Zagrizi
v poletje!

Presenecenja so slajsa z
Darilno kartico Supernova.

supernova.s1
■

SUPERNOVA

KAZALO

UŽIJTE VSE
RADOSTI
POLETJA!
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NA POLETNO
NAKUPOVANJE
TUDI S KOLESOM

S soncem obarvani dnevi že namigujejo, da se bliža tako težko
pričakovano poletje! Čas sprostitve, uživanja, razvajanja in dogajanja
– zunaj ali notri, pod vodno gladino, na kolesu ali visoko v hribih,
med prijatelji, z družino ali solo … Kakorkoli – v tej številki revije
SuperStyle poiščite sveže poletne namige za uživanje po vaše! Od
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zadnjih plažnih trendov v slogu tropskih vibracij (na strani 10
vam jih predstavlja Ana Klašnja) do odkrivanja slovenskih biserov,

Z ANO KLAŠNJA
V TROPSKI RAJ

skritih kotičkov in lokalnih zanimivosti. Imate raje utrip adrenalina
ali zen kotiček v družbi dreves? Odkrijte ju v nadaljevanju! S
kulinaričnimi nasveti vas vabimo tudi na poletni piknik – naj bo
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zdrav in okusen! Še pred tem pa spoznajte, kako svoj obraz pravilno
zaščititi pred soncem. Da boste lahko uživali na polno!

TUNIN STEJK Z ŽARA IN
KREMNA POLENTA

Tudi v skupini SUPERNOVA z optimizmom vstopamo v novo
obdobje. Vabimo vas, da radovednost delite z nami in se nam
pridružite pri raziskovanju, ustvarjanju in odkrivanju novega!
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Veliko sonca in vetra v laseh vam želimo! Predvsem pa, da zdravi in v
krogu svojih najdražjih uživate v vseh radostih poletja.

TOP IDEJE ZA IZLETE
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Vaša ekipa m2 Centermanagement d.o.o.

NAGRADNA IGRA:
TORBA, POLNA POLETJA
Potegujte se za nagrade v
vrednosti več kot 500 EUR!

VIDEZ Z NASLOVNICE
Prosojen kimono C&A, 20,00 €
Zgornji del kopalk CALZEDONIA, 20,00 €
Kratke hlače iz jeansa TOMMY HILFIGER, 89,90 €
Ogrlica v zlati barvi C&A, 11,99 €
Ogrlica s pisanimi kamni C&A, 7,99 €

SPREMLJAJTE NAS: www.supernova.si
SupernovaQlandia

IZDAJATELJ: Supernova Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. UREDNICA: Alenka Birk. PRODUKCIJA
in KREATIVNA ZASNOVA: Vodik d.o.o. MODEL NA NASLOVNICI: Ana Klašnja. FOTOGRAFIJE: Aleš Bravničar
(naslovnica, modna zgodba), foto – arhiv trgovin, Shutterstock. NAKLADA: 250.000. Vsi objavljeni izdelki, ki so predstavljeni
v reviji SuperStyle POLETJE 2021, so na voljo v ponudbi izbranih nakupovalnih centrov Supernova v Sloveniji v okviru
obratovalnega časa. Več informacij o prisotnosti prodajaln v posameznih nakupovalnih centrih preverite na www.supernova.si.
Fotografije izdelkov so iz arhiva trgovin, velikost fotografije pa ni nujno v sorazmerju z dejansko velikostjo izdelka. Pridržujemo
si pravico do spremembe podatkov in se opravičujemo za morebitne napake v besedilu. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.
Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov: magazin@supernova.si. Veseli bomo vašega mnenja ter predlogov
in idej za naslednjo številko revije SuperStyle. Ličenje modela: Maja Drab. Manikira modela: salon ManiPediSpa. Pričeska: Lea
za Frizerski salon Simple. Asistent fotografa: Žiga Leški.

www.supernova-kartica.si

SupernovaSiska

www.supernova.si/igra

SupernovaLjubljana

supernova_slovenija

Supernova • SuperStyle
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KER SMO SUPER

VABLJENI NA SUPER
POLETNE NAKUPE,

Spremljajte nas:
www.supernova.si

kamorkoli vas pot zanese!

www.supernova-kartica.si

www.facebook.com/SupernovaLjubljana
www.facebook.com/SupernovaSiska

www.facebook.com/SupernovaQlandia

Dobrodošli v največji verigi nakupovalnih centrov,
ki so vam dostopni po vsej Sloveniji (25 lokacij,
10 statističnih regij in več kot 700 trgovin). Ne
glede na to, v katero Supernovo vstopite, pri nas
lahko pričakujete celostno nakupovalno izkušnjo
– z nakupi, zabavo in kulinariko. Zato v Supernovi
ves čas izpopolnjujemo ponudbo, odpiramo nove
trgovine, gradimo in prenavljamo za vas. Pri nas
je vedno polno novosti, zanimivosti in velikih
načrtov. Pustite se presenetiti!

www.instagram.com/supernova_slovenija

Jesenice
Kranj (3)

Skupina Supernova Slovenija

Kamnik

BOSTE LETOŠNJE POLETJE
ODKRIVALI SKRITE
KOTIČKE SLOVENIJE?

Nova Gorica (2)

Ljubljana (2)

Ajdovščina

Odlično! Raziskujte jih peš, s kolesom ali z avtomobilom,
če pa za svoj nepozabni izlet karkoli potrebujete, obiščite
najbližjo Supernovo, kjer si lahko kupite marsikaj – tudi
darilo po meri, če ste namenjeni na obisk k sorodnikom na
drugi konec Slovenije. Če vam primanjkuje časa za izbiro
darila, je tu DARILNA KARTICA SUPERNOVA.

Postojna

Koper (2)

Darilno kartico Supernova lahko
unovčite v 15 nakupovalnih centrih in v
več kot 700 trgovinah po vsej Sloveniji.
Vabljeni na www.supernova-kartica.si,
kjer lahko preverite, v katerih centrih
lahko opravite nakup oz. unovčite
darilno kartico ali pa se odločite za
spletni nakup – tudi v zadnji minuti
(E-darilna kartica Supernova).
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V naših centrih lahko
med drugimi obiščete
tudi naslednje nove
najemnike:
Supernova Mercator Kranj
Primskovo: T2, Telekom, Polzela;
Supernova Mercator Kranj Savski
otok: Aler, Supernova Mercator
Ljubljana Šiška: Kibuba, Loterija,
Hiša daril, SitiPet, Polzela;
Supernova Ljubljana Rudnik:
Sariko, Supernova Nova Gorica:
Sitarita, Sanolabor; Supernova
Qlandia Kranj: Vzajemna, Buzz,
Sport Vision; Supernova Qlandia
Nova Gorica: T2, Sport Vision,
Out of office.

Ravne na
Koroškem
Slovenj
Gradec

Maribor (3)
Ptuj
Slovenske
Konjice

Za vas prenovljeni
v letu 2021

LEGENDA:
Celje

Supernova lokacija
Možnost unovčenja in nakupa
Darilne kartice Supernova
Supernova: Ljubljana Rudnik,
Ljubljana Šiška in Nova Gorica

Krško

Supernova Qlandia: Kranj, Krško,
Nova Gorica, Novo mesto, Kamnik,
Maribor in Ptuj

Novo mesto (2)

Supernova Mercator: Kranj Primskovo,
Kranj Savski otok, Novo mesto

Možnosti unovčenja Darilne
kartice Supernova
Metlika

Supernova Mercator Ajdovščina in
Supernova Mercator Postojna

Supernova Mercator Kranj
Primskovo: Alpina; Supernova
Mercator Kranj Savski otok: Toper;
Supernova Mercator Ljubljana
Šiška: Alpina, Paz (Trenutek
Caffee); Supernova Mercator
Novo mesto: dm drogeriemarkt,
Alpina; Supernova Qlandia Nova
Gorica: Etnika Slog, Office Shoes;
Supernova Qlandia Novo mesto:
Lekarna Mačkovec, Hervis,
Proteini; Supernova Qlandia Ptuj:
Telemach.

PARKIRNA HIŠA SUPERNOVA
LJUBLJANA RUDNIK
V nakupovalnem centru Supernova Ljubljana
Rudnik vam je že nekaj mesecev na voljo povsem
nova in izjemno prostorna parkirna hiša, ki bo poleti
2021 pridobila še dodaten del parkirnih površin in
bo obiskovalcem ponudila kar 1.800 parkirnih mest
(od skupno predvidenih 2.500). Ob obstoječem
nakupovalnem centru Supernova na Rudniku pa raste
tudi že moderno nakupovalno središče novih dimenzij.
To bo vrhunska nakupovalna destinacija v našem
glavnem mestu s popolno nakupovalno izkušnjo,
vrhunsko kulinariko ter z neomejenimi priložnostmi za
druženje, zabavo in razvedrilo.
Supernova • SuperStyle
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SUPER NOVOSTI
Ker podpiramo aktiven življenjski
slog, vas toplo vabimo, da v
poletnih mesecih opravite del
svojih nakupov tudi z najbolj
trajnostnim načinom prevoza
– s kolesom. Razkrivamo, kateri
centri SUPERNOVA so varno
dostopni s pomočjo pritiska na
pedala. Pred ali po nakupovanju
pa se razglejte še po okolici,
zagotovo boste odkrili kakšno
novo kolesarsko pot.
SUPERNOVA QLANDIA KAMNIK
Prva postaja sistema avtomatizirane
izposoje koles Kam-Kolo je pri
nakupovalnem centru Supernova
Qlandia Kamnik in vodi do Doma
kulture Kamnik. Letos so tudi
povečali število električnih koles.
Kamnik ima izjemno urejene
kolesarske steze. Od centra se lahko
zapeljete do Arboretuma, Domžal
in na Veliko planino. Na voljo so
stojala za Kam-Kolo.
SUPERNOVA KOPER
Mimo centra vodi urejena kolesarska
pot. Gre za mestno traso, ki je
vezana na Parenzano-Porečanko in
na okoliške kolesarske destinacije.
Izposoja koles v Kopru še ni vpeljana.
SUPERNOVA MERCATOR
KRANJ SAVSKI OTOK
Center mesta je z novo kolesarsko
stezo povezan z Majdičevim logom,
ki je v zadnjih letih bolj poznan pod
imenom Savski otok ter ponovno

NA POLETNO
NAKUPOVANJE
TUDI S KOLESOM!
obuja povezavo starega mesta z
nakupovalnim središčem in zelenimi
površinami ob Savi.
SUPERNOVA MERCATOR
LJUBLJANA ŠIŠKA
Mimo centra vodi urejena kolesarska
pot v sklopu kolesarskih poti po
Ljubljani in ponuja izposojo mestnega
kolesa BicikeLJ.
SUPERNOVA QLANDIA KRANJ
Mimo centra gre mnogo kolesarskih
poti, ki vodijo do starega mestnega
jedra, do Primskovega, proti Škofji
Loki, pa tudi v smeri Brezij preko
Naklega.
SUPERNOVA QLANDIA NOVA GORICA
IN SUPERNOVA NOVA GORICA
Mimo prvega centra pelje kolesarska
pot, ki se nadaljuje do središča mesta
in nato zavije do drugega centra.
Naprej pelje vzdolž državne meje do
Solkana, v drugo smer pa do Rožne
Doline ter se nadaljuje proti Šempetru
pri Gorici in Vrtojbi.

IZPOSTAVLJENO
IGRIŠČE V SUPERNOVI
NOVA GORICA
Ponosni smo, da najmlajšim
obiskovalcem Supernove Nova
Gorica lahko ponudimo prostor, kjer
lahko sprostijo svojo energijo in
uživajo na novem otroškem igrišču.
Več novosti na www.supernova.si.
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SUPERNOVA QLANDIA
NOVO MESTO
Od mestnega jedra vodi kolesarska
trasa mimo nakupovalnega centra
do Otočca in se nadaljuje proti
Šmarješkim Toplicam. Nakupovalni
center obiskovalcem ne ponuja
avtomatske izposoje koles.
SUPERNOVA QLANDIA PTUJ
Od nakupovalnega centra
Supernova Qlandia Ptuj, kjer so
obiskovalcem na voljo stojala
za kolesa, vodi kolesarska pot
naravnost v staro mestno jedro ter
do Ptujskega jezera.
SUPERNOVA QLANDIA MARIBOR
S kolesom se lahko varno in brez
težav po urejenih kolesarskih poteh
podate tudi do Supernove Qlandia
Maribor.

KAJ DOGAJA
V Supernovi
Supernovi se vedno nekaj dogaja.
Aktualne dogodke in nagradne igre
spremljajte na www.supernova.si in
www.supernova.si/igra (pogosto so
nagrade Darilne kartice Supernova).
Vabljeni tudi k prijavi na naše
E-mail novičke, da boste med prvimi
obveščeni, "kaj dogaja".
Supernova Ljubljana Šiška
Supernova Ljubljana Rudnik
Supernova Qlandia
Supernova_Slovenija

Kamorkoli vas zanese pot,

OSVEŽITE SE IN
OKREPČAJTE
v najbližji Supernovi

Supernova
Ljubljana Rudnik
Dober pek – Za dober tek
Piazza del Papa
Running sushi & wok
Segafredo
Vozi Miško
Supernova Qlandia
Novo mesto

Supernova Nova Gorica
Caffe Caffe
Sitarita
Supernova
Ljubljana Šiška
Caffe Elite
Coffe Shop

Med poletnim potepom po Sloveniji zavijte v enega
od trgovskih in nakupovalnih centrov Supernova, kjer
boste našli osvežitev in pestro kulinarično ponudbo za
vsak okus. Druženje ob kavici, sladko razvajanje ali
okusno kosilo – zagotovo boste našli dober razlog za
obisk Supernove.
Predstavljamo vam izbrane gastronomske
ponudnike v 25 centrih Supernove z lokacijami
v kar 10 statističnih regijah Slovenije.

Green Republic
Lars & Sven Burgers

Supernova Koper

Kavarna Natura

Restavracija Angel

McDonald's

Pralina

Sladoledni vrt

Rdeča češnja

Trenutek Caffe

Spar To go

Vozi Miško

Time Out Cafe
Vinoteka Šturm
Supernova
Qlandia Ptuj
Bar Code
Verdi
Mercator Koper
Santana Coffee shop bar
Barbapapa bar

Supernova Qlandia
Krško
Bar Sonček
Center Café

Konteiner burger

Coffee shop
Pizzerija in
špagetarija Buf
Carnium Caffee

Supernova Qlandia
Nova Gorica

Mercator Celje

Kafe B

Kavarna Platana

McDonald's

Picerija Verona

Restavracija Interspar

M-Caffee

Supernova Mercator
Primskovo

Slaščičarna Bambu

Hedonist

Supernova
Qlandia Kranj

Supernova Mercator
Novo mesto

Cafe Cappuccino

Santana Coffee shop

Caffe Boutique

Konteiner burger

Luna Caffe

Zaključite svoj nakupovalni dan s prijetnim druženjem
ob dobri hrani in pijači, otrokom pa privoščite igro in
nekaj sladkega. Tu smo za vas, da vas razvajamo in vam
ustvarimo popolno nakupovalno izkušnjo.
Vaša Supernova

Supernova Maribor

Supernova Mercator
Savski Otok

Lola Caffe
McDonald's
Restavracija Interspar
Supernova
Mercator Ajdovščina
Kavarna CC
Supernova
Mercator Postojna
Citi kava

Mercator Slovenj
Gradec
Kavarent

Supernova
Qlandia Kamnik
Mama Paula
Spar To go
Mercator Jesenice
Pelot
Supernova Qlandia
Maribor
Kavarna Verdi
Restavracija Interspar

Supernova • SuperStyle
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VERJAMEMO,
DA JE UDOBJE KLJUČ DO SREČE
IN CROCS JE PRAV TO.

Intersocks d.o.o., Reška cesta 29, 1330 Kočevje

LAŽJI.
MEHKEJŠI.
FLEKSIBILEN.

Crocs trgovina
P.E. Supernova
Jurčkova cesta 223
1000 Ljubljana, pritličje
tel.: 030 672 284
crocs.supernova@gmail.com

SUPER STIL

BELA JO JE OSVOJILA
Prosojen kimono C&A, 20,00 €
Zgornji del kopalk CALZEDONIA, 20,00 €
Kratke hlače iz jeansa TOMMY HILFIGER, 89,90 €
Ogrlica v zlati barvi C&A, 11,99 €
Ogrlica s pisanimi kamni C&A, 7,99 €

ANA
KLAŠNJA
Primabalerina je premierno odstrla
modno tančico poletnih trendov in
nas popeljala naravnost v najtoplejši
del leta z najbolj vročim stilom
poletja v safari vzdušju.
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CIKLAMNA RAPSODIJA
Dolga obleka Fracomina, SPORTINA, 139,00 €
Klobuk C&A, 14,90 €
Pas C&A, 9,99 €
Ogrlica v zlati barvi C&A, 11,99 €
Obutev Upcollection, MASS, 39,99 €

Supernova • SuperStyle
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VZDUŠJE DŽUNGLE
Obleka Fracomina, SPORTINA, 139,00 €
Pas ORSAY, 7,99 €
Obutev Tommy Hilfiger, HUMANIC, 89,95 €
Sončna očala Liu Jo, CLARUS, 189,00 €
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ZASENČEN POGLED
Klobuk C&A, 11,90 €
Obleka Fracomina, SPORTINA, 119,00 €
Zapestnica C&A, 9,99 €

Supernova • SuperStyle
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MOJA SUPER STRAST

MOJ STIL JE
PREMIŠLJEN
Obleka Jake's,
PEEK & CLOPPENBURG, 69,99 €
Ogrlica in pas C&A, 7,99 € za kos

Ana Klašnja je tista balerina, ki jo vsi poznamo.
Polna energije, dinamična in prijazna – o tem
smo se prepričali tudi v živo.
S ČIM SE TRENUTNO
UKVARJATE? BOSTE KMALU
ZAPLESALI NA NOVI PREMIERI?

Začeli smo z gostovanjem Opere
v Italiji, ravnokar smo se vrnili iz
Bolzana. To je za nas prva predstava
od lanskega novembra.
STE JUTRANJI TIP? KAKŠEN JE
VAŠ ZAČETEK DNEVA IN KAKO
POTEKAJO TRENINGI?

Sem jutranji 'godrnjavček', še posebej,
če se ne naspim. Zjutraj ne preživim
brez zajtrka, šele potem popijem kavo
in se odpravim na trening.
KAKŠEN NASVET BI DALI
DEKLICAM, MLADIM
DEKLETOM, KI SE RESNEJE
SPOGLEDUJEJO Z BALETOM?

Balet zahteva celega človeka. Če se
niso pripravljene marsičemu odreči
in se v največji meri posvetiti baletu,
potem naj se tega ne lotijo.
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NAM LAHKO ZAUPATE, ČE SE
ODDAJA SLOVENIJA IMA TALENT
KMALU VRAČA, S TEM PA TUDI
VAŠA VLOGA ŽIRANTKE?

Oddaja se na POP TV vrača jeseni,
več še ne smem izdati.

Ko pomislim na sina
Jašo, se mi na ustnicah
nariše nasmeh.
STE GLEDE STILA
PERFEKCIONISTKA IN
PLANIRATE SVOJO GARDEROBO
VNAPREJ ALI VRŽETE NASE
TISTO, KAR VAM NAJHITREJE
PRIDE POD ROKE?

Oboje. Odvisno od tega, kam grem,
in od časovne stiske.

KAKŠEN JE VAŠ NAKUPOVALNI
RITUAL – PREMIŠLJEN ALI
IMPULZIVEN?

Premišljen.

KATERE BARVE JE V VAŠI
GARDEROBNI OMARI NAJVEČ?

V poletnem času bele.

KATERI JE VAŠ NAJLJUBŠI
MODNI DODATEK?

Sončna očala.

KAJ OD POLETNIH TRENDOV
BOMO ZAGOTOVO VIDELI
NA VAS?

Živo rumeno v kombinaciji s sivo.
BREZ KATEREGA MODNEGA
KOSA VAM NI ŽIVETI?

Brez velike torbe.

BREZ UPORABE KATEREGA
LEPOTNEGA IZDELKA
NIKOLI NE ZAPUSTITE DOMA?

Brez dezodoranta.

NAJLJUBŠA MISEL, KI VAM
NARIŠE NASMEH NA OBRAZ?

Misel na mojega sina Jašo.

TROPSKI POTISK
Zgornji del kopalk CALZEDONIA, 30,00 €
Hlače CALZEDONIA, 29,90 €
Uhani C&A, 7,99 €
Torba Esprit, SPORTINA, 39,99 €
Sončna očala Max&Co., CLARUS, 95,00 €
Obutev Michael Kors, HUMANIC, 139,95 €

Supernova • SuperStyle
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MORNARSKI POZDRAV
Ogrinjalo C&A, 14,90 €
Zgornji del kopalk, CALZEDONIA, 30,00 €
Spodnji del kopalk, CALZEDONIA, 20,00 €
Zapestnica C&A, 7,99 €
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Foto: Saša Kovačič
© Mladinska knjiga

Vse materialne avtorske pravice so last Mladinske knjige

UŽIVAM
V NARAVI …
IN DOBRI
KNJIGI.

Za poletje polno akcije, drame, pustolovščin in novih spoznanj, pridi v Mladinsko knjigo.

Najvplivnejše ženske
evropskih dvorov, ki so
krojile svetovno zgodovino.

v trgovinah Mladinske knjige

Elena Ferrante o tem,
ali je v življenju odraslih
sploh kaj res.

www.emka.si

080 12 05

Nagrajeni roman o tem,
da ni važno, od kod si,
ampak kam greš.

SUPER ZANJO

Kopalke Ensenada, LISCA,
47,00 € (zgornji) in 27,00 €
(spodnji del)

NA PLAŽO
V STILU
Klobuk ORSAY,
15,99 €
Sončna očala
H&M, 24,99 €

LETOŠNJA SEZONA MORSKIH DEKLIC
SE ZAČENJA. RAZMIŠLJAJTE O ŽIVAHNIH
TROPSKIH POTISKIH, NARAVNIH
TEKSTURAH, MORSKIH DETAJLIH IN
KLOBUKIH S ŠIROKIMI KRAJCI.
GREMO PLAVAT V STILU!

Zapestnica
PANDORA,
49,00 €
Obesek
PANDORA,
59,00 €

TRENDI KOPALKE
ZA OBLIKOVANJE POSTAVE
Letos vam bodo v pomoč enodelne
kopalke, ki bodo v hipu korigirale vašo
postavo (in 'postkoronski' kilogrami se
bodo kar stopili).

LISCA, 74,00 €

LISCA, 64,80 €

Torba H&M,
19,99 €

Obleka ORSAY,
35,99 €
Natikači, NEW
YORKER, 9,99 €

NEW YORKER, 16,99 €

LISCA, 74,00 €

LISCA, 59,80 €

LISCA, 64,80 €

Supernova • SuperStyle
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V
A
V
JAZ?

SUPER PREOBRAZBA

SEM TO SPLOH

Mira Orehek, dipl. medicinska sestra iz Kamnika,
je bila deležna prav posebnega tretmaja. »Nisem si
predstavljala, da bom prav jaz izbrana za stilsko
preobrazbo in ko so mi to sporočili, sem bila
najprej v šoku,« je povedala srečna izžrebanka, ki
je bila izbrana med več sto prijavljenimi.
»Sem v težkem življenjskem obdobju,
ker sem predlani izgorela in se počasi
sestavljam nazaj. Vse življenje sem se
razdajala za druge in pri tem pozabila
nase. Od zdaj naprej si bom dovolila
več barv pri oblačenju, ker sem
ugotovila, da mi pristajajo. Stylingov,
ki sem jih preizkusila, sama nikoli
ne bi izbrala. Želela sem pustiti daljše lase, vendar sem se
prepustila frizerki, ki mi je naredila »lunco«. Tudi vizažistka
me je veliko naučila, predvsem senčenja povešenih vek.
Nad končno podobo sem navdušena, počutila sem se res
posebno in bolj samozavestno, je bil pa zame to velik
izziv. Nerada se fotografiram, to mi je bilo od vsega najbolj
neprijetno in naporno.«

PRIČESKA
»Glede na njeno obliko obraza smo se odločili za krajše
striženje, s čimer smo dosegli mladosten in moden videz. Pri
barvanju smo uporabili svetlejše barvne tone in zaključili
z razpršili iz družine Moroccanoil, za dodatno vlaženje in
volumen suhih las. Nasvet za domačo nego: maska Paul
Mitchell Smooting.«

STYLING
»Izbrala sem modno kombinacijo elegantne obleke in
suknjiča v kontrastni barvni kombinaciji. Spodaj je temno
modra za optično zoženje postave, zgoraj pa rožnata. Vse
skupaj sem začinila s kančkom beline za dodatno svežino in
mladosten pridih.«

LIČENJE
»Uporabila sem lahek vlažilni
puder, ki poenoti ten kože ter na
njej pusti zdrav sijaj. Oči sem
zasenčila na zunanjih kotičkih
za optično zmanjšanje zgornje
veke. Za ustnice in lica pa sem
uporabila rožnato barvo.«

»Naredili smo manikuro s
trajnim lakom v rožnati barvi
ter masažo, nego nohtov in
obnohtne kožice.«
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PRIČESKA: Tadeja Gregorin
za SIMPLE
MANIKIRA: salon ManiPediSpa
LIČENJE: Maja Drab
STILIRANJE: Alenka Birk
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Obleka Jake's,
PEEK & CLOPPENBURG, 79,99 €
Jopič Montego, PEEK &
CLOPPENBURG, 69,99 €
Obutev Tamaris, HUMANIC, 49,95 €
Torbica Guess,
BAGS AND MORE, 161,00 €
Uhani C&A, 5,99 €

FOTOGRAFIJA: Aleš Bravničar

MANIKURA

GUCCI, Optika CLARUS

KAKO IZBRATI
KAKOVOSTNA
SONČNA OČALA

Razlika je tudi v okvirjih za očala. Kadar
so cenena sončna očala daljše obdobje
izpostavljena močnemu soncu, barva na
okvirjih odstopi ali zbledi. Teh skrbi pri
kakovostnih sončnih očalih, ki jih dobite
v Optiki Clarus, ni, saj so pri izdelavi
uporabljeni kakovostni, trpežni in obstojni
materiali. Pri sončnih očalih priznanih
blagovnih znamk dobite še certifikat
in s tem polno podporo, ko se srečate s
popravili in rezervnimi deli.

Poznate razliko med
cenenimi in kakovostnimi
sončnimi očali?

POLICE, Optika CLARUS

Glavna in najpomembnejša razlika med cenenimi in
kakovostnimi sončnimi očali se skriva v steklih za očala.
Kakovostna sončna očala, ki jih dobite v Optiki Clarus,
imajo pravilno brušena in optično obdelana stekla, ki
zagotavljajo pravilen lom svetlobe in s tem preprečujejo
trajne poškodbe oči. Cenena sončna očala so narejena po
sistemu "brizganja plastike", kar v praksi ne zagotavlja
pravilne zaščite oči ter lahko privede do glavobola,
omotice in drugih neprijetnih stranskih pojavov.
GUCCI, Optika CLARUS

Sončna očala so obvezen pripomoček tudi
za uporabnike kontaktnih leč, saj leča varuje
le roženico očesa, ne pa tudi obočesnega
tkiva. Kakovostne kontaktne leče in sončna
očala po ugodnih cenah lahko najdete v
prenovljeni E-trgovini Clarus.

Oglas

MAX MARA, Optika CLARUS

www.clarus.si
Supernova • SuperStyle
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ZA SUPER POČUTJE

POLETNA SVEŽINA
Kako vdihniti in poudariti poletno
svežino na obrazu? Preprosto, s temi
pomočniki za lepo polt ter sijoč in
naravno zagorel videz.

Perfektor za
naravno lepo
kožo Skin Hero,
Erborian, 21,90 €

Osvetlitveni puder
Mega glo highlighting
powder 4,
Wet'n'Wild, 6,29 €

Tekoča sadna šminka
003 Spring Sunrise,
L'OCCITANE, 22,40 €
Rdečilo, oblikovanje in
bronziranje – tri v enem,
Pupa, 23,90 €

NEGA KOŽE ZA
VSO DRUŽINO

E
O
L
A
A
R
VE

Za učinkovito prvo pomoč pri negi
kože se bo izkazal čisti gel aloe vere
z dvojnim učinkom. Prav vam bo
prišel pri oskrbi kože po sončenju, po
depilaciji ali britju, pod plenicami,
za nego suhe kože rok in stopal, prav
tako pa bo negoval kožo po opeklinah
in pikih žuželk ter ohranjal zdrave
dlesni. Imejte ga vedno pri roki, na
potovanju ali doma.

HEJ,

SONCE
Topli žarki že poljubljajo našo kožo,
zapeljivi zagoreli koži pa se ni treba
odpovedati, le nikar ne pozabite na
nepogrešljivo vsakodnevno zaščito.
Zaščitna meglica za
obraz Skin Defence
ZF 45 PA++, THE
BODY SHOP, 19,50 €

Losjon za zaščito
pred soncem Protect
& Moisture ZF 30,
Nivea Sun, 11,41 €

Sprej za zaščito
pred soncem
Sundance ZF
50, dm drogerie
markt, 6,99 €

Čisti gel Aloevera X2,
LEKARNA LJUBLJANA, 10,10 €
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Krema za zaščito
obraza Q10
Anti-Age & AntiPigments ZF 50,
Nivea Sun, 11,41 €

Otroški sprej za zaščito
pred soncem Sundance Kids
Sensitiv ZF 50+, dm drogerie
markt, 8,99 €

Preventiva
Poleti je zelo pomembno, da se soncu ne izpostavljamo
prekomerno in direktno. Poskrbimo za primerno zaščito:
uporabimo kremo za zaščito pred soncem z višjim
faktorjem – priporočamo SPF 50, kakovostna sončna
očala in klobuk s širokimi krajci.

POLETNA
NEGA OBRAZA
Prekomerno sončenje, kajenje, slaba prehrana,
stres in neprimerna nega na naši koži z leti pustijo
določene posledice. Kako jo negovati?

Promocija za bralce revije
SuperStyle:

Kdaj začnemo
z nego?
Kaj lahko
naredimo?
Redno obiskujmo kozmetičarko –
priporočamo obisk ob menjavi letnih
časov, torej vsaj štirikrat letno. Ne
gre zanemariti nege doma: uporaba
primernih čistilnih sredstev, tonika
in dnevne kreme je obvezna. Prav
tako ne smemo pozabiti na piling in
masko, ki ju nanašamo po navodilih
kozmetičarke. Najbolj pomemben
izdelek proti gubicam pa je SPF 50!
Vedno in povsod.

10 % POPUSTA
za vse izdelke iz
sončne linije Thalgo.
Kupon velja do 30. 6. 2021

ManiPediSpa Nova Gorica,
040 169 022
ManiPediSpa Ljubljana,
040 382 669
Cene in storitve najdete na:
www.manipedispa.si
Manipedispa Supernova
manipedispa_supernova

Oglas

S pravilnim čiščenjem in uporabo
krem začnemo že v puberteti. Prvo
kremo za gubice okoli oči pa lahko
začnemo uporabljati pri 25 letih.
Največje spremembe v kakovosti
kože se pojavijo pred in po nosečnosti
ter z začetkom menopavze.

S kuponom prejmete

Irena Silič Torkar, lastnica kozmetičnih
salonov ManiPediSpa

Supernova • SuperStyle
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SUPER ZANJ

MORSKI
LEV

SRAJCE Z ROŽNATIMI POTISKI
ZA NA PLAŽO ALI PA CELO POD
POLETNIM SUKNJIČEM DAJEJO
OBČUTEK LEŽERNOSTI IN
POLETNE ZABAVNOSTI. POLEG
SKOMBINIRAJTE MALCE RETRO
PRIDIHA IN ŽE BOSTE POSTALI
GLAVNI FRAJER NA PLAŽI.

Klobuk H&M,
12,99 €

Srajca Jack&Jones,
SPORTINA, 34,99 €
Sončna očala
H&M, 14,99 €

Kratke hlače
S.OLIVER,
49,99 €

Torba S.OLIVER,
39,99 €

Izberite odtenke, ki vam ustrezajo
glede na vaš ton kože, dolžino pa
izberite glede na obliko svojih nog
– bolj suhe noge imate, tem krajše
so lahko hlačnice.

Obutev Bugatti,
MASS, 49,99 €

Jack&Jones,
SPORTINA, 19,99 €
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Jack&Jones,
SPORTINA, 19,99 €
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MOŠKE KOPALKE SO LETOS
BOLJ OHLAPNE

LISCA, 27,80 €

NEW YORKER, 14,99 €

LISCA, 32,80 €

NEW YORKER, 16,99 €

Tuno obrišemo do suhega. V vrečko damo meso, malo

SUPER SLASTNO

kar precej olivnega olja in kakšno rožmarinovo vejico. Vr

nepredušno zapremo in pustimo v hladilniku, da se riba
rinira do naslednjega dne.

stejk lahko spečemo v rebrasti ponvi ali zunaj na
KAKOTunin
ORGANIZIRATI

POLETNI
PIKNIK NA
DOMAČEM
VRTU

Če pečemo tuno zunaj na žaru, potrebujemo dobro og

mrežico, na kateri se bo pekla. Mrežico premažemo z oli

oljem in nanjo položimo tunin stejk. Mesa ne premik

dokler se ne zapeče na spodnji strani. Nato stejk obrnem

Tuna je hitro pečena, zato pazimo, da je ne prepečemo in

sredini ostane še lepo rožnata, sočna. Med peko jo maže
rožmarinovo vejico, ki jo namakamo v olivno olje.

Na malo olivnega olja popražimo šalotko in jo zalijemo s

Foto: Mladinska knjiga

mi lončki vode. Vodo solimo, dodamo koruzni zdrob, o

olje in polento skuhamo. Medtem ves čas mešamo, d
olivno olje enakomerno razporedi in spoji s polento.


Recept za miške najdete v moji prvi knjigi 220 stopinj poše

Koraki do zdravega piknika
Kako organizirati zdrav gurmanski
piknik v udobju vašega domačega
balkona, terase ali vrta?

1. S pripravami začnite že dan prej

z mariniranjem tune in pripravo
sladice, otroci pa naj se lotijo ročnega
ustvarjanja namizne ali vrtne dekoracije.

2.

Na dan piknika lahko najprej
pripravite solate in pijačo.

3.
TUNIN STEJK Z ŽARA IN KREMNA POLENTA
Tuno obrišemo do suhega. V vrečko damo meso, malo soli, kar precej
olivnega olja in kakšno rožmarinovo vejico. Vrečko neprodušno zapremo
in pustimo v hladilniku, da se riba marinira do naslednjega dne.
Tunin stejk lahko spečemo v rebrasti ponvi ali zunaj na žaru. Če pečemo tuno
zunaj na žaru, potrebujemo dobro ogreto mrežico, na kateri se bo pekla. Mrežico
premažemo z olivnim oljem in nanjo položimo tunin stejk. Mesa ne premikamo,
dokler se ne zapeče na spodnji strani. Nato stejk obrnemo. Tuna je hitro pečena,
zato pazimo, da je ne prepečemo in da v sredini ostane še lepo rožnata, sočna.
Med peko jo mažemo z rožmarinovo vejico, ki jo namakamo v olivno olje.
Na malo olivnega olja popražimo šalotko in jo zalijemo s tremi lončki vode.
Vodo solimo, dodamo koruzni zdrob, olivno olje in polento skuhamo. Medtem
ves čas mešamo, da se olivno olje enakomerno razporedi in spoji s polento.

SESTAVINE
za stejke

SESTAVINE
za polento

• tunini stejki, debeli za
prst, še bolje za dva
• sol
• sveže mleti poper
• olivno olje
• rožmarinova vejica

• 1 lonček koruznega 		
zdroba
• 50 ml olivnega olja
• 1 šalotka
Avtorica recepta: Urška Fartelj
Vir: Knjiga 220 stopinj poševno:
preprosto in sveže vse leto
(Mladinska knjiga)

Ob prihodu gostov jim najprej
ponudite osvežitev z domačo limonado
iz limon, limet in mete z obilico ledu.
Na mizi naj že čaka krompirjeva solata
z redkvicami, jajci in govedino iz juhe
za prvo potešitev lakote.

4.

Prve gurmanske vonjave z žara
ustvarite s tem, da na enem delu žara
popečete tunine stejke, na drugem delu
pa melancane in koruzo. Jedi bodo
kmalu na mizi, saj smo izbrali sestavine,
ki se zelo hitro pripravijo. Obrok
postrezite z mešano solato, odraslim
ponudite izbrano belo vino.

5.

Za konec piknika pa prisotne
razveselite s sezonsko pito iz skute in
robidnic. Pa dober tek!

Dodatni namig za okusne jedi
Krompirjeva solata z redkvicami
Lečna solata s čebulo
Teletina na krompirju izpod peke
Sočne kocke črni gozdiček

Vse recepte najdete v knjigi Urške Fartelj,
220 stopinj poševno: preprosto in sveže vse leto
(Mladinska knjiga).
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Optimalna
izbira za vas!
ORANŽNI OPTIMUM.

SUPERNOVA NOVA GORICA, T 064 160 160
*Akcijska ugodnost ob naročilu paketa Oranžni Optimum velja za nove naročnike T-2 ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Popust velja le za nove naročnike paketa, ki v obdobju treh (3) mesecev pred naročilom paketa niso imeli sklenjene naročniške pogodbe
s T-2. Popust velja za prvi dve leti obdobja vezave. Po izteku akcijskega obdobja se obračunava redna cena paketa po vsakokratnem veljavnem ceniku. Popusti iz različnih akcij se ne seštevajo. Akcija ne velja za poslovne uporabnike. Akcija velja do preklica. T-2 si pridržuje
pravico do zavrnitve naročila, če izvedba širokopasovnega dostopa zaradi tehničnih omejitev linije ne bo mogoča oziroma če T-2 presodi, da gre pri koriščenju posebne ugodnosti za poskus zlorabe ugodnosti za nove naročnike (npr. prenos naročniškega razmerja na drugo
osebo znotraj istega gospodinjstva). Za več informacij o ponudbi obiščite T-2 spletno stran www.t-2.net ali pokličite številko 064 064 064. Za ponudbo veljajo splošni pogoji, objavljeni na http://www.t-2.net/splosni-pogoji-podjetja. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV.

MALI STILIST

Igralna hiša Garden je
primerna za vsak vrt,
PIKAPOLONICA,
269,90 €
Igralni šotor
za zunanjo ali
notranjo uporabo,
PIKAPOLONICA
149,90 €

Naj se pustolovščina

ZAČNE

Pokrivalo Cool
Club, BABY
CENTER, 8,99 €

Sončna očala
Koolsun, BABY
CENTER, 16,99 €

Dočakali smo sonce in kaj je boljšega
kot igra zunaj, vožnja s skirojem, prava
poletna čajanka ali piknik, čofotanje
v otroških napihljivih bazenčkih,
spuščanje po toboganu ter nenazadnje
tudi poučno vrtičkanje skupaj z našimi
najmlajšimi in spoznavanje narave.
Male navihančke spodbujajte z igro
zunaj v pisanih poletnih stylingih.
In kaj potem, če so umazani!

Pokrivalo Cool
Club, BABY
CENTER,
6,99 €

Sončna očala Koolsun,
BABY CENTER, 16,99 €

Majica Cool Club, BABY
CENTER, 4,99 €

Kopalke LISCA,
17,80 €

Kopalke H&M,
9,99 €

Komplet majice in
krila H&M, 24,99 €
Kratke hlače
IDEXE, 17,95 €
Natikači Simmy,
MASS, 17,99 €
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Obutev CICIBAN,
36,90 €

SUPER NAMIGI

GREMO NA POTEP
Ne veste, kam se odpraviti na prost dan? Podajamo vam nekaj
idej za super družinske pobege v različne dele naše države.
Besedilo: povzeto po www.slovenia.info
Fotografije: www.slovenia.info, PR

KULTURA IN RAZISKOVANJE
Naredite si kulturni dan v prestolnici. S kolesi se zapeljite
med Plečnikovimi arhitekturnimi mojstrovinami. Odkrivajte
mestne ulice, povzpnite se na grad, zapeljite se z ladjico po
Ljubljanici, obiščite muzeje in galerije. Za bolj dinamičen
dan pa vas povabimo v smer proti zahodu, kamor se vam
na poti do Kranja ponujajo vabljivi pogledi na KamniškoSavinjske Alpe. Prešernovo mesto se lahko pohvali z enim
najglobljih mestnih rečnih kanjonov v Evropi. Obiščite
skrivnostne rove pod starim mestnim jedrom, ki
so polni doživetij. Pohodniško žilico pa nato
sprostite z vzponom na Jošta (847 m) ali
Šmarjetno goro (646 m).

Družinski kolesarski vodnik:
50 kolesarskih izletov po
Sloveniji, Simon Demšar,
MLADINSKA KNJIGA, 29,99 €

IZLETNIŠKI POTEP
Raziščite Evropsko destinacijo odličnosti
Koper ter njegovo idilično zaledje, polno
kulturnih zakladov – od starih beneških zgradb
v središču Kopra do cerkve sv. Trojice v
Hrastovljah z znamenito fresko Mrtvaški ples.
Posebno doživetje je kolesarjenje po daljinski
poti Porečanka/Parenzana, ki vas vodi med
obalnimi mesti po nekdanji železnici med
Trstom in Porečem. Vsem kolesarjem, ki
imajo radi razgiban teren in vzpone, pa
priporočamo namestitev na vinorodnem
področju 10 km nad Koprom, v vasici
Marezige. Seveda pa v vročih dneh po
ogledih prijajo prijetna osvežitev in vodne
aktivnosti v morju.

Mesta na
pragu Alp

Koper
Kopalna brisača
LISCA, 19,80 €
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AKTIVNE POČITNICE
Če ste bolj za aktivno preživljanje prostega časa, pa lahko odkrivate
pohodniške in kolesarske poti na Mariborskem Pohorju, ki je le korak
stran od mestnih ulic. Po Dravski kolesarski poti se lahko zapeljete
vse do Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta, kjer je doma znameniti
pustni lik kurent. Obiščite Ptujski grad, v najstarejši slovenski vinski
kleti okusite vina z bližnjih vinorodnih gričev ali pa se prepustite
vodnim doživetjem in razvajanju v Gramoznici Duplek, kjer je
urejena plaža, Aquaparku Dooplek ter Wake parku Dooplek, ki je
prvi "full size park" v Sloveniji.

Mariborsko
Pohorje

Nahrbtnik Deuter
Futura 21 SL,
KIBUBA, 119,90 €

JE ŠE KAJ, KAR POTREBUJETE
ZA VAŠA POLETNA POTEPANJA?
Kamorkoli vas pot zanese,
smo tu za vas!
Supernova – vaša točka nakupa

VEČ KOT

700
PRODAJALN

PRISOTNI V

10
REGIJAH
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LOKACIJ
PO VSEJ DRŽAVI

Sup Lunar,
HERVIS, 529,99 €

ZGODOVINA IN ŠPORT
Novo mesto

Posavje je slovenska dežela gradov. Na tem območju se nahaja
kar šest srednjeveških biserov, od katerih vsak pripoveduje svojo
zgodbo iz preteklosti. Nekateri so preurejeni v muzeje in galerije,
drugi v vrhunske hotele. Na poti med temi gradovi se lahko
ustavite na dobrem domačem kosilu, nato pa se oglasite v Vinoteki
Šturm (Supernova Qlandia Novo mesto) in uživajte v okusih
vrhunskih belokranjskih vin. Športni navdušenci pa se lahko
zapeljete še s supi ali čolni po reki Krki okoli Novega mesta.

Supernova • SuperStyle
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SUPER DOM

Lanterna
PEPCO, 1,00 €

Viseči stol Pinamar,
OBI, 279,99 €

Brezžični prenosni Bluetooth
zvočnik Hoco BS39,
MOBYSYTLE, 19,90 €

VONJ PO ŽARU!

Kakšno veselje nas čaka zunaj! Odpiramo sezono žarov in
dolgih večerov, polnih okusne hrane in prijetnih pogovorov.
Poskrbite za dobro vzdušje in to poletje zarišite posebno
noto na domačem balkonu, vrtu ali terasi z izbranimi piknik
dodatki. Ne pozabite na najmlajše, naj postanejo SUPER
pomočniki pri pripravah, ki bodo ustvarili napis »dobrodošli«,
zabaven namizni pogrinjek in izpisali imena gostov, za prav
poseben užitek pa naj si postavijo svoj šotor.

Modelčki za sladoled,
PEPCO, 1,50 €

Predpasnik za žar,
1001 DAR, 49,95 €

Zaščitna
rokavica, 1001
DAR, 14,95 €
Sodček za pijače 3,8 l,
PEPCO, 4,00 €

Viseči senčnik Valdosta,
OBI, 69,99 €
5-delna vrtna garnitura
Hillston, OBI, 639,99 €
4-delni set žar
pripomočkov Rosmarino
in kuhinjske krpe
VITAPUR, 29,88 €
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39

SUPER ZABAVNO

NARIŠI MOJO SUPER PRIJATELJICO!
IZBRANE RISBE BODO
RAZSTAVLJENE V SUPERNOVI
QLANDIA NOVO MESTO.

UPORABI DOMIŠLJIJO
IN POMISLI NA:
Obliko: Jaz sem okrogla, a ni nujno, da je tudi ona.

Spoznala sem novo
prijateljico, ki je super zabavna,
rada pomaga in se igra z otroki ter ljubi
rdečo barvo. Kako si jo predstavljaš ti? Uporabi
svojo domišljijo in jo nariši na list papirja. Lahko
jo poimenuješ in svojo risbo v enem stavku opišeš.

Barvo: Rada ima rdečo.
Obleko: Lahko jo ima, ali pa ne.
Dodatke: Z dodatki sporoča, kaj rada počne.

Pravila sodelovanja najdete na www.supernova.si/igra.
Svojo risbo pošlji na naslov VODIK d.o.o., Cesta v Gorice 34B,
1000 Ljubljana, do vključno 15. 7. 2021.

Super

NAGRADNA IGRA SPAR - 30 LET

Rešite nagradno križanko, odkrijte geslo in se potegujte za darilne kartice Spar.
Namig za geslo: KAKO PRAZNUJEMO 30 LET?

SLOVENSKI BIOLOG,
VETERINAR, PESNIK
IN ESEJIST (ARTUR)

POUK O
VERSKIH
RESNICAH

ITALIJANSKA
IGRALKA
MIRANDA

ČRKI OB
ČRKI Š

ŽIVAL, KI
VELJA ZA
ZAŠČITNI
DUH
KLANA

OSTER,
SIKAJOČ
GLAS

PODLAGA SLOVENPROSTOR OŠILJENA
ZA PRISKO OBV NEKATE- DEBELEJŠA OBLAČILO KATARINA
PRAVO
VENTURINI
MORSKO
RIH PREPALICA
HRANE
VOZNIH
V PEKAČU LETOVIŠČE
SREDSTVIH, OD
KODER SE
UPRAVLJA
VOZILO

KOMIK
TOŠ

KOS TKANINE, KI SE
NAMESTI
NA RANO
VINOTEKA

ZMES ZA
PRIPRAVO
KRUHA
DALJŠE
ČASOVNO
OBDOBJE
ZIMSKA
HRUŠKA

ŠVICARSKI
JUNAK
(VILJEM)
KRMNA
RASTLINA

BALKANTANKA
PODOL- SKI
LJUDPREVLEKA, GOVATA
KI NASTA- DEŠČICA S SKI PLES
NE S PLES- KOLEŠČKI OBMOČJE,
KANJEM
PODROČJE

KODA,
ŠIFRA
PLENILSKA
MORSKA
RIBA
FR. PISATELJ ZOLA
ORGAN V
PRAVOSL.
CERKVI

EVROPSKI
VELETOK
AMERIŠKA
IGRALKA
ROBERTS

GESLO
NAGLAVNI
NAKIT
AMERIŠKI
IGRALEC
CRUISE

KOPICA

ZELO
PISANA
PAPIGA

ANGLEŠKI
PISATELJ
FLEMING
OBDOBJE
ŽELEZNE
DOBE
ČRT
KANONI

RUMEN
IZCEDEK
NEKATERIH
TROPSKIH
DREVES

HRVAŠKI
KARIKA- GLIVIČNA
TURIST
BOLEZEN
(ISMET)
NA VINU
VOLJEVICA
PRIPOVEDNIK
ŽITO Z
DOLGIMI
KLASI

GLODAVCI
Z DOLGIMI
ZADNJIMI
NOGAMI

NEPRIPRAVNA,
NERODNA
ŽENSKA

SAD, KATEREGA
MESO GRE
RADO OD
KOŠČICE

PRIPADNIK MADŽARONOV

NAGRADE: 3 x SPAR darilna kartica v vrednosti 40,00 €
Odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite na e-mail naslov magazin@supernova.si do vključno 16. 8. 2021.
Pravila nagradne igre najdete na www.supernova.si/igra.
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