailma 3. korrusel!

Veel

ägedamad

Karl

Rainsi

Lagerfeldi
kingadisain

seljakotid
Rains

härradele

Taani vihmarõivastemärk,

on

mis loodi 2012. aastal.

Tõlgenda-

des traditsioonilisi kummist vihma-

Tallinna

mantleid uuel moel,

maailma

ettevõte

on

alates asutamisest kasvanud

kaks rahvusvaheliseks
vaste

kaubamärgiks.

edu-

Karl

vihmarõi-

on

kindlaid

eklektilise stiili

ülerõivaid, kotte ja aksesmoeteadlikule tarbijale ning

on

need on populaarsed ka Kaubamaja klientide seas. Nüüd on nende

maailmas

tud ka Rainsi 2018. aasta kevad-

suvine kollektsioon, mis toob

jateni
kui

nii

uue

kasutajapõhised

tooted

kamuflaaži tootesarja.

Kollektsioon „Sea Camo”

neb

tarbi-

mere

põhivarjunditel suvise tormi

HOOAEG / KEVAD 2018

tuntud

poolest,
ja

ja

oma

mis

visionääri.

ultramodernne,

on

samas

meeldib talle

kombineerida

pidevat

inspireeri-

pärit-

teinud temast moemaailma

kuid

on

jalatsid.

saksa

Tema käekiri moekunsti

kollektsioon

Muutuv keskkond nõuab

on

tõelise staari

saanud täiendust.

kohanemist ja sellest

on

olu moedisainer, kunstnik

fotograaf, kes

unisex-seljakottide

šikid

Lagerfeldi

Karl Lagerfeld

Koos taasloo-

Meeste-

jõudnud moeikoon

dud klassikutega pakub märk vee-

suaare

70

Kaubamaja

ajal, mil pinna all kõik keerleb
ning veepind

ise

rapslebja

laine-

ja

tab. Piiratud kollektsioon „Distored

Stripes” põhineb

kolmel mustril

ning toob esile triipude
ses.

Uued Rainsi kotid

e-poest.

klassi-

sümbol

on

iidol

ride jaoks, kuid

ja

tükike kuns-

ti. Karl Lagerfeldist
saanud

mängulisu-

leiad Tartu

Tallinna Kaubamajast ja

ajatut

kat tänapäevaga. Iga detail

alati säilitanud

paljude

on

staa-

samas on ta

oma

joont

olla kättesaadav kõigile.

CO LLE CTI ON

APPARTE ME N T

PRI NTEM P S

|

ÉT É

20 1 8

FRA
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MOEUUDISED

LLOYD: Disain,

mugavus, kvaliteet
Rohkem kui

tuntud

sajand tagasi

oma punase

asutatud

Lloyd

on

kõigile

triibu poolest, mida tutvustati

1968. aastal ning mis sellest ajast peale sümboliseerib
märgile omaseid klassikalisi kingi ja täiuslikku viimistlust. Maailmas

kõrgelt

hinnatud

Lloyd

ei

vaja

tutvusta-

mist ka meil, sest meesterahvaste lemmikute hulka
kuulub see juba pikka aega. Sellest kevadest alates on
Lloydi kingadisain müügil ka Tallinna Kaubamaja Naiste

Kingamaailmas.

Kevadsuvine

et mugavus on uus

kollektsioon rõhutab,

luksus, ning ühendab omavahel

spordijalatsi ja kinga.

Mitme eri viimistlusmeetodi

nahkdetailide ja värvide kasutamine muudab
siooni

mänguliseks ja

mitmekesiseks.

Elegantne
& minimalistlik
GANT NÜÜD NAISTE
KIN
G

AMAAILMAS

Klassikaline

ja

šikk Gant

on

nüüd lisaks

Meestemaailmale müügil ka Tallinna

Kaubamaja

Naiste

Kingamaailmas.

aastal Ameerikas sündinud
tänaseks

müügil

rohkem kui 70

Smart-casual-stiili
valikus

on

nii

märk

1949.

on

JIL SANDER
NAVY
Jil Sander on saksa päritolu moedisainer, kelle tingimusteta pühendumine

toonud talle

on

tähelennu. 1968. aastal

kõrge
oma

moemaja

loonud naine alustas

ühe parima esindaja

tööd

ema

õmblusmasi-

kui

naga

ja

riigis.

sportlikke jalanõusid

mõni aasta hil-

ka aegumatuid klassikuid. See moemärk

jem esitles

ei tee hinnaalandust ka kvaliteedis

kollektsiooni. Läbi aastate

alati

on

ja

kasutusel tehnoloogia viimane

sõna. Aktiivse

ja

trenditeadliku

eluviisiga

ta esimest
on

valt suutnud kombineerida
vast disaini,

naisterahva garderoobis lihtsalt peab

materjale.

Ganti leiduma!

tähistab

elegantsi ja

ta

osa-

tänapäe-

uuenduslikke

Värv Navy ehk mere toon

puhtust, lihtsust ja kergust
ning seda esindab ka uus kevadsuvine

kollektsioon, milles

on

kergelt

tunda ka 60ndate mõjutusi. Sellest
saab sinu

Navy

on

Naiste

72
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uus

lemmikmärk! Jil Sander

müügil Tallinna Kaubamaja

Kingamaailmas ja

e-poes.

ning

kollekt-

lloyd.com

kuuled?
Kihinat
Tähelepanu! Tegemist

on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

teie tervist.

Naiselik ilu
Üks mullitav mask, veidike huulepulka,
killuke

sära silmadele ja kohevuspuudrit

juustesse
sära

–

rõhuta

oma

naiselikku ilu ja

pisikeste nippidega.

STIIL: LIIS PLATO
FOTO: MAIKEN STAAK
MEIK JA SOENG: MAMMU
MODELL: SANDRA ASHILEVI

Kaubmlinjs.a
T

ainult

ärniga

müügil
to de

tähisatud

*T

Sandra:
Michael Korsi pluus 249.99 €*
Superior Eyeweari päikseprillid 49.90 €
Dyrberg/Kerni kõrvarõngad 89.00 €
Sokolov Jewelry sõrmused 39.99 €

ILU
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MEIK

Sies Marjan

Chanel

Giorgio
Armani
Clarins

KEVAD
meigikotis
Koos talve ja pimedusega
taandumas ka minima-

on

Alustame

Ikka selleks, et anda teed

jadel,

helgusele.

sel hoo-

suu on

FOTOD: TOOTJAD

nahal olnud

jõuline viis,

aega

jendada

juba pikka

kuidas väl-

naiselikkust. Kartma-

tud värvid kõrvutatuna pehme

välimu-

põhjameigiga lisavad

Meeldib

see

meile või
mil

mitte, aga ajad,
jumestuses domi-

neerisid konkreet-

madel

suhtes,

millist tooni

huulepul-

M.A.C-i

näiteks silmi ja huuli, hakkavad

pöördumatult mööda
dugi

saame

rääkida

eri

kõige

värvidest ja

saama.

hooaegadel

rohkem ilma teinud

palettidest,

tuur kui selline on
ku. Moelavadelt

ent iludikta-

jäänud minevik-

üha

enam

rõhutama

julindivimis

duaalsust ja teistest eristavat ilu.
Nii võtabki kevadsuvine hooaeg
fookusesse

„päris

naiste”

meigistiili,

nii et sil-

vabadus kanda

kinnitavad ka

meigikunstnikud.

Just huulterindelt tulevad
ka kevade

kõige

mad ilutooted.

uuendusliku-

Olgu

kärtsroosa

või delikaatne nude, klassikaline punane või suisa

huulepulk

pulk.

on

tumelilla,

sel hooajal

mida-

enamat kui huule-

See võib olla lausa puu-

der, palsam või kõike korraga!
Muide, meigikunstnikud soovitavad huulepulka kasutada ka

põsepunana

−

sõrmede abil

nahale
need

kõige

setud

muse

ja taoline tehnika jätab

–

välimusega nahk, tugev laine-

hajutatuna

mulje,

maitsekas sädelus.

nahast endast.

HOOAEG / KEVAD 2018

annavad

loomulikuma tule-

rijoon, silmatorkav huulevärv ja

kunstnik Lucia Pica esitleb

oma

sünnilinnale Napolile pühendatud kevadsuvises meigikollektsioonis ka huulepuudrit. Jah,
Poudre á Lévres

on

Pompei

freskode temperavärvidega
maalimistehnikast inspireeritud

huulepuuder, mis sisaldab ka
hooldavat palsamit. Idee seis-

Tatouage

neb selles, et alustuseks kan-

huuletint, mis annab mati efekti,

nad huultele palsami ja seejärel

ent ei kuivata huuli ja püsib peal

värvi. Vastavalt sellele, kui mitu

terve

sama

fundamentaalsematel põhitõdedel
puhanud ja hoolit-

põhinedes kõige

76

sea

toone kui huultel.

lusti,”

gi märksa

peegeldub

inspireerivat mitmekesisust,

gustab

Mui-

endiselt

nagu

kantud toonid lisavad

peale
ainult

ütle-

ei

„Kergemeelse hooletusega

need, kes rõhutasid korraga
me

meigimaailm

on

ka kasutada, ning noomida said
no

ning

mingeid piire,

enam

energilisi

sõna oli seaduseks

meigikunstnike

sele spontaansust
öeldud:

sed trendid ja

selles

moema-

ju kirkad huuled

sest on

puhtal

T e kst: Kristi Pärn-Valdoja (ajakiri
i
S ä de)

vanale heale

on

huulevärvile lähenenud sel
kevadel CHANEL, kelle meigi-

Just värvitud

ajal fookuses paljudel

värvidele ja rõõmsale

ja ägedad

Eriti põnevalt

huultest

lism ja tagasihoidlikkus.

Uued

nagu tuleksid eri toonid

kihti värvi peale paned, muutub
toon kas vähem või rohkem
intensiivseks. Geniaalne!
Lahedat täiendust

on

saanud

ka CLARINSi kuulsate Joli

Rouge’i ja Joli Rouge Brillanti

on tõeliselt hõrk

päeva.

LANCÔME’i

kevadkollekt-

siooni huulevärv The Jelly
Flower Lip Tint annab huultele
aga erksa tooni tänu ehtsatele
lilledele!

Fotograaf Davis Factori

huulepulkade kollektsioon, kuhu

asutatud legendaarne

kuulub nüüdsest ka huulepulk

kosmeetikafirma

Joli Rouge Velvet. See ühendab

smashbox esit-

mati tulemuse, sametise teks-

leb uut huulepulka

tuuri ja mugava huultele kand-

Always

mise ning kuna

Lipstick, millel

see

sisaldab

niisutavat aprikoosiõli,

on see

ka eriti hooldava toimega.
GIORGIO ARMANI

Fuchsia

on

Liquid

teksvalinii me-

eriti mõnus

tuur ja mille
kust leiab

Velvet Blend & Layer Multi-

tallisäraga ja väga

Usage Fluid

erksaid kui ka

on

Armani

moema-

ja meigikunstniku Linda Cantello

gantseid

ele-

nude-

loodud multifunktsionaalne nii-

toone.

sutav geel, millega saab inten-

kaheksa tundi ja

siivset värvi anda nii huultele

eriti efektse

kui ka põskedele.
Revolutsioonilist huulevärvi
esitleb ka YSL, kelle Rose Ink

nn

Püsib peal

tule-

muse saab toone

omavahel

des.

sega-

Sädelus

silmadel
Huulte rõhutamise kõrval ei ole loo-

mulikult kuhugile kadunud ka
vid. Klassikaliste toonide ja
Shrimps

de kõrval
Dr. Hauschka

lust

ning

lauvär-

tekstuuriJour Né

näiteks ka 3D-säde-

proovi

vedelat metalli imiteerivaid

toone.

Puhas valik
Loodusliku ja/või mineraalse

ka buumist ei ole puutumata jäänud

SMASHBOXi

ka meigimaailm ning nõnda leiavad

uus

endale uusi lemmikuid needki, kes

Eye

natutooteid. Näiteks M.A.C-i

mendisisaldusega

ole-

masolu nahal võib sootuks ununeda!

kersisalda-

Sarja Mineralize Rich Lipstick
ge tekstuuriga huulepulgad

vad niisutavat mineraalkompleksi,
mis toidab huuli kohe ja ilma, et

Elixir Lip Cushion sisaldavad
mineraalseid õlisid,

need tunduksid rasked ja

E-vitamiini

ja sära andvat polübuteeni ning
neid on eriti mugav peale kanda.

Iga pealekandmisega tugevamaks
muutuv toon võimaldab valida
vaid õrnalt aimatava värvi
vaseks kasutamiseks või

igapäeinten-

kleepuvär-

vad. Pulga laiem kuju muudab

vi pealekandmise lihtsaks ja kiireks,

läikiva tulemuse.

mameigi loomiseks, kus kõik

URBAN DECAY

on aga loonud

koostöös värvika vloggeri Kristen

Leanne’iga. Valikust leiab samuti
eriti kärtsud

huulepul-

gad nii roosades kui
ka lillades toonides.
LUMENE

uuedhuu-

levärvid Liquid Matte

Lipstick

on nagu

„huu-

lepulk meets läige”, neis
on ühendatud võrratu

värvivalik, hooldav ja

esitleb

neeruvad ja üksteist

Kevade kauneim ja rikkalikum

lauvärvipalett

mugav
viis.

pealekandmis-

on

kahtlemata

Palette Édition No1: Affresco

Napolimeigikollektsioonist.
Kõige pärlmutrisemaid lau-

ja selle leiab CHANELi
teemalisest

pakub meile

värve

sel kevadel

Troublemaker, kus
se

Emma Lindströmiga

pealt pole

sära

ja

−

−
huulepul-

backstage-meigikollektsioonist
leiab põneva

geeli

White Sheer

Blend &

koostöös vedelaid

Fluid, mida võib kasutada

ki, mida on huultele sama
mugav peale kanda kui

leläiget, mis sellest aga

huutun-

vina

Layer Multi-Usage

põsesarnadel.

ka püsivad. Huultele jätavad

ohtra kihina.

vadkollektsioon

pruun mõnusa tunde ja

Õhukest

laugudele õige

LANCÔME’i

lopsakas marjapunane ja

poputavad

Kui soovid

läiki-

huulenahka

koldrohu-

veelgi

rohkem „draamat” lisada, kanna
seda

roosakas-

lauvär-

laugudel või highlighter’ina

duvalt paremini katavad ja

jäävad neil toredalt

sillerdu-

kokku hoitud!

kes on ka sarja modelliks!

hillitsetud

pas-

telsetes toonides Les 9 Ombres

GIORGIO ARMANI kevadisest

käekirjaga Rootsi kunstniku

ma.

niisutav koostis ning

harmotäiendavad.

toonid omavahel kenasti

koos kauni ja intuitiivse

särava ja erksa meigikollektsiooni

särava

ja

aga URBAN DECAYuus palett

Looduskosmeetika lipulaev
DR. HAUSCHKA

insil-

lauvärvikolmikud

rohke pigment annab huultele tugeva
värvi juba ühe tõmbega, jättes kergelt

eriti

tensiivse

siivselt rikkaliku viimistluse
erilisteks puhkudeks.

kõrge pig-

raalseid

niivõrd kerge ning õrn, et selle

davad huulevärvid Colour

Shadow Trio

on

Mineralize laseb nahal hingata ja on

hool-

Photo Edit

eelistavad keemialaborite ees

mineraalkosmeetikakollektsioon

MAX FACTORi uued

ja
ägedad
Uued

kosmeeti-

Eye

on

sele eriliselt

−

niisutava

Ombre

tõmmis, mangovõi ja

dow Pencils löövad

aprikoosiõli.

numeetri

nii et maksimumefekt

nendega

kulmud.

tänu

üle võõbata

kerge ja

tekstuuriga,

silmalau-ja

silmaümbrusnahka.

on

peale

miinimumvaevaga. Julgemad
võivad

on

mis tähendab, et meik
ei ärrita

nun-

lakke! Lisaks

neid ütlemata lihtne

Shadow

mineraalide sisaldu-

toonides

lauvärvipliiatsid

ka

M.A.C-i säravad lau-

ke-

Hypnôse Mini Eyesha-

kanda,

valik

mitme

värvid Mineralize

magus nagu suhkur

pastelsetes

Puhas

DR. HAUSCHKA

ke-

vadkollektsiooni lauvärvi-

paletilt

leiab kaks matti

ja

kaks sädelevat tooni, mida
sobib kasutada alusvärvina

kogu
ja

lau katmiseks, alumise
ülemise

ripsmejoone

toonitamiseks, silmi
suuremaks võluvate
rõhkude lisamiseks,

pilgule sügavuse

või

kelmikuse andmiseks.
Lisaks

kõigele

hoolda-

vad lauvärvide koostises

olev musta tee

tõmmisjasiidipulberka
silmaümbrusnahka.

MEIK

Chanel
Marques'
Almeida

Issey Miyake

Hoolitsetud,
aga mitte

perfektne
Üheks olulisimaks ilustandardiks
nii moelavadel kui ka

on

„päris”

elus saanud naturaalsus. Nii

ka

on

sel kevadel jumestuskunstnike

Puhas valik

ees-

ja ägedad

märk näidata nägu hoolitsetuna,

Uued

kuid

CHANELi uue jumestuskreemi Le

mitte

perfektsena. Seega

kasutusel rohkem
lid

ja puudrite

näpud

asemel

kui

on

pints-

kreemjad

tooted. Tervislik jume vajab endiselt
ka veidike meigi abi, kuid seda

jale

silmale

jul.

Läbikumav

kõige

pal-

nähtamatumal ku-

põhi,

an-

kogus

nahale just selle

õige ja vajaliku kuma.

valgustpeegeldaja kui

peitepulk, varjab

nab justkui teise naha efekti. See

ebatäiused

ühildub imeliselt iga nahatooniga, on

kuhu

kerge hajutada ning meeldivas

tasa-

kaalus katvuse ja läbipaistvusega.
GIVENCHYkevadkollektsioonis

olematu

peitekreemi ning sära andvad
tooted annavad

Teint Ultra koostis on siidine ja

M.A.C-i
nii

ootab revolutsioonilise

iluime Teint

ja

ka

diskreetselt

see

lisab kuma sinna,

Ka GUERLAINi
Terracotta
naturaalse
on

si-

saldab 77 mineraalkompleksi ja

E-vitamiini,

mis annavad

tervi-

sest pakatava läike nii näole kui

vaja.

se, sel

mineraalsarja Minera-

lize Skinfinish särapuuder

Light

ja

päikesepuuder
annab ülimalt

läbikumava tulemu-

kerge

tekstuur ning nah-

derikas puuderkreem Mineralize
Loose Foundation tagab aga
keskmise katvusega veatu põhja,

Couture Cushion Glow Two-

ka hooldav koostis, mida

Tone Highlighter, mis on nahka

tatud antioksüdantide, C- ja E-

Tulemus jääb pehme ja

toimega, lisab sära (aga mitte sädelust) ning annab terve jume. To-

vitamiinidega ning mineraalidega.

mulik ega tundu nahal raske.

värskendava ja niisutava

Guerlaini

kevadmeigikollektsiooni

säravaim

pärl

on

aga

redat käepärast cushion’it võid

geldaja ja põsepuna

sellega mis tahes hetkel meiki korrigeerida. Samast sarjast päri-

Heart

iga päev käekotis kanda, et

neb teinegi uudne vidin Mat &

mameigipulk, mil-

ne

on

rikas-

mineraali-

ka kehale, sama sarja

Météorites

Shape, kaks

puuder, mis

valgustpee-

ühes unikaal-

toob esile naha

loomuliku sära.

leb ka DIOR ,kelle

tistava toimega

loodud

vee

baasil

jumestuskreemi Diors-

lega saad samuti igal ajal meiki

kin Forever Undercover kont-

värskendada ja kohendada.

sentreeritud

SENSAIHighlighting

tagab

pigmendisisaldus

maksimaalse

katvusega

Concealer on peitekreemide

kauakestva tulemuse,

kõrgeim pilotaaž. Olles ühtaegu

samal

ajal

jäädes

tänu õhulisele teks-

tuurile nahal ülimalt loomulik.

loo-

austa-

Veganikosmeetika

jad ilmselt teavad, et väga
suur osa URBAN DECAY

kosmeetikat on just nimelt

veganimärgistusega ja
kehtib ka nende uue

Täiesti uut innovatsiooni esit-

Blur Touch, mis on nahka

jättes näo tervislikult kumama.

see

peite-

kreemi All Nighter Water-

proof Full-Coverage
Concealer kohta, mis katab
kenasti kõik, mida katta
soovite, ja on absoluutselt
kauakestev.
DR.

HAUSCHKAkevad-

kollektsiooni jumestuspuudri

navärskuse, kerge sädeluse ja sileduse. Suure puudripints-

kolm värvi sobivad igat tooni

haga, andes jumele

liga korraga üle nende

– et värvid
ühtlaselt seguneda − võib
jumestuspuudrit silita-

tõmmates

saaksid omavahel

da kas otse nahale või
ka jumestuskreemi

peale. Naha eest kannavad hoolt

koldrohu- ja

nõiapuutõmmised.
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WILD
ROMANCE
Full Presicion huulepulk
•

•

täpne pealekandmin

e

täiuslik katvus

artdeco.de

TREND

Nahahoolduse
SUPERTRENDID
T e ks t: Helen Külaots

Taas

on au sees

tooted, mida

VIDA

PRES

FOTOD:: KAUBAMAJA,

teadmine,

et

paljud

sisse sööme, sobivad ime-

hästi ka nahale ja juustele määrimi-

seks. Otsetõlkes

on

„taldrikult näkku”!

on

ilumaailmas tõstnud

huvitava

et

köögiviljad, sisaldavad rikkalikult
antioksüdante, mineraalaineid,

söögiteemale

teistmoodi

nende kasutamine

ja
on

inspireeritud tooted ning

leidsime ka

põneva tekstuuriga üllatajaid. Omapärane

pole

lihtsalt eriefekt või

vitamiine

ja oomega-3-rasvhap-

peid. NäiteksKOCOSTAR SLICE’i

TOMATIMASK kirgastab tuhmi

Otsisime Kaubamaja Ilumaailma lettidelt üles

ga

nagu tšiiaseem-

ned, jõhvikad, saialill, aaloe ja ka

Lisaks

meeltele omaette elamus.

kulinaariast

Iluvõimendajad,

selle liikumise nimi

pead sedavõrd

tekstuuriga tooted,

Köögiviljad ja
muud supertoidud

tühipaljas

sõltub, mismoodi ained naha

sisse

edevus

poevad

–

nahka.MISSHA PURE SOURCE’i

hul-

tekstuur

sellest

või sealt

RIIDEST MASK

riisiga

aga värsken-

dab, vähendab naha stressi ja
parandab õhusaastest kahjustunud jumet.

mürke väljutavad.

Looduslikud maiused
Puuviljad

on

täis vitamiine ja

mineraal-

aineid, mis ennetavad ja vähendavad
vananemismärke

ning

de radikaalide eest.

kaitsevad vaba-

Magusasõpradele

on siin midagi eriti tervistavat: MELVITA
KEHAKREEM sisaldab mett, mis toidab

ja kaitseb nahka. Sobib neile, kel nahk
on

pidevalt

kuiv. O’RIGHTi KOHEVUS



ŠAMPOON goji-marjadega

on

üdini mahe

toode, mis puhastab peanaha õrnalt ja
tõhusalt. Sobib hästi nõrkadele ja

õhu-

kestele juustele, lisab kohevust ja

elu-

jõudu.

Jätkates

MÁDARA

puuviljaosakonnas,

HUULEPALSAM

on

siis

ploomiõliga.

Pehmed ja lopsakad huuled tagatud

juba esimesel kasutuskorral!

1Kocostari tomativiilu näomask 4.90
2Missha riidest mask riisiga Pure
Source Cell Sheet Mask 2.40 €

3Melvita kehakreem

Kaubmlinjas.

4Mádara ploomi huulepalsam Plum
Plum Lip Balm 10.49 €
5O’Righti šampoon Goji Berry
Volumizing 250 ml 15.99 €*

T

ainult

ärniga

müügil
to de

tähistaud

*T
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Nectar de

Miels 175 ml 22.99 €
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ÜHESKOOS
LUKSUSLIKUD

OLEME VÕITMATUD

MATID

TOONID

COLOR

RICHE'LT

TREND

Energiasööstud

Eriti

Turgutavate omadustega toiduained,

ägedate
tekstuuridega

nagu kohv, ženšenn või roheline tee,

tooted

annavad

Need ilutooted käituvad nagu ka-

ka nahale määri-

energialaksu

des. PIXI HAPNIKUGA RIKASTAV MASK
GLOW O2 OXYGENon lausa
sünonüüm! Selles
ženšenn

on

ja hapnik,

taaselustab

meeleonid

energia

oma

peidus kofeiin,

muudavad kasutamisel

DAVID MALLETT LE VOLUME MASK

mille koostoime

NO2 JUUKSEMASKon veidi

värskendab tuhmi nah-

ja

−

värvi ning mõni ka struktuuri.

juustesse kandes muutub

ka. Nahal hakkab mask mullitama ja

meks ning tulemuseks

tekitab õrna kipitust

Pealekauba stimuleerib

peabki olema,

sest

täpselt nii

−

tähendab,

see

et mask

tasub

töötab. Enne kehamaski te-

gemist

välja

GA BALM

–

HUTAV

kauemaks, töötab

NÄOMASK on

ne

ORIGINSi VA-

aga

see

nahale veidi

kui niisutav ja

nooruslik. PIXI ROSE CAVIARi
olevad

SEERUMIsees

kesed

„plahvatavad”

pisikesed kapslikäes hõõrumisel

ning nendest väljuval essentsil

pungil

nagu

puhastab meigi

see

rahustav mask. Nahk jääb alati ülimalt

pehme ja

ve-

SÜGAVPUHASTAV

detox-ainetest,

juuksekasvu! Kultustootena

ja trimmib. Kui jätta

BANAANIGA KEHAKOORIJAT,

nitusarmidega.

värsked ja kohevad juuksed.

see

kreem muutub näol õliks, mis

BODY BOOMi KOHVI JA

ja

kuid

kõvaks, välja pestes peh-

tuua EMMA HARDIE PUHASTUSMASKI MORIN-

võiks proovida aga

mis võitleb tselluliidi

on

liimjas,
see

roheli-

rik-

on

kalikult antioksüdante ja naturaalseid

tee, spirulina ja spinat.

õlisid,

Neid armastavad ka rohelise

mis

pehmendavad,

uuendavad

ja

ühtlustavad nahka. Omamoodi maski-

smuuti sõbrad!

elamuse pakub GLAM GLOW’ MUDAGA
PINGULDAV HOOLDUSVAHEND,

mis

on

valge, kuid muutub nahal hõbedaseks.
Kuivanud

Kala, tigu ja
kanep!
Kala

LIKU SÄRA KAPSLITES,
miseks. Seda
on

surnud naharakud. KIEHL’Si GEELJAS SAIA-

seekord pearoaks SUPERMOODi NOORUS-

on

ka neid

on

mis

on

seespidiseks

kasuta-

oluline mainida, sest ilumaailmas

kapsleid,

mask eemaldub nahalt nagu

kile, võttes endaga kaasa mustuse ja

mida tuleb kasutada vaid vä-

LILLE JA AALOEGA NIISUTAV MASKon sellise

retise tekstuuriga
maski

tegemist

– keegi

ei pahanda, kui

seda natuke mõnu

de vahel mudid, seda

pärast

tar-

enne

sõrme-

mõnus katsuda. Saialill

on

lispidiselt. Kala kollageen muudab naha ühtlase-

rahustab, aaloe niisutab. KIEHL’Si

maks ja elastsemaks, biotiin hoiab naha ja juuksed

JÕHVIKASEEMNE NÄOMASKon mõnus justnimelt

ning

tervena

C-vitamiin

aitab kaasa kollageeni

nende seemnekeste pärast, mis seal

tootmisele. SKIN HOUSE’i VANANEMISVASTANE

KREEM on

aga teolima

ekstraktiga.

tigude lima igati auväärt aine, sest

Ilumaailmas
see

vananemisprotsessi ja turgutab naha

misvõimet. Eesti hittmärgi LUMI TOITEV KANEPISEEMNE-KEHAÕLI aitab nahal säilitada

õiget

niiskustaset. Naturaalsed eeterlikud

õlid aktiveerivad

lümfiringet, pinguldavad

lõtvunud nahka ja aitavad

on.

on

aeglustab

taastu-

KURKUMI JA

Need koorivad näo klaariks

Ja infoks

pigmenditerrori

käes

pikemal kasutamisel ühtlustab
nahatooni! Tekstuurihitt

on

nagu

sees

peidus

ladvaõunal!

kannatajatele:
see

Kiehl’si mask

ka MIZONi

ÕRN VAHULINE SIDRUNIAROOMIGA
NÄOMASK. Kes siis vahtu ei
mastaks? Aitab samuti

ar-

pigmendi-

laikude vastu, ahendab poore,

ühtlustab jumet ja värskendab!

väljutada kehast üleliigset
vedelikku.

100 ml 35.99 € 2Pixi mask Glow O2 Oxygen 50 ml 33.99 €3Body Boomi kehakoorija kookosega 15.49 €*
Moringa Balm 58.99 € 5Pixi seerum Rose Caviar 45 ml 33.99 € 6Kiehl’si näomask Calendula & Aloe Soothing Hydration Mask
100 ml 44.99 €* 7Kiehl’si näomask Turmeric & Cranberry Seed 100 ml 44.99 €* 8The Skin House’i Wrinkle Snail System Cream 100 ml 31.99 €*
9Supermoodi särakapslid Youth Glo Radiance 75 tk 58.99 €*10Lumi kehaõli Revitalising Body Oil 100 ml 14.99 € 11Glamglow’ mudamask Gravitymud 50 g 49.99 € 12David Mallett Le Volume Mask No2 180 ml 54.99 € 13Mizoni vahuline näomask Vita Lemon 100 g 19.99 €

1Originsi
4Emma
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vahutav savimask By All Greens

Hardie mask
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NAITA OMA TOELISI VÄRVE

I

L

u/h£n

€

\

ARKTILISED VARJUNDID
ANNAVAD NAHALE

SÄRAVA
Avasta meie

Uuenenud

TEKSTUURI JA TOONI

põhjamaised

CC tooted ja saavula veatu

Nordic Chic CC tootesari sisaldab

kauapüsivaid tekstuure,

/

TÄIUSLIKULT

Meie enimmüüdud

roheline toon,

mis

mis

Nordic Chic CC

LJued Nordic Chic CC pliiatsid

puudris

on

tumedate silmaaluste varjamiseks.

OO

BORN

@ LUMENE. EESTI

OF

Q

LIGHT

MGBEAUTY.EE

ja

on

nüüd uuenduslik

veelgi

efektiivsemalt.

täiuslik lahendus punetavate

piirkondade neutraliseerimiseks, jumetu

BEAUTY

jume!

kergeid

peidavad nahatooni ebaühtlused.

katab mistahes punetuse

LUMENE

Lüsi

naha

kirgastamiseks

ja

MÄRK

VÄRVID
mineraalidest
Naturaalseid pigmente sisaldav mineraalkosmeetika

on

looduslik ja kerge, sobides seetõttu eriti hästi nii neile, kes
eelistavad „puhtamat” kosmeetikat, kui ka tundliku ja aknele
kalduva nahatüübi omanikele.

:i

Teks t:i Kristi Pärn-Valdoja (ajakiriS ä de) FOTOD : VIDA PRESS, TOOTJAD

Kuigi
on

mineraalkosmeetika
eriti

popiks

saanud

just viimastel aastatel,

pole
gi

põhimõtteliselt on

tegelikult

see

uut.

mineraalkosmeetikat

ehk „maa värve” kasutatud

aegadest. Kleopatra
se

ookriga

huuli ja

mida-

Pigem vastupidi,

juba

iidsetest

näiteks värvis puna-

põski,

samuti kasuta-

vad erinevad hõimud looduslikke

tud

kujul ja need peegeldavad valgust,

aidates nõnda
netust.

varjata kortse ja naha

Mineraalkosmeetika

koostisosadeks

on

pu-

peamisteks

peeneks pulbriks

jahvatatud vilgukivi, titaandioksiid,
tsinkoksiid,

raudoksiid

ja ultramariin.

Olenevalt firmast lisatakse mineraalsete

baaspuudrite koostisesse

ka kaoliinsavi,

mis tasakaalustab rasuerituse, et nahk

läikima ei hakkaks.

pigmente rituaalidega seotud sümbolite
nahale maalimiseks ka

tänapäeval.

MINERAALKOSMEETIKA EELISED

Nii-öelda moodne mineraalkosmeetika

Mineraalkosmeetikaga

tekkis 70ndatel, mil

on

hipid ja loodusliku

eluviisi pooldajad hakkasid katsetama

„teeme-ise”-kosmeetikaga.

keemiavaba

loodud jumestus

väga hea katvuse ja püsivusega, selle

puudrid

et

see on

100% naturaalne, ei

tifunktsionaalsus, tugev pigment ja

ning

Plusspunkte

on

saavad ka toodete mul-

meetika vahel

mineraalkos-

meetika sisaldab naturaalseid

LILYLOLO− ROHKEM KUI KÜMME

2005. aastal loodud tuntud mineraalkosmeetikamärk

igaühe individuaalse nahatooniga.

LilyLolo tuleb Inglismaalt

Kui kosmeetikatoote koostisainete

see

veel,

leiduvad naturaalsed värvid

on

anorgaa-

et

tegemist on

kirjel-

mineraalkosmee-

Kui mineraalkosmeetika

puhul

tegemist naturaalse 100% loodusliku

nilised tahked ained, mis esinevad loo-

koostisega,

duslikult nii kivimites kui ka maapinnas.

võib toode sisaldada küll mineraale, aga
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peenesta-

on

Vikki Khan. Vikki

vaimustus mineraalkosmeetikast Amee-

dus sisaldab sõna „mineraal”, ei tähenda

tikaga.

on

jms.

värviderohkus. Samuti sobivad toonid

mitte värvaineid. Mineraalkosmeetikas

Kosmeetikas kasutatakse neid

84

pigmente,

õlisid

kokku

HEA TEADA

tava- ja mineraalkos-

on see, et

kunagi

AASTAT MINERAALKOSMEETIKAT

ja selle asutajaks
Suurim erinevus

tark

väga nahasõbra-

lik.

MILLEST SEE KOOSNEB?

ei sisalda

alkoholi, lõhnaaineid,

asjaolu,

Colorescience omanik Diane Ranger, kes
mineraalkosmeetikamärki

et mineraalsed

da

esimesena kasutusele võtnud firma

oma

on

talki, jahu, sünteetilisi värvaineid,

ummista poore

1977. aastal.

päritolu. Seepärast

toodete koostist ja jätta meelde,

olulisimaks eeliseks võib kindlasti pida-

Väljendi „mineraalne meik” olevat

esitles

looduslikku

lugeda

siis tavakosmeetika

ülejäänud koostis võib ikkagi

puhul

olla

mitte-

rikas, kus

ta seda enda sõnul

kokku ostis. „See mõjus
tõeliselt

tegid

hästi,” räägib

mulle muudkui

mu

ta.

„Mu sõbrad

komplimente,

pani mind mõtlema sellele,

puudu

lõputult

nahale

et

turult

mis
on

üks mõistliku hinnaga kvaliteetne

mineraalkosmeetikamärk. Nõnda hakka-

singi katsetama ja

asutasin

LilyLolo.

e

OO

<3

MÄRK

Esimesel päeval sain tellimuse kolmele

tootele, praegu
kui 40

he õe, Lisa

ning

müüakse märki rohkem

Firma nimi tuleb Vikki

riigis.”

ka-

(Lily) ja Lorraine (Lolo) järgi

see on

võitnud tohutult erine-

vaid iluauhindu nii Suurbritannias
kui ka
on

mujal.

Kõik

LilyLolo

tooted

100% looduslikud, need ei

da ohtlikke kemikaale,

sisal-

parabeene,

talki, vismutit, nanoosakesi,

süntee-

tilisi värvi-, lõhna- ja säilitusaineid.
Tooteid

pole

testitud loomade

peal

veganiLilyLolo mineraal-

GLO SKIN BEAUTY−

Kas

UUENENUD GLOMINERALS

küpsele

kosmeetikatooted antibakteriaalsed,

Teine tuntud mineraalset

Mineraalmeik sobib kõikidele

sisaldavad looduslikku päikese-

nilist kosmeetikat pakkuv kauba-

ja suur

neist sobivad ka

osa

tele. Lisaks

on

kaitsefaktorit, parandavad
ning

sobivad ideaalselt ka

kutele. Tooted

on

nahka

märk

allergi-

kui ka

põletikuvastased

ja aitavad rahustada

stressis

nahahaiguste puhul,

näiteks rosaatsea,

Regulaarsel
LilyLolo

novatiivse

kuperoosa ja akne.

kasutamisel

kosmeetika

parandab

ooniga,

Beauty tooted
on

täistaimsed mineraalsed

saadaval
lasti ka

13 säravas

mis saab

hendist ja lõpeb

nahahaigusi ja

hitt-tooted

Glo-

näiteks nende

põsepunad,

mis

värvitoonis, ja kind-

on

vipaletiga, need

huulepulgaga.

jumestusel

joontesse koguneda.
Kuidas valida endale õige aluspuuder?
Roosaka naha

Glo Skin

täiusliku katvuse ja

on

aluspuudrit,

kasutada kindlas-

mis ei lase

in-

mineraalmeigikollektsi-

värparabeeni-ja talgi-

suurepärase püsivuse ning

ti ka

seda

alguse näopuhastusva-

on

nahatüüpi-

dele. Küpse naha puhul soovitavad

nüüd

nahahooldussarja ja

täiendava hooldava

teisi nahaprobleeme.

LilyLolo

meigikollektsioonist

nime Glo Skin Beauty. Tegu

nagu

nahale?

LilyLolo meigieksperdid

varem

nahahooldusmärgist

Therapeutics, kannab

nahka,

samuti võib neid kasutada ka erinevate

GloMinerals, mis

koosnes nii

ja orgaa-

sobib ka

mineraalpuuder

rikkaliku

vabad. Tooted sisaldavad A-,

C- ja

puhul mõjuvad kõige

mulikumalt külmad toonid, kollaka
aga

samal

soojad alatoonid,

kui

ajal

loo-

puhul
neut-

raalsed toonid passivad hästi kõikidele

nahatüüpidele. Hea nipp
randmete

siseküljele ja

peamiselt

sinist värvi,

külma

−

heida pilk

kui veenid

on

oma

on

sul tõenäoliselt

alatooniga nahk, ja

kui

need pais-

E-vitamiine, rohelise tee ekstrakti ja tu-

tavad rohelised, võivad paremini

tooni ja need sisaldavad peeneks jahva-

gevatoimelist antioksüdantide

sobida soojad toonid. Naha loomulikke

tatud

aitavad võidelda vabade radikaalide

aluspuudrid. Aluspuudreid

on

18

mineraale, päikesekaitsefaktorit,

valgust peegeldavat vilgukivi,

mis

varjab

tu, samuti

on

neil tõhus

segu, mis

UV-kaitse.

suurepäraselt iluvead ja peened jooned,

toodetes kasutatavad mineraalid

ja antibakteriaalseid koostisosi ning

nud kolmekordse

bivad hästi ka veganitele. Tõeline
toode

sprei,

on

ka värskendav

mis kinnistab

sel kaua

so-

super-

meigikinnitus-

jumestuse

ja aitab

Glo

on

läbi-

mis muudab

alatoone saab aga

mahendada,

tada ühe tooni võrra erinevat
Näiteks võib roosaka
valida

kui kasu-

aluspuudrit.
nahale

alatooniga

neutraalse või sooja tooni.

nende koostise ülipeeneks, kinkides tänu
sellele ühtlase

ja loomuliku jume. Loo-

mulikult ei leidu neis

talki,

mistõttu ei

Kas

mineraalpuuder

sobib kuivale

nahale?

kuivata need nahka ega ummista poore.

Mineraalpuuder sobib kuivale nahale

Glo Skin Beauty rahvusvahelisteks best-

väga hästi, aga

joontesse koguneda. Sisaldab rahustavat

selleriteks

mist

ja niisutavat

lehe ekstrakti sisaldav silmaaluste

lase

püsida. Sprei

meigil

laiali

eriline koostis ei

jahvatuse,

vas-

valguda ega peentesse

aaloed

ning pantenooli ja

antioksüdantset rohelist

teed,

suurepäraselt ka veganitele.

sobib

on

vitamiine ja rohelise tee

kreem,

huuleläiked

puuder

Shimmer Brick.

ja näole

peite-

sära andev

on

puudri

enne

pealekand-

soovitatav nahka korralikult

sutada

ja lõpetuseks

kasutada

spreid,

mis annab nahale

nii-

meigi-

lisaniisutuse.

Kuidas saavutada parem katvus?
Selleks tuleb mineraalpuuder kanda peale
õhukeste kihtidena,

pöörates

tähelepanu paremat

katvust

erilist

vajavatele

piirkondadele. Kui vajad väga tugevat

katvust, võib aluspuudri sisse segada
mineraalset peitepuudrit ja selle

pintsliga
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nahale kanda.

kabuki-

PÄIKESETÕUSU

KARGED NOODID

PARFÜÜMIPUDELIS

SOOVITUS

Juuksed

KIIRELT
stiilseks
TEKST: Helen

Külaots

FOTOD: KAUBAMAJA, DAVID MALLETT, VIDA PRESS

Lisa

kohevust, aja krussi,

sirgenda,

kinni või

pane

jäta juuksed stiliseeritult

lohakaks

−

sel kevadel

kõik lubatud. Need

fix-juuksetooted,

mille

on

quick-

alljärgnevalt välja

toon, aitavad rõhutada loomulikku kihara-

ilu ja fikseerida soengu, mis
kust õhtuni. Pidev

püsib

hair

„good

garanteeritud! Boonuseks

hommi-

day”-olek

juuksesõbrali-

kud koostisained.

MARLIES MÖLLERi
JUUKSESPREI GOLDEN
CAVIAR 150 ml 47.99 €
Kaaviariekstrakti

ja

kulla-

osakestega juuksesprei

on

tõeline luksuspomm. Juustele tekib justkui

matu kaitsev loor

ülesanne

kergesti

on

ORIBE TEKSTUURISPREI

läbipaist−

muuta

DRY TEXTURIZING
300 ml 44.99 €

kaaviari

juuksed

Läbipaistev tekstuurisprei

soengusse sätita-

loob mulje, et juuksed

vaks ning kullaosakesed

tihedad ja lopsakad.

hoiavad kaua puhtust ja

toode

on

püsib kaua.

mus

lisavad veidi sära. See

kesed

Marlies Mölleri

millele

absoluutne bestseller!

on

Tule-

Spreiosa-

imavad rasu, tänu
näivad

juuksed pä-

rast kasutamist puhtamad

ja püsivad ka kauem

värs-

kena. Kasutamiseks raputa

pudelit ja pihusta juustele
just sinna,

kuhu soovid

veidi kohevust

ja

tekstuuri

lisada. Sobib kasutamiseks

ka kuivšampoonina.

LONDON

LABS’i KERGE
JUUKSEVAHT
MODERN
MOUSSE
100 ml
23.99 €
See
on

juuksevaht
mõnus

hendab

MUSTKÖÖMNE KUIVÕLI

annab neile
hoidvuse ning

Mustköömneõli ja siidiproteiinidega kuivõli
−

see

sära. Tulemus ei
Loomulikult

jääkaineid.
mine

on

on

on

juukseõlifänni-

taastab ja toidab, lisab elujõudu, siidisust ja

jää
see

rasvane, sest õli
toode ka

imendub nagu niuhti!

parabeenivaba

No mida veel ühelt

juukseõlilt

ega

jäta juustesse

soovida? Pealekand-

lihtne: kanna väike kogus õli peopesadele ja jaota

niisketesse juustesse, soovi korral föönita ja sirgenda. Seejärel
asu

nautima seda mõnusat

must.

88

HOOAEG / KEVAD 2018

tervista-

valt, sest sisal-

LUX BLACK SEED OIL DRY OIL 89 ml 20.99 €

de lemmik

juuste

kähardumist,

mõjub
CHI

kerge

mis vä-

toode,

pehmet ja

kadestamisväärset tule-

dab looduslikke koostis-

aineid,

nagu maisitärklis

ja

nisuvalk. Enne kasutamist
loksuta

pudelit ning

kätele paras

kanna

kogus vahtu,

seejärel hajuta

see

ports

rätikukuivadesse juustesse.

Meisterlik valik veidi hooletu
stiili saavutamiseks!

EBEK

soovitus

CHI LOKI

KREEM LUX BLACK

SEED OILCURL DEFINING
CREAM GEL148 ml 19.99 €
Lokikreem
ga

on

kerge fikseeringu-

ja aitab laines juustel püsida

tippvormis. Geeljas

terve päeva

kreem aitab lokil paremini esile
tulla

vähendab kahu tekki-

ning

mist, mis niiskes õhus muidu
kimbutab. Mustköömneõli

tugevdab juuksekarva ja
lisab läiget.

David
Malletti
3 nippi

LA BIOSTHETIQUE’i

VÄRSKENDAV
KUIVŠAM

POON POWDER

1.

SPRAY 200 ml 21.99 €*

Kuivšampoon pole mitte ainult

puhtama mulje saavutamiseks.
See annab juustele paraja
guse

ja

kohevust,

soengut

ne

–

teha. Raputa

liht-

ja

Kuna kuivšampoon võib

HAIR COUTURE SILK

mõjuda juustele kuivatavalt,

PERFUME 200 ml 26.99 €

ära kasuta seda

iga päev.

Läikesprei

Samuti vali alati

sel-

soengu

sobib ideaalselt

viimistlemiseks, kuid

3.

väljaminekut juuksed

Kinnita paar tundi

(ära

kasuta

töötab ka nagu pähejäetav

mis võib juustele

jälje jätta) ja lase

sest see

pigem juuksesõb-

juuksekarva,

ralikud, nagu ka

pusad,

pehmendab

harutab lahti

annab terve läike

kaitseb ka

need siis

ning

juuksed

keskkonnamõjude

eest. Milline

tagasi

multifunktsio-

niaõli

DAVID MALLETTi

ja

õrna

osa

Pihusta
miseks

siidiproteiini.

da? Sest kerge läige on

SALT SPRAY150 ml 29.99 €

imekaunite juuste esimene

ja

et

oma

viimistlejuustele

juuksepuudrit.

Miks läikespreid üldse kasuta-

SOOLASPREIAUSTRALIAN

suviselt lohaka

lahti,

saaksid

loomulikust kujust.

headuses tuntud argaa-

tunnus.

T

loomulikult

aäirnmtuhgülsd
to de

*T
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tegemiseks

mõjuva

soengu

kui oleksid nautinud
mõnusid
lel

oma

ning

just-

ranna-

lasknud meretuu-

juukseid

sasida. Tulemus

püsib pikalt ning juuksed
samas

on

kerged ja värsked. Nagu

kõik David Malletti tooted, ei
salda

see

DAVID MALLETTi JUUKSEPUUDER

ideaalne. See lisab

tekstuuri ning loob efekti,

sprei kahjulikke

HOOAEG / KEVAD 2018

si-

aineid.

VOLUME POWDER 29.99 €

Kohevust andev juuksepuuder annab mõnusa
va

vetru-

efekti, mis püsib kaua. Lisaks näivad juuksed

tihedamad

ja püsivad

toode ei sisalda

kauem värskena. Puudri

kahjulikke aineid,

loomade peal ning

see

kujul

seda pole testitud

ei mõju juustele kuivatavalt.

Kanna puudrit juuksejuurtele ning aja näppude abil
seda veidi

juuste

otste

lokitan-

gidega kergelt lainesse.

juuksekummi,

naalne töövahend! Sisaldab

on

2.

palsam,

Biosthetique’il

soola-

juuksed fööniga ja

line toode, mille

oma

Soolasprei

Kuivata

säti sõrmedega või

koostisained

on.

David

juukseseerumit

pihustit.

BALMAINi LÄIKESPREI

on

juustesse

pihusta juustele Australia

pihusta kuivadesse juustesse.

La

Kaubmlinjs.a

desse

Malletti

#DM027 ja kohevuse lisamiseks

ko-

lisab tekstuuri

healõhnalist värskust

Kanna käterätikukuiva-

suunas

laiali.

enne

üles

liiga tugevat

r*
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Dr Irena Eris
Sensi Science tootesari

on

eksklusiivselt

müügil vaid

Tallinna

Kaubamajas

ILUMAAILMA
UUDISED

La Femme Prada
L’Eau

ja L’Homme

Prada L’Eau
õrnad aroomid
Prada kollektsiooni uuteks

pärliteks

on

üksteist

täiendavad värsked lõhnad La Femme Prada L’Eau

ja

L’Homme Prada L’Eau.

Naistelõhna La Femme

Prada L’Eau juhatab sisse mandariiniessentsiga
rikastatud

ja ilang-ilangi nootidega

mahendatud

roheline plumeerialill. Tuberoos võimendab seda

Sume

on

MILLER HARRISE
on

F. Scott

„Sume

on

SCHERZOja

Fitzgeraldi

õhulist kooslust

ÖÖ

merevaik

romaanist

ja kontrastidest. Tender

valguse ja varjude mäng

on

ja

iiris punase

puudrinootidele

parfüü-

sügavamaks.

ingveri ning neroliga.

pudeleid

kui

Lille-

seedri-ja

sekundeerib sensuaalne sandel.

La Femme Prada L’Eau

mid, mis tõlgendavad lugu muutustest

muudab

lised noodid rõhutavad värskust ning

TENDER

öö” inspireeritud

ja

Meestelõhnas L’Homme Prada L’Eau segunevad

ja L’Homme Prada L’Eau

katab Prada toodete peen tunnusnahk,

safiano.

udusse

mässitud lillede vahel, kus mustad
tulbid vahelduvad helelillade rooside

Chloé sisemise

ja rohelise hüatsindiga. Scherzo
kehastab seevastu intensiivsete vär-

jõuga Nomade

vide ja aroomide kaleidoskoopilist
kombinatsiooni, mille avavad veripunane

ja

apelsin, helelilla India puju

kuldne

viirukipuuvaik,

mis

Parfüümimeister Quentin Bischi kokku segatud looduslikke

komponente valgustab ja eristab joovastav harmoonia, mis

on

ühtaegu kontrastne ja joovastav.

on

ülimalt inspireeriv ja kantud vabanemise meeleolust.

Selle võimsa

lille-chypre parfüümi

nagu vabaduse

tuul, mis

on

eri tahud voogavad
ühtaegu mahe ja jõuline.

Tammesambla intensiivselt mineraalset karakterit

ümb-

ritseb loorina mirabellploomi lopsakas magusus ning
sellest värskusest tõuseb esile freesiast hoovava
õiteküllase luminestsentsi aisting.

Vaba

ja sõltumatu

armastuse revolutsioon:

Riukalikud NINA
& LUNA LES

Gucci

Guilty Absolute

Pour Femme
astub naine

„Minu kujutluspildis

MONSTERS
nina ricci

ma
on

hakkama.

paharetti

valla

päästma ja

karamelli- ja puudrihõnguline lille-puuviljalõhn,
on

segamini pirni ja

musta sõstra

Guilty revolutsiooni jätkuna jõuab müügilettidele
meestelõhna Gucci

Guilty Absolute

Homme’i partnerparfüüm
TE POUR FEMME. See

Pour

GUCCI GUILTY ABSOLU-

armastajapaar väljendab

vaba armastuse ideed ning parfüümipaar täien-

DE NINA RICCI LUNA seevastu on gurmeesegu

poole viival teekonnal.
Põldmarja ning roosi salapärase ja magusa noo-

värsketest ananassi-

diga

lehtedega ning põhjaks pralinee.

Kollektsioonis

on

ja

monstres

laimiaroomidest.

mida müüakse limiteeritud

HOOAEG / KEVAD

LES

ka neli imelist tooni huulepulka,

Kaubamajas.
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tembuta-

LES MONSTRES DE NINA RICCI NINA

kus suhkruvatt

kallima vanni-

omaks,” ütleb Alessandro Michele. #GuiltyNot-

parfüümisari Belles de Nina ahvatleb

endas uinuvat

oma

tuppa, võtab tema parfüümi ja teeb selle enda

koguses ainult

dab üksteist vabanemise

avanevat lõhna Gucci

Femme täiendavad

poolsed puidunoodid. Täidlust
patšuli.

2018

Guilty Absolute Pour
küpress ja teised mõrkjamalisavad ambra

ja

Ahuhu

on

Hawaii looduses
kasvav

troopiline taim,

mille ekstrakt teeb
sinu

juuksed
tugevamaks ja
õnnelikumaks!

Omanäoline

juuksehooldus
Ilma

kahjulike

lisaaineteta

KRÄUTERHOF
Ainulaadne hüaluroonhappe

ja fütokompleksi kombinatsioon
muudab naha värskemaks,

pringimaks ja

nooruslikumaks!

Sobilik nii meestele kui naistele

ja igale nahatüübile!
Hüaluroonhape

on

parimaid

niiskuse sidujaid, mis

toetab aktiivselt

kollageenkiudude

ja

valkude tootmist

ning aitab märgatavalt
silendada kortse.

ILUMAAILMA
UUDISED

ALAÏA

Veteriigi

parfüümvesiParis
Nude

valitsejad
Invictus Aqua
& Olympéa
Aqua

Mõte „teise naha” parfüümist on Alaïa
parfüümiarendajate sõnavaras olnud

juba

esimese

alates. Nahk
Alaïa

parfüümvee

parfüümide maagia.

Nude

on

Parfüümvesi

tõeline

väljendab

seedri

uue Aqua väljaandega, mis on inspireeritud veele ja värskusele pühendu-

nud

igat

põhiole-

veevärske kui ka maheda,

Südame-

tugev puhang

meenutavad

pipra

on

puudrise

tun-

de. Ka meestelõhna Invictus Aqua saadab

noodid on lillelised, pilgeni tulvil iirise ja
apelsiniõite aroomist. Palja naha lõhna

põhjanoodid

soolatud vanill

jumalustest. Kreemjas

annab Olympéa Aquale ühekorraga nii

kašmeraani

ja

suurepärane kokkusobivus.

PACO RABANNE’i

kahe

„teine

nagu kleit, mis tunneb naise keha

jätkub

Invictuse ja Olympéa majesteetlik tõus

intiimne ja personaalne

sama

sentimeetrit ja saladust. Lõhna
must

2018. aastal

kõige täiuslikum selle suhte

väljendus aroomi kujul,
nahk”,

loomisest

lõuend, millel avaldub

on

tänu

Alaïa

meresoola

ja

suvist särtsu

juunosidruni, greipfruudi ja

roosa

kooslusele.

parfüümide signatuuriks, rikastatud
soojade tonkaubadega.

SALVATORE

Viva
La

FERRAGAMO

Juicy

Soirée

AMO ja moodsa
naiselikkuse

peolõvidele

kontsentraat
Vabameelse

Ikooniline Los Angelesi

moe-

ja

kahe

jalaga

maa

peal

seisva

naise deklaratsioon Amo Ferragamo!

noore

märk Juicy Couture paneb
püsti linna kõige tormilisema

ehk Ma armastan Ferragamot! on sama kirglik
ja söakas kui sellenimeline parfüüm. Amo

ja pöörasema

Ferragamo

peo

parfüümiga

Viva La Juicy Soirée, ainukese

piisavalt

ga, kus

sensatsioonilise

jaoks. Viva

akord musta sõstra ja rosmariiniga. Kerges
ja lilleõiena naiselikus südames sulab valge-

parfüümiga seltskonnahinge
Juicy Soirée pimestab kirgaste ja pulbit-

La

sevate

tipunootidega, mis paiskuvad värvika konfetisaju kombel õiteküllaste südamenootide ja soojade
põhjanootide
võimendab

õieline

ja vallatu

roosa

jasmiin

ühte

matepuu

essentsi

ja

ra-

barberi kirkusega. Lõhnapõhjas jääb helisema

hästi tasakaalustatud kooslusele. Üht-

aegu eksootilise

avaneb plahvatusliku isikupäratipunoote märgistab Itaalia bitteri

puidune

kiivi omalaadne noot

mahedus. Amo

Ferragamo

sensuaalsuse alustaladeks

on

unikaalse

Tahiti vanilli

essents, ambroks ja sandlipuu.

kogu kompositsiooni maagiat veelgi.

HELOЇSE

DE V.

soojadest
suvedest ja lapsepõlvest
meenutus

Heloϊse de V.

on

likest hetkedest

inspireeritud
ja

Lõuna-Prantsusmaal.
vad

tagasi

õnne-

emotsioonidest

Parfüümid

too-

mälestused

aromaatsetest

lapsepõlve
põldudest, kasteselt

värskendavatest suvehommikutest
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ning suplusest jahedas jõevees. Kvaliteetsed

ja hoolega

valitud koostisosad

muudavad parfüümid kauapüsivaks,
keerukaks, ent koduseks, et mälestus
nendest ilusatest ja helgetest
dest

püsiks kandjaga

terve

hetke-

päeva.
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ILUMAAILMA
UUDISED

BETTY BARCLAY
naistelõhn

Beautiful Eden
Õrna ja romantilise parfüümi juhatavad sisse pirni,
musta sõstra

ja mandariini mahlaselt puuviljased

Lilleline

lõhnasüda on komponeeritud
pojengi, Egiptuse jasmiini ja maikellukese rikkalikest

tipunoodid.

nootidest, mis sulanduvad elegantselt kreemistesse
vanilli ning sügavalt puidustesse

sandlipuu

Givenchy
huulepulk
Le Rouge Mat
on

palju

enamat kui

lihtsalt huule-

pulk. Hõbedasse ja ehtsasse

Säravad
silmad PIXI

lauvärvidega
Uued innovaatilised koostised panevad

Givenchy moemaja huulepulk

See

seedri- ja

nootidesse.

musta

nahka rüütatud aksessuaar annab

mad särama. Siidise

tekstuuriga

värvipalett sisaldab

12 tugeva

üheainsa tõmbega intensiivse vär-

daid toone.

ja

tõeliselt

väljapeetud

tulemuse. Luksusliku,
va

tekstuuriga

mati

mittekleepu-

sametine

pigmendiga

värvi, millest leiab nii heledaid kui ka tume-

vitooni

ja

3D-efekt

lisab silmadele sügavust

muudab need visuaalselt suuremaks. Vede-

las vormis kreemised lauvärvid elustavad ka

huulepulk

kõige

libiseb pehmelt üle huulte ja laseb

väsinumad silmad, andes neile taevali-

kult kumava lõpptulemuse.

muretult elu nautida.

Matt,
kuid
värske

meigipõhi
Kuidas kreemi abil naha

Kui

jumestus-

sueritust

maali-ja
ehte kunstiga
jõuline

lilla

ja sügav

Light peidab

endas

palju:

üllatavaid

valge vesiroosi

–

ekst-

muudab

jume matiks ja siidiselt

peh-

meks. Kuna kreem sisaldab

ka valgust peegeldavaid

Purpteks-

ropigmente,

siis

mik-

jääb jume

täiuslikult matt, ent mitte
kahvatu. Kasuta kreemi

päe-

jumestus-

tuure, ahvatlevaid värve, siidist puudutust,

vakreemi asemel,

lummavat lõhna, hooldavat sisu, mineraal-

seid värvipigmente ja ravimtaimi ning kaht

kreemi all või tupsuta päeva
jooksul läikima kippuvatele

erilist

tsoonidele. Saadaval

koostööprojekti.

Pakendeid kaunista-

vad fragmendid Rootsi kunstniku Emma
Lindströmi taiesest. Vaid märtsis

on

Ilumaa-

ilmas müügil meigisarjast inspireeritud New

Vintage by
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ERBORIAN

raktiga. Ränipuuder

violett. DR.

HAUSCHKAkevadine meigikollektsioon
le

rasa-

MATTE CRÉMEteab vastust

Korea

roosa,

seda

ohjata ja

mal ajal niisutada?

kunst kohtub

Õrn

Krissi ehtekollektsioon.
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sil-

rikkalik lau-

nii 45 ml

kui ka reisisuuruses (15 ml).
Erboriani tootevaliku leiad

Tallinna ja Tartu Kauba majast

ning

kõikidest I.L.U.

kauplustest.

5noorendavat kreemi naistele,
kes soovivad

oma

tõelise vanuse enda teada jätta…

Iga kreem sisaldab innovatiivset ßP3.

igapäevaselt. Ühtlasi

Safrankrookuse-keepuu-pepti idide

kolmikkompleksi, mis kaitseb nahka

võtab spetsiifiliste aktiivainete ühendus sihikule loomulikud

Müügil:

Tallinna

ja

Tartu

Kaubamajas,

Stockmanni iluosakonnas

Sothys salongides üle Eesti.

tegeliku

vananemise

märgid.

ning parimates

E-pood: beautystore.ee
www.sothys.ee
Sothys Eesti

ILUMAAILMA
UUDISED

Revlon®

ColorStay
Exactify™
Liquid Liner

Kõik ühe

eest: Kräuterhof

erakordne

Perfect Skin &
Perfect Make-up

silmalainer
TÄIUSLIKU LAINERIJOONE SALADUS!
teistest silmalainerite

Erinevalt

viltpintslitest

kasu-

Siidise

koostisega jumestuskreem Perfect Make-up

tab Revlon uuel ColorStay Exactify™ Liquid

nii primer, puuder,

silmalaineril

da

mille-

pisikest pöörlevat ketast,

ga õrnalt rullides saab vähese vaevaga

jooned.
ga

Tulemuseks

veekindlad, kuni

Exactify

Wheel

on

intensiivse

täpsed ja katkematud
läike-

pigmendi ja vinüülja

24 tundi veatuna

ja üks kõigi

püsivad lainerijooned.

Tip™-i rullotsaga laineriaplikaator

loob

iga nahatooniga, jättes

on

täiuslikult ühtlase, särava

Perfect Skin teeb naha veatuks

korraga

ka peitekreem ja lubab

jume. Peidab nahapunetust ja ebatasasusi

ja

sulandu-

mati

poore ummistamata.

siledaks. See sisaldab

uuen-

duslikku peptiidkompleksi, mis muudab poorid hetkega

nähta-

matuks

ühtlase ja enneolematult sujuva joone.

jumestus- kui

ja

naha

siidpehmeks.

ja

Lisaks sellele kaovad

optiliselt

ka kortsukesed. Sobilik kõikidele nahatüüpidele.

Toida

juukseid eksootilise
mustköömneõliga!
Anna oma

juustele

uus

elujõud! chi

raviomadustega

SEEDOIL on luksuslikku

LUXURY BLACK

Egiptuses

–

õlidest

muistses

hooldust pakkuv tootesari, mille põhikomponendiks olev mustköömne seemnetest

ilueliksiirina, haavaparandajana ja organis-

saadud õli taastab, elustab

rasvhappeid, antioksüdante ja vitamiine

juukseid.

mi üldtugevdava ravimina. Asendamatuid

ja tugevdab

See erakordse tervendava toime

poolest tuntud

sisaldav õli aitab hoida niiskust, mõjub kui

eksootiline toimeaine oli

kuumakaitse, kaitseb keskkonnamõjude

üks ihaldatuimatest kosmeetilistest ja

eest

ning annab juustele elastsust!

Peanahk tasakaalu

ja juuksed terveks!
Alles

see

oli, kui

rasune, ent
beth

sa

neid pesid ja juba

juukseotsad

on

peanahk

krõbekuivad. Proovi EMSI-

SPAšampooni thermalanti-hyperhidrosis

SHAMPOO, mis sisaldab termaalvett, mündi eeterlik-

ke õlisid ning Islandi sambliku,

kummeli- ja sidruni-

ekstrakte, et normaliseerida peanaha liigset rasueritust, samal ajal juukseotsi niisutades.
värskendab

Šampoon

ja puhastab peanahka põhjaliTHERMAL PLUM-

loodud kuivadele,

kohevust

on õrna

vajavatele juustele.
koostisega, sisaldades ter-

maalvett, shea-võid, mündi eeterlikke õlisid

ning Islandi sambliku ekstrakti. Kõik
Spa

Thermali tooted on

Emsibe-

SLES- ja parabee-

nivabad ega ole testitud loomkatsetega.
Ostes

kampaania

Ilu

Aeg! ajal

mõlemad

tooted korraga, saad kingituseks Thermal
Ultra

Moisturizing Shampoo sügavalt

niisutava šampooni (75 ml)!

2018

pikkuses kuni
alguspunktini

välimuse annavad lühemad

tagasi,

ripsmekarvad

silma

sisenurga

pool, keskmise pikkusega
mekarvad lau keskosas

rips-

ning

pikemad ripsmekarvad silma
välisnurgas.
paigaldada?

palsam

paigal-

Ripsmepikendusi võib

dada ka kodus. Klassikalise

1. Puhasta

peenikestele,

HOOAEG / KEVAD

ripsmed
pikemaks!

Kohevust andev

Toode

th

Kodus

kult, jättes juuksed kohevaks ja kergeks.

PING CONDITIONER on
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juba

nimelt kasutas Kleopatra seda

Kuidas

ripsmeid

ripsme-

Extend fooliumitüki-

ripsmepikendus.

Kasta sõlme-

kesega ripsmeots liimi.

kindlam
vus

käega

oma

parema

ripsmekarvade

peale, sõlmega

ja

mille

ots lau

püsi-

suurem

pind,

külge kleepuda.

järk-järgult silma

sisenurga poole.

Tavaliselt

kulub ühele silmale 15 kuni
30

ripset.
Eemaldamiseks niisuta

patja lahusega

Lift Off

vati-

ning

tupsuta ripsmeid õrna, harjava

2. Alustades vasakust silmast,

ripsmepikendus

teki-

pikendustele

le. Võta pintsettidega aluselt

aseta

et

ripsme-

4. Liigu
laud õli-

ripsmed ja

jääkidest. Tilguta pisut
liimi Lash

tada

läheda-

le, kuid mitte lau vastu.
3. Silu ripsmepikendust

liigutusega.

tulevad silmalau

küljest

lahti.

Hoia pabertaskurätti silma
all

kogu-

Liimaine lahustub

kergesti ning kunstripsmed

ning püüa

lau

küljest

eralduvad ripsmed kinni!

kia.ee

Sportlikud hinged
hoiavad ühte.

Janek

Õiglane, kümnevõistleja:

Isiklik rekord kümnevõistluses

8371

Eesti läbi aegade 5. tulemus;
Londoni

kergejõustiku

MM 4. koht;

Kia Sportage GT-Line aastast 2018.

Meie
sinu

poolt

on

muretud kilomeetrid maanteel,

poolt võimsad hetked staadionil!

Kvaliteetsete tulemusteni jõutakse läbi teadliku ja

positiivsed üllatused ja pidev
saavutustele. Janek

areng loovad

Õiglane ja

TALLINN:

PÄRNU:

Kia

on

enesekindluse,

7-aastane/150 000

Kütusekulu (l/100

km

garantii

km)/CO2(g/km):

on

mnt 82

HAAPSALU:

Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44

jõudmiseks.

kehtib kõikides ELi riikides

(lisaks

veel

põik

Norras, Šveitsis,

Tradilo, Tallinna

VILJANDI: Rael
2

kogemused,

garantiiks silmapaistvatele

Viking Motors Ülemiste, Ülemiste tee 2; Viking Motors Tammsaare,

KURESSAARE: Kuressaare Autoteenindus, Kalevi

Kia

mis

töö. Kasvavad

löönud käed ühiste sihtideni

Inchcape Motors, Tallinna

RAKVERE:

järjepideva

Tammsaare tee 51

mnt 73

KOHTLA-JÄRVE:

Autokeskus, Tallinna tn 97

TARTU:

VALGA:

NARVA: Sirtaki, P.Kerese 25

Islandil

ja Gibraltaril)

vastavalt kohalikele

Autospirit Tartu,

Turu 47

Inchcape Motors, Järveküla

eritingimustele.

linnas alates 5,7/149 kuni 10,0/237, maanteel alates 4,2/110 kuni 6,2/144, keskmine alates 4,7/124 kuni 7,6/177.

Salome

tee 22

Valga, Pihlaka

2

punkti,

ILUMAAILMA
UUDISED

LA

BIOSTHÉTIQUE’I

taimne ilu
Uus LA BIOSTHÉTIQUE’i SARI

loo-

BOTANIQUE PURE NATUREaustab
duse võimu:

nahahooldus-

juukse-ja

tooted saavutavad

toime tänu

oma

ainuüksi väärtuslikele taimeessentsi-

dele. Asutades

oma

firma Pariisis

50ndatel aastatel, uskus Marcel

Contier looduslikesse aktiivsetesse
koostisosadesse tervikliku ilu

ees-

märgil. BOTANIQUE'i juustehooldus
ja

Süsimustaga
säravpuhtaks!
DR ORGANICi BIOAKTIIVSETE

mida

aktiivsüsi eemaldab nahalt

Tulemuseks

rasu.

on

hambad

puhtaks ja

loomulikult

märgistust

gobaalse jätkusuutlikkuse tagamine.

on

müügil

Tallinna

ja Tartu Kaubamajas

Cutrini

alates märtsikuust.

uus

Unikaalselt

viimistlus sari MUOTO

valgeks.

Põhjamaiste juuste asjatundja Cutrin
Esimese tooteseeriana

on

on

läbimas uuenduskuuri!

lansseeritud viimistlustoodete sari

MUOTO, mille loomisel on arvesse võetud

Toonik tuhmile &
peitub

READY STEADY GLOW DAILY

kus.

Puuviljahapped

uues

kiiresti muutuvaid ilmaolusid ja nende mõju juustele. Olulisim
uudne koostisosa toodetes

on

lõhnaga ning

REN

stiilsed

pakendid

sur-

nud naharakud ja muudavad pindmise

happeliseks, et kaitsta nahka
kahjulike väliskeskkonna tegurite

kihi

ning

takistada

liigset

eest

bakterite voha-

mist. Piimhape ja pajukoore ekstrakt
siluvad, toniseerivad ja ahendavad
poore. Tulemuseks on särav,
niisutatud

ja

elastne nahk.

LÄHDE kehatooted

Lumene
Uus värskendava

aroomiga LÄHDE

kollektsioon

kehahoolduseks niisutab nahka sügavuti ka kõige
karmimates

tingimustes. Valikusse

kuuluvad

duši-

kreem ja dušigeel, kehakoorija, ihupiim ja kehavõi

ning

kätekreem. Uus kehahooldussari

Lumene kahel olulisel

põhineb
koostisosal, mis parandavad

naha niiskustasakaalu. Need

on

puhas arktiline

alli-

kavesi ning mineraaliderikas põhjamaine kasemahl.
need sügava ja kauakestva
jume ja siidpehme naha.

Tänu madalale mineraalide sisaldusele

Looduslik kasemahl

on

rikas mineraali-

de (kaalium, magneesium ja kaltsium)

ja aminohapete (tsitruliin, glutamiin ja
asparagiin) poolest, aidates moodustada
nahale kaitsekihti väliste

Kasemahl sisaldab suhkruid (glükoos,

Puhas arktiline allikavesi

jääaega.

See

laeb nahka
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2018

läbib

on

paljusid

loodus-

moodustunud pärast

niiskusega,

muutes selle

on

selle toime naha suhtes õrn.

niisutuse,

likke filtreid pinnases, mis

100

pehmeks ja pinguldatuks. Lumene kasutab
allikavett, mis on nahalähedase pH-tasemega.

Koostöös kindlustavad
terve

kasesuhkur, mis niisutab, kaitseb

ja toidab juukseid. Uued tooted

AHAtooni-

eemaldavad

põhjamaise juukse

õrnust, peent kiudu ja tihedat kasvu. Samas ei ole unustatud

väsinud nahale
Särava naha saladus

Sulfaati-

silikoonivaba. BOTANIQUE'i sari

mustuse

ja juustest

värskendav hambapasta rahustab ja taastab igemeid,

jättes

neli

de-, parafiini-, parabeenide-ja

värske, puhastatud nahk, selge

jume ning pehmed ja elujõulised juuksed.

peegeldavad

100% halal, 100%

TOIMEAINETEGA looduskos-

Inglismaalt on täienenud sügavpuhastava söe
liiniga. Orgaaniliste eeterlike õlide ja puuviljahapetega

segatud

loo-

tootel: 100% sertifitseeritud looduslik kosmeetika, 100% vegan,

meetikasari

ning

viimistlustooted sisaldavad

duslikku ja jätkusuutlikku tootesisu,

tegurite vastu.

galaktoos) ja B8-vitamiini,
nahapinnal niiskust,
tugevdavad

mis hoiavad

õun-ja sidrunhape

naha loomulikku sära.

on

on

mõnusalt karge põhjamaise

inspireeritud kasepuu

koorest.

Vana Tallinn Cream
milles kohtuvad
liköörile

Marzipan

on

legendaarsele

omane

ainulaadne maitse,

mahe koorene värskus
suus

kooreliköör,

Vana Tallinna

sulav

ning

martsipan.

vanatallinn.eu

vana

Tähelepanu! Tegemist

on

alkoholiga.

Alkohol võib

tallinn

kahjustada

vanatallinn_offi cial

teie tervist.

ILUMAAILMA
UUDISED

Dr Irena

Kahekordne
annus

C-vitamiini

MELVITA

Eris’e

sarjas

uus

hooldus-

Pulpe de Rose

sari Sensi

Täiustatud koostisega Melvita sari Pulpe de

Science

Rose

pakatab antioksüdantidega

rikastatud

kibuvitsamarja jõust ja roosiveest. Siledam,

Spetsiaalselt tundlikule, kuid

värskem

suse

ja

säravam tulemus

kasutuskorral. Kaks korda

marja

juba

suurem

esimesel

kibuvitsa-

kontsentratsioon aitab stressis

hoolduse Sensi Science'i toodete

väsi-

ja

koostises

nud nahal kiiremini taastuda, silub kortse

ning

taastab naha sära.

Sarja

kuuluvad

valitud aktiivsed kolla-

on

geeni tootmist taastavad

toimeai-

ned, punase vetika ekstrakt ja inten-

paten-

moleku-

teeritud tekstuuriga pinguldav näoseerum,

siivne aminohape. Kõrge

sära andev roosivee

laarmassiga hüaluroonhape

C-vitamiini poolest

ja

kibuvitsaõli duo

elast-

kaotanud nahale mõeldud

ning

rikas näokreem.

annab nahale

pehmust ja elastsust ning kaitseb välistegurite
eest.

kuuluvate

Sarja

puhastustoodete,

päeva- ja

rumite ning

see-

öökreemide abil saab

luua naha vajadustele sobiva individuaalse
programmi. Sensi Science'i tootesari on

müügil

vaid

Kaubamajas.

RECIPE FOR MEN

& mikro pruulimine:
RAW NATURALS
Raw Naturals

CINQ MŌNDES
ilusaladuste
iidsetel radadel

unikaalne

näo-ja

kehasari

Cinq

Mōndes

(pr

k ’viis

maa-

Co. on uus

Märgi identiteet põhineb kohalikul
tootmisel, keskkonnateadlikkusel ning
väikese koguse tootmise kogemusel.

Falunis. Kasutatud

Raw Naturals

kaerapiima, kookos- ja oliiviõli ning

Brewing Company on

kui nahahoolduse mikropruulimine

just sellele
Puhtaimate taimsete toimeainetega luksuslik

Brewing

näohooldustoodete liin.

viitab ka

sarja

kuuluvad tänapäevased

nimi.

puhta
on

näo-ja keha-

hooldustooted, mille fookuses

ilma’) lubab tervendada, toita ja taaselustada

habemeajamine. Kõik tooted

nii nahka kui ka meeli. Maailma eri kultuuride

arendatud

ja

–

Sarja

naturaalset

ekstrakti. Puhastustooted

sulfaadivabad

ning

sisaldavad

naturaalseid puhastusaineid, mis

säilitusained

välja

toodetud Rootsi tehases

on

kinnitatud Ecocerti

poolt.

iidsetest ilurituaalidest inspireeritud kreemid,

kehakoorijad ja

seerumid

on

valmistatud loo-

duslikest ja orgaanilistest komponentidest, et

pakkuda suurepäraseid

tulemusi nahka ärrita-

mata. Toodete tõhustamiseks lisasid
desi

iluspetsialistid

Cinq

valiku Prantsusmaalt

Mōn-

pärit

looduslikke patenteeritud toimeaineid. Toodete
koostisosade hulka kuuluvad

näiteks sellised

traditsioonilise rahvameditsiini toimeained nagu
hariliku kaera,

ekstraktid ning

hariliku

alangi ja pruunvetika

rand-ogaputke multiensüüm-

kompleks jm. Tootesarja

koostisainete kombi-

neerimisel lähtuti Euroopa farmakopöa
dinõuetest „Roheline

öösel

Sothys
Noctuelle’iga!
palsam, kerge

kui

õhk

...

See

sulgkerge

öökreem muudab naha ülipehmeks ja annab
le uut

energiat

sel

ajal,

kui

sa

selle-

magad. AHA-komp-

leks niisutab, saadab vanad naharakud leebelt
teele

ja paneb

uued rakud tööle. Jume muutub

labori viiest juhisest®. Cinq Mōndes viib Sind

võluväel säravaks ja ühtlaseks. Öökreem sisaldab

tõelisele meelterännakule

ka võimsaid antioksüdante

oma

imetlusväärsete

C-ja E-vitamiini, mis niisutavad, ergutavad
ja kaitsevad vabade radikaalide rünnakute eest. Kiirelt imenduv

ilutoodetega, mida iseloomustavad kvaliteet,

paranema

autentsus

kreem ennetab

ja pärimuslikud

traditsioonid.

Tooted saadaval Tallinna Kaubamajas.

102

kvalitee-

ja puhas” ja looduspõhise

Uuenda nahka

Rikkalik kui
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on

saadud õuntest. Toodetes kasutatud

on

on

mee

on

ja vähendab esimeste kortsude teket.
nahatüüpidele, küpsemale nahale ka päevakreemiks.

Sobib

kõigile

Pssst...
Partner

pangakaardiga
koguksid

rohkem

ostuboonust

Telli kaart

Finantsteenuse pakkuja

on

lhv.ee/partner

AS LHV Pank. Tutvu

asjatundjalt. Partner pangakaardi pakkuja
Kaubamaja Grupiga.

on

tingimustega lhv.ee ja küsi nõu meie

AS LHV Pank koostöös AS Tallinna

ILUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018 või kuni kaupa jätkub.

BIOTHERM

jahutav silmaümbrushooldus Aquasource (15 ml) 26.99 €/

33.99 €

silmageel Homme Aquapower Fresh Eyes (15 ml) 15.99 €/19.99 €
niisutav hooldus Homme Aquapower 72h (50 ml) 35.99 € / 45.99 €

dušigeel

Homme

Aquapower (150 ml)

17.99 €/ 22.99 €

niisutav näokreem Homme Aquapower

D-Sensitive

(75 ml)

33.99 €/ 42.99 €

BIODERMIC

vetikate ja mineraalidega kilemask 2.30 €/ 2.90 €

kaaviariga kilemask 2.30 €/ 2.90 €
mere

kollageeniga kilemask2.30 €/ 2.90 €

oliivi kilemask2.30 €/ 2.90 €

papaia kilemask 2.30 €/ 2.90 €
teepuu kilemask 2.30 €/ 2.90 €

kangast näomask aaloega 2.30 €/ 2.90 €
kangast näomask kaaviariga 2.30 €/ 2.90 €
kangast

näomask

kollageeniga

2.30 €/ 2.90 €

LA BIOSTHETIQUE

THE SKIN HOUSE

juustele (250 ml) 9.90 €/ 14.99
siidine palsam kuivadele juustele (200 ml) 10.99 €/ 15.99 €
hooldav šampoon kuivadele

104

€

meigieemaldusõli (150 ml) 13.49 €/ 16.99 €
näopesuvaht munakollasega (120 ml) 13.49 €/ 16.99

niisutav

€

spreipalsam kuivadele juustele (200 ml) 11.99 €/ 16.99 €

mitteärritav näovesi/meigieemaldaja (150 ml) 13.49 € / 16.99 €

intensiivselt taastav mask kuivadele juustele (125 ml) 13.99 €/ 19.99 €

silmaümbruskreem kollageeniga (40 ml) 21.99 €/ 27.99 €

HOOAEG / KEVAD
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Partner-

kaardiga

KÕIK LUCA
LORENZINI

HÕBEEHTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

KÕIK

TED BAKERi

KÄEKELLAD
PARTNERKAARDIGA
–20%

HOOAEG / TALV 2017
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19. AUGUST 2018, TALLINNA

LAULUVÄLJAK

KELL 19.30

LAULU

VÕIM

100 MINUTIT ÜLEILMSET ÜHESLAULMIST
EESTI VABARIIGI SAJANDAKS SÜNNIPÄEVAKS
KELL 21.30

SAJANDI SUMIN
ÜHESLAULMINE KESKÖÖNI

Piletid Piletilevist

www.nargenfestival.ee

Stiil : Mar io n Laev
Fot o d: Mai k e n Sta a k
J uuks e d: Er l e Ta kla i

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmugült
to de

tähistaud

*T

Modellid : Elis (1 0 a)

,

Karoliine (3 a)

Lapsed

Elis
Mayorali kleit 31.99 €
Mayorali kleit 35.99 €
Mayorali püksid 27.99 €
Mister Jerry kingad 89.99€*
Fezho barett (Naistemaailm) 13.99 €
Karoliine
Mayorali T-särk 19.99 €
Mayorali kardigan 19.99 €
Mayorali seelik 29.99 €
Geoxi kingad 77.99 €
Ewersi sukkpüksid 7.69 €
Lipsy kikilips 5.30 €
Tugitool (Kodumaailm) 159 €

Lapselikult
täiskasvanulik
Laste mood võtab aina

enam

šnitti

„suurte moest“ ning selle kevade
märksõna

on

mini-me

stiil.

HOOAEG / KEVAD
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MOESEERIA

Julgelt VÄRVI!
Selle kevade tegijad

on

värvid

–

ka lastemoes!

JA LAVASTUS: MARION LAEV
STIIL
FOTOD:
MAIKEN
STAAK
JUUKSED: ERLE
TAKLAi

Roosad, lillad, punased, kollased, kuldsed,
oranžid, lillemustrilised

või ühevärvilised

Ju u ks ed : Er l e Ta kl a i
Mode llid : Eli s (10 a),K enn e t h ( 1 0 a ), O liver (7 a)

–

N o ra Ev o let (7 a)

vahet pole, peaasi et rõõmsad ja pilkupüüdvad!

Kaubmjas.

ainTumltüg
to de

tähisatud

*Tärniga

Karoliine
Bebe Organici pluus 65.99 €*
Bebe Organici kleit 69.99 €*
Bebe

Organici püksid

59.99

€*

Sussid 11.40 €
Sokid 5.90

€

Elfriide

Bebe Organici kleit 82.99 €*
Sussid 11.40 €
Revali sukkpüksid 7.90

€

Altona hortensia (Kodumaailm)
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17.49 €

,

Kar o liine (3 a) ,E lf r i id e ( 3 a )

,

MOESEERIA

Elis
Creamie kudum 42.99 €*
Creamie kudum 51.99 €*

Creamie püksid 34.99 €*
Ecco tennised 85.99 €
Creamie kott

37.99

Altona hortensia

€*

(Kodumaailm)

17.49 €

Lavendel (Kodumaailm) 11.99

€

VAATA
SELLE KEVADE
HITTE KA
E-POEST!

Kaubmajs.

ainTumltäühsgd
to de

*Tärniga
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MOESEERIA

Oliver

Nora Evolet

Molo T-särk 39.99 €

Kaubmjs.Tl*inüärga

Molo dresspluus 53.99 €

39.99

Molo

dressipluus

Molo

dressipüksid

€

39.99 €

bomberjakk

79.99 €

Molo dressipüksid 49.99 €

Emma & Theo soni 13.29 €

Geoxi kingad 87.99 €

Primigi tennised

Happy Socksi sokid 8.90 €

64.99 €*

ainult

Taimed (Kodumaailm) 4.20 €

to de

tähisatud
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MOESEERIA

Kenneth

Nora Evolet

Elis

Guess Kids’i T-särk 21.99 €

Guess Kids’i kleit 79.99 €

Guess Kids’i pluus 39.99 €

Guess Kids’i tagi 79.99 €

Guess Kids’i tagi 59.99 €

Guess Kids’i kleit 89.99 €

Guess Kids’i teksad 49.99 €

Guess Kids’i tennised 75.99 €*

MKids’i kingad 45.99 €

Tommy Hilfigeri tennised 75.99 €*

Ewersi sukkpüksid 13.49 €

Sokid 5.40 €

Kaubmjs.inT*ltäührgda

Tulikas (Kodumaailm) 13.99 €

Tugitool (Kodumaailm) 159 €

to de
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NÕUANNE

Asjalikud
emmede
ABIMEHED
Tänapäeval
nii

on

on

lausa lust olla lapsevanem

−

loodud

kergenendile.

palju praktilisi abimehi, mis igapäevatööd

davad.

Ja mitte ainult! Rõõmu jagub ka lastele

Vaatame üle mõned asjalikud tooted, mis võiks

stardipakettikuuluda.

beebi

T e ks t: Helen

Külaots

FOTOD:: TOOTJAD

Lutifännid, rivistuge!
ELODIE DETAILSi

iseloomuga

lutid

on

originaal-

sed ja ilusad, stiilse beebi aksessuaarid. Loomulikult

need ka 100%

on

kahjutud.
−

kogen

et kord

kinni,
välja

oma

on

et

ei

BPA-vabad ja igati

Beebi lutihimu

vahelduv

lutt

suus

nii

tugevalt

mingi valemiga seda sealt

kanguta, teinekord lendab

aga suust nagu

selle tralli

šampakork. Kogu

päästab lutikett

lenda maha ja on alati
on

on

kuuekuusega iga päev,

−

lutt ei

ulatuskaugusel.

Soovitan
LUTIKETTI
proovida
valmistatud
silikoonist NATTOU
ning
beebi
võib

neid

Malbetes toonides paela küljes olevad pärlikesed
on

valmistatud silikoonist

ning

beebi võib neid

südamerahus imeda või rahustada

igemeid. Sellega

saab ka niisama

mede vahel mudida. Nattoul

on

sügelevaid

mängida ja

sõr-

olemas ka selli-

1Elodie Detailsi lutid 9.90 €2Nattou lutihoidja 12.99 € 3Nattou lutikett 11.99 €
4Elodie Detailsi lutikett 9.90 €5Elodie Detailsi lutt 9.90 € 6Elodie Detailsi lutt 9.90 €

sed

112

lutiketid,

mille
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on

väike

mänguloom.

Nõuanne

Magav laps
hea laps

on

saab tekikese panna beebile kaissu

Beebi tahaks magada kogu aeg
emme

on

kaisus. Kui aga emmel

muud

tegemised,

saab

Vajalik

„asendada“KAISUTEKIGA
kandilist
tekikest,
millel

Mis

on

on mängu-

kaisutekk? Tead küll seda väi-

kest kandilist

tekikest,

looma pea keskel

tekikese võiks

millel

küljes.

on

Selle

jääb

mist. Õrn

mustrit

äärmiselt nutikas

on

põnevust päris
ja mängida

vaadata kõhuliolekus enda all olevat

ajaks

mängima asetada.

Tegelustekki hindavad lisaks beebile ka suuremad
lapsed.

Näiteks üks

neljane

sellest endale parve,

tüdrukutirts ehitas

millega

mööda tube

„ringi

aerutada”.
BEEBIDE

MÄNGUASJU hindavad eriti need
on

pisut rahutud ja vajavad pide-

valt vaheldust. Kui
koliseb

mänguasi põriseb, vibreerib,

ja kõriseb, jagub tegevust pikaks ajaks.

Kui pere

leidnud,

pisimad pole autosõiduga
on

head

klappi

hea ka teele mõni mänguasi kaasa

haarata. Ussikujulised keerulelud saab kerida
ümber turvahälli sanga, vankri külge saab panna
aga

spetsiaalsed riputatavad

1Nattou

mänguasj avalikust leiab

kaisutekk 15.99

pelgavad

üksi

pimedas
B

kulinad. TAF TOYSi

oma

beebile kindlasti sobiva lelu.

Lapsed, kes jubaringi
vad

ja end püsti ajavad,

rooma-

soovivad

juba teise kaliibriga mänguasju.
Taas

on au

sisse tõusnud PUIDUST

LELUD. Näiteks märkidel

WORLD on valik väga

VOILA ja CLASSIC

suur:

klotsid, rongid,

tornid, autod, kellad, pusled,
Need arendavad beebi

saab

tegelased, kes

kes

vajab vaheta-

rõõmuks ka suurematele

magamist. Näiteks CLOUD
ÖÖLAMBID
muudavad toa lae

ja materjali. Selline turvaline pesake,

lapsekese

on

vanuses

on

sirutada käe kõrvale

mõneks

ÖÖLAMP. Kui öö

toas

pikaks ajaks. Seal saab siputada kulinatega, mis

kaartega või

− tekib

„kohalolekust”.

tähistaevaks.

ja mitmekülgne ning beebil
ripuvad ülevalt,

on

valgus on

põnnidele,

nunnu

lõhn külge. Seejärel

funktsioon

emme

on, mis mure tal on või kas mähe

mängu-

sellele

Mängulusti igas

kuhu

abivahend

endale mõneks

emme

ööks kaissu võtta, siis

TEGELUSTEKI

ja rahuolu

mustja silm ei seleta midagi, on hea, kui väike
valgusvihuke aitab tuvastada, mis asendis beebi

ta

end
kest

emme

turvatunne

õppida

loogilist

värve

tööriistad

peenmotoorikat,

mõtlemist. Puit

on

naturaalne

lapsele ohutu
ja kauakestev
- puitsuksuga
kappamine
KIIKHOBUon

sealt

ja numbreid ning arendada ka

lahutuseks

lahutuseks

jne.

tagasi! „See pole

materjal,

arendab

lihtsalt

− puitsuksuga kappamine

meele-

arendab

tasakaalu, kehatüvelihaste tööd ning kehatüve
stabiilsust. Laps vaatab kiikumise

ajal ringi ja
liigutab käsi-jalgu, millega paranevad ka keha-

taju ja koordinatsioon,” selgitab füsioterapeut
Karin

Jõgi.

e

€2Bukowski kaisutekk 13.99 €3Nattou mängumatt 75.99 € 4Nattou kiik 119.99 € 5Nattou
6Classic Worldi pealeistutav hobune 49.99 € 7Classic Worldi tegelusrakett 69.99 €

voodikaar 24.99 €
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Hakkame sööma!
Pisikesed
ilma

suudavad

tegelased

söögilaua ääres

igasuguse pingutuseta tõelise segaduse

korraldada. Appi tõttab TASKUGA PUDIPÕLL,
mis

püüab

kõik mahalendava kinni. Söögiga

möllamises edasijõudnutele soovitaks muidugi

PÕLLE,

VARRUKATEGA

värvidega tegelemisel. Kogu
va

kraami (taldrikud,

näpuvajamine-

mis töötab hästi ka
söömiseks

pisikesed noad-kahvlid,

tassid jne) leiab Taani ettevõtte DONE BY DEER
innovaatiliste materjalide ja ajatu disainiga valikust. Nende lapsemeelsete piltidega nõudja põlled

mõjuvad igas köögis kui

sisustuselemendid.

Vannimõnud
Lapsed

naudivad veemõnusid.

muti meeldib neile

asjadega mängida.

vees

Sa-

igasuguste

Lisaks klassikalis-

tele vannipartidele ja muudele

vee-

loomadele

on

olemas ka veekindlad

raamatud.

Justnimelt, jälle raamat!

Miks mitte pesu

ajal

värsket lektüüri

sirvida? Saab ka randa kaasa võtta!

lõigata.

Või ALEXi vannikleebised! Need
on

sellised

pehmed ja lamedad ning
seina või vanni

kleepuvad märja

Korduvkasutatavatel kleebistel
ka

on

et

pehmelt paitavad juukse-

harjad, joogitopsid, närimis-

kaasas

rõngad

spetsiaalne kotikene, kuhu need pärast kokku

korjata,

jakorralik! DIFRAXi tarvikud

kasutada. Näiteks

külge.

on

Töö kiire

kõik beebisõbralikest materjalidest ja lihtsad

lapse mänguasjad ei vallutaks enda al-

la tervet vannituba. Sobivad alates 3. eluaastast.

või

ninapuhastusvahend.

Meie nohualtis kliimas

lihtsalt asendamatu.

Igapäevaelu beebiga

Asjalikud
Huvitav leid

on

tarvikud

ka

spetsiaalne

proovikivisid,

autokaaslane:

LOOM, MILLE KÕHUL ON PEEGEL. Selle saab

riputada beebi

näo ette tooli

näeb roolis olles auto

peegelduselt

külge ja emme

peeglist

karu kõhu

lihtsalt fantastilised. Loomulikult

väga teravad,
ga

väga

on

kuid tänu heale disainile

mõnus

ja

lihtne

mehed lasevad nii

need

on

nende-

mida

lapsed majja

HOOAEG / KEVAD

2018

lapsel kui

abi-

ka

vane-

toovad

tooted

on

–

rõõmu.

teadmine,

et

Lastemaailma beebi-

valmistatud sõbralikest

materjalidest ja need ei sisalda
kahjulikke

aineid.

siputavatel kätel küüsi

1Done by Deeri pudipõlled 2 tk 13.99 € 2 Done by Deeri varrukatega pudipõll 16.99 €
3Done by Deeri taldrik 7.90 € 4Done by Deeri lusikad 3 tk 6.90 € 5Nattou ükssarvikuga peegel autosse
6 Alextoysi vannilelu 4.50 € 7Alextoysi vannikleebised 7.90 €
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esitab kohati

praktilised

matel nautida seda peamist tunnet,

Kaubamaja

Beebi küünte lõikamiseks loodud käärikesed
on

kuid

Meelerahu toob ka

beebit.

on see

viimati nimetatud abivahend

34.99 €

DO
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MÄRK

GUESS
KIDS
& romantilised

mässajad
T e ks t: Kirsi Altjõe

(sandinyourshortskidsblog.com)

:

FOTOD:: GUESS

VÄRSKED LÕIKED JA UUED NÄOD
Guessi

lugu

test, mis
lõike

sai

oma

alguse kivipesuvärvi

ülimõnusa

poolest said silmapilk

aastal müüs Guess

oma

teksapüks-

materjali ja hästi

istuva

hitiks. Kohe esimesel

toona ultramoodsaid

teksaseid peadpööritava 6 miljoni dollari eest.

Troopilised lilled ja värvilised teksad,
merelainetena voogavad boheem-

mu

−

(hiljem megastaarid)

toob Guess Kids sel aastal kevade

Eva

Herzigová,

Casta. Ka

(ja südamesse).

see

polnud

Guess

1981. aastal

Hillsis asutatud kaubamärk

armastatud (ja järeletehtud) moemärke, vaid

on

116

oma

uudishimuliku

ja avatud

en-

suhtumise

maailmasse. Aga mitte ainult. Tegemist

ennekõike

Laetitia

veel kõik. 1985. aastal

paipoiss ja lemmiknäitleja

bestseller,

ja tänaseni

Guessist aga

maailma-

üks armastatumaid moemärke

nii Ameerikas kui üle ookeani

Euroopaski.

on

Gucci, Louis Vuittoni ja Burberry kõrval üks enim

poolest

vaid. Filmist sai
nimi

George Marciano poolt Beverly

nekõike

Schiffer,
ja

Michael J. Fox justnimelt Guessi disainitud rõi-

moe-

märke. Päris tõsiselt. Mitte ainult
see

sam-

esilinastunud filmis „Tagasi tulevikku” kandis

üks põnevamaid

seepärast, et

nagu Claudia

Anna Nicole Smith

toonane Ameerika
on

oli astunud olulise

niad, millega tehti kuulsaks sellised nimed

nende märksõnadega

meie õuele

logo

moemaailma hiidude keskele. Sellele eduloole

järgnesid võimsad must-valged reklaamikampaa-

laslikud satsid ja rokkivad triibumustrid

Kolmnurkne lihtne

loomingulise, jõuliselt omanäolise

TROOPILISED LILLED JA VOOGAVAD SATSID
Kevadise Guess Kids’i kollektsiooni märksõnad
on

boheemlaslik

tulek.

Palju

on

mängulisus ja 90ndate

tagasi-

troopilisi lillemustreid, hipilikke

kleidikesi ja satsilisi

pluuse. Kõike,

mis

märgiga, mis ei jäta ühelgi hooajal vaatajaid

catwalk’idel näha, saab nüüd ka Kaubamaja

puudutamata.

lasteosakonnast.
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märk

Kuidas
Guess

nime sai
Guessi moemärgi nime
saamise

lugu

on

humoorikas.

üsna

George

Marciano, Itaaliast pärit
disainer ja ärimees, kes
oli Ameerikasse kolinud

ning
ses

avanud

LosAngele-

rõivapoe,

oma

tas päris

oma

unis-

moemär-

gist. Idee oli tal juba
olemas,

nime veel

aga

mitte. See ei tahtnud
ega tahtnud tulla. Kord

McDonald’si reklaamtahvlist mööda sõites

jäi George’i pilk peatuma
sõnumil

„Arva,

söögikohas
suuremad

on

millises

kõige

juustuburge-

rid?” (Guess which
eatery has the biggest

cheeseburgers?). George
tuli

koju ja

ütles

oma

äripartnerist vennale

Tagasi

on

90ndatel popiks saanud

Guessi

–

ma arvan, et meil on ni-

kolmnurkne logo, mis kannab tollest ajast pärit

mi olemas: Guess?! Nii

uuenduslikku vaimu. Lihtsat kolmnurkset

sündiski

leiab nii

T-särkidelt ja pusadelt

mütsidelt. Riiete

detailidele,

puhul

on

et kõiges oleks

kui

logo

moemärk.

uus

kajakkidelt-

rõhku

pandud
isikupära, karakterit,
suurt

elevust loovaid rõõmsaid aksessuaare. Kotid-

kingad

on

teksariidest rõivaste kõrval Guessi

üks suuremaid

tugevusi ja silmapaistvamaid osi,

neist õhkub alati sarmi

ja omapära.

MINI-ME ON SIIN, ET JÄÄDA
Üle ja ümber ei

Paljud
tid

saa

Guess Kids’i

poiste ja tüdrukute komplek-

inspireeritud

on

lik mängulisus

on

mini-mina-temaatikast.

ka

täiskasvanute

pugenud

suurte

Lapse-

moest.

moemaailma,

stiilsed elemendid täiskasvanute omast aga
väikeste

garderoobi.

särgid ja

kleidid

Sarnased

peaaegu

linnapilti

mõnusat elevust
me

emal-tütrel,

ühtmoodi riietuda. See lisab

isal-pojal

mõelda, mis

tagid ja seelikud,

pakuvad võimaluse

ja

on

hiiglama

tore

siis täna koos selga paneme?!
Erandiks

LASTEMOESKI
Kui

90ndatel

NOVAATORLIK

sai Guess kuulsaks ennekõike

silmapaistvate reklaamikampaaniate ja
te,

samas

pole

otsib
oma

mugava-

moodsate riiete poolest, siis Guess Kids

siinkohal erand. 2006. aastal loodud eriliin

lastele

on

täpselt

kui täiskasvanute
mõnusad

sama

oma.

pole

Guess Kids

talente ja

nägusid.

Näiteks

on

üks tuntumaid

modelle nooruke venelanna Kristina Pimenova,
kel Instagramis 2 miljonit jälgijat. Jälle kord

vaimuga moemärk toonud

äge ja ekstravagantne

areenile

supermodelli.

Silmatorkavad mustrid,

Otsingud kõige

on

uue

uuendusliku ja värske

vadki Guessist selle, mis ta praegu

need märksõnad, mis iseloomustavad Guess

mässumeelse, kes katsetab

Kids’i

viisakal moel

tänaseni.

Seekord

oma

on

maailma12-aastase.

uuendusliku

materjalid ja kiiksuga klassika

aegade algusest

–

ka modellide valik

iga kampaania jaoks uusi, põnevaid

on.

järele

tee-

Ägeda

sõbralikul,

piire ja üllatab.
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LASTEMAAILMA

UUDISED

BEBE ORGANIC ja

ajatu lastemood
Bebe Organic

Birgit

on

lastemoemärk, mille eestlasest disainer

tänapäevane

Kadak lõi alles

üsna

hiljuti,

2014. aastal. Sellest hoolimata

be Organic tänaseks müügil juba 40 riigis. Kahe lapse

emana

on

Be-

tundis

Kadak kirglikku vajadust stiilsete lasteriiete järele, mis oleksid
naturaalsed, vastupidavad ja eelkõige nahasõbralikud. Disainimisel on

Birgit

silmas

peetud ajatu

stiili eeliseid,

seepärast

kangad

on

eriti hoolikalt

valitud ning kõik detailid viimseni läbi mõeldud. Bebe Organicu rõivaid
iseloomustab unikaalsus

ja lapselik elegants.

toonides kevadsuvine kollektsioon
si

ja

säästlikke

rõivaid

ka lastele
trendi-

kate naisterõivaste ja kottidega,
nüüd

jõudnud ka

Tallinna

Kaubamaja

gevalt mõjutatud naistemoe
dest. Lasteriietel

on

on

Koolitüdru-

kutele mõeldud kollektsioon

on

tu-

suunda-

kasutusel

sarna-

sed kangad, detailid ja tekstid, luues
samasuguse urbanistliku silueti, mis

inspireeritud

New

Yorgi

tänava-

moest. DKNY disainis on sportlikud
jooned ühendatud moodsate lõige-

tega,
vad

nii

on

samas

rõivad

mugavad ja

kandjale rohkelt

anna-

enese-

on

jalatsimärki.

on mugavad väikeste detailidega
kingad eelkõige kooliealistele poistele ja tüdrukutele.

Jalatsid teeb eriliseks tootmisel kasutatud

Systemi tehnoloogia, mis tähendab,

on
on

toodetud

Teine

pärit

uus

BIBI.

Hispaanias,
kaubamärk

mis

on

2018

on

tagab

imav

Selgi kaubamärgil

on

pikkune kogemus lastejalatsite
tootmisel. Bibi

vabaajajalatsite

ja kingade puhul
Fisioflexi

on

kasutatud

sisetallatehnoloogiat,

tänu millele

tundub,

paljajalu.

nagu

kõn-

Antibakteriaalse

kul moel. Nii aitavad

kindla kvaliteedi.

eksootilisest Brasiiliast

lapse jala järgi, et jalad areneks
ja kasvaks loomulikul ja tervisli-

kombineerida toppe, seelikuid
ja eri pikkuses pükse.

Pablosky

kingadel

toestatud ja varvasteots kaitstud. Pablosky jalatsid

töötlusega sisetald kohandub

Nii

et

antibakteriaalne sisetald, mittelibisev välistald, kannaosa

värvi

sinine.

Laste-

Esimene neist

Hispaaniast pärit PABLOSKY, mis sai alguse juba

annab mustale, valgele ja hallile
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soeta-

1969. aastal. Valikus

niks

saab omavahel trenditeadlikult
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tüdrukutele saab

jalatsimärgid
Bibi ja Pablosky

kindlust. Kevadises kollektsioonis

juurde kuninglik

eetili-

Organicu

Kaubamajast ja Kaubamaja e-poest.

maailma valikusse kaks uut

juba

Lastemaailma valikusse.

Bebe

Kevadsuvisel hooajal lisandub Tallinna Kaubamaja

Ameerika kaubamärk DKNY, mis
esindatud

pidades.

Uued

DKNY nüüd

Kaubamajas

ja pastelsetes

valmistatud Eestis

silmas

1–6-aastastele poistele ja

da Tallinna

Silmapaistev

tõekspidamisi

Heledates

on

jalatsid
lapsel säilitada õiget rühti.

juba

aastakümnete

Perfect match!*
*Teineteisele loodud

Kaitsvad
SUNUVA

päevitusriided
Inglise kaubamärk Sunuva pakub pilkupüüdvaid rannarõivaid eri vanuses poistele

ja

tüdrukutele. Riiete mustrid

on

inspi-

reeritud troopikast ja reisirõõmust. Lisaks
ilusale disainile

liteetsete 50+

jalidega,

paistab

Sunuva silma kva-

UV-kaitsefaktoriga mater-

mis blokeerivad 97%

päikesekiirtest.

soetada eriti turvalise

-kostüümi,

kahjulikest

1–4-aastasele lapsele saab

millele

on

ujumistrikoo või
lisatud ujukid, et

oleks lihtsam veega harjuda ja ujuõppida. Eelkooliealistele tüdrukutele

lapsel
ma

on Sunuva valikus värskete mustritega
trikoosid, vanematele ka lisatud disaini-

elementidega
pükse.

Sunuva

bikiine

ning poistele rannarannarõivastega saab su-

verõõme nautida turvaliselt

ja

muretult!

Beebipehme
GEGGAMOJA
Geggamoja
märk

üks tuntumaid Rootsi lasteriietemärke.

on

hinnatud

on

eelkõige

terjalide poolest. Disainid

oma

on

beebisõbralike

Kauba-

orgaaniliste

ma-

lihtsad, sageli triipudega ja enamik

beebitooteid sobib selga nii poisile kui ka tüdrukule. Geggamoja
püüab tootmisel olla võimalikult keskkonnasäästlik. Materjalidest
on kasutusel sertifitseeritud orgaaniline
puuvill ning eriliselt pehme ja hingav

bambuskiududest

kangas,

mis sobib

tundlikumale nahale. Kevadise

laiguna

on

sed öökullidega ja erkkollased

pallidega

beebirõivad. Mütsid

Geggamoja fännide suured
mikud, neid

on

tes mustrites

bamajas

värvi-

kollektsioonis türkiissini-

on

õhuon

lem-

saadaval erineva-

ja värvides.

Looduslik kooriv
su

dušigeel

naha ette uuenemiseks.

annab kiirelt

on

õrn

ning valmistab

Isepruunistav kuivõli

ja mugavalt loomuliku päevituse.

Sa tunned end värskena, nagu oleksid käinud

Kau-

lõunamaapuhkusel.

Geggamo-

ja beebirõivad

saa-

daval suurustele

50–92

cm.

LUUV tooted on

Kaubamaja Ilumaailm,

müügil:

loodustoodete osakond

www.kaubamaja.ee

luuv.ee

LUUVju

luuvcosmetics

LASTEKÜLG

LASE KEVAD TUPPA:
TEE ISE KAUNID
KEVADLILLED!
Kevad

on

ärkamise aeg

jagub õues kõigile. Et

kogu

–

oma

loodus

värve

virgub ning meelepäraseid

tuppa lihtsa

vaevaga

kevadisi värve tuua,

meisterda ise kaunid värvilised õied.

VAJAB

LÄHEB:

värvilist

•

paberit

kääre

•

pulgaliimi

•

•

teipi

•

joogikõrt

või

grilltikku

TEE NII:
•

Lõika värvilisest paberist välja umbes

•

Liimi

7 millimeetri laiused ribad.

väljalõigatud

Seejärel

•

kollasele

ribade otsad kokku.

liimi kokkukleebitud „õielehed”

ringikujulisele paberile.

•

Kinnita lilleõiele teibiga joogikõrs.

•

Imeilus kevadine värviline õis

valmis!

on

JOONISTA MEILE!
Meile nii meeldib

joonista
–

lastejoonistusi

meile üks vahva

lõbusatest

saada! Seekord

pilt lihavõttetegelastest

jänkudest või

kollastest tibudest!

Kui soovid, võid pildi joonistada ka kaunitest
värvilistest pühademunadest. Kõigi joonistajate
vahel

loosime

välja

vahva

voolimisvaha,

millest

saad endale voolida Lotte pere.

Pärast pikka ja pimedat talve

järjest
Meil

rohkem näitama

on

Sulle

on

päike

ning päevad

nuputamiseks

on

sõna loetelust

jääb üle

–

kevadega

see

TVFPSA

Z

X

C

V

H

BBPAQW

S

E

R

B

L

GQIJÜH

I

L

T

N

B

HRKULD

N

O

K

K

S

JUNTAG

I

M

Y

M

B

K

L

P

U

S

L

LAKBED

I

C

I

U

G

ÖÄFUJS

L

X

O

L

R

ÄGDDKA

L

Z

O

A

M

ÕHSALÄ

Ü

Ü

P

Ä

L

ÜPÄIKE

J

K

L

Ö

L

POIUYT

R

E

W

Q

Ö

valgemad ja pikemad.

ette valmistatud üks vahva tähtede

kust tuleb üles leida üheksa

rägastik,
sõna. Üks

taas hakanud ennast

seotud

ongi õige vastus.

KULDNOKK

L

I

I

N

F

PAJUTIBUD

SULA

PÄIKE
LOMP

ÜLANE
SINILILL

VAHEAEG

Kõigi õige sõna
leidnute vahel läheb loosi

10-eurone

Kirju,

RULA
PIKNIK

Partner kinkekaart.

vastuseid

Lisa kindlasti

ja joonistusi

oma

nimi,

ootame kuni

vanus

7. aprillini 2018.

ja kontaktandmed.

10 € kinkekaardi võitis Thor.

Raamatu „Kaunid jõulujutud” võitis Hugo M.

E-post: lastenurk@kaubamaja.ee
Tigupost: Lastenurk, Kaubamaja AS,
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TALVE HOOAJA VÕITJAD:

Gonsiori

2,

10143 Tallinn

Võitjatega

on

ühendust võetud.

Väärikas valik vitamiine

Partner-

kaardiga

LASTEMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018 või kuni kaupa jätkub.

DESIGUAL

EMMA & THEO

kleit (7–14 a)

kevadmantel

47.99 € / 59.99 €

(128–164

cm)

99.99 € / 124.99 €
GEOX
tennised

47.99 €/ 59.99 €

DESIGUAL
pusa

(7–14 a)

47.99 €/ 59.99 €

teksapüksid

(7–14

a)

39.99 € / 49.99 €

GEOX
tennised
47.99 €/ 59.99 €

CLASSIC WORLD

tegeluskuubik
27.99 €/ 34.99 €

CLASSIC WORLD

puidust

rong

11.99 € / 14.99 €
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LASTEMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.

Partner-

kaardiga

Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018 või kuni kaupa jätkub.
GEGGAMOJA
bodi

(50–92

NATTOU

cm)

mängumatt

20.99 €/ 26.99 €

60.99 € / 75.99 €

püksid (50–92 cm)
20.99 €/ 26.99 €

KÕIK
DONE BY DEER

PLAYMOBIL

sööginõude komplekt

DRAGONSi JA FAMILY

(roosa ja sinine)

FUNi KLOTSIKOMP

23.99 €/ 29.99 €

LEKTID PARTNER
KAARDIGA
–25%
näiteks

KÕIK LEGO

Drago laev40.49 € / 53.99 €

JUNIORSi JA

Kruiisilaev 89.99 €/ 119.99 €

CREATORi KLOTSI
KOMPLEKTID
PARTNERKAARDIGA
–25%

CLASSIC WORLD

magnetmäng
11.99 €/ 14.99 €

näiteks
Emma lemmikloomapidu
8.99 €/ 11.99 €
Hairünnak17.99 €/ 23.99 €

NATTOU
kaisutekk

(roosa ja sinine)
12.99 €/
15.99 €
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Ajatu

disain aastast 1881

Kastehelmi
vaasid
Iittala põhikollektsiooni kuuluv
Kastehelmi sari on täienenud
uute vaasidega. Vaasid sobivad
hästi kodu sisutuse osaks, selle
täienduseks ning looma silmailu
lauakattele. Värvivaliku hulgas on
neli erinevat värvitooni: läbipaistev,

sinine, roheline ja hall. Vaas koos
lilledega

on sobiv

kingitus kõigile.

Mainio
Sarastus
Arabialt
Mainio Sarastus

on

täiesti

uus

lauanõudesari brändilt Arabia.

Tegemist

on

väga vastupidavate,

multifunktsionaalsete

nõudega.
sees

ja praktiliste

Neid saab üksteise

hoiustada, mahtudes hästi

Kus-

ka väiksematele riiulitele.

juures

taldrikud sobivad

kaanteks kaussidele.

Nõudes võib

säilitada toitu külmikus
serveerida toitu otse

mugavalt

ja

samuti

ahjust

lauale.

Manio Sarastus esindab tõeliselt

kaasaegset

Skandinaavia stiili.

Nõude vorm, muster

ja mahe-

dad toonid täiustavad
sobides kiire

iga kodu,
elustiiliga inimestele,

kes hindavad kvaliteeti.

www.iittala.com

/iittala

Kodu

TEKST JA STIIL: Eneli Kuldvee
FOTOD:
MAIKEN
STAAK
TÄNAME:
LEERI
LILLESALONG

Tä

na m e

: Lee r i

lilles a l o n g

Rahulik
heaoluoaas

Kaubmlinjs.a

Ajatut Skandinaavia stiili virgutavad omavahel
harmoneeruvad

roosa ja roheline. Rohked
lopsakad ja kevadenergiast pakatavad taimed

rõhutavad kodus hubast heaolutunnet.

T

aäirnmugült
to de

tähistaud

1 Vita Copenhageni laevalgusti

229.99 €*

2 Karlssoni

äratuskell Hexagon 21.99 €* 3 Laud 129.99 €* 4 Iittala
küünlaalus Kivi, roheline 60

padjapüür 60x80
50x60

cm

20.99 €*

8

cm

8.90 €*

22.99

15.99 € 5 Coveredi
6 Familoni padjapüür

mm

€*

7 Coveredi padjapüür

Coveredi tekikott 230x210

cm

50x60

cm

139.99 €*

9 Finlaysoni pleed 49.99 €*
*T
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TREND

Särav
värskus
Tugevad toonid

on

asendunud pehmema
roosa ja smaragdrohelisega, mis rõhu-

tavad suurepäraselt
üha jõulisemalt esile
kerkivat kullast
tooni. Kulla

ele-

gantsus loob
dekadentliku

hõngu, millega
harmoneeruv
marmor

on

nii

kauniduse kui
ka

vastupida-

vuse

poolest

tõeline klassika.

1 Arabia praetaldrik 17.99 €* 2 Arabia
14.49 €* 3 Iittala joogiklaas

supikauss

Kartio 7.90 € 4

Gense söögitarvikute

komplekt Casual (24 osa) 179.99
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TREND

Veetlev

selgus

Šikid vasetoonid jätkavad võiduteed, lisades
mõnusat aktsenti. Metallik on ideaalne viis lisada

elamisse just seda väikest vürtsi ja glamuuri.
Maitseka ja naiselikuma emotsiooni annab
roosa

õrn-

koos tasakaalustava valgega roheliste

1 Scanpani

kastrul 69.99 €

3 Hay kuumaalus
7.90 € 5

19.90 €

4

2 Scanpani

kastrul

59.99 €

Compagnie de Provence’i

seep

Perigot’ seebialus 14.49 €*

6 Finlaysoni

rätik 10.49 €

7 Hay käärid

6.90 €

varjundite kõrval.
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MÄRK

Asjalik &
KAUNIS
korraga
Pole miski saladus, et toitu süüakse ka silmadega. Sestap tasub
lisaks tasakaalus toitumisele ja läbimõeldud serveeringule hoolega
läbi mõelda ka

missugustes nõudes

see,

oma

söögikordi lauale

asetada või millega interjööri ilmestada. Vaatame üle soomlaste
Arabia ja Saksa kaubamärgi ASA tootemaailma uusimad palad.

Kaubamaja

nud

soomlased,

kelle tuntumad

sustaja ja interjöörivärskendaja rohkelt ideid

Arabia ning disainijumalad Alvar Aalto
ja Eero Aarnio ei vaja põhjalikku

nii klassikalisemas kui

tutvustamist.

Olgu

valitud stiil

milline tahes, kindel võib olla toodete

kaubamärkidest

ulatub lausa nii

vastupidavuses, käsitsemismugavuses ja

algus

aasta 1873. Nii võib

kadedusega tõdeda,
ARABIA

Asjalikkuse võlu
disaini
aegse
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algusaegadest

üles näida-

argipäevadeks
tele

on

ja

armastatu-

Arabia, mille

kaugesse

aega

kui

pisukese eestlasliku
et soomlaste

nõudetootja on katnud

meistriklassi on nüüdis-

Marimekko ja

Soome üks tuntumatest
matest

silmailus.

ÜLELAHE

maa-

märgid Iittala, Fiskars,

ka trendikamas stiilis.
T e ks t: Killu Paldrok FOTOD:: TOOTJAD

Kodumaailma

riiulitelt leiab kodusi-

nii

laua lausa

disainiihalejatele!

oma

pidu- kui ka

põlvkonnatäi-

Jätkuva tuntuse

märk

ja menu taga, mille kandepind

on aasta-

tega geograafiliselt üha laienenud,
taas kord disainerite

soov

on

pakkuda kau-

neid, kvaliteetseid ja kasutusmugavaid
keraamilisi tooteid

igaks päevaks.

MAINIO SARASTUS

on Arabia

uus

nõu-

mis toob ilu käsikäes

dekollektsioon,

praktilisusega eelkõige

väikesesse

linna-

kööki. Sarja kasulik eripära seisneb sel-

les,

et nõud

passivad nii

toidu valmista-

miseks, serveerimiseks kui ka säilitamiseks

ning

veel

enam

nõudevaru saab

– kogu kaalult kerge
üksteise otsa la-

hõlpsalt

duda, kartmata ümberkukkumist ja katkiminemist. Disainerid
vaeva

käepärasuse
ses

nimel

asjadekülluses

jääma. Salanippe
tänu

on

siin

vormiga

näinud mitte ainult ilu, vaid ka

– kipub ju tänapäevaikka

on

kapiruumi vajaka

tegelikult veelgi

–

sarja kuuluvate osade läbimõeldud

ristkasutusvõimalustele saab tasse kasu-

passilipista kogunisti mikrolai-

tada säilitusnõudena

ja taldrikud

vad kaussidele kaaneks. Nõusid saab

saks eeltoodule

neahju ja sügavkülma. Nutikas, kas pole?
Sidet eri põlvkondade disainerite vahel
näitab Arabia mustrivalik

oma uue

kol-

lektsiooni loomisel. Nimelt võeti Mainio
Sarastuse

mustvalge pinnakaunistuse

koonusja vormiga KOKO köidab pehmete, kuid

dega,

legi

samas

pastelltoonimõtted enese-

iseloomuga

mille värvivalik viib

märkamatult

põhjamaisesse keva-

mängule saab igaüks kokku
laadse lauakatte. Nõude

värvipaleti

desse. Kollektsiooni kuuluvad kruusid,

pind.

uuesti kasutusele poolsada aastat

kausid, taldrikud, vaagnad ja kannud

puhulgi,

loodud

valguse

disain,

mis nüüd annab kinnitust

varem

võidukäiku sümboliseeriv

soom-

juba peale

vaadates

kerged käes

on

hoida.

Tänu nende disaini aluseks olevale

muudab luksuslikuks

veatu teostuse

juures koos mõningate kohendustega

värvi-

panna ainu-

tagasihoidliku

esile

tuua

läikiv

ja aitab

pealis-

Nii nagu Sarastus-kollektsiooni

kindlad

on

ka Koko nõud masinpesu-

ning kannatavad

kenasti

välja

ahjukuumuse ning jäise külmkapi.

laste disainiloome ajatuse üle.

e

Arabia teine vastne nõudekollektsioon,

Sidet eri

põlvkondade

disainerite vahel näitab
Arabia mustrivalik

oma uue

kollektsiooni loomisel.
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märk

ASA

TÄHEGA

DISAINIKIRG KOLME

–

Mis ühelt Saksa

tootjalt

muud

eeldadagi,

kui kvaliteeti, kvaliteeti ja veel kord
kvaliteeti? Saksamaal 1976. aastal
saanud ASA Selection
vaaside

on

alguse

keraamiliste

ja portselannõude pakkujana

arenenud

juhtivaks

ettevõtmiseks

omas

sektoris. Areng, mida tõukavad tagant

pidev innovaatiliste lahenduste

otsimine

ja uuenduslike tehnoloogiate kasutamion

ne,

ASA

müügivõrgu viinud

rohkem

kui 80 riiki üle maailma. Traditsioone

järgiv ja käsitööoskusi
austav

perefirma

on

algusest peale seadnud
sihi ise

loomisele,

damisele

aren-

ASA

ja täiustamise-

tootega

mis toob

olles tihedas kontaktis

selle nimel,

Ikka kõik

et

hea mõte

protsessi käigus kaotsi

ei

läheks ja sünniks väärt toode.
ASA tootevaliku

algusest peale

menu

idee

kollektsioonides
sa

kiirustavas ja hüplikus maailmas kulub

taga seisab

järgida

oma

selge vormijoone ja liht-

endas läbi tunnetama hetketrende ja

ajastu vaimu, pakub

meeskond modernseid

kollektsioone,

köögis

mis

ASA disainerite
eristuvaid

võitnud

paljude

toimetajate, nõudefännide ja

lihtsus

ja

Ehkki laia

rahulikkus

marjaks

haardega ettevõte,

ASASELECTIONI toodete hing
misesse
se

–

seda nimelt ei

toodetud

esemesse

nud käsitöömeistri

kätesoojusest ja
mise

järele.

ära.

ei kao

masstoot-

viljeletagi! Igas-

jääb seda valmista-

hing,

tükike tema

kirest ilusate

asjade

Nii satub ASA tootega

loo-

koju

kild lihtsat emotsiooni, mis toob tuppa

kodusisustajate südame. Eri tootesarju

soojuse ja inimlikkuse mõõtme lihtsas

ühendab lihtne vormikeel, tagasihoidlik

disainis,

elegants ja veatu
line

mantra

−

loominguselgepiirili-

teostus. ASA

lihtne ja asine,

ja eristuv, ehtne ja ainulaadne

meeli

mis ometi rikastab

ja laeb

omamoodi

Kolme aastakümne

vaataja

energiaga.

jooksul on

ASA

mitmel

järjestikusel

aastal.

tud disainiauhind red

Olgu

nimeta-

dot, interjööri- ja
Saksamaa

köögiinnovatsiooni auhinnad,
parim disainiettevõte jne.
Kaubamaja Kodumaailmas
ASA Selectioni keraamiline

portselanist
oma

on

müügil

kodu- ning

söögi-ja köögivarustus,

ääretus lihtsuses

ja

samas

Selectioni töö tulemuslikkust tunnusta-

püüdvas

tud arvukate disainiauhindadega, millest

ku praktilise meelega eestlase asiste

Lihtsad

paljusid

asjad

on
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–

asjad! Praeguses

on

ettevõttele omistatud ka

mis

pilku-

kordub kollektsioonist kollektsiooni.

ne
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on

ja

see

nõude

värvigamma põhimõtet. Alati valmis

uue

tuppa soojuse ja

inimlikkuse mõõtme.

ideid teostavate

vabrikutega.

koju

kild lihtsat emotsiooni,

le, andmata järele
kvaliteedinõuetes ja

oma

satub

disainis sobib kui valatult kok-

tõekspidamistega.

PHILIPS

v
'O

Tunneta erinevust

alates esimesest

/

päevast

l
i

10 korda vähem hambakattu*
7 korda tervemad

‘Raskesti

ligipääsetavates

i**

igemed

kohtades võrreldes käsihambaharjaga

“Kahe nädalajooksul kasutades

igemete

hooldusrežiimi võrreldes käsihambaharjaga

D

innovation^you

$

$

$

HlllP-

UCr

Sonic

tehnoloogiaga

PHILIPS

DiamondClean Smart
hambahari

šGfucare

NÕUANNE

KÖÖGI
„ilumasinad”

mitukümmend tuhat pööret minutis.

LÕUNAKS

On

vana

tõde, et ilusaks teeb naise tema olemus. Tõeline ilu

peitub meie

sees

ja saab alguse sellest, kuidas

Samade

mõtleme ja

me

kuidas ennast tunneme, ning loomulikult suurel määral sellest,

millega

oma

keha toidame ehk sellest, mida

me

sööme.

abimeestega võib

maitsestatud

vees

koore, piima

või

valmib

oma

keetmisest väheses

lemmikjuurviljade

püreestamisest.
T eks t: Silja Siller (Li if e Coa c h ja O MAkl u b i per s o naalt r e ene r ): FOTOD:: TOOTJAD

val-

lõunaks

mistada tervisliku püreesupi. Piisab

ning seejärel toidu-

hoopiski toorjuustuga
Tervislik

ja

maitsev supp

või kannmikseri

köögikombaini

abil mõne minutiga ning

juurviljadest

tehtud joodav toit võib olla just täpselt

Selleks,

et elu nautimine

ja

ideaalselt.

toimetustes

−

suppide,

ka tänapäevase toimeka

jaoks,

on

oluline

saavutada efektiivsus

ses

ehk

kokteilidena.

naise

oma

food)

hetkes viibimine töötaks

ja kindlasti

toitumi-

ka

et anda endale võimalus olla

igas

hetkes õnnelik.

on

ning sageli

vajame

aeganõudev

stressirohke protsess. Me

vitamiine

ning mikro- ja makro-

juba

õhtul kannmikseri

nõusse või säilituskarpi vajalikud juur-

ja/või puuviljad
panna ööseks

valmis lõikuda

kerge, kui

ise valid. Näiteks

KITCHENAIDi kannmikser POWER PLUS

toodet

mõnda

vett või

peale

kõik

vajalikud

vitamiinid alles. Supi

en-

da struktuur jääb aga mõnusalt siidjas.

valada ning

VAHEPALAKS

Eestimaal tunnevad inimesed
dust

päikesest ja energiast.

palju

puu-

Seetõttu

on

kiire smuuti saab valmis mikserdada

hea endale päevasteks vahepaladeks ning

mõne

tervislikuks

minutiga.

Seda

juues

on

korralik

magustoiduks pakkuda

energiasutsakas tagatud ning iluprotse-

mahlakokteile. Erinevad

duur tehtud.

puu- jaköögiviljad

marjad ning

vitamiinirikkad

kide VITAMIX, KITCHENAID , PHILIPSja

aeglaseid mahlapresse, mis suudavad

toimetuste

WMFkannmikserite abil

nendest

hulgast.

Seetõttu

hea,

on

kui

abimehi,
näiva

mis muudavad

isegi keerukana

retsepti lihtsaks ning lahendavad

selle hetkega. Tark naine kasutab tarku
kodumasinaid
kulus

ning võidab ajas,

energia-

Kodumaailmas müüdavate kaubamär-

on

toitaineid igast toidukorrast, hoolimata
ajalimiitidest ning töökoormusest ja

toiduvalmistamisel saab kasutada häid

valmistamine imelihtne

kui masin

ja naudingus.

on

söögipoolist valmistab,

võimsad

ning

oma

toitu vedelas vormis
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süüa

(drink your

ajal,

saab

on

üli-

mikserdavad usinalt nii

puuvilju

ühtlaseks massiks. Kindlasti

on

samal

ning

Kõik mainitud kannmikserid

oma

Üks kiire ja lihtne võimalus

energiajoogi

ise muid hommikusi toimetusi teha.

jääd kui ka külmunud

HOMMIKUKS

132

nii toitev või

ning

külmkappi või sügavkülma

hommikul tuleb vaid

piimalaadsest
Tervislik toitumine võib olla

mahla-

ja

hõõrub tooraine kiirelt 65 ˚C-ni, jättes

Hea mõte

−

KIIRE ELU ABIMEHED

smuutide

Hommikusse sobivad need

tehniliste näitajate

ka tehnikahuvilistele

−

on

mõnusalt

masinad

poolest põnevad

nende võimsus

annab välja mitu hobujõudu ja töökiirus

ning pakatavad energiast. Kasutades
viimsegi tilga välja pressida,

hea võimalus endale

pakkuda.

on

päevaks lisaenergiat

Võimsad masinad SEVERIN,

GE ja HUROM aitavad

SA-

valmistada eriliselt

mahlase vahepala. Need masinad pressivad mahla oluliselt

pool

ning

kulutavad ka vähem toorainet.

pressides jääb

ees-

aeglasemalt kui

mainitud kannmikserid

seeläbi

Aeglaselt

toorainest alles kõik

vaja-

lik ja tervislik ning mahla pressimisel
hoitakse madalat

temperatuuri,

mis

NÕUANNE

3

ilujooki

ROHELINE SMUUTI „MONSTER”
•

1 tass piima (vastavalt

maitse-

eelistusele kas tavalist

piima

mõnda taimset

või

piima)

•

1/2 tassi maitsestamata

•

1 banaan

jogurtit
(sobib nii külmutatud

kui ka värske)
1tl naturaalset

•

(vastavalt

pähklivõid

maitse-eelistustele

kas maapähkli-, mandlivõid
•

2 tassi värsket

•

1 tass jääd (soovi korral)

vmt)

spinatit

Mikserda kõik ained

ja

naudi terviseks!

EMERALD PALMER
4 kurki, viilutatud

•

•

1 tass mündilehti

•

3/4 tassi sidrunimahla

1/4 tl

•

agaavinekta-

rit (vastavalt

mait-

sele võib kasutada
ka mett või

säilitab

väärtuse. Lisaboonusena teevad aeglased

•

mahlapressid ka pisut

•

soola

•

jääd

vähem müra kui

võimsad kannmikserid.

MILLIST KÖÖGIABIMEEST VALIDA?

Sega kausis kurgilõigud

mündilehtedega ja püreesta

vaid esmaseid

mikseris

paljude

ülesandeid,

siis võib

mikseris olevale segule. Püreesta jooki

kuni täiesti ühtlase ja sametise

on

toiduvõimsad köögi-

olemas ka koostöös

mis teevad suppe, tainast

isegi mõtlevad koka

eest. Sellised

on

BUGATTIVENTO sobib n-ö edasijõudnud
kokandushuvilistele, sest lisaks tavapärastele smuutidele

on

selle masinaga või-

melt aitab Vento
ise
on

aparaadi

(mandlipõnevat. Ni-

piimajooke
muud

maitsesta

serveeri

konsis-

kergelt soolaga

jääga täidetud

klaasis.

MUSTIKANE MUSI
•

1 tass mustikaid

•

1/2 tassi Kreeka jogurtit

•

1/4 tassi apelsinimahla

•

1tl

agaavinektarit (vastavalt

maitsele kasuta sobivat

sesoolasid, vitamiinidest pakatavaid püreesuppe, taimseid

piim jmt) ning palju

*T

ning

malik valmistada näiteks erinevaid mait-

T

ärniga

tentsini,

ja

näiteks KitchenAidi või BUGATTI tooted.

tähisatud

matcha-pulber jääveega ning lisa kann-

saumikserist või mõnest lihtsamast

ekspertidega valminud

ainmulütg

kann-

massiks.

kannmikserist.

masinad,

to de

paraja paksusega

Sega sidrunimahl, agaavinektar ja

köögimasina ning

toitude valmistamiseks piisabki

Samas

alin

2,5 tassi jäävett

Kui köögiabimees peaks lahendama

valida lihtsama

Kaubmajs.

pulbrit
matcha-

naturaalse maitse ja toite-

viljade

suhkrut)

1/2 tl rohelise tee

•

magustajat)
•

maitseks

•

jääd

pisut vaniljet

kokandusäpp (B Chef)

tööd

juhtida, tänu

millele

retsepte eriti täpne ja kiire järgida,

muutes kokkamise eriti

Mikserda kõik ained ning alusta

oma

hommikut värskelt ja tervislikult!

mugavaks.

1VITAMIXi kannmikser Pro300 komplekt koos 2 l konteineriga + kuivaine 0,9 l konteiner 699.99 €
2Bugatti kannmikser Vento Power18-VENTON 699.99 €* 3WMF kannmikser Kult Pro Green
Smoothie 439.99 €4KitchenAid Blender Power Plus 899.99 €
5Philips kannmikser Avance Collection Innergizer 579.99 €
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Idamaine klassika
kohtub moodsa

eklektikaga
Amsterdami 70ndate aastate väikesest idamaiste

kauplevast poest alguse saanud

CNB

toodetega
Enterprises loob ja

toodab selle kümnendi
STUDIO

algusest alates TOKYO DESIGN
märgi tooteid. Tokyo Design Studio nõud on inspi-

reeritud

Jaapani ja

Madalmaade

uusaja

aktiivsetest ärisuhe-

test, kui idamaadest toodi Euroopasse portselannõusid.
Samal

ajal oli oma mõju ka hollandlaste kuulsal Delfti
tooniga nõudel, mis omakorda leidsid tee Jaapanisse.
tuuride

koosmõjus ongi alguse

saanud tänaseks

sinise

Kul-

parimates

maailma kaubamajades müüdavad ja restoranides kasutusel
olevad nõud.

Tokyo Design

Studio

on

hea näide moodsast

lähenemisest traditsioonilistele portselannõudele. Jaapani
traditsionaalsete

vormidega

nõude ja mitmeski mõttes

euroopalikult

modernse vär-

vilahenduse kokkusulamine
on meeliköitev.

Moe- ja

stiilipealinn Tokyo

on

elu-

tõeline

„sulatusahi”, kus

on julgust
segada kokku trende ja

vormida neist uusi. Mitmed

tooteliinid,
Shibori,

nagu

Indigo ja

on otseste

moe- ja

trendimaailma mõjudega.
Moodsad tooted valmivad

Jaapanis ja nende

valmista-

miseks kasutatakse tradit-

sioonilisi meetodeid, mida
on

täiustatud viimased

400 aastat. Tule

ja leia juba

harjumuspärasele hoopis

Design Letters

uus

& Friends:

tähemaagiat

täis

disainimaailm
Kevad

toonud Kodumaailma disainialale täiendust Taanist.

on

DESIGN LETTERS & FRIENDS

mine, mille keskmes
ajakirjanik

on 2009. aastal

loodud ettevõt-

endine reklaamiagentuuri copywriter ja

on

Mette Thomsen. Mettele

on

alati meeldinud sõnad,

tähenduste loomine ja kirjutamine, mida ta soovis ühendada
disaintoodete
tevõtte

maailmaga.

loojat sedavõrd,

Mõte

aeg

nii sai

paelus

et-

sisustusaja-

alguse Design

Letters

täiesti omanäoliste monokroomsete tähtedega. Mõni

hiljem

õnnestus hakata tähtede

Arne Jacobseni
1937.

nud

ettevõtmisest

et ta loobus tööst Taani

kirja Bolig Magasinet juures ja
oma

oma

Ülejäänu

oma

jaoks
käsikirja tüpograafiat, mis
on

juba ajalugu ja

kasutama
on

tänaseks

suurkuju

loodud aastal

on

märk laienda-

haaret sisustuskaupade, kirjatarvete, mööbli ja

lastetoodeteni, millest paljud ei ole kaetud tähtedega.

Design
se

Letters on 2018. aastaks

disaintoodete

poodi

55

jõudnud

enam

riigis. Kaubamaja

kui

tuhandes-

Kodumaailmast

leiab läbilõike Design Lettersi tähemaailma spektrist ning

paljud

tooted

on

heaks

kingiideeks sõbrale,

Tule ja leia lihtne viis tuua kevadist värskust
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vaatenurk Tallinna ja

Tartu Kodumaailmast!

endale või kodule.
oma

koju!

Aurutaja

WMF KITCHENminis VitalisE

WMF KITCHENmini sarja aurutaja on

da erinevaid roogi nagu kala,

kompaktne ja ruumisäästlik.

jad, pasta,

Aurutuskorvid

ja aurutusplaadid

roostevabast terasesulamist
BPA-vabad. Nii

gan® ja

kui rasvakogumisalus
ja nõudepesumasinas
WMF

Easy

grillimisplaat

pestavad.

et

Aurutajasse

kogu
on

program-

Kompaktse aurutaja kahel
toiduvalmistamise alal (mõõtmetega
144

x

284

Aurutaja

mm)

Veepaaki

saab

korraga

mahutavus: 2

Mõõtmed: 280x140x275
Automaatprogramm:
Aurutusfunktsioon:

x

valmista-

2,15

mm

võimalik ka

aurutaja

Veetaseme näidik

seda saab

läbipaistev ja

on

jälgida väljast.

40-minutiline

soojas hoidmise

funktsioon.

+

Veepaagi maht: 1,1 l
Korpuse materjal: Cromargan®

+

Korpuse

+

Soojana hoidmise funktsioon:

on

Riisi aurutamisnõu:

l

kuna

säilivad toidus mitmed

kasutamise ajal väljastpoolt täita.

mälufunktsioon ja

LCD ekraan.

vari-

sõpradele,

vitamiinid.

kasulikud

ajal.

seadistatud erinevad

eelprogrammid,

Aurutamine on ideaalne

aurutamisega

toit valmiks ühel

köögivil-

köögiviljade

grillida
ant tervisliku toidu

aurutamisfunktsioon

Väike

praadimise pann võimaldab liha ja
köögivilju samaaegselt, ent eraldi

eemaldatavad

on

võimaldab aurutajat eraldi
meerida,

on

Cromar-

jms.

riis

+

värvus: roostevaba teras

Võimsus: 900

W

Uus multifunktsionaalne

võimas nutiblenderite
KULT PRO-seeria nutiblender lisab eelmise
me

plussidele

mahuka

sead-

1,2-liitrise mikserkannu.

1200-vatise
min.

mootori pöörlemiskiirus on 30 000 p/
Spetsiaalsed lõiketerad suudavad sel kiirusel

purustada

ka väikseimad

vitamiinirikkad

seemned.

Kuna eri

ja
põlvkond
valmistamise kui

naalsel

LCD-displeil.

Komplektis

on

kaks eraldi suletava kaanega

kaasahaaratavat Mix & Go

programmid töötavad vaheldumisi
maksimukiirusel ja aeglasemas režiimis, tagades

kohviubade

sedasi

ülitugevast tritaanist,

ideaalse

segunemise,

kergesti hakkama

siis saab nutiblender

nii rohelistest taimedest smuuti

Maht: 1,2 l
Kannu

ning

pudelit ja

miniveski

ürtide

BPA-vabad kannud

jahvatamiseks.
ja pudelid on valmistatud

mis

on

lõhnade

ja

maitsete

suhtes neutraalne.

Korpuse materjal: Cromargan®

materjal:

tritaan

Korpuse värvus: roostevaba

teras

Komplektis kolm lisaanumat: kaks eraldi
suletava kaanega Mix & Go kaasahaaratavat

Kiirused: 6

pudelit ja segamise/ purustamise
Jääpurustusfunktsioon: +

2 erinevat roostevabast terasest

Täiteavaga

Valitud

jää purustamisega.

programm ja võimsusaste kuvatakse multifunktsio-

kaas:

+

anum

Automaatsed programmid: 3

Pöörlemissagedus:
Võimsus: 1200 W

30 000

segamistera
p/min

KODUMAAILMA
UUDISED

Lexington:
ameerikalik

mugavus &
kvaliteet
Mereline

ja Eestiga

sarnase

maga Ameerika idarannik
selle

kirdenurga

piirkond
siooni

on

New

pakkunud

paljudele

klii-

ning

Englandi

inspirat-

elustiilimärkidele.

Oskus siduda idaranniku vaba ja
modernselt suurlinlikku

oluline

osa

selgelt

omane.

on

elustiili

ehtameerikalikuga,

toodete kõrge kvaliteet,
Veidi ootamatult

on

on

mille

Lexingtonile

Lexington tegelikult

Rootsi juurtega märk, mis tegutseb juba 1997. aastast

väga

edukalt. Rahulik

ja elegantne,

kuid

savalt tugev ja jõuline disainikeel

on

pesu, vannirätikute,

kui ka

köögitekstiili

sellejuures pii-

kasutusel nii

voodi-

sisustuskaupade

puhul. Ameerikalik mustrilisus koos triipude ja selgete
vaheldub põhjamaiselt pastelsete ja
kergete värvidega, mis hooajaliselt kannavad ka vihjeid

põhitoonidega

moodsale roosale

kõrge kvaliteet

on

ja

rohelisele. Tekstiiltoodete

väga

nahale sõbralik ja tõeliselt mugav

loob heaolu. Tule ja leia suurlinlikult vaba, elegantja selge joonega Lexingtoni kevadkollektsioon

ning
ne

Tallinna Kodumaailmast

ning Kaubamaja e-poest!

Korralik annus
kohvikultuuri
otse Milanost
Kodumaailma
va

on

leidnud tee Milanos

tuntud disaineri George J. Sowdeni

sioon SOFTBREW.

Disainilegend

on

tegutse-

kollekt-

pärit

Leedsist ja õppis Gloucestershire College of
Art’is arhitektuuri. 70ndatel

Milanos, kus
selliste

asus

maailmamärkidega

nagu Olivetti (kuul-

sad faksimasinad, mis tänaseks
tee

ta tööle

tema disaineritee viis teda kokku

on

küll leidnud

tehnoloogia puhkepaika), Alessi, Bodum,

Guzzini, Swatch, Tefal, Pyrex jpt.
asus

ta

põhjalikumalt tegelema

märgi ja toodetega. Lihtsaim viis
mõistmiseks

ja

2010. aastal

oma

SoftBrew’

tema toodete

kohvimaalima avastamiseks

võtta need riiulilt

kätte,

osta

on

ja proovida. Too-

dete disain

ja funktsionaalsus on intuitiivsed
ning nende kasutamine tuleb väga loomulikult:

sobiv kaal,

ergonoomika, elegantne disainijoon ja natuke elutarkust ning -kogemust.

See

ongi kokku ühe väga hea toote retsept.
Kohvivalmistaja portselanist plaadid sobivad

kenasti kokku ja annavad väga hea tulemuse
(seda ka külma kohvi puhul). Paljude automaatsete

ning portsjonkohvimasinate ja

de klaaskannudega kohvivalmistajate

õrna-

maa-

ilmas mõjuvad Sowdeni tooted värskelt ja
uudselt, mis ka kevadele kohane.
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Kohvinauding

värskelt

jahvatatud,

mitte

Roger

–

kapslikohv.

Federer

Kõigi aegade
tennise

edukaim

tšempion

JURA stiilne S8 lummab ka kõige nõudlikumat kohvisõpra ja disainiarmastajat
sinate

ja tippmudelite parimad

omadused. Innovatsioonid nagu

nagu

Roger Federer. Selles

impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®) ning

on

ühendatud kompaktsete

naalse barista tasemel kohvi, olenemata sellest, kas valmistad ristretto’t, latte macchiato’t või flat white’i. Espressomasin
4,3 tolliste puutetundliku värviekraani kaudu ning juhitav isegi nutitelefoni või tahvelarvuti abil. Nutikas veesüsteem
filtrituvastuse. JURA

–

If you love coffee.

espressoma-

peene vahu tehnoloogia tagavad
on

professio-

hõlpsasti kasutatav

(I.W.S.®) tagab

automaatse

www.jura.com

KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018 või kuni kaupa jätkub.

ARABIA

sarja Mainio Sarastus
tass 0,17

l 8.40 €/ 10.99

€

tass 0,3 l 10.99 € / 13.99 €
taldrik 11,5 cm8.40 €/ 10.99 €

taldrik 15 cm9.40 €/ 11.99 €

taldrik 25 cm14.99 €/ 18.99 €
kauss 13

cm

9.90 €/ 12.99 €

kauss

cm

14.99 €/ 18.99 €

17

kauss 23 cm31.99 € / 39.99 €

taldrik 19 cm9.90 €/ 12.99 €

IITTALA

sarja Kastehelmi
vaas

154

mm

34.99 €/ 44.99 €

(kirgas, roheline, hall, helesinine)

DUNOON
kruusid Fleur (roosa ja sinine)

KÕIK

12.99 € / 16.99 €

TED BAKERi

NÕUDESARJA
ROSIE LEE TOOTED PARTNERKAARDIGA

–40%

NACHTMANN

ROBERT WELCH

söögiriistade komplekt Hidcote

sarja Curve

(30-osaline) 89.99 € / 139.99 €

vaas

22

cm

34.99 €/ 61.99 €

vaas

30

cm

34.99 € / 69.99 €

KÕIK
VILLEROY&BOCHi
SARJA QUINSAI
GARDEN TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

MILLEFIORI

ruumilõhnastajate komplekt
Embracing

3x100 ml

29.99 €/ 39.99 €
ARABIA

sarja Muumi
lastenõude komplekt Muumitroll 29.99 €/ 39.99 €
lastenõude komplekt Väike My 29.99 €/ 39.99 €
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KODUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018 või kuni kaupa jätkub.

FISKARS

sarja All Steel
kaanega pott 5,0 l 58.99 € / 73.99 €
praepann 24

cm

47.99 €/ 55.99 €

FISKARS

26

cm

51.99 €/ 65.99 €

sarja Royal

praepann

28

cm

61.99 €/ 77.99 €

koorimisnuga 7

vokkpann

28

63.99 €/ 79.99 €

nuga 12 cm28.99 €/ 35.99 €

praepann

cm

cm

28.99 € / 35.99 €

kaanega kastmepann 1,5 l

tomatinuga 11 cm28.99 €/ 35.99 €

49.99 €/ 63.99 €

kokanuga 15

kaanega kastmepann 2,5 l

santoku-nuga

49.99 €/ 62.99 €

santoku-nuga 21

cm

39.99 €/ 49.99 €

17 cm47.99 €/ 59.99 €
cm

47.99 €/ 59.99 €

DUALIT

(roosa)
veekeetja

1.5 l

94.99 €/ 149.99 €
röster

1100 W

84.99 € / 129.99 €

PHILIPS

FINLAYSON

elektrilise hamba-

sarja Klaara (kollane)

JOSEPH & JOSEPH

harja komplekt

pajakinnas 8.70 €/ 10.99 €

sarja Index Chopping

DiamondClean

pajalapid 2 tk 8.70 €/ 10.99 €

lõikelaudade komplekt

1+1

köögirätik 50x70 cm8.90 €/

(hall ja hõbedane)

229.99 €/

laudlina 40x140

51.99 €/ 65.99 €

279.99 €

põll 70x85

cm

cm

11.49

€

13.99 €/ 17.99 €

18.99 €/ 24.99 €

kott 27x32 cm6.30 €/ 7.90 €
kott 36x42

cm

lastepõll 57x50

8.40 €/ 10.49 €
cm

8.40 €/

10.49

€
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Partner-

kaardiga

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 31.03.2018 või kuni kaupa jätkub.

VANDYCK

satiinvoodipesusarja Flying Cranes
(roosa ja roheline)

VERSE

padjapüür 50x60

cm

10.49 €/ 12.99 €

padjapüür 50x70

cm

10.99 € / 13.49 €

tekikott 150x210

cm

37.99 €/ 47.99 €

tekikott 230x210

cm

53.99 €/

64.99

sarja

90 Years BBV

suletekk 150x200 cm209.99 €/ 259.99 €

suletekk 200x220 cm319.99 €/399.99 €

€

sulepadi 50x60 cm54.99 €/ 69.99 €
sulepadi 50x70 cm63.99 €/ 79.99 €

PAI
froteerätikud

(roosa, lilla, valge)
30x50

cm

50x100

1.70 €/ 2.20 €

cm

4.50 € / 5.70 €

100x150 cm12.99 €/ 16.40 €

JOOP!
PAI

satiinvoodipesusarja Purity

padjakate 50x60

(lilla ja roheline)

140

11.99 €/ 14.99 €
55.99 €/ 69.99 €

33.99 €/ 41.99 €

voodikate

180x220

cm

66.90 €/ 83.99 €

31.99 €/

60x80

cm

€

cm

cm

cm

padjapüür

39.99

voodikate 180x220

padjapüür 50x60
tekikott 150x210

cm

87.99 €/ 109.99 €

voodikate 260x240

cm

79.99 €/ 99.99 €

tekikott 230x210

cm

189.99 € / 239.99 €

voodikate 260x240

cm

91.99 €/ 114.99 €
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KÕIK

VAJALIK
ÕNNESTUNUD
SÜNDMUSE JAOKS
Gurmee

Catering

-

alati tipptasemel maitseelamus,

teenindus ja vajadusel abi sündmuse planeerimisel.

www.gurmeecatering.ee

•

info@gurmeecatering.ee

•

tel 602 4836

—

w

TOIT

Kosutavad

MEREKARBID

Rannavetest ja sügavamalt

merepõhjast hangitavate karpide populaarsus
tingitud

nende võrratust

on

maitsest, atraktiivsest

suuresti

välimu-

KARBID, KARBID,
Tuntuim söödav

elutsev

kojaga
gus

sest, aga kindlasti ka suurest toiteväärtusest.

Karbid

suurepärased kergesti

valgu ja

B-vitamiini al-

likad. B-grupi vitamiine vajame

eelkõige närvisüsteemi heaks

toimimiseks,

aga ka

naha,

juus-

ahenev

merede rannavetes

RANNAKARPehk SINIMERIKARP
väikesesse

tavaliselt

võrkkotti.

pakendatud

on

tavaliselt

pakendatud väikesesse

TEKST: Kadri Aguraiuja

Elusad rannakarbid

STIIL:
i
KRISTI UUDMÄE

tud või õige natuke

FOTOD: ERIK RIIKOJA

on

kiilukujuline sinkjasmusta

Müügivalmis ja üheks söögikorraks sobiv kogus

on

seeditava

suleb

peavad

paokil kojaga.

koja kerge koputuse peale.

Elus

Rannakarbid

tuleb pärast ostmist võimalikult ruttu ära süüa.

Sinimerekarpide tuntuimat valmistusviisi

karbid elavad

ja toituvad planktonist,

pruunistatakse

mitmesuguseid

millele valatakse ohtralt

vitamiine ja ohtralt üliolulisi oomega-

3-rasvhappeid, mis aitavad ennetada südame-veresoonkonna probleeme. Järjest
sagedamini

oleme

pidevas vitamiinide,

mineraalide ja kõige

muu

kasuliku defitsiidis,

seega on maitsvad merekarbid tervise turgutamise seisukohalt

HOOAEG / KEVAD

igati õige valik.
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sule-

rannakarp

tatakse moules à la marinière. Mahukas

merevees

võrkkotti.

olema tihedalt

te, silmade ja maksa tervise tagamiseks. Kuna

siis sisaldab nende liha

142

on

eest

KARBID…

karp

nime-

potis

rohkes võis hakitud sibulad,

valget veini,

lisatakse

maitseained ning seejärel keedetakse aromaatses

leemes

karbid

on

karpe kaks-kolm minutit,

kuni kõik

avanenud (avanemata karbid

visa-

takse ära). Leeme viimistluseks lisatakse

lõpuks

ka sutsuke rõõska koort.

Kaunim karpidest

karp koosneb

on KAMMKARP.

kahest suurest säravate

Kamm-

ribidega

TOIT

kaunistatud kojapoolmest. Poeletis
enamasti

liha

müügil kammkarbi

ilma karbita. Kammkarbi

pehme ja

sametine,

lihaseline

valge

osa

on

tuleb valmista-

millega

õrn,

on praegu

puhastatult ja

misel ka arvestada. Kammkarbile ei sobi ülemaitsestamine ega ka üleküpsetamine. Natukenegi

üleküpsetamist ja kammkarbi
miseks. Kammkarbi liha

kumsisalda-

liha muutub

ja punakas

vad eriti

palju kasulikke aineid
oomega-3-rasvhapete sisaldus,

mari

väga kõrge

–

rikas

on see

on

vita-

miinidest B2 ja B5 ning tsingist. Rooma müto-

loogias
õnne

oli

karp viljakuse sümbol:

jumalanna Venus

kammkarbi

on

armastuse

kujutatud alati

ja

koos

kaanega.

Glamuursemad ja kallimad karbid

on

muidugi

AUSTRID, olles vähestest mereandidest, keda eelsüüakse toorelt. Austritel

kõige

armutoidu

küljes

nimetus,

on

õigustatult

sest sisaldavad

kõiki-

dest toitudest enim tsinki, mis toetab immuunsüsteemi

ja järglaste saamist. Austrid võivad olla

karbi kujult kas lamedad või nõgusad. Väljast

karp

nagu krobeline

merekivi,

Sellel kaunil säraval

pärlmutriline.

hõrk austriliha soolases

on

seest aga kaunilt

merevees.

austreid nautides olla

põnevil,

sest karbist võib leida

pärli. See

aga

pinnal „lebab”
Naistel tasub
ka ettevaatlik,
kindlasti erili-

on

ne

juhus,

aga mitte võimatu. Loo

ga

on see

imeline asi

autori-

juhtunud. Pärl

oli

küll väga väike, aga sellel sillerdaval teral
on

väga eriline

nii harvaesinevad, et tänapäe-

pärlid

on

val

enamik neist siiski

on

spaghetti alle vongole on mujal
Euroopas kuulsaks rääkinud Inglise staarkokk
pastaroa

väärtus. Looduslikud

Pärli tekkimiseks

VONGOLE-KARBID spagettide, oliiviõli, tomati,
veini

sattuma

väike võõrkeha, mida mollusk hakkab

ajajooksul

mineraalide

millest

särav

ja proteiinidega

lõpuks moodustub

DEL on

kaunis

nime saanud tänu

säbrulised merimandlid

Austreid müüakse elusalt, nad

Prantsusmaal.

peavad

aga

või sulguma, kui nendele koputada.

set nuga. Viimane tuleb

kangutada.

pigistada

sidrunimahla, soovi korral lisada valget
jahvatatud pipart ja soola.

Samuti võib tooreid

austreid serveerida Tabasco

spargliga,

kastmes, konservee-

mahedamaitseliste seente,

kalamarja ja merikapsaga.

Austreid

võib ka kergelt praadida ja grillida.

Vähem tuntud, aga mitte vähem
maitsvad

on

suurusega

VEENUSKARBID
kujuga.

Inglased

ja

Veenuskarpe leidub mitmesuguse
suurusega

ja kujuga. Inglased

nimetavad kõiki

veenuskarpide

liike kokkuvõtlikult sõnaga clam.
Veenuskarbid

on

väga maitsvad

mandli-

Kaunid

pruuni-

eriti armastatud

Põhjaameeriklased

nendest teha

armastavad

veenuskarbisuppi.
üpris

on

Elusaid

sarnane

ja terve

kojaga meritigusid küpsetatakse lühikest
1Rannakarbid
6.50 €/võrk

2Vongole-karbid

et liha ei muutuks vintskeks. Valmis

Parimad ikka taas

22.95 €/võrk

3Veenuskrabid
18.35 €/võrk

aega,

meritigude

kodadest tõmmatakse väljaulatuv liha välja.

oliiviõlis, veinis, küüslaugu

ja peterselliga.
Kõik ülalmainitud karbid ja teod on väga
maitsvad, kasulikud, rikastavad toidulauda

ning sobivad kevadisesse menüüsse imehästi.
Kaubamajas

HARULDASEMAD KARBID

kergele

veenuskarpide valmistamisega.

austrikarp lahti

Avatud austrile võib

on

kodalane. Tema valmistamine

vaja

lihase kõrvalt austrisse ja

ja

MERIMAN-

Natukene erinev näeb välja MERITIGU ehk tõri-

spetsiaaltorgata sulgur-

Austrite avamiseks läheb

aromaatne

veenuskarp

hautistes, suppides, kastmetes.

pärl.

punase

oma

suurem

aroomile. Samuti suurepärane pastades ning

olema terve karbiga ning tihkelt suletud

ritud

ja küüslauguga on võrratu,

lihtne roog. Pisut

katma. Neid kihte nimetatakse pärlmut-

riks,

–

Jamie Olivier. Väikesed veenuskarbid ehk

„kasvatatud”.

peab karpi

–

või

müüakse

nn omas

pakendatult.
peab

Värskeid

valmistamine

on

mere

ostes

naiseliku tervise

väga veab,

järele. Nende

imelihtne

kauniduse saab veel
Kui

karpe

vaid veenduma, et karbid oleks

kinni ja lõhnaks

igati

värskelt

karpe

mahlas või siis soolvees

siis ka

ning

ja

pealekauba!
pärli!

šalottsibula, tomatite, valge veini, tüümiani või

peterselliga.

Itaallaste imelise
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JOOK

Roosa

MULL
valitseb

Mullidest pakatanud ja
2017. aasta

teie

alkohetgirv.ms!
kahjustad
võib

Alkoh l

on

T

ähelpanu!
T

144

on

veini buumi toonud

roosa

jäänud seljataha, kuid

:

roosa

kihisev jook jätkab järjekindlat võidukäiku.
T e kst: Kadri Aguraiuja Stiil: Kristi
f

\

ui

Uudmäe

varasematel

Kui

ja mullidega jooke

pigem suvel,

siis nüüd

roosad kihisevad

aasta. Kaunite

ja

on

joogid

moe-

loomulikult Prantsusmaalt

Champagne’i piirkonnast pärit šampanja.

vahuveine,

mulliga

kombucha’sid jm.

ning igas

2018

seltskonnas.

DOM

ROSÉ VINTAGEon üks kallimaid ja

hinnatumaid roosasid

„pärliveine”,

mille kohta

võib öelda, et tegu

on

valmistatakse vaid

ülima luksusega ja seda

piiratud koguses.

Vaatamata

9–11-aastasele küpsemisele on šampanja kerge ja
elav. Sama luksuslik on roosakas-kuldse värvuseROSÉ−
ga DOM RUINART

selge ja särav, peene ohtmulliga ja viimistletud maitsete tasakaaluga.

Isegi pärast kümmet

hulgast

vähese

mulliga jooki sobib juua igal ajal, iga

HOOAEG / KEVAD

on

sillerdavate roosade

marja-vahuveine, siidreid, limonaade,

toidu kõrvale

jook

ra

mulliga mahlajooke ja kokteile,
Roosat

roosa

teadlike tarbijate laual läbi

leiab traditsioonilisi

veine,

nauditi

varasematel aastatel nauditi

roosasid

Kõige galantsem, hinnalisem ja kuulsaim kihisev

PERIGNON

FOTOD::: ERIK RIIKOJA

aastatel

KÕIGE HINNALISEMAD ROSÉ’D

aastat keldris

nooruslikku sarmi. Eriline
BELLE EPOQUE

peitub

on

on

sel

ROSÉ. Naiselikus lillelises

delikaatne lilleline ja

segul

ka PERRIER-JOUËT

puuviljane

pudelis
aroom

ning võrratu maitse. Belle Epoque’i šampanja
tähtsustab ilu hindamist kõiges ning meenutab

rubriik
joo

elegantseid salongiõhtuid ja glamuurset elustiili.
Kaunite roosade
ka

hulka kuulub veel

šampanjade

puuviljane ja veinilik

VEUVE CLICQUOT BRUT

ROSÉ.
Kui munk Dom

Pérignon

arendas

välja

šampanja tehnoloogilise poole, siis joogi viis laia
maailma

hoopis

Clicquot,

kes saatis raske

vahuveinilastiga laeva

Prantsusmaalt lahkuvatele Vene

vägedele

järele. Šampanjamaailmas

maale

kuulsaid naisi, kes

VÄÄRIKAD

Barbe-Nicole

ettevõtlik madame

on

Vene-

leidub teisigi

loonud imelisi šampanjasid.

ROOSAD LAIAST MAAILMAST

Ent roosast kihisevast veinist elamuse saamiseks
ei pea

olema tingimata

see

šampanja.

Prantsusmaal valmistatakse teistes piirkondades vahuveine

ROSÉ

LE

on

BRUT

nimetusega crémant.

värske ja sametise

mulliga

struktuuriga ning õrna

heleroosa vahuvein.

Itaaliast
SPUMANTE

kaalus,

CUVÉE ROYA-

CRÉMANT Bordeaux’ piirkonnast

pärit kahvaturoosa

on

DAVID– vahuvein,

peene rikkaliku

BEDIN ROSE

mis

heas

on

tasa-

maitses tunda

mulliga,

punaseid marju.
Hispaanias toodetud vahuveini nimetatakse
cava’ks. Nii sisult kui ka välimuselt üdini

roo-

ANNA DE CODORNIU CAVA ROSÉon elavate

sa

mullidega, eelkõige värske, heas tasakaalus,

tsitrusviljade ja värskete marjade nüanssidega
Isikupärast jooki pakub ka

jook.
Portugalil

roséTERRAS

on vastu panna oma

DO DEMO ROSÉ BRUT.

punane mari

Veinimarjaks

Touriga Nacional.

kohalik

on

Soliidses

delis õrna lõheroosat värvi vahuvein

jätkuva mulliga, puuviljane ja hästi

on

pu-

See siider
maitses

peene

TORRES SANTA DIGNA ESTELADO ROSÉon vahu-

veinima-

jast

Tšiilist.

Tegu

País valmistatud
roosa

on

Tšiili vanimast

vahuveiniga,

värvusega ning kestva

mis

peene

viinamarjast

on

kahvatu-

eriline

ja

Rabarbra

2City

Kodumaisest kasemahlast

Cideri poolkuiv

+

pant

3Jaanihanso poolkuiv
õunasiider rosé 75 cl
10.40 €

4Torres

EESTI OMA ROSÉ’D

+

pant 0.10 €

Santa Digna

Estelado Rose 75 cl Tšiili

Ka Eestil

on

nüüd

oma

rosé

−

värske ja suvine

kasvatatud Red
ja

alkoholisisaldusega

Kuiv
rabarberitest.
Champagne’i
rabarberist
jooki
nauditakmadala

värske, mineraalne, mullidega,

suhkru-

ja alkoholisisaldusega rabarberist jooki nauditakse

külmalt ja kahtlemata kaunist

suurepäraselt aperitiiviks ning
ne

salatitele

jook

sai

ja

pokaalist.

on

mereandidele. Vahune

Kaubamaja klientide hulgas

populaarseks.

Möödunud

aasta

Sobib

meeldiv kaasla-

rabarberi-

hooaega ja

Asendamaks

on

on

aedade rabarberist valmistatud

vahuveini,
roosa

mullijook

Harjumaa talu-

kuivapoolse ja

meeldivalt hapuka madala alkoholisisaldusega

17.49 €

võib öelda meie

2.85 €

374.99 €

Cideri rabarberi-

+

pant 0.10 €

9Efferve’i

pohlaga 33 cl 2.55 €

on

valminud

pressitud täismahlast.

valikus õrnroosa, stiilses ja kau-

nis pudelis, maitselt värske sidruniline limonaad

Inglismaalt

on

aga

pärit

BOTTLE

SPARKLING, kaunilt roosa karastusjook
granaatõunast ja leedripuuõitest, värskendav ja
GREEN

selge maitsega.

SÄSI MAASIKA-KOMBUCHA, mis
ka maitsev

nii tervislik kui

ja värskendav. Teeseenejook on

mulliga hapukas jook,

Kõik need joogid

on

mis kustutab

mõnusa

janu

suurepärased aperitiivid.

kaaslasteks või punastest

rabarberi33 cl

pant 0.10 €

on

marjadest valmistatud

+

pant 0.10 €

+

REALISTI RABARBERI-MAASI-

Enamik vahuveinidest sobivad koorikloomade

mahlajook ingveri ja

11Realisti

on

ning laeb keha energiaga.

pant

10Öselstuffi kase-

maasikalimonaad

oma

maasikatest ja rabarberist

peene

limonaad
+

−

Loomulikult leidub roosat kombucha’t. Näiteks

Vintage Brut 75 cl
Prantsusmaa

ingveri-pohlajook

KA-KÄSITÖÖLIMONAADI kohta, mis

meeldiva

7Dom Perignon

karastusjoogid ÖSEL-

tervislikud ja suurepärasedjanukustutajad. Sama

14.49 €

do Demo Rosé

Brut 75 cl Portugal

1.85 €

joogiga.

kargus ja

ja hapendatud kasemahlast rabarberijook

EFFERVÉ ROSE.

0.10 €

sobib ka eestimaine rabarberine

Tegemist

Prantsusmaa

rosé 75 cl 5.35 €

tavapärast roosat

punakat-lillakat tooni,

värskest kasemahlast

pikero kokteiljook 20 cl

uut saaki.

RABARBERI PIKERO.

Rose

Brut Crémant 75 cl

8City

kiirelt

rabarberivein

suurelt osalt läbi müüdud. Seega tuleb oodata
uut

5Cuvée Royale

6Terras

BIRCH−

Prantsusmaalt

14.99 €

rabarberivahuvein RABARBRA, valmistatud Eestis

mulliga,

tunda Eesti õunte

ALKOHOLIVABAD ROOSAD

75 cl Eesti

14.49 €

0.10 €

meeldivalt üllatav vahuvein.

õrna

1Rabarberivahuvein

ga 75 cl 9.90 €

mulliga, maitselt värske ja puuviljane. Taas

on

selgelt

vürtsikas must sõstar.

õunasiider musta sõstra-

ja püsiva

on

POOLKUIVÕUNASIIDER EESTI MUSTASÕSTRAGA.

tasakaalus.

vein meile Eestis hästi tuntud Torrese

eestimaiste käsitöö-

siidrite valmistaja CITYCIDER, kelle valikus

magustoitude kõrvale ning

otse

loomulikult ka

niisama heas seltskonnas nautimiseks. Roosade

jookide valik

on

lai, tuleb leida vaid

oma

lemmik!

tervist!

alkoAhitge.
kahjustad

võib

on

egemist

T

ähelpanu!
T
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RETSEPT

NAUDITAVAD

mereannid
THENAUTILUS
Oyster Bar & Grill
PIKK 36, TALLINN
WWW.FACEBOOK.COM/THENAUTILUSRESTAURANT
PEAKOKK: RIHO HEINMETS
FOTOD: ERIK RIIKOJA

Kõ i k va ja l iku d toid u a i n e d lei a d
Kau b a ma ja T o idu m a a il m as t.

Frititud austrid
NELJALE
•

Sega kuivained omavahel ja lisa
gaseeritud vesi nii,

et

õlis

pannkoogitainast.
vees

köögikombainis

peeneks ja lisa või. Sega kõik
ühtlaseks

massiks,

maitsesta

soolaja pipraga.
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ja küpseta

kuldpruuniks.

Aseta

Keeda herneid kuumas

ja hoia karbid alles.

Kasta austrid tainasse

taigen

meenutaks konsistentsilt

minutit, püreeri

Ava austrid

Lisa

hernepüreele

praetud peekonitükid. Kõige
puks

•

•

hernepüree lusikaga kar-

pide põhja.

•

lõ-

aseta neile frititud austrid.

200 g külmutatud rohelisi herneid
100 g

peekonit

2 l taimeõli
12 austrit

•

100 g

•

50 g küpsetuspulbrit

jahu

•

70 g maisitärklist

•

40 g võid

•

gaseeritud

vett

retsept

Graavitud koha,

kapsa ja peedi salati
ning mädarõikakastmega
punase

PUNASE KAPSA JA
PEEDI SALAT (SLAW)
Lõika

NELJALE

peedist, punasest

kapsast ja sibulast
õhukesed ja

peenikesed
•

120 g toorest

peeti

GRAAVIKOHA

Haki murulauk hästi

ribad.

•

70 g punast sibulat

Puhasta kala luudest.

oma-

•

peeneks. Sega
vahel

köögiviljad ning

sega

hulka äädikas.

Maitsesta soola

ja

140 g toorest punast

•

20 g murulauku

•

2sl palsamiäädikat

suhkruga. Lõpuks

•

soola

sega sisse murulauk.

•

suhkrut

Sega omavahel

Sega riivitud mädarõigas

•

•

majoneesiga, mait-

Aseta kalale riivitud

kurk, kurgi peale soola-

sesta soola

ja pipraga.

120 g kodust

1–2 sl

majoneesi

riivitud

mädarõikajuurt
•

soola

ja

koorega) jämeda riiviga.

suhkrusegu ja aseta

•

külmi-

•

umbes 5 tunniks

MÄDARÕIKA-AIOLI

sool

suhkur. Riivi kurk (koos

kapsast

kusse. Pärast pese kala

250 g kohafileed
1 värske kurk

(graavimiseks)

külma veega ja kuivata-

•

da puhta rätikuga.

•

100 g suhkrut

100 g soola

Fileeri.

•

4 cl džinni
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RETSEPT

Sinimerekarbid
koorese

valge
kastmega

veini

NELJALE

Kuumuta

potis õli, lisa

sibulad ja küüslauk.
Kuumuta. Lisa karbid
sega, kuumuta veel
bes 2 minutit.
sa

vein

•

ja

umli-

Seejärel

ja lase alkoholil

aurustada. Lisa vahukoor

ja keeda umbes

3 minu-

tit. Serveeri fititud

kartuliribadega.
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•

•

•

•

500 g sinimerekarpe
50 g šalottsibulat

20 g küüslauku
50 ml

valget veini

70 ml vahukoort
hakitud maitserohelist

6 HOMMIKUST

MUNAMUFFINIT

TERVISLIK

JA MAITSEV!

KÖÖGIVILJADEGA
VAJA LÄHEB:
200

g Härmavilja külmutatud köögivilju

“Porgand, mais,
5

hernes”

muna

1 sl värsket või 1 tl kuivatatud tüümiani

VALI HÄRMAVILJA

KÜLMUTATUD KÖÖGIVILJAD
JA ALUSTA KEVADHOMMIKUID

1 sl värsket hakitud tilli

50 g riivitud juustu
1 tl

tšillipulbrit (soovi korral)
0,5 tl soola

pipart

musta

võid või õli vormi määrimiseks

E ELT
KERGELT

TEE NII:
Sulata
munad
korral

köögiviljad,
lahti,

lisa

tšillipulber.

ja pipraga. Sega

nõruta vesi.

tüümian,

till

ja

Klopi
soovi

Maitsesta segu soola
hulka ka

köögiviljad

ning pool riivjuustust. Jaga segu
rasvainega
vahel.

kuue

määritud muffinipesa

Raputa peale ülejäänud juust ja

küpseta

200 kraadi

Küpsedes

juures 15-20

minutit.

tõusevad munamuffinid

kõrgeteks ning kohevateks, jahtudes
kohevus

taandub,

endiselt hea. Naudi

kuid maitse

soojalt

on

või külmalt.

ROHKEM TERVISLIKKE IDEID
PAKENDITE TAGAKÜLJEL

www.balbiino.ee

TOIDUMAAILMA UUDISED

Cartwight &
Butler. pastelne
gurmeetoodete
sari Inglismaalt
Cartwight

& Butleri

gurmeetoodete sarjas

on

rik-

kalik valik maiustusi, küpsiseid, näkileibu, teesid,
kohvisid,

hoidiseid, mett jm. Tooted

moose,

kõrge kvaliteediga, kindlasti
tõestuseks ka see, et neid

on

on

nende headuse

leiab

Harrodsi kauba-

maja gurmeeosakonnast ning ka Kaubamaja
leidub

gurmeeosakonnast. Sarjas

inglaslikult

traditsioonilisi häid maitseid: inglise võiküpsised,

siirupivahvlid, sidrunivõie, inglise traditsiooniline
tee

jne.

tooteid

Uuema
on

aja moetrendidest mõjutatud

samuti

juurde

tulnud:

peeditšatni,

kaera-võiküpsised, karamelli-soolamaiustused,
akaatsiamette
on

uputatud kärg jpm. Enamik tooteid
pakendatud kaunitesse taassuletavatesse

plekk- või klaaspurkidesse. Sarja pakendeid
iseloomustab kaunite puhaste pastelsete
toonide kasutus

värvi-

roosad, rohelised, kollased,

–

helesinised. Väga stiilne, kvaliteetne, maitsev,
kaunis

ja praktiline

sari!

TÉ TONIC: loo ise oma
lemmikmekiga džinn toonikuga!
Té Tonic on

Hispaaniast pärit uuenduslik

taime-ning vürtsisegudest

teekotikeste

te vürtside sari kokteilidele

maitse-

ja puhas-

maitsenüansside

lisa-

miseks. Kokteilide põhjaks soovitatakse kasutada
peamiselt head puhast džinni, aga sobivad ka
teised

kanged

alkoholid

–

viin,

rumm

jt.

Klaasi

valatud kokteilipõhjasid infuseeritakse taimsete

teie

alkohetgirv.ms
kahjustad

võib

Alkohol

on

komponentidega,

luues nii erinevate aroomide,

värvide ja maitsetega uusi kokteile. Katsetuste
alustamiseks sobib

suurepäraselt Nano-pakk,

sobib

Mini-pakk 24,

kus 6 erinevast maitsest

ähelpanu!
T
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on

kõiki neli maitsekotikest. Toredaks ja üllatuslikuks

kingituseks

sobib sõbrannale kindlasti atraktiivses

„käekotis” The Strawberry Pack, mille abil
võimalik valmistada

moejooki

Suuremas seltskonnas katsetamiseks

jõudnutele

sobib

kogu

ehedad vürtsid, mis

on

on

Pink Gin & Tonic.

ja

edasi-

valikut sisaldav Té Tonic

Party Box. Jookide viimistlemiseks
T

kus

esindatud kuus maitset, suuremale seltskonnale

on ette

nähtud

leitavad eraldi The Bota-

nicals Pack’ist, kust leiad kadakamarju,

kardemo-

ni, Cassia kaneeli, hibiski, apelsiniõisi, tähtaniisi,
Jamaica pipart, roseepipart.
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Maitsete valik
lai

ning

koos

on

väga

sõpradega

on

eriti elevust tekitav oodata

ja vaadata,

kuidas moodus-

tub sinu lemmikjook!

TOIDUMAAILMA UUDISED

Soolakoda: suitsused
soolad
Eestimaiseid

mesi

ja

maitseelamusi

on

kastanud Soolakoda, kes lõi
maise

sarja

ri-

kodu-

suitsutatud soolasid.

kuumsuits sobib kalale (annab

viljadele ja

Buttermilk fudge:

Suitsusoolad sobivad hästi lihale,

kuumsuits

kalale, salatitele ja köögiviljadele.

ning

Inglise kuulsad
„lehmakommid”

suitsutatud naturaalsete

Värviline

üdini

ja

inglaslik

Kaubamajja. Tegu

Buttermilk

fudge’i sari

Soolad

lepa- ja

õunapuulaastudega. Peenem
on

jõudnud

perefirma

on

vad korni keelt
sete

ja

räägi-

Valikus

ja värvidega fudge’i.

on

klassikalised kooresed

ja

maitseid, nagu Korni Gin Tonic, Korni

Early Grey

kreem

müüdavaim moemaitse

ja cappuccino.

karamelli

ja

Loomulikult

meresoola

Valikus

on

veel maasika,

magus-

Lisaks suitsustele sooladele

koda kasutab

Taevaskoja Meejaama

tades suitsutamisel

ajal

enne

kui ka

lõppmaitse

on

serveerimist.

mõeldud

Jäme-

eelkõige

Suitsutatud mesi

kasu-

õunapuulaaste.

on

algmaterjaliks

kastmetele, kuid parima tulemuse

soolaveskisse, erinevate roogade

annab

dekooriks või

mise

lihtsalt soola lisami-

on

Soola-

valikus ka suitsutatud mesi.

see

nii liha kui ka kala

juures, kus

grilli-

seda kasutatakse

glasuurimiseks.

tee, Iiri

Põnevaid kombinatsioone

fudge!

pakuvad ka marjad, koogid,

on

pehmema aroomiga

valmistamise

seks vastavalt maitsele. Lepa

vanillimaitsed, aga leidub ka väga uuenduslikke ja moekaid

on

köögiviljade ja

suurepärast metsaõite mett,

andmisel

valmistavad käsitööna kõikvõimalike mait-

liharoogadele. Õuna

sobib toitude maitsestamiseks nii

dam sool

Edela-Inglismaal, kus elavad keldid

sool

sobib

ka

toitude juurde.

jämedusastmes ning

keelne nimetus leiab üha rohkem kasutust ka meil. Buttermilk

mere-

puhtast Hispaania

soolast kahes

pehme koorekaramelliga, kuid inglis-

on

on

köögi-

ahjulõhele suitsuaroomi),

šokolaadid või eri maitsetaimed.

apelsini-šokolaadi, jõhvika, pipar-

mündi-šokolaadi,sidrunibesee, mustika-juustukoogi, kookose,

meekärje jm fudge ’id.

nevad, seega

Maiustuste konsistentsidki

pehmemaid, kõvemaid, muredaid,

on

on

eri-

veniva-

maid, pähklitega, küpsisetükkidega, šokolaadiglasuuriga ja
erinevate

kihtidega.

Uus veganmenüü!
ei leia

Siiski

Eestis veel

palju

valikut

suurepärast

tehtud

on

ile,

pakuks

neile,

on

ja

veganitele

tarbijatega

ühel

suuteline

menüü

pakuvad

kõig-

lihasööjatele.

mille tulemusel

on

meie toiduvalik täiendunud mitmete taimetoitude

ja

tervislike

smuutidega.

likud valikud
usub

Amps

on

Kuna taimetoit

muutunud

grupp,

et hea

ajas

üha

Amps Kaubamaja kohvik

on

esimene

kõigile.

Amps grupi

kohvik, kus pakutakse vegan toite ning tervislikke

töötatud

toitumisnõustajate

Erle Jõema

poolt.

smuutid,

Smuutides

fookuses ka tervislikkus

ja

mis

on

välja

Monika Jakobson
on

ja

lisaks maitsetele

toitainete tasakaal.

smuutisid.

kohvik astub siinkohal tead-

sammul,

pakkuma

sobivaid alternatiive

kohviku menüüst

Kaubamaja
ka mitmed

tasakaalustamise võimalust
kui ka

läbinud täiendava

Lisandväärtusena leiate

tänasel päeval üha kasvav trend.

kelle

Sellised road

roogadest.

Amps Kaubamaja
like

ning kõikvõimalikest eripalgelistest valikutest

toituda vaid taimsest toorainest

rikastamise
nii

mis

on

koolituse.

väga

selliseid

toidukohti,

eelistus

Inimeste teadlikkus toitumisest, selle tervislikkusest

me

ja

tervis-

olulisemaks,

toitlustaja peab

olema

Vegan toitude puhul
tuva

oleme arvestanud

ja mitmekesise toorainevalikuga ning

eesmärk
elamus.
menüü

on

tagada nauditav,

rikkalik

Amps Kaubamaja kohviku
on

koostanud

nõustaja Kaidi

Karm

eris-

Amps

meie

taimetoidu

maitse-

taimetoidu

kohvik ootab Teid

ja

9.00

-

21.00. Kindlasti

jälgige

personaalkokktoitumisning kõik

Amps

meie uut

Kaubamaja

korrusel Naistemaailma kõrval

smuutivaliku lisamise

meie kokad

proovima

smuutivalikut

teisel

iga päev

taimetoidu

progressi

ja

ka teistesse

kohvikutesse läbi meie Facebooki lehe!

KIRJAD

Kallis

lugeja!

Täname kõiki

jagasid meiega
millised

Hindame

meile

Kirjuta

sinu arvamust!

väga
ja

vasta

kirjutajaid, kes
mõtteid,

oma

olnud nende lemmik-

on

jõulukingitused läbi aegade. Saime

järgmistele

küsimustele:

väga palju toredaid kirju ja jagame

mõningaid nendest ka teiega.
1 Millised

olid sinu kolm

lemmik-

lugu selles Hooajas?

2 Milline
3 Milline

Aegade

foto meeldis kõige enam?
naine

rohkem

on

sind

inspireerinud?

meellemmikjõulukingi-

kingitusi. Üks

dejäävaim

olid uisud, mida ihkasin nii väga

Vastuseid ootame kuni 7. aprilli-

tus

ni e-posti aadressil hooaeg@

saada,

kaubamaja.ee või postiga

raske saada ja minu maja taga oli

aadressil

liuväli

Hooaeg, Kaubamaja

AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn.
Talvise

Hooaja lugejate

givallast

on

Marina

„Vä-

Eesti Naiste

AUHINNAD

aas-

Varjupaikade

VÕITSID

Marina, Evelin, Aino

Liidu

tegevusest ja Kaubamaja heategevuskampaaniast
koostöös

nendega. „Kõige enam

kuna

puudutab paljusid peresid.

see

kõnetas mind artikkel

„Vägivallast

Soovitasin seda artiklit

on

lugeda ka

väljapääs”,
oma

kolleegil,

kes kannatab vägivallatseva elukaaslase „tujusid”.”
Fotodest meeldis meie

jõululauast. „Ma
des. Talvisest

lugejatele

olen alati

Hooajast

suure

suur

väga ja meel-

mulle meeldis

ning

suhteliselt

ajal

dib siiani uisutamine.

väljapääs”, mis rääkis juba kümme

tegutsenud MTÜ

sest uiske oli tol

lemmik-

looks valiti Helen Külaotsa lugu

tat

jooksul on olnud palju

toredaid

kõige

Riikoja

huviga jälginud piduliku

Pappeli ja Eneli Kuldvee stilistikaga. Selle

aasta

asemel

tehtud fotod säravast

laua katmise trende

Riikoja

ajakirja-

lauakattefotosid Pille

jõululauaks sain inspiratsiooni

hõbeda ja valge kombinatsioonist.”

on

nud

jõulukingitusi ja

kingitud

on

käes

tagasi

lõpuks

olid

meenub,

jõule

enne

kõige

tühjas

oli elu

jõuluaeg

parem

Läbi

uues

kõige

Ja

see

kodus veede-

erilisem.

jõulukingitus.Monika

aegade lemmikjõulu-

kingitus jääb
veel väikene

nelja-viieaastane,
riidekapist

minu

isikliku kodu võtmed.

oma

Järgmine päev oli jõululaupäev.

See oli

AHVATLEVAD

asjade

ka endatehtud asjad ja ainu-

et aastaid

tud

lähevad loosi

suurte

emotsioone, koos-

laadsed käsitööesemed. Siiski

peaaegu täiesti

Vastanute vahel

meie pere tei-

on

pigem tagasihoidlikke

olemisi ja ühiseid ettevõtmisi. Väga omal
kohal

sel korral enim Erik

uurisin enim lk 130–132 Erik

L

äbi aegade

aega, kui olin
Võisin olla

laps.

kui avastasin

vanaema

ühe karbi, milles olid mets-

loomade kujukesed. Läksin vanaemale

AUHINNAD!

muidugi

oma

leiust teatama

et selle oli sinna

(tegelikult
vana

see

FERRAGAMO

parfüüm Amo

näärivana,

sest

käinud) abiline,

ei

on

pea 40 aastat, aga mul

mõned

neid

sel

et siis

mulle üle anda. Sellest

juba

kujukesed

kujukesi

need panna

ära rikkuda.

vaatan, et

tuhnida

ikka veel

alati, kui

vanaema

tahtis

Kohati

on

et oli mul

ja ilus

Sellepärast

lemmikjõulukingitus,
hiljem

õigel ajal
möödas

on

jõuluvana kotti.

kappe

ajal jõulu-

alles. Mõtlen

hinges selline paha tunne,
mööda

ja ta ütles,

pannud jõuluvana

see

vaja

üllatus

ongi

minu

mis ka aastaid

toob mälestused esile.

Evelin
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DAVID MALLETTi

parfüüm Aqua Invictus

parfüüm Aqua Olympea

reisikomplekt
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UUED PEUGEOT
LINNAMAASTURID
ACTIVE PLUS ERIMUDELID

PEUGEOT 2008

PEUGEOT 3008

PEUGEOT 5008

ACTIVE PLUS

ACTIVE PLUS

ACTIVE PLUS

ALATES

ALATES

ALATES

132€

208€

/KUUS*

220€

/KUUS

ERIHIND AL14 500 €

/KUUS

ERIHIND AL22 900 €

ERIHIND AL24 200 €

Active plus standardvarustuses:
•

•

TAGUMISED PARKIMISANDURID

VALUVELJED

PÄEVASÕIDUTULED

•

LED

•

PÜSIKIIRUSEHOIDJA

•

ESIISTMETE SOOJENDUS

•

KAHETSOONILINE KLIIMASEADE

•

PUUTEEKRAANIGA RAADIO JA MP3 MÄNGIJA

*Peugeot Liising

kasutusrendi krediidi kulukuse esialgne määr

+

on

BLUETOOTH

2,21 % aastas järgmistel näidistingimustel: sõiduki

hind koos käibemaksuga

sissemakse 2900 eurot (20% sõiduki hinnast); jääkväärtus 30% sõiduki hinnast; kasutusse võetav krediidisumma koos käibemaksuga

1

1

14 500 eurot;

600 eurot; intressimäär

1,9% aastas krediidijäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja marginaalist 1,9%; 01.09.2017 oli kuue kuu euribor –0,273% (euribori negatiivne väärtus
arvestatakse

intressi

arvutamisel võrdseks

nulliga);

lepingus fi kseeritud

euribor võib

muutuda

tagastamine viie aasta jooksul 60 igakuise annuiteetmaksena; igakuise annuiteetmakse
makstakse lepingu sõlmimisel. Kliendi makstav tagasimaksete
Kindlustamise kulusid ning võimalikke
www.seb.ee

ja vajadusel pidage

nõu

vara

summa

7,899.60 eurot.

AS SEB

Keskmine kütusekulu alates 3,7-4,1 l/100

iga kuue kuu

järel, marginaal

Liising.
km

/

on

fikseeritud

lepingu

esimesel kuuel kuul 131,65 €; lepingu sõlmimise tasu

Liisinguperioodil peab liisitud sõidukil olema

hindamisakti tasu ei ole kulukuse määras

registreerimiskulusid, riigilõive ja

asjatundjaga. Liisingut pakub

suurus

Pakkumine kehtib kuni sõidukeid

CO2heitekogus

arvesse

jätkub.

Fotod

kasko-

ja liikluskindlustus.

võetud. Tutvuge tingimustega
on

illustratiivsed.

alates 97-106 g/km

VIKING MOTORS VOLITATUD PEUGEOT ESINDUS
A.H Tammsaare tee 53,

Müügisalong:

11316 Tallinn

E-R 8.00-18.00,

L

10.00-15.00

peugeot.vikingmotors.ee

lõpuni);

199 eurot,

RISTSÕNA

VÕIDA

50-EURONE

PARTNER KINKEKAART!
Kõigi nende vahel, kes lahendavad

ära

ja saadavad meile õige vastuse,
loosime
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kolm 50-eurost kinkekaarti.

Lahendusi ootame kuni 7.

aprillini

või

postiga

hooaeg@kaubamaja.ee

kas meilitsi aadressil
aadressil

Hooaeg,

Kaubamaja AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn.

Eelmise numbri ristsõna
ootavad sind

õige vastus

Kaubamajas”. Õigesti

Mariann Mölder, Tiiu Römer

ja

oli

„Jõulukingid

vastasid

Eero

ja

auhinna said

Raudsepp. Õnnitleme!

•

•

JüSfc
"IBP

°//«v

i

1

/

I

WUVAtöf
RUKKILILLE

*

PEENVIIN

TT

GreipEST
Viru

Valge

UIVASINISTESTKUKKIULlEöiTi=
KODUMAA

UMviljajt

iJ;,

MUSTAS MUIL*S kasv;

käsitööna d£STHL«

eeinviin. uhkuseca meie rho

Rukkilille

Fentimans Pink
Kaunistuseks

peenviin 4 cl
Grapefruit Tonic Water

greibiviile

Jää

'

»'
«*»■»»

Tähelepanu! Tegemist

on

alkoholiga. Alkohol võib kahjustada

teie tervist.
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