
DA
RIL

NA

kar
tica

 Družina

Urankar

SUPER
modni
SKOK V JESEN!

IZRAZI SVOJ STIL
in se poteguj za 

 1.000 € 

V JESEN S
PRENOVLJENO

SUPERNOVO





3Supernova • SuperStyle

OBLIKUJTE SVOJ 
SUPER HOODIE!

36

PRELOMNICA: 
PRVIČ V ŠOLO       

34

VIDEZ Z NASLOVNICE
David: Pulover, GANT, PEEK & CLOPPENBURG, 
99,99 € / Kavbojke, REVIEW, PEEK & 
CLOPPENBURG, 39,99 € / Ajda: Obleka, TOMMY 
HILFIGER, 169,90 € / Nels: Jopa, Name IT, 
BAMBINI 23.99 € / Hlače, C&A, 7,99 € / Papagaj 
Nande, MLADINSKA KNJIGA, 16,99 € / Liam: 
Srajca, OKAIDI, 17,99  € / Majica, IDEXE’, 6,95 €  / 
Rutka za prvošolčka, Pazi kuža, last stilista / Šolska 
torba, Schneiders, MLADINSKA KNJIGA, 129,95 €

IZDAJATELJ: Supernova Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana. UREDNICA: Alenka Birk. PRODUKCIJA 
in kreativna zasnova: Vodik d.o.o. NA NASLOVNICI: Družina Urankar. FOTOGRAFIJE: Aleš Bravničar (naslovnica, modna 
zgodba), foto – arhiv trgovin, Shutterstock. NAKLADA: 180.000. Vsi objavljeni izdelki, ki so predstavljeni v reviji SuperStyle 
JESEN 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. Stiliranje modelov: Maja Možic. Ličenje in pričeska modelov: Nastja Pestivšek. Asistent fotografa: 
Žiga Leški Kosič.

SPREMLJAJTE NAS:  www.supernova.si      www.supernova-kartica.si      www.supernova.si/igra

supernova_slovenijaSupernovaQlandia SupernovaSiska SupernovaLjubljana

SUPER SKOK 
V JESEN! 

KAZALO

DAVID URANKAR 
Z DRUŽINO       

10

ČAS JE ZA LEPOTO: 
MASKA IZ RUMENE BUČE             

ZA V SLUŽBO: 
SAMOSE IZ TORTILJ

24

28

Ste z mislimi že pri jeseni? Ali se še malce obotavljate in ozirate nazaj 

v počitniški čas? Kar pogumno, na naslednjih straneh vas vabimo, 

da se skupaj z nami in družino Urankar prešerno podate jesenskim 

izzivom in radostim naproti.

Za starše šoloobveznih otrok smo pripravili sklop uporabnih nasvetov 

za uspešen začetek novega šolskega leta. Za vse, ki se vračate v 

ustaljeni hitri tempo delovnih dni, pa nekaj izbranih kulinaričnih 

nasvetov, ki vam bodo pomagali zdravo in okusno prijadrati čez teden.

Razkrivamo vam, v kateri Supernovi se obeta korenita jesenska 

prenova centra z novo, še bogatejšo kulinarično ponudbo in razširjeno 

ponudbo trgovin. Obiščite nas in se prepričajte sami!

V tokratni številki mladim ponujamo super priložnost, da oblikujejo 

svoj hoodie in sodelujejo v nagradnem natečaju. Nagradili bomo 10 

nagrajencev, ki bodo prejeli super nagradni paket – hoodie za dva in 

Darilno kartico Supernova v vrednosti 40,00 evrov.

Za naše najmlajše bralce pa smo pripravili nagradni literarno-likovni 

natečaj z nagradnim skladom v vrednosti kar 1.000,00 evrov. 

Prijetno branje in lepo, pisano jesen vam želimo!

Vaša ekipa m2 Centermanagement d.o.o.

https://www.facebook.com/SupernovaQlandia
https://www.facebook.com/SupernovaSiska
https://www.facebook.com/SupernovaLjubljana
https://www.instagram.com/supernova_slovenija/
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SUPER LOKALNO

POLZELA
Nadaljujemo tradicijo zaupanja in predanosti legendarni 
slovenski blagovni znamki nogavic Polzela. Glamurozne 
hlačne nogavice za ženske in vrhunske moške dokolenke 
zdaj dopolnjuje širok izbor vrhunskih italijanskih nogavic 
Bellissima, najbolj priljubljenega španskega spodnjega 
perila Selena, športnega perila in nogavic Fila, oblačil za  
moške Caterpillar ter visokokakovostnega spodnjega perila  
Galeb po dostopnejših cenah. Obiščite nas!

Simbolična fotografija – vizualizacija objekta v gradnji.

CHEERS BAR  
Vabljeni v prijeten, urban ambient za druženje po službi s  
sodelavci, prijatelji ali z družino. Na veliki sončni terasi vam 
bomo postregli z osvežilnimi pijačami, prigrizki in dobro kavo 
ter veliko izbiro domačih in tujih piv. Ob koncih tedna vas bomo 
razvajali z mini glasbenimi dogodki, najmlajši pa se lahko vsak 
dan zabavajo na otroškem igrišču tik ob lokalu.

RESTAVRACIJA VOZI MIŠKO 
Restavracija Vozi Miško vas že 18 let razvaja z originalnimi 
sarajevskimi specialitetami ter ostalimi jedmi. V Supernovi  
Ljubljana Šiška vam pripravljamo dnevno ponudbo kosil in  
“klasike”, od dunajskih zrezkov do kalamarov in jedi  
na žlico, h katerim vam postrežemo sveže pečen kruh.
Ob prenovi restavracije vam pripravljamo prijetno kulinarično 
presenečenje. Obiščite nas!

Supernova Ljubljana Šiška – 
VAŠA SUPER TOČKA 
NAKUPA na obrobju  
prestolnice!

Vabljeni, da večkrat obiščete 
spletno stran www.supernova.si, 
kjer redno objavljamo posebne 
ponudbe trgovin, popuste ter 
druge novosti, in nas spremljate 
tudi na družbenih omrežjih 
Supernove.

RAZŠIRJENA IN  
PRENOVLJENA 
SUPERNOVA 
LJUBLJANA 
ŠIŠKA

https://www.supernova.si
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dm - drogerie markt
Veselimo se, da nas boste kmalu lahko obiskali tudi v  
nakupovalnem centru Supernova Ljubljana Šiška. Prepričani 
smo, da vas bomo navdušili z bogato ponudbo izdelkov in 
posebnim lepotnim kotičkom, imenovanim dm Beauty Bar.  
Ker nam je nadvse pomembno, da so naše stranke zadovoljne, 
vas bomo na dan odprtja razvajali s številnimi ugodnostmi.
Prisrčno vabljeni!

RESTAVRACIJA ANGEL
Jeseni se pred priljubljeno restavracijo Angel odpira  
sladka Lolita, ki bo svoje obiskovalce razvajala s pregrešno  
dobrimi slastnimi Lolitinimi tortami, domačim sladoledom, 
omamno dišečo kavico, odličnimi sadnimi napitki in še  
marsičem ...

NKD - VSAK DAN DOBER  
OBČUTEK!
Pustite se vedno znova pozitivno presenetiti, saj lepe reči 
niso nujno drage! Ponosni smo, da v Supernovi Ljubljana 
Šiška jeseni za vas odpiramo že 59. poslovalnico NKD v 
Sloveniji.  
Pri nas boste našli visokokakovostna modna oblačila in  
dodatke za vso družino, dekorativne dodatke za dom, igrače, 
praktične gospodinjske pripomočke, električne naprave in 
darilne izdelke. Obiščite nas! Naše ugodne cene in  
prepričljive akcije vam bodo olajšale odločitev za nakup. 

OPTIKA GHETALDUS 
Že več kot pol stoletja tradicije in sodoben pristop – to je  
formula, zaradi katere se naši kupci radi vračajo k nam!  
V Optiki Ghetaldus boste našli strokoven nasvet in najširšo 
ponudbo sončnih in korekcijskih očal svetovno znanih  
blagovnih znamk. Tudi za tiste z bolj prefinjenim okusom.  
Ob tem pa vam vedno nudimo strokoven nasvet in 
zagotavljamo najboljšo skrb za vaše oči.

V Supernovi vedno najdete nekaj novega! 
Tokrat za vas prenavljamo in širimo nakupovalni center 
Supernova Ljubljana Šiška. Novi del smo obogatili z novimi 
poslovalnicami, v katerih boste našli pestro ponudbo oblačil  
in modnih dodatkov za vso družino, ter razširili kulinarično 
ponudbo, s katero vas bomo še bolj razvajali. 
Spremljajte nas, jeseni pa vabljeni k obisku 
naših novih in prenovljenih trgovin, 
lokalov in restavracij.
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Del letošnjih novosti v 
Supernovi je tudi obogatena 
gostinska ponudba v izbranih 
nakupovalnih centrih Supernova. 
Predstavljamo vam dva izbrana 
gostinska ponudnika ter vas 
vabimo, da jih obiščete in 
preverite njihovo kulinarično 
ponudbo.

KRALJ MATJAŽ 
Supernova Qlandia Novo mesto

Pri nas vedno najdete dobro voljo in mal’ drugačne 
dolenjske pice s pridihom Italije ter mrzla Kraljeva craft 
piva, točen sladoled, odlično kavico in še mnogo več.
Naša zgodba se je začela 2018 v Novem mestu z odprtjem 
pivnice Kralj Matjaž in ponudbo Kraljevih craft piv, zdaj 
pa boste naše dobrote lahko poskusili tudi v Supernovi 
Qlandia Novo mesto. Obiščite nas, ne bo vam žal! 

NOVA KULINARIČNA 
DOŽIVETJA V 
SUPERNOVI!

SUPER LOKALNO

DOBRA HIŠA
Supernova Qlandia Kamnik
Priljubljeno samopostrežno restavracijo Dobra hiša boste 
kmalu lahko obiskali tudi v Kamniku, točno tam, kjer je 
bil nekoč lokal Mala terasa. V času malice ali kosila boste 
lahko izbirali med različnimi glavnimi meniji, prilogami 
ter solatami iz bogatega solatnega bara. Lahko pa  
si boste vzeli čas le za dišečo in okusno kavo. Vabljeni!

Simbolična fotografija – vizualizacija gostinskega lokala.
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JESENSKI 
DOGODKI
v Supernovi

Supernova Qlandia 
Nova Gorica 
10. 9. 2021 ob 17.00

PROMETNI POLIGON

Od 4. do 11. 9. 2021 

Mobilni studio Robinove 
turneje - oddajanje v živo 
z glasbenimi gosti

Zlati pokrovitelj Robinove 
turneje je Supernova 
Qlandia Nova Gorica. 

17. 9. 2021

Jesenski živ žav (glasba, 
ples za otroke)

24. 9. 2021 ob 17.00

Štiti v vrsto, XXL Puzzle 
kocke in XXL Spomin

15. 10. 2021 ob 17.00 

Teden otroka & Mesec 
strpnosti in prijaznosti

29. 10. 2021 ob 17.00 

Čarovnice in čarovniki

Supernova Qlandia 
Kamnik
Od 1. do 2. 10. 2021

Razstava gob

Supernova Qlandia 
Kranj
3. 9. 2021 17.00

Nazaj v šolo in varnost v 
prometu (otroški prometni 
poligon)

Supernova Qlandia 
Krsko
Od 25. 9. do 26. 9. 2021

Doživite vesolje - Mala 
šola astronavtike, 
Planetarij

Od 1. 9. do 30. 9. 2021 

Vesoljska razstava

Supernova Qlandia 
Maribor
30. 10. 2021 ob 11.00

Predstava za Noč čarovnic 
(Čarovničarka Beta kuha 
čarobni napoj) 

Supernova Qlandia 
Novo mesto
Od  1. 9. do 30. 9. 2021 

Vesoljska razstava

Supernova Qlandia 
Ptuj
18. 9. 2021

Zabava z mini DJ-i in 
gostom 6Pack Čukur
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SUPER NOVOSTI

STE PRIPRAVLJENI 
NA SKOK V BARVITO 
JESEN? 
Med jesenskim nakupovanjem v vaši najbližji Supernovi 
preverite aktualne dogodke, ki jih načrtujemo za vas. 
Predvideni dogodki bodo izpeljani v skladu  
s predpisanimi preventivnimi ukrepi vlade. 

Supernova Mercator 
Primskovo
10. 9. 2021, predvidoma 
od 9.00 do 13.00

NAZAJ V ŠOLO 
(izobraževalne aktivnosti, 
obisk policistov in 
gasilcev ter super darilca 
ob začetku novega 
šolskega leta)

Supernova Ljubljana 
Šiška
18. 9. 2021

SUPER SOBOTA

Supernova Ljubljana 
Rudnik
18. 9. 2021

SUPER SOBOTA

Supernova Mercator 
Koper
11. 9. 2021, predvidoma 
od 9.00 do 13.00

NAZAJ V ŠOLO 
(izobraževalne aktivnosti 
in super darilca ob 
začetku novega šolskega 
leta)

OPOZORILO
V primeru negotovih razmer vas
vabimo, da izvedbo zgoraj navedenih 
dogodkov predhodno preverite na 
naši spletni strani www.supernova.si in 
na družbenih omrežjih (navedeni na 
uvodni strani magazina).

https://www.supernova.si
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DRUŽINA 
URANKAR

USKLAJENI PAR
On
Srajca Jake'S, 
PEEK & CLOPPENBURG, 39,99 €
Suknjič MC Neal, 
PEEK & CLOPPENBURG, 119,99 €
Kavbojke C&A, 39,99 €
Pas Pierre Cardin, 
PEEK & CLOPPENBURG, 39,95 €
Čevlji Rowland Brothers, 
HUMANIC, 150,00 €

Ona
Obleka 
TOMMY HILFIGER, 
179,90 €
Prstan AD Paola, 
SLOWATCH, 65,00 €
Salonarji Michael Kors, 
HUMANIC, 120,00 €

SUPER STIL

To je simpatična mlada družina, 
katere slavni očka je David 
Urankar, TV voditelj in model. Z 
Z ženo Ajdo, grafično oblikovalko 
in ustanoviteljico otroške znamke 
Minimellows, sta ponosna starša 
dveletnemu Nelsu in Liamu, ki je 
letos prvič prestopil šolski prag. 
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PRVIČ V ŠOLO!
Srajca OKAIDI, 22,99 €
Majica IDEXE’, 6,95 €
Hlače OKAIDI, 22,99 €
Športni copati Tommy Hilfiger, HUMANIC, 29,95 €
Šolska torba BAGS & MORE, 69,99 €



Srajca Montego, 
PEEK & CLOPPENBURG, 19,99 €
Hlače C&A, 139,99 €
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ČAS ZA IGRO
Črtasta majica OKAIDI, 8,99 €
Majica okoli vratu IDEXE’, 15,95 € 
(v kompletu z bombažnimi hlačami)
Kavbojke Name IT, BAMBINI, 34,99 €
Športni copati Adidas, HUMANIC, 29,99 €
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SAM GREM V VRTEC!  
Kavbojke na naramnice IDEXE’, 23,95 €
Pulover OKAIDI, 17,99 €
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PRAZNOVALA STA OSMO 
OBLETNICO POROKE. KAKO 
SKRBITA ZA OHRANJANJE 
LJUBEZNI, KAR JE TEMELJ 
SREČNE DRUŽINE?
A: Čeprav sva praznovala 8. obletnico 
poroke, sva par že dobrih 15 let in po 
vseh teh letih se nama zdi ključno, 
da si kdaj vzameva čas vsak zase, ne 
pozabiva pa tudi na zmenke v dvoje. 

STE JUTRANJI TIP DRUŽINE? 
KAKŠEN JE VAŠ ZAČETEK 
DNEVA IN ALI SE JE RITUAL 
SPREMENIL OB VSTOPU LIAMA 
V ŠOLO? 
D: Odkar vodim oddajo Dobro jutro 
in vstajam, ko so ulice še prazne, se 
imam za jutranjega tipa človeka, za 
vikend pa paše tudi malo pospati. 
Otroka se ne zbujata prezgodaj; 
ravno prav za odhod v vrtec in šolo. 
Za vikende dan začnemo s skupnim 
zajtrkom, med tednom pa smo malo 
bolj 'tempirani'. 

Z Davidom Urankarjem in Ajdo Rotar Urankar 
o tem, kako odlično se dopolnjujeta in kaj zanju 
pomeni družina. 

OBA STA ZELO ZAPOSLENA. 
SI GOSPODINJSKA OPRAVILA 
RAZDELITA IN KOMU OD 
VAJU JE ZAUPANA DOLŽNOST 
DRUŽINSKIH NAKUPOV? 
A: Že dolgo nisem bila v fizični 
trgovini po nakupih, to ima čez 
David, kadar ga zaradi kakšnih 
snemanj dlje časa ni doma, pa raje 
naročim hrano kar prek spleta oz. 
aplikacije. Ostala gospodinjska 
opravila pa imava kar razporejena – 
se pravi nikoli preveč pospravljeno, 
nikoli preveč razmetano, hehe. 

DAVID, PRED KRATKIM STE 
IZJAVILI, DA JE AJDA TISTA, KI 
DRŽI HIŠO POKONCI. JE BILO 
OD NEKDAJ TAKO?
D: Mislim, da je bilo zgodovinsko 
gledano vedno tako. Že pregovor 
pravi, da žena podpira 3 vogale 
hiše. Mislim pa, da se zelo lepo 
dopolnjujeva. V družini (in zakonu)  
je vse lažje, če si ekipni igralec.

MOJA SUPER STRAST

ŠPORT JE VELIK DEL VAŠE 
DRUŽINE. KATERI SO VAŠI 
SKUPNI ŠPORTI, KJER LAHKO 
UŽIVATE VSI ŠTIRJE?
A: S športom se res radi ukvarjamo – 
v toplejših mesecih velikokrat skupaj 
kolesarimo in rolamo, na morju 
kombiniramo kajak in sup, ki sta 
primerna tudi za otroke, pozimi pa 
zelo radi smučamo. 

KOGA OD VAJU BOLJ ZANIMAJO 
MODNI TRENDI IN KATERI 
VEČ ČASA PREŽIVI PRED 
OGLEDALOM?
D: Tu ni debate, da je zmagovalka 
Ajda. Kar se tiče mode, nisem preveč 
zahteven človek in ponavadi pred 
kakšnim dogodkom in snemanjem 
raje njo vprašam za mnenje o 
stylingu, kar pomeni, da se grem 
potem še enkrat preobleči, haha.

DRUŽINA nama 
pomeni VSE

Vzameva si čas vsak 
zase, ne pozabiva pa 

tudi na zmenke  
v dvoje.

Obleka Tom Tailor Denim, PEEK & CLOPPENBURG, 89,90 €
Prstan na desni roki, AD Paola, SLOWATCH, 45,00 €
Prstan na levi roki, AD Paola, SLOWATCH, 65,00 €

Majica Marc O’Polo, 
PEEK & CLOPPENBURG, 39,95 €
Jopa Review, 
PEEK & CLOPPENBURG, 49,99 €
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NA MOJI STRANI
Obleka C&A, 24,99 €
Torbica C&A, 14,99 €
Gležnjarji Kate Gray, HUMANIC, 89,95 €
Verižica Fossil, SLOWATCH, 59,00 €



16 Supernova • SuperStyle

POBALINSKI VIDEZ
Srajca TOMMY HILFIGER, 99,90 €
Brezrokavnik C&A, 9,99 €
Hlače Review, PEEK & CLOPPENBURG, 29,99 €
Čevlji Urban X, HUMANIC, 39,95 €





Popust velja od 18. 8. do 30. 9. 2021  
za izdelke v zalogi prodajaln Intersport 
in v spletni trgovini. Cene so v EUR. 

Tensaur Run C
fantovski ali dekliški

32,99 -25%
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Nazaj v šolo z 
odlično opremo! 
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UDOBEN ZAČETEK ŠOLE ZA OTROKE VSEH 
STAROSTI S CROCS IN JIBBITZ™ DODATKI.  
Crocs trgovina, P.E. Supernova, Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana, pritličje

tel.: 030 672 284, shop.supernova@intersocks.comIn
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Krilo S.OLIVER,  
59,99 €

Torba Guess, 
MASS, 140,00 €

Športni copati Guess, 
MASS, 125,00 €

MODNI KAMELEON
Šik ali športno? Zagotovo že potrebujete navdih za vse nove modne kombinacije.  

Naj vam predstavimo osrednji kos jeseni – trenč brez rokavov, ki je kot modni kameleon in prenese oboje!

Klobuk NEW YORKER, 
12,99 €

Uhani H&M, 6,99 €

Kapa NEW YORKER, 
4,99 €

Bluza S.OLIVER, 
59,99 €

Trenč brez rokavov 
ORSAY, 49,99 €

Ura Lencia, 
ZLATARNA CELJE, 
39,00 €

Gležnjarji Esprit, 
MASS, 59,99 €

Nahrbtnik 
NEW YORKER, 
19,99 €

Jopica s kapuco 
H&M, 19,99 €

ŠPORTNO

Hlače S.OLIVER, 
49,99 €

ŠIK

Guess, 
MASS, 170,00 €

VELIKE POSLOVNE TORBE SO HIT JESENI.ROČNE 
SPREMLJE-

VALKE

ORSAY, 
20,99 €

David Jones, 
BAGS&MORE, 
54,99 € 
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SUPER ZANJO
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Bleščeča jesen!
50% popust na ure in nakit Calvin Klein 
v naših prodajalnah in na spletni strani. 
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IZMERO SVOJE 
DIOPTRIJE ZAUPAJTE 
STROKOVNJAKOM V 
OPTIKI CLARUS

Vabljeni v Optiko Clarus, kjer imamo 
najsodobnejše opremljene ambulante, v 
katerih bodo za vas poskrbeli specialisti 
za izmero dioptrije. Pregled poteka 
strokovno, opravimo tako računalniške 
kot tudi ročne meritve. Pregled za 
izmero dioptrije lahko opravite v vseh 
poslovalnicah Optike Clarus, kjer so 
naše ambulante. 

Dobrodošli tako otroci kot odrasli, 
pregledi so namenjeni vsem, ki nosite 
kontaktne leče, očala z dioptrijo ali pa za 
potrebe vozniškega dovoljenja. Otroci
so vljudno vabljeni na izmero dioptrije,  
če že nosijo korekcijska očala in znajo 
brati. Naročite se lahko preko obrazca na 
naši spletni strani, telefonske številke 080 
25 27 ali pa v izbrani poslovalnici Optike 
Clarus. Veselimo se vašega obiska!

Poletje nam počasi maha v pozdrav in navihane sončne 
žarke bodo kmalu zamenjali muhasti oblaki ter dežne 
kaplje, ki jih dojemamo kot znak prihajajoče jeseni. 
To obdobje med drugim zaznamujeta tudi vračanje v 
šolske klopi in težja vidljivost na cesti, zato priporočamo, 
da poskrbite za svoj vid, še preden nastopijo prve težave. 

Da se izognete nevšečnostim, je sedaj pravi čas, da 
opravite IZMERO SVOJE DIOPTRIJE!

 080 25 27

www.clarus.si

Optika CLARUS

Optika CLARUS

Optika CLARUS
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ZA SUPER POČUTJE

OH, TA POGLED!
Osončena koža ne potrebuje veliko 
ličil, zato jesenski trendi stavijo na 
čudovito polt in mačje poudarjene oči. 

Počitnice so za nami. Poleg sončnih, slanih in vetrovnih 
doživetij je poletje na naši koži pustilo tudi neželene sledi. 
Obenem pa prihaja jesen, čas spremenljivega vremena 
in večjega nihanja temperatur, kar še dodatno obremeni 
našo kožo. Zato je zdaj pravi čas, da svoji koži posvetite 
posebno pozornost!

Privoščite si povsem naraven tretma iz 
naravnih sestavin, ki jih imate po vsej 
verjetnosti že doma. Jesenske buče 
vsebujejo veliko vitaminov A, C in E, 
cinka, mangana in antioksidantov. 
Zavirajo znake staranja, uničujejo 
bakterije, izboljšajo videz kože in 
nevtralizirajo delovanje prostih 
radikalov v koži. Prava stvar,  
če želite kožo očistiti in pomladiti!

Senčilo za veke POP 02, 
SHISEIDO, 28,72 € 

Črtalo za oči v obliki 
svinčnika 24Ore Extra 
Eyeliner, DEBORAH 
MILANO, od 9,74 €

Glos za ustnice trend 
IT UP, odtenek 010, dm 
drogerie markt, 2,99 €

Domača maska za obraz iz oranžne buče

Negovalna obarvana krema za sijaj 
Milky Boost Creme, CLARINS, 
39,14 €

NEGOVALNI TRETMA 
OB KONCU POLETJA. 
ZASLUŽITE SI GA!

POTREBUJETE:
3 čajne žličke bučnega pireja
½ žličke medu
½ žličke mleka

Pretlačeno bučo, med in mleko zmešajte, nanesite 
na očiščen in suh obraz ter pustite delovati 15–20 
minut. Nato masko sperite s toplo vodo.

Booster za nočno nego 
obraza Immortelle Reset, 
L'OCCITANE, 59,90 €

Prehransko dopolnilo 
AK-IMUN, Lekarna 
Ljubljana, 23,95 €

Hranilno olje za lase Cocosöl 
BALEA Schönheitsgeheimnisse, 
dm drogerie markt, 2,99 €

Certificiran ekološki Intenzivni 
lifting serum z arganovim 
oljem, MELVITA, 46,90 €

ZA DOBRO VOLJO
VITAMINI 



OH, TA POGLED!

PO POLETJU STA 
NEGA OBRAZA IN 
PEDIKURA OBVEZNI

Ker ostale dele telesa ščitijo oblačila. Na koži so vidne 
poškodbe, ki jih povzročijo sonce, nepravilna prehrana, 
kajenje, neustrezna nega. Rezultat so gube, izsušena 
koža, pigmentni madeži. Skrbimo za svoja stopala in 
obraz. Telo vam bo hvaležno!

Večina misli, da je pedikura obvezna le, ko obujemo sandale, zato 
obišče pedikerja le poleti. Vendar pa bi morala biti pedikura redna, 
mesečna, saj noge nosijo celo telo. Koža je naš največji organ. 
Najbolj je izpostavljena koža obraza in rok. Zakaj?  

Mani Pedi Spa

O
gl

as

ManiPediSpa Nova Gorica,
       040 169 022

ManiPediSpa Ljubljana,
       040 382 669 

15 % POPUSTA
- za vse nege obraza Thalgo
- pedikuro z Gelishem

Promocija za bralce 
SuperStyle:

S kuponom prejmete

Manipedispa Supernova

manipedispa_supernova

www.manipedispa.si

 

Mani Pedi Spa

Kupon velja SAMO 
do 30. 9. 2021

Izdelki SiverCare so na voljo v Lekarni Supernova v nakupovalnem centru Supernova Ljubljana Rudnik
in v specializirani prodajalni z medicinskimi pripomočki LL Viva Postojna v Supernovi Mercator Postojna.  Distributer: LL Grosist d. o. o., Komenskega 11, Ljubljana

IZDELKI ZA USTNO HIGIENO 
S PROTIBAKTERIJSKIM DELOVANJEM

Z VESELJEM BOSTE POKAZALI 
SVOJ BLEŠČEČ NASMEH

KLIKNITE IN 
ZAMENJAJTE

Na voljo štiri vrste zamenljivih glav, od katerih 
ima vsaka drugačne lastnosti: Sensitive, Medium, 
Whitening in Carbon.

Ponudba zobnih ščetk Silver Care ONE 
je dopolnjena z medzobnimi ščetkami 
in zobno nitko z aktivnim ogljem.

Zamenljiva glava 
ščetk pripomore k 

manjši onesnaženosti 
okolja.

OTROŠKE ZOBNE ŠČETKE 
S PROTIBAKTERIJSKIM 

DELOVANJEM

V ponudbi so tudi 
ostale zobne ščetke, 

zobne nitke, zobne 
paste in potovalni 

komplet.

več vrst

več vrst 
za različne starosti

Glave zobnih ščetk so 
prevlečene s srebrom, 
ki pomaga zmanjševati 

število bakterij med 
ščetinami. URAVNOTEŽEN SISTEMZAMENLJIVA GLAVA

ANATOMSKO DRŽALO

NEDRSEČA GUMA
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Obutev Bugatti, MASS, 
99,99 

Tommy 
Hilfiger, 
SLOWATCH, 
149,00 € 

Diesel, 
SLOWATCH, 
279,00 €

Hugo Boss, 
SLOWATCH, 
276,00 €

Športni copati New Balance, 
HERVIS, 49,99 €

SUPER ZANJ

KARIRASTA ZGODBA 
VOLNENE POSLOVNE HLAČE Ne sodijo le k poslovni maniri in poleg suknjiča v istem vzorcu dopolnjujejo še 
več vrhunskih stilskih kombinacij. Dodajte jim ležeren pridih in jih začinite z novimi atributi.  

DŽENTELMENI NOSIJO KLASIKO (TUDI NA ROKI).    

Srajca 
TOM TAILOR, 
49,99 € Korekcijska očala 

H&M, 7,99 €

Kariraste hlače 
H&M, 29,99 €

Kapa s ščitkom 
S.OLIVER, 
25,99 €

Telovnik 
S.OLIVER, 
69,99 €

Pas Fibbia, 
MASS, 17,99 €

Nahrbtnik 
NEW YORKER, 
16,99 €

Srajca S.OLIVER, 
69,99 €

TRENDI CASUAL

ANALOGNO

Pulover 
NEW YORKER, 
12,99 €

Seven, 
ZLATARNA 
CELJE, 79,00 €

Seven, 
ZLATARNA 
CELJE, 69,00 €



Pulover 
NEW YORKER, 
12,99 €



1. V vreli slani vodi skuhamo riž, ga odcedimo in pustimo ob strani. 
2. Cvetačo nalomimo na večje kose in jih zavremo v mrzli vodi ter 
kuhamo 10 minut, odcedimo in grobo sesekljamo.  
3.V ponvi stopimo maslo, dodamo sesekljano čebulo in jo pražimo 
toliko časa, da se zmehča. Dodamo naribano korenje in sesekljan 
česen, premešamo in pražimo 3 minute. Primešamo še grah, cvetačo, 
smetano, sriracho, paradižnikov koncentrat, curry v prahu, kumino 
in sol. Dobro premešamo in pražimo 2 minuti. Odstavimo z ognja in 
primešamo kuhan riž. 
4. Pečico segrejemo na 220 °C in obložimo pekač s papirjem za 
peko. V skodelici zmešamo moko in vodo, ki bosta naše lepilo za 
samose. Tortilje razpolovimo, nato en vogal prepognemo do sredine 
polkroga in ga premažemo z mešanico moke in vode.  
Čez prepognemo še drugi vogal tortilje, da dobimo obliko korneta.  
Dobro stisnemo, da se zalepi, in napolnimo s pripravljenim nadevom. 
Odprtino korneta premažemo z mešanico moke in jo stisnemo skupaj 
v zaprt trikotnik.  
5. Samose zložimo na pekač, premažemo z oljem in pečemo na 
sredini in brez ventilacije 15 minut. Vmes jih enkrat obrnemo. 
Postrežemo jih z različnimi omakami ali solatami.

Sestavine za 12 samos:
• 150 g riža
• 200 g cvetače
• 2 žlici masla
• 100 g rjave čebule
• 150 g naribanega korenja
• 3 stroki česna
• 100 g zamrznjenega graha
• 50 ml smetane za kuhanje

• 1 žlica srirache (pikantna  
   omaka) 
• 1 žlica paradižnikovega   
   koncentrata
• 4 žličke curryja v prahu
• ¼ žličke kumine
• 1 ½ žličke soli
• 6 velikih pšeničnih tortilj
• 1 žlica moke
• 2 žlici vode 

ZDRAVO IN 
OKUSNO TUDI 
MED DELAVNIKOM!
S priročnimi recepti za okusne in hranljive jedi prihranite čas, 
z novimi okusi pa popestrite svoj jedilnik in pričarajte veselje 
ob mizi. Dober tek!

Čas priprave: 45 minut

SUPER SLASTNO 

Če vam je dan poprej ostal riž, ga shranite in uporabite pri tem receptu.  
Da prihranite čas, lahko zelenjavo očistite, stehtate in narežete že dan  
prej ter jo shranite v hladilniku.

Namig

Medtem ko se losos peče, pripravite solato iz sveže zelene solate, 
paradižnika in paprike, za še bolj sočen okus pa lahko dodate majhne 
koščke kislega jabolka in orehe.

Namig

SAMOSE IZ TORTILJ ZA V SLUŽBO LOSOS Z GLAZURO IN SVEŽO SOLATO

PRIPRAVA
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1.V skodelici zmešamo javorjev sirup, sojino omako, nariban ingver in 
česen, paradižnikov koncentrat, mleto papriko, sol in poper. 
2. File lososa razpolovimo, prestavimo v globoki krožnik, prelijemo  
z marinado in pustimo marinirati 15–30 minut.  
3. Med tem segrejemo pečico na 200 °C. Pekač obložimo s papirjem 
za peko in vanj prestavimo marinirane fileje, obrnjene s kožo navzdol.  
4. Lososa pečemo na sredini in brez vklopljene ventilacije 15–20 minut.  
5. Poleg sveže solate lahko k lososu postrežemo različne priloge kot 
so hrustljava ciabatta, riž ali krompir.

Sestavine za 2 osebi:
• 60 ml javorjevega sirupa
• 2 žlici sojine omake
• 1 žlica naribanega svežega ingverja
• 1 žlička naribanega svežega česna
• 1 žlica dvojnega paradižnikovega 
   koncentrata

Čas priprave: 45 minut

PRIPRAVA

• ¼ žličke mlete sladke paprike
• ½ žličke soli
• ½ žličke mletega črnega popra
• 350–400 g lososovega fileja
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Celotno jed skuhajte dan prej, dodajte le še jajca na oko. pripravite jo v 
večji količini in jo porcijsko zamrznite. 

Namig

MEHIŠKA KVINOJA SKLEDA

1. Kvinojo stresemo v cedilo, jo dobro speremo in pustimo ob strani za 
kasneje.  
2. V večji ponvi ali loncu segrejemo olje in na zmernem ognju 
prepražimo na drobno nasekljano rdečo čebulo, da se zmehča. 
Dodamo drobno nasekljan česen, premešamo in pražimo dobro 
minuto, nato primešamo še na kocke narezano rdečo papriko in 
pražimo 6-8 minut. Zatem dodamo na manjše koščke narezan suh paradižnik, 
paradižnikov koncentrat, mleto sladko papriko, dimljeno papriko, mleto 
kumino, čili, origano in sol. Pražimo 2 minuti, da začimbe zadišijo.  
3. V ponev stresemo oprano kvinojo, odcejeno koruzo in rjavi fižol. 
Vse skupaj zalijemo s pelati v koščkih in vodo. Premešamo in zavremo. 
Nato zmanjšamo ogenj, občasno premešamo in kuhamo 18-20 minut. 
Ko je kvinoja skoraj kuhana, spečemo jajca na oko. Mehiško kvinojo 
postrežemo skupaj z jajcem na oko. 

Sestavine za 4 osebe:
• 2 žlici olja
• 2 rdeči čebuli
• 4 stroki česna
• 2 rdeči papriki
• 80 g suhih paradižnikov
• 2 žlici dvojnega paradižnikovega  
  koncentrata
• 1 žlička mlete sladke paprike
• 1 ½ žličke mlete dimljene paprike
• ¼ žličke mlete kumine

Čas priprave: 45 minut

PRIPRAVA

• ½ žličke čilija
• 2 ½ žlički origana
• 180 g kvinoje
• 140 g koruze, odcejene
• 240 g rjavega fižola v konzervi, 
  odcejenega
• 400 ml pelatov v koščkih
• 350-400 ml vode
• 1 ½  žličke soli

Predstavljeni recepti so izbrani iz nove knjige z naslovom Dobra hitra 
hrana avtorja Saša Škete. 
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PRO-MASIM d .  o .  o .

STRASTNO 
DOBRA KAVA 

Caffe Caffe

Moram pa povedati, da je moja 

največja strast v lokalu kava, saj sem 

gostinstvo odprla zato, da bi gostje pri 

nas lahko dobili najboljšo kavo v mestu in 

vesela sem, da so jo kot takšno tudi prepoznali. 

Nenazadnje smo v podjetju že pred nekaj leti 

presegli številko enega milijona prodanih kav, 

za kar so bila potrebna leta in leta vztrajnega 

dela. Seveda pa ne smemo pozabiti, 

da je kavica še boljša v družbi sveže 

pečenega, hrustljavega rogljička." 

- Silvana Müllner, lastnico 
kavarne Caffe Caffe
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Vabljeni!

Dnevne 
   malice, 
  kosila in 
jedi po 
    naročilu
PON-PET: 9.00 -21.00
SOB: 8.00 -21.00. Nedelja zaprto. 

PON-PET: 9.00 -21.00
SOB: 8.00 -21.00. Nedelja zaprto. 

Vozi Miško Supernova Rudnik

Vozi Miško Mercator Šiška

AP
 G

O
ST

, d
.o

.o
., 

St
eg

ne
 1

1a
, L

ju
bl

ja
na

,

www.vozi-misko.si
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MALI STILIST

 1 Pas S.OLIVER, 25,99 €  / 2 Kapa H&M, 5,99 €  / 3  Dežni plašček H&M, 39,99 €  / 4 Jopica OKAIDI, 29,99 €  / 5 Karirasta srajca S.OLIVER, 29,99 € / 
6 Pas S.OLIVER, 25,99 € / 7 Pulover OKAIDI, od 19,99 €  / 8  Majica OKAIDI, od 12,99 €  / 9 Hlače OKAIDI, od 22,99 €  / 10 Športni copati Adidas, 
BABY CENTER, 41,99 € / 11 Jopica OKAIDI, od 19,99 €  / 12 Kratke hlače OKAIDI, od 19,99 €  / 13 Hlače OKAIDI, od 19,99 € / 14 Jeans srajca 
OKAIDI, od 17,99 €

3

2

UDOBNO JE
LAHKO TUDI
MODNO
Šole so že odprle svoja vrata. Zaživeli so hodniki, nova prijateljstva 
in simpatije, zopet se oglaša šolski zvonec. Naj bo letošnji stilski 
slogan »udobno je lahko tudi modno« in naj bodo jutra sproščena, 
brez večne dileme, kaj obleči. Potrebnih je le nekaj preprostih 
modnih trikov in otrok bo zjutraj hitro urejen od glave do peta. 
Dovolite šolarju, naj razvije svoj modni okus, saj bo tako bolj 
samozavesten, ter ga naučite pripraviti oblačila že večer prej.  
Zares sila preprosto. Za udobje poskrbite vi s kakovostno izbiro 
oblačil in dodatkov, a ne pozabite – naj bo šolar sam svoj stilist. 
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OTROCI BODO PRECEJ ČASA PREŽIVELI V 
ŠOLSKIH COPATIH. NAJ BODO FLEKSIBILNI, 
IZDELANI IZ TRPEŽNIH IN NAPREDNIH 
MATERIALOV TER NA PODPLATIH PODLOŽENI 
Z GUMO. 

Hop v šolo in iz šole, pa na aktivnosti in tudi hop 
v naravo! Nabor šolarjevih korakov je pester, zato 
predstavljamo širok izbor jesenske obutve zanje.  
Šolar poleg šolskih copat potrebuje vsaj en kakovosten 
par čevljev in naj jih nikar ne podeduje. Dobro je tudi,  
da ima še dva para športnih copat, da bo rezervni vedno 
na voljo, kadar bomo čistili umazanijo s prvega. 

10

11

9

7

8

VISOKI IN MODNI: 1 Minnie Mouse, MASS, 29,99 € / 2 Spiderman, MASS, 35,99 €  / 3 Levi's Philadelphia, MASS, 59,99 €  
ŠPORTNI DUH:  4 Puma, PIKAPOLONICA, 44,99 € /  5 Nike Revolution, HERVIS, 29,99 €   /  6 Adidas Advantage C, INTERSPORT, 34,99 €
MALI POHODNIKI: 7 Adidas Terrex Boa Mid, MASS, 89,99 €  / 8 Salomon XA Pro, od, 59,99 € / 9 Adidas Terrex Hyperhiker, MASS, 49,99 €   
ŠOLSKI COPATI: 10 Rolly INTERSPORT, od 13,59 €  / 11 Rolly INTERSPORT, od 15,19 €

4

6

1

2

HOP V
JESEN 

5

3

VISOKI IN MODNI ŠPORTNI DUH MALI POHODNIKI ŠOLSKI COPATI
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SUPER NAMIGI

Kako pomagati otroku v prvih dneh šole

Prvič v šolo? Ne skrbi, 
      SUPER bo!“Mami, komaj čakam šolo!” Otroško 
navdušenje, ki ga tako radi slišimo pred vstopom 

v šolo, razveseli vsakega starša. Kljub temu pa nas ob 
tem prevzame občutek vznemirjenja in negotovosti, saj 
vemo, da je vstop v prvi razred za prvošolčke in starše 
pomembna prelomnica, ki v vsakdanje življenje prinaša 
velike spremembe. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da v prvih dneh šole otroku posvetimo posebno 
pozornost. Podajamo vam nekaj nasvetov, da 

bo prehod iz vrtca v šolo stekel gladko.

obšolske dejavnosti, spodbudite 
ga, naj pri tem aktivno sodeluje, 
in ga usmerjajte.

To-do tabla
Za pomoč pri organizaciji si lahko 

doma pripravite tablo z opravili, 
ki jih mora postoriti čez dan. Tabla 

aktivnosti naj zajema večerno pripravo 
torbe za naslednji dan, urnik spanja, kdaj 

zjutraj vstati in pozajtrkovati, kdaj se začeti 
pripravljati na odhod, urnik popoldanskih 

aktivnosti itd. S tem boste še dodatno utrdili 
rutino ter mu pomagali, da postane odgovorna 

in organizirana oseba.

Skupaj pripravite malico 
Se je tudi vam že zgodilo, da vaš otrok ni želel 
pojesti malice ali kosila, ker je bilo v obroku 
preveč zelenjave?  To lahko rešite na preprost  

način – malico pripravite skupaj. Otroku pustite, da 
si sam izbere sestavine in sestavi slastne kombinacije. 
Vključujte  
ga v pripravo hrane.

Pisalna miza 
Spodbudno delovno okolje doma pomembno vpliva na 
otrokovo motivacijo in uspeh v šoli. Zato poskrbite, da bo 
imel vaš otrok primeren prostor, namenjen pisanju domačih 
nalog in učenju. Mir v prostoru, primerna osvetlitev, višina 
stola in mize so osnovne stvari, ki mu jih lahko zagotovimo 
za uspešno učenje.

Šolske potrebščine 
Poskrbimo, da bo imel otrok vse šolske potrebščine. Kljub 
seznamom stvari, ki jih prejmemo pred začetkom šolskega 
leta, je v prvih tednih šole še vedno treba nakupiti precej 
dodatnih stvari, kot so pravi zvezki, pisala, pribor za 
ustvarjanje itd. Vprašajte otroka, kaj še potrebuje, skupaj 
pripravite seznam in se skupaj odpravite po potrebnih 
nakupih.

Pogovarjajte se 
Z otrokom se čim več pogovarjajte o 
šoli, o novi rutini in o njegovih čustvih. 
Prisluhnite mu in ga spodbudite, da vam 
zaupa svoje vtise iz prvih šolskih dni 
– o novih in starih prijateljih iz vrtca, 
o učiteljici, učilnici, malici, kako se 
počuti v razredu, kaj so počeli, o čem so 
se pogovarjali. Poskusite odkriti njegove 
morebitne strahove in dvome, pogovarjajte 
se o njih in mu dajte vedeti, da mu stojite 
ob strani in da je šola SUPER priložnost 
za spoznavanje novih prijateljev, za vpis v 
obšolske dejavnosti in učenje novih veščin.

Vzpostavite rutino
Rutina je za otroka zelo pomembna, saj se tako nauči 
skrbeti zase in za svoje stvari ter upravljati s časom. Otroku 
natančno opišite, kako bo po novem potekal njegov dan, da 
bo vedel, kaj pričakovati. Pomagajte mu organizirati njegove 
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Potegujte se za 
SUPER nagrado! 

Z malo sreče lahko 

prejmete paket: 

HOODIE  ZA DVA 

in Darilno kartico 

Supernova v vrednosti  

40 €, s katero boste lahko 

svoj stajling dopolnili z 

nakupi v svoji najbližji 

Supernovi.

Med vsemi, ki boste shranili  
svoj oblikovalski presežek v spletno galerijo in oddali 
elektronski naslov, bomo izbrali deset najbolj posrečenih, 
zabavnih, motivacijskih in podobno izstopajočih hoodiejev, 
avtorje pa nagradili  z Darilno 
kartico Supernova v vrednosti 
40 € in hoodiejem z vašim 
dizajnom. In to ne z enim 
hoodiejem, ampak kar dvema!  
Še za prijatelja ali prijateljico.

Oblikujte svoj super hoodie na  
www.supernova.si/igra!

Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na www.supernova.si/igra.

Kako oblikujete hoodie? 
Oblikovanje je enostavno. Najprej izberete barvo hoodieja 
(belo ali črno), nato pa sestavite napis, ki pove, zakaj ste vi 
SUPER. Izbirate lahko med danimi besedilnimi predlogi ali 
napis sestavite povsem po svoje. 

Pokukajte v galerijo
Oblikovan hoodie lahko shranite v spletno galerijo, kjer bo 
na ogled vsem radovednim očem in iskalcem oblikovalskega 
navdiha. Če vam ga primanjkuje, pa najprej poiščite idejo 
med že ustvarjenimi izdelki!

Vsak začetek predstavlja izziv, tudi začetek novega 
šolskega leta. Zato je Supernova poskrbela za posebno 
presenečenje za šolarje, dijake, študente in vse ostale. 
Vabimo vas, da na www.supernova.si/igra oblikujete 
hoodie po svojem okusu, pokažete svoj stil ter 
samozavestno skočite v novo šolsko leto.

SUPER HOODIE 
ZA SUPER 
ŠOLSKO LETO

https://www.supernova.si/igra
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SUPER DOM

JE SOBA VAŠEGA 
ŠOLARJA PRIMERNO 
OPREMLJENA?

Pisarniški stol Vojens, 
JYSK, 199,00 €

Preproga Lan Space, 
Dormeo Home, 39,99 €

Dekorativne lučke Cozy, 
Dormeo Home, 9,99 €

Pisalna miza 
Langholm, JYSK, 
229,00 €

Bombažna posteljnina 
Svilanit Heaven, Vitapur, 
že od 23,94 €

Otroška 
bombažna 
posteljnina 
Svilanit 
Heaven, 
Vitapur, 
že od
27,93 €

 Postelja Favrbo, 
JYSK, 140 x 200, 200,00 €

Namizna svetilka Patrik, 
JYSK, 25,00 €

Uredite jo tako, da bo 
primerna za spanje, 
učenje in igro!
Jesen prinaša novo šolsko leto. Je tudi čas, ko ni odveč 
presoditi, ali je otroško sobo treba na novo urediti ali  
vsaj osvežiti oziroma preurediti.

Pisalna miza in stol
Pohištvo izberimo premišljeno. Najbolje je kupiti pisalno 
mizo, ki jo lahko prilagajamo otrokovi višini. Na njej naj 
bo dovolj prostora za tipkovnico, miško in monitor, ki naj 
bo od otrokovih oči oddaljen 40 do 70 cm in nameščen v 
višini oči. Šolarju priskrbite tudi ergonomsko oblikovan stol, 
nastavljiv po višini. Ne pozabite še na predalnik ali polico za 
shranjevanje šolskih potrebščin in knjig. 

Svetloba
Mizo za pisanje nalog postavimo tja, kjer je največ naravne 
svetlobe. Svetloba naj na mizo pada tako, da je otrok med 
pisanjem ne zakriva z roko (če je desničar, naj svetloba 
prihaja z leve). Pomislite tudi 
na namizno svetilko z naravno 
(rumeno) svetlobo. 

Preproga Lana Garden, 
Dormeo Home, 39,99 €

Pisarniški stol Kokkedal, 
JYSK, 109,00 €

Pisalna miza Aabenraa, 
JYSK, 119,00 €
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OB NAKUPU IZDELKOV ZA 
NEGO OBRAZA NAD 30 €

DARILO:
PARNI ČISTILEC  

OBRAZA

SUPER VESTI

Jesen pri blagovni znamki Comma prinaša novo barvno 
paleto v toplih zemeljskih tonih, kot so barva cimeta, črno 
in umazano belo, barvno shemo pa oživi opečnato rdeča. 
Modni kosi kolekcije so udobni in nosljivi vsak dan, ob vsaki 
priložnosti. Drzne in edinstvene kreacije olepšane z detajli 
se odlično kombinirajo s klasičnimi kosi. Jesenski favoriti 
iz sveta klasike vključujejo karirast suknjič, srajčno obleko, 
tanko pleten pulover in ogromno usnjeno torbo v črni, rjavi 
ali temno rdeči barvi. Najbolj modni kosi te sezone pa so 
tanko pleteni brezrokavnik, široke hlače in vsestranska 
karirasta srajca iz velurja.

dm DNEVI OBRAZNE NEGE  31. 8.–28. 9. 
Lepa koža pričara nasmeh in je odsev našega zdravja. 
Pomembno je, da jo izvajamo z izdelki, ki so primerni 
za tip in stanje naše kože. Suha, mastna, problematična 
koža? Učinkovita nega kože v zrelem obdobju? Za vas 
smo pripravili tako odgovore kot tudi prav posebno 
presenečenje, darilo ob nakupu izdelkov za obrazno 
nego nad 30,00 evrov, parni vlažilec obraza, ki bo 
postal vaš nov nepogrešljiv pripomoček za nego kože. 
Ob nakupu treh izdelkov obrazne nege pa boste na svojo  

active beauty kartico prejeli 20-kratne točke.

Nova kolekcija jesen/zima modne znamke Tom Tailor 
predstavlja moderen skok v nekoliko hladnejši del leta, 
kamor nas popelje s stilom, eleganco, s poudarkom na 
zemeljskih barvah in s športnim pridihom. Tom Tailor 
je poskrbel, da so oblačila za hladno obdobje modna in 
obenem tudi elegantna in prefinjena. Nova kolekcija vam 
zagotavlja občutek toplote in udobnosti, ustvarjena je za 
topel moden skok v hladnejši del leta.  

Da bodo športne ure 
v šoli in popoldanske 
športne aktivnosti kar se 
da brezskrbne z dobro 
športno opremo, so za vas 
v poslovalnicah Hervis v 
centrih Supernova (Qlandia 
na Ptuju, v Novem mestu, 
Mariboru, Novi Gorici, 
Kamniku, Krškem in 
Kranju) pripravili bogato 
ponudbo otroških športnih 
oblačil in obutve priznanih 
blagovnih znamk, izbirate 
pa lahko tudi med bogato 
ponudbo rolerjev, skirojev, 
koles in zaščitne opreme za 
vse dogodivščine na kolesih. 
Vabljeni v trgovine Hervis! 
#Getmovin

JESENSKI 
FAVORITI 
COMMA

ZEMELJSKI TONI

ŠPORT IN ŠOLA 

ČAS ZAME IN ZA MOJO KOŽO 

3

4
Sveže vesti o vaših priljubljenih izdelkih

Kaj bo novega?

2

1
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Nariši ali opiši svoj prvi šolski dan
in osvoji SUPER NAGRADE!

Nagradni 
literarno-likovni nateèaj

Verjamemo, da se je tvoje šolsko leto zaèelo super! Zato te vabimo, da nam predstaviš svoj 
prvi šolski dan. Lahko ga opišeš v obliki prostega besedila, pesmice ali pa ga kar narišeš.

Verjamemo, da se je tvoje šolsko leto zaèelo super! Zato te vabimo, 
da nam predstaviš svoj prvi šolski dan. Veseli bomo tvojega prispevka! 

SVOJ IZDELEK NAM LAHKO POŠLJEŠ NA 2 NAÈINA:
1. Po elektronski pošti na E-mail: magazin@supernova.si;
2. Po klasièni pošti (èe želiš priložiti tudi originalno risbo) na naslov: 
     Agencija Vodik, Cesta v Gorice 34b, 1000 Ljubljana.

Na ta naèin se poteguješ 
za privlaène nagrade, 
ki jih bo Supernova 
razdelila za veè 
kot dva razreda otrok :).

Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na www.supernova.si/igra. 
Nagradna igra traja od 10. 9. 2021 do vkljuèno 10. 11. 2021.
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1000 €
NAGRADNI

SKLAD
V VREDNOSTI 

PODARJAM

O

25-x 
Darilna kartica 

Supernova v vrednosti

 
   40 € 

v skupni vrednosti 
1.000 € 

PODARJAMO

ŠPORT IN ŠOLA 



IMATE ŽE VSE ZA 
VRTEC IN ŠOLO?
Za nakupe šolskih potrebščin ste zagotovo že poskrbeli 
tekom poletja. Če vam je vendarle kaj ušlo s seznama 
potrebnih nakupov, obiščite izbrane otroške in  
druge trgovine v vaši najbližji Supernovi!

Postojna

Koper

Novo Mesto

Metlika

KrškoLjubljana

Kamnik

Nova 
Govorica

Supernova Qlandia Ptuj:
Baby Center, DZS

Supernova Qlandia Krško:
Pikapolonica, DZS

Supernova Qlandia
Maribor: Pikapolonica, 
DZS, Tedi

Supernova Maribor: Kik

Supernova Qlandia
Novo mesto: 
BabyCenter, Okaidi, 
s.Oliver, Pikapolonica, 
Knjigarna Felix

Supernova Mercator 
Novo mesto: 
DZS, PEPCO, NKD

Supernova Mercator 
Postojna: DZS

Supernova Mercator
Koper: DZS, NKD,
Ciciban, Pepco

Supernova Koper:
Kik, Pikapolonica

Supernova Qlandia
Kamnik: Baby Center, 
Bambini

Supernova 
Mercator 
Primskovo: DZS

Ajdovščina

Supernova
Ljubljana 
Rudnik: Bambini, 
Idexe, Okaidi, 
Mladinska knjiga

Supernova
Ljubljana Šiška: 
Ciciban, 
Idexe, Kakadu, 
Okaidi, DZS

Supernova
Nova Gorica:
Baby Center, 
Pepco

Supernova 
Qlandia Nova 
Gorica: Okaidi, 
Pikapolonica, 
KIK, Mladinska 
knjiga

Supernova Mercator 
Ajdovščina: DZS

Jesenice

Kranj

Ravne 
na Koroškem

Maribor Ptuj

Slovenj 
Gradec

Celje

Slovenjske 
Konjice

VSE ZA VRTEC
IN ŠOLO V VAŠI

NAJBLIŽJI SUPERNOVI

Vabljeni v izbrane 
Supernova trgovine 

širom Slovenije!

Supernova 
Mercator Savski 
otok: Knjigarna 

Felix, Mana

Supernova Mercator 
Jesenice: DZS

Supernova Mercator 
Slovenj Gradec: DZS

Supernova Mercator Celje: DZS

25 lokacij
10 statističnih regij
več kot 700 trgovin

Dobrodošli

Široka izbira varnih in kakovostnih 
prehranskih dopolnil za otroke in odrasle

Strokovno svetovanje pri izbiri

Poskrbite za imunsko 
odpornost najmlajših!

Vabljeni v spletno trgovino www.sanolabor.si
in prodajalne Sanolabor: Supernova Nova Gorica, 

Qlandia Kranj, Qlandia Kamnik in Qlandia Novo mesto.

Supernova Qlandia Kranj: 
Baby Center, Okaidi



DOM JE TAM,
K J E R  J E 

Ponudba velja do 27.9.2021 oz. do razprodaje zalog.

20% 
POPUST 

NA VSA LEŽIŠČA

• Prevleka: 100% bombaž.
• Polnilo: napredna mikrovlakna Wellsleep®.
• V dveh barvah in motivih: mehki oblački 

na modro-vijoličasti ali listje na rumeni podlagi.
• Na vsaki strani drugačen potisk 

(dve kombinaciji v enem).

VZGLAVNIK ČUSTVENE SOVICE

• Prevleka: 100% bombaž.
• Polnilo: napredna mikrovlakna Wellsleep®.
• V dveh barvah in motivih: mehki oblački 

na modro-vijoličasti ali listje na rumeni podlagi.
• Na vsaki strani drugačen potisk 

(dve kombinaciji v enem).

ODEJA ČUSTVENE SOVICE

1999€
REDNA CENA:

40x60 cm

4999€
REDNA CENA:

140x200 cm

Na voljo v poslovalnicah v Supernova nakupovalnih centrih:

• Velika sovica (3v1): plišasta igrača, odeja, blazina.
• Mini sovica: plišasta igrača.
• Družinico sestavljajo mama, očka, 

sin, hčerka, babica in dedek.

DRUŽINSKE HOO-HOO ČUSTVENE SOVICE

• 100% bombaž.
• S prisrčnim enostranskim potiskom 

za štiri različne kombinacije.
• Pralna pri 60 °C. 

POSTELJNINA
ČUSTVENE SOVICE

1999€
REDNA CENA:
VELIKA SOVICA

999€
REDNA CENA:
MINI SOVICA

2999€
REDNA CENA:

140x200 cm

Za najlepše otroške sanje. NOVO!NOVO!

Naročnik oglasa je Studio Moderna d.o.o.

IMATE ŽE VSE ZA 
VRTEC IN ŠOLO?
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SUPER ZABAVNO

NAJDI 
VARNO 
POT OD 
DOMA 
DO ŠOLE

Super
ŠKOLJKA
Z VELIKO

KLINASTO,
HRAPAVO
LUPINO,

KI ŽIVI NA
PEŠČENEM
MORSKEM
DNU BLIZU

OBALE

PISATELJ
KUHAR

ANGLEŠKO
MESTO S

POMEMB-
NO ŠOLSKO
TRADICIJO

GESLO ČOKAT
ČLOVEK

UROŠ
LIPUŠČEK

VELIKO
REŠETO

Z REDKO
MREŽO

NAVADNO
LESENA

PRIPRAVA,
V KATERI
SE S TOL-
ČENJEM

ODSTRA-
NJUJE

TRŠI OVOJ
ŽITNIH ZRN

NADA-
LJEVANJE

GESLA
KARAM-

BOL
PIHALO Z
DVOJNIM
JEZIČKOM

ŽIVO
PISANA
PTICA
PEVKA

VETER V
EKVATO-
RIALNEM

OBMOČJU

IRSKI
IGRALEC
(PETER)

SKLA-
DATELJ
KODER

ŽELEZOV
OKSID

PSU
PODOBNA

ZVER
DEL JAHAL-
NE OPREME

TRPKOBA
ZVRST

JAMAJŠKE
ZABAVNE
GLASBE

ZRAČNA
TLAČILKA

SLO-
VENSKI
REŽISER
(MITJA)

HITRA
GOZDNA

ŽIVAL
KRAJ PRI

KOZINI

ČRN PRAH
V DIMNIKU

POLITO-
LOG BIBIČ

ATEK,
OČKA

MAVEC

DESERTNO
PORTU-
GALSKO

VINO

GOVEDO
V TIBETU

ROMBOID-
NA MOR-
SKA RIBA

UMETNOST
MAJHNA
ZELENA

ŽABA

IVAN
POTRČ
SPOJ

LESENIH
DELOV

STROG
OPOMIN

REDITELJ
SLOVENSKI

PISATELJ
IN PESNIK
(ANDREJ)

MESTO
NA JUGU

IRAKA
HOKEJSKA
PLOŠČICA

SKLADBA
V ZMER-

NEM
RITMU

ELEK-
TRONSKI
PODPIS

STOTINA
HEKTARJA

SLOVEN-
SKI SMU-
ČARSKI

SKAKALEC

IZMIŠ-
LJENA

NOVICA V
ČASOPISU

VPRAŠAL-
NA POLA

SLAV-
NOSTNI
MOŠKI

SUKNJIČ

OKRASNI
KAMEN
RAZLIČ-

NIH BARV

NAGRADNA IGRA DZS
Rešite nagradno križanko, odkrijte geslo in se potegujte za super nagrade!
Namig za geslo: NAZAJ V ŠOLO

NAGRADE: 1x Pisalni blok / 1x šolski nahrbtnik / 1x vrečka za copate
Odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite na e-mail naslov magazin@supernova.si do vključno 10. 11. 2021. 
Pravila nagradne igre najdete na www.supernova.si/igra.

S Super Skokico varno v prometu!
Juhu! Letos sem prvič obiskala šolo! Že sama 
pot do šole je bila super zanimiva. Ker sem 
prvošolka, me je do šole pospremila mama.  
Na prehodu sva skupaj gledali levo in desno ter 
še enkrat levo in desno. Pogovarjali sva se o 
tem, na kaj vse je treba biti pozoren na cesti. 
Super je bilo!

"V labirintu nariši mojo pot od doma do šole!
Namig, upoštevaj prometne znake! "

VARNO
V ŠOLO

Tudi pri 
zeleni luči 
poglej levo 
in desno!

Previdno, to je pločnik za 
pešce in kolesarje!

Ne hodi naprej!

Preden prečkaš progo, se ustavi 
in poglej v obe smeri tirov!

Cesto 
prečkaj le 
na prehodu 
za pešce!
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