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AVASÕNA

Maailm. Üks
vaheldumi-

hetkeks peatuda, märgata ja nautida.

tekitab alati hinges

Võtta aeg maha, et näha justkui kõrvalt-

Aastaaegade
ne

ainus

ja

väikese elevuse. Ikka

vaataja pilguga

ilu

suve-

mida maailmal

on

ootame kevadel

meile pakkuda.
Märgata ka veidraid käitumismust-

sooja koos päikeseliste

emotsioonide ja lilleliste lendlevate

reid, millesse oleme takerdunud

seelikutega, sügisel paksu lumevaipa,

näiteks tohutut ühekordsete paken-

kus

sooja

salli mässituna armsate

inimestega sumbata, ning

dite

hele-

talvel

me

helerohelisi tärkavaid pungi ja esimesi

sooje päikesekiiri,
Ja kui siiras
ootus

jälle

alati

on

see

saame

kevadehõngu

on

tunda

igal

Polaaruurija

lillelised mustrid

voodipesudel

nõudel

lisavad värvi

le ning annavad

põhjuse

värvika pildi maailma

vägisi
se

eriline

ning

aukartust.

igale päeva-

poole

mis toob

plaani
Enel Kolk

õhkama. Tundub kosutav

C

ждем

но-зеленые
жизнь и в

стом

снежном

с

кем-то

ковре,

силком заставляют

И

как

на

посуде

каждый

тенежв

добавить красок

искренна всегда

становится

эта

в

платьях,

на

и

тона и

флаконах

с

дают повод

начинаем

солнечным теплом.

силы, достаточно

улыбаться

бы понаблюдать

HOOAEG / KEVAD

за

2019

а также

от

которой

мы

на

для того, чтобы

и

− just

nii

взглянуть

на

лагает нам

в

которых

красоту

мир. А еще
мы

количество

всего

чтобы

разнообразие,

–

погрязли

например,

со

стороны

пред-

которые

заметить всякие

пакетов.

используем 300

средний

пакетов,

тайм-аут,

странности,

невообразимое

используемых одноразовых упаковок

целлофановых
вместе

и

срок

20 минут. И

За год

миллионов

службы

Эстонии

мы в

и

все

целлофановых

которых

так же вместе мы

составляет

можем

сократить

это количество.

Полярник
нальных

Тимо

Пало,

представляет
кальности

мира

сказуемость

и

умения

и сила

беречь. Давайте

У

Б,

нас

путешествиях

нашим читателям

наш

журнал,

униНепред-

описание

и

сейчас.
и

внушают

мудрости

будем забывать,

что

у

нас

и

умения

нет ни

Б.

– такой

каким мы сами его

здесь

нам всем хватит

не

ни планеты

один мир

жить

яркое

эмоцио-

и

природы вдохновляют

уважение. Так пусть
ее

о

походах которого рассказывает

чудесный и красивый,

создаем!

обрести

минуту остановиться,

происходящим вокруг

B.

planeeti

üks maailm

imeline ja ilus, kui selle ise loome!

удовольствие. Возьмите

плана

миру.

улыбаться, наслаждаясь

Кажется,

лишь

каждом

цветочные

духами,

Весна наделена особой легкостью,
волейневолей

на

белье наделяют красками

и постельном

день

буквально

on

единственный

радость,

реальностью!

Kaubamaja будет необычайно красочной,

шагу. Желтые, зеленые, розовые
на

так

которому

поскорее увидеть

её присутствие уже чувствуется

рисунки

по

первые лучики солнца, которые

гардероб.

весна в

развевающипуши-

осенью мечтаем о

близким, укутавшись

хочется

когда ожидание наконец

Эта

цветастыми

юбками,

почки и

практически

и

мися

зимой

шарфы,

душе. Весной

летнего тепла с солнечными

эмоциями

шлепать

здорово
плые

мы

сопровождает-

времен года всегда

ся неким оживлением в

и

unustagem, et meil ei ole
ega

Meil

Kaubamaja turundusdirektor

Мир. Один
мена

meil kõigil

Jätkugu

vaid tarkust ja oskust seda hoida.

ja paneb päike-

naeratuse näole

ja jõud

inspireerivad ning äratavad

on

maailmale

kergus,

maalib

ainulaadsusest ja oskusest olla hetkes. Looduse ettearvamatus

Ärgem
on

Palo, kelle

lugejatele

naeratada.
Kevades

ja

Timo

emotsionaalsetest

ajakirjas juttu tuleb,

sammul.

kleitidel,

parfüümipudelitel ja ka

Üheskoos

retkedest

Kollased, rohelised, roosad toonid
ning

Kasuta-

jooksul

seda kogust ka vähendada.

rännakutest

on

imeliselt värviline ja

Kaubamajas

20 minutit.

on

–

mille keskmi-

miljonit kilekotti,

eluiga

ne

rõõm, kui

läbi saab! See kevad

ja kilekottide tarbimist.

üheskoos Eestis aasta

300

mis sunnivad lausa

vägisi ellu ja garderoobi värvi lisama.

6

ja mitmekesisust,

что-

получить

Энель Колк

Директор

по

маркетингу

Kaubamaja
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KINGAMAAILM tähistab
10 aasta
Ostes Naiste

juubelit!

Kingamaailmast kokku

kolm toodet, saad

nerkaardiga lausa

kogu

tens, Longchamp, Royal Republiq

Part-

ostu

ja

25% soodsamalt.

Kurt

on

Geiger.

Otse loomulikult

esindatud ka naisterahvaste

Pakkumine kehtib 15.–17. märtsil

lemmikud Furla, Coccinelle,

2019 Tallinna

Lloyd, Michael Kors, Hugo Boss,

Kaubamaja Naiste

Peter Kaiser,

Kingamaailmas.
Tallinna Kaubamaja Naiste
maailm

on

10 aasta

kevadkollektsioonidega.

Sind

oma

juubelit.

uute

Juubeli puhul ootame

OSTES

Siit

3 TOODET,

leiad maailma parimad

ON KOGU OST

kinga- ja kotimärgid,

–25%

millest uusimad tulijad
on

oma

lem-

Sel kevadel tähis-

tab Kingamaailm

Kokku roh-

sünnipäevanädala-

vahetusele

15.–17.

märtsil! Tule
mõnusast

saa

osa

peomeeleolust,

LASTEMAAILM
saab

7-aastaseks!

Märtsikuus tähistab

Kaubamaja

sünnipäeva ning sel puhul

on

Lastemaailm 7.

sünnipäevanädalal

üllatustest, kingisajust ja

18.–24.03.2019 kõik kaubad Lastemaailmas

headest pakkumistest.

Partnerkaardiga

Dr. Mar-

Tory Burch,

m

kem kui 60 märki ootavad Sind

kaua olnud moemaani-

de ja kingaarmastajate

mikpaik.

Kinga-

Högl jpt.

Sünnipäevad
ning seda

on

–20%!

on

ikka täis üllatusi

ja kingitusi

ka Kaubamaja Lastemaailma

sünnipäev. Vaata sünnipäevanädalal

ILU AEG! Ilumaailmas
e-poes 8.-17. märtsil
Ilumaailma kevadised

uudised

Soovitame vaadata üle

oma

on

kohal!

ilutoodete

varasal-

ved, teha ostunimekiri ning lõigata kampaania
Ilu Aeg! kataloogist välja

duskupongid,

soo-

ja

(www.kaubamaja.ee) ning jälgi Kaubamaja
Facebooki ja Instagrami.

Koolilapse vanuses Lastemaailmas on lõputul
hulgal mänge ning fookusesse on tõusnud loodus- ja täppisteaduste valdkonnast
mängud ning robotite maailm.
kust kaasa ka kaubamärkide

arendavad

Märts toob

värs-

perekonda ning

müügile tulevad rõivad maailmakuulsatelt

sest 8.–17. märt-

kaubamärkidelt Calvin Klein, Kurt

sil saad nendega teha väga

Esprit ja Sarabanda.

Geiger,

Ootame külla!

iluostud 15% soodsa-

paljud

sooritami-

malt. Kasuta ostude
sel kindlasti

sellega

on

suurem.

Partnerkaarti, sest

soodustus veelgi

Kui Sina ei

saa

tulla

Ilumaailma, tuleb Ilumaailm Sinu
juurde. E-pood

on

avatud

15% soodsamalt ka kõik

šampoonid,

palsamid, maskid ja

Kampaania teine

öömüük toimub 14. märtsi kella
kuni

igal

õlid.

21.00-st

15. märtsi kella 9.00-ni, mil saad

e-poes

pool ja igal ajal, soodustuse

Kaubamaja

annab seal sooduskood

soodsamalt ka kõik silmakreemid, silma-

e-poes
Ilu

alustame

Aeg! juba

7. märtsi

öö-

hilisõhtul kell 21. Eksklusiivse

müügi

raames

7. märtsi kella 21.00-

st kuni 8. märtsi kella
lisaks

9.00-ni

saad

kampaaniapakkumistele

HOOAEG / KEVAD

juba7.märtsi

„iluaeg”
kampnigIluAe!

Kaubamaja
kampaaniaga

8

toimuvaid

üritusi, mänge ja võistlusi Kaubamaja kodulehelt

2019

osta

ööšopingul

15%

näomaskid
seerumid,
ja-koorijad
Kõik
vähemalt
30-eurosed
e-poe
Kõik vähemalt 30-eurosed

saad kampaania Ilu Aeg! päevadel
tomaati tellida tasuta. Üllatusi
Vaata
loetelu

ostud

e-poeostud

pakiau-

jagub veel!

kampaaniapakkumisi, kingituste
ja

esitluste

ajakava kaubamaja.ee.
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NÄHTAVALT JUBA

2

NÄDALAGA*

TULEMUSEKS ON PRINGIM,
NOORUSLIKUM NAHK
PARANDAB NAHA VASTUPANUVÕIMET JAENNETAB KORTSUDE TEKET**

TÄNU

KOMBU-BOUNCE KOMPLEKSILE, MIS ON SAADUD HARULDASTEST JAAPANI

VETIKATEST.

ÄRATAB

NAHA VÕIME REAGEERIDA NAHAHOOLDUSELE, ETKIIRENEKSID

NAHA TAASTUMISEPROTSESSID** RENEURA TEHNOLOOGIA+™ ABIL. KOGE

NIISUTUST, MIS TAGAB SILEDA, NOORUSLIKULTSÄRAVA NAHA. TEHTUD

TÄIUSLIKKU
SÜDAMEGA.

UUS BENEFIANCE WRINKLE SMOOTHING KREEM.

JM\JE\DO
GINZA

TOKYO

UUDISED

Uutmoodi
taaskasutuskeskkond
EMMY

Kevad

hea aeg

on

puhastus

teha

ja

oma

kapis

suur-

mõistlik viis oleks

vanad riided teisele ringile saata.
Nüüd leiad

Kaubamajast ja

Selveritest uut moodi
tid, mis
my
on

on

valitud

kogumiskas-

valminud koostöös Em-

e-poega.

Emmy toimimisskeem

lihtne. Sina

kogud

kokku heas

korras kasutatud tooted ning
dad need

Emmysse. Emmy

saa-

teeb

Müügiks

saadetavad riided saab tuua

kõik ülejäänu: sorteerib, hinnastab

spetsiaalsetesse kogumiskastidesse,

ja pildistab tooted, postitab tellimu-

mille

sed ning vajaduse korral korraldab

Naistemaailmast ning valitud

ka

test. Tutvu

tagastused. Seejärel pannakse

tooted Emmy

e-poodi müügile.

leiad Tallinna

Tartu

ja

tingimustega

Kaubamaja

Selveri-

lähemalt

www.kaubamaja.ee/emmy.

2019
MOEKUULUTAJA:

21.03

22.03

rohelisem & moodsam
kui

kunagi

varem

Kevadisest värskusest

pakatav Moekuulutaja

Esitleb:
on

rohelisem ja moodsam
kui

kunagi

varem! 8.

ja

9.

märtsil Tartu Kaubamaja
keskuses toimuval üritusel

panevad lava, jalad ja
südamed särisema Uku

saar-

Suviste ja vörratud

lannad Kristel Aaslaid

ning

Tuuli Rand ansamblist

Tallinn Fashion
Week läheb
Tartusse

Öed. Kõige olulisemaid

Eesti rõivadisaini kevadised

trende saab uudistada

takse

21.–23.

naiste-, meeste- ja laste-

rade rõõmuks lisaks Tallinnale ka Tartus!

tades publiku suurt huvi ja korduvaid

ning maiuspalaks

kuid TFW

on

moe-

pannud

taaskasutusest

pealinnast välja viia,

otsustasime kol-

manda päeva etendused kodust eemale kolida,”
sõnab Tallinn Fashion Weeki

peakorraldaja Anu

Kikas. Kevadine moepidu saab hoo sisse 21. ja

kus

22. märtsil Tallinnas Kultuurikatlas, kus värskei-

eksponeeritakse

Afanasjevi ja

ul-

moekonkursi

International Young

Designers

Contest

vajuhtideks

on

mat

loomingut tutvustavad Liisi Tui, Marilin

Sik-

kal, Eve Hanson, Tallinn Design House, Alexan-

derling, Beatrice, Woolish, Perit Muuga, Brand

võitja

Cärol Otti loomingut.

Päe-

multitalent

No. 8

ning Embassy

of Fashion. Tartu etendus

toimub 23. märtsil hotellis Lydia, mille käigus

jõuavad publikuni

Diana Arno, Aldo Järvsoo,

Teele Viira ja sarmikas

Katrin Aasmaa, Triinu Pungitsa ja Mammu

Andres Torm. Lisainfo

Couture’i

www.tartukaubamaja.ee.

Tartu

hõrgud moepalad.

Kaubamaja pinnale

jõuavad müügile

viimasel

disainerite kollektsioonid.

2019

„Arves-

ettepane-

inspireeritud erietenduse,
meliselt andeka Marleen

HOOAEG / KEVAD

serveeri-

moesõp-

rõivaste moeetendustel

võlur Mariliis Niine kokku

10

moeampsud

märtsil ning seda kõikide

Kirsina tordil kerkib

pop-up pood,
päeval

kuhu

osalenud

PLATINUM RARE

CELLULAR LIFE-LOTION

NOORENDAB

ŠVEITSI
JULGE KASUTUS

–

RAKUTEADLASTE LOOMING, PÕHJALIK OSKUSTEAVE JA HARULDASE PLAATINA

KÕIGI AEGADE EFEKTIIVSEIM NOORENEMINE. SELLE JUHATAB SISSE ESSENTSIGA LOSJOON,

MIS EEMALDAB

MÜRKAINED,

UUENDAB NAHKA JA TAASTAB SELLE.

ELUJÕULISE NAHA NIMEL.

SHU

uus

pood Kristiine

Keskuses

on

avatud

Veebruari lõpus taasavas taskukohase hinnaga mugavaid jalatseid pakkuv
SHU

kingapoodide

kett poe

jalatseid valima kogu
pakub pood

suures

uuenevas

Kristiine Keskuses. Siia tasub tulla

perega, sest lisaks laiale

valikus

ka meestele

kingi

naistejalatsite kollektsioonile
ja

lastele.

mudelid, jalasõbralikud ja mugavad igapäevajalatsid,
alustaladeks

ning

kollektsioonis

Hoolega

on SHU

valitud

#alatiilus

sortimendi

leidub nii vaoshoitult klassikalisi kui ka veidi

trendikamaid hooajajalatseid. Hea hinnaga sobiva kingapaari leiab siit
sasti. Asume keskuse teisel korrusel, kohe ABC

Kinga kaupluse

hõlp-

kõrval.

10 I.L.U. aastat!
I.L.U.-l
tat

on

tagasi

käes juubeliaasta
avanes

kõige

–

18. märtsil 10

esimene

ilupood

aas-

Pärnus.

Soojad ja siirad tänusõnad teile, head ja armsad
kliendid!

L’Occitane

On olnud

iluaastat

võitleb

rõõm

ja

au

muuta teie

järjest!

Juubeliaasta

on

üllatusi täis

ja

loomulikult jagame sünnipäeva puhul kingitusi ka
kõikidele

meie klientidele.

Märtsis loosime kõiki-

pimedaks
jäämise

kingikomplekti kevad uudistega. Tule külla, jälgi

vastu!

on

de klientide vahel välja kümme väga eksklusiivset

meie tegemisi Facebookis, Instagramis ja
kult meie

Terviseorganisat-

Maailma

siooni andmetel kannatab

miljonit inimest

pea 253

maailmas

nägemisvaeguse

käes. Sealjuures 75%
medaks
on

pi-

jäämise juhtudest

ravitavad, kui sekkuda

õigel ajal.

Peamine

lapsepõlves

pimedaksjäämise põhjus
maades

on

A-vitamiini

arengu-

puudus

iga laps vajab kaks tilka

–

A-vitamiini

aastas kuni viieaastaseks saamiseni.

L’Occitane’i südameasjaks
20 aastat aidata silmaravi

inimesi arengumaades
2020

on

−

on

juba

vajavaid

PEUGEOT

508, kõige
värskem

tulija

aastaks

eesmärgiks jõuda

joni abivajajani.

Ostes nüüd

10 mil-

Kauba-

Ilumaailmast või L’Occitane’i

Pikalt oodatud
on

Peugeot’

uudismudel

nüüd valmis proovisõiduks.

butiikidest ühe heategevusseebi,

on julge välimuse ja jõulise
iseloomuga uudse kupee-sedaaniga,

toetad kolme

mis

maja

arengumaades

elavat last vajaliku

doosiga

A-vitamiini

tervelt ühe aasta vältel.

Aitäh juba ette!
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Tegemist

on

varustatud

parima

tipptehnoloogiaga,
sõiduelamus. Seda

et

võimaliku

tagada ülim

me

ju

ootasime!

Tule proovisõidule Viking Motorsisse!

2019

kõige

uuemas

loomuli-

poes www.ilu.ee, mis

iluostudeks alati avatud. Oled ILUs alati!

+

Loo

=

vajadustele
vastav niisutaja.
Niisutaja hoolda.
oma

x

\

15 kombinatsiooni.

Revolutsiooniline.
aMcg
cVmc\ue'©

•/?

'<5

CJ i

CA

-

CLINI
c

’iniq u

iD

q^ra^J°%

ent
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Ei mingeid kompromisse, loo oma lahendus.
Ärritus teeb muret? Poorid ja ebaühtlane nahatekstuur?
Ebaühtlane

nahatoon? Väsimus? Jooned ja kortsud?

Vali üks kolmest
vahendist

niisutuspõhjast,

sisesta üks viiest kontsentreeritud aktiivainete

ja valmis! Kohe nähtavad

optimeeritud
Suurepärane nahk, sinule sobival viisil.
Uus. Clinique iD.™ 125ml, 49.99C.*

‘Soovituslik

jaemüügihind.

tulemused

igal

kasutuskorral.

CLINIQUE
Parabeenideta. Ftalaatideta. Lõhnaaineteta. Lihtsalt õnnelik nahk.

UUDISED

PARTNERKAART

on

pea

25 000 kliendi nutitelefonis!
Plastkaartidest pungil rahakottion ebamugav kaasas

kanda, kas pole? mTaskuga saad Partnerkaarti edaspidi
kaasas kanda telefonis ja sinna võid paigutada ka kõik
oma

pangakaardid!

2. Maksa

mugavalt

–

telefoniga!
Enam

pole Sul tarvis

kassas rahakotti välja

ot-

sida. mTasku maksed toimivad

Kaubamajas ja

kõigis

Selverites.

1. Partnerkaardi
võid

koju jätta

mTaskusse mahub Partnerkaart

ja kõik Sinu pangakaardid.
Ostuboonus ja soodustused
kehtivad

mõistagi

edasi!

3. Kassast

4. Ei

läbi

pabertšekke

kõigest
minutiga!

enam!

Partnerkaardi registreerimi-

seks, iseteeninduspuldi

Iga Sinu ostuga kaasneb mobiil-

kasu-

tamiseks ja maksmiseks

ava

äpis QR-skanner,

tele-

suuna

ne

mTasku QR-märgisele
ning skanni kood või puuduta

asuva

5. mTasku on
turvaline!

Maksmisel vali

sobiv makseviis

ja

kinnita

makse, vajutades nupule

„Maksa”.

Kaartide andmetele

pääsed

gi ainult Sina ise. Maksed
kaitstud Sinu valitud

di,

14

Mobiil-ID

Vaata Partnerkaardi Youtube’i

Laadi alla mTasku

App Store’ist, nõustu kasutustingimustega

äpp Google Playst

mTaskut Kaubamaja ja Selveri

ja registreeri end kasutajaks. mTasku

iseteenindus- ja

kasutamine
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on

tõeliselt lihtne!

või

lion

salakoo-

või Smart

videokanalist, kuidas kasutada

tavakassas!

kviitung. Sul

test alati

foni kaamera kassa kõrval

NFC-märgist.

mingeid

ID-ga.

on oma

selge ülevaade.

makse-

THE LIPSTICK

The Art of SILKTM

Võluvalt kaunid huuled,

iga päev.
y

senaibeut
SENSAI

KOLUMN

Värav õnnemaailma

lipsuga poliitik

roosa

tänupühakalkuni skeleti kõrval. Nii

Tekst: Leslie Laasner
FOTO: INGA VATSK-LAASNER

ka

aastaid tagasi aiakes ühel

päkapikkudest,

kenal ööl

peremees aga taas

eemal

minema

pimeduse varjus

minu aia autoväravad. Peenelt

ja rõõmust

naeratama. Maailm

endiselt kena koht

on

ja

ehk

polegi

sega

avades

ja

uudistele

teip!

ikkagi

välja treima,

et koer

lappaksema polstri-

püksid,

armas

röövel. Minu koer

Katad teibi ühe
tud

suureks kasvanud ja talle meeldib meeste stuffi
teerida. Olen

su pepu

pärast veidi

kompos-

mures, kui saabud.

konna. Poliitik

liputab

Minu

arusaam.

meelest

on

maailmast

Väravat ei pea ta millekski

seda üldse vaja.

pole

Hiljuti

oma

ja tema

valmistas

endale selle avamismehhanismidest mitu kena

lõunasööki. Sest

kaablid,

küljes ripuvad

nagu isuäratav

mõnusad mahlakad

mereannipasta merekarpide ja seekas

piatindispagetiga. Liiatigi

pole paremat nippi

peremees

õue saada, kui teha kahjutuks natukene ümber maja paigaldatud

nii,

tipptehnoloogiat?

et käsi venib

Mis sest, et ta viskab seda

juba maani ja metsajalutuskäigud

Tartu, Võru ja Rakvere. Kaua

sa

peenestad

neid

palli
on

läbi

igavaid

lehekotte, võtad maha puid ja põõsaid ning kaevad tunneli
läbi maakoore Põhja-Koreasse? Nii tore
peremees,

prillid udused,

lumes

läbinätsutatud kaablitest ka

püsivad külmaga
lambiga

vaevu

meenutab

keel venib

on

vaadata, kuidas

roomab, vannub ja proovib

mingit

käes ja koos

särtsu leida.
otsaees

tegelane mingit pimedas

oigavat soomusrongi.
roosa

Ise istun

pikalt

suust

Näpitsad

plinkiva

leed-

lumetormis

hange otsas, liputan saba ja

välja

nagu mõne erakonna

juhi roosa lips valimisdebatil.

Kui

kurat,

on

ohtralt

käepäraste vahenditega parandatud,
on

muidugi taas lõbu laialt. Sest li-

teipi, nipukaid,

põhiline

–

rikastada kasvõi

tühi mürsukest. Koer

väikseid kaablimähise

odoor, peremehe lõhn!

Sa võid selle

tanki ja jätta selle õuele.
järel vaid üks roomikulüli ja

vana vene

Kui töölt koju tagasi tuled,

HOOAEG / KEVAD

ütled

valid teise

Ei mõista

era-

valija keelt.

korduvalt parandatud värava-

jäme kaabel välja

rabelemisest

sa

peenesta-

väljaja

nagu suht delikatess

omal ka kõht

tühjaks

läinud

ja

tahaks seda vorsti isegi hammustada. Ainult taimetoitlase
staatus hoiab mind

tagasi ja närin

töö kõrvale maast leitud

männioksa.

Hommik
alles,

on

aga

õhtust targem. On ikka või? Salaami

poliitik

on

on

pikutab kõige keskel ja mõnuleb

2019

nagu

on

kahtlaselt rõõmus. Mis trikk

sellel nüüd siis arus?

Põlgab ära pipravorsti nagu
opositsiooni maksureformi muudatuse ettepaneku.

Aga ta

on

neetud

väravapuldi

poliitik ja mida

nuppu

ta

teeb? Tuled töölt, painad

ja… vaikus. Valge pintsakuga karvakera

ära söönud teise värava kaabli

mootori. Lisaks suudab

ja

on

kogu

süsteemi nii ära ilastada, et elektroonika idioodistub ja peale järjekordset soomusrongi operatsiooni peksavad väravad lihtsalt
edasi

tagasi, nagu mingi hiiglaslik

davincilik

liblikas,

kes soovib

masenduses lõunamaale lennata. Tubli kutsu! Korraks tekkis
tunne, et mis seal ikka. Poliitik tahab snäkki

las siis

krõmpsutab,

mida

ma

ja ise ma ta valisin,
temaga ikka teen. Aga ega tema

isu pole veel täis. Järgneval päeval otsustas roosa lipsu kandja

magusroaks läbi komposteerida
mõnus must

saks kaablile leiab sealt mootorite ümbert nüüd

lõhnaga

Õues

et

suva.

oma

tihedalt

poole

Siis marsid

lamell,

ilma

ka auto esirehvi. Mõtle

naastudeta,

nagu

lagrits,

vilinaga välja. Isegi vintsutaks seda kogu raha
kaablid

siis koeral

tükke ja mis

salaami.

see

Sajatad vahetpidamata.

mis saaks olla parem kui kvaliteetne

hei,

Saksa mootor, mille

saba. Tal

Siis keerad selle teibi ümber
kaabli. Lõpuks näeb

karvasel turvaülemal

pipraga.

poliitikule,

on

aiavärava

pipraveski ja

lipsuga poliitik seirab sind eemalt.

Roosa

langes saagiks vaid

teibi.

jälle

on

kahepoolse

ga

siis ei läinud

Seda tehakse nii. Lähed vandudes

oodata uut külaskäiku narkomaanide

rahakassa. Pane siis

turunduju-

välja antidog-

kaablid ära söönud. Otsid

se

sa

tegelenud ja eimillestki pidanud

tuppa ja teatad,

poolt, kes selle läppari minema viivad.

16

ka

kõva leiutaja. Kui

maailmale. Jääb üle vaid
nagu värava

Eelmisel korral

muidugi

piprateibi. Hei, startupi rahvas, pipra-

läptoppi

heites avaks

pilku

ole
peremees ei

kaua aega, kui töötasin

sid selle meistritöö videolõiku vaadates
hommikul kodus

Temale kindlasti.

pehmest puust ja on

mal teab mida

gest eraldama. Isegi politsei käed vajurüppe. Igal

lipsuga

otsas takseerimas.

oled üle 20 aasta

neid

väravaid tarvis mind sellest kõi-

rauast

parim õhtu.

Ega

kahjutuks isegi

tänavavalgustusest, pani silmi hõõ-

ruma

oma roosa

valijat hange

oma

Maailma

Soomusrongi

planeeri-

tud külaskäik, kus operatsiooni õnnestumise nimel oli tehtud

ära.

õhtul, näpitsad pihus,

kõhuli lumes ja poliitik

jõule viisid

enne

et siis

sõi koer kenasti

parandatud kaablid

järgmiseks päevaks

Kirjutasin
osa

ja

nii head niisama

maas

ise,

õhk tuleb

eest, kui

midagi

vedeleb. Poliitik oskab elada.

Soomusrong

jälle väljas, lamp laubal ja rehvivahetus

täies hoos. Arve tuli

muidugi mulle. Kaks mootorit
ja esitelje rehvid. Nädalaga tuhat viissada eurot.
Tippi ka. Maailm

on

väravaid vajagi meid lahutama.

imeline. Pole neid

MONT°
BLANC

PERSOON

RÄNNAK

Taganemisteeta

72
Timo

päeva ja 1620 kilomeetrit ilma taganemisteeta
Palo

on

üks nendest, kes

2012.

Põhja-Jäämerel.

aastal esimese julgena sellise retke ette

sellest, kust tema maailmarännakud alguse said ja kuidas

-rändur
võttis. Räägime

Polaaruurija ja

need teda mõjutanud.

on

TEKST: Mai-Liis Sipria FOTOD: ERAKOGU

Timo Eesti lipuga

põhjapoolusel.

Mis sind liikuma

paneb?

Naljaga pooleks

öeldes

on see

mootor. Ma ei pea silmas seda
mise

režiimi,

mis

sisepõlemisenergiapõleta-

iga elusolendi

sees

ja eluks vajaliku energia annab, vaid

toimetab
sisemist

emotsionaalsel tasandil.

põlemist vaimselt,

Kirg paneb mind liikuma ja toidab

emotsioo-

ni. Emotsioon paneb ennast elavana tundma,
see

annab elamisele mõtte ja rõõmu. Elu

lõpmatu

nagu

suuresti meie endi

selle

laineharjal

esimesi

ja

suur

rahutu ookean

-põhjas. GeorgeMallory

või

ronijaid,

Everesti

ei ela

Me sööme

et süüa

selleks,
ja

on

teha, kas seilame rohkem

esimesi Everesti ronijaid,

„Me

on

ning

on

ja

teenime raha

Elu tõeline maitse,

tema

on
öelnud:

öelnud:
raha teenida.

selleks,

vürtsid

et elada.”

on

peidus

raskuste ületamises. Kirge toidab ka uudis-

himu,

soov

piiluda teispoole teadmiste hori-

sonti. Inimene
küsimusi

ka

peab

olema

rahutu,

ja otsima vastuseid. Iga

küsima

rännak

on

tagasipöördumine lapsemeelsuse juurde,

selle eheda uudishimu

juurde,

mille täiskasva-

nuks kujunemine ja argielu rutiin aina alla
surub ning kuhugile sügavale matab.

Millal

ja miks

tekkis sul huvi rändamise

ja

maailma uurimise vastu?
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Sedasorti huvi

on

peale. Alguses

olid

olnud mul juba poisikesest

niidud,

onnid

ja hilisõhtu-

PERSOON

jää

on

võrratult mitmekesine ja pidevalt

päe-

muutuv maailm. Pole ühtki sarnast
va.

Seal liikumine võib osutuda küll

plaane ja kavandada tulevikku. Kui
plaanid täituvad,
täitu... Siis võib

väga kurnavaks, kuid annab kustumatu

Kui sedasi

elamuse. Mind köitis ka

ajab

planeeritava

see

juhtub päevi, nädalaid,

sellest

Meil
Ma

sind

proovile

mit-

polnud

pole

kanna-

peamiselt seotud näljaga.
raskeks tööks

varem oma

elus

piisavalt

toitu.

sellist

kogenud

kannatamise

(energiapuudus) ka

moodi mentaalne

seisund,

Kuigi raske taluda, oli

see

aina

mis kurnab.

kogemus

saame

hakkama. Olime

mingile kaugele tulevikule,

mee-

nautida hetke, mis

polnud taganemisteed ja jäi

nakul läbielatu

näitab,

vad olla mõned

argimured ja kus

mida

ma

kuidagi

Jäämeri

ja praegu.

ja

hinnata väiksemaid saavutusi
rõõmu vähesest. Mul

on

ja tunda

olnud võimalus

algul

kohutav

inimeses

ettevalmistusperioodil

suutnud vältida.

õpetas meile

nii

Inimesele

veelgi

midagi.

enam

on

Ta

nüüd

teha

Hakkasin varasemast

ja lähe-

kasvamine
aega. Laste

ja areng tundus ühtäkki

nii kiire. Kaota-

tud aega tagasi ei tee. Olen ka tundlikum
müra suhtes

ja hindan

varasemast

− jutt pole

bellidest.
Purjekas Taraga Põhja-Jäämeres
jäävangis.

olla.

väärtustama pere

dastega veedetud

mõndagi.

on omane

peidus

enam

detsiÜha enam kipub võiainult

must võtma infomüra. See tun-

gib peale kõikjalt. Selle

eest end

kaitsta, jäämata vajalikust
teadmatusse, polegi

universumi üle mõtisklemine.

iseäranis

Hiljem reisikirjad ja

asuvad

seal

infost

nii lihtne.

tähistaeva imetle-

Huvi tekitasid ka raamatud

lasteraamatud,

on

erksad ja tajuvad peensusi. Seal oskad

vaikust

mine

Ränvõi-

kui tühised

Kindlasti nihutavad sedasorti retked

suunas.

sundis meid elama hetkes, mis

välja suusaretked,

vaja. Kõik tarvili-

võib inimeses

olin

lumehanges ööbimine,

nüüd ja praegu.

on

Iga retke juures on omamoodi võluv

avastada, kui palju jõudu ja võitlustahet

hirm,

Sealt kasvasid

mis ei

olevikuks. Nii unustame

todi, mida kutsutakse sildade põletami-

Mind valdas rännaku

ne.

Sa-

elame

seks. Meil

üle liikuda vaid edasi, kodu

allalaskumi-

−

viga ka argielus

teeme sama

tõelised väärtused. Meeled

retkele asudes olude sunnil valinud

kõrgemast suusahüppekast

korraga ja tulevikule

ku suudad enesega kaasas kanda.

Vaimselt valdas meid ka ebakindlus,
kas

geli

ja

tähelepanu pöörata.

see, kui vähe on eluks

oma-

ometi rikastav.

teadmatus,

samm

mitte ülemäära

saagi kunagi

nälga, kus näljast saab peale füüsilise

ronimine, järsust nõlvast või

tead-

ning planeeritu ei pruugi
Üsna peagi sai selgeks, et astuda

tuleb väike

kogemusest.

mõttes, nii kehaliselt ja ehk veelgi

tused olid

julguse proovilepanekud: kõrgema

just

siis

see

muutumises

rohkem vaimselt. Meie kehalised

puu otsa

−

unikaalsus.

mes

ning kartulid tuhas.

frustreeriv.

matus. Jäämerel on kõik liikumises

Põhja-Jäämeri paneb

metsas

aga kui ei

rahul,
väga

inimese hulluks

kehtida.

Edasi

olla

teekonna ajalooline taust ja retke

Räägi palun

sed lõkked

oleme

see

− alguses

Milline

on

sinu ettevalmistus

ekstreemseteks retkedeks?

seiklusjutud.

maailma avastamise

Retkeks ennast ette valmistada
on

võimalik füüsiliselt

ja see

ei

lood. Mulle väga meeldis ja meeldib siia-

erine

ni atlaseid ja maakaarte sirvida ning seal
kujutatu põhjal fantaseerida selle üle,

spordis tehtavast

ettevalmistu-

sest. Vundamendi

füüsilisele

milline võib

kauge

ettevalmistusele olen

põnev

lapsepõlvest

maa.

päriselt välja

Maadeavastamise

näha too

ajalugu

on

väga palju vastupidavus-

alates

rajanud

sportides.

ja haarav, eriti tõmbasid polaaralad.

Laskesuusatamine kasvatas

Mind võlus nende arhailisus, lihtne ja

vastupidavust,

jõuline ilu. Nad

suuski käsitseda, mis tähendab

matud

on

neis

ning

kosmilisuski. See

kauged ja kättesaa-

on

salapära,

on

eestikeelne

edasiliikumisel väiksemat

teatav

ühtaegu hirmus ja

teisalt põnev, nii nagu

kirjeldab

seda

ka vilumust

aga

tore

väljend „hirmus põnev”.

giakulu.
on

ener-

Peale füüsilise sitkuse

sport treeninud ka

tahte-

jõudu ja sihikindlust.
Vaimselt ette valmistuda

Miks otsustasid 2012. aastal võtta ette
katsumuse ületada

Põhjapoolus
minu

suur

oli

Põhja-Jäämeri?

juba õige pikalt

unistus. Varasemad

olnud

kogemu-

sed Põhja-Jäämerelt ainult süvendasid

tõmmet,

see

koht lummas mind.

Mere-

hoopis

keerulisem.

erisugune ja sellest
mus

on

Iga

on

retk

saadav

on

koge-

omamoodi ettevalmistus

järgmiseks. Kõige

tähtsam

on

olla piisavalt motiveeritud. Ükskõik kui hästi oled ette

valmistu-
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rubriikpersoon

nud, raskeks läheb niikuinii. Siis
kui meelestatus

on

juur,

mida ei kisu

olgu

see

Kas

paigas.

ragi palju.
nud

nagu

välja ükski tormituul,

vahel kahtlen? Oo jaa, kahtlu-

si jagub alati, mõnikord
See

üks

on

Vaatamata

oma

lik kui

hea,

on

on

kui tugev tahes.

ma

endaga.

See

neid ülemää-

on

pidev

sellele,

isepüüd-

põhja-

leidub alati

põhjuseid, miks ei peaks riskima ja miks
võiks
kord

jääda
on

mugavamasse tsooni.

põhjus

lünklikes

Mõni-

teadmistes,

on
ma

ja

hirm,

mis rändurit

tunne,

et veel

pole piisav.

Mina olen

pole

püüdnud

Vankuma

lihtne taastada.

enesele mõista

an-

et kõhklustele alla vandudes saabub

ükskord

päev,

mil vaatad

et olid võimalused, mida ma
kasutanud, olid hetked, kus võinuks

see

kasvatada.

Peaaegu

pa-

inimest

ei

8

miljardit

planeedil

Maa

neb otsima ja proovima,

mingi abstraktne

pole

kuidas saaks.

arv, see koosneb üksikindiviididest. Neil

Kuidas on retked

on oma

roll

kõigil

ja panus.

muutnud sinu suhtumist

Võib ju küsida, mida

maailma enda ümber?

suudab ära teha

Me oleme osa maa-

üks inimene. Nii võib

ilmast, planeedist,
me

loodusest või kuidas

seda nimetame. Loodus ei ole

midagi kolmandat,
sees.

on

meie

meist

sees

ja

väljaspool

asu-

meie oleme tema

Hoida loodust tähendab hoida ise-

endid. Hoolida

planeedist,

elukesk-

meie

konnast tähendab hoolida iseendast.

põlvkond kannab
ees.

vastutust

Iga

talle järgneva

Pole mingit mõtet tagada laste

ma-

janduslik kindlustatus, võimaldada neile
haridus,

väärtuslikku

kui neil

pole

elukeskkonda, kus

täis-

elada

küsida 7,7

miljardit kordaja

see

kõigest

on

juba

suur arv.

Kui

me

ei

iseendasse,

usu

inimkonna võimesse

asi, olgu

see

kui

kusagilt alguse.
paljutki selles,

midagi

suur

Meil

mis

ei

usu me

Iga
tahes, saab ometi

on

on

võimalik muuta

meie endi tegevuse

või tegevusetusega seotud. Maailm
tõesti üks

ja ainus

−

ka

muuta.

on

ei ole teist rohelist

elukõlbulikku planeeti. Kui olekski, siis
kas oleks meist vastutustundlik siinne

ja

hävitustöö maha

jätta ja uuele

kolida?

Me võiksime vähem karta

proovimist. Proovimine
võitu,

ning

saa,

kvaliteetne

tagasi ja

nendid,

proovida.

näitab,

vat. See

annab midagi ära teha

löönud eneseusku

da,

vaevab,

hirm ebaõnnestuda. Alati kipub jää-

ettevalmistus

õnnestumine

järglased üles

oma

Iga eba-

kuidas ei

iganes

teinekord lööb aga vankuma eneseusk.
Suurim

aina

suunas

edasi rühkinud.

võitlus

et oled

ettevalmistustes olla nii

vähegi võimalik,

ja avastuste

sest kui

sa

ise ei

on

juba pool

õnnestu,

siis

ebaõnnestumine oluliste uute

mistega sillutatud

tee

rajab

tead-

teistele.

Sedasi, ebaõnnestumiste kaudu ja
nende kiuste

on

ju inimkond

oma

sihtide

Hoida loodust
tähendab hoida

Iseendid.

Läbi raskuste põhjapooluse poole.
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18 karat

gold plated

925

<) kaubamaja
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Sterling

silver with multicoloured zirconia

GOLDTine
www.goldtime.ee
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KUNST

100

Pieter Breughel II ateljee.
Pruudi saatmine. U 1630.
Teos

on

EKMi inventariraamatusse sisse kantud

numbriga

KUNSTIMUUSEUM

EESTI
Eesti keskne kunstivaramu tähistab tänavu
oma

väärikat 100. sünnipäeva
TEKST:

Sirje Helme EESTI KUNSTIMUUSEUMI DIREKTOR

FOTOD: EESTI KUNSTIMUUSEUM

Aastal

1907 arutles üks eesti

dernsele kunstile

mo-

alusepanijaid,

kunstnik Ants Laikmaa vajaduse
üle asutada Eestis
seum.

kunstimuuseltskonda-

Mõte liikus eri

de vahel, aga takerdus küsimusse, mida

koguma peab.
muuseum

Samal

ajal

arenes

täpsemalt

idee luua kunsti-

Tallinna ning tollase linnapea Jaan

Poska ettevõtmisel määrati Tallinna kunstivarade
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Tallinna Eesti Muuseumi

kogude

kolimine Kadrioru

lossi 1921. aastal.
Foto: Eesti

Kunstimuuseumi arhiiv

hoidjaks äsja
berg ning

Roomast naasnud

August

Weizenmaa-

osteti esimesed kunstiteosed. I

ilmasõda ei soodustanud aga idee teostumist ning
alles 17. novembril 1919
Muuseum
me

muutus Tallinna Eesti

tegelikkuseks. Seda kuupäeva tähista-

Eesti Kunstimuuseumi

sünnipäevana.

1.

KUNST

Kunstimuuseumi ajalugu
muuseum on

aastal sai

muuseum

tõsteti sealt

Kõige

olnud keeruline,

on

liikunud ühest hoonest teise. 1921.

välja

suurema

loa kolida Kadrioru

seoses

kahju

Rootsi

tõi 1944. aasta

mitamine, kus tulekahjus hävis suur
kogust,

nimestikud

Taastatud Eesti

poliitilisi
oma

märtsipomosa

kunsti-

ja raamatukogu.

kultuuri-

üks esimesi

vabariigi

otsuseid oli ehitada

muuseum,

kuid

lossi,

kuninga visiidiga.

lõpuks

eesti kunstile

millest oli kaua unistatud. 2006.

aastal avatigi Kumu. Praegune Eesti Kunstimuuseum, kuhu kuulub viis muuseumi
rioru kunstimuuseum

Adamson-Ericu muuseum)
mille kõige nähtavama
Kuid nagu
olla veel

on

(Kumu ja Kad-

ning Niguliste, Mikkeli ja

osa

on suur

organisatsioon,

moodustavad näitused.

juhtunud, et ühe maakera

suurem

maakera, nii

sees

võib

moodustavad ka

EKMi eri osakonnad
tööst.

Kõik
mis

on

on

üks

tervik,

väga olulise osa muuseumi
Ühelt poolt kuuluvad sinna töö kogudes,

konserveerimine, kirjastus, poed, kommunikatsioon ja haldus, teisalt eesti kunstiajaloo uurimist

suunatud meie

mõjutavad konverentsid ja trükised.

kultuuri

säilitamisele,

tamisele

mõtes-

ja tutvustamisele
Eestis ja mujal maailmas.

See kõik

võtnud ka rahvusvahelise haarde. EKM

Edith Karlson.

pole

muuseumisaalid, vaid organisatsioon, kus

on

ainult

sünni-

Vox populi.

vad kunsti uurimise ja tutvustamisega seotud näi-

20016/2018.

tused ja ideed. Kõik

Üks viimaseid

tud meie kultuuri

oste muuseumi

kogusse.

on

üks tervik, mis

säilitamisele,

tutvustamisele Eestis

ja mujal

on suuna-

mõtestamisele

ja

maailmas.
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KESKKOND

10miljonit KILEKOTTI
minutis

Kaubamaja ja koostöövõrgustik

ADAPTER kuulutavad

„Edasiviiv eluviis”, mille eesmärk

Ühekordsed
ilmas

suur

soetavad

pakendid

on

probleem.

aastas

ligi

maa-

Eestlased

300

miljonit

kilekotti, keskmine eluiga

on

kilekotil aga 20 minutit ehk aeg,

mis kulub poest

masveelgi drastilise-

koju jõudmiseni. Maailma

taapi vaadates on numbrid aga
ÜRO keskkonnaprogrammi
mad
–

TEKST: Enel Kolk
FOTOD: ViDA PRESS, ISTOCK

Tunneme

uus

Kaubamajas

vastutust lisaks

se ees

ning

klientidega

usume, et

suudame koos

jooksul

saaks

tootmise kasv

planeedi

pakkida.

ühe tunni

Kui

plasti

jätkub praegusel kiirusel,

2050. aastaks moodustada

kogu maailma naftatarbimisest.

HOOAEG / KEVAD 2019

võib

plastitööstus 20%

klientisäästmi-

oma

heade

olulisel määral kaasa aidata. Kahjuks ei ole veel
leiutatud head

kile-ja

lahendust, kuidas sõrmenipsuga

ühekordsetest

väikeseid

samme

pakenditest loobuda,

olukorra

igaüks. Üks

astuda meist

siduda,

ja selle

kilekottide kasutuse vähendamisele

probleemi teadvustamine.

seitse korda ära

elu.

de teenindamisele ka keskkonna

guliselt ligi

10

järgi tarbitakse maailmas hinnanmiljonit kilekotti minutis. Kui

anda plastjäätmetele

aasta statistika

need kokku

24

UNEP 2018.

on

välja konkursi

Sestap

ei

20-sendise

eeldustest selleks

paku Kaubamaja alates

aastast tasuta

kile- ega paberkotte.

hinna eesmärk

on

kiirustamine ja automaatsed
meist mõtleks, kas vajab

kuid

parandamiseks saab

käesolevast

Sümboolse

hetkeks

peatada

tegevused,

oma

ostu

on

et

igaüks

jaoks järje-

KESKKOND

Otsime

võluvitsa,

mis aitaks
harida

tarbijaid.

Konkursi eesmärk
Konkursi eesmärk
panu kile

ja plasti

on

juhtida

konnainstituudi Tallinna Keskuse ja

tähele-

Eesti~ Plastitööstuse~ Liidu~

taaskasutamise või-

malustele. Soovime leida uusi lahendu-

si kasutatud, aga ka kasutamata

idee uudsust

plasti-

ringlevad,

uue

rakenduse

ja

ning mõju ühiskonnale.

väärtuse.

Võitjate
väljakuulutamine
ja tunnustamine

Osalemisõigus
●~

•~

Žürii~ valib~konkursile~ laekunud~ idee-

Konkursile~ saavad~ ideekavandi~

dest

esitada ülikoolide,

vad avalikule esitlusele ettevõtlus-

ning teadus- ja

kõrgkoolide

arendusasutuste

välja

nädalal.~

kümme

parimat,

mis lähe-

Võitja~ selgitatakse~välja

ettevõtlusnädalal~ esitletud~ tööde~

tudengid ja esindajad.
●~

keskkon-

töö~teostatavust~

et need

ei satuks loodusesse. Soovime anda

plastile

ja leidlikkust,

nasäästlikkust,~

le (nt kilekotid ja muud pakendid),
mis meie ümber

esindajad.

●~ Hindamisel~ arvestab~ žürii~ esitatud~

Osaleda~ võib~ üksikisikuna~või~

hulgast. Ettevõtlusnädala

meeskonnana.

tehtud ettekanded võistlevad rahva

raames

lemmiku~ tiitlile.~ Oma~ lemmikule~ on~

Tingimused j a

võimalik hääl anda nii ettevõtluspäe-

tööde esitamine
●~

val kui ka selle järel sotsiaalmeedias.

Võistlustöid~ ootame~ 6.~ märtsist~
kuni

20.

septembrini

•~

aadressil

Ideekavand~ peab~ olema~ uudne~ ning~

sisaldama võimaluse korral

Kaubamaja

AS

5000 euroga.

www.adapter.ee/konkurss/.
●~

Konkursi~ võidutöö~ meeskonda~või~
isikut tunnustab

•~

visuaal-

Žürii~ jätab~endale~ õiguse~ anda~ välja~
eripreemiaid.

seid~ lahendusi.~ Ideekavandi~ esitajalt~
ootame maksimaalselt

kaheminutilist

Žüriiliikmed:

videotutvustust~ võistlustööst/
-ideest
●~

•

Tartu

•

Tallinna Tehnikaülikooli

Meeskond~ võib~ esitada~ mitu~

Erik Puura

ideekavandit.
●~

Kaubamaja ASi juhataja Erkki Laugus
Ülikooli arendusprorektor

•

ja esitajast.

Korraldajatel~

on~

õigus~ konkursile~

esitatud~töid~ kasutada~ konkursi~

kordset kilekotti. Korduvkasutatavate

ja

kottide valik täieneb

meedias.

pidevalt ning
materjalile, suurusele kui ka disainieelistustele vastava leiab
küll

nii

tänapäeval

ära teha

ning sestap korraldab

disaini õppejõud Kätlin Kangur

●~

hindab~ žürii,~ mille~koosseisu~ kuulu-

Kaubamaja koostöös Eesti teadus-ja aren-

vad Kaubamaja ASi, Tartu
Tallinna

konkursi,

et leida uusi nutikaid lahendusi

kile ja plasti taaskasutamiseks. Otsime võ-

luvitsa,

mis aitaks harida

kasutatavale plastile

uue

tarbijaid,

annaks

elu või looks

maväärseid alternatiive. Kilekottide

gist

saadavast tulust

välja

5000-eurose

valdkonna

spetsialistidest koosneva

hinnangul pakub kõige

Teeme Ära SA

•

Tallinna

Tehnikaülikooli,

maa-

ilmakoristuspäeva, Stockholmi

Kesk-

Tehnikakõrgkooli tehnoVilms

Stockholmi Keskkonnainstituudi

•

Ülikooli,

Tehnikakõrgkooli, „Teeme ära!”

Eva Truuverk

ökoloogia~ lektor~ Monica

Tallinna Keskuse vanemteadur

Tallinna Üli-

kooli, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna

juht

Harri Moora
•~

Eesti~ Plastitööstuse~ Liidu~

tegevdirektor

esindajana~

Pilleriin Laanemets

sa-

müü-

paneb Kaubamaja

peaauhinna ideele,

•

Konkursile~ esitatud~ ideekavandeid~

dusasutuste koostöövõrgustikuga

Adapter

instituudi

professor Andres Krumme
Tallinna~ Ülikool~ − Ingrid Hindrikson
Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku

•

kriteeriumid

igaüks.

enam

•~

Hindamise kord ja

ilmselt

Soovime lisaks teadvustamisele siiski

veel

selle tulemuste tutvustamisel

materjali-

ja keskkonnatehnoloogia

Koostöövõrgustik
ADAPTERi

mis

žürii

parema lahenduse.

ADAPTER

mis viib omavahel kokku

partnerid

on

on

Eesti

teadus- ja

ettevõtjad ja
Tartu Ülikool,

ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti

arendusasutuste vaheline

koostöövõrgustik,

teadlased.
Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna

Muusika-ja

Ülikool,

Eesti

Maa-

Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkool,

ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus, Toidu-ja
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Estonian Business School ja BioCC OÜ.
ADAPTERi tegevusi toetab EL Euroopa Regionaalarengu Fond.
Keemilise
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DISAIN

MAAILMA
PARIM
Eesti disain
moemaailmades

on

tooteid igast ilmanur-

gast, aga kõige südamelähedasem

on just kodumaine
looming. Kaubamaja Eesti disaini nurgast leiad alati

hea valiku maailma parimast Eesti disainist.
Ka sel kevadel

on

Kaubamaja Eesti disaini

väljapanekul mitu uut tulijat.

w .kivlaine. w .kaub maj .e w .skinow

FOTOD: KAUBAMAJA, JULIA SHASHKINA, TOOTJAD

Erikollektsioonina

leiab

sel kevadel Kaubamaja

toote-

valikust THE KORSARi

siidrätid ja žakardsallid.
The Korsar

maastikul täiesti
alla

on

koondunud

on

Eesti

moe-

tulija, kus ühe nime

uus

õde-venda

Hanna

ja

Karl Korsar. Värvikirevad The Korsari sallid

saadaval Tallinna

on

Kaubamajas.

Värvide varju ei jää kindlasti KRISS SOONIKu

silmapaistev ja seksikas
puhul

on

pesu. 10 aasta

juubeli

Kriss Soonikul valminud taas üks

kelmikate

nüanssidega kollektsioon,

mis viib

kokku pesu ja ready-to-wear-maailmad.
Keskkonna säästmine

on

meie

igapäevaelus

üha olulisemal kohal. Ka moemaailmas
me

tähelepanu pöörata sellele,

saa-

kuidas teha

keskkonnasõbralikumaid valikuid. Suurimaid

eeskujusid

selles

on

REET AUS,

kelle

looming

valmib väärtustava taaskasutuse ehk

upcycling’u põhimõttel.
on

Auväärsel kohal

kaKiRiVOOorgaanilisest puuvillast ja

bambusviskoosist rõivad.

Kaubmajs.

Talin

ainmutälhüsgd
to de

ärniga

ja KiRiVOO fännidele
teatada,

et mõlema

Reet Ausi

meil hea meel

märgi rõivad

on

nüüd

saadaval ka Tartu Kaubamajas!
Ühtlasi

on

Kaubamaja Kodumaailma

disainipiirkond saanud

juba tuttavate

täiendust klientide

V.O.H

seas

märkide VALHALLAja V.O.H toodete

näol, kes mõlemad

on

välja

tulnud uute kollekt-

sioonidega. Kliente rõõmustavad kindlasti
Valhalla

astelpaju,

seebialused

sidruni

ja kadaka seebid,

ning ruumilõhnastajad.

Kaubamärk

on

esindatud

oma

maitsekate betoonist

sõõm Eesti disaini ka

Lisaks neile uutele

oma

käsitööseepide ja eriti

seebialustega.
oma

Too värske

koju!

tulijatele

on

Kaubamajas

tuntud headusesNEW VINTAGE BY KRISS ,

IRIS JANVIER TIINA TALUMEESja veel
,

maailma

parimaid

Eesti

palju

teisi

tegijaid.

1 The Korsari sall 84.99 €* 2 Iris Janvieri kleit 319.99 €* 3 Kriss Sooniku kleit 189.99 €* 4 V.O.H seebialus 35.99 € 5 Marimo kleit 559.99 €*
6Kirivoo kleit 299.99 €* 7 New Vintage By Krissi kaelaehe 259.99 € 8 Reet Ausi särk 55.99 € 9 Valhalla ruumilõhnastaja Marble 42.99 €
Valhalla
10
kadakaseep 7.90 €11 Valhalla sidruniseep 7.90 € 12 Valhalla seebialus 7.99 €

*T
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TALLINN FASHION WEEK

Uutmoodi

MOEKEVAD
TEKST: Minni Valdmees

Eesti

rõivadisaini tähtsündmus Tallinn

Fashion Week üllatab taas

korda TFW

ajaloos

toimub

kodulinnast eemal. Särav
kulmineerub kolmandal

–

esimest

osa

etendusi

spektaakel

päeval,

mil

moekaravan pakib kohvrid ning vurab Taaralinna. Tallinn
Fashion Week 2019 kevadised show’d toimuvad
märtsil Tallinnas Kultuurikatlas

hotellis

Lydia.

värskeima

Loe

ning

21.–22.

23. märtsil Tartus

lähemalt, millised disainerid

loomingu Emajõe kallastele

oma

laotavad.

DIANA

ARNO
Kevadsuvine kollektsioon

inspireeritud sooja

on

kalda-

mere

ALDO

JÄRVSOO

Tartus esitleb Aldo Järvsoo

oma

uut pulmakleitide

le rajatud suurlinna kohal

kollektsiooni, mille märksõnadeks

kõrguvate hoonete rangetest

lihtsus vürtsitatud ülemeeliku doosi glamuuriga.

vormidest,

aknaklaasidel

gelduvatest
sa

lindudest

ja

peerõõm-

naeruga täidetud rannapro-

menaadist. Uues kollektsioonis
kohtuvad moemajale

omane

naiselikkus suurlinlike
ke

elementidega,

da täiuslik

ja sportli-

et moodusta-

ratsioon

pärineb

Eestimaa

suve

sumedatest õhtutest. Külluslike
tud pitsidesse

on

on

kergus, puhtus ja

Inspi-

õitsvatest niitudest

ja

lilleornamentidega tiki-

peidetud eesti rahvuslikud motiivid

miksituna pärlite säraga. Tartu Kaubamajas avatavas

pop-up

poes saab näha

ja soetada Aldo Järvsoo kevadisi

pastelltoonides neopreenist jakke, mantleid, pusasid ja
kostüüme.

garderoob tööpäe-

vaks, kokteiliõhtuks ja

romanti-

liseks päikesepuhkuseks.

KÜLASTA
KAUBAMAJA

POP-UPi
TALLINN FASHION

WEEKil TALLINNAS
JA TARTUS
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TALLINN FASHION WEEK

KATRIN

AASMAA
Kevadine kollektsioon „Prosta Kapusta”
on

inspireeritud

ja kapsast

vanatädi

kui raske

bolist. Luubi all

aja
on

kübar ja kindad olid

Naadi peenrast
üleelamise süm-

40ndad, mil
au sees

peen

ka põllul.

Müügile tulevad Katrin Aasmaa menukast
valmisriiete

sarjast

värvitoonides „Davai”

tuntud kirevates

pusad, särgid ja

nokatsid, millele lisandub ka eriline valik
kevadkollektsiooni ainueksemplare.

MAMMU
COUTURE
Kevadsuvine kollektsioon pakub tõelist
naiselikku laengut

elegantsed
Esindatud

−

50ndate

on

lavale tulevad ajatult

hõngulised

taljesse

siluetid.

töödeldud kleidid,

rikkalike

detailidega jakid, lendlevad muinasjutulised kangad. Ei puudu ka igapäevased suvekleidid, seeria „Love” uued

üllatajad ning

kudumid.

TRIINU

PUNGITS
Urbanistlik ja šikk, loodusest läbipõimitud
kollektsioon „Gardener”
mise

rõõmule,

mis

on

räägib

ood

isekasvata-

loo aednikust linna

südames, tema suurest metsikust aiast, selle
kasvatamise võimalikkusest

ja

suurest

tusest. Kollektsioonis on esindatud

armas-

boheem-

laslikult voolavad jooned, suured voldid ja
taskud

ning

dekoratiivsed trükimustrid.
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BARB

LEBEK

i

V

r

m

MOOD

FOTO: KRÕÕT TARKMEEL
STIIL: LIIS PLATO
MEIK JA SOENG: MAMMU
MODELL: KERSTI

Värvikas
MOEMAAILM
Kirevad

värvi- ja

mustrihoovused

toonud tõeliselt

on

kohale

lummava moekevade.

Sukeldu sellesse

maailma!

KaubmTjlisn.a

ainmutälhüsgd

Hugo džemper 129.99 €*
Ivo Nikkolo jakk 179.99 €
Ivo Nikkolo püksid 139.99 €

to de

Liu Jo kingad 169.99 €*
Tommy Jeansi kott 119.99 €*

ärniga

Hudsoni sukkpüksid 11.99 € / 14.99 €

*T
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MOESEERIA

MOERINGIS

FOTOD: KRÕÕT TARKMEEL
STIIL: LIIS PLATO
MEIK JA SOENG: MAMMU
MODELL: KERSTI
ÜLEMHIK

LAVASTUS: ANNELI NURK, ASSISTENT:
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PIPA

MOESEERIA
Laurèli kampsun 299.99 €*

Tiger of Swedeni jakk 369.99 €*
Controlbody korrigeerivad püksid 18.99 €
Calvin Kleini kott

109.99 €*

Weekend Max Mara sall 79.99 €

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmutglhüsd
to de

*T
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MOESEERIA

Weekend Max Mara pluus

169.99 €

Ted Bakeri mantel 469.99 €*
Ivo Nikkolo püksid
Calvin Kleini kott
Dr. Martensi

119.99 €

169.99 €*

jalatsid 149.99 €

Quay päikeseprillid 44.99 €

Hugo Bossi džemper
139.99 € / 179.99 €*
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MOESEERIA

Nóló kleit 190.99 €*

By Malene Birgeri nahkpüksid 699.99 €*
Liu Jo tossud 199.99 €*
Guessi kott

149.99 €*

Superior Eyeweari päikeseprillid 39.90 €
Edbladi kõrvarõngad 41.99 €

Hugo Bossi džemper 139.99 € / 179.99 €*
Hudsoni sukkpüksid

11.99 € / 14.99 €
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2019
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MOESEERIA

Hugo Bossi seelik 299.99 €*
Tommy Hilfigeri kott 139.99 €
Calvin Kleini nahkkott 329.99 €*
Dieseli vöö 89.99 €*/tk
Tanel Veenre kõrvarõngad 79.99 €
Vogue’i retuusid 21.99 €*

By Malene Birgeri pluus
209.99 € / 269.99 €*
Kurt Geigeri kingad
124.99 € / 159.99 €
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MOESEERIA

Marc Aureli jakk 269.99 €*/tk

By Malene Birgeri nahkseelik 749.99 €*
Kurt Geigeri kingad

169.99 €*

Kurt Geigeri nahkkott 229.99 €*

Pepe Jeansi vöö 45.99 €
Calvin Kleini sokid 10.49 €
About Accessoriesi kõrvarõngad 7.90 €

HOOAEG / KEVAD

2019
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TÄHELEPANU DETAILIDEL

poes

| e-poes

Mida moodne

sel kevadel

mees
na

ja enesekindel
selga

pan-

võiks? Moemaailmas käib

tõeline diskrimineerimine
–

naistele tuleb moeuudiseid

uksest

keegi.

ja aknast,

Baltmani

mehi ei aita

peadisainer

Aivar Antonio Lätt annab
meestele asjalikku nõu, kuidas
kevadel

teenida.

stiilipunkte

Meestemood

kõige

on

–

moemaailmas
ei

palle

elu läheb aina

Võin

teegi.

mõistlikum asi

kuker-

ega ta hulle

öelda,

mugavamaks,

kandja

et

soliidsus

ja

MERILA
HERK I

stiil sobivad imehästi kokku. Ja

sportlik
90ndate

asjad

erakordselt kuumad.

on

UUS FORMAALSUS

Tänapäeval

ka

on

muutunud,

ma! Nad ei ahista
kanna

ja

ülikonnakangad

et mine

nendega
pole

ülikonnabränd,

aeg kasvab.

gast jakk,

pinksun.

vaba

aja

on

pintsak

nagu

Kindlasti tasub

riiete

osa

ei

jää

kogu

kampsun

ülerõivaid

need alla

piiri

vaba

=

teh– kandmis-

Kunagi

on uus.

palju

kaalus üks

pintsak

sama

kui kaks mantlit täna, kuid

kangad

on

kandmist

tunduvalt

soovitan meestel

harjutada
elegantse vabadusega. Ülikond

ma

kanna seda

nüüdisaegsed
kergemad. Ülikonna
–

nõuab mehelt enesekindlust, kuid annab seda
ka

väga palju juurde.

spordirõivastele,

aja

riiete

Keegi

ja

ei

tööriiete

mugavus sobib kanda

vahel, praktiline

on

trikotaažkan-

kuid stiililt sobivad linnatänavatele.
enam

gia

selga proovida

noloogilistest kangastest

tunnista

ping-

enam ammu

+

FOTO:

lihtsalt

Kevadgarderoobi peategelane

mis

mugavuselt

mingi

enam

mugav bleiser. Näiteks

kerge ja

targaks

parkuuri-

kandjat mingil moel,

ela! Ülikond

viini rõivastus. Baltman ei ole
ainult

nii

kasvõi

igas

olukorras.

MEREST VERENI
Meestemoes annavad tooni
Eresinine

ja

roheliste

palett

julged värvid.
annab

punase eri toonid sisendavad

energiat,

jõudu.

Tume-

sinine asendab musta. Punaseid näeb veini-

RÄTSEPAKUNST
Teise

ON HINNAS

suunana on moes

rätsepatöö, mis

ajast
tugevuseks olnud. Üks vana
Ainult lõikad
aastat

ja

on

meister ütleb

„Rätsepatöö

on

ju

imelihtne!

õmbled. Lihtsalt nelikümmend

pead harjutama.“

ülikond

ja

aega Baltmani

on

selle kohta hästi:

toonist

klassikaline

Nii

ongi –

hästi istuv

detaiinaegadest, kuid tehnoloo-

meisterlik töö. Käsitsi tehtud

lid annavad

asjale

spiratsiooni

vanadest

oma

võlu. Stiilis võetakse

ja erkpunasest kuni pleekinud

muuseas

–

roosa

on

roosani

ajalooliselt väga

mehelik

värv! Selle arvamine väikeste tüdrukute
too niks

on

pigem

hiline eksitus, kui tradit-

sioonidele toetuv tõde. Mehed ei karda

enam

värve! Kuid soovitan stiilis jääda iseendaks.
Kui

sa

pole

mood. Alati
toonides

edev mees, ei
on

suru

seda

peale

ka

valikus ka neutraalsetes

tagasihoidlikud rõivad,

end maksma kvaliteedi

mis panevad

ja rahuga.

STIILISPIKKER

NAISTELE

Maailm täis

VÄRVE

Balenciaga
Salvatore

Ferragamo

Värviline moekevad vallutab garderoobi, lisades
kõrvale kergelt kiiksuga sportlikkust, maskuliinseid

Fendi

detaile ja eksootilisi mustreid.
TEKST: Britta Ratas

Trendi-

Fotod : Vida Press

AWAKE

rõivad:
ülikonnad
Ehkki pärast pikka talve
Givenchy

vaatame unistavalt juba
üsna varakevadel kleitide

poole, siis püksid, eriti naiste
Rochas

ülikonna osana, on tugev
trend, mis ei mõtlegi

moepil-

dilt lahkuda. Kui eelmisel

hooajal ei tihanud neid veel
komplektis kanda, siis nüüd
võiksid küll
Valentino

jakke-pintsakuid

Fendi

sobitada samast kangast

pükstega, aga miks mitte ka
seelikuga. Uue hooaja

sooje-

mad tuuled lubavad ülikonda
Salvatore

kanda ka lühikeste pükstega.
Rochas

Ferragamo
Dries Van
Noten

Valentino

Moevärvid:
kirkad

ja

kontrastsed
Kevadised moetoonid on värvilised ja
kontrastselt silmatorkavad. Punased,

si-

Off-White

nised ja kollased on kollektsioonidesse
sisse pikitud kas ülepeakaela kantuna või
Gucci

detailidena seelikuäärel, mantlirevääril
Leonard

või hoopiski kirju mustrina. Neist kolmest

kõige moodsamat lendu teeb kollane, mis
on

uustrendivärv, samal ajal kui punased

naudivad juba teist kevadet oma

võidu-

käiku ega plaani veel pildilt lahkuda.
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Roberto
Salvatore

Ferragamo

Cavalli

\

STIILISPIKKER

NAISTELE

Fendi

Givenchy

Moedetailid:

Leonard

Givenchy

maskuliinselt lahedad

Louis
Vuitton

Millised detailid on sel hooajal eriti moodsad? Need, mis pärinevad töörõivastelt

–

suured taskud, robustsed lukud, nööbid ja kinnitused, silmapaistvad pandlad ja

trukid ning vöökotid. Selle trendi võtmetoodeteks on moderniseeritud

cargo-

püksid ja kõrge pihaga vöötatud püksid, mis annavad veidi militaarset meeleolu.
Givenchy

Ehetest tasuks kiigata silmatorkavate kõrvarõngaste poole.

Baastoon:
rahustav
Kuigi

kevadmoes

erksaid,

siis ei

on

saa

tõesti

palju

et

värve

ja veel üle võlli

üle ega ümber sellistest

heledatest toonidest nagu

beežid.

valge

Need toonid

kogu komplekt

on

valged ja

ülihead

puhastest

kreemikad

tasakaalustajad,

liialt kärtsuks ei

läheks.

Miks mitte kanda neid toone aga ka üleni,
sest nii

mõjuvad

luksuslikult ja

Miu Miu

nad veel eriti

suviselt.
Gucci
Rochas
Roberto
Cavalli

Givenchy

AWAKE
Valentino

Rochas

Dries Van
Noten

Mustrid:
eksootilised
Off-White

loomad
Eelmisel aastal tõusis

leopardimuster

moeikoonide lemmikuks ning sel
saab

see

hooajal

endale sõbralikult kõrvale teisigi

loomalisi, nagu näiteks monokroomne

sebra.

Küll aga ei

saa

trenditeadlikumad

ilma ussimustrita, mis
stiilsem valik

−

on

eriti hästi

kahtlemata

mõjuvad

aksessuaaridel, nagu jalatsitel ja

42

Off-White

kottidel.
Richard

Salvatore
Ferragamo

kõige

need

Valentino
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Quinn

#glamourizing
liujo.com

MÄRK

ROOTSI
TIIGRI

hüpe

uus
Möödunud aastal

125. sünnipäeva

oma

tähistanud Tiger of Sweden
mata

vaata-

on

pikale ajaloole üks tänapäevasema

käekirjaga rõivamärke Skandinaavias.
TEKST

Karen Väli

FOTOD: TIGER OF SWEDEN

Uue

ajastu

uus

loovjuht

Christoffer Lundman
on

Tiger of Swedeni

teenistuses alles teist

hooaega ning

ülesanne

on

unustamata

vaadata

sealjuures

vikku. Ta ütleb: „See
tes

tema

julgelt tulevikku,
väärikat

on

mine-

mõneski mõt-

justkui uus meeleolu, mis

on

kantud

meie pärandist ja väärtustest. Arhiividest
mineviku kohta teadmisi ammutada
olnud uskumatult rikastav

on

kogemus!”

KUNINGA PEAL TESTITUD

Tiger of Swedeni arhiivides
ilmselt tõesti

palju,

vamärgi ajalugu
möödunud
−

on

nende

–

avastamist

kirju ja muutusi

sajandki.

rõi-

täis nagu

1903. aastal kahe mehe

Marcus Schwarzmani

strömi

on

sest Rootsi tuntuima

ja Hjalmar Nord

-

loodud ning tollele ajale kohaselt

perekonnanimesid

sai hakkama tõelise

mispõhimõtetes.

kandev

moemaja

revolutsiooniga riietu-

Kui

varem

oli ülikonna

kandmine Rootsis olnud vaid rikaste privi-

leeg, siis nüüd jõudsid ülikonnad valmisrõivastena märksa laiema

riigipiire
mes

publikuni.

Lausa

ületava tuntuse osaliseks sai

hinnaklassis müüdav

kol-

Tigeri-nimeline

ülikondade sari ning 1923. aastal otsustasidki ettevõtte omanikud nimetada firma Tiger
of Swedeniks. Vaatamata üha suurematele
tootmismahtudele
sest

jäi Tiger

of Sweden

peale rätsepakunsti puudutusele

ega tee tänini

järeleandmisi

algu-

truuks

ei istuvuses ega

kangaste kvaliteedis. Nimetatud kvaliteet
läbinud suisa kuningliku proovi,

44
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sest 1955.
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KÕIK TIGER
OF SWEDENI
TOOTED

NAISTE-JA

MEESTEMAAILMAS
PARTNERKAARDIGA

–20%*

aastal külastas sõjaaegsetest vintsutustest
toibunud tehast Gustav VI Adolf isiklikult

ning proovis selga tema

auks õmmeldud

mantlit.

JULGUS, LOOVUS JA MEISTERLIKKUS
Tiger of Sweden iseloomustab
rõivaid läbi kolme

peegelduvad tagasi ka

Julgus,

rõivaste

nii massist erinemise

kuraas kui ka

oma

põhiomaduse,

šikke

mis

disainikeel. Loovus,

julge

et rõivaste omavahel kombineerimine
oleks nauditav
tus.

mäng,

Meisterlikkus,

jal

kohus-

peitub sajandi

mis aitab olla kand-

jagu kogemusi ning
oma

mitte tüütu

milles

elu meister. Seega kokkuvõtvalt

võiks Tiger of Swedeni rõivad kõnetada
näiteks loovat tööd

mesi,

kelle

jaoks

välimus oleks
kes

on

tegevaid linnaini-

on

oluline,

et nende

piisavalt isikupärane ja

nõudlikud nii täpsete

lõigete

kui ka mugavate tänapäevaste kvali-

teetkangaste

46
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REIS KEVADESSE

kandjailt.

ja iseolemise

Sel kevadsuvel
sihikule
mis

on

kauged

on

Tiger of Sweden võtnud

maad ja rännakumeeleolud,

tõlgitud urbanistlikusse disainikeelde.

Kortsutamisele hästi vastu

panevad kangad ja

funktsionaalsed detailid annavad seda meeleolu

ehk

kõige selgemini edasi, kõrbeliivatoonide

sähvatused

sinakas-valges värvivalikus ning

se-

da tasakaalustav soliidne must annavad ideaalse

baasi

oma

kevadgarderoobi kokkupanekuks.

kandmisvalmis isegi stiliseeritud
tiigrimuster! Tiger of Swedeni rõivad ja akses-

Soovijatele

on

suaarid leiad

Kaubamaja Naistemaailmast,

Kingamaailmast ja Meestemaailmast
Tallinnas

ning Kaubamaja e-poest.
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nerogiardini.com

NeroGiardini
I I MADE IN ITALY

MOESEERIA

KEVADBALL
FOTOD: SANDRA PALM
STIIL: JOHANNA EENMA
MEIK JA SOENG: GERDAMILLER
MODELLID: ANNE MARI JA
LIISA MARIA (MJMODELS)

TÄNAME JAKOB
WESTHOLMI GÜMNAASIUMI.

ANNE-MARI: Marc

Caini seelik 249.99 €, Liu Jo kott 109.99 €, Guessi kingad

149.99 €*

Partnerkaardiga
48
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Laurèli pluus 189.99 € / 239.99 €*
Desiguali teksajakk 95.99 € / 119.99

€*

MOESEERIA

LIISA MARIA: Laurèli džemper 259.99 €*, Kairi Vildersoni seelik 79.99 €*,
Kairi Vildersoni püksid 69.99 €, Guessi kingad 179.99 €*

Partnerkaardiga

Michael Korsi kott 279.99 € / 349.99 €
Trussardi Jeansi pluus

125.99 € / 159.99 €

High' kudum 239.99 € / 299.99 €*

ANNE-MARI:

Guessi kingad 199.99 €*, Guessi käekott 209.99 €*,

Furla kott 299.99 €*

iBluesi seelik 109.99 € /139.99 €*
Oroblu sukkpüksid
Oroblu sukkpüksid

(kollased) 11.99 €
(sinised) 14.79 € /

/ 14.99 €,
18.49 €
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MOESEERIA

ANNE-MARI: Pinko seelik 209.99 €*, Pepe Jeansi vöö 45.99 €,
Kurt

Geigeri kingad

119.99 €, Furla kott 279.99 €*, Oroblu sokid 6.99 €

Partnerkaardiga

Marc Aureli kampsun 109.99 € /139.99 €*
Espriti mantel 109.99 € /139.99 €
Trussardi Jeansi kott 125.99 € / 159.99 €
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MOESEERIA

ANNE-MARI: Marc Aureli
Ted Bakeri kott

299.99

püksid

169.99 €*, Guess
169.99 €*

Jeansi vest

85.99

€, Liu Jo kingad

€*,

Partnerkaardiga

Pinko seelik 239.99 € /299.99 €*
Red Valentino vest 519.99 € /649.99 €*
Liu Jo rihmikud

LIISA MARIA: Laurèli pintsak

Espriti seelik

59.99

399.99

€*, Pinko kampsun

135.99 € / 169.99 €*

209.99 €*,

€
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TREND

PUNASEKS
TEKST JA STIIL

FOTOD:

Anneli Nurk

KAUBAMAJA

VIDA

PRESS

Puust&
Paljude jaoks seostub
Tegelikult

on

punane värv

jõuludega.

säravpunane toon hoopis selle kevade

üks trendivärve. Tagasihoidlikum moesõber võib tuua

punast sisse kirevate aksessuaaridega, julgem kannab
punase riietuse

Hermès

välja pealaest jalatallani.
Sies

Marjan

Victoria
Beckham

1Ivo Nikkolo topp 79.99 €3Antonio Croce Ardente Extrait de Parfum 100 ml 419.99 €*
4Mosaici kleit 69.99 €*5Pinko püksid 249.99 €* 7Nude Of Scandinavia jalatsid 189.99 €*
8 Lancôme’i huulepulk L’absolu Rouge Drama Matte 36.99 € 9 Tommy Jeansi seljakott 119.99 €
10 s.Oliver Red Labeli kott 59.99 €
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2Weekend Max Mara jakk
399.99 € / 499.99 €

6Tommy Jeansi džemper
95.99 €/ 119.99 €

TH E AU STR IA N

HOEGL.COM

QUA LIT Y

SHO E BRA N D

AKSESSUAAR

KingaKUNST

Lõpuks

on

aeg

lumes

sumpamiseks

sobivad biker boots’id kapi tagumisele riiulile lükata! See kevad

on

aksessuaarisõbrale julgeteks katsetusteks

ta suvistesse

parim

aeg. Enne kui

plätudesse, anna oma riietusele

hüpasärtsu

edevate tenniste või õrnade stilettode ja trendivärvides ridiküliga. Kui kevadised tuuled paljaid
varbaid ei soosi, tulevad appi sokid, mida saab
sellel

hooajal

miksida

iga

riietuse

juurde.

STIIL: ANNELI NURK

FOTOD:

SANDRA

PALM

Modell: Hanna

2Dr. Martensi saapad
(roosad ja valged),
Rainsi

seljakott
3Laureni kott

179.99 €*

219.99 €

4Royal Republiqu kingad
Guessi kott

159.99 €*,

149.99 €*,

Calvin Kleini sokid 10.49 €,
Kadri Kruusi
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Partnerkaardiga

99.99 €

käepael

HOOAEG / KEVAD

19.99 €*/tk

2019

1Michael Korsi kingad 159.99 € / 199.99 €*
Furla kott (beež, punane) 199.99 € / 249.99 €*
3Kurt Geigeri kingad 94.99 € / 119.99 €
Kunerti sokid 9.90 € / 13.49 €

#beautiful

s

i

n

c e

1 8 3 8

www.peter-kaiser.de

AKSESSUAAR

Partnerkaardiga
5Tommy Hilfigeri
seljakott

119.99 €*,
13.99 €

5Red Valentino kingad
259.99 € / 329.99 €*

Falke sokid

6Marc Jacobsi jalanõud

6Marc Jacobsi

215.99 € / 269.99 €*

199.99 €,
17.99 €, sõrmus 25.99

käekell Cluse
käevõru

€

7DKNY tennised (mustad, punased)

189.99 €*
199.99 €*, Laurèli

129.99

€,

Love Moschino kott

8Guessi kingad
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kott

459.99

€*

Spring
k*

Summer

2019

MOESEERIA

KEVADINE
meeste maailm

FOTOD: MAIKEN STAAK

STIIL: PIRET
ILVES
MEIK JA SOENG: ELLEN WALGE
Modell: Kev i n (Sta r A g e n cy)

TÄNAME ERINEVATE TUBADE KLUBI.

Calvin Klein Jeansi polo
Sandi pintsak

419.99

59.99 €*

€*

Tommy Jeansi teksad 119.99 €*
Royal Republiqu tennised 139.99

Picardi seljakott 199.99 € /
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€*

249.99

€

MOESEERIA

s.Oliver Black Labeli triiksärk 49.99 €*
Calvin Klein Jeansi

T-särk 39.99 €*

Strellsoni mantel 299.99 €*
s.Oliver Red Labeli püksid 59.99 €
Dr. Martensi tennised

149.99 €*

HOOAEG / KEVAD

2019
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MOESEERIA

KÕIK
DIESELI TOOTED
MEESTEMAAILMAS
PARTNERKAARDIGA

–20%

Hugo särk 89.99 €
Hugo pusa 99.99 €*
Dieseli püksid 125.99 €
Tommy Hilfigeri jalatsid 89.99 €*
Hugo lips 59.99 €

Ted Bakeri kott 223.99 € / 279.99 €*
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Sandi särk 139.99 €*
Strellsoni pintsak 279.99 €*
Strellsoni püksid 129.99 €*

Lloydi jalatsid 179.99 €*

HOOAEG / KEVAD 2019
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STIILISPIKKER
MEESTELE

Mehed
MOODSAS
maailmas!

Milano
moenädal

Siin kolm moesoovitust, mis kevadhooajal
maru

sportliku joonega laineid löövad.

ÜldinestilistikaarmastabkimugavatJunya

vabadustjaasjademiksimist–

Junya
Watanabe

Watanabe

nii et toss jalga ja värvid selga.

Salvatore

Ferragamo
TEKST:

Britta Ratas

FOTOD: VIDA PRESS

Rahulik
Cottweiler

tasakaal
Ehkki trendikamad suunad tõstavad esile

Burberry

kirkaid värve,

on

heledad

pastellid

toonidena kõrvale mõnusad
Luksuslikult

mõjuvad

rahustajad.

kõik beežikad

nid, värskelt ja nooruslikult

baas-

too-

aga helesinised

ning suviselt piimjad kollased.

Dior
Homme

Neil
Barrett

Iceberg

Acne
Prada

Studios
Louis
Neil

Vuitton

Barrett

Põhjatudtaskud

Energiast
tulvil

Praktilised suured taskud, mis

Moodne värvikaart armastab
kevadel

tavapäraselt

tugevaid ja jõulisi värve,

nagu punane, sinine, roheline
kollane. Viimane

on

ja

üks värske-

taarse

Junya
Watanabe

tuses või
A Cold

jakkidel,

Wall

maid ja trendikamaid toone,
mida võib leida eelkõige

vabaajarõivastelt.
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on

hõnguga

pigem

mili-

vormirõivas-

hoopiski jahimeeste
on

nüüd ennast sät-

tinud kõige stiilsematele
Junya
Watanabe

metele. Jah

ese-

cargo-pükstele,

vihmamantlitele

ja jakkidele!

I

Ä.

©oo

Lk"

JOP.COM

TREND

KOLLANE

Teks t j a sti il:

Anneli Nurk

Fotod
: Kaubamaja
Vida
Press

kuubis

Kevade

tulekuga on

aeg

oma

garderoobis mustja sinine

värv näiteks kollase vastu

välja vahetada.

Kindlasti

ei tasu arvata, et välja

peab nägema

Dior

nagu vikerkaar. Kollase

toonid varieeruvad erksast kuni tummiste

Homme

sinepitoonideni.
giat ja

Pole kahtlustki,

rõõmu täis

paljude

meeste

julge toon

et

ener-

leiab tee

garderoobi.

Kenzo

Hermés
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1Cartier

L’Envol de Cartier EdP 50 ml 85.99 €*

rahatasku

79.99 €

HOOAEG / KEVAD 2019

5Dieseli

rihm

59.99 €

2Scotch & Soda särk 89.99 € 3Calvin
6V76 By Vaughn’i õrnalt puhastav kehaseep

Klein Jeansi
12.99

€7

T-särk

39.99

Scotch & Soda

€*4Grants
teksapüksid

Of

Dalvey

139.99 €*
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AKSESSUAAR

KING ei
riku meest

Selle

St i i l : Anneli Nurk
FOTOD: SANDRA PALM

kevade võtmetrend

(kole)toss jätab siiski ruumi ka formaalsemale
hele.

Üks

klassikaline

koos sobituva

käekellaga

me-

ideaalselt istuv

on

kingapaar
garderoobi

alustala. Mugavust hindav trendimees
võiks

oma

garderoobi lisada

ühe vahva

kõhukoti või kevadiselt erksa

lipsu.

1Moreschi kingad

399.99 €*,

Tiger

of Swedeni lips 89.99 €*, Calvin Kleini käekell 279.99 €*,

Men’s Society habemekamm 19.99 €, Men’s Society vuntsivaha 15 ml 12.49 €

2Dr.

Martensi saapad 129.99 €, Dako kikilips 23.99 €*, Men’s Society

võtmehoidja

35.99 €, Tom Ford for Men EdT 100 ml parfüüm 97.99 €,

Haga päikeseprillid
3 Royal Republiqu
Dako ilurätik 12.99

Levi’se kõhukott

23.90 €
tennised

€4

(valged)

Ecco

jalatsid
19.99 €, Hugo Bossi

Men’s Society taskupudel 37.99 €*
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139.99 €*,
134.99 €*,
sokid 11.95 €*,

3 Royal Republiqu

(mustad)

tennised

129.99 € / 159.99 €*

Men
OLYMPin

OLYMP.CO

MOEUUDISED

MARC CAIN nüüd
Tartu

Kaubamajas!

Tallinna Kaubamaja külastajate

suur

lemmik Marc Cain

saadaval nüüd ka Tartus. Saksamaa

kvaliteetmärgi
loomingu iseloomustamiseks sobivad kõige paremini

on

märksõnad innovatsioon, tipptehnoloogia, täpsus,
vastupidavus ja ökonoomsus. Kaubamärk alustas oma

tegevust ajal,

kus rõivakaubanduses oli

laialdaselt levi-

nud eristatus tooteliigi kaupa. Tema juured
te valmistamise peenes töös.

Ajapikku

on

kudumi-

lisandusid uued

tehnoloogiad ja valmisid esimesed moekollektsioonid
ning

tänaseks

on

Marc Cain

jõudnud

täiskollektsiooni-

de disainimiseni. Kollektsioonidesse kuuluvaid
seid

naiselikke rõivaid

ja

kõigil

on

garderoobi sobitada. Lisaks

elegant-

naistel lihtne

on Marc

oma

Cainil ka stiilseid

ülerõivaid, aksessuaare ja ehteid ning Kaubamaja Kingamaailmast leiab ka kaubamärgi jalatsid ja käekotid.

SAMSØE &
SAMSØE:
stiilne Taani
tänavamood
Kõik moehuvilised võivad nüüd

rõõmustada,

sest tuntud Taani

rõivamärk Samsøe & Samsøe

on

jõudnud ka Kaubamajja. Moemaja
asutati 1993. aastal

ning on läbi
aegade teinud väga šikki ja naiselikku tänavamoodi.
Peter Sextus on
& Samsøe

Märgi tegevjuht

öelnud,

tugineb

et Samsøe

Skandinaavia

disaini väärtustele, nagu lihtsus,

jätkusuutlikkus ja

kvaliteet. Disai-

nerrõivaste juures peab ta kõige
tähtsamaks

kõrget kvaliteeti,

head

õmblustööd ja mõistlikku hinda.
Samsøe & Samsøe 2019 kevad-

suvine kollektsioon

piratsiooni

on

saanud

90ndate New

ins-

Yorgi

kul-

tuuridevahelisest segunemisest.
See oli lühike

ajahetk,

mil

glamuur

sai kokku üha laieneva hiphopi,

popi ja fungiga.

Moes

väljendus

klassikalise Ameerika tänavastiili

segunemises

ülekülluses värvide

ja mustritega.
Samsøe

Tutvu Samsøe &

kevadkollektsiooniga

Tallinna Kaubamaja
ilmas

ja e-poes!

Naistemaa-

see

iBlues viib
maailma avastama
iBlues

on

tõeliselt naiselik

märk, mida iseloomustavad

silmapaistvad kujundid ja värvid.

See on suunatud

le

on

ja

uudishimulikule

vastuvõtlik

–

naisele, kes

vapra-

moemaailmale

ta armastab selle osaks olemist

väga

ja peab

kinni viimastest moetrendidest. iBluesi rõivad
äratuntava
samal

on selgelt
stiiliga ja alati kvaliteetsest kangast, pöörates

ajal tähelepanu

ka mõistlikule

kevadsuvine kollektsioon
avastusmeelsele

on

naisele, kes

hinnale. Selle

hooaja

pühendatud seiklejale ja
on

alailma

mööda maailma

ringi reisimas. Pükskostüümidel ja pikkadel kleitidel
davad silma ootamatud värvikombinatsioonid

ning

suurelt kujutatud lehed ja eksootilised lilled. iBlues

müügil

68

HOOAEG / KEVAD

2019

Tallinna

Kaubamaja

Naistemaailmas

ja

köiülion

e-poes.
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LAURÈL:
STIILNE

VÄLIMUS
IGAKS
PUHUKS
Laurèl asutati Münchenis 1978.
aastal. Laurèli stiil

väljendub

erakord-

detailides, eredates värvides ja

setes

naiselikes

tänu millele sobi-

lõigetes,

Jalanõud

elusammuks

vad rõivad hästi nii igapäevaseks

Maailmakuulus jalatsimärk Camper

kandmiseks kui ka

nüüd saadaval

kõige

erilisema-

teks sündmusteks. Laurèli naine
on

mitmekülgne

ta

−

on

põneva disaini poolest. Camper asutati
1975. aastal Mallorcal.

kollektsioonides

terlikule jalatsite valmistamise

alati märgata

sarnaseid kontraste.

sioon kombineerib õrna

on

pitsi, hõlju-

hiil-

vad ja siidised kangad, rikkalikult

eksootilised must-

rid. Pikad ja voolavad jooned toovad

välja figuuri ning

loovad

kerge

tunde. Sinine värvigamma
neeritud

Tallinna

on

suvise

kombi-

selgete värvitoonide ja

troopiliste mustritega.
ja

tulvil mitmekesisusest ja

sest

ning

e-poes!

ANDIATA:
Pariislikult

põhjamaine
moemärk
Andiata

on

meie põhjanaabrite

moe-

mis kombineerib konkreetseid

lõikeid õrnade naiselike tekstiilidega.
1986. aastal asutas Soome

märgi

ja Rantanen, kes

päevani ka

on tänase

moemaja peadisainer.

Andiata rõivad

istuvad suurepäraselt kõigile ja
tuntud

just

Tar-

on

laitmatu õmblustöö poo-

lest. Läbi iga hooaja pöörab Andiata

tähelepanu

ka

kõige pisematele

lidele. Kollektsioonid

on

minimalistlikud, millele

detai-

põhjamaiselt

on

juurde

lisatud pariislikku elegantsi. Märk
üllatanud naisi

juba

ning teeb seda jätkuvalt,

aasta
mates

oma

viimaste

suurt rahvusvahelist
diata

on

müügil

HOOAEG / KEVAD

tähelepanu.

An-

Kaubamaja

e-poes.

2019

tõm-

kollektsioonidega

Tallinna

Naistemaailmas ja

on

üle kolmekümne

kontrastsu-

mida imetletakse tänaseks

on

Camperi

üks

algu-

peamisi tugisam-

baid olnud kommunikatsioonikeel,
mis

on ühteaegu lõbus ja omapärane.
Igal hooajal tuleb märk välja uute klas-

kontseptsioonidega, arvesta-

des nõudluse ja trendidega ning

püüdes seejuures säilitada uudsust ja
originaalsust. Tulemuseks on sobiv
Camperi jalanõu igaks

maja,

meis-

kogemu-

üle terve maailma. Juba aegade
sest

sikaliste

Avasta Laurèl

Naistemaailmas

Kaubamaja

Tuginedes

sele, loodi ainulaadne kaubamärk, mis

kollekt-

Selle aasta kevadsuvine

gavad värvid ning

on

väga mugavate jalanõude ja

ambitsioonikas, ent õrn. Ka Laurèli
on

on

Kaubamaja Kingamaa-

ilmasja Meestemaailmas! Camper
tuntud

tugev,

kuid naiselik, karm, ent empaatiline,

70

igaks

elusammuks.

SOLIVER.COM
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Roosikrantsi

19,

10119 Tallinn, Estonia

www.glamuur.ee

Müügil Tallinna ja Tartu Kaubamajas

ILU
FOTO:

KRÕÕT TARKMEEL

STIIL: LIIS PLATO
MEIK JA SOENG: MAMMU
MODELL: KERSTI

MAAILM
on

ilusam

koos
Rõhuta
välimist ilu

sinuga
oma

sisemist

ja

parimate meigi- ja

nahahooldustrendidega, mida
armastab kogu maailm.

Nóló kleit 190.99 €
Edbladi kõrvarõngad 41.99 €

HOOAEG / KEVAD 2019
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MEIK

KEVADE
värvilisem

POOL

Koche

Kevadmeigikollektsioonides leidub
nii rahulikke

ja malbeid pastelle

kui ka dramaatilist sädelust.
Pärn-Valdoja (ajakiri Säde)

:

TEKST: Kristi

FOTOD: TOOTJAD
John Galliano
Mary Katrantzou

Lancôme

KEVADE

säravaimad
Ilufirmade
del

meigikollektsioonid püüavad

nähtuga

ühte

sammu

käia

ning

moelava-

nii võib öelda,

et vahepeal ülipopiks saanud pronksjas sädelus
ja kontuurimine hakkavad vaikselt maad andma

loomulikumale särale ja õhetusele.
nidest

tegid

tuslikult

−

catwalk’idel

ikkagi

kevad

ilma sinine

ju!

−

Lauvärvitooja

veidi ülla-

ka näiteks pruun

koloriit. Huulevärvid kõikusid aga seinast seina

oli nii

nude-toone

kui ka lipupunaseid, nii

sid kui ka koralle, nii matte kui ka säravaid
ne, nii

74

läikeid kui ka katvaid.
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Ühesõnaga,

−

roosatoo-

kõike.

John Galliano

Chanel

MEIK

PUHAS
VALIK
INIKACertified

Organic Lip

Glaze hooldab ja niisutab huulte

nahka, annab neile kauni ja

üht-

kerge sädeluse.

lase läike ning

Coral.

Proovi tooni

HUULED
Huuleläige või -pulk? Õli või palsam?
Valik

on

sinu!

PUHAS
VALIK
DR. HAUSCHKA

kevadmeigi-

kollektsiooni vedelal huulevärvil
läikest

on

pulgast

enam

rohkem

huulesisalriitsinuseja

värvi

ja

läiget,

dab hooldavaid

see

aprikoosiseemneõli

ning

mangovõid.

Proovi:
KIEHL’S Love

Oil for Lips ehk

Balmi

huulepalsamid toidavad ja

huuleõli on meie selle kevade lem-

kaitsevad, selle toonid

mik! See sisaldab kookosõli, muudab

tud lilledest

huuled imeliselt

lilleõlisid

pehmeks ja annab

neile kena loomuliku läike.

ARMANI armastatud Lip
sarja
Lip

on

Kevade
Maestro

nüüd lisandnud ka

Freeze

−

imekaunites sorbee-

toonides vedel matt huulevärv.

ORIGINS Blooming

Sheer™

ja

ning

on

sisaldavad

lavendlimee-ekstrakti.

kõige glämmim huulepulk

SMASHBOX Gloss Angeles
Shine

on seerumilaadne

Extra

läige,

mis hooldab ja niisutab ning annab

tooni.
matid huule-

le sametise tooni

Rouge

Allure Velvet Nuance

huultele erakordselt särava

aprikoosikarva

COLLISTARi uued

CHANELi

niisutav

E-vitamiini

nist! Selleks

silendavad huulepinda, on intensiivse

sisaldav ISADORA

sädelev Merci

Beacoup Top Coat,

mida võid kasu-

lemmikhuulepulga peal.

oma

värvi

ja suurepärase

püsivusega.

Ülielegantne ja kreemja tekstuuriga
Le RougeGIVENCHYannab

1Kiehl’s Love Oil for Lips 19.99 €* 2Armani Lip Maestro Lip

huulte-

re

on

šikk

huulepulk

kevadmeigikollektsioonist.

pulgad Art Design Lipstick Matte

on

ja kerge, kuid

täiusliku katvuse.

tuleb LANCÔME ’i kevadkollektsioo-

tada nii eraldi kui ka mõne

Lip

inspireeri-

Lipstick

ja

mürri

on

vaigu

ekstrakti

Perfect Moistu-

niisutav

ja kauapüsiv,

kevadeks sobib hästi mahe toon

Dusty

Pink.

Freeze 38.99 €* 3Origins Blooming Sheer™ Lip Balm

4Lancôme Merci Beacoup Top Coat 36.99 €5Inika Certified Organic Lip Glaze 24.99 €* 6Smashbox Gloss Angeles Extra Shine 20.99 €
7Collistar Art Design Lipstick Matte 23.99 €* 8Givenchy Le Rouge 39.99 €* 9Chanel Rouge Allure Velvet Nuance 38.99 €
10Isadora Perfect Moisture Lipstick 15.99 €11Dr. Hauschka Liquid Lip Colour 17.99 €
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MEIK

PUHAS
VALIK
INIKA Pressed Mineral Eye
Shadow’ mineraalidel põhineval lauvärviduol

on

kõrge pigmendisisaldus,
mis võimaldab neid kasutada nii kuivalt kui ka
niiskelt. Proovi tooni
Gold Oyster.

PUHAS
VALIK
DR.

HAUSCHKAkevadmeigi-

kollektsiooni lauvärvipliiatsi
ühes otsas

on

säravalt kreem-

jas lauvärv, teises

SILMAD

aga mati

tooniga silmapliiats.

Aprikoosi- ja

kohvitoonid

sädelevat metallikut

−

ning

need

on

sekka

toonid,

millega kosmeetikafirmad meid sel
kevadel peibutavad.

Proovi:
SMASHBOXi lauvärvipaleti L.A.

Eye Palette’i kui ka värvilisi Vinyl

On the Run Bailout leiab neutraal-

ning neid kasutati ka moemaja haute

Couture’i ripsmetušše.

seid kakaokarva, metalselt violetseid

couture etenduse meikide loomisel.

LANCÔME ’i kevadkollektsiooni The

Eriti silmapaistvaks meigiks proovi

Café Bonheur Eye Palette on

vaibist kui ka West Hollywoodi

M.A.C-i

reeritud Pariisist ja selles on kümme

lauvärvipaletilt Ready In

glamuurist.

värvi Diva Set, tooni Dare To Diva.

tooni nii tagasihoidlikuma kui ka

Palette leiab nii

CHANELi kevadmeigikollektsiooni

YSL esitleb sel kevadel nii särtsakates

efektsema silmameigi jaoks.

pastelseid kui

lauvärvipaletil Les 9 Ombres

aprikoosikarva toonides glamuurset

URBAN DECAY

kohvikarva toone.

Cover Shot Eye Palette 16 tooni
on

inspireeritud Los Angelesest,

nii Venice Beachi boheemlaslikust

segunevad matid ja säravad toonid

uut In Monochrome’i

lau-

inspi-

uuelt värvipaletilt

ja muutlikke
CLARINSi

sädelevaid toone.

kevadmeigikollektsiooni
A Flash

pärlendavaid

ka dramaatilisemaid

ISmashboxi lauvärvipalett L.A.Cover Shot Eye Palette 49.99 €2lnika Pressed Mineral Eye Shadow 30.99 €* 3Chanel Les 9 Ombres 86.99 €
4M.A.C In Monochrome Diva Set 21.99 €*SYSL Vinyl Couture'i ripsmetušš 35.99 € 6YSL Face Palette 54.99 €7Dr. Hauschka Eye Crayon Duo 01
18.99 € BLancôme The Cafe Bonheur Eye Palette9Lancôme Le Monochromatique’i värv silmadele, põskedele, huultele 30.99 €
10Urban Decay On the Run Bailout 24.99 € 11Clarins Ready In A Flash 42.99 €
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PERFECT SHAPE YOUTH SERUM

PERFECT SHAPE
YOUTH SERUM
See imeline

seerum

kaela kui dekolteed
uuenduslike

vormib nii

ja saadab

nägu,

oma

toimeainetega korda

lausa väikseid imesid. Merelised

oligosahhariidid ja mõruapelsiniõie
ekstrakt lõhustavad

rasvu,

luuderohuekstrakt väljutab vett,

peptiidid
NOORENDAV

M3.0

ning maniokisuhkur

aga pinguldavad nahka. Näoovaal
saavutab taas V-kujulise lõuajoone
ja on silmnähtavalt kaunima kujuga
juba pärast paarinädalast kasutamist.

NÄOSEERUM
ÜLE 25AASTASTELE

Seerumit tuleb kanda hommikul

õhtul dekolteele, kaelale

Ära unusta ka põskede alumist

Sothyse

tooted

on

müügil

Tallinna

Stockmannis, parimates

ja Tartu Kaubamajas, Kaubamaja

ilusalongides ja spaades

www.sothys.ee

üle Eesti

e-poes, I.L.U.

kauplustes ja

e-poes,

ning veebipoes www.beautystore.ee.

facebook.com/SothysEesti

ja

ja lõuajoonele.
osa!

MEIK

JUME
Loomulikult kumav ja kena

trend, mis ei

nahatoon

aegu iial! Värskust

võid lisada aga põsepunaga, mis
mitmendat

on

ja värvi
on

juba

ka moelavade lemmik.

hooaega

PUHAS
VALIK
LILY LOLO

Illuminator

on

uus Bronzed
erakordselt

tekstuuriga ja
ning

lisab näole värskust,

sära. Selles sisalduvad

ja

pehme

100% looduslik

valgust

argaania-

ja granaatõunaõlid mõjuvad aga
nahale noorendavalt.

PUHAS
VALIK
PUHAS

INIKABaked Mineral Illuminisor

VALIK

on

mitmetoimeline highlighter,

mis peegeldab valgust ja muudab
DR. HAUSCHKA

näojooned kaunimaks, INIKA

pintsliga päikesepuudril
on

ja

kerge
see

Certified Organic Light Reflect

roosiaroom

Cream

annab nahale

on

aga orgaaniline valgust-

peegeldav kreem, mis jaotub

õrna kauni kuma.

ülihästi üle nahapinna kuivade

kohtade,

on

hästi hajutatav ja

õrna konsistentsiga.

Proovi:
LANCÔME ’i kevadmeigikollektsiooni

MAX FACTORi

põsepuna Blush in Capitals

Veil

on eriti

tolmpuudri

nutika ja lõbusa disainiga ning annab

sisaldav

palgeile värske roosa kuma.

naha loomulikult siidsiledaks

CHANEL i Pinceau Illuminateur

ühtlaselt kauniks.

Rétractable on eriti käepärane ja

GUERLAIN i kuulsasse

multifunktsionaalne

pintsel-puuder,

tes

Miracle

valgustpeegeldavaid pigmente

on

ülikerge

koostis muudab

lisandunud

mida võid kasutada põsesarnadel,

luspuuder,

põskedel ja koguni laugudel.

tab

ning

mis

sarja

ja jume
Météori-

kompaktne

viimist-

parandab tooni,

matis-

ühtlustab nahka, samuti esit-

leb see Prantsusmaa üks vanimaid
kosmeetikafirmasid uut ja

innovaati-

peale aga hoopis nii, et heledam
värv peale ja tumedam alla.

list jumestuskreemi L’Essentiel, mis

ARMANI armastatud jumestus-

sisaldab 97% looduslikke koostisosi.

kreem Power Fabric tuleb nüüd

GIVENCHY põsepunaga Prisme

paktses vormis ja kannab nime Power

kom-

Blush saad luua neli täiesti erinevat

Fabric Balm. Iseloomuomadused on

ilmet. Võid värve omavahel segada või

jäänud muidugi samaks

kasutada kõiki eraldi.

Struktureeritu-

ma välimuse saamiseks kanna neid

−

see on

endiselt nahka hooldav ning kingib
kauni ja ühtlase jume.

ILancôme Blush in Capitals 49.99 €2Chanel Pinceau Illuminateur Rétractable 3Max Factor Miracle Veil 17.49 €
4Guerlain Météorites’i viimistluspuuder 64.99 €* sGuerlain L’Essentiel 58.99 €* 6Lily Lolo uus päikesepuuder Bronzed Illuminator 20.99 €
7Givenchy põsepuna Prisme Blush 48.99 €* BDr. Hauschka päikesepuuder Bronzing Glow Powder 23.99 €9Armani Power Fabric Balm 68.99 €*
10Inika highlighter Baked Mineral Illuminisor 41.99 €* 11 Inika valgustpeegeldav kreem Certified Organic Light Reflect Cream 28.99 €*
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FLIRT WITH THE
MEDITERRANEAN

life
N°84A

N°88A

ABSOLUUTNE
INNOVATSIOON

MEIGIKOLLEKTSIOON
IGIKOLLKTSIOON

KEVAD/SUVI 2019
MAGNETIGA

LAUVÄRVIKARP
LAUVÄRV

NO COLOR

SETTING
POWDER

Läbipaistev,
valgustpeegeldav
N°570

artde

N°69A

c o

N°115

. d

e

N°44A

kinnituspuuder

SOOVITUS

BAKTERID,
mis
loovad
ilu
Helen Külaots

TEKST:

FOTOD: TOOTJAD, KAUBAMAJA

Kui probiootikumi tugi kõhufloorale

teada, siis

on ammu

see, et nüüd

on

vast

uuem

uudis

probiootikum

on

as-

tunud sisse ka nahahoolduse uksest

ning tundub,

et

Pole

jäädavalt!

kahtlust,

vundament

et hea tervise

on

tasakaalus

mikrofloora. Meie

sees

ja

nahal kihab mikromaailma

bakterikokteil, millel

üüratu võim

on

mõjutada immuunsust,

head enesetunnet

ja ilusat väljanägemist.

SA OLED SEE,
MILLINE ON SU MIKROFLOORA
Probiootikumid
vad

on

head

immuunsüsteemi,

mis

bakterid,

vähendavad

reguleerivad seedimist,

tugevda-

põletikke,

toetavad närvisüsteemi

ja on seotud naha tervisega. Soolestikus

on

ligi

kaks kilo baktereid, pooled neist head, pooled

MÁDARA

lase tooniga nahk. Võib tekkida ekseem,

halvad! Peab valitsema

immuunsust

psoriaas, punetus, sügelus või

kipub
seda
nagu

see

tasakaal,

kuid tihti

kalduma halbade bakterite kasuks

tingivad

modernse elustiili kaaslased,

ekstreemsuseni viidud

puhtusehullus,

stress, ravimid, kehvad toitumisharjumused,
säilitusained

ja ka

suurem on

kipume
ma

oma

elustiiliga

kõik kihva

Sellega

Seespi-

hapendatud

MÁDARA

piimatooteid, hapukapsaid ja hapendatud
kurke või võtta probiootikumi lisandeid. Näi-

ml

€

teks proovida

DR.

naha

tuimad

keera-

menüüsse lisada

probiootiline essentsInfinityMist

probiootikume,

ehk hävitame head bakterid nahalt

pesemise ja kemikaalidega

oma

kõhus,

nahaprobleeme. Nagu kõhugi puhul,

akne. Nendel

juhtudel tõttabki appi probiootikum.
diselt võiks

30 ml 84.99 €

100

bakteriliikide mitmekesisus, seda vähem
on

tugevdav seerum
Infinity Drops

39.99

viirused.

Bakterite koloonia ei valitse ainult

vaid ka meie nahal. Mida

−

OHHIRA

mis

100% looduslikke

piimhappebaktereid,

seedehäired, gaasid,

käigus

−

rohkem

sellesarnast

probiootikumi

turul

pole.

ABIKS KA VÄLISPIDISEL KASUTAMISEL!
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ÄRA...

seenhai-

kõrvetised. Hullemal

juhul

ka

härjal

sarvist

probiootikum

ning

nutika lahendusena

dasi saab

de bakterite laengu
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kuiv,

säratu

ja ebaüht-

tugevneb

pandi

nahahooldustoodete sisse. Se-

immuunsus. Nahapinna nõrgenenud mikon

mõju-

tab otseselt naha seisukorda, haaras ilutööstus

toidutalumatus, põletikud ja nõrgenenud
rofloora tunnuseks

mis

saadud mitmeaastase kääritamisprotsessi

Kuna nahal olevate bakterite koloonia
KUI TASAKAAL ON PAIGAST
...tekivad

Need

minema.

naha kaitsevõime väheneb.

gused või

hinna-

hetkel maailma

premium-klassi toidulisandid.

sisaldavad 12 sorti
on

on

nahapinna

ökosüsteem lihtsasti hea-

− vähenevad

põletikud,

naha kaitsevõime väliskeskkonna

e

SENSIBIOTIC KREEM
Matisystem

mikrobiootilist

kompleksi

sisaldav õrn hooldus naha mikrofloorale

RÉPONSE DÉLICATE
Uus rahustava toimega kreem kergesti ärrituvale

ja kuivale, tundlikule nahale.

www

.p

a r

i i s i ves i .

ee

AURELIA SKINCARE

1Näopuhastuspalsam Miracle Cleanser 120 ml 56.99 €

dermaalset veekadu.

2Puhastav ja sära andev näomask Refine & Polish 75 ml

Üheks

3Sära andev näoseerum Revitalise & Grow 30 ml 86.99 €

on

veel DECLARÉ’i

hooldussari Probiotic Skin Solution,

5Taastav öökreem Cell Revitalise 60 ml 78.99 €

mis

6Taastav päevakreem Cell Revitalise 60 ml 78.99 €

nahk

tootmine,

on

set normis hoida. Declaré’i

valikus

on

lausa pro-

das olla

terite mitteelusat kultuuri

proteiini kujul. Keerulise

nimetuse taga

seisab koostis, mis aktiveerib naha loo-

kord

Naha immuunsuse tõstmise nimel
on

tööd teinud ka

põhjamaine

mulikku võimet toota kollageeni, elastii-

Sari Infinity sisaldab Probiotic

ni

lahust,

ja terveid

rakke. Vähenevad

ja vananemisilminguid ning
vastu

seks

patogeenide

on

põletikud

nahk seisab

rünnakule. Tulemu-

niisutatud ja terve nahk.

Boonus! Kõik tooted

on 100%

sõbralikest koostisainetest.

HOOAEG / KEVAD 2019

puhastuspiim,

kreemja kontsentraat.
Õigustatult võiks küsida, kui-

bifidobakglüko-

kasutatud

on

näokreem, vananemisvastane

biootilise nahahoolduse lipu-

laevaks,

suure-

neb võime iseseisvalt niiskusta-

unikaalsetes toode-

peetakse

eelneva-

nahapinnas

heneb naha tundlikkus ja

maailmas juba ku-

auhindadega pärjatud AURELIA
tes, mida

see

olevaid mikroobe, tänu millele vä-

lutulena liikvele läinud. Näiteks

SKINCARE’i

kaitsebarjääri,

tega tasakaalustab

nahahool-

Probiootikumidega
on

naha

naha tundlikkust. Sarnaselt

niisutatud,

värske ja vitaalne.

dustooted

tugevdab

toetab immuunsüsteemi ja vähendab

mõjude eest, paraneb kollageeni

82

näiteks

4Taastav ööõli Cell Repair 50 ml 83.99 €

naha-

mekesisust,
liseid
kui ka

agressoreid. Valikus
seerum, mis

puudusest. Ega

seisu-

heade bakterite

muud kui

proovida:

lysate’i

mõju, seetõttu võib alati valida naha-

nii essents

normaliseerivad

naha mikrobioomi, tugevdavad selle

niiskusbarjääri ja takistavad

et naha kehv

biootikumil

mitparemini vä-

on

kindel,

tingitud just

MÁDARA.

mis suurendab mikroobide
et nahk taluks

on

transepi-

hoolduse hulka

tooted,

mis toetavad

mikrofloorat. Kui tulemus

−

nahk särab,

beebil

−

eks

on

see

tervem

on maru

järele.

hea

ja pehme kui

siis tõesta, et nahk

tõepoolest janunes heade bakterite
lisadoosi

pro-

puudub negatiivne kõrval-

ÄRATA

SÄRA

OMA NAHA

[VALO]

NORDIC-C

UUDIS!
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95 %
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LOODUSLIK

o
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SÄRAV
Uus Nordic-C

JA

pehmelt kerge ja

allikavee koosluse, mis aitab väsinud
rikastatud koostis

tagab

ÜHTLANE

NAHATOON HETKEGA

niisutav kreem embab endasse
naha

sära taastada.

põhjamaise loodusliku muraka ja

B5-, E-, C-vitamiini ja

koheselt kirka ja ühtlase näonaha ning kaitseb

Kreem loob ideaalse

põhja meigile

ning

kaitseb

nahka

va

lg

u

arktilise

stpeegeldavate pingmentidega

väliste

stressitekitajate

vananemisilmingute

eest.

eest.

LUM£N£
BEAUTY

BORN

OF

LIGHT

100%

OO

(SLUMENE. EESTI

Q

VEGAN
MGBEAUTY.EE

AKSESSUAAR

Luksuslik

SILMAVAADE
Päikeseprillide olulisust ja praktilisust

ei

üle tähtsustada, ultraviolettkiirgus in-

saa

tensiivistub iga aastaga ning meil

ainult

on

üks ja ainus silmapaar. Küll aga ei ole
toonitud klaasiga prillid
mitte ainult

enam

kaugeltki

praktilise

eesmärgiga.

Dolce &
Gabbana

TEKST: Gerda Raag
FOTOD: TOOTJAD

Ray

Kaubamaja
mas

Ban

Ilumaail-

tuleb sel

VERSACE on samuti üks maailma
tunnustatumaid Itaalia

aas-

tal kevad teisiti.

Armani

Kanda kinnitavad

maailma

kemad

ei ole

stiil kombineerituna tehnilise

luksusli-

innovatsiooniga teeb

prillibrändid. Tegemist on

päikeseprillid

äärmiselt glamuursete ja trendikate
moeaksessuaaridega, mille kandmisel
enam

aastaajast

kohast sõltuvaid

väärseks.

neerib

ega

prille

headuses

tervitada ikoonilisi

MK

ajatu

ga RAY BANi

on

Giorgio Armani

loonud

ideaalselt trendikale inimesele, kes

elegantne ja kompromissitu.

modernsete

joonte, kuju ja materjalidega.
omadusi

Itaalia kultuurist ja traditsioonidest

ning

on

üks tunnustatumaid luksus-

märke maailmas. Oma
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DOLCE &

ar-

ootab sellelt värskust. Emporio Armani

PRADAesindab parimaid
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loob Ray Ba-

igat trenditeadlikku ja

on

ja värvikas

see, mis

sportlikku moegurmaani.

mastab Armani ikoonilist olemust, ent

innovaatiline

tausta-

ehtsus, ajatu

ni olemuse ning kõnetab

brändi EMPORIO ARMANI, mis sobib

on

armee

stiil ja väljendusvabadus

mulje, põimides

elegantsi ja detailitäpsuse. Vastukaaon

tuntud

Ameerika
stiil

puhtad jooned, loomupärase

luks sellele

oma

amulett.

Vogue

kustumatu

endas

kaunistab

GIORGIO ARMA-

kelle võrreldamatu

jätab

KORSpäikeseprillides

ja tänapäevase, pakkudes

luksuslikku sportlikkust. Michael Korsi

Rõõm

NIlt,

MICHAEL

klassikalise

piire.
Miu Miu

prillidisaine

Versace

äärmiselt ihaldus-

Sportlikuma stiili austajatele kombi-

PRILLIMOE LIPULAEVAD
on

moema-

jasid. Glamuurne ja seksikas

Giorgio

päikeseprillides

Prada stiil ja kvaliteet eksimatu,

Prada

peegeldab

selle

Miuccia Prada olemust. See

kuju,

ise-

kvaliteetsed

materjalid ja uhkustavad detailid. Märgi

moemaja perekonda kuuluv

MIU MIU aga

GABBANA päikeseprille

loomustab ebatavaline

looja
on

märk

trenditeadlikule, elunautivale ja provo-

olemus seisneb selle

kontrastsetes,

ent

üksteist täiendavates elementides.

Moeteadlike

kujunenud

noorte

tuntud

seas

on

aga

moeajakirjaga

hitiks
sama

katiivsele naisele. Naisele, kes pürgib

nime kandev prillimärk VOGUE, mis

täiuslikkuse

järgib kõiki

poole.

domineerivaid moesuundi.

AKSESSUAAR

MILLISED PRILLID ON MOES?

Päikeseprillide

trendid

ent nagu moele

Endiselt võib

on

kohane,

pidevas muutumises,

korduvad

päikeseprillide

ajas.

valikust leida ajatu klas-

sikana 60ndate vaieldamatu lemmiku, kassisilma

kuju.

Sellel hooajal võib seda pidada paljude märkide signatuurstiiliks.
suured

Tagasi on

retrovormid,

ka unustusehõlma

vajunud üli-

aga ka kitsamad raamid

ja

kassisilma kuju. Kuulsamaid kassisilma raami
oli moeikoon

ülikitsas

austajaid

kes filmis „Hommiku-

Audrey Hepburn,

söök Tiffany juures” kinnistas kõnealuse prillimoe

iga glamuuritari
1960ndad

alateadvusesse.

andnud

inspiratsiooni ka

taustaga Ray Ban’i

armee

mis

on

on

Ameerika

kaubamärgi kollektsioonile,

koos üldisema ümarate

prillide moevooluga

turule tagasi toonud tollasest muusikakultuurist

inspireeritud „Round Metal”-päikeseprillid.
Samuti ei maksa karta värve. Tavalistele tumedatele

klaasidele vahelduseks
selt värviliste
Michael Kors

on

prillikollektsioonides hulgali-

läätsedega prille.

Valida võib vastavalt tu-

jule või nädalapäevale. Miks mitte proovida lisaks
dele

prillidele

vaadata elu ka läbi selle kevade

roosa-

peamise

trendivärvi kollase?

Võib öelda,
Prada

et tõesõna ei

pelgalt praktilised

ole

päikeseprillid

enam

abivahendid. Raame, klaaside

kujusid ja toone leiab igasuguseid ja igale maitsele.
Luksuslik silmavaade

on

iga trendika ja moetead-

liku inimese silmis.

JUVEDICAL® SENSITIVE

UUS
Juvena uuenduslikus
vananemise vastu

nahahooldussarjas JUVEDICAL SENSITIVE

täpselt seal, kust

see

on

alguse saab. Nahk ei ole

rakendatud uusimaid neuroloogiaalaseid saavutusi, et võidelda naha enneaegse

enam stressis ega

kannata

n-ö

kiskumise all. Nahaomast kaitsetalitlust toetatakse

pikema perioodi vältel. Uute naharakkude moodustumine käivitatakse tõhusalt justkui nupule vajutusega.

OPTIMEERIV PÄEVAKREEM

OPTIMEERIV ÖÖKREEM

OPTIMEERIV SILMAKREEM

Sametpehme niisutav kreem valmistab

Selle rikkaliku hellitava

Spetsiaalselt üliõrna silmapiirkonna

naha optimaalselt ette päevaste

öökreemi motoks

keskkonnamõjude vastu ja

kahjulike

muudab naha

on

vabastamine. Nahk

ja niisutava

stressist

on

märgatavalt

vajadustele
nahka

oma

loodud kreem rahustab

suurepäraselt puhta ja õrnalt

tasakaalustatuks, lõõgastunuks ja siledaks.

lõõgastunud ja öist taastuumist

voogava

Ideaalne meigialuskreem

toetatakse optimaalselt.

epidermisesse.

tekstuuriga, imendudes kiiresti

JUVENA. VANANEMISVASTANE
SPETSIALIST. 85
HOOAEG / KEVAD 2019

PARFÜÜM

UUDISEID
lõhnatoast
Tekst: Karen Väli FOTOD: TOOTJAD

WIDE SOCIETY

SABÉ

loodussäästlikud
ideed
Wide

MASSON:
teistmoodi

Society praktilise ja stiilse disainiga

parfüümipudeleid Prantsusmaalt
kaasas kanda. Pudelid

on

on

ning neid ümbritseb kaitseümbris,
lektis

on

vajalik

kaasas ka

lehter.

mis kõik

pudeli

Sarjas

on

peegeldavad

lõhnaelamused

kerge

taastäidetavad

komp-

Soft Perfumes Solides ehk tahked

uuesti täitmiseks

kuus

med

nastada end uuel

parfüümi,

reisimise eri tahke

peh-

parfüümid pakuvad võimaluse
ja

lõh-

sensuaalsemal viisil.

Parfüüm kantakse peale nahale õrnu

ja

–

joo-

meeleolusid. Neist võid komponeerida just

ni tõmmates

sellises

kõrva taha kaelale ja randmetele. Sarja

suuruses

ja sisuga kohvrikese,

sulle meeldib. Kui leiad

oma

nagu

nahasõbralikes

lemmiklõhna,

näiteks meelekohtadele,

parfüümides on

eriline

võid ka selle ostmisel otsustada kas

kombinatsioon

100 ml pudeli või hoopiski kolme või

koostisosadest, näiteks shea-või, tiaraõli,

kuue väiksema pudelikese kasuks.

tamanuõli ja mangovõi, millel

PROOVI: Wide

nahale kasulikke omadusi. Kõik tooted

Society Sign of Times

Absolu de Parfum

on

lõhnadest

parimatest

on

ja

palju

alkoholi- ja parabeenivabad ja

neid

on

mugav kaasas kanda. Avasta ka Soft Perfumes Liquides

−

alkoholivaba

valge

lõh-

lugupidamise-

navesi, mis kohtleb nahka

ga. Rohkem kui kümne erilise aroomi
seast leiab endale

uue

PROOVI: Sabé Masson

talismani

igaüks!

Georges et

Moi

ANTONIO CROCE
isiksuse varjundid
Itaalia moekunstniku Antonio Croce loodud parfüümisari
kõikidele naistele ning Itaalia moedisainile. Iga parfüüm

THE DIFFERENT

ja

(ebatavalisus),

Straordinaria

iseloomu

vole

(lummavus),

COMPANY

una

Meraviglia (imelisus). Niisiis

teistmoodi lõhnamaailm

koostöös Itaalia

juks

The Different Company vaatab parfüümidele värske

pilguga, otsides uusi aistinguterritooriume, kasutades
haruldasi koostisosi ning propageerides säästlikku
suhtumist.

ning

Parfüümipudelid

on

igavesti,

tühjenemist

on

maid ja kevadisi kui ka raskemaid, puiduseid

HOOAEG / KEVAD 2019

sest

saab sellele

sisu soetada. Mitmepalgelises lõhnavalikus

PROOVI: The Different

ellu-

loodud kui kunstiteosed

mõeldud kasutamiseks sisuliselt

kaunilt viimistletud pudeli

86

tud isiksuse eri tahkudele

(unikaalsus),

Company Sublime

nii

pärast
uue

värske-

aroome.

Balkiss EdP

Ardente

kõlavärvidele,
Sofisticata

(särtsakus, tulisus),

– kandja otsustab, kes

on

kui ood

pühenda-

näiteks Unica

(tarkus),

Perfetta

Incante-

(täiuslikkus),

lõhnu igaks päevaks ja igaks

ta täna olla tahab. Parfüümid

nišiparfüüminduse

on

on

tuntud

PROOVI: Antonio Croce Perfetta EdP

„nina”

Paolo

on

tu-

valminud

Terenziga.

f

w

i
y

ce

■ *

tf i

li

fm

GENUINE SINCE

1937

�

*

N
-

♦

i)

J

J

i'

*

»*r

..ujgikW
üt

■**c

■v

/r

J

I

fe.

T'

—

dN

*

I /f'

/.•

o

*

ä*

v

r
p

,

\

p >i

L

PJ/

\

,(>

/

J

/

>;

*ass

>

r

:

r

W
>

i 1 *

■*

/

#PR0UD CBELONG

RAY-BAN.COM

RAY-BAN

NÜÜD SAADAVAL TALLINNA KAUBAMAJAS
TULE JA AVASTA RAY-BANI

UUS KOLLEKTSIOON

parfüüm

GUERLAIN L’art & la Matière
ood nooblitele koostisosadele
Guerlaini eksklusiivkollektsioonis

on

laseb särada ühel valitud hinnalisel

rafineeritud

parfüümid,

millest

igaüks

koostisosal. Maagilisest kohtumisest

parfüümilooja ja looduse ehedate lõhnakomponentide vahel sünnib
kunstiteos, mis tõstab esile kandja eripära ja annab emotsioonidele
vormi. L’art & la Matière’i kollektsioonis
saadaval kaheksa

parfüümi,

on

Kaubamaja

Lõhnatoas

mis sobivad nii naistele kui ka meestele.

PROOVI:Guerlain L’Art et la Matière Bois d’Armenie EdP

FILIPPO

V CANTO

SORCINELLI

mürkmagusad
legendid
Itaalia
on

salapärane
looming

päritolu parfüümikollektsioon

inspireeritud renessansiaja kuul-

UNUM

saimast saatuslikust naisest Lucrezia

ol-

Borgiast, kellel legendi järgi olla
nud imetabane

sõrmus,

vatest mahutitest ta

jookidesse

laduslikel

korral

tegu

on

eksida,

korista-

kelle jaoks kodumaa Itaalia

on

inspiratsiooni-

ülim

allikas. Tema moeloomingut aga ei leia

pannes mehed

kele

ma.

Nii

ongi

pilli järgi

tantsi-

mitmed V Canto par-

on

mub mürkrohelist
Mürke

gast

mõistagi

ja

jalustrabavalt mõjus

ohtlikku punast.

iga lõhnaga

kaasas oma põnev legend

looming
lõhnad

käib

ning

on

V Canto

kindlasti. Tummiselt

on

põnevad

algus

loodud sobima nii naistele

firma. Kaheksakümmend aastat

asutas

oma

prantslane
parfümeeria-

1991. aastal äratas vahepeal

Marie-Helene

Rogeon,

kelle esivanemad olid omal ajal koos Poiret’ga töötanud. 2015. aastal

„lõhna

vältimatu. Sündis

ninna” Lesnob’i

disainimaja

mustast

ning

kuna

millesse kuulub kolm

gooti roosist, kreemikast

roosist ja klassikalisest punasest roosist.
PROOVI:Les Parfums de Rosine LESNOB n°2 EdP
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Pariisis

juhtumisi roosidele, oli koostöö

lõhnakollektsioon LeSnob,

parfüümi, inspireerituna

pühade

on UNUM

spirituaalne ja mõtlik, kordumatu ja
des kollektsiooni

rõivaste

loonud rõivaid kahele

kuuluvate

ühtviisi

aus,

jutusta-

parfüümidega lugusid

eluteel ettetulevatest katsumustest

ja

kannatus-

PROOVI: Filippo Sorcinelli UNUM ennui noir EdP

ajaloos

hiljem,

mõlema loomerakukese süda kuulub

ning

PROOVI:V Canto Arsenico EXT

okasroosikeseund maganud lõhnamaja üles

sai ettevõtmisest

katoliku kiriku

uurimisele

test, mis inimest kujundavad.

ulatub 1911. aastasse, kus

Paul Poiret esimese moekunstnikuna

pühendunud

tavasureli-

selle asemel

kui ka meestele.

LES PARFUMS DE ROSINE:
ajatu Pariisi nipsakuse aroom
Les Parfums de Rosine’i

ta

suurlinnabutiikidest,

viimasele paavstile. Niisiis

ai-

koostisosade hul-

ei leia, kuid

mõeldud

ja liturgia

näiteks arseeni, ritsiini ja strühniini

järgi ning ka pudelite värvidest

sahea

andeka orelimuusiku,

des niiviisi teelt kõik vastased ning
oma

on

kunstniku, fotograafi ja ajaloohuvilise moeloojaga,

füümid nimetatud tuntud mürkide,
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lõhnamaastikel mitte ära

teada autori tausta:

või otse ohvri nahale

mürke ja tõmmiseid puistas,

Filippo Sorcinelli, ühe tänapäeva tähe-

esimene parfüümisari. Selleks, et tema loodud

mille erine-

vajaduse

on

lepanuväärseima ja mitmekülgseima loovgeeniuse

vintage-

Uus kollektsioon

on

kohal.

Etnia Barcelona

prilliraamid ja päikeseprillid

on

müügil

vaid Pro

Optika kauplustes. www.prooptika.ee

MÄRK

LOODUSLIK &

glamuurne
Kas selline igapäevane rituaal nagu hambapesu võib tõesti olla

glamuurne toiming? Orgaanilise ja luksusliku suuhoolduse brändi
Lebon asutajad Stéphanie ja Richard Palacci kinnitavad, et võib küll.

lahti võtta

:

Lõuna-Prantsusmaal

Kokku

sündinud firma Lebon

on

olime

Leboni asutajad võrdlevad lausa haute
couture

kleitidega.

mida luuakse vaat et

parfüüme

gatakse kõikvõimalikke
kui ka
neis
on

seas

yuzu’t ja

−

kokku

se-

hõrke koostisai-

pastadest leiab,

tud eetiliselt. Need

on

inspireeritud

Lõuna-Prantsusmaa linnadest, nagu

Cap

Ferrat või

of Love, mis

„lõhnab
veega

nagu

Stéphanie ja

nagu

või siis

päikesetõus

Crush

on

lisatud rooibost

ja

ananassi, Sweet

Extravagance’ile

toloog.

Richard farmatseut

reisimist

ning

peame

Provence’is,

kui

ja

end maailmakoda-

Stéphanie

Richard

türkiissinise

ga. 2013. aasta

Põhimõtteliselt küll. Richardil oli ju

ja apelsiniõit ning
Fearless Freedomile
musta sõstart.
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kunsti-

kindlad,

asja ühendama.

töötas

Jah, just Costa

Ricas tuli meile mõte

asutada luksuslik suuhooldusmärk.

Tegime

aasta aega

põhjalikke

ja arendustöid ning

uurimis-

2015. aasta

jaanuaris oligi Lebon

sündinud.

augustis

Miks

just suu-, aga

mitte

näiteks nahahooldus?
Mõtlesime sellelegi, et võiks
teha huvitava

ja toreda

juukse-või nahahooldusmärgi,

roosi

laiad

nii et olime üsna

Gogh’ fondis ja

tegeles loodusliku kosmeetika-

otsustasime end töölt

millega tegelema hakata,

oli teil juba siis teada?

Ja nii sündiski Lebon?

nikeks. Kohtusime mitu aastat tagasi

The Arles Vincent Van

et tuleviku

mõelda.

et peame need kaks

ja derma-

Armastame mõlemad loodust

Richardi sõnul

salajasel rannal”. Pastale nimega

Tropical

90

Antibes,

hambapasta Rhytm

graaf ning

järele

meetikaga ja Stéphaniel

taustast ning sellest, kuidas te

Stéphanie on kunstiajaloolane ja foto-

Keemiat

et tahame koos äri

juba kindlad,

teadmised,

ilang-ilangi.
mida

Costa

juba kogemusi taimedel põhineva kos-

ja

Leboniga alustasite.

pole ja kõik,

näiteks

oma

natuke endast

nii rohelist teed, roosi

orgaaniline ja looduslik ning toode-

hoopis Balist,

Rääkige palun

lastega

teha, nii võtsimegi aja maha,

Kas valdkond,

mida

sid

samamoodi nagu

neid, teiste

i :

hambapastat,

valmistab hambapasta-

ja suuvedelikke,

kolisime koos

FOTOD: : LEBON

valikus üheksa unikaalset

koostist ja võrratut

ja

Ricasse, Santa Teresasse. Selleks hetkeks

üle
TEKST: Kristi Pärn-Valdoja (ajakirii Säde)

Stéphanie ja Richard Palacci

aga

häid firmasid

selles vallas turul

palju. Samal ajal

on

on

juba väga
suuhool-

märk

dus

−

üsna mannetus olukorras

tegelikult

ei leidu just väga palju kaubamärke,

mis oleksid looduslikud

tud,

samas

õrna

ja

ning kõigele lisaks veel ka

pakendis.

tervisele

ohu-

ja suurepärase maitsega
haute couture

Selliseid firmasid peaaegu

kõikide meie toodete alustalaks just

sellepärast,

hoolduse aja

o. Siiani

kaitsjaks peetud fluoriidi,

seda

sest fluoriidi

oma

on eriti

tõhusaks

puhul räägitakse palju

erinevatest kõrvalmõjudest ja

pühendunud eksperdid ja hakkasime

teema, millesse tuleks väga tõsiselt

tegutsema.

suhtuda. Rohelisel teel

efekt mis fluoriidil

lugu kunsti ja loodusliku iluteaduse
vahel”. Mida te selle all
et Lebon

Seda,

sest, kes

on

täpselt

lugu kahest

on

end täielikult

pühendanud,

oma

Aga mitte

pastade

ka

naturaalsed maitsed tulevad

mõtlete?

ilma

inime-

te

kes varustab ka

tööle

kaitseb aga

Lõu-

peeneid Prantsuse

Valime

kõrgmoemaju.

kaitseb

oma

varusta-

jaid ja koostööpartnereid väga
Samuti valmib

hoolega.

kogu

meie toodang Prantsusmaal,

Raviva-

kõrvalmõjudeta.

saame

na-Prantsusmaalt Grasse’ist tootjalt,

see on

ent seda

lagunemist,

maste

kallihamba-

loomulikult

on

ainult. Leboni

taimedest ja lilledest, mida

hambaemaili ja ennetab ham-

„armastus-

on

mad.

on sama

see

−

mis

koostisaineid,

toodetes ei kasuta,

ei olnudki, nii et võtsime endale appi

Olete öelnud, et Lebon

kasutame orgaanilisi ja ökoloogilisi

hambaemaili
ent meie

odavaid keemilisi koostisaineid. Meie

et need on korraliku suu-

kus kulud

omadustega aaloeekstrakt

sa

igemeid.

kõrgemad.

maksta

kaupa,

kes armastavad kunsti,

on

Kui

tahad valmistada eetilist

tele

töötaja-

oma

õiglast palkaja tagada

disaini, arhitektuuri ja fotograafiat ning

Hambapastade magustamisel

neile turvaline töökeskkond,

samal

kasutate Stevia rebaudiana’t

siis

(eesti

ki rohkem. Nii et

ja

ajal ka

naturaalset kosmeetikat

iluteadust.

keeles

Paraguai

suhkruleht), rääkige palun

kaup

Kuidas te Leboni hambapastadesse

sellest koostisainest natuke

kult

koostisosi valite?

lähemalt.

kuni

Need

peavad

Koostisosad

kokku

on

olema

ja see,

pandud,

puhul kõige-kõige
osal

on

See

kõige paremad!

kuidas need kõik

on

tervislik asendus

teetilisele

magustajale,

ehk sisu ongi Leboni

hariin, mida

olulisem!

kasutatakse ja mis

Igal

koostis-

meie hambapastades oma üles-

anne, seal ei ole mitte midagi

juhuslikku

ega suvalist. Enamik koostisosadest

naftal. Stevia rebaudiana
likum taimne

on

luua

ka

veganitele

väga

−

tervislikku

meie eeshamba-

pastat. Nimekiri koostisainetest, mida
meie

pastad

need

on

ei

sisalda,

on

väga pikk

−

julmusevabad, gluteenivabad,

parabeenivabad,
sulfaadid,

lisaks

fluoriid

puuduvad neis

ja titaaniumdioksiid.

harjunud

on

euro

hambapasta eest välja

et

alati

inimesi,

iga lisaeuro,

mille maksate, läheb meie

planeedi

kaitseks ja töötajate heaoluks.

eest

super-

käia 20 eurot,

Noh, Rolls-Royce on väga luksuslik ja
kompromissitu autofirma, kelle toodangut saavad endale lubada väga vähesed.

suuhooldusmärk,

Nii
se

see

pastade vahe

paraku

seisneb?

tõesti on, et kui

räägitak-

laiemale

kompromissitu
mis

on

luksuslik

mõeldud siiski

sihtgrupile.

eetilisest ja jätkusuutlikust tootmi-

sest, olgu siis
mis tahes

moe

või kosmeetika või

vallas, jõuame

inimesel

Sõnavabadus

hambapastad
on

me

teatud hetkel

teame, et Lebo-

ei ole odavad. Ja

õigus
on

oma

igal

arvamusele.

meile äärmiselt oluline

ja me respekteerime igaühe valikut.
on

Aga võime kinnitada,

milles nende

Kas need koostisained on hammastele

ekstrakt

olemas odavamaid

peavad Leboni liiga kalliks.

Meie oleme

orgaanilist aaloed ja rohelist teed.

tee

kes

nagu Leboni puhul. Mida te neile ütlete,

ni

Jah. Aaloe ja rohelise

teame, et niikaua,

hambapastade Rolls-Royce?

ostma

marketist, ilmselt ei mõista, miks on vaja

jutuga hinnani. Jah,

eriti kasulikud?

on

eetiline

kallim ja loomuli-

Kas võib öelda, et Lebon on

Kõik teie hambapastad sisaldavad

kuidagi

me

jah,

magustaja üldse.

hambapastat paari

mitte

mingeid kemikaale. Kõik meie hamba-

märk

kõige tervis-

on

ning loomulikult
pastad sobivad

on

on

variante, leidub

1

sah-

tegelikult põhineb

Inimesed, kes

me

nagu

hambapastades

enamasti

taimsed ja orgaanilised või mineraalsed
ei kasuta

sün-

maksab-

kõik lihtsalt

see

Leboni
sev

hambapastad

on

tervislik,

mait-

ja seksikas valik neile, kes tahavad

oma

igapäevast ilu-ja terviserutiini

kvaliteetsemaks muuta
ebatervislikele

oma

öelda ei

laiatarbekaupadele.

Pidage meeles,
tab

ning

et inimene

puhas-

hambaid vähemalt 60 000

korda elu jooksul ja iga kord neelab
ta väikese

koguse pastast ka

Nii et te võite üsna

kujutada,

kuidas

mõjub

kui kasutada iga päev

hõlpsalt
tervisele

alla.

Kas annaksite suuhoolduse
dena ka mõne hea
eest

Kõik

paremini
algab

nipi,

spetsialisti-

kuidas hammaste

hoolt kanda?

loomulikult sellest, et tuleb

regulaarselt külastada hambaarsti.
Peske hambaid
aga
ga

kaks-kolm

korda

ärge kasutage liiga kõvade

hambaharja.

päevas,

harjaste-

Vähemalt korra päevas

võiks kasutada ka suuvett, et tasakaal
suus

oleks täiuslik. Kord päevas suuvett

kasutada
Leboni

julgeme

puhul,

soovitada siiski vaid

sest

nn

laiatarbe suuveed

sisaldavad

jällegi

mitmeid keemilisi

ühendeid,

mistõttu võiks nende kasuta-

misel vahepeal pausi pidada. Kindlasti

ärge unustage hambaniiti!

ette
see,

supermarketi

Kui tihedalt te ise Leboni

hambapastade

tootmisega seotud olete?

hambapastasid, mis sisaldavad sünteeti-

Väga tihedalt. Stéphanie vastutab

lisi lõhna-

pakendite ja

jaid,

ja värviaineid ning magusta-

nanoosakesi

ja

sulfaate

ning

teisi

Richard toodete kvaliteedi

eest.

1Hambapasta Villa Noacarlina 75 ml 18.49 €2Hambapasta Tropical Crush 75 ml 18.49 €
3Hambapasta Sweet Extravagance 75 ml 18.49 € 4Hambapasta Cap Ferrat Mood 75 ml 18.49 €
5Hambapasta Une Piscine a Antibes 75 ml 18.49 € 6Hambapasta Le White 75 ml 20.99 €
7Hambapasta Rhytm is Love 75 ml 20.99 € 8Hambapasta Back to Pampelone 75 ml 20.99 €
9Hambapasta Fearless Freedom 75 ml 20.99 € 10Suuvesi Making Waves 36.99 €
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ILUMAAILMA

UUDISED

CHLOÉ
Nomade Edt
Uus Nomade on vaba
kes

on

hingega naisele,

tänapäevane, päikeseline ja

loomulikult ajatu elegantsiga. Selles

valgusküllases

lõhnas tunneb mira-

belli magusust ja freesiaõite õrnu
nüansse, mida täiendavad tammesamblikunoodid. Õhku jääb heljuma

parfüüm,

mis iseloomustab selle

kandjat kõikjal, kuhu teda
rännuteed viivad.

Violet Ida:
Gucci

Guilty

jalutuskäik

ülistab

mälestuste

vabadust
Gucci

Guilty

Pour Femme

radadel

on

läbinud

Graham Greeni romaanist

taassünni idamaise lilleparfüümina, mis
on

eelmisest intensiivsem

ning

keskmes domineerivad Küprose
riin mandora,

mille

elav

manda-

ja

„Brighton

MILLER HARRISe

Rock”

parfüüm

sensuaalne nagu tema muusa,

on soe,

hea-

südamlik kangelanna Ida Arnold. Särisev

Tsitrusenootide hõngu mahendavad

mineraalne porgand segunevad
puuderja ning õhulise iirisega, millele lisab

looduslik bergamott ja roseepipar, sirelile
pakuvad kontrasti roosi- jakannikese-

Vanilli ja merevaigu siidine kombinatsioon

noodid.

roseepipar,

Pelargooniõli

sirel

inspireeritud

kihid

ja patšuli.

bergamott ja

heliotroobi mandline

magusust

loovad nüan-

on

sirohke ja ülimalt õiteküllase koosluse.

kui

soe

aroom.

embus, mis paneb taga igatsema

möödunud aegu.

Sügavust ja olemust annavad edasi
patšuliõlid koos ambranootidega.
#ForeverGuilty

Carolina Herrera
212 VIP Extra

BAOBAB COLLECTIONi

limiteeritud

inspireerivad käsitööküünlad
Kaubamaja

Ilumaailma

lõhnatuppa

müügile jõudnud lummavad

on

käsitöö-

küünlad, mis kaunistavad iga kodu,
aeda või terrassi. Baobab Collection

Belgia märk,

on

mis sündis 2002. aastal

jõuliste värvide ja lummavate

parfüü-

mide maal Tansaanias. Baobabi

küünalde ja ruumilõhnastajate

ning originaalne

disain

on

tatud

on

suurus

valmis-

parimatest Euroopa päritolu

materjalidest ning valatud meistrite
poolt

kvaliteetsesse käsitööklaasi.

212 VIP Black Extra
on

erilised

lõhnad, mida kandes
on

raske märkamatuks

jääda.
füüm

Uus
on

naistepar-

lummav

kooslus kirsiliköörist,
mõrumandlist

ja

on loodud maailma parfüümipealinnas Grasse’is Prantsusmaal

Meesteparfüümi

need viivad meid

lõhnarännakuile

kaugetesse eksootilistesse paikadesse.

2019

ja

pilisest puidust.

ning
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VIP Rosé Extra naistele

Eksklusiivsed käsitööküünalde

parfüümid
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Carolina Herrera 212

meestele

teinud nad

maailmakuulsaks. Küünlad

koguses
parfüümid

muudavad

troo-

vastupanda-

matuks lavendli-,

kakao- ja

nahalõhn.

C U T -R I N

BIO+
SCALP

THERAPY

USALDUS-

I

LAHENDUS
CUTRIN

JUUSTE JA
PEANAHA

CUTUIN

*’
“

*

CUTRIN

BlO*

™

f CUTRIN

I © CUTRIN.EESTI

I

PROBLEEMIDELE

ö

MGBEAUTY.EE

CUTRIN

BlQ*

VÄÄRNE

i

CUTUIN

*

BIO*
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Kiirem

juukse kasv:
Leonor Greyl
Complexe Énergisant
Need Leonor

sisal-

Greyli ampullid

davad kõiki parimaid taimseid

ja

aktiiv-

umbes pool ampulli
korraga ning masseeri õrnade liigutus-

komponente ja vitamiinikompleksi,

pärast juuksepesu

mida läheb vaja juuste väljalangemise

sekasvu stimuleerimiseks. Koostisse

tega peanahka. Kindlasti tuleb seda
protseduuri korrata vähemalt kaks

kuuluvad

korda nädalas. Intensiivse

pärssimiseks ning välispidiseks juuk-

Calvin Kleini

Eternity Flame
Parfüümisari

Eternity

Calvin Klein

juuste väljalangemise puhul tuleks ampulli kasu-

rikastatud taimsed ekstraktid, taimne

tada vähemalt kolm korda nädalas

kollageen, mis stimuleerib peanahka,

nii kolme kuu vältel.

Naisteparfüümis Eternity Flame Calvin
for Women moodustavad kirkad

iga

noot lisab

kirglikule

allhoo-

aroomile

naiselikkust ja sensuaalsust.
Meeste tualettvees

Eternity

Foundationi

puuvilja-

ja lillenoodid võluva kontrasti idamaiste
kus

INIKA Certified

Organic Liquid

igikestvat ilu ja loodusjõudude väge ning

jumestuskreem
Inika Organicut võib julgelt pidada maailma kõige

Flame Calvin

tervislikumaks

meigimärgiks.

Jumestuskreemi

põhjaks

Klein for Men saavad puuviljad ja aromaatsed

on

kvaliteetsed valitud taimsed aktiivkomponendid, mida

noodid

on

testitud

ambra- ja

nahatoonide taustal uudse

kõla. Luksusliku parfüümi intensiivne
idamaine stiil
Kutsuv

ja

ülistab

energiat.

vustega,

aminohapped,

vitamiin B2,

mikroelemendid, mikroelementidega

lõhn

uus

Klein

kuulsast taimest nahamimoosist

saadud aktiivkomponendid. Kasuta

on

parfüüm

kui ka meelas

ja

fougére-

puhtuse ning

kontrollitud

naha

ja inimorganismi

ohutuse suhtes. Jumestuskreem sisaldab orgaanilist

meestelõhna

avokaado- ja jojoobiõli,

on

shea-võid, kakaovõid, argaania- ja kookosõli.

uustõlgendus.
ühtaegu nii leebe ja värske

külluslik.

püsib

serditud rohelise tee ekstrakti,

kindlalt ega ummista poore.

See hooldab,

Hüaluroonhape

niisutab

ja ennetab vananemist. Eriti hea püsivuse tagab Inika
fied

Organic

Primer

−

kanna

see

peale

enne

Certi-

jumestus-

kreemi ja lase paar minutit kuivada.

HUGO värske

meesteparfüüm
Reversed
Klassikalise

parfüümi

HUGO

uus

versioon

paneb juuksed särama
David Malletti vitamin GEL

toidab, tugevdab ja kaitseb juukseid

on

HUGO Reversed

erakordse

julgustab ja innustab

juuksehooldustoode, mis kaitseb ja

kreem nägu. Styling Cream

kõike pea

tugevdab juukseid.

Stiilsesse purki on
pakitud tõeliselt kasulike aktiivainete

sisaldab taimseid õlisid

peale

keerama. Sportlikus ja
aromaatses

parfüümis

värviga high-tech geeljas

kokteil. Põhikoostisosadeks

on

B5,

HUGO Reversed

C- ja E-vitamiinid ning

sädeleb

köögiviljapõhine proteiinikompleks

energiat

andev Kalaabria

bergamott,

mida

greipfruutja
niessents.

unikaalne

Keravis.

täiendavad pikantne
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DAVID MALLETT

rosmarii-

Urbanist-

STYLING

CREAM

looduslikest

dest koosnev

nistav

on 98,5%

koostisosajuukseid

kau-

hooldus- ja viimist-

likku maskuliinsust

lustoode. Imeliselt lõhnav

annab Haiti vetiveeria.

viimistluskreem niisutab,
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sama

usaldusväärselt, nagu päeva-

näiteks

mistluskreemi

ning

ja võisid,

mango- ja kakaovõid. Vii-

see

on

lihtne kasutada

annab kerge ja elegantse

viimistluse.
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Tallinna Kaubamaja llumaailmas
#yestoestonia
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SILMAD

SÄRAMA!
Kas teadsid, et inimene

pilgutab

silmi

keskmiselt 10 000 korda päevas? Õrn
silmaümbrus annab miimikakortsude

ja

väsimustunnustega esimesena märku
vananemisest. ERBORIAN

rakendab Korea

naiste ilusaladusi ning ühendab
duse

jumestusega. CC

nahahool-

EYE SILMAKREEM

silub peeneid kortsukesi tänu Aasia
naba ekstraktile,

peptiidid

vesi-

American Crew’

leevendavad

turseid ning unikaalne valgust peegeldav
tekstuur

peidab

uus

tumedad silmaalused.

premium-

sari Acumen!

ja kauapüsiva
jumestuse saladus:

Veatu

Sarja missioon on pakkuda luksuslikku juuste
hoolduskogemust, inspireerida enesekindlaid mehi
hoolitsema enda naha

parimaid

Revlon

ColorStay™
jumestuskreem
Läbi

aegade

on

Revloni

üks ikoonilisemaid

ja

popu-

kasutades

ja juuste eest,

naha-, habemeajamise-, juukse- ja keha-

hooldustooted

ning

viimistlustooted.

Kõrgetase-

meline koostis ja patenteeritud Acumen-kompleks
sisaldab vitamiine

B5

ja E,

antioksüdante

tavaid naturaalseid komponente.
raliseerib

ja

niisu-

E-vitamiin neutkaitseb

UV-kiirguse kahjulikku mõju ja

laarsemaid tooteid olnud Colorstay™ jumestuskreem,

loomulikul teel juukseid ja nahka. Hüaluroonhape

mis pakub igale nahatüübile ja -toonile sobivat veatut,
kogu päeva püsivat katvust. Valikus on kahe eri koos-

parandab nahatekstuuri ja niiskustaset, ingverijuure ekstrakt suurendab nahaaluste valkude taset,
verevarustust

tisega jumestuskreemid: normaalsele/kuivale ja

parandab

kombineeritud/rasusele nahale. Normaalse/kuiva

Raseerimissari sisaldab bisabolooli, mis kiirendab

näonaha

naha

jumestuskreem

sisaldab

hüaluroonhapet,

paranemist,

ja

on

põletikuvastane.

leevendab kuivust

ja

taastab

mis reguleerib naha niiskustasakaalu kogu päeva

elastsust. Tugeva antioksüdant jõhvikaekstrakt

vältel. Seevastu kombineeritud/rasusele nahale

parandab juuksekiude ja

loodud jumestuskreem sisaldab salitsüülhapet, et

www.kaubamaja.ee

nahka.

tasakaalustada naha rasueritust

ja ennetada liigset
läiget. Mõlemad jumestuskreemid on siidiselt pehme

tekstuuriga,

sisaldavad SPF-faktorit

ja püsivad

veatuna kuni 24 tundi.

Revloni sari Be
Fabulous taastab juuste
loomulikku elujõudu
Revlon Professional

on

loonud

erakordsetest koostisosadest sarja
Be Fabulous,
C.R.E.A.M

juukseid,

kus

patenditud

tehnoloogia parandab

kaitseb värvi

ning

annab

tagasi elujõu. Sari aitab ennetada
juuksepesust ja

kuumtöötlusest

tingitud juuksevärvi kadu ning

tuhmumist, taastada kohevust ja
nooruslikku välimust.
Enamik Be Fabulousi tooteid

rikastatud

E-vitamiini ning

ja pantenooliga,

et säilitada

elu-

fantastilist enesetunnet.

www.kaubamaja.ee

COOLA: suhtumiselt

juuste

naturaalset niiskustaset ja anda

jõudu ning

on

betaiini

roheline,
Coola toodetes

on

ent luksuslik!

ühendatud tippklassiteadus ja

taimede headus. Kümneid

ilu-ja tarbijaauhindu

võitnud Coola päikesekaitsesarja tooted

on

orgaa-

nilised, taimsete komponentidega, antioksüdandi-

rikkad, looduslikud ja väga nahasõbralikud.
Märgitooted

hoolitsevad

ja

kaitsevad

suurepära-

selt ka meie muutlikus kliimas. TSA kinnitab, et
enamik Coola tooteid sobivad hästi lennukisse

reisile kaasavõtmiseks.
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JOICO
the

joi

of

healthy

hair

5?

DEFY DAMAGE
Täielik kaitse Sinu

juustele iga päev!

Silmnähtav ja koheselt tuntav tulemus

•

Ennetab

•

Vähendab

•

Säilitab värvi

elujõulisusest

•

Tugevdab ja

taastab

•

juuste kahjustumist
juuste

katkemist kuni 80%

Võrreldi Defy Oamage toodetega hooldatud

’*

Võrreldi

Defy Damage toodetega

hooldatud

üle 90%

juuste struktuuri
kuumtöötluse

vs
vs

hooldamata

juukseid peale

ajal.

kümmet pesukorda.

DEFY

DAMAGE
f‘ROTEC"IIVE
ONOmONER

_

#hairfeels

www.joico-defydamage.com

see

it. feel it. believe it
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Lirene LAB

Therapy:

muudab naha kumavaks
Looduslikel

hapetel ja

taimeekstraktidel põhinev

hooldus, mis koosneb öö- ja
päevakreemist ning maskist,
lõõgastab ja noorendab nahka.
Merevaikhape taastab kuiva
kareda naha siledust ja
pehmust, suurendab naha

ja

elastsust

ja pinguldatust. Mõjus

antioksüdant, sidrunhape,
ühtlustab naha

AUSTRALIAN

seemnete
rakt

BODYCARE toetab

on

ja

jumet.

Tšiia-

ning

goji-marjade ekst-

väärtuslike

kaitseb nahka vabade radi-

kaalide eest, toetades rakkude
uuenemist. Inka-õliväädi

proteiinide,

oomega-3- ja -6-rasvhapete,

rahustab ja niisutab

vitamiinide

muutub siledaks

ja

mineraalide allikas

ja

–

õli

nahk

kumavaks.

naha mikrofloorat

teepuuõliga
Austraalias

on

Taasta nahka

tuhandeid aastaid kasutatud

Melaleuca alternifolia nahainfektsioonide,

teepuuõli

LUMENE

põletuste, haavandite ja putukahammustuste
leevendamiseks. Ka Australian

Bodycare’i

nahahooldusmärgis kasutatav teepuuõli
looduslik

ja sarja õrnad,

kuid tõhusa

100%

on

toimega

sobivad kogu perele. Juuksehooldustooted

tooted

sisal-

davad samuti
vate

teepuuõli, et võidelda kõõma tekitabakteritega, tasakaalustada rasust või ärritunud

öökreemiga
Nordic Ageless
Küpsele
on

datud

peanahka.

nahale mõeldud öökreemi koostist

rikastatud nahka pinguldavate

vasepeptiidide,

kaitsvate

kapsel-

pohla

tüvi-

rakkude, kirgastava muraka ning rahustava
kanarbikuga.

Rikkalike koostisosade abil

saab kahvatu näonahk öise ilurituaali abil

NOUGHTY

säravalt tervema

jume ja

sileduse.

Rise & Shine’i

juuksehooldus

Cutrin BIO+ lahendab

Noughty 97% looduslikud Rise&Shine’i šampoon
ning palsam hooldavad peanahka ja juukseid

juukse-ja peanahaprobleeme

jojoobiõli ja kassinaeriekstraktiga. Valge

tee ekst-

antiok-

rakt sisaldab rikkalikult peanahka kaitsvaid
südante

ja paneb juuksed

helkima. Juustele kuni

220-kraadise kuumtöötlemise
läikeseerum

paneb juuksed

vastu kaitset andev

särama

jojoobiõli ja

kõikumised, rasedus,

vanus

ja

peanahaprobleemidele

meloni

datud aktiivsete

on

uuenenud ja selle koostist

Samuti

sisalduvad

lõhnu vastavalt tundliku

ensüümid

ja tugevdavad

juuk-

seid.

tooted

Noughty

veganisõbralikud ja

julmusevabad,

para-

on

täien-

toimeainetega.

Seeneekstraktis

on

2019

meie põhjamaine
kliima, hormonaalse tasakaalu

mõjul ning niisutab
juukseid kalahari
õliga.

oma

põhjustada

stress. Cutrin BIO+ tootesari

kaitse kuumuse vastu

HOOAEG / KEVAD

peavad

nahka tundlikuks. Seda võivad

taimsete valkude

annavad loodusliku

98

inimesed

Ligi pooled

muudetud pakendit ja

peanaha
ja habraste juustega kliendi vajadustele. Cutrin BIO+
tänu uusimatele

Põhjamaa

on

tõhus

tehnoloogiatele ja

loodusest

pärit

aktiivse-

tele koostisosadele, kaeraõlile ja
männikooreekstraktile.

Sarjas

leiab

beeni-, sulfaadi-,

tooteid nii kuivale ja tundlikule

naftakemikaalija

peanahale

kui ka kõõma

silikoonivabad.

enneaegse

väljalangemise vastu.

ja juuste

\

'

'1

SUS
P«A

g

J

£

II

lth

NATURA

SIBERICA
COSMETICS OF WILD HERBS
AND FLOWERS

0i
0

□

'IATURA

f
li-'

BERICA

t

1

4

WILD

*
ln

0; q
•;ER

tea

tonic
SHOWER GEL

MU

IBERI

_

J

9
ä
"

SOFTcNI

Swonium.
•

-

-IV. '

:

1

.:

•

vtORGA
SlBIRIA • MADt IN

MARS

1

M IU H
PMMFM

500 ml/16,5

f u,°"

ML/ 13.5 Fl 01

ctff/A

TOODETUD

«

~(ICEA),-

EESTIS

SIBER1AN
HERBS

m

'ocov

-J

%

SS*
A
/_

Ae
ü

s
z/,

&
iii

ILUMAAILMA
UUDISED

Hommikurutiin
lõbusaks!
Kas sulle meeldivad rikkalikud

õlised tekstuurid

sama

pehmed ja piimjad?

ja
palju kui

Väikesed

teraskuulid segavad omavahel
kokku magusa mandli õli mandli-

piimaga, valmistades šeikeriheli
saatel

superkokteili,

et toita

nahka ja ergutada meeli.
L’OCCITANE EN PROVENCE’i

uudse

dušikokteili kahefaasiline koostis
niisutab ja toidab nahka sügavuti
ning jätab nahale isuäratava
mandliaroomi.

Aurelia

probiootikumidega

Pixi iluvitamiin:
näotoonik

nahahooldus kaitseb ka

Retinol

kõige tundlikumat nahka
tikume ehk „häid baktereid”, mis

tugevdavad

Retinool

probioo-

Mitme auhinnaga pärjatud Aurelia nahahooldussari sisaldab

naha võimet end ise

päikesekiirgusest tekkinud

tervendada. Igapäevane stress ja õhusaaste kahjustavad naharakke,
mille

tulemusena

aeglustub kollageeni

tootmine

tuhmiks ja tekivad kortsud. Probiootikumide abil

ja tasakaalus, jume

ühtlane

ning
on

vara-

jasi vananemismärke, piirata

nahk muutub

akne levikut

nahk niisutatud

ning põletik ja punetused

tuntumaid iluvita-

on

miine, millega vähendada liigsest

kortse. Pixi

leevenenud.

Retinol

ja

vähendada

uus

sisaldab

näotoonik
lisaks

mõjusale

Mitmekülgne nahahooldussari sobib igale nahatüübile, ka kõige

retinoolile ka turgutavaid

tundlikumale, et tagada kaitstud, terve ja särav jume.

peptiideja

niisutavat jasmiiniekstrakti, mis hoiavad naha

tasakaalus

ning ennetavad
liigset kuivamist. Tulemuseks

on ühtlasem, siledam ja särav
jume taskukohase hinnaga.

Parfüümid,
mis reisivad

REN Radiance Glow’

Sinuga
kõikjale

geelkreem paneb
särama

kaasa…

C-vitamiin
wide society

on

uus

keskkonna-

teadlik parfüümimärk, mille

vali-

kusse kuulub kuus erilist seiklusi,

maagiat ja

vürtse täis

ketti. Prantsusmaalt

lõhnabu-

pärit prakti-

lise disainiga lõhnapudeleid

on

mugav kaasas kanda. 100% taas-

kasutatud materjalidest
deleid

on

kahes

täitepu-

suuruses

ja

parfüümi kasutamine muutub
palju

lihtsamaks

–

üks

parfüümi-

soodustab

geeni tootmist,

kolla-

mis hoiab

naha elastsena ega lase
tekkida

peentel kortsudel,

mis omakorda tähendab
imeilusat nahka. REN

Radiance Glow Daily

geel-

kreem sisaldab lisaks tõhu-

sale

C-vitamiinile

magneesiumit,

ka

mis taastab

naha niiskuse ja kaitsekihi.
Geelkreem sobib kõikidele

pudel kontorisse, teine käekotti,

nahatüüpidele, kuna sisaldab

kolmas

ka

koju!

põletikuvastaseid ja

nahka

rahustavaid taimeekstrakte.
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ÜRGSEST

LOODUSEST

TEADLIKULE

Basic

kui
See

bränd
on

merel,
Kõik
95%

Essentiel

tooted

miseks,

ka

eluviis!

perega.

muutes

ja

eest

looduse
koos

–

vähemalt

koostisosi

ning

kasuta-

juuste,

nahahoolduse

lihtsalt

eest

on

igapäevaseks

mugavaks

Sinu

rohkem

sisaldavad

looduslikke

ning

on

jalutuskäik metsas, päev
õhtusöök

sobivad

Me

see

-

keha

igati

lihtsaks.

ei

hoolitse

me

hoolitseme

ja

keskkonna

Sinuga!

ainult

-

MEHELE!

www.startlan.ee
.startlan.ee

ILUMAAILMA

UUDISED

Pimsskivipulbriga

TEAOLOGY

kooriv seep annab
täiusliku
JEANNE en

matcha tee on peeneks
jahvatatud roheline tee, mis sisaldab

Jaapanist pärinev

puhtuse

rikkalikult looduslikke antioksüdante,

PROVENCE'i 98% looduslikke koostisosi

sisaldav seep

puhastab

mineraalsooli, vitamiine, kofeiini ja

nahka tänu vulkaaniliste

kivimite purustamisel ja sõelumisel saadud

nismi

pimsskivi-

puhastavat

orga-

klorofülli.

Teaology Matcha

Tea Ultra

pinguldav

pulbrile, argaaniaõlile ning lavendli, seedripuu ja

näokreem

piparmündi eeterlikele õlidele, mis puhastavad õrnalt,

taimse koostisosaga aktiivkompleks, mis

niisutavad

on

ja

hooldavad nahka

värskustunde. Basic Essentiel
teadlikule

ning jätavad

‒

meeldiva

ürgsest loodusest

valitud

on

ehtsa matcha tee

just tänu

nendele

ja

üheksa

suurepäras-

tele nahka pinguldavatele, taastavatele ja

mehele!

silendavatele omadustele.

Koorivja puhastav hooldus Matcha
Pore

Müügile

on

tulnud uued

PHYTORELAXi looduslikud

Cleansing puhastab

tõhusalt poore,

vabastab surnud naharakkudest ja

ühtlus-

tab nahka. Proovi matcha tee tooteid

ja

avasta oma naha uus sära!

deodorandid Go Green
Deodorandid

on

derma-

toloogiliselt testitud,
alkoholi, alumiiniumsoola-

ja parabeenivabad.

Sisal-

davad 99% looduslike

koostisosi. Sobivad ka

veganitele. Valikus

on

kolm eri tüüpi deodoranti:
naturaalne, värskendav ja
Sensitive. Värskendavasse
deodoranti

on

lisatud

harilik aaloe ning tundlikele
mõeldud Sensitive sisaldab

Centifolia roosi.

Deodo-

rante leiab nii rulliku

kui

ka pihustiga.

Declaré Probiotic

Diivade

Skin

juukseid

Solution;

nahka kaitsev

kohendab

ökosüsteem

juuksevaht

Proja prebiootikumid

Rich

tootesarjas

Declaré’i

moodustavad hästi

funktsioneeriva naha mikrofloora,
mis

tugevdavad

naha kaitsebar-

jääri, reguleerivad pHtaset,
toetavad immuunsüsteemi

ning

Mousse

aitavad kasvada nahasõbralikel

See

bakteritel. Nahk

veetleva kohevuse,

pole

enam

nii

juuksevaht tõstab juuksejuuri ja loob
mis ei

jää tähelepanuta.

tundlik. Probiotic Skin Solutioni

Lisaks niisutab ja toidab vaht juukseid

tootesarja kuuluvad puhastuspiim Gentle Cleasing, näokreem

sügavuti,

Multi

elutuid kiharaid enam, vaid vabadus

Regeneration,

vastane kreem

vananemis-

Firming

Anti

Wrinkle, kontsentraat Firming

AntiWrinkle.
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muudab need pehmeks, läikivaks
ja elavaks. Seega ei mingeid nõrku ja

ja
tähelepanu, mida kohevad ja diivalikud
juuksed väärivad! Sobib kõikidele juuksetüüpidele, olgu sirged või lokkis.

SHEA IGIVANAD

Sheapuud

KOOSTISOSA:

PÄRITOLU:

SHEA

BURKINA FASO

on

Selle looduse

Aafrika

põlispuud,

poolt kingitud

neid ei leidu

imelisest taimest

ühelgi

saame

teisel mandril.

tänu Burkina Faso

naiste teadmistele valmistada sheavõid. Sahara kõrbe karmide tuulte tõttu

peavad

Aafrika naised

niisutavate

ja kaitsvate

oma

näonahka kaitsma

omaduste tõttu

on

ja sheapähklitest

sheavõi Aafrika naiste ilu saladuseks.

Külastades Burkina Fasot avastas ka L´Occitane´i
sheavõi

pehmendavad

põlvest-põlve
on

palju

omadused. Talle ei

ulatuvad teadmised

ja

avastatud

jäänud

asutaja

Olivier Baussan

ka märkamata kohalike naiste

oskused. Sellest

saigi alguse koostöö,

mis

rohkemat kui lihtsalt äri.

ÜLE KAHE AASTAKÜMNE KESTNUD KOOSTÖÖ,
MIS ALGAS VAID 100 BURKINA FASO NAISEGA,
ON TÄNASEKS SAANUD KOHALIKUKS ÄRIKS JA

TÖÖKS 17 000 SHEAPUU PÄHKLEID KORJAVALE
JA SHEAVOID VALMISTAVALE NAISELE.

TRADITSIOONID

TOOTJA:
BURKINA FASO

L´Occitane´i esimest Shea
enam

nahahooldussarja

NAISLIIT

saatis suur menu

naisi üle terve maailma avastas sheavõi toitvaid

ja

ning

aina

niisutavaid omadusi.

Seetõttu oli aina rohkem ka tarvis toota kvaliteetset sheavõid. Tänaseks
sheavõi

edulugu

võimaldanud Burkina Faso naistel luua iseseisvat

tulevikku! Alates 2006. aastast

on

ja

on

edukat

L´Occitane Fond toetanud naisettevõtlust

Burkina Fasos, aidates neid koolituste-,

investeeringute ja äriarendusega.

ILUMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.03.2019 või kuni kaupa jätkub.

KÕIK
ANIA HAIE

HÕBEEHTED
PARTNERKAARDIGA

–20%
ALTERNA
kaaviari

kohevusšampoon
(250 ml) 31.99 €/ 40.99 €
kaaviari kohevuspalsam

(250 ml) 33.99 €/ 42.99 €

DAVID MALLETT
La Couleur No.3

värvikaitsega šampoon (250 ml)

29.99 €/ 34.99 €
La Couleur No.3

värvikaitsega mask (180 ml)

45.99 €/ 54.99 €
niisutav vaarikasprei värvitud juustele (150 ml)
29.99 €/ 34.99 €

KÕIK
MITOMO

NÄOMASKID
PARTNERKAARDIGA

–20%

Kaubmlinjs.a

KÕIK
CALVIN KLEINI
KELLAD

T

PARTNERKAARDIGA

aäirnmtuhgülsd

–20%*

to de

*T
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GROWN ALCHEMIST

geeljas näopuhastusvahend: geraaniumilehe, bergamoti, roosi (200 ml) 25.99 €/ 34.99 €
niisutav kätekreem: vanilli, apelsini (65 ml) 13.99 €/ 18.99 €
tasakaalustav toonik: roosi, ženšenni, kummeli
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(200 ml)

21.99 €/ 28.99 €

TERVE ON ILUS
Üleilmse tunnustusega, kõige kõrgemini sertifitseeritud meigibränd
Parim toimiv 100% looduslik jumestus

Puhtaimad mineraalsed ja taimsed aktiivkomponendid

Toksiinivabad, vegani-ja keskkonnasõbralikud
MÜÜGIL

TALLINNA KAUBAMAJAS

JA KAUBAMAJA E-POES

Dr. O. Puuste Kosmeetika

Tõnismägi 3A -3, Tallinn
640 87 62

•

info@puustekosmeetika.ee

www.puustekosmeetika.ee www.beautystore.ee

Marja-jäätisekokteil
KAHELE

100 g Balbiino Onu Eskimo
150 g

Härmavilja

vanilliplombiiri

külmutatud vaarika-mustika segu

100-200 ml

piima

Tõsta blenderisse

(koos

jäätis, sulatatud marjad

sulatamisel tekkinud

100 ml

piima.

vedelikuga) ja

Töötle ühtlaseks

Lisa blenderdamise
kuni saad sobiva

joogiks.

ajal vajadusel piima,

paksusega

kokteili.

LASTEMAAILM,
üks & ainus!

LAPSED
FOTOD: KRÕÕT
STIIL:

TARKMEEL

MARION LAEV

Soe n g : Er l e Ta kl a i
MODELL: TORMI (4 A)
TÄNAMEENERGIA
Ava st u s k e s ku st.

TORMI: Molo T-särk

39.99

€*, Molo kilejope

Dr.Martensi saapad 109.99 €*, Lenne kindad

99.99

€*, Molo lühikesed püksid

34.99

€*,

15.99 €, Name It’i sokid 3.99 €

HOOAEG / KEVAD 2019
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Moeseeria

FOTOD:

KRÕÕT

TARKMEEL

STIIL: MARION LAEV
soeng: erle taklai
modellid: ruben (11 A)
KIM (11 A), Kendra (6 A)
Täname energia avastuskeskust.

VÄRVI & SÄRA!
Kollased, punased, oranžid värvihelgid ja säravad
litrid

on

kevadiste maailmarändurite valik.

KIM: Calvin Kleini pusa 84.99 €*
Calvin Kleini lühikesed püksid 69.99 €*
Geoxi sandaalid 49.99 €, Lenne müts 15.99 €
Sukk & Sokk: sukkpüksid 3.50 €

Tommy Hilfigeri sokid 5.90 €* (2 paari)
RUBEN: Calvin Kleini pusa 74.99 €
Calvin Kleini retuusid
Dr.

Lenne krae 9.99 €

108
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54.99 €*

Martensi saapad 129.99 €*

MOESEERIA

KENDRA:

Mayorali T-särk 27.99 €*
Mayorali kleit 42.99 €
Lenne müts 23.99 €

Hailysi
Hailysi

sall 12.99 €
käekott

Sukk & Sokk:
kaabu

16.99 €

sukkpüksid
(stilisti erakogu)

3.50 €
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MOESEERIA

KENDRA:

Espriti kilejope 45.99
Espriti seelik 25.99 €
Espriti seelik 29.99 €
Zabaione sall

7.99

€

€

19.99 €
10.99
Hailysi võtmehoidja 4.99 €
Name It’i seljakott

Creamie võtmehoidja
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€

KIM:
Sarabanda

T-särk

29.99 €*

Sarabanda jakk 65.99 €*
Revali sukkpüksid 8.90 €

Hailysi vöökott 16.99 €
Hailysi õlakott 16.99 €
Hailysi seljakott 40.99 €
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MÄRK

MOLO,
kõike muud
kui igav!
Milline

rahulolu valem,

on

seda teadvat taanlased

(ja

küllap ka kõik väikesed lapsed).
Taanist pärit laste moe
märk Molo

on

kauba-

lisaks leidnud

ka edu valemi ning

on

oma

rõõmsa-

mugavate riiete ja

värviliste mustritega
vallutanud kogu maailma.

TEKST: Kirsi Altjõe
( s a n di n yo ur s h o r ts k ids b l o g.c o m )
FOTOD: MOLO

Kui

Kaubamaja

Laste-

maailma rõivakorrusel

natuke aega ringi

jalu-

siis alati kostab

tada,

elevat vadinat just Mo-

lo

rõivamärgi

disainiga

ees.

vanematele ning
Molo

on

Efektsete mustrite

ja

Molo meeldib nii lastele kui ka

paneb

leidnud tee ka

endast rääkima.

superstaaride

täpselt kümnesse.

te eesnimetähtedest

näiteks Jennifer

mõnus lihtne moodsa lastemoe sümbol.

Lopezi

kaksikud või

Beyoncé’ lapsed just selle
märgi
Molo

on

Taani

kauba-

ringi patseerivad ja

riietes

ratsodele

pildile jäävad.
siin,

Molo

on

Kohe

algusest peale

äge ja

kollektsioon

et muuta moemaailma.

Molo

aastal, mil laste-

mood oli veel suhteliselt üheülbaline ja

igav.

Just toona otsustasid neli taanlast

seda olukorda muuta

kaubamärgi,
–

ning

mis testis tol

asutasid

ajal

kõiki

piire

üldse mitte

kollektsioon,

mis

„titekas”, küll

aga arvestas kõiki laste

polnud

huvisid. Selle sammuga tabas Molo

HOOAEG / KEVAD
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on

kiiresti Skandinaa-

levisid ookeani

Molost saanud

kel üle maailma

11

tahagi.

suur

esinduspoodi

ägeda disainiga kauplusi

–

tegija,

Molo

leiab lisaks Taani-

le ka Norras, Rootsis ja Hongkongis
kokku

lastele loodi moekas, värviline ja mugav

jõudis

viast kaugemalegi ning kuuldused äge-

Tänaseks

2003.

meeldis Molo nii

lastele kui ka nende vanematele, esimene

TÄHELEND

Alguse sai

ja sellest nimest sai

papa-

dast uuest
KIIRE
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Molo nimi tuli asutaja-

garderoobi. Harvad pole juhud, kui

on

700 poes. See

on

ikka üsna vau

Lastemoemessidel

on

edulugu!

Molo alati

äärmiselt fantaasiaküllase

väljas

esitlusega,

külalisi kostitatakse lisaks uute

ampsude

– ning

kaubamärk müügil rohkem kui

tutvustamisele ka

moe-

popkorni ja

e

magusa šokolaadi sisse kastetud
Need kaks

lagritsaga.

5põnevat

(popkorn popkultuurist ja

lagrits Taanist)

sümboliseerivad hästi

kaubamärgi kontseptsiooni
alati rõõmus ja üllatav,
truu oma Taani

Molo

–

samas

on

ollakse

seika

juurtele.

Molo

FANTAASIALENNULE

TOEKS

Rõõmsad ja värvikirevad prindid

kohta

on

Molo firmamärk, nende järgi tunneb kau-

bamärgi kaugelt ära. Taani lastemoegeenius oli üks

ja

* Molo moto: laste reeglite

kes hakkas lasteriietel

aksessuaaridel kasutama suurt,
täitvat fotomustrit. „Me

kangast
et

esimesi,

tahtsime,

print annaks laste fantaasialennule

loodud muster

päris, vaid seal

Tavaliselt

selline,
on sees

et

ongi

see

Molo

ei ole

päris-

on

kandjal

Ajatuks

on

teemaks

jalka,

positiivsust ja

nii tüdrukutele kui ka
on

ja

pla-

looma-

saanud Molo tähed ja

aegade algusest ning

seerivad

siis

hoopis

või

vikerkaared, neid sümboleid
tanud

majades

nagu Harrods Londo-

ja Barneys

New Yorgis.

* Kaubamärgi fännide hulka

taanlased uute

needid, troopilised lilled
beebid.

maailma. Kaubamärki võib

kuuluvad paljud superstaarid

Iga hooaeg üllatavad
küll

Kopenhaagenis.

nis

endal kui ka vaatajail.

printidega:

mood.

asub

kohata sellistes luksuskauba-

natuke müstikat,

ikka selleks, et lõbusam oleks nii

laste

peakontor

* Molo on müügil 40 riigis üle

hoogu,” ütleb Mogens Jepsen, üks kaubamärgi asutajatest.

järgi disainitud
* Molo

kogu

on

lapsed, nagu
Jessica Alba, Jenni-

fer Lopez

ja Gwen

Stefani.

* Molo rõivaid on nähtud ka

nad kasu-

need

nende

Beyoncé,

Taa-

ni kuningliku pere laste seljas.

sümboli-

sobivad ühtmoodi

poistele.

Molo moekad lasteriided

Unisex

teema, mis taanlastele korda läheb

on

müügil

Tallinnas Kaubamaja Lastemaailma
–

rõivakorrusel.

Sel

hooajal

rohked:

on

eriti fantaasia-

prindid

eksootilisi loomi, kes linna-

on

kõik tüdrukud ei taha kanda roosat ja

džunglisse eksinud,

kõik

boteid ja maagilisi lilli. Kõike

poisid

ei ole macho’d.

palju ja
oma

ala

see

on

futuristlikke

teebki sellest

on

ro-

üle võlli

kaubamärgist

tšempioni!

MOLO KASVAB VEELGI
Üsna pea saadi aru,

Olla vaba.
Olla õnnelik

just

täna. Ja seda
Molo

pakubki.

et moodsaid riideid

tahavad kanda ka beebid (või

tahavad beebide

õigemini

seljas ägedaid eksemp-

lare näha nende vanemad!)

nõnda sai

–

alguse beebikollektsioon ja sealt edasi
õueriiete sari. Mõlemad leidsid kohe
oma

fännid

gi. Endiselt

ja Molo
on

pusad, Tsärgid ja kleidid.
on

veel-

kasvas vuhinal

kõige popimad

Molo

aga

Need lihtsalt

nii ägedad ja pilkupüüdvad, et üks

selline disaineritoode võiks olla

iga

lapse garderoobis.
Molo ei ole kindlasti

kaubamärk,

aga

see on

odavam

kõige

väga kvaliteetne,

nii et riideid saab „pärandada” lapselt

lapsele. Seega
valik,

on

Molo

moodi

(seega

on

Kõige tähtsam
disainitud,

tunda. See

vast

hetke-

asjad kunagi

stiilipuhas ja ajalaps, kellele riided

on

on

et ta saaks

rohkelt õues olla

mõistlik

aja taga

ei lähe Molo

moest), kaubamärk
tu.

väga

sest nende riided ei

vabalt liikuda,

ning kõigest

ongi

see

rõõmu

taanlaste

hygge

ehk õnne ja rahulolu valem. Olla vaba.
Olla õnnelik just täna. Ja seda Molo

pakubki.
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NÕUANNE

Superfit

Viking

TEKST: Helen Külaots FOTOD: TOOTJAD

Lapsele jalasõbralikud

JALANÕUD!
Jalanõud

on

lapse tähtsaimad kaaslased,

peavad

sest

toeta-

kõiki seiklusi ja möllamisi, mis päeva jooksul ette tulevad,

ma

ning kindlustama, et jalg oleks parimal viisil hoitud.

Enne
da,

asumaini-

asja kallale

mist tasub ära

kõigi väljatoodud

et

kaubamärkide ühisni-

metajaks

kasutamine

tehnoloogia

on

−

Gore-Tex-

selle abil

sed. Kevadkollektsioonis olevad
mudelid

vilkur-

läbinud uuenduskuuri:

on

süsteemi saab ühendada

ja sealtkaudu

oma

telefoniga

muuta talla LED-ekraanil

ilmuvat graafikat või teksti. Kuva sinna,
mida

iganes

soovid!

püsib jalanõu pikalt niiskuskindlana,
kuid

samas

ei lase

jalgadel

hauduma

TURVALINE JA TUGEV SUPERFIT
Jala

minna.

hingeelu ekspert on

ka Austriast pä-

rit SUPERFIT, mille valikus
INNOVAATILINE GEOX
Itaaliast

pärit

retult lai:

sees

ei

GEOXi tootevalik

kingad, sandaalid,

Nende

saapad.

on

ää-

tossud ja

eripäraks on taldade

olevad augukesed. Kui täpsemalt

teaks, eeldaks,

nendega
hal tuleb

et niiske

ilmaga

õue minna ei tasuks!
oma

tõekspidamised

mees.

on

igati

ideaalse

augud

lasevad

ei saaks liialt

on

on

väike

jalake
kind-

paigal. Esiosad

jälle-

sees

et

vabalt tunda. Eraldi
on

on

varbad saaksid end

ka tald, mis

tähelepanu väärib
ju jalanõu vundamendiks

ja määrab kõndimiskogemuse kvaliteedi:
tallad

on

pehmed, kerged ja tõhusalt

kulumiskindlad.

haisubakteri-

mingil tingimusel

le-

vima asuda. See ilmselt ei üllata

kedagi,

et

põrutada ning püsiks

jalal

süsteem ei lase

seentel ega

tel seal

vastupidavad ja lapse

mikro-

kuid vesi ega niiskus

pidevat

ohutud. Kannaosad

gi veidi laiemad,

Hingav

2019

on

polsterdatud ja toestavad,

sealt sisse ei pääse.

HOOAEG / KEVAD

Tooted

aukude

termoregulatsioon Respira

−

vaid teevad

ortopeedide ja teadlas-

tervisele

teeritud

jalanõu sisse

nii saapaid,

tega, et jalanõu poleks lapsele vaid
aksessuaar, vaid tõeline kõndimise abi-

lalt jalanõu

hingata,
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tootmisele,

Geoxi jalanõud eriliselt nutikad! Paten-

kliima

BioMecanics

keskendu

koostööd arstide,

Siinko-

suhtes ümber mõtestada. Nimelt

loob

on

sandaale kui ka tosse. Nad lihtsalt ei

aga laste enda lemmikuks

saanud Geoxi vilkuva

tallaga bota-

PÕHJAMAISELT TUGEV VIKING
Norralaste

VIKING on tootnud jala-

nõusid juba 100 aastat

−

tootevalik

enamasti suunatud aktiivsele õues

on

tegutsemisele: (soojad) kummikud,
tossud

matkasaapad,

kumad sandaalid.

päritolu

et

firma

just

meie turul suureks trum-

on

sest kes oskaks

biks,

sportli-

ja suveks

Tundub,

paremini

meie

kliima ja keskkonna tingimustega
vestavaid

jalanõusid toota

ar-

kui mitte

põhjamaa spetsialistid. Vihm, tuul, pori,
lumi, päike
mine

pidev tingimuste vaheldu-

−

Nende jalanõud

vad,

toetavad

jalga ja

kuivana, kuid

ajaks

on

kõik

hoiab

jala

higistama min-

ei lase sel

on

küljes helkurribad ning
muks

paindli-

on samas

materjal

Pimedamaks

surve.

äärmiselt vastupida-

on

kud. Vett hülgav

na.

korraliku

paneb jalanõule

jalanõudel

vanemate rõõ-

jalanõud masinpestavad.

ECCO: KVALITEETNE KLASSIKA

Üle

ümber ei

ega

saa

ECCO jalanõu-

ka

dest, mis pole mitte ainult ääretult
gavad, vaid

ka trenditeadliku

väljanägemise

ja

alustalad. Tulles
siis esiteks

praktilisuse juurde,
jalanõusid väga

mugav

mu-

stiilse

tagasi
on

Ecco

jalga panna

ei

−

mingit madistamist, punnimist või sikutamist, vaid jalake lipsab vupsti
püsib

seal kindlalt kinni. Võti

paelte, kummide, krõpsude
koostöös,

mis võimaldab

sisse

ja

peitub

või lukkude

jalanõu kandja

järgi täiuslikult parajaks timmida.
Teiseks

on

kõiki kinnitusi lihtne avada
need ei

ja sulgeda ning
Kolmandaks

on

nahast stiilseid

pigista jalga.

Ecco eeliseks lai valik

linnajalanõusid,

mis

on

just kevadel asendamatud kaaslased:
see on

aeg, mil riidest

liiga õhukeseks,

liiga kobakaks.
kaubamärgilt

Garvalin

jalanõu võib jääda

aga talvesaabas

jällegi

Ja nagu ühelt premium-

oodata võib,

on

jalanõud

Nagu ennist mainitud, siis GARVALIN
pööra tähelepanu ainult jalanõude kvali-

ei

teedile ja mugavusele, vaid peab tähtsaks

väga vastupidavad.

ka
UUSTULNUKAD
Eesti turul

on

HISPAANIAST

seda, mismoodi

need lastele endale

võiks meeldida. Nende sõnul saavadki nad

kanda kinnitamas ka

jalanõude

disainimisel inspiratsiooni just

Hispaania kaubamärgid
ja GARVALIN. Mõlemad on tegelikult ühe

lastelt endilt: nende rõõmsast meelest,

ettevõtte kaks

lini

BIOMECANICS

haru,

esimene neist

keskendunud innovatsioonile

energiast ja loovusest. Kui võrrelda Garva-

on

ja tipp-

peab tõdema,

tehnoloogiliste jalanõude tootmisele,
teine aga

tänapäevasele

lustlikumad,

disainile.

BIOMECANICSi jalanõud on ideaalne

Ecco

vaieldamatult
luukesed

on

astujad vajavad

parimaid jalanõusid,

siis

pehmed

sest

ja lihased

mustrid. Valikus

paremini edasi liikuda,
annuse

annab

enesekindlust ja

see

julgust,

tubli

matele

on

jalanõud

silma

värvilisi beebijalatseid

sandaale

ja tosse

suure-

poistele ja tüdrukutele.

Lapse jalg on täiskasvanu

et vapon

siis

tõepoolest kõige

jäävad juba kaugelt

ja mugavaid kingi,

ralt edasi sammuda. Nende

erinev, sest

see

omast

alles areneb. Jalanõu

peab toetama seda arengut võimalikult

perioodil kiiresti kaduma, peab jalanõu

ke saaks iseseisvalt

parimal

andma

Neid

kõndijale piisavalt

toetama

kipub sel

mis

on

äärmiselt painduvad ja kerged, et lapse-

arenemisjärgus.

Kuna tasakaal

et need

moodsad värvilised detailid ja rõõmsad

−

stardipakk just nimelt kõige pisematele.
Esimeste sammukeste

jalanõusid teiste kaubamärkidega,

stabiilsust

lihaste õiget arengut. Just

kaalukontrolli funktsioon

on

ja

tasa-

see, mis

on

materjal

olema

painduva tallaga ja

varbaid kokku. Meeles tasub ka

noomiline

jalal hingata ning

kuju

tavaid

tal

viisil:

laseb

Kui

jalanõu aitab

püsti.

kerge, lapse jala kuju ning

jalale. Samas

et

vaevaga

mugav jalga panna, naturaalne

Biomecanicsi jalanõud eriliseks teeb.

laps tunneb,

kerge

kingi

ergo-

vastab ideaalselt beebi

on

nende valikus jalga toe-

ka suurematele koolilastele.

et

jalanõu

ei tohi olla

paras: lisaruumi
1

liiga

mitte

suur

suruma

pidada,
ega

liiga

peaks jääma umbes

cm.
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ESPRIT

tagasi

on

Lastemaailmast leiad taas

Kaubamaja
Espriti lasterõivaid, kevadiselt rõõmsaid kehakatteid leidub nii
imikutele kui ka väikelastele.
on

Kaubamärgile

omaselt

rõivad väga hea kvaliteediga ja mugava lõikega.

Espriti

lastekollektsiooni disain

ja

värvid

peegelda-

vad laste elurõõmu ja positiivsust, nende piiritut

kujutlusvõimet ja

kadestamisväärset

Mängulised elemendid
kevadtoonidega ning
kollektsioon, mis

on

energiat.

kombineeritud värskete

nii moodustub

tore vaadata

armas

ja

lõbus

mõnus kanda.

ja

Ülimalt moodne
Kurt

Geiger London

Briti jalatsikaubamärk Kurt Geiger
tele kindlasti tuttav, Tallinna

saab nüüd
Kurt

sama

Geiger

moeteadlikele

nais-

Lastemaailmast

trendikaid jalanõusid ka tüdrukutele.

Londoni

nende disain
noorusliku

on

Kaubamaja

on

jalanõud ei saa märkamata jääda
silmapaistev ja värvikas ning sobib laste
–

energiaga. Täpid, triibud, südamed,

kud, tupsud ja lipsud
kaunistab Kurt

–

ükssarvi-

vähemalt üks neist detailidest

Geigeri lastejalatsit

kindlasti. Lisaks

erksad ja üllatavad värvielemendid, mis tõstavad tuju
annavad jalatsile vinge vungi.
lastejalatsite valikus on

ja

Kurt

Geiger

Londoni

sandaale, kingi ja tenniseid suurustele
26–37.

Calvin Kleini lastekollektsioon
Kaubamaja
kes

on

Klein

Lastemaailm rõõmustab neid,

Ameerika kaubamärgi Calvin

austajad,

nimelt

on

lisaks

nüüd müügil ka kaubamärgi
vad. Kooliealiste

poiste ja

pesule

lasterõi-

tüdrukute

päikeseprillid
Laste õrnad silmad
eest kaitset

vajavad kevadise päikese
ja siin tuleb appi Prantsuse kauba-

märk Shadez. Lastemaailma

on

müügile jõud-

kollektsioonid järgivad täiskasvanutele

nud trendikas valik päikeseprille nii beebidele,

disainitud rõivaste tuttavlikku

väikelastele kui ka kooliealistele. Shadezi BPA-

joont.

Tänapäevaselt minimalistlikud
värvilised

ühe-

teksapüksid, T-särgid ja

pusad paistavad silma kleinlikult
julge logopaigutusega. Vastupidavatest materjalidest rõivad
on

mugava

lõikega ning

disai-

nitud nii, et lapsed tahaksin
neid kanda

ja värvid

on

iga päev.

saab

Rõivad

omavahel lihtsalt

kombineeritavad

ning

suurema vaevata

panna

koolilapsele

neist

kokku

sobiliku

vabad prillid sobivad ka kõige nõudlikumale

kandjale,

need

vad. Raamid

mustritega,

on

on

nii ilusad kui ka

vastupida-

rõõmsavärvilised ja toredate

valikus

on

ka laste suured lemmi-

kud, polaroidklaasidega prillid. Päikeseprillid
on

disainitud kindlalt kaitsma

igast

suunast

tulevate kahjulike kiirte eest, klaasid

on

krii-

mustus- ja purunemiskindlad, sangad aga eriti
hästi painduvad. Tallinna Kaubamajast saab
soetada ka kaitsvad

ekraaniprillid,

mis vähen-

davad sinist valgust ning säästavad seeläbi

nen-

de laste silmi, kes armastavad aega veeta arvuti

kapselgarderoobi. Calvin Kleini

või nutiseadme seltsis. Värvikad Shadezi prillid

leiad Tallinna

annavad kevadistele rõivastele

ja

Tartu Kauba-

majas ning Kaubamaja
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Itaalia lastemood

Sarabandalt
Kooliealiste tüdrukute

jaoks on Kaubamajas veel üks uudis, nimelt Itaaliast
Sarabanda. Sarabanda rõivad

pärit

on

disainitud iseteadlikele lastele, kellele
meeldib kombineerida värve, mustreid

ja materjale ning sättida end viimase
moe

Rõivad

järgi.

on

stiilsed,

samas

mu-

lastele sobilikult vastupidavad ja

gavad.

Kollektsioonis

nii

on

igapäeva-

rõivaid kui ka erilisemaks puhuks
sobivaid

esemeid. Eripära annavad silmapaistvad lõiked, tekstid ja detailid.

Sarabanda

on

kaubamärk tõelistele

fashionista’ dele.

Birkenstock,
mugavus
Saksamaalt
Legendaarne

Saksa kaubamärk Birkenstock

kogu maailmas ja nüüd

ka Tallinna

Lastemaailmas. Birken-

Kaubamaja

stocki sandaalide südameks
enda

Biomecanics

ja Garvalin,

p isijalgadele parimad
Hispaaniast

on

pärit veel kaks

Lastemaailma jõudnud
kaubamärki, mis pakuvad parimaid

Kaubamaja

latseid kõndiva hakkavatele beebidele

ja sammud juba selgeks saanud
lastele. Garvalinil

on

väike-

lastejalatsite

tootmise kogemust juba viis

aasta-

latsid

sandaalid ja vabaajajainspiratsiooni saanud laste

on

eriliste

Birkensocki

footbed ehk

nn

häll. Väikseima detailini läbimõeldud konst-

Birkenstocki

kaupa.

sise-

põrutuse ning oma anatoomilise kujuga toetab
ja vähendab see kõndides jalgadele tekkivat

loovusest, elurõõmust ja energiast.

survet. See

ja lateksist tallasisule, mis

ja vastupidavus ning

originaalne

tald summutab ideaalselt käimisel tekkiva

Kaubamärki iseloomustab naturaalsus,
funktsionaalsus

on

toetusomadustega

anatoomilise kujuga sisetald,

jala

tundide

tänapäe-

disainiga

vase

ja-

väljatöötatud

ruktsioon aitab jalgadel tunda end mugavalt

kümmet. Mitmekülgsed ning

uut

on

võimalik tänu elastsest
on

korgist

aluseks kõikidele

Birkenstocki mudeliarendustele.

Neid

jalatseid

nii täidab Garvalin kõik ootused, mida

kandes võib muretult kõik suvised aktiivsed

vanemad

tegevused

lapse jalatsitele seavad.

Koostöös Valencia Biomecánica
tuudi

insti-

ja Hispaania lastearstidega

dud Biomecanics

loogiliste

on

viimaste

uuenduste abil

on

mugavuse standardiks

välja

loo-

on

ette võtta. Birkenstocki sandaalid

saadaval suurustes

26–39 ning

nii poistele

kui ka tüdrukutele.

tehnotööta-

nud tooted, mis toetavad jala kasvamist

ja arengut õigesti, pakkudes

simaalset mugavust, turvalisust ja
biilsust

lapse jala

mak-

sta-

arengu eri faasides.

Biomecanica jalatsid

on

valmistatud

parimatest

naturaalsetest

dest, need

on

hingavad,

materjali-

antibakteriaal-

se sisetallaga, kerged, painduvad ja
vastupidavad, neid on lihtne jalga panna ja jalast võtta. Tasakaalustavat tuge
ja stabiilsust pakkuvad jalatsid julgus-

tavad

väikelapsi

aktiivsusele

ja

samas

võivad vanemad kindlad olla, et lapse

jalad

on

parimal

viisil toetatud.

Camperi jalatsid
Hispaaniast
Tallinna Kaubamaja lastejalatsite valikust leiad

Hispaania kaubamärgi Camper. Kaubamärgil
aastakümnete pikkune ajalugu, mis viinud
site omadused

ja

kvaliteedi

kõrgeimale

on

jalat-

taseme-

le. Camper püüab hägustada piiri sportliku ja

piduliku jalatsi

vahel

ja

nii lubab

jalatsite

disain

kanda neid nii mänguhoos kui ka viisakas
olemist nõudvatel

puhkudel.

Kevadine kollekt-

sioon seob klassikalised jooned leidlikult

kunägemusega,

selle

loomisel

on

tulevi-

kasutatud

tänapäevaseid materjale ja tehnoloogiaid,
unustamata

samas

aastakümnetega kogunenud

väärtuslikke teadmisi. Valikus
seid

ja

on

ealistele poistele ja tüdrukutele.
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Partner

pangakaardiga
kogud rohkem
ostuboonust

Telli kaart
Finantsteenuse

ja küsi

lhv.ee/partner

pakkuja

nõu meie

on

AS LHV Pank. Tutvu tingimustega lhv.ee

asjatundjalt.

Partner

pangakaardi pakkuja

AS LHV Pank koostöös Tallinna Kaubamaja AS-iga.

on

LHV

LASTEMAAILM

Partner-

kaardiga

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.03.2019 või kuni kaupa jätkub.

ESPRIT
T-särk (92–134 cm)
10.99 €/ 12.99 €

NAME IT
LENNE

parka (92–134 cm)

LENNE

jope

teksad (116–164 cm)

(92–134

15.99 € / 19.99 €

ESPRIT
kleit

(92–134

cm)

23.99 €/ 29.99 €

57.99 €/ 71.99 €

cm)

54.99 €/ 67.99 €

GEOX
GEOX
tennised

tennised (28–39)

(28–37)

62.99 €/ 77.99 €

52.99 €/ 65.99 €

KÕIK
SARJA FUNKY FEET
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–20%

KÕIK
WOOLY ORGANIC

VIKING
kummikud

(29–35)

kaisurebane 31.99 €/ 39.99 €

kaisutekk

(26–35)

+

närimisrõngas (rebane)

23.99 €/ 29.99 €

30.99 €/ 37.99 €

kaisutekk

+

närimisrõngas (kass)

23.99 €/ 29.99 €

120

HOOAEG / KEVAD

TOOTED

kaisukass 31.99 €/ 39.99 €

30.99 €/ 37.99 €
kummikud

RAVENSBURGERI

2019

PARTNERKAARDIGA

–20%

LASTEMAAILM

Partner-

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.03.2019 või kuni kaupa jätkub.

PLAYMOBIL

magamistuba 13.99 €/ 16.99 €
kaasaskantav haigla 27.99 €/ 34.99 €
lõbustuspark 45.99 €/ 53.99 €

politsei kohvris 9.90 € /

12.99 €

helikopter koos pterodaktüülsaurusega
19.99 €/ 22.99 €

LITTLE LIVE PETS
interaktiivne koer

SILVERLIT

musitav Rollie

O.P ONE robot

59.99 € / 79.99 €

94.99 € / 139.99 €

BUKI
suur

lima valmistamise

komplekt
Mega Sticky Slime
14.99 € / 19.99 €
keemiakatsete komplekt
150 katsega24.99 € /

HOT WHEELS

31.99 €

City rada möllava

dinosaurusega
29.99 € / 36.99 €

LEGO

HATCHIMALS

Spinjitzu Jay

Hatchibeebi Ponette

arktiline mobiilne uurimisbaas

64.90 €/ 84.99 €

7.90 €/ 10.49 €

89.99 €/ 125.99 €

polaarskaudi veok
47.99 €/ 63.99 €

Sõpruse maja64.99 € / 92.99 €
südamekarbi sõpruskomplekt
15.99 €/ 20.99 €
PLANTOYS
murdude õppimise
kuubikud

LITTLEST PET SHOP

15.99 € / 19.99 €

toiduauto mängukomplekt

värvilised silindrid

49.99 €/ 61.99 €

11.99 € / 14.99 €

kõrguse/sügavuse
klotsid
15.99 €/ 19.99 €
kurvilised klotsid

20.99 €/ 26.99 €

ENCHANTIMALS
nukk Mayla hiirepojaga
12.99 €/ 16.49 €

nukk Cailey vasikaga
12.99 €/ 16.49 €

POLLY POCKET

Polly

Pocketi

BARBIE

minikomplektid

Barbie Fashionistase

6.50 €/ 7.90 €

riidekapp 39.99 €/ 49.99 €
Barbie Fashionistase nukud
11.99 €/ 14.99 €
Barbie Skipperi lapsehoidja

mängukomplekt
24.99 €/ 31.99 €
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Rotisser
Parimateks sooritusteks

~

Stiilne alumiinium, kerge kaal ning

vastupidavad roostevabast

terasest

käepidemed ja kaaned.
~

3-kihiline Hardtec

~

Valmistatud Soomes.

Superior

teflonkate.

www.fiskars.ee

MUSTRITE

KODU

embuses
Uuel

hooajal plahvatavad julged

raalsed

värvid

materjalid. Ekspressiivsed

jendavad mängulisust ja
musega dekoratiivset
kasutatakse

materjalina,

ja

natu-

mustrid väl-

elurõõmu. Põneva väli-

materjali terrazzo't,

peamiselt põranda- ja

mida

seinakatte-

saab nüüd näha ka kodusisustuses,

et tuua ruumi

pesukarud

isikupärasust. Ning sümpaatsed

toovad ühtviisi naeratuse näole

stiilses elutoas, vannitoas või lastetoas.

TEKST JA STIIL: Eneli Kuldvee

FOTOD:

1Finlayson

Ultra frotee Raita 90x180

3Finlaysoni froteerätik 50x70

cm

cm

22.99 €

2Finlaysoni

ERIK

froteerätik Pesue 50x70

10.49 € 4Finlaysoni saunalina Veranda 90x180

cm

cm

RIIKOJA

11.99 €

25.99 €

5Finlaysoni pleed Villipedot 130x170 cm 61.99 € 6Äratuskell Tom 30.99 €*
7Kähleri lillepott Hammershøi 39.99 €
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TREND

TEKST JA STIIL: Eneli Kuldvee
FOTOD: ERIK

RIIKOJA

KEVADISED
maitsenüansid
Vormid

köögis

Inspiratsiooni

on
on

modernsed

saadud kivist

dest leitud värvidest
erinevate

ja

ja

ümarad.

ja

mineraali-

tekstuuridest. Sobita

kujude ja suurustega sööginõud,

mis ootavad tervislikku hommikusööki

ja

kvaliteetseid õnnehetki armsate seltsis.

1Denby Studio kruus Blue Cobalt 14.99 €* 2Denby Studio kauss Blue Cobalt 14.99 €*3Denby Studio taldrik Blue Cobalt 12.99 €*
4Denby Studio praetaldrik Blue Pebble 14.99 €* 5Gense 24-osaline söögiriistade komplekt Baguette Champagne 179.99 €
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TREND

PASTELNE

pärastlõuna
Õrnad pastelsed

toonid annavad kodule

looduslähedase, rahuliku ja mugava ning
kevadiselt värske
nud

hingamise. Esile kerkipuidu-ja kivipinnad on katsudes

pehmed, soojad ja mahedad ning loovad
ruumis

1

Le Creuset’ malmist

grillpann

119.99 €

2Le Creuset’ malmist ovaalne ahjupott

199.99 €*

orgaanilisema

õhkkonna.

3Jacard France’i köögirätik

60x80

cm

14.49 €*

4Pudrunui 8.40 € 5Pebbly lõikelaud 11.99 € 6Tiigipuust lõikelaud 10.99 € 7HAY Kitcheni käärid 6.90 €* 8Lurchi spiraallõikur Tango Tools 8.40 €
9HAY nõudepesukäsn 6.90 € 10 Lurchi termospudel 0,5 l 16.49 € 11Fido säilituspurk 0,35 l 2.90 € 12Puuvara meevurr 4.70 €
13 Dr. Oetkeri tainarull 17.99 € 14Vedrukorgiga pudel 1 l 2.60 € 15Pebbly lõikelaud 14.49 € 16 Nuiaga uhmer 9.40 € 17Burleigh’ kruus Black
Regal

Peacock 16.99 €*

18Keswicki

pipra-ja

soolaveski 18

cm

35.99 €/tk

19Kitchenaid

Artisani mikser Misty Blue 4,8

l

899.99 €
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MÄRK

HÖRK,inspireerivad
köögitarbed
Kaubamajalt
Kaubamaja kodutekstiilimärk PAI
on

seitsme aastaga leidnud endale

tuhandeid poolehoidjaid. Sellel
kevadel saab PAI endale kaaslase.
Sõbraliku kõlaga uut kodumaailma
märki HÖRK

pikalt loodud ning

on

selle saamisloost

on

saanud

osa

paljud kaubamajalised.
STIIL: ENELI KULDVEE

TEKST: Siim Tammesalu

Fotod:

Hõrk

on

eestikeelne

Erik Riikoja

mis

sõna,

tähistab peeni maitseid, lõhnu ja
elamusi.

tekib hõrkude

Igaühel

maitsete ning lõhnadega

erinevaid seoseid. Kelle

jaoks

tähendab

see

pajatäit

ahjurooga, rullbiskviiti,
nad

on

vispliga

auravat

milles

mu-

käsitsi vahustatud,

või originaalselt lõikelauale serveeritud

suupistevalikut
diva

õdusal õhtul koos

seltskonnaga. Paljude jaoks

meel-

on

hõrk

igasugune kodune ning enda valmistatud
toit, milles

on

kindlaid maitseid,

harjumus-

pärast, kuid ka isetegemise rõõmu. Kodusel toiduvalmistamisel
kui klassikaline

on

omad nõksud.

tahes,

Olgu retsept

ikka lisandub sellele autori

sündis ka kaubamärk
panus. Nii

maja töötajate loominguna.

HÖRK

Parima

Kauba-

märgi leidmi-

seks sellele toiduvalmistamise kogemusele, mida
uued tooted

pakkuda
nende

esindavad,

seast

said kõik

ideid

kaubamajalised

ning konkursi käigus
just HÖRK.

oma

valiti

Kaubamaja

sest

HÖRK kannavad

potid

ja kastmekastrulid. Potid

INSPIRATSIOON ITAALIA

sed ja kauni disainiga ning neis

KÖÖGIKUNSTIST

disainist

Märgi HÖRK loojate

köögitarvetest,
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uut kaubamärki

kvaliteetsed ja funktsionaalsed roostevabast

eesmärk oli luua kooslus

mis annaksid

inspiratsiooni ja

on

on segu

ja potid valmivad

maja klientidele kõige meelepärasemates

toetaksid kodust toiduvalmistamist, et kodu-

tes

kokad saaksid võimaluse põnevaid roogi luues

kaantega. Tooted sobivad kasutamiseks

end

kõikidel

proovile panna.
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Itaalia

ja vastupidavusest ning põhjamaisest

tunnetusest. Kastrulid

ning

tera-

kvaliteet-

on

saadaval nii klaas-

pliiditüüpidel.

kui ka

Kaubasuurus-

metall-

e

Elektriline hambahari

Registreeri
ja proovi

30
www.philips.ee/sonicare
päeva

Proovi Sonicare’i elektrilisi hambaharju ja Airf ossi

hambavahedepuhastajaid 30 päeva, juhul kui toode
ei vasta Sinu ootustele, maksame Sulle raha
Müügil Tallinna ja

Tartu

Kaubamajas

ning e-poes www.kaubamaja.ee
Kampaania kehtib: 01.03.2019-31.12.2019

tagasi.

märk

Kaubamärgi HÖRK potid ja
kastrulid

on

loodud koostöös

HÖRK

pika ajaloo ja traditsioonidega
Itaalia

pereettevõttega. Roos-

tevaba teras

ning potid

on

inspireeriv

Euroopast

ise valmivad

Põhja-

kodusteks

Itaalias taevasse kõrguvate

mägede vahel
kus lisaks

asuvas

tehases,

inimjõule on

on

tervik

hõrku-

deks hetkedeks!

kasuja ro-

tusel moodsaim tehnika

botid. Uue märgi
sess

viis

loomisprot-

kaubamajalised

ka

teise Itaalia pereettevõttesse, kus valmivad

HÖRK-märki kandvad roostevabast

terasest

köögitarvikud. Köögitarvikute hulgast
kõik Eesti kodudes
–

populaarsed

leiab

abivahendid

teesõelast kulbini ja korgitserist kalariivi-

ni. Kõik tooted

ning sobivad

on

käepärased kasutada

hästi omavahel kokku.

HÖRK puidust lõikelauad ja köögivahendid
Eestis

kohalikust

puidust.

tootmist ning anda võimaluse
oma

lauad

on

on

Soovime

Kau-

toetada võimalikult palju omamaist

puitu

pind

128

päris

bamajas

kogeda

Eesti

kodus toidu valmistamisel. Lõike-

valminud

õlitatud,

peamiselt lepast ja

et

pind, millega

nende

toit kokku

VÄÄRTUSLIK KODUMAINE PUIT

puutub,

Metalseid potte ja tarvikuid täiendavad
suurepäraselt kodumaisest puidust valmista-

deks hetkedeks! Tule ja leia kaubamärgi

tud lisandid. Nimelt valmivad

HÖRK tooted Kaubamaja Kodumaailmast.
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kaubamärgi

HÖRK

säiliks võimalikult naturaalsena.
on

inspireeriv tervik kodusteks hõrku-

Raami

Jasper Morrison

Iittala esitleb uut
lauanõude kollektsiooni Raami
2019. aasta alguses jõuab kõikide disaini

loodav atmosfäär. Olen

sõprade rõõmuks poodidesse Iittala

hästi valitud erinevad lauanõud

uus

lauanõude kollektsioon Raami, mille

formaalse

on

loonud disainer Jasper Morrison.
Raami

perekonna

disainikeelega

klaasist valmistatud

ja teeküünlahoidjad.
läbimõeldud

ka terviklikuna

ja nelja

erinevat tooni
karahvin

Samuti kirkast

vabamaks

Iga

ese on

ning

aitavad

kaunis

mõjuvas kollektsioonis,“

kollektsiooni disaininud

joogiklaasid,

kuidas

muudavad

ja

kasutatav iseseisvalt, kuid omab tähtsat kohta

Morrison

klaasist,

proportsioonide ning lihtsa,

elegantse kujuga

lauakujunduse

luua koduse õhkkonna.

moodustavad ühtse

kirkast

märganud,

kuid

on oma

Jasper

sõnas

Morrison.

põlvkonna üks meisterlikumaid

tootedisainereid, kes mõtles kollektsiooni

veini-ja aperitiiviklaasid.

loomisel erinevate esemete rollile atmosfääri
loomisel.

Klaasidega

kombineerimiseks sobivad

keraamilised taldrikud, tassid, teekann
munaalus

on

ja toovad

lauda

Selle tulemuseks

ja

ning puidust serveerimisalused, mis

funktsionaalsed

“Mul

valged

on

soojust.

tunne, et täielikult sobituvate lauanõude

aeg on möödas.

Tänapäeval loeb rohkem

on

Raami,

Iittala

uus

lauanõude-

kollektsioon,

mis

Raami

Iittala disainifilosoofiat, kus

järgib

inspireerib paremini

elama.

iga

ese on

uuenduslik, funktsionaalne ja silmale kaunis, ning
mida ei visata tema ajatu disaini tõttu

kunagi

ära.

NÕUANNE

Pilkupüüdvalt
LOODUSLIK
On rõõm tõdeda, et toodete

disaini kõrval mõeldakse üha

pilkupüüdva

enam

loodussäästlikkusele. Praegusel ajal

ka nende

on

vältimatu, kuna meid ümbritsev keskkond
nud punkti, kus senisel moel

see
on

jätkata

enam

juba

jõudei saa.

ROMI HOIAB INIMESI JA PLANEETI
Hollandi disainiduo RoMi

on

juba mõnda

aega

Järjest

enam

leitakse keskkonna-

sealhulgas

tootmisviise,

ei ole

enam

haruldus

ka äraunustatud käsitöö uuesti
kasutuselevõtt. Lisaks rakenda-

takse palju taaskasutatavaid ja biolagunevaid

materjale. Kaubamaja
samuti erand

– hoolega valitud

kidel ja toodetel
parema

Kodumaailm ei ole siin

on

uutel

kõrgendatud

kaubamär-

vastutustunne

ja puhtama keskkonna suhtes ning

seejuures ei ole ka toodete kvaliteedi ja disaini
puhul
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allahindlust tehtud.

Kodumaailmas
valikusse

Põrandavalgusti Everest kuppel

ilma

säästlikumaid

on

lisandunud ka valgustid Everest ja Cebu.

mida toetavad

Nagu nimigi ütleb,

FOTOD:: TOOTJAD

Mojo valgustid

Kaubamaja

kanda kinnitanud, kuid nüüd

bambusest,

TEKST: Laura Reiter

(Realistic Open

Minded Individuals) Good &

on

on

pikad sirged jalad.

valgusti inspireeritud

kõige kõrgema tipuga

mäest. Cebu

gustite industriaalse hõnguga kuplid
valmistatud auhinnatud

nimega
nud

naturescast®.

Filipiinide

saare

toodetud

on

käsitsi

biolagunevast materjalist

Valgusti

on oma

nime

saa-

saarestiku suuruselt üheksanda

järgi ning valikus

on

kolm naturaalset

värvitooni. Kogu Good & Mojo kollektsioon
kantud armastuse
meie

maa-

rippval-

ja hoolimise

planeedi vastu.

Kõik

tud kas looduslikest või

on

ideest inimeste

taastuvatest

dest, näiteks ümbertöödeldud papist, korgist,
puidulaastudest, ökoloogiliselt puhtast linasest
kangast ning bambuse

ja

valmistamaterjali-

valgustid on

eri variatsioonidest.

rubriik

LOODUS- JA NAHASÕBRALIK
PAI

on

PAI

Kaubamaja oma kaubamärk,

Kodumaailma kliente

juba hulga

mis

rõõmustanud

on

aastaid. Soetades mõne PAI

toote, võid kindel olla, et kollektsiooni kuuluvad vaid naturaalsetest

materjalidest valmistatud voodipesud ja froteerätikud.

Tootesarjas

on

ka ihusõbralikud linased

nendega kokku

puutunud,

ei soovi

voodipesud –

sa enam

midagi

kord

muud.

24BOTTLES AITAB MAAILMA
PUHTAMAKS MUUTA
24Bottles
näinud

on

2013. aastal Itaalias

kaubamärk,

vabastada

planeet

plastpudelitest.

ilmavalgust

mille üllas eesmärk

on

ühekordselt kasutatavatest

24Bottles

pakub

laia valikut

hoolikalt kujundatud kvaliteetseid roostevabast

terasest

kaasas kanda

–

pudeleid,

mida

on

mugav

nii ei pea muretsema

oma

igapäevase piisava veetarbimise pärast.
Ettevõtte filosoofia kätkeb endas kindlat

veendumust,
ilma

ning

tervist,

et hea disain võib muuta maa-

aidata inimestel

elukvaliteeti

parandada nende

ja isegi välimust,

seda

kõike keskkonnasõbralikul viisil. 24Bottles
soovib aidata unustada kõik ühekordselt
kasutatavad plastpudelid ja innustab kõiki

e

124Bottlesi termos
Clima 29.99 €
224Bottlesi joogipudel
Urban 16.99 €
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NÕUANNE

juurutama häid harjumusi, mis aitavad kaasa
jäätmete vähendamisele ja puhtama
loomisele. 24Bottles armastab ka
ne

ning sellest johtuvalt

projektiga,

on

mille eesmärk

keskkonna

puhtaid

ookea-

kaubamärk ühinenud

on

vähendada ookeani-

des ja randadel lademetes leiduvat plastesemete
hulka. 24Bottles kollektsioonis

on

lai valik

püüdva disainiga pudeleid. Muuhulgas

on

pilkutehtud

erikollektsioone ka Vivienne Westwoodile ja
Woolrichile.

KÄSITÖÖ

VIANATECE TOOB
Vianatece

1985. aastal

on

TAAS AU SISSE

Portugalis

pere-

loodud

firma, mida tuntakse üle maailma eelkõige nende
käsitsi kootud

vaipade poolest,

mis ei sisalda ke-

mikaale ega muid kunstlikke värvaineid. Tooted
vastavad ka

ja

kõige

nõudlikuma kliendi soovidele

seda mitte ainult tänu toodete

kasutusmugavusele,

igapäevasele

vaid ka tänu innovaatilisele

disainile, kvaliteedile ja lihtsusele.

Ettevõte

on

võtnud südameasjaks, et kõik nende tooted ja
teenused

mõjutaksid

kindlustades

Võtnud

keskkonda võimalikult

seejuures

eesmärgiks

toodete

vähe,

kõrge kvaliteedi.

võimalikult väikese

ökoloogi-

lise jalajälje, kasutatakse ühes aastas ära tuhandeid kilosid tekstiili tootmisjääke ning kogu
tootmine toimub käsitsi

kangastelgedel.

Nii

pa-

nustatakse ka usalduslikele suhetele kohalikus

kogukonnas, pakkudes tööd

sadadele inimestele.

KOZIOL ORGANIC COLLECTIONi

KESKKONNASÕBRALIK PLAST
Koziol

on

1927. aastal Saksamaal sün-

dinud märk, mis

on

algusest

saadik

vaadanud tulevikku ja olnud kesk-

konnateadlik,
plastist
seda

võimalik tarbida ka

on

Ent kõik

ja

mis

on

plastid

Kozioli tooted

kum materjal, kuna

täiesti

kahjulikke

BPA-vaba.

−

on mugav

hügieeniline.

ühesugused.

valmistatud

on

tselluloosi segust, mis

sisalda

ka

seejuures

ei ole

vastutus-

hulk eeliseid

on

tänapäevane materjal, mida

kasutada

et

päriselt loobuma, kuna

tundlikult. Plastil
see on

uskudes,

samas

ei pea

on

kõige

on 100%

lisaaineid

termoplasti ja

keskkonnasõbrali-

taaskasutatav, ei

ja

on

sealjuures

Tootmisel kasutatakse 90%

vähem energiat kui näiteks klaasi, keraamika
või alumiiniumi

Plast
sestap
vaid

on

on

et seda lihtsalt ära visata

Kozioli missioon valmistada

tooteid,

disain ja

puhul.

liiga hea,

mida saadavad

kõrge

–

kauakest-

tähelepanuväärne

keskkonnateadlikkus. Tooteid

ise-

loomustab unikaalne kooslus funktsionaalsusest

ja emotsioonist, need
1Kozioli karp
4.90 €

2Kozioli

3-osaline

söögiriistade komplekt
7.40 €

3Kozioli joogipudel
8.90 €

132

HOOAEG / KEVAD

2019

on

rustikaalsed, ülikerged,

purunematud ja ergonoomilised.
Meie

kõigi

ühine

vaid üks ja ainus

–

koduplaneet

emake Maa

hoidkem seda

oma

on

vastutus-

tundlike ja keskkonda säästvate tarbimisvalikutega, sest

täna tehtud otsused mõjutavad homset

rohkem kui arvata oskame.

Kohvinauding

värskelt

jahvatatud,

mitte

Roger

–

kapslis.

Federer

Kõigi aegade
edukaim tennisist

Uus Z6 avaldab muljet isegi kõige nõudlikumatele kohviarmastajatele ja
tuurset disaini. Tänu
on

tipptasemel tehnoloogiatele, nagu professionaalne

Z6 valikus kokku 22

kohvijooki

automaatselt TFT-ekraani

kasutaja

alates ristretto’st kuni
soovide

põnevate

järgi. Juhtmevaba

nutikas veesüsteem I.W.S.® tuvastab veefiltri automaatselt.

-asjatundjatele.
Aroma

Must värvitoon Diamond Black rõhutab kohvimasina

barista valikuteni, mis

on

ühenduse Smart Connect abil

JURA

–

skulp-

jahvati, impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.©) ja peenvahu tehnoloogia,

If you love coffee.

kõik valmistatud täiuslikult. Tehisintellekt kohandab

saate masinat

isegi

oma

nutitelefoni kaudu juhtida ja

www.jura.com

KODUMAAILMA
UUDISED

Puhta südame-

tunnistusega plast
Olgem ausad, plast kui materjal
saanud

juurde

mitte

kõige

on

viimasel ajal

parema kõla. Seetõttu

sobiv aeg võtta kasutusele puhtama

tusega

on

südametunnis-

alternatiivtooted. Kevad toob

Kaubamaja

Kodumaailma Saksa pereettevõtte KOZIOL uue
kollektsiooni

Organic.

Lisaks kaunile disainile

mahedatele värvitoonidele

on

need tooted

ja

valmis-

tatud Saksamaal sertifitseeritud

materjalidest ja
tootmistingimustes (tehases kasutatakse rohelist
energiat).

Kollektsiooni toodete baasaineks

kohalik tselluloos. Kozioli uued nõud,
sid, säilituskastid jm

on

on

termoskruu-

100% taaskasutatavad, kui

peaksite

otsustama neist

maailma

puhtana ning

kunagi loobuda. Hoiame

kasutame ohutuid

materjale!

TechnIQ:
oodatud täiendus
kodukoka arsenali
Taani tuntud

pottide-pannide tootja SCANPAN on pika

ajaloo ja traditsioonidega ettevõte,
sitööoskusi,

kus kasutatakse kä-

kä-

et vormida taaskasutatud alumiiniumist

sitsi toode, mis kaetakse mittenakkuva Stratanium-kat-

tega. Unikaalse kattega pannidel
dust:

tugevus,

mis annab hea

on

kolm olulist

oma-

vastupidavuse, pind,

mille

külge toit ei nakku, ning väga head küpsetusomadused.
Uus sari TechnIQ Chef’s Collection valmis koos Skandi-

naavia restoranide peakokkadega. Koostöö käigus lihviti

paika iga panni

vorm, suurus,

ja kasutusmugavus ning
väljapeetud

ergonoomilisus

see

aitas luua

valiku tooteid. Kõik need

on

erilised, omanäolised ja kaunid tooted,
mida tasub tulla Kodu-

maailma vaatama

ning

ise käes

hoidma.
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Talvise reisihooajaga

on

saabunud Tallinna

Tartu

ja

Kodumaailmas täiendusi ka
kohvrite

ja

reisikottide

piir

konda. Moemaailmast tun
tud Briti

märgi

TED BAKER

kohvrid pakuvad naiselikk

ja

detailideni

läbi mõeldud

lahendusi neile, kes

soovi-

vad stiilselt reisida.

Albany

sarja mustad ning

burgun-

diatooni reisikotid

ja

rid

on

saanud

roosa

kohv-

kullaga

detailid. Kohvrite sise pinnad
on

viimistletud vastavalt

siniste

liblikatega ning

Ted

Bakeri lipsusignatuuriga

kangastega.

Troopilised

linnud

kuulutavad kevadet
Madalmaade tuntud

ja

stiilne

nõudemärk PIP STUDIO, kelle

romantilised, julged ja dekooriküllased,
ted

on

loonud

leidnud
uue

aga alati maitsekad

Kaubamajas sooja vastuvõtu,

too-

selleks kevadeks

on

sarja Blushing Birds. Nõudel kohtuvad ida ja lääs,
sest

inspiratsiooni

saadud mõlema

on

tai-

mestikust, maastikest

ja käsitöömeistrite
oskustest. Kultuuride

mõjud

on

kontrast-

sed, julgelt ning hästi
kokku sobitatud.

Troopilised

linnud

ja

teised eksootilised
kohtuvad

liigid

Pip

Studiole iseloomulike

lillemustritega. Kollektsioon koosneb
nii

lauanõudest kui

ka täienduseks

sobi-

vatest tekstiilitoodetest

ja

dest.

aksessuaari-

Julge ja

värske

nõudesari kuulutab
kevade

algust!

BRITI JA SKANDINAAVIA

DISAINI maitsekas kohtumine
Soome

märk

disainmärgi

on

Iittala

ees-

enam

anda inspiratsiooni

paremaks

eluks. Selle saavuta-

mitte kõiki sarnaseid elemente ka-

miseks

IITTALAkaasanud

sutades ühtseks tervikuks seotud

on

maailmakuulsaid

disainereid nii

tooted aitavad murda formaalsust

ning luua koduse ja vabama

Viimane tuntud

konna. Raami neutraalse heleda

koostööprojekt

Issey Miyake moemajaga lõi

baastooniga portselannõud koos

laineid Aasiast Ameerikani.

värvilise klaasi

2019. aasta kevadvärskuses on

ja toredate täiendtoodetega moodustavad terviku,

Iittala

kus
on

heliselt tuntud mööbli, valgustite, kodumasinate
ja lauanõude loomisega kuulsust kogunud

Jesper
uue

Morrison. Morrisoni loodud Iittala

lauanõude sarja nimeks sai Raami (soome k

’raam’), mille eesmärk
Autor

usub,

lauanõude

on

et täismahus

komplektide

on

sel kevadel saanud

tevõte Max

juhtideks

on

Pereet-

omanikeks

Benjamin

ja

õde Orla ning tema

kaks venda Mark

ja

David Van den

Bergh. Nime sai

ettevõte Orla

kutest

Maxi

poegade

ja

Beni

kaksi-

järgi,

kui nad alustasid 90ndate alguses
käsitsi toodetud

dega.
on

Max

sojavahast küünalBenjamini kollektsioonid

unikaalsed

ja

hinnatud üle

kogu

maailma tänu nende moodsale

di-

sainile, kvaliteetsele valmistusviisile

ja looduslikele lähteainetele.
Benjamini
kogeda,
nile

on

Max

lõhnamaailma tuleb ise

sest lisaks

baaskollektsioo-

selles ka maailma eri

paika-

dest inspireeritud lõhnavalikuid.
Sellel kevadel viib

nende retk vahe-

merelisse Provence’i

oma

lummava

värskuse, soojuse ja lopsaka loodusega.
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vorm on

oluline, kuid need

Jesper

Morrison

tuuma

ning sidunud Raami sarjas oskuslikult

on

täiuslikult tabanud Iittala

kokku kolm faktorit: funktsionaalsus, tasakaalus

välimus ning iga

eseme

võime luua olustikku

enda ümber. Iittala

ja kokkusobitatud

saanud väärika täienduse, mida tulla

aeg

on

möödas

Benjamini

väärikat täiendust Iirimaalt.

iga

koos sundimatult ja vabalt.

luua atmosfääri.

luksuslikud kodulõhnad!
Kodulõhnad

õhk-

kodumaalt kui ka kaugemalt.

pilk seatud Suurbritannia
poole, kus tegutseb rahvusva-

Max

loeb atmosfäär, mis laua üm-

ber tekib. Raami hästi valitud, kuid

ning

Kodumaailma

ajatu

kogema.

disainiklassika

on

kia.ee

Mitmekülgne

põlvkonna

uue

Kia Ceed

Kia

Ceed

usaldusvääre, praktiline

–

ja mitmekülgse mudelivalikuga!
Usu

oma

silmi, südant ja mõistust... ning ajakirjanike soovitusi! Kia Ceedi iseloomustab

parim varustus,

mudelivalik

müügieelise ka järelturul.
ja tehasegarantiiga

ning

Ceed-i

kaaslase

kindlasti

kvaliteet.

7-aastane

TALLINN: Viking Motors

Tule

Lisaks

Ülemiste, Ülemiste

KURESSAARE: Kuressaare

rikkalikule varustusele annab Kia kaasa

vastupidavuse

testide

positsioonil Euroopa
Kia

7-aastane/150

Kütusekulu

tulemusena.

turu 20

000 km

(l/100 km)/CO2 (g/km):

klassi

tee 2; Viking Motors Tammsaare, Tammsaare tee 51.
HA APSALU: Tradilo, Tallinna mnt 73.

97.

kindlustatud

kvaliteedi,

järgi

on

autotööstuse

mitmel aastal

seas. 7-aastane tehasegarantii

kehtib kõikides ELi riikides

linnas alates

5,2/137,

(lisaks Norras, Šveitsis,

maanteel alates

4,5/126,

7-aastase

Kia olnud nii

hoiab hinda

22.

NARVA: Sir taki, P.Kerese 25.

VALGA: Salome, Valga, Pihlaka 2.

juhtiva

järjest

TARTU: Autospirit Tartu, Turu 47.

RAKVERE: Rakvere Autotehnika, Rägavere tee 44.

KOHTL A-JÄRVE: Inchcape Motors, Jär veküla tee

Autoteenindus, Kalevi põik 2.

Auto Bilt küsitluste

juhtiva autotootja

garantii

oma

annab kindla

ja proovi järgi!

VI L JANDI: Rael Autokeskus, Tallinna tn
KINDLUSTATUD KVALITEET

ja

mudeliperekonnast leiate uuele põlvkonnale sobilike väärtuste

aastateks.

PÄRNU: Inchcape Motors, Tallinna mnt 82.

AASTAT GARANTIID

hoiab hinda

garantii

ja

Islandil

garantii,

mis

kliendirahulolu,

on

välja

teenitud karmile kontrollile alluvate usaldusväärsuse

usaldusväärsuse

annab kindla konkurentsieelise ka

ja

Gibraltaril).
5,6/133.

keskmine alates

kui

on

kvaliteeditaseme

järelturul.

Vastab kohalikele nõuetele
Kütusekulu

pikaajalise

ja

tingimustele.
testiga.

määratud NEDC

osas

ja

kõrgeimail

Partner

kaardiga

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.03.2019 või kuni kaupa

jätkub.

DUNOON

sarja Lomond Fern kruus 0,32 l
14.99 €/ 18.99 €

IITTALA

sarja Graphics kruus 0,4 l
18.99 €/ 24.99 €

FISKARS

sarja Titanium
kokanuga

20

cm

79.99 € / 99.99 €

santoku-nuga

79.99 €/ 99.99 €

kokanuga

cm

15

67.99 € / 89.99 €

üldnuga 49.99 € / 64.99 €

FISKARS

FISKARS

sarja Rotisser

77.99

pann 26

cm

61.99 € /

pann 24

cm

57.99 € / 71.99 €

pann 28

cm

64.99 €/ 81.99 €

sarja Rotisser

€

haudepott

24

haudepann 26

haudepott

28

4,2 l 67.99 €/ 84.99 €

cm
cm
cm

3,1 l 83.99 €/ 104.99 €

99.99 €/ 124.99 €

BUGATTI

24-osaline
SPIEGELAU

söögiriistade
komplekt Amalfi

Toscana dekanter kahe

79.99 € / 99.99 €

34.99 €/ 54.99 €

pokaaliga

KÕIK VILLEROY
MARIEFLEUR BASICI
TOOTED
PARTNERKAARDIGA

KÕIK

–30%

VILLEROY
MARIEFLEUR

GRIS BASICI TOOTED
PARTNERKAARDIGA

–30%
ZWILLING
Twin Pollux
10

cm

ja

20

kööginuga
leivanuga

nugade komplekt 52.99

cm

20

cm

Aasia kokanuga
PINTINOX
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universaalnuga 13

cm
cm

42.99 €/ 53.99 €

23.99 €/ 29.99 €

46-osaline

juurviljanuga

10 cm19.99 €/ 24.99 €

juurviljanuga
kokanuga 20

8

119.99 €/ 149.99 €

138

35.99 € / 44.99 €
18

söögiriistade
komplekt Liberty

€ / 65.99 €

16 cm28.99 €/ 36.99 €

cm

cm

koorimisnuga 6

16.99 €/ 20.99 €

42.99 €/ 53.99 €

cm

16.99 €/ 20.99 €

KODUMAAILM

Partner

HEA PARTNERI SOODUSHINNAD

kaardiga

KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.03.2019 või kuni kaupa jätkub.

GOEBEL
vaas

SELTMANN

Wild Pansies 16

12-osaline lauaserviis

cm

34.99 €/ 41.99 €

Desiree 129.99 € / 169.99 €

teeküünlaalus Wild Pansies
11

cm

19.99 €/ 24.99 €

SELTMANN
18-osaline kohviserviis
Desiree 129.99 €/ 169.99 €

DĒLONGHI
kapselkohvimasin Dolce Gusto Infinissima
54.99 €/ 64.99 €

KÕIK ARABIA
KOKO SARJA

NÕUD
PARTNERKAARDIGA

–20%

Kaubmlinjs.a
T

aäirnmutglhüsd
to de

PAI
frotee
30x50

(beež ja roosa)
cm

50x100

1.70 €/ 2.20 €

cm

100x150

4.50 € / 5.70 €

cm

12.99 €/ 16.40 €

LEXINGTON

PHILIPS

Hotel Towel

pardel S9031/12

30x50

169.99 €/

cm

70x130

7.50 €/ 9.90 €*

cm

100x150

34.99 €/ 44.99 €*

cm

43.99 € / 54.99 €*

209.99

€

epilaator BRP545/00
*T

79.99 €/ 91.99 €
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Partner

kaardiga

KODUMAAILM
HEA PARTNERI SOODUSHINNAD
KEHTIVAD PARTNERKAARDI ESITAMISEL.
Pakkumine kehtib kuni 28.03.2019 või kuni kaupa jätkub.

JOOP!

CORNVAN DYCK

CORNVAN DYCK

satiinist

sarja Majestic satiinist

sarja Midnight

tekikott 150x210

tekikott 150x210

padjapüür

50x60 cm31.99 €/ 39.99 €

padjapüür 60x80
tekikott 150x210

33.99 €/ 41.99 €

cm
cm

95.99 €/ 119.99 €

cm

39.99 €/ 49.99 €

Romance

satiinist

39.99 €/ 49.99 €

cm

tekikott 230x210 cm54.99 €/ 69.99 €

tekikott 230x210 cm54.99 €/ 69.99 €
50x60

cm

9.90 €/ 12.49 €

padjapüür 50x60

cm

9.90 €/ 12.49 €

padjapüür 50x60

cm

10.49 € / 12.99 €

padjapüür 50x70

cm

10.49 € / 12.99 €

padjapüür

VERSE

sarja 90 Years BBV

satiinist

padjapüür 50x60

cm

29.99 €/ 37.99 €

padjapüür 60x80

cm

31.99 €/ 39.99 €

tekikott 150x210

cm

95.99 €/ 119.99 €

tekikott 230x210

cm

174.99 €/ 219.99 €

69.99

sulepadi 50x60

cm

54.99 € /

50x70

cm

63.99 €/ 79.99 €

sulepadi
ELEGANTE

€

suletekk 150x200

cm

199.99 €/ 259.99 €

suletekk 200x220

cm

319.99 €/ 399.99 €

HØIE
sarja Enviro
padi 50x60

BASSETTI

sarja Maiori satiinist (roheline ja punane)
tekikott 150x210

cm

tekikott 230x210

cm

padjapüür
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50x60

cm

65.99 €/ 83.99 €
79.99 € / 99.99 €
14.99 € / 17.99 €

cm

34.99 €/ 44.99 €

99.99

tekk 150x210

cm

79.99 €/

tekk 200x220

cm

134.99 €/ 169.99 €

€

INSPIRATSIOON

GURMEEKINGID

köögikunstnikule

3
Rosato veini-

äädikas

Üks või kaks tükki?

1

2

Jõulukuulis soolakaramellimaitseline

gurmeepopkorn on

kingitus,

Pruun või

magus

soolakara-

on

õrnalt

ja puuvilja-

Sobib iga salatiga, mereandide,

ne.

melliga maitsestatud
suhkur sobib hästi nii

juurviljade ning

kohvi, tee kui ka late

veiseliha-

magustamiseks ning

carpaccio’ga,

purgid ise interjööri

vahva

samuti liha mari-

kaunistamiseks.

mis sobib kas või

neerimiseks.

kuusekaunistuseks.

5

4

Külmpressi

oliiviõli söödavate
mis annab

kullatükkidega,

salatitele eriti luksusliku sära.

Musta torbikseent võib naljatlemisi pidada ka
Eesti trühvliks. Talvisel ajal oivaline seenemaitse
lisamiseks erinevatele roogadele.

7

6
ja pisut

Teesegule on
aroom

gastronoomiline kogemus ja
viis toidule maitse

See

on

uus

lisamiseks.

suurepärane kingitus ja

tekitab õhtusöögilauas
kindlasti

kõneainet.

Durumijahust
pasta assortii
mõnusalt käepärases

kinkekarbis

valmistab
kindlasti rõõmu

Huvitava

8

Rivsalt on täiesti omalaadne

ootamatu

maitsekooslusega

lisatud kõrvitsaseemneid

must tee.

ja kaneeli,

mille

ainuüksi viib mõtted hubasesse talveõhtusse.

pastaarmastajatest hobikokka-

9

Sel aastal

palju

tekitanud

rubiinpuna-

elevust

sest kakaooast valmistatud Eesti esimesed
roosad šokolaadid

on

mõnusalt sametise
õrnalt

ja

hapuka mekiga.

dele.

1Joe & Sephs'i gurmeepopkorn jõulukuulis 32 g 6.50 € 2Nicolas Vahé pruuni suhkru karamellid 76 g ja soolakaramellidega maitsestatud suhkur 100 g
5.89 €3Mazetti Rosato veiniäädikas 250 ml 2.80 € 4Eesti Andi must torbikseen 25 g 4.35 € 5Ouro Liquido kullatükkidega külmpressi oliiviõli
250 ml 19.40 € 6Nicolas Vahé must tee kõrvitsa ja kaneeliga 100 g 12.00 € 7La Fabbrica Della Pasta durumnisust käsitööpasta assortii 900 g 21.40 €
8Rivsalti riivsool riiviga 30 g 22 € 9 Chocolala rubiinšokolaaditahvel 80 g 7.55 € ja rubiin-šokolaadilaast marjadega 80 g 7.55 €
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TOIT

Tervislik

TAIMNE

TOIT
Taimsest toitumisest rääkides
on

kõige sagedasem küsimus,

kuidas saavad taimetoitlased
kätte nii olulised valgud, kui
nende menüüst puudub liha.
Siiski leiab tänu üha laienenud

Toidumaa-

valikule Kaubamaja

ilmas ka häid alternatiivseid
taimseid valguallikaid.
TEKST: Andri Peetso Mai-Liis Sipria
STIIL: KRISTI UUDMÄE

FOTOD: ERIK RIIKOJA, INDREK SUSI

Valgud

meie kehas

on

väga olulised,

nende

peamine ülesanne

on

tagada organismi kasvamine ja areng. Valgud

aitavad meil kasvatada

toonust,

ja hoida

ent ka keha teised

lihas-

koed,

luud

ja organid vajavad neid igapäevaseks
funktsioneerimiseks. Seega

on

proteiinil

oluline roll toiduainete lagundamisel ja
seedimisel
mis

ning antikehade tootmisel,

tagavad

meie

organismile tugeva ja

toimiva immuunsüsteemi.

Organismi igapäevane valguvajadus
sõltub inimese eluviisist
treenivad

regulaarselt

−

või

inimesed, kes
on

võivad suurendada valkude

gis.

Kui aga erirežiimi

pole,

eridieedil,

kogust söösiis arvesta-

toiteainetega rikastatud

takse soovituslikku valgukogust inimese

tega.

sega kokku

ni

peaks tarbima

päevas.

Sellise

50

grammi proteii-

koguse võime kerge

kätte saada igapäevastest toitu-

väetoitude

kõiksugu

kaalu põhjal. Näiteks 63 kg kaaluv inimene

Kui

sa

üllatunud,

ei ole

ja

erinevate

taimsete toode-

varem

taimse toitumi-

puutunud, oled kindlasti
milliseid uusi maitseelamusi

Toidumaailm

na.

üks enim

kui ka

külmutatu-

juurviljade tarbimine

mad valikud
rohelised

on

erinevad tumedad

ja lehelised, kuna

kõige rohkem

need

kalori kohta.

paksoi, vesikress, idud jne)

KAUNVILJAD (läätsed, kikerherned,

korral.

Puu-ja juurviljad varustavad keha vita-

mustad oad, aedoad

miinide, mineraalide, kiudainete ja

Kaunviljad

RIKKALIK TAIMNE TOIDUKORV

Üks korralik
sisaldama

taimne toidukorv

peaks

mängivad

puu- ja juurvilju, pähkleid

ja hädade

ja kaunvilju, seemneid ja täisteravilju.
Veelgi

oluliste taimsete

täisväärtuslikumaks saad seda
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suurt

ühenditega,

mis kõik

rolli tervise edendamises

ennetamises. Naudi neid too-

relt, erinevates roogades ja salatites või
tee smuutiks

−

nad

on

tervislikud nii

on

sisalda-

erinevaid toiteaineid

PUU- JA JUURVILJAD (lehtkapsas,

teiste

on

viljakandvaid tegevusi pika-

ealisuse saavutamiseks. Kõige tervisliku-

vad

pakub.

Küllaldane

dest nii loomse kui ka taimse menüü

vaevaga

142

värskena, küpsetatuna
muuta

jne)

kõige

rikkalikumad

taim-

sete valkude allikad. Lisaks sisaldavad

nad ka

suures

koguses vajalikke

kiudai-

neid ja teisi tervist edendavaid taimseid
ühendeid. Naudi neid omapäi, tee kotlet-

tideks,

valmista neist suppe,

kastmeid,

e

Tähelepanu! Tegemist
Alkohol võib

on

kahjustada

alkoholiga.
teie tervist.

rubriiktoit

määrdeid, magusaid kooke või haara
lihtsalt Toidumaailmast üks mõnus
kodumaine hummus.

PÄHKLID

JASEEMNED

(pähklivõid,

kõrvitsaseemnemääre, paleotoitude valik jne)
Pähkleid ja seemneid
lisada. Rikasta
ta

on

nendega

kerge menüüsse

salateid või

hommikupudrule, lisa

puis-

smuutidesse

või naudi isepäi, valmista neist kastmeid,
magustoite, tervisesegusid või lausa

taimseid juuste. Toidumaailma riiulitel

pähkli-ja

seemnetoodetest

puudust

ole. Veidi uudistades võid leida

malikke

põnevaid

ei

kõikvõi-

looduslikke tervislikke

määrdeid, segusid, snäkke ja magustoite.
VÄETOIDUD JA TAIMSED VALMISTOIDUD

(lehtkapsas, brokoli, idud, kanep, nõges, tšiia,
kookos, mustikad, taimsed piimad, juustud,

valmistooted)
Täisväärtuslik toitumine

põhineb

ge töötlemata toitudel. Kõik
värske
ei

on

pruugi

parem, ent kiire
me

eelkõi-

teavad,

et

elutempoga

alati leida võimalust

kodu-

köögis kokkamiseks. Toidumaailmas
on

suurepärane tervislike

valik,

mis aitavad kiirel

valmistoitude

ajal jääda truuks

tervislikule menüüle. Kodumaised taimsed kotletid,

juustud ja piimad

kaht-

on

lemata parem valik kui kiirtoidurestoranid. Kiiret tervislikku ampsu otsides
tulevad

kõige

appi

ka erinevad väetoidud

toiteainerikkamad

marjad,

−

seem-

ned, teravili, veetaimed, juurvili ja
puuvili. Need erinevad teistest toitudest
selle

poolest,

et sisaldavad

proportsio-

naalselt rohkem erinevaid toiteaineid.

Supertoitude

tarbimine aitab

tasakaalus-

tada võimalikke kiirest elustiilist tingitud toiteainete puudust, pakkudes suurel

hulgal

kehale

vajalikke vitamiine,

mineanti-

raale, ensüümne, aminohappeid ja

oksüdante. Toidumaailmast leiad nii
värskeid väetoite kui ka batoone,
reid ja segusid, mida
toitudesse

ja

on

pulb-

kerge teistesse

smuutidesse lisada.

MITMEKESISUS RIKASTAB

juures peab meeles pidama,
ükskõik, kas valime loomse või taimse

Toitumise
et

menüü,

on

tervislikkuse vaates oluline

mitmekesisus. Just nii saab kindel
et

saame

söögilaualt

kätte kõik

olla,

vajaliku

–

vitamiinid jt olulised ühendid.

valgud,

Mõistagi ei peitu tervislikkus ainuüksi
toidus,
ja

vaid üldistes

elustiilis. Hea

on

ilma valikust leiad

tooteid,

söömisharjumustes
teada,

et

Toidumaa-

hulga põnevaid

mis aitavad muuta toidulaua

mitmekesisemaks ja tervislikumaks.
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KÕIK VAJALIK
ÕNNESTUNUD
SÜNDMUSE JAOKS
Gurmee

Catering

teenindus

−

alati tipptasemel maitseelamus,

ja vajadusel

www.gurmeecatering.ee

•

abi sündmuse

planeerimisel.

info@gurmeecatering.ee

•

tel 602 4836

JOOK

Eesti

joogimaastikul on puhumas

palju

Värsked &
vägevad

Toidumaailmas

on

lai

valik uusi põnevaid kodumaiseid

jooke ning

nii

mõndagi huvitavat,

seks kaasa võtta või

joogid

värskendavaid tuuli. Kau-

bamaja

saabuvatele

hoopis

aiapidudele

VÄRSKENDAVAD
Eesti limonaadidel

poes

mida ise

ringi

käies leiab

maitsta,

esimeste

kingitu-

soojadega

viia.

LIMONAADID
on

tõeline võidukäik

aina laieneb. Minevikust

on

ja valik

jäänud mulje,

et

limonaadides oli suhkrut ja värvaineid rohkem,
kui ühes värskendavas joogis võiks olla. Enam

ilmtingimata arvata,

naad” taga

peitub midagi väga magusat ja eba-

tervislikku. Toidumaailmas

on

et sõna

„limo-

aga ei tasu

väga hea valik

ilma lisatud suhkruta ja värvaineteta karastus-

Suure suhkrusisalduse, värv- ja säilitusainetega karastus-

jookide

aeg

on

möödas. Nüüdsest võidutsevad

poelettideljanukustutajadsiltidega„ökö”,„vegan”,
„käsitöö”ja„loo%kodumaistesttoorainetest”.

jooke.

üllatab
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oma

toodangus ongi pigem „ökö”

toorained. Näiteks

uus

KRUTSKI

maitsekombinatsiooniga − õllesõpru

kõnetab võibolla

see, et

tegemist on humala-

limonaadiga, ning särtsakust
on

TEKST: Maret Mikk STIIL:
i i : KRISTI UUDMÄE FOTOD:: ERIK RIIKOJA,, INDREK SUSI

Uus suund

ja kodumaised

otsivatele inimestele

ehk hingelähedane sidruni maitse. Kokku

saabki ühe krutskiga joogi.

JOOK

Samamoodi mõnusalt värskendav

on TORI

maasikaõunahibiskuse

SIIDRI KOJAloodud

Sparkling Juice. Kui värviline silt maasikaga loob
magusast limonaadist, siis

kujutelma
sisu

sa

pudeli

muud. Tegu

hoopis midagi

on

roo-

joogiga,

on

kus ei ole lisatud suhkruid ega kunstlikke lisaaineid
seda

ilusal

ning

mittemagusat gaseeritud

mõnus

üks külm

kevadpäeval

pudel

mahla võiks olla

vahepala.

Loomulikult ei

saa

Eestis toodetud limonaadi-

dest rääkides vaadata mööda ÖUNAST, mis

juba

mõnda aega olnud üks

lemmik. Nüüd

ÖUN

on

turule toonud

öuna-ja tikrilimonaadi. Tikrit
siiani olnud

hitt! Lisaks
mis

on

Kaubamaja klientide
uue

maheda

pole Öuna valikus

ning sellest saab kindlasti selle
on

aasta

suuri pudeleid ilus ka kinkida. Ja

kõige toredam uudis − lähiajal saavad ka kõik
Öuna limonaadid endale mahe toote sildi.

teised

MIDAGI UUT M AH LAM AAI LM AS
Rõõm

näha Toidumaailmas ka hiidlaste

on

−

toodangut
1Dagö Berry õunamahl
330 ml 2.35 €

+

pant 0.10 €

2Dagö Berry õuna-mus-

kaugelt

Eriti hea

pant 0.10 €

+

on

uus

põnev leid

turule toonud

apple,

mis

uue

on

tootjalt REALIST,

käsitööjoogi

ergutab juues kõiki

matcha rohelisest teest (mis

kes

Matcha meets

niivõrd värskendav, et otsi

see

roheline

pudel

poest kindlasti üles ning proovi järele.
PUNCHon tuntud

kokteilide

mahekoostisosade

on

seas

100% ÖKÖ käsitöö-

PUNCH!,

ja

poolest on pudelisse pandud

täielik revolutsioon. Meie rõõmuks

mis

on oma

kusele lisaks saanud

värskusele

juurde ka

sildi

ja tervislik-

on

rauda

−

A, Bja Cvitamiini, antioksüdante,

teisisõnu kõike head. Lisaks

on

valikus

veel Soft Punch! Mate öko energiajook, mille kohta

tootjad

ise

ütlevad,

et selles

on

2,5 korda rohkem

kofeiini kui CocaColas, kuid 2,5 korda vähem
suhkrut ja 100 korda vähem keemiat. Nii et

6.90 €

superjook

on

kohal!

+

pant 0.10 €

7Park Tonicu toonikud,
+

pant 0.10 €

8Lahhentagge kuuse ja
1.85 €

+

uus

põlve, leiavad
ne,

mündiga,

musta

kasemahl

on

101

+

pant 0.10 €

sõstramaitseline jäätee
250 ml 1.60 €

+

haarata poes just selle joogi

kanepi ja ingveriga 350 ml
2.55 €

+

pant 0.10 €

13Birch Lagooni kasemahl tatraõiega 350 ml
2.55 €

+

pant 0.10 €

14Birch Lagooni kasemahl 350 ml 2.55 €
pant 0.10 €

teati, et

seega

miks mitte

järele ning turgutada
on

mahlad saanud ka

sildi

on

naturaalse,

Kui

on

on

„Ehtsa talutoidu”

värske

ja maitsva

need

−

see

toidu sümbol!

siiski isu siidri järele, siis väärivad proovõi MULL° NULL BLUSH,

samamoodi toodetud 100% eestimaisest

toorainest
mõnusa

Nende

vali-

naturaal-

tervistkevadväsimuse vastu. Ühtlasi

ning

on

poolmagusad alkoholivabad

mulliga joogid uhkes šampanjapudelis.

jookide

täiskasvanule”

pant 0.10 €

12Birch Lagooni kasemahl

suure

on

Juba vanasti

haiguse vastu,

mis

11PUNCH! rooibose-ja

tagasi lapse-

sõstraga, tatraõiega, kanepi-

ingveri ja võilillemeega.

nimaitseline energiatee 250
pant 0.10 €

reisi

ku kodumaiseid kasemahlu: saadaval

pant 0.10 €

+

valmistatud

GMOja

BIRCH LAGOONi toodetud

vimist MULL° NULL ROSE

ml 1.60 €

on

on

Need, kes otsivad nostalgilist

9PUNCH! mate-ja sidru-

10PUNCH! hibiski-ja

mahlad

naturaalne.

gluteenivaba ning

kardemoni toonik 250 ml

+

kodumaine

pant 0.10 €

rabarberijook ning Mull
Blushi vaarika ja mustika
alkoholivaba jook 750 ml

250 ml 1.60 €

mõlemad väga huvitava

maitsekooslusega. Soft Punchid sisaldavad ka
looduslikku

+

õunamaitseline limonaad

„vegan”.

Ökö jääteed mulliga (hibiskus & õun ning
rooibos & sõstrad)

pant 0.10 €

5ÖUN: õunalimonaad
750 ml 4.50 €

1.45 €

nad turule toonud alkoholivabade jookide sarja

Soft

+

erinevad maitsed 200 ml

mis vähese suhkrusisalduse

poolest,

kokteilide

oma

750 ml 4.50 €

6Mull Rosé maasika ja

meeli. Kooslus

pakatab teadupärast

antioksüdantidest), õunast, ingverist ja laimist
on

pant 0.10 €

kujunduse ja pudeliga.

on see, et kõik

hiiumaisest toorainest. Mahl

4ÖUN: tikrilimonaad

KEEGI PANI JÄÄTEE SISSE MULLI!

Dagö Berry tooted paistavad juba

silma stiilse

2.35 €

3Dagö Berry õunapirnimahl 330 ml 2.35 €

Veel üks

õunamahla.

tasõstramahl 330 ml
+

DAGÖ BERRYon turule toonud õuna-

pirnimahla, õuna-mustasõstramahla ning puhta

tunnuslause „Enesekindlale
on

igati asjakohane.

Kes soovib endale

aegajalt lubada alkoholi-

vabade jookide kõrvale mõne hea kokteili, siis
uuteks maitsvateks eestimaisteks kaaslasteks

tasub kindlasti ära

proovida

Saaremaal toodetud

Lahentagge kardemoni-kuusetoonik või Park Tonic,
mille kõik neli maitset

ja

nüansirikka

sobivad ka

on

erakordselt üllatavad

maitsega, gluteenivabad ja

veganitele!
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RETSEPT

Retseptid : Maru
FOTOD: SIIM VAHUR

NÕUD: NÜÜD KERAAMIKA
KÕIK VAJALIKUD TOIDUAINED LEIAD
KAUBAMAJA TOIDUMAAILMAST.

TAIMNE & ROHELINE

Seemnekreekerid

ja ürdine päeva lilleseemne määre

neeritud
2 PLAADITÄIT

laktoosivaba, gluteenivaba,
munavaba, vegan

65 g kõrvitsaseemneid
●

115 g linaseemneid

●

40 g tudraseemneid
Karmeli talust

●

●

1 tl

25 g kanepiseemneid

jahvatatud koriandrit
●

●

Tudraseemned

soola ja pipart

pärmihelbeid
●

●
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peotäis

ürte

aga mõnus

alternatiiv, mida kreekeri peale määrida.
Eelkuumuta ahi 100 kraadini. Purusta
kõrvitsaseemned

jämedaks jahuks,

sega

juurde kõik ülejäänud seemned-ürdidmaitseained, lisa
seks. Lase

vesi

ning

sega

ühtla-

seemnesegul paisuda, jaga

0,7 dl vett

(petersell, basiilik)

vahel

parasjahu

õhukeseks

mm). Vajuta rullitud pinnale
ruudustik ning

pind

ja küps.

on

Lase

küpseta ahjus

noa

2–3

(u

3

abil

tundi,

täielikult dehüdreerunud

jahtuda ning

murra

siis

tükkideks. Hoia õhukindlas karbis.

leota 2–3 tundi

2 sl

on

väeilu-

paberi

ÜRDINE

●

puhas eestimaine

kogus kaheks ning rulli kahe küpsetus-

PÄEVALILLESEEMNEMÄÄRE

●

on

milles leiduvad õlid teevad meid

saks. Päevalilleseemnemääre

kuni

päevalilleseemneid,

mõnus

0,3 l vett

redisevõrseid

2 dl

on

1 tl soola

● serveerimisel Väike Mahetalu

●

täis kreekerid

Seemnejõudu

35 g mooniseemneid

●

porgandiga

näks, mida hummuse või pesto sisse pista.

toit,
●

mari-

Leota

päevalilleseemneid ning purusta

koos ürtide,
ga

pärmihelveste ja maitseainetesauseguri või väiksema köögilõikuri abil.

Kontrolli maitset ning lisa vajaduse korral

soola-pipart või ürte.

Säilita külmikus.

Suvikõrvitsanuudlid

avokaadokreemi,
edamameubade,
idandite
laktoosivaba,
gluteenivaba,
munavaba,

vegan

ja praetud tofuga
Suvikõrvits nuudliks ja pehme kreemine avokaado
kastmeks, kõrvale kirkalt rohelised edamameoad,

sinepiselt teravad rediseidud ja tulised
kud

●

1 suvikõrvits

●

2

●
●

●

peotäit kooritud

redise-

ning

täisväärtuslik taimne eine

Kui suvikõrvits tundub

nuudlisegadusse

liiga kerge

tofukuubivalmis.

ongi

einena, siis lisa

veel ubadest või mustast riisist

edamameube

valmistatud nuudleid. Kui külma salati asemel

(külmutatud)

eelistad siiski

2 avokaadot

ja keeruta kiirelt.

soola

1–2 tl

ja pipart
sidruni mahla

●

1 pakk tofut

●

2 sl

●

2 sl kuusevõrse-

sojakastet

sooja, heida

nuudlid kiirelt

pannile

Sega marinaad sojast, kuusevõrsesiirupist ja
Srirachast ning aja potis kuumaks. Vala kuubikuteks lõigatud tofule ning lase marineerida.
Pese suvikõrvits
deks. Poolita

ja tõmba nuudlikoorijaga riba-

avokaado,

siirupit

suru kahvliga kreemiks,
puista maitseks soola-pipart ja pigista pisut sidru-

●

1 tl Sriracha kastet

nimahla. Blanšeeri edamameoad keevas

●

rediseidusid

mõne minuti jooksul ning aja pann tofu jaoks
kuumaks. Pruunista tofu kõik
naad

on

küljed,

kleepuv. Sega suvikõrvits,

omavahel,

tõsta taldrikusse

vees

kuni

oad

mari-

ja avokaado

ning

puista peale rediseidusid ja tulist
tofut.
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Retsept
rubriik

Rohelised
3 PANNKOOKI

pannkoogid

täidisega

Pannkooki saab teha ka ilma munata ning nõgest
ja spinatit sisse peites saab uhke superpannkoogi.

kõik ühtlaseks

gluteenivaba,

See

tõsta tainas

munavaba, vegan

Diaryse retseptist,

laktoosivaba,

pannkook

maheda
●

●

100 g

kiker-

on

inspireeritud

jahvatatud nõgese ja amarandiga.

hernejahu

on

suurepärane siduja

kreeklaste poolt igavese

1 sl amaranti

peetud teravili,

nõgesepulbrit

0,3 l vett

●

1 tl soola

●

2

aminohappeid ja

on

on

sümboliks

2019

pannile, aja

ümber,

kas-kuldne ning

etterohe-

ühtlaselt laiali. Keera

kui ühelt

poolt

on

pannkoogi pinnale

mullid. Küpseta kogu tainas

kenasti
on

tekkinud

pannkookideks.

Serveerimisel tõsta pannkoogi sisse peedipestot,

väga palju kasulikke

vitamiine.

kikerherne-ja nõgesejahu, amarant ja sool.

peotäit spinatit

HOOAEG / KEVAD

millel

nooruse

Kiker-

ja amarant

pannkoogitainaks ning lase pool-

tunnike seista. Kuumuta pann, lisa pisut õli ning

vaatlikult

mõnd

hummust,

porgandit

Mõõda kannmikserisse vesi, värske spinat,

(Hiid)
●

Green Kitchen

ent muudetud väekamaks

hernejahu

● 1 sl

150

rikkaliku

Surista

või

keedetud

läätsesid,

marineeritud

koreapärast porgandisalatit ning

salatilehti. Puista röstitud seemneid või dukkah’t

ning naudi täisväärtuslikku taimetoitu.

M

ARTISANAL GIN
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AN ARTISANAL GIN

CRAFTED

ia

lilldhe

Ai>

Tähelepanu! Tegemist
Alkohol võib

on

kahjustada

alkoholiga.

Sinu tervist.

EXPEFTLY

IN ESTONIA

TOIDUMAAILMA UUDISED

MR. FILBERT'Si

põnevad snäkid
Toidumaailma

on

müügile

toodetud soolased
reerituna eri riikide

saabunud

pähkli-ja

Inglismaal

seemnesegud.

köökidest

on

Inspi-

Mr. Filbert's

võtnud California mandlid, võised India pähklid
diast

In-

ja Vietnamist ning proteiinirikkad Argentina

maapähklid ja katnud need Ühendkuningriigist
korjatud

tšillide, metsiku küüslaugu, maitse-

mee,

taimede ja meresoolaga. Mr. Filbert's kasutab
tootmises 100% looduslikke koostisaineid, tooted
on

ilma kunstlike lisandite, maitseainete või

säilitusaineteta. Looduslikkus

õhuga röstimine muudavad
tervislikumaks. Tulemuseks

ja

unikaalne kuuma

Mr. Filbert'si
on

suupisted

gurmaanide poolt

kõrgelt hinnatud maitsvate suupistete sari!

PUNCH!

ka ras tusj oo gid

teadlikule hedonistile
Punch Drinks

on

tuntud

oma

tervis-

poolest.

Nende
on

valmistatud taimetõmmistest

ja

saldavad seetõttu tervislikke

toiteai-

õied

si-

parimad teelehed,

ja puuviljad ning

tõmmistab

need ise. Jahutatud tõmmisele

lisa-

puhul

on

tegemist Põhja-Prantsus-

liku

gurmeekokaga, kes

on

loonud tõeliselt

pärase toidumärgi. Nicolas Vahé naudib
sioonilise

kirg-

oma-

tradit-

ja nüüdisaegse köögi kombineerimist,

pakkudes uusi ja üllatavaid maitsekooslusi väikese
skandinaaviapärase tvistiga.
valik

on

Nicolas Vahé toote-

hästi mitmekesine, kust võib leida nii

pastat, vürtse,

Äsja

on

pruun

ja

kastmeid kui ka õlisid.

kaubamärgi valikusse lisandunud ka
soolakaramelliga

maitsestatud suhkur, mis sobib

hästi nii kohvi, tee kui ka late magustamiseks,
huvitava

ning pisut ootamatu maitsekooslusega
mustja roheline teesegu ning erinevad kohvisiirupid, millega
sust oma

saad

lisada õrna

kvaliteetmagu-

kohvile, pannkookidele, jogurtile,

tele. Nicolas Vahé tooted sobivad kõikidele

gurmaanidele ja hea disaini armastajatele!
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vahvli-

vaid

toor-

ning on võimalikult vähese
suhkrusisaldusega. Väikestes partiides tõmmistatud

jääteed

on

täis ter-

vislikke vitamiine, toitaineid ja
oksüdante.
mas

Kaubamaja

anti-

Toidumaail-

leiad nüüd kolme sorti Soft

Punch!

jooke:

mate

ja sidruniga,

hibiski ja õunaga ning rooibose ja

takse mulli, saades tervislikud, 100%

sõstardega.

ökod ja vähese suhkruga joogid.

gid

Punch Drinks

ägedaid maitseid,

peab oluliseks, et joogid oleks nii tervislikud kui ka põne-

maal sündinud ning praegu Taanis tegutseva

joogid

ainest

tevõte sorteerib

gurmeetooted

valmivad

džinnikokteilide

neid, vitamiine ja antioksüdante. Et-

Nicolas Vahé

Seepärast

ökomärgistusega parimast

uued Soft Punch! karastusjoogid

Nicolas Vahé

vad.

like karastusjookide ja kvaliteetsete

on

Soft Punch! karastusjoointelligentne valik, kui otsid
aga ei taha

tühje

kaloreid ega üleliigset suhkrut!

EYLURE’I LUKSUSLIKUD RIPSMED

JUST KAMA: lihtsad

Naaritsaefektiga Luxe-kollektsiooni valikus

ja tervislikud maitsed
Just Kama

loodud selleks, et eestimaisest kamast saaks

on

rahvusvaheliselt tuntud

ja

on

rukkikama, mis

on

Eestis külmkuivatatud kodumaisest toorainest

marjajahuga. Marjakama segude kasutusvõimalused
tud– seda saab kasutada smuutide

on

marjakamade retseptid
või

tekstuuriga. Tänu siidefektkiule
sünteetilised ja julmusevabad.

on

Opulentne
torkava

–

on

nad siiski

meelitav, õrn ripsmelöök, mis annab

silma-

tekstuuri

pikkuse ja

– lopsakad ripsmed,

Barokne

nüüd kaks

ehtsa kasuka pehmuse

mille kaar annab

pilgule

magus-

jumaliku

retseptide

Just Kama

rahvusvaheliselt tuntud Anett

piiri-

on

ja jookide segudes,

toitudes, liha ja kala paneerimisel jne.
partner

segatud

on

ja sulgkerge

armastatud tervisetoode. Just Kama

toodete tervislik algkomponent

kõrgkvaliteetse

säravat ja glamuurset stiili, mis

on

Velsberg ning

mõõtme.

tema

leitavad ka Kaubamaja kodulehelt

Kõiki retsepte on lihtne ise järele
suhkruvaba, nisuvaba ja sisaldab

marjakama pakenditelt.

proovida. Marjakama

on

25% külmkuivatatud marju. Marjakama
moodne ja tervislik, Eesti

oma

on

maitsev,

väetoit!

Hullutavalt maitsvad

Alutaguse juustud

GLOV
lahti

Peipsi põhjakaldal Iisaku aleviku piiril valmivad Alutaguse

halli-

tusjuustud. Tegemist on pereettevõttega, mida veavad vend
ja õde, Madis ja Triinu. Alutaguse juustud teeb eriliseks see,
et

juustu

valmistamiseks kasutatakse

toorpiima,

seetõttu

juustu rohkem mineraalained ja vitamiine. Alutaguse
valikus
on

on

valge-, sini- ja sini-valgehallitusjuustud.

jääb

juustu-

Kõik

hoida seda

maitsega.

enne

oma

enne

umbes tund,

seega väärivad

−

on

olnud

rasuse

GLOV

Expert Line,

nahale

ja

puhastab

for

naha

Oily

vee

on

eripära

Skin

on

silmas

hüdrolipiidkihti .
ja

spetsiaal-

pidades.

mõeldud

valmistatud koorivast kiust, mis
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abil saad

loodud

rasusele

ergutab

GLOV eemaldab

meigi,

ennetab dehüdratatsiooni.

on

kui

GLOV Expert Line, for Dry Skin

on

mõeldud kuivale

nahale ja valmistatud siidjast pehmest kiust. GLOV,

umbes

for Dry Skin libiseb nahal pehmelt ja puhastab seda

au

pool

pakkuda

vabariigi aastapäeval presidendi külalistele,
juustud kindlalt proovimist!

kõigist meigijääkidest.

ja

Tooted

sini-ja sini-

valgehallitusjuustu

söömist. Alutaguse juustul

tooteid ka

pääseb esile,

serveerimist toatemperatuuril

valgehallitusjuustu
tundi

Juustu tõeline maitse

Line’i uute käsnade

selt kas kuiva või

loomulikku

juustud

mõnusalt kreemised ja pigem vähem vänged, arvestatud

eestimaalaste

Expert

tõhusalt. Kuna kuival nahal
toode ei koori, küll
toniseerib ühe

aga

on

vaja erikaitset, siis

see

eemaldab ta meigi, puhastab ja

sammuga.
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kolm 50-eurost kinkekaarti.

Lahendusi ootame kuni 6.

aprillini

või

postiga

hooaeg@kaubamaja.ee

kas meilitsi aadressil
aadressil

Hooaeg,

Kaubamaja AS, Gonsiori 2, 10143 Tallinn.
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õige vastus

Kaubamajaga”. Õigesti

Ene Veersoo, Monika Eidast
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