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KUHAJMO S
SAŠOM ŠKETA:

25

Od voditeljice do oblikovalke
LILI ŽAGAR

NAKUPOVALNIH
CENTROV IN

VEČ KOT700 TRGOVIN

STE ZA KARO?
MODNI TREND
SE VRAČA

L JUBLJANA MARIBORCEL JE PTUJ POSTOJNAAJDOVŠČINA KOPER KRANJJESENICE NOVA GORICA NOVO MESTOKRŠKO SLOVENJ GRADECKAMNIK

J E S E N ∙ 2 0 2 0

pisan polentin 
pomfri (iz pečice)

Super nagradna igra
PODARJAMO 500 EUR
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SuperStyle

 

ODLIÈNO
POSLOVNO DARILO

Obdarujte zaposlene in  
svoje partnerje.

  KORIŠÈENJE
DOBROIMETJA

Trošite lahko postopoma v 
razliènih trgovinah v skupini 
Supernova.

POLJUBNO
DOBROIMETJE 

Doloèite si sami 
vrednost na kartici!

FIZIÈNA ALI 
E-DARILNA KARTICA

Izbirajte med množico privlaènih 
motivov za vsako priložnost!

PREGLED 
STANJA

Stanje lahko pregledate 24/7 
na spletu ali v trgovini.

 

Odloèite se za unikatno kartico 
z lastno fotografijo 
(samo prek spleta)!

HITRA 
PERSONALIZACIJA

Izberi

za tvoje
najdražje!

super darilo

DAR
ILNA

karti
ca
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UVODNIK

5

NAŠA PRVA 
JESEN 
Dobrodošli v novi reviji. 

To, kar držite v rokah, je premierna izdaja. 
Ponosni smo, da vam lahko predstavimo prvo 
revijo SUPERNOVA SUPERSTYLE, ki zaobjema 
kar petindvajset trgovskih/nakupovalnih centrov 
Supernova po Sloveniji in se ponaša z več kot 
sedemsto prodajalnami in lokali v vseh centrih. 
Veliko SUPER ponudbe vam bomo prikazali. Da, 
SUPER smo, to je “naša” beseda, ki se nas bo še 
dolgo držala. Všeč nam je njen pomen – biti super 
je nekaj, po čemer hrepenimo vsi. In verjamemo, da 
se boste tako počutili tudi vi ob listanju naslednjih 
strani. 

Navdušila vas bo zvezda modne zgodbe Lili Žagar 
v trendih letošnje jeseni, ki je zaplavala v čisto nove 
poslovne vode. Kaj nam je zaupala, si preberite v 
intervjuju. Za prav poseben posladek pa je poskrbela 
njena hči, ki je suvereno pozirala ob maminem boku. 
Čestitke, Inja! 

Veliko namigov in nasvetov vas čaka, od modnih pa 
vse do kuharskih. Nismo pozabili na naše najmlajše, 
niti najstarejše, pardon – najmodrejše bralce. Pošljite 
nam izpolnjeno križanko, sodelujte v nagradni igri 
ali nam pišite kar tako. Veseli bomo vašega odziva.

Bodite in ostanite SUPER!

Vaša ekipa M2 centermanagement d.o.o.

IZDELKOV PO IZBORU UREDNICE ZA SUPER 
JESEN, KI SE BO OBARVALA V LILA TONE. 

DIŠAVA YSL 
MON PARIS 

INTENSEMENT
Nova variacija parfuma 
MON PARIS plamti kot 
pariško nebo ob zori, z 

bogatim šopkom vrtnic, ki 
ovijajo njegov dišavni podpis 

– očarljiv kristavec. 

MASKARA 
DEBORAH 

MY POWER 
VOLUME

Hibridna krtačka poskrbi za 
videz trepalnic po vaši meri 
in tako dvigne uporabnost 
maskare na novo raven.

JOPIČ H&M
Trendovski jopič za ženske 
v najbolj vroči barvi jeseni. 

Nosite ga na obleke, elegant-
ne hlače ali džins – vse bo 

videti super modno. 
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GLEŽNJARJI 
ORSAY

Ravno prav visoka peta, ki 
je hkrati tudi udobna, videz 

usnja in pasovi okoli gležnja. 
Moramo povedati še kaj?

PRSTAN 
ESSENTIAL 

ZLATARNA CELJE
Čudovit sijaj na roki vam bo 

polepšal vsak dan. Če bo podarjen 
kot izkaz ljubezni, še toliko bolj. 

Uau, kakšen glamur!

VIDEZ IZ NASLOVNICE
Obleka Guess, PEEK & CLOPPENBURG, 89,99 €
Pas C&A, 12,90 € 
Uhani ZLATARNA CELJE, 119,00 €
Zapestnice ZLATARNA CELJE, 49,00 € za kos 
Prstan ZLATARNA CELJE, 69,00 €
Prstan PARFOIS, 5,99 €

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: Lili Žagar. FOTOGRAFIJE: Aleš Bravničar, foto-arhiv 
trgovin. NAKLADA: 280.000. Vsi objavljeni izdelki, ki so predstavljeni v reviji SuperStyle JESEN 2020, so na voljo v ponudbi 
izbranih nakupovalnih centrov Supernova v Sloveniji. Več informacij o prisotnosti prodajaln v posameznih nakupovalnih centrih 
preverite na www.supernova.si. Ponudba velja do odprodaje izdelkov. Pridružujemo si pravico do spremembe podatkov in se 
opravičujemo za morebitne napake v besedilu. Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Veljavnost cen izdelkov preverite tudi na 
samem prodajnem mestu. Za dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski naslov: magazin@supernova.si. Veseli bomo 
vašega mnenja ter predlogov in idej za naslednjo številko SuperStyle revije. 

SUPER stil z Lili Žagar

Prelevite se v božansko divo sezone

Čas je za ureditev doma

SUPER slastno: Pisan polentin 
pomfri iz pečice

Mali stilist gre nazaj v šolo

Ker smo SUPER

Kaj se trenutno dogaja z njegovo srajco?

VSEBINA - 

Od leve proti desni: Dejan Pelc, Mojca Fratina, Saša Lenič, Boštjan Hrabar, Janez Korpič, Ema Kladnik, 
Meta Ahačič, Žiga Štampfer, Natalija Glogovšek.

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

supernova_slovenijaSupernovaQlandia SupernovaSiska SupernovaLjubljana
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Še bolj 
SUPER, še 
bolj NOVA!

KER SMO SUPER

Za poletje običajno velja, da je z vidika obiska nakupovalnih centrov malce bolj umir-
jeno, saj nas pritegnejo dopustniške destinacije, ki smo jih kljub novi realnosti tudi 
letos vsaj malo raziskali. V Supernovi smo bili poleti delovni na svoj način in smo 
za vas pripravljali kar nekaj novosti. Eno od njih ravnokar prebirate – novo oziroma 
prenovljeno revijo, ki ima poleg osvežene podobe tudi novo ime: SuperStyle. Z njo na-
daljujemo tradicijo izdajanja revije, ki vam z vsakim izvodom predstavlja kakovostno 
ponudbo centrov in številnih storitev, s katerimi vas ti razvajajo.

Bralcem, ki nas spremljajo že od prej, sporočamo, da bomo z ohranitvijo prepoznavnih in 
kakovostnih (ter tudi nekaj novih) rubrik in vsebin ostali zvesti temu, česar so navajeni. Tistim, 
ki nas še ne poznate, pa želimo veliko navdiha in užitkov v branju in raziskovanju vsega, kar naši 
nakupovalni centri po Sloveniji ponujajo.

SUPERNOVA, NAJVEČJA 
SKUPINA NAKUPOVALNIH 
CENTROV V SLOVENIJI
Supernova se je pri nas prvič pojavila leta 
2008, z odprtjem nakupovalnega centra Su-
pernova Ljubljana Rudnik. Danes, dobrih 12 
let kasneje, se je skupina Supernova v Slo-
veniji razširila na 25 trgovskih/nakupovalnih 
centrov, potem ko se je Supernovi pridružila 
skupina desetih Mercator centrov in skupina 
sedmih nakupovalnih centrov Qlandia. To nas 
postavlja v vlogo največje skupine oziroma 
verige nakupovalnih in trgovskih centrov v 
Sloveniji, ki pod svojim okriljem združuje več 
kot 700 prodajaln in lokalov z najrazličnejšo 
ponudbo blaga in storitev. 

Supernova, mednarodno aktivno podjetje s se-
dežem v Gradcu, je odlično sprejeta tako na 
slovenskem kot na hrvaškem trgu. Za to smo 
vam zelo hvaležni in vse to neizmerno cenimo. 
Obljubljamo vam, da se bomo še naprej trudili 
po najboljših močeh in da vam bomo vsakič 
znova poskusili pričarati kar najboljše doživet-
je ob obisku naših centrov. 

V želji po zagotavljanju vedno boljše in vedno 
bolj navdihujoče nakupne izkušnje skrbimo 
tudi za našo poenoteno vizualno podobo. Prav 
tako ste verjetno že opazili, da vas po Sloveniji 
nagovarjamo z novimi usmerjevalnimi tablami 

ob avtocestah in lokalno.

ZA VAS VEDNO 
ZDRUŽUJEMO LE NAJBOLJŠE
Z mislijo na prihodnost in upoštevajoč svoje 
poslanstvo, ki na prvo mesto vedno postavlja 
kupca in njegovo zadovoljstvo, vedno stre-
mimo k združevanju najboljšega. Temu je bil 
namenjen tudi Supernovin nakup nakupoval-
nih centrov Qlandia, ki na domačem tržišču že 
desetletje zagotavljajo prepoznavno kakovost. 
S tem smo povezali pozitivne lastnosti obeh 
blagovnih znamk, okrepili svojo pojavnost 
na slovenskem trgu in kar je najpomembneje 
– vam, našim zvestim kupcem in obiskoval-
cem, ponudili še več izbire, nakupovalnih 
izkušenj in zadovoljstva. Nenazadnje tudi 
doživetij, saj imate poleg nakupov pri nas tudi 
veliko priložnosti za druženje in sprostitev, 
preživljanje trenutkov ob dobri hrani in pijači 
ter spremljanje raznih dogodkov in promocij. 

Ta, za nas obsežna širitev nas vodi tudi v re-
gije, kjer na začetku še nismo bili prisotni. 
V Ljubljani, Mariboru in na Primorskem nas 
že dobro poznajo, saj smo tam začeli zgod-
bo Supernove. Svojo prepoznavnost in ugled 
nakupovalnega centra z izjemno ponudbo pri-
ljubljenih domačih in tujih znamk smo razširili 
še po ostalih slovenskih regijah, tako da smo 
sedaj pravzaprav prisotni že v 10 regijah: v 
gorenjski, goriški, osrednjeslovenski, podra-
vski, posavski, primorsko-notranjski, savinj-
ski, koroški in obalno-kraški regiji ter v regiji 
jugovzhodna Slovenija.

Za to bo med drugim poskrbela tudi ekipa na-
ših vodij centrov posameznih centrov; ekipa, 
ki bdi nad tem, da se pri nas vedno dobro po-
čutite, da ste deležni odlične ponudbe prizna-
nih blagovnih znamk in da se s svojih nakupov 
nikoli ne vrnete razočarani.
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KER SMO SUPER

NEKAJ DOBRODOŠLIH NOVOSTI 
Poletna prenova pa ni zajela le fizične podobe in označitve naših 
novih, pridruženih centrov – zdaj deluje tudi naša nova spletna stran 
www.supernova.si, kjer najdete informacije o vseh 25 trgovskih/
nakupovalnih centrih Supernova. Sicer pa nas lahko povšečkate na 
naših Facebook profilih in Instagram profilu in tam spremljate novičke, 
aktualne informacije, promocije najemnikov in še kaj.

Vsi, ki radi sodelujete v nagradnih igrah, pa vabljeni, da redno 
spremljate novo spletno stran www.supernova-igra.si, kjer vas bomo 
zabavali z nagradnimi igrami in podeljevali zanimive praktične nagrade 
(med njimi seveda tudi Darilno kartico Supernova).

Prav tako ne pozabite, da je Darilna kartica Supernova, ki izpolnjuje 
najlepše želje, vedno dobra ideja! Možnosti njene uporabe širimo na 
nove lokacije Supernova centrov - od 10. 9. bo možna unovčitev v 15 
centrih, v bližnji prihodnosti pa še v ostalih izbranih centrih. Spremljajte 
informacije in novosti na www.supernova-kartica.si.

LOKACIJAH
25

PRODAJALN
 700

VEČ KOT 

10
PRISOTNI V

REGIJAH 

SUPER darilo za vse.
Ena darilna kartica za več kot 700 
trgovin v skupini Supernova.

Več o skupini
Supernova Slovenija na 

www.supernova.si

DAR
ILNA

karti
ca

NA
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                ZATEMNJEN POGLED
Sončna očala sodijo med priljubljene modne dodatke, saj 
poskrbijo za modni videz, imajo pa tudi pomembno funkcijo 
zaščite oči. Na splošno velja, da večja kot je površina 
okularja, boljše je za zaščito očesa in na našo srečo so 
trenutno aktualna večja sončna očala. Sicer pa bodite pri 
izbiri modela pozorni na širino obraza. Pravi model poiščite 
v Optiki Clarus, kjer vam bo prijazno osebje povedalo, 
da so tri najpomembnejše stvari pri nakupu zaščita vaših 
oči, udobje in fantastičen stil, ob tem pa ulovite še popust 
na totalni razprodaji sončnih očal do –50 %, vse do 30. 9. 
2020. 

ŠPORT IN ŠOLA Z ROKO V ROKI
Telesna aktivnost otrok je v času šole zelo pomembna. Da bodo 
športne ure v šoli in popoldanske športne aktivnosti kar se da 
brezskrbne z dobro športno opremo, so za vas v poslovalnicah 
Hervis pripravili bogato ponudbo otroških športnih oblačil in 
obutve priznanih blagovnih znamk, kot so Nike, Adidas, Puma, 
Converse, Joma, Kilimanjaro in druge, izbirate pa lahko tudi 
med bogato ponudbo rolerjev, skirojev, koles in zaščitne opre-
me za vse dogodivščine na kolesih. Vabljeni v trgovine Hervis! 
#Getmovin

MODNI SKOK V HLADNE DNI 

Nova kolekcija blagovne znamke Tom Tailor za jesen in zimo pri-
naša lahkoten videz in veliko presenečenj s področja aktivne mode. 
Ženska in moška oblačila za hladne dni so modna, elegantna in 
prefinjena. Napišite si svojo novo oblačilno zgodbo in oblikujte svoj 
jesenski slog s podpisom Tom Tailor.

OBLJUBA 
LAHKOTNOSTI
Na srečo ljubiteljic izdelkov 
Parfois ta portugalska 
znamka s poslavljanjem od 
poletja še odlaša. V trgovini 
SPORTINA poiščite novo 
torbico Parfois, ki s svojim 
videzom obljublja, da 
z lahkoto preoblikujete 
podobo in osvežite videz 
za različne priložnosti. 
Sledimo septembrskim 
stilskim trikom Parfois in 
zdelo se nam bo, da poletje 
še traja. Obiščite trgovino 
SPORTINA.

Kaj bo novega?
Sveže vesti o vaših priljubljenih izdelkih

SUPER NOVOSTI

1 2

3
4
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Lili
Žagar

KARIRASTO RAZKOŠJE
Plašč TOMMY HILFIGER, 349,00 €
Pulover ORSAY, 12,99 €
Krilo C&A, 39,99 € 
Pas S.OLIVER, 29,99 €
Očala Ray-Ban, OPTIKA ALEKSANDRA, 179,90 €
Ura Lencia, ZLATARNA CELJE, 59,00 €
Torbica PARFOIS, 45,99 €
Salonarji Gino Rossi,  CCC, 84,95 €

Zgodila se je prava stilska 
jesenska romanca med 
voditeljico, ki se je prelevila 
v oblikovalko, in čudovitimi 
kosi nove sezone.

SUPER STIL

Fotograf: Aleš Bravničar
Ličenje: Maja Drab
Pričeska: Lea in Brigita za Frizerski salon SIMPLE
Za gostoljubje se zahvaljujemo centru Supernova Qlandia Kranj.
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SUPER STIL

DEŽNI ŠIK
Top Yessica Premium, C&A, 24,99 € 
Krilo ORSAY, 25,99 €
Jopič TOMMY HILFIGER, 249,00 €
Zapestnica Guess, SLOWATCH, 59,00 €
Obutev Lazzarini, HUMANIC, 89,95 €
Pokrivalo C&A, 9,99 €
Dežnik Umbrella&More, BAGS&MORE, 8,99 €
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LILI JE ZA LILA!
Obleka Joseph Janard, PEEK & CLOPPENBURG, 169,99 €
Pas in gležnjarji Lazzarini, HUMANIC, 14,99 € in 89,95 €
Prstan ZLATARNA CELJE, 119,00 €
Uhani in torba PARFOIS, 7,99 € in 35,99 €

SUPER STIL
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NJENA ŠPORTNA STRAN
Top, hlače in torbica CHAMPION, 19,90 €, 65,00 € in 25,00 €
Pulover Helly Hanson, HERVIS, 49,99 €
Ura Lencia, ZLATARNA CELJE, 39,00 €
Kapa s ščitkom New Era, HERVIS, 24,99 €
Žoga Wilson, HERVIS, 9,99 €

SUPER STIL



13Supernova - SuperStyle

MOJA SUPER STRAST

OBRNILI STE NOV LIST V ŽIVLJENJU IN 
IZ VODITELJSKIH ZAPLAVALI V MODNE 
VODE. JE IDEJA OBLIKOVANJA TORBIC 
PRIŠLA NENADOMA ALI STE ŽE DLJE 
ČASA NOSILI TO ŽELJO V SRCU?
Ideja je prišla povsem spontano, in sicer ko 
sem od svoje babice dobila 40 let star cekar 
iz koruznega ličja. V trenutku sem se vanj za-
ljubila in začela razmišljati, kako bi ga lahko 
posodobila. Bolj za šalo kot zares sem začela 
skicirati in idej kar ni zmanjkalo. V enem tre-
nutku sem si rekla: »Hej, zakaj pa ne bi posku-
sila enega realizirati?« Pot do končnega izdel-
ka je bila sicer potem dolga in naporna, polna 
izzivov. A mi je uspelo in rodila se je blagovna 
znamka Lili Inti. 

VAŠE KREACIJE SO SE UVRSTILE MED 
PETNAJST NAJBOLJŠIH PIKNIK TORBIC 
NA SVETU, POHVALILI SO JIH CELO V 
REVIJI VOGUE. ODLIČNA PODLAGA ZA 
ZAČETEK NOVE POSLOVNE POTI. BOSTE 
OSTALI LE PRI TORBICAH?
Idej imam ogromno, včasih celo preveč. Neke-
ga dne imam željo ustvariti tudi kakšno oblači-
lo, ampak vse ob svojem času. 

ZAKAJ STE SE ODLOČILI RAVNO ZA PLE-
TENE DIZAJNERSKE TORBICE IZ KORU-
ZNEGA LIČJA?

»Odkar sem 
postala mama, se 
je moj stil precej 

spremenil.«

KUPUJEM 
PREMIŠLJENO
Lili Žagar, nekdanja televizijska voditeljica, ki je postala modna 
oblikovalka, o stilu, Lili Inti in nakupovanju.

Ker je koruzno ličje naša tradicija, na katero 
bi morali biti bolj ponosni in si zasluži, da o 
njej izvejo tudi izven naših meja. In ker na ža-
lost izumira, saj v Sloveniji živi le še peščica 
ljudi, ki plete izdelke iz koruznega ličja. Mla-
de generacije tovrstne stvari več ne zanimajo. 
Gre namreč za zahtevno rokodelsko spretnost. 
Eno torbico recimo pletejo en dan ali celo več, 
odvisno od velikosti. Tukaj ni tekočega traku, 
masovne proizvodnje. Vsak izdelek je unika-
ten in zahteva svoj čas. 

STE GLEDE STILA PERFEKCIONISTKA 
IN NAČRTUJETE SVOJO GARDEROBO 
VNAPREJ ALI VRŽETE NASE TISTO, KAR 
VAM NAJHITREJE PRIDE POD ROKE?

Odkar sem postala mama, se je moj stil pre-
cej spremenil. Včasih sem pogosto nosila pete, 
danes samo še ob res posebnih priložnostih. 
Dajem prednost udobju, saj smo kot družina 
zelo aktivni in tudi ko gremo recimo v mesto, 
nas boste pogosto srečali kar na skirojih. Če 
pa priložnost od mene zahteva nekaj bolj ele-
gantnega ali pa celo glamuroznega, tudi s tem 
nimam nobenih težav in se rada prelevim.
 
KAKŠEN JE VAŠ NAKUPOVALNI RITUAL – 
PREMIŠLJEN ALI IMPULZIVEN? POTRE-
BUJETE DRUGO MNENJE IN RADI VZA-
METE KOGA S SEBOJ?
Včasih sem nakupovala zelo impulzivno; ni-
sem kupovala tistega, kar sem potrebovala, 
ampak tisto, kar mi je bilo všeč. Tako sem 
imela (in še vedno imam) v omari ogromno 
oblačil, za katera se je izkazalo, da jih ne mo-
rem z ničimer kombinirati ali pa nimam dovolj 
priložnosti, ob katerih bi jih lahko oblekla. 
Zdaj kupujem dosti bolj premišljeno, ampak 
še vedno se mi kdaj zgodi tisti »vem, da ne 
potrebujem, ampak moram to imeti« trenutek. 
(Smeh).

KATERE BARVE JE V VAŠI GARDEROBNI 
OMARI NAJVEČ?
Največ je zemeljskih in nežnih pastelnih barv. 

KAKO BI SE OBLAČILI, ČE BI IMELI NA 
VOLJO NEOMEJENO KOLIČINO ČASA, 
DENARJA IN PROSTORA? 
Stila ne bi spreminjala, bi pa še bolj investirala 
v dražje, brezčasne in zelo kakovostne kose, 
ki bi jih lahko nekega dne nosila tudi hčerka. 

BREZ UPORABE KATEREGA LEPOTNEGA 
IZDELKA NIKOLI NE ZAPUSTITE DOMA? 
Pogosto dom zapustim brez ličil, zato bi težko 
rekla, da je kakšen lepotni izdelek, brez kate-
rega mi ni živeti. Če pa bi me nekdo vprašal 
po enem samem izdelku za ličenje, bi najbrž 
izbrala bronzer ali rdečilo za lica. Čeprav bi 
pogrešala tudi maskaro. 

NA FOTOGRAFIRANJU JE TUDI HČI INJA 
POKAZALA VESELJE DO MODE. KAKO 
POTEKA IZBIRANJE OBLAČIL ZANJO?
Inja, kot večina deklic, obožuje oblekice in 
krila, zato nakupovanje zanjo res ni zahtevno. 
Težava nastane, ko nakupujeva kavbojke. Te 
morajo biti res zelo elastične in mehke, sicer 
nastopi protestiranje in pritoževanje. 

NAJLJUBŠA MISEL, KI VAM NARIŠE NA-
SMEH NA OBRAZ?
Ena ljubših, ki si jo večkrat povem, je ta od 
Johna Lennona: »Everything will be okay in 
the end. If it’s not okay, it’s not the end.« (Na 
koncu bo vse dobro. Če še ni dobro, potem še 
ni konec.)
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LILI
Plašč s.Oliver PEEK & 
CLOPPENBURG 149,99 €
Jopič ORSAY, 29,99 €
Obleka ORSAY, 35,99 €
Bluza s.Oliver Black Label, 59,99 €
Uhani Guess, SLOWATCH, 49,00 €
Obutev S.OLIVER, 59,95 €

INJA
Bunda C&A, 14,99 €
Pulover OKAIDI, 19,99 €
Krilo OKAIDI, 19,99 €
Set sponk za lase OKAIDI, 2,99 €
Šolska torba Abc123 BAGS&MORE, 
39,99 €
Obutev Lasocki, CCC, 44,95 €

SUPER STIL

LILI
Obleka S.OLIVER, 59,99 €
Jopa Marc Cain PEEK & 
CLOPPENBURG, 399,99 €
Obutev Lasocki, CCC, 64,95 €
Uhani PARFOIS, 7,99 €

INJA
Obleka C&A, 14,99 €
Jopa C&A, 12,99 €
Obroč za lase BAMBINI, 4,90 €
Zapestnica OKAIDI, 2,99 €
Torbica C&A, 9,99 €
Obutev OKAIDI, 39,99 €

Tudi Inja Potrč rada pozira!
Na fotografiranje smo povabili 
tudi hčer Lili Žagar, ki se 
je izkazala za pravo malo 
manekenko. Čudovito je videti 
dvojec mame in hčere v akciji. 
Nad usklajenimi videzi sta bili 
navdušeni. 
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SUPER ZANJO

Plašč 
S.OLIVER, 
139,99 €

Hlače NEW 
YORKER, 19,99 €

Krilo ORSAY, 
25,99 €

Pulover Q/S 
by s.Oliver, 
49,99 €

Jakna H&M, 
39,99 €

Uhani 
PANDORA, 
59,00 €

3 TOP TRENDI 
JESENI

USNJE
Ne posegajte le po 
klasični črni. Letos 
sta ‘in’ tudi zelena in 
konjak. Trend ni pisan 
na kožo le drznejšim 
damam - vsaka naj si 
najde svoj najljubši 
usnjen kos.

PLETENINE
So krasne za hladnejše 
dni. Orientirajte se 
na lepe teksture in 
zanimive barve. Celotna 
pletena podoba je 
kot nalašč za mestne 
ulice ali udobje vašega 
doma.

Bluza ORSAY, 
15,99 €

Hlače Q/S by 
s.Oliver, 49,99 €

Gležnjarji H&M, 
29,99 €

Torbica 
ORSAY, 
25,99 €

Krilo H&M, 
19,99 €

Ogrlica 
PANDORA, 

79,00 €

KARO
Vzorec kombinirajte 
z nevtralnimi barvami 
oblačil. Odlično se 
ujema s poslovnim 
videzom, zato ne 
oklevajte in si ga vsaj v 
malih dozah privoščite 
za v službo.

Krilo H&M, 
7,99 €

Pulover ORSAY, 
12,99 €

Jopica H&M, 
29,99 €

Jopica S.OLIVER, 
79,99 €

Športni copati 
Gioseppo, MASS, 

79,99 €Prstan Triumph of 
love, ZLATARNA 
CELJE, 228,00 €

Salonar 
Tamaris, MASS, 
69,99 €

Torbica 
S.OLIVER, 
69,99 €

Torbica Liu Jo, 
BAGS&MORE,  
149,99 €
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Vas zanima, kako se lahko v hipu prelevite v božansko divo jeseni? Nič lažjega, 
potrebujete le rdečilo ali bleščilo za ustnice v drznem tonu in pripravljeni boste 
na zapeljiv in opazen videz te sezone.

Postanite
DIVA

Slastni oljni glos 
za ustnice 030 
You Carrock 
L‘OCCITANE, 
13,20 €

Mat tekoča 
šminka Lipfinity 
Max Factor, 
13,99 €

Balzam za 
naravno 
polnejše 
ustnice z mat 
zaključkom 
Clarins, 
19,10 €

Intenzivna 
sadna šminka 01 
Sunday Pinknic 
L‘OCCITANE, 
12,90 €

Zdrava prehrana je ključna za zdravje in lep videz, 
zato poskrbite zanju tudi od znotraj. Pokusite odlična 
okusa ploščic z mandlji, pomarančo in kakavom ali s 
kokosom, kurkumo in ingverjem. Veganski prigrizki 
Sglut so bogat vir vlaknin, izdelani pa so iz sestavin 
ekološke pridelave. Bio ploščice so brez glutena, 
palmovega olja, laktoze in brez GSO. Hrustljav 
prigrizek brez dodanega sladkorja je slastna izbira 
za vso družino – za malico doma, na poti, med 
šolskim odmorom ali v službi, ko si zaželiš nekaj res 
dobrega. Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, spe-
cializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni 
Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.

ZA SUPER POČUTJE

NEKAJ DOBREGA BREZ GLUTENA
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NUJNA 
JESENSKA 
NEGA: 
OBRAZ IN 
STOPALA
Po vseh sončnih in slanih poljubih je 
treba ustrezno poskrbeti za nego obraza 
in stopal, saj je bilo telo poleti precej 
obremenjeno. Koža je občutljiva, zato jo 
je treba pripraviti na hladnejše mesece. 
V jesenskem času je obvezno treba 
najprej opraviti čistilno nego obraza, 
stopala pa urediti s po-poletno pedikuro. 

PEDIKURA
Večina je prepričana, da je nega stopal 
obvezna le, ko obujemo sandale, zato 
se na pedikuro naročimo le poleti, v 
ostalih letnih časih pa nanjo pozabimo. S 
pedikuro uredimo 
nohte in obnohtno 
kožico ter odstrani-
mo trdo kožo na 
podplatu; tako se 
izognemo resnejšim 
problemom, kot 
so glivice, vrašče-
ni nohti, kurja 
očesa, otiščanci, 
zadebeljeni nohti in odvečna trda koža 
na podplatih. Čas po poletju, predvsem 
jeseni in pozimi je idealen tudi za zdravl-
jenje glivic na nohtih. Seveda pa morate 
nohte na nogah po vsaki pedikuri okrasiti 
s primernim lakom, trajni lak Gelish se 
takoj posuši in že takoj ste pripravljeni na 
odhod. Moški, ne ustrašite se, tudi za vas 
je pedikura še kako primerna.

ČISTILNA NEGA OBRAZA
Čistilna nega obraza je najbolj primerna 
ob menjavi letnih časov in jesen je kot 
nalašč za to. Idealno bi bilo opraviti 
nego vsak mesec, če pa se oglasite vsaj 
štirikrat leto, vam bo koža prav tako zelo 
hvaležna. Trend v kozmetiki so an-
ti-age nege obraza, med katerimi je zelo 
primerna napredna Thalgo nega. Izvaja 
se spomladi, jeseni in pozimi. Kožo 

temeljito očisti, 
spodbuja sintezo 
kolagena, blaži 
znake staran-
ja, odpravlja 
nepravilno 
pigmentacijo 
kože, poveča 
hidratacijo, 
normalizira izlo-

čanje lojnic, zmanjša razširjene pore ter 
izboljša videz kože. Najbolj je učinkovi-
ta, če jo izvajamo v rednih ciklusih (npr. 
4 do 6 ponovitev).

Namig: Uporaba zaščitnega 
faktorja na obrazu je obvezna vse 

leto, saj ščiti pred poškodbami 
sonca – poleti in pozimi v odprtih 

in zaprtih prostorih!

Irena Silič Torkar,
lastnica Manipedispa 
Nova Gorica in 
Ljubljana

Navdihnjena po današnjem hitrem ritmu 
življenja je LiteRide™ kolekcija ustvarjena 
za nošenje v vseh pogojih, ki vam jih 
ponuja življenje. Nova oblika vrhnjih 
materialov, ki so zračni in raztegljivi, vam 
zagotavlja udobje skozi celotni dan. 
Notranji vložek pa je oblikovan po novi 
tehnologiji LiteRide™, katerega material je 
penast in še mehkejši, tako da se boste z 
vsakim korakom počutili senzacionalno.
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NJEGOVA SRAJCA

SRA
      JCA

TOP

NJEGOVA SRAJCA

SRA
      JCA

Srajca je sveti gral moške garderobe. Ob prehodu sezone je obvezno osvežiti ta ključni kos. To jesen 
so zopet v trendu vzorci, ki jih lahko oblečete ne glede na priložnost. S kombinacijo potiskane srajce 
in chino hlač boste zadeli v polno. Če pod srajco oblečete T-majico, zadostite vsakemu kodeksu 
oblačenja. Vzorec na srajci in eleganten suknjič sta popoln par za elegantnejše priložnosti. Pike, karo, 
abstraktno – ne obotavljajte se in izberite svoj najljubši potisk na srajci.

NEW YORKER, 9,99 € NEW YORKER, 9,99 €

TOM TAILOR, 39,99 €

TOM TAILOR, 29,99 €

S.OLIVER, 49,99 €

Olje za mehčanje brade Divji brin, 
L‘OCCITANE, 22,40 €
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Pomirjajoči balzam po britju Divji 
brin, L‘OCCITANE, 26,90 €

Moška toaletna voda DG K by 
Dolce Gabbana, 50 ml, 73,00 €

NEW YORKER, 14,99 €

KOZMETIKA
Predstavljamo vam tri izdelke te jeseni za moško kozmetično torbico.

Olje brado nahrani, 
ukroti in jo pomaga 
oblikovati, kožo pa 
pomaga pomiriti. 
Namig za uporabo: 
nekaj olja segrejte 
v dlaneh, nato pa 
z gibi od spodaj 

navzgor temeljito vmasirajte v brado in 
kožo. Zaključite z oblikovanjem brade – 
pogladite jo s prsti ali glavnikom.

Balzam po 
britju Divji brin 
pomaga navlažiti, 
pomiriti in zaščititi 
kožo. Formula, 
obogatena z 
eteričnim oljem 
brinovega lesa 
in karitejevim 

maslom, ublaži razdraženost in občutek 
zategovanja, ki ju povzroči britje.

Vonj vas bo takoj 
potegnil v okolje 
italijanskega podeželja, 
kjer intenzivni žarki 
opoldanskega sonca 
žgejo liste krošenj 
citrusov. Toaletna voda 
ima barvo nebeške 
modrine, pokrovček pa 

krasi do zadnje podrobnosti zasnovana 
krona. Ime dišave K bo takoj jasno.

ZA PLOČNIKE
IN STEZICE

Črni športni copati s stranskimi črtami bodo zadostili vsakemu 
moškemu koraku in okusu. Imajo tudi širok razpon glede kombi-
nacij z ostalimi oblačili. Obožujejo tako mestne korake kot tudi 
ostale, bolj sproščene površine.

SUPER ZANJ
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PISAN 
POLENTIN 
POMFRI IZ 
PEČICE

Količina: 4 porcije
Čas priprave: 90 minut
Zahtevnost: 2 od 5

 Priprava:
• V posodi zavremo zelenjavno jušno osnovo in vanjo stresemo polento.
• Polento kuhamo 3 minute in jo vmes neprestano mešamo. 
• Ko se polenta zgosti, jo odstavimo z ognja in vmešamo maslo.
• Skuhano polento enakomerno razdelimo v štiri skodelice. 
• V eno skodelico primešamo paradižnikov sok, v drugo špinačni sok in v tretjo pesin sok. 
• Sedaj štiri različno obarvane polente prestavimo v pekač. Polento zložimo po barvah in jo zgladimo na 1 cm višine.
• Pladenj s polento prestavimo na hladno za 40 minut, da zatrdi.
• Ohlajeno polento vzamemo iz pekača ter jo narežemo na 1 cm široke in 5 cm dolge trakove. Po obliki in velikosti naj bodo 

podobni velikosti pomfrija.
• Polentin pomfri prestavimo na pladenj, ki je obložen s papirjem za peko.
• Pladenj prestavimo v pečico, segreto na 220 °C. Polentin pomfri pečemo 20 minut.
• Postrežemo z zeliščno jogurtovo omako.

SuperSuper
    recept!    recept!

Sestavine:
• 700 ml zelenjavne jušne osnove
• 250 g instant polente Zlato polje 
• 10 g masla
• 20 ml paradižnikovega soka
• 20 ml špinačnega soka
• 20 ml pesinega soka
• sol in poper

SUPER SLASTNO
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PISAN 
POLENTIN 
POMFRI IZ 
PEČICE Neutrudni gurman, ki resnično 

uživa v kulinarično obarvanih 
podvigih in zgodbah. Te snuje 
zase in za številne druge 
naročnike. Sašo je ustvaril 
tudi SUPER recept za pisan 
polentin pomfri iz pečice. PSST, 
mi že komaj čakamo, da ga 
preizkusimo. 

Nam zaupate, kateri je vaš najnovejši 
recept in zakaj ste izbrali ravno to jed?  
Zadnji recept, ki sem ga razvil, je nastal 
za tujega naročnika. Pripravil sem zdravo 
različico bučkinega kruha brez glutena. 
Resnično okusen in praktičen recept. Ve-
seli me misel, kako bo zadišal po kuhinjah 
po vsej Evropi.

Kaj bi svetovali ljubiteljskim kuharjem 
glede sledenja receptom? Naj se jih 
striktno držijo ali jih lahko priredijo 
malce po svoje?
Pri receptih je tako – če ne poznamo jedi 
ali jo delamo prvič, potem je vsekakor 
dobro slediti navodilom. Najprej vedno 
preberem celoten recept, nato pa pripra-
vim po navodilih. Kasneje lahko prilagaja-
mo po svoje. Sam dostikrat poskusim tudi 
več različnih receptov za eno jed in potem 
primerjam rezultate.

Imate svojo specialiteto?
Načeloma lahko v to kategorijo padejo vse 
jedi na žlico. Sploh bolj azijsko obarvane, 
kot sta recimo curry ali ramen.

Katera je vaša najljubša jed?
Na prvem, drugem in tretjem mestu je 
nesporna zmagovalka pica.

Kaj je botrovalo temu, da ste od 
grafičnega oblikovanja zašli med 
kulinariko? Je bila pot težka?
Grafično oblikovanje je še vedno moja 
strast, kulinarika se je razvila vzporedno – 
sprva kot hobi, nato pa sem se ji posvetil 
v celoti. Pot ni bila težka, je pa dolga. Prve 
korake v tej smeri sem naredil že dobrih 
11 let nazaj. Potrebni sta vztrajnost in 
ljubezen do dela – precej enostavno, če v 
delu resnično uživaš.

Kakšen kuhar ste in koliko receptov 
letno razvijete? 
Na prvem mestu bi se vsekakor opisal 
kot kreativec. Ideje neprestano švigajo 
in vsak dan se naučim nekaj novega. Na 
letni ravni razvijem več kot 200 receptov 
za različne naročnike po celem svetu. Po-
gosto se pod te recepte niti ne podpišem 
osebno. Potem so tukaj še vsebine za mojo 
publiko in vidite lahko, kako se številne 
ideje začnejo med seboj mešati. Rad imam 
tako tradicionalno kot moderno kuhinjo.

Brez katere sestavine si ne predstavljate 
kuhanja in zakaj?
Eno samo sestavino težko izpostavim, vse-
kakor pa si ne predstavljam kuhinje brez 
začimb. Te so kot barve na kuharski paleti, 
s katerimi lahko ogromno dosežemo.

SAŠO ŠKETA
KREATIVEC V KUHINJI

SUPER SLASTNO
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Prodajni otok Supernova Lj-Rudnik

Marjan Fajfar s.p.  |  Spodnji Brnik 36a   |  4207 Cerklje na Gorenjskem   |  www.umetno-usnje.si

Največja izbira v Sloveniji 
izdelanih copat.

NAREJENO V 
SLOVENIJI

NAJKAKOVOSTNEJŠI 
MATERIALI
Naravno usnje, ovčje krzno, 
volna, tekstil, filc.

ZA VSO 
DRUŽINO
Raznovrstni copati, cokli, 
natikači za otroke in odrasle.

www.fajfar.si 
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MALI STILIST

NOVA OBLAČILNA OTROŠKA MODA STAVI NA UDOBJE IN KAKOVOSTNE MATERIALE. NAJ ZOPET ZAVLADAJO VESELJE, PRIJATELJSTVO TER OBILO SVOBODNE IGRE V STILSKI PREOBRAZBI JESENI.

MALI STILIST

Brezrokavnik  
S.OLIVER, 49,99 €

Pulover H&M, 
12,99 €

Obutev Nelli Blu, 
CCC, 29,95 €

Set boksaric BABY 
CENTER, 12,99 €

Majice OKAIDI, 
12,95 € za kos

Majice OKAIDI, 
21,95 € za kos

Komplet nogavic 
BABY CENTER, 
9,99 €

Obutev Adidas, 
MASS, 35,99 €

Pulover OKAIDI, 
29,99 €

Jopica S.OLIVER 
35,99 €

Jakna S.OLIVER, 
49,99 €

Hlače OKAIDI, 
37,95 € za kos

NAZAJ V ŠOLO!

Jakna H&M, 
24,99 €

Obleka H&M, 
19,99 € 

Hlače S.OLIVER, 
39,99 €

Srajca S.OLIVER 
29,99 €

Ergonomski nahrbtnik 
Gorjuss, BABY 
CENTER, 79,99 €

Naglavne slušalke 
Forever, BABY 
CENTER, 24,99 €

Ergonomski 
nahrbtnik DZS, 
44,99 € Mikrofon Forever z 

Bluetooth zvočnikom 
BABY CENTER, 29,99 €
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VODIČ ZA NAKUP 
OTROŠKE OBUTVE
Tako kot ljubezen, tudi čeveljčki vedno 
pridejo v paru in se skupaj odpravijo novim 
dogodivščinam naproti. Da bo pot varna in 
udobna, bo poskrbela obutev iz trgovin Baby 
Center. Dipl. fiz. Špela Gorenc Jazbec nam 
je razkrila 3 ključne nasvete, ki vam bodo 
olajšali izbiro prave obutve.

IZBERIMO PRAVO ŠTEVILKO!
Ko preverjamo velikost čevlja, mora otrok 
nogo obremeniti s svojo težo. Čevlja pri tem 
ne zapenjamo, temveč mu stopalo pomaknemo 
čisto naprej, pri čemer pazimo, da prstkov nima 
pokrčenih. Če mu pri tem ostaja za prst prostora, 
bo velikost prava.

ČEVELJ SE MORA PRILAGODITI 
STOPALU IN NE OBRATNO.
Najbolje je, da je čevelj v predelu pete stabilen, 
mogoče celo malenkost ojačan, v sprednjem 
delu stopala pa mora biti dovolj širok, da prstki 

niso utesnjeni. Podplat mora biti dovolj mehek in 
upogibljiv v vseh smereh, še posebej v predelu 
prstov. Če vremenske razmere dopuščajo, naj 
bo čevelj nizek, torej pod gležnjem, kar krepi 
otrokovo ravnotežje in stabilnost. Najboljši so 
čevlji brez notranjih podpornih lokov, saj to sto-
palu omogoča večjo aktivnost. Čevelj ne sme biti 
pretežek, saj to lahko vpliva na samo kakovost 
hoje, pa tudi na otrokovo željo po aktivnosti.

IZBOR NAREDIMO MI, 
ODLOČI NAJ OTROK.
Starši moramo vedeti, kaj je pri izbiri obuvala 
pomembno in od česa ne odstopamo. Zato je 
najbolje, da otroku v izbor ponudimo čevlje, 
za katere vemo, da so primerni in kakovostni. 
Otroka vključimo na koncu, da dobi občutek, da je 
sam izbral obuvalo, ki mu je tudi vizualno všeč. In 
najpomembnejše – čevelj naj ne bo rabljen.

Preverite ponudbo otroške obutve v spletni trgovini www.babycenter.si.
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SUPER NAMIGI

GREMO NA
PIKNIK!

Jesen razveseljuje s prav posebnim razkošjem 
barv, z odpadlim listjem in plodovi. Odpravite 
se ven na zrak in občudujte spremenjeno 
naravo. S seboj odnesite piknik set, odejo 
in nekaj za pod zob. Pa še kakšno igro za 
rekreacijo za zdravo telo.

Urška Fartelj, 220 STOPINJ POŠEVNO – 
PREPROSTO IN SVEŽE VSE LETO Hans Christian Andersen, ZLATE 

ANDERSENOVE PRAVLJICE

Jorge Bucay, Demian Bucay, 
O STARŠIH IN OTROCIH

Piknik nahrbtnik 
McKinley, 
INTERSPORT, 
31,99 €

Termo jeklena 
steklenička Bottle&More, 
BAGS&MORE, 22,99 €
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Hladilna košara Reisenthel, 
BAGS&MORE, 29,95 €

Piknik odeja McKinley, 
INTERSPORT, 10,39 €

Badminton set Talbot Torro 
4 attacker, HERVIS, 34,99 €

Zmaj Schildkröt Sunt 
133, HERVIS, 19,99 €

Jedilni pribor Rekit, 
INTERSPORT, 11,99 €

SPET PRIŠLA JE K NAM JESEN, VSA V ŠKRLAT ODETA,LISTJE PADA ŽE Z DREVES, ZIMA SE OBETA.
(Madžarski napev)

B
R

A
L

N
I 

K
O

TI
Č

E
K

Jes
en

sk
i s

up
er

 iz
bo

r k
nji

g

Preprosta, sveža in okusna kuhinja vse leto! Nova 
knjiga Urške Fartelj vsebuje več kot 120 enostavnih 
receptov za same slastne jedi: od zajtrkov, malic, 
kosil pa vse do sladic, ki sledijo letnim časom in v 
katerih bo uživala vsa družina. V njej nam avtorica 
pokaže tudi, kako shranimo darove narave, da bodo 
pri roki v hladnejših mesecih, ter kako spečemo 
dišeč kruh in obložimo praznično mizo. Vse to ob 
čudovitih fotografijah, kakršnih smo pri njej vajeni.

Bogata antologija Andersenovih pravljic s slikami 
slovenskih ilustratorjev.
Leta 1998 je izšla prva knjiga Andersenovih pravljic, 
prevedenih neposredno iz danskega izvirnika, ob 
200. obletnici rojstva velikega pravljičarja je izšla 
druga knjiga, zdaj, petnajst let kasneje, pa petdeset 
pravljic krasijo ilustracije najboljših slovenskih 
ilustratorjev.

Pronicljiv zapis o starševstvu ter ohranjanju in 
poglabljanju temeljnih vezi med otroki in starši. 
Kako smo lahko v starševstvu zares uspešni? Je 
pot do vzgoje lastnih otrok kdaj končana? Kako 
podedovane vzorce pri vzgoji prenašamo naprej?
Preprosta spoznanja očeta in sina Bucaya na podlagi 
njunih bogatih osebnih in profesionalnih izkušenj 
nam bodo v pomoč, da bomo bliže svojemu otroku, 
staršem in sebi.
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LAČNI JESENSKIH DOŽIVETIJ?
OBIŠČITE SUPER DOGODKE V NAŠIH CENTRIH

V nakupovalnih centrih Supernova vstopamo v jesen zabavno, izobraževalno 

in veselo. Za vas smo pripravili kar nekaj animacij ob začetku šolskega leta, 

ki se bodo v okviru predpisanih varnostnih ukrepov dogajale po centrih in na 

katerih vas bomo razveselili z brezplačnimi darilci in presenečenji. Vabljeni.

Datume aktualnih dogodkov poiščite na naših spletnih straneh.

ENA DARILNA KARTICA 
za 700+ TRGOVIN in 
LOKALOV
Darilna kartica SUPERNOVA prinaša NOVE, SUPER razširjene možnos-
ti nakupovanja. Unovčite jo lahko v izbranih (kmalu v 15) centrih Su-
pernova po Sloveniji. Ne prezrite tudi SUPER možnosti, da podarite 
darilno kartico z želeno fotografijo. S tem bo vaše darilo osebno in 
še posebej unikatno. Če ste se znašli v zadregi in iščete darilo v zadnji 
minuti, potem se odločite za e-Darilno kartico Supernova, ki jo boste 
prejeli takoj po plačilu.

Kliknite na
www.supernova.si in 

www.supernova-kartica.si

ELEGANTNO POSLOVNO DARILO
(za vaše partnerje, zaposlene)

DAR
ILNA

karti
ca

Podjetjem omogočamo enostavno naročilo Darilnih kartic Supernova 
prek spleta (plačilo z bančno kartico ali na osnovi predračuna), pri 
čemer lahko naenkrat naročite več različnih tipov in oblik darilnih 
kartic. Presenetite svoje poslovne partnerje ali zaposlene z uporab-
nim darilom! Darilne kartice Supernova, naročene preko spleta, lah-
ko prejmete po pošti ali jih osebno prevzamete na info točki nakupo-
valnega centra Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana 
Šiška.
Izbira je vaša, ampak priznajte, še nikoli ni bilo tako enostavno najti 
popolnega darila.

Podarjamo Darilne kartice Supernova v vrednosti 500 eur. Verjamemo, da si želite 
osvojiti SUPER nagrado, zato hitro odgovorite na nagradno vprašanje in nam pošljite 
svoj odgovor.
 
Nagradno vprašanje se glasi:

Koliko nakupovalnih centrov Supernova je v Sloveniji?

Nagrade so:
5 x Darilna kartica Supernova v vrednosti 40 eur
8 x Darilna kartica Supernova v vrednosti 20 eur
14 x Darilna kartica Supernova v vrednosti 10 eur
Pravilen odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite
na e-mail naslov magazin@supernova.si  do vključno 2. novembra 2020.
Pravila nagradne igre najdete na www.supernova-igra.si.

Naj vam namignemo – postali smo največja veriga nakupovalnih centrov v Sloveniji. 
Odgovor lahko najdete na www.supernova.si.

Z malo sreče pa lahko tudi vi postanete imetnik 
Darilne kartice Supernova.

Osvojite super nagrado!
Sodelujte v nagradni igri za 
nagradni sklad 500 eur!

SUPER ZA VAS
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SUPER DOM

UDOBJE 
NOVEGA 
DEKORJA
Čas je za ureditev doma. Pospravite 
predale in zamenjajte dekor. Saj je vendar 
najlepše biti v lepo  urejenem prostoru. 
Izberite uporabne in ljubke dodatke v slogu 
izčiščenega skandinavskega minimalizma.

 Svečnik Ervin, 
JYSK, 5,99 €

Okrasna blazina Kaprifol, 
JYSK, 16,99 €

Skodelica #Kjut vajb, 
BAGS&MORE, 9,99 €

Dišeča sveča Home 
Collection, ki pras-
keta ob gorenju, 
BAGS&MORE, 
8,99 €

Dekorativne košarice z ročaji 
PEPCO, od 2,50 € dalje

Classic World Miza 
okrogla – Natur, BABY 
CENTER, 39,99 €

Otroški stol Classic World  Bear 
– Blue, BABY CENTER, 19,99 €

Igralna podloga Toddlekind 
Nordic Neo Matcha, BABY 
CENTER, 99,99 €

Vlažilec zraka Lanaform 
Pommy, BABY CENTER, 
74,99 €

Stenska omarica Trend JSYK, 
64,99 €

Namig: Obožujemo kombinacijo 
lesa s pasteli.
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1 2
3 4

SUPER ZABAVNO

SUPER poskočno
    s SUPER Skokico!

ŽIVJO, JAZ SEM SUPER 
SKOKICA, DOMA SEM 

V SUPERNOVI. SUPER 
SEM JAZ IN SUPER SI 

TI, SUPER SMO ČISTO VSI 
MI. ZATO NAREDIMO SKUPAJ 

NEKAJ KORISTNEGA ZASE, 
UŽIVAJMO IN SE ZABAVAJMO. 

PREDLAGAM, DA SE MALO 
RAZGIBAMO IN NAREDIMO 
NEKAJ POSKOČNIH VAJ. BOSTE 
VIDELI, KAKO SUPER SE BOMO 
PO TEM POČUTILI!

PREG-
NANSTVO

SLU-
ŽABNIK

SOHA,
STATUA

PEVKA
ERBUS TRŽENJE GRŠKI

FILOZOF
PEVKA

BARUCA
ATEK,
OČKA

DELAVEC
V PROIZ-
VODNJI

MILA
VINOTEKA NUŠA

ŠENK
MAJHNO

OKO,
UČEK

PEVEC
RUDAN

HRVAŠKA
IGRALKA
BEGOVIĆ

DIVJA
KOZA

AZIJSKIH
GORA

PREBI-
VALEC

ARKTIČNE
OBALE

OROŽJE,
KI BRIZGA
GOREČO

SNOV

REZILO

JEZIK
STARIH

RIM-
LJANOV

DUŠA

GESLO
DRŽAVNA

BLAGAJNA
EKSPERT
ZA ANA-
TOMIJO

KRAJ
JUŽNO

OD LJUB-
LJANE

MLEČNI
IZDELEK

ŽELEZO V
KONJSKEM

GOBCU

NAPAD,
NASKOK
DOBITEK

PRI
TOMBOLI

NAPRAVA
PRI AVTO-

MOBILU

PISATELJ
IN GLE-
DALIŠKI
REŽISER
PETAN

NERES-
NICA

ODMEV
SLOVEN-

SKA ROKO-
METAŠICA

(INES)

HIP,
TRENUTEK

REKA NA
LOŠKEM

POLJU

REZILNA
PRIPRAVA

TANKA,
UPOGLJI-
VA VEJA

KANT-
AVTOR

SMOLAR

ENOTA
ZA MOČ

SL.PESNIK
(FELIKS
ANTON)

BIBLIJSKI
OČAK

IZREDNA
LEPOTA

SL. PISA-
TELJ (IGO)
PROSTOR
ZA PEVCE
V CERKVI

KEMIJSKI
ZNAK ZA

BARIJ
KAČJI
GLAS

SLOVEN-
SKI SKLA-
DATELJ IN
DIRIGENT
(BOJAN)

VELIKA
PTICA
UJEDA

4. IN 16.
ČRKA

SIVA
EKONO-

MIJA
PRIHOD
V GOSTE

SLO-
VENSKI
SLIKAR
(»SEJA-

LEC«)

HAZARD-
NA IGRA S
KARTAMI

RAZTEZANJE
(10 ponovitev)

KORAK NAPREJ
(10 ponovitev z vsako nogo)

DVIG NOG NAZAJ
(10 ponovitev z vsako nogo)

POČEP
(20 ponovitev)

Stoj pokonci, noge imej rahlo narazen. 
Iztegni obe roki v zrak, nato pa z 
nežnimi zibljaji zanihaj dvakrat levo in 
dvakrat desno. Naredi nekaj ponovitev.

Vzravnano stopi z nogami skupaj, iztegni 
roke naprej in se začni spuščati navzdol 

(kot da se usedaš na stol), nato pa se dvigni 
nazaj v pokončni položaj.

Postavi se na vse štiri, tako 
kot kuža. Nato iztegni eno 
nogo ter jo počasi dviguj 
gor in spuščaj nazaj dol. 
Nato ponovi vajo še z drugo 
nogo.

Postavi se naravnost, roke imej ob te-
lesu. Z eno nogo naredi korak naprej, 
s kolenom druge se dotakni tal. Stopi 
nazaj in naredi enako z drugo nogo.

SuperKrižanka NAGRADNA IGRA HERVIS 
Rešite križanko in odkrijte, kaj se skriva v geslu. Vsi, ki boste poslali 
pravilno geslo nagradne križanke, se boste uvrstili v žrebanje za nagrade.

NAGRADE: Podarjamo 7 x 30 € v obliki darilnih bonov Hervis.
Odgovor s svojimi podatki (ime, priimek, naslov) pošljite na e-mail naslov magazin@supernova.si do 2. novembra 2020. 
Pravila nagradne igre najdete na www.supernova-igra.si.
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SuperStyle

 

ODLIÈNO
POSLOVNO DARILO

Obdarujte zaposlene in  
svoje partnerje.

  KORIŠÈENJE
DOBROIMETJA

Trošite lahko postopoma v 
razliènih trgovinah v skupini 
Supernova.

POLJUBNO
DOBROIMETJE 

Doloèite si sami 
vrednost na kartici!

FIZIÈNA ALI 
E-DARILNA KARTICA

Izbirajte med množico privlaènih 
motivov za vsako priložnost!

PREGLED 
STANJA

Stanje lahko pregledate 24/7 
na spletu ali v trgovini.

 

Odloèite se za unikatno kartico 
z lastno fotografijo 
(samo prek spleta)!

HITRA 
PERSONALIZACIJA

Izberi

za tvoje
najdražje!

super darilo

DAR
ILNA

karti
ca
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KUHAJMO S
SAŠOM ŠKETA:

25

Od voditeljice do oblikovalke
LILI ŽAGAR

NAKUPOVALNIH
CENTROV IN

VEČ KOT700 TRGOVIN

STE ZA KARO?
MODNI TREND
SE VRAČA

L JUBLJANA MARIBORCEL JE PTUJ POSTOJNAAJDOVŠČINA KOPER KRANJJESENICE NOVA GORICA NOVO MESTOKRŠKO SLOVENJ GRADECKAMNIK

J E S E N ∙ 2 0 2 0

pisan polentin 
pomfri (iz pečice)

Super nagradna igra
PODARJAMO 500 EUR


