אופנה

נפתחו לאחרונה
אריא -מתחם אירועים חדש ומפואר בשוהם

המתחם כולל אולם תיאטרון המכיל  350מושבים
ו 11-אולמות קולנוע ,מתוכם שני אולמות .VIP
טרקלין ה VIP-כולל מזון ושתייה באופן חופשי.
בסך-הכול המתחם מציע  1,500מקומות ישיבה,
המחולקים לפי קטגוריות וז'אנרים .כל קטגוריה
נושאית מעוצבת בהתאם (אולם ילדים ,אולם
סרטי אימה ואולם סרטי אהבה) .יש אולם
קולנוע מתקדם עם מערכת  DBOXבו הכיסאות
זזים לפי התמונה בסרט וגם מערכת קול היקפית המותקנת במושבים .במקום
יש מערכות הקרנה דיגיטליות חדשניות המאפשרות הקרנת הופעות בשידורים
חיים מחו"ל ברזולוציית  .HDמחוץ למתחם יהיה "פארק מוסיקה" עם פסלי
שיש של כלי נגינה ,שיבנה בשיתוף עיריית כפר סבא.

רשת הדיסקאונט "אליטל" השיקה חנות
ספורט ענקית לכל המשפחה -רביעית
במספר -בקניון  Gכפר סבא
החנות החדשה בקניון  Gכפר סבא מעוצבת
לפי הסטנדרטים הבינלאומיים של רשתות
ענק בתחום האופנה והספורט ומכילה למעלה
מ 100,000 -פריטים מכל המחלקות ,ביניהן
הנעלה ,ביגוד וציוד לכל המשפחה .בחנות
בולטת מאוד תצוגת הנעליים המרשימה
שמונה למעלה מ 2,500 -דגמים של דגמי
ספורט ואופנה של כל המותגים המובילים
סאקוני ,אסיקס ,אדידס ,נייקי ,אולסטאר,
טימברלנד ,סקצרס קאפה הוויאנס ,קרוקס,ועוד וגם נעלי טיולים של המותגים
שורש ומירל .הרשת פונה לכל המשפחה ומקנה חווית קנייה נעימה ומשתלמת
ביותר .גולן סימנטוב מנכ"ל קמעונאות  MGSעל הפתיחה" :פתיחת החנות
הרביעית בכפר סבא הגיעה בעקבות ההצלחה של הרשת והפיכתה לשחקן
מרכזי בתחום הספורט והאופנה .הצורך של הצרכן הישראלי לקנות מותגים
במחירים זולים הולך וגדל .ב"אליטל" הלקוח נהנה מכל החבילה .אנחנו
רוצים להיות נגישים לכל קהל לקוחותינו ולאפשר להם לרכוש ב"אליטל" לכן
החלטנו לפתוח חנות במתחם פופולרי ומצליח במרכז הארץ ".ברשת  3סניפים
נוספים :במושב בני ציון ,במתחם סינימה סיטי ראשון לציון וביוקנעם מתחם
 .Gהמחירים :הנעלה 19.90-999 :מכנסיים וסנדלים ועד נעלי ריצה ושטח,
הלבשה 19.90-799 :מגרביים ובוקסרים עד בגדי ספורט  ,ציוד9.90-4999 :
מכדורים ועד מכשירי כושר ביתיים .הכתובת :ויצמן  207מתחם  Gקומה 2
כפר סבא ,טלפון.09-7677700 :

החל מ ,₪ 99.90 -גופיות הנקה החל מ ,₪ 79.90 -תחתונים
שלישייה ב ,₪ 69.90 -חזיות הנקה וחזיות שינה החל מ89.90 -
 ,₪צמידים ,שרשראות ,צעיפים -החל מ ,₪ 39.90 -תיקים  -החל
מ .₪ 129.90 -להשיג ברשת חנויות ( Motherhood Maternityבאשדוד
ובגן העיר) וברשת .H&O

טיפוח
מותג האיפור הבינלאומי לוריאל פריז משיק לראשונה בעולם
ובישראל אפליקציה דיגיטלית מהפכנית

לוריאל פריז מציגה את האפליקציה החדשנית "- "Makeup Genius
"מייק אפ ג'יניוס" גאון באיפור -המאפשרת למשתמשות לחוות ולראות
בזמן אמת ותוך כדי תזוזת הפנים אילו מגווני האיפור המוצעים
מתאימים ביותר לעור הפנים שלהן ,עוד טרם רכישת מוצרי האיפור.
האפליקציה ידידותית לשימוש ,קלה ,נוחה ומתאימה לכל נערה/אישה
וזמינה למכשירי אייפון ואנדרואיד מכל הסוגים .האפליקציה מאפשרת
סריקת ברקוד של מוצר איפור בנקודות המכירה ובדיקה כיצד ייראה
עליהן המוצר  -כל זאת מבלי להתנסות בטסטרים כלל! עכשיו גם בגרסה
ישראלית מתורגמת לעברית ,ערבית ורוסית .ההורדה ללא תשלום.

קולור ריש  -השפתון של לוריאל פריז ב 30-גוונים חדשים
"לוריאל פריז" מציעה את שפתון קולור ריש -
סדרת שפתונים הכוללת  30גוונים המחולקים
ל 5 -משפחות צבע להתאמה מושלמת לכל אישה,
מתוכם  6גוונים בגימור מאט עם פורמולה
חדשנית :פיגמנטים מרוכזים ,רכיבים מועשרים
בנוגדי חמצון ,ויטמין  Eואומגה  3ו 6 -המסייעים לטיפוח השפתיים.
במהלך חודש יולי יימכר ב ₪ 50 -בלבד בכל הרשתות (במקום .)₪ 112
להשיג :ברשתות הפארם ,המזון ,המשביר החדש לצרכן ובפרפומריות.

סבוקלם משיקה קרם הגנה SPF30

לקראת הקיץ ,משיקה סבוקלם קרם הגנה ,SPF30
להגנה אופטימלית של עור הפנים והגוף מפני קרני UVA
ו .UVB-הקרם מבוסס על פורמולה חדשנית וייחודית
ללא סיליקונים ,מספקת עמידות לאורך זמן ,מעודדת את
ספיגת החמצן לתאי העור ובך משאירה אותו "נושם",
ולא אטום כמו תכשירי הגנה אחרים .הקרם בעל מרקם
קליל הנספג בקלות ,ומכיל רכיבי לחות ,מינרלים מים המלח ותמצית
אלוה ברבדנסיס (זן מיוחד של אלוורה) להרגעת העור .בנוסף מכיל
הקרם תמצית תה ירוק ,המגנה מפני נזקי השמש והסביבה ובכך מונע
הזדקנות מוקדמת של העור .המחיר .₪ 99 :להשיג :ברשת סופר פארם
(במחלקת הטבע) ,בקופת חולים מכבי ובבתי המרקחת.

מאת :רחל שוורצבוים

נפתח מתחם הסינמה סיטי בקניון ג'י בכפר סבא

רשת חדשה לבגדי הריון של המותג האמריקאי
המוביל ( Motherhood Maternityמדרהוד
מטרניטי) ,נפתחה בישראל בקניון גן העיר בתל-
אביב ובמתחם ביג פאשן באשדוד .המותג החדש
מציע לקיץ קולקציה מתמחה ,מגוונת ,עשירה
ואופנתית ,לנשים בכל חודשי ההיריון .בקולקציה
 4קווים עיקריים :ליין קז'ואל :מגוון רחב של
פריטים ליום יום .ליין לנשים עובדות  -בגדים
מחויטים למשרד :חולצות סריג המשלבות פטנט
גומי בתפרי צד ,המתאים לבטן שגדלה עם חודשי
ההיריון בצבעוניות של לבן שחור ואפור .ליין
ארועים :הכולל :קרדיגנים ,שמלות ערב מהודרות ,ג'קטים במבחר
צבעים ,חצאית מקסי שחורה ועוד .ליין מעצבים הכולל חולצות ,שמלות
ערב באורך מידי ומקסי אופנתיות .הלבשה תחתונה  -לנז'רי :קבוצה
רחבה של חזיות מתמחות לסוף ההיריון ולתקופת ההנקה .אביזרי אופנה
להשלמת המראה ליום יום ,לעבודה ולערב .אביזרי האופנה כוללים:
תיקים ,צעיפים ,תכשיטים ,כובעים ועוד .המחירים :שמלות וטוניקות

צרכנות

באזור התעשייה המתפתח של
שוהם נפתח מתחם אירועים חדש
גדול ומפואר" -אריא" .המדובר
בקומפלקס ענק שגודלו  12דונם
עם גנים נהדרים ולצדו  15דונם של
אזור חניה .הבעלים ,בני משפחת
מרדכי מרחובות ,בעלי ניסיון
עשיר של כשני עשורים בניהול גן
תמונת הדמייה של המתחם אירועים מצליח" -גני טל" בצומת
כנות -פתחו את מתחם האירועים
מהמפוארים הארץ .במתחם שני אולמות מפוארים -האחד לכאלף איש
ומעלה והשני -לכחמש מאות איש ומעלה ,המצויידים במיטב החידושים
בתחומי ההגברה ,הסאונד והתאורה עם אפקטים מרשימים במיוחד .האוכל
מוכן ע"י אחד השפים המובילים בארץ ,השף אלי זיגדון  ,זוכה מדליות ארד
וכסף בתחרויות בישול בינלאומיות ,בעל ניסיון עשיר בניהול וייעוץ קולינרי
למסעדות ובתי מלון בישראל ובניו יורק .חברת סופרים פארטי בר יחד עם
צוות הבארמנים שלה תנהל את בר המשקאות הענק והמגוון באירועים .היינו
באירוע הפתיחה והתרשמנו לחיוב מהמקום .טעמנו ממגוון המנות שמציע
המקום בבר קבלת הפנים ,כמו :דגים מלוחים מטיאס עם דגי מקרוסקה
במיקס בצלצלים ,עלי סינטה בקר בתחמיץ בלסמי ,נתחי אנטריקוט מיושן,
ביסוני באו סינים מאודים ,מיני שיפודי עוף צלויים ברוטב נהדרמקלוני פילה
דג ים בציפוי בלילת בירה ועוד .בתפריט המגוון יש גם בנוסף -מבחר מנות
פתיחה ,מנות ביניים ,מנות עיקריות ,מנות אחרונות ושתייה חמה .מנהל
השיווק של המקום מסר לכתבנו כי עלות המנות היא החל מ .₪ 300-הכשרות:
רבנות שוהם ,היתר מכירה .המקום נגיש לצירי התחבורה הראשיים ,כולל
כביש  .6לפרטים והזמנות.*3152 :

קולקציית הקיץ של הרשת החדשה לבגדי הריון
Motherhood Maternity

מוצרי רשת "סבון" לט"ו-באב
פילינג גוף  -מבוסס על שמנים ממקורות טבעיים
ומלח ים .מחיר לאחר הנחה ,₪ 58 :שמן גוף -
המבוסס על  6שמנים ממקור טבעי צמחי לריכוך
וגמישות העור .מחיר לאחר הנחה .₪ 48 :מארזי
הטיפוח לט"ו באב במהדורה מוגבלת ,בהם:
מארז בניחוח פטשולי-לבנדר-וניל ,מכיל :קרם לחות לגוף ,סבון קרם
ומגבוני ריענון .המחיר( ₪ 45 :במקום  .)₪ 64מארז המכיל :קרם לחות
לרגליים ,פילינג רגליים ,קרם לחות לידיים ומברשת שיוף דו צדדית.
המחיר( ₪ 79 :במקום  .)₪ 97מארז המכיל :תיק איפור ,קרם ידיים
חמאתי בניחוח פטשולי לבנדר וניל ,סבון ידיים היגייני פטשולי-לבנדר-
וניל ,ליפ באלם בניחוח וניל קוקס ולק לציפורניים .המחיר₪ 99 :
(במקום  .)₪ 165מוצר חדש  -מסכת ידיים לטיפול אינטנסיבי בעור
יבש סדוק ומחוספס ,מסייעת בריכוך העור ומספקת לחות .המחיר:
 .₪ 58להשיג ברשת חנויות  SABONאו באתר . www.SABON.co.il

 AHAVAמשיקה תחליב גוף וקרם ידיים בניחוח קקטוס ופלפל ורוד

תחליב הלחות בניחוח קקטוס ופלפל ורוד משלב מינרלים מים
המלח המתגברים את תכולת הלחות הטבעית של העור ,החיונית
לשמירה על עור רך וחלק למגע .שלוב של תמצית אלוורה יחד
עם תמצית האממליס ,מעניקים רוגע ונוחות לעור ומחליקים את
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