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Valentinovo, 
Prešernov dan, 
pust in Sam doma

"Nikoli ne pozabi ničesar in ničesar ne boš
zamudil ali pa se navadi na tisto, kar je, pa ne
boš nikoli vedel, kaj si zamudil." To je moj
moto, vsako leto, ko gledam TV-program za
nazaj in vidim, da je šel novoletni filmski mara-
ton mimo mene. In kaj sem zamudila ... kot
vsako leto predvajano družinsko filmsko fran-
šizo Sam doma. "Ču-do-vi-to!", spet bo potre-
bno počakati do konca tega leta, mogoče pa le
ujamem prve tri dele … mogoče pa tudi ne, če
vzamem v zakup majhen (z)možnostni faktor
televizijskega programskega uredništva, da to
leto postrežejo še s kakšno drugo franšizo, ki
pa seveda ni Beethoven. Še dobro, da obstaja
pri nekaterih ponudnikih TV-paketov tako ime-
novani zamik in si, če ne drugega, lahko ogle-
daš vsaj poročila za tri dni nazaj, da boš vedel,
za kaj se "sekirat" za naprej. Nič ne de, mi smo
spet z vami, še vedno ostajamo tudi v tiskani

obliki in nas lahko prelistate tudi za nazaj, pri-
hodnosti vam sicer ne bomo vrteli naprej, vas
bomo pa spomnili oziroma zbudili iz zimskega
spanja in vam napovedali kar lepo bero
dogodkov, ki jih nikakor ni dobro zamuditi. In
kot najbrž že veste, dela prostih dni bo manj,
ker jih večina datira ravno na vikend, da bi bila
mera polna, se na isti dan zgodi, da sovpadeta
kar dva "praznika", če se le-temu lahko tako
reče, in to sta, zakaj pa ne, pustna sobota in
valentinovo ... Ču-do-vi-to, biti masten okrog
ust, v kostumu Dartha Vaderja poljubljati zaj-
kljo s korenjem in hkrati na filmskem platnu
gledati film Petdeset odtenkov sive ... Take in
drugačne scenarije prepuščam vaši domišljiji,
realnost pa bo videna v soboto, 14. februarja,
saj trgovci in dotičneži nikakor ne bodo zamu-
dili ne krofov, ne čokolad, ne srčkov, rož in ne
plišastih igrač. Še pred pustno soboto, vikend
poprej, pa smo praznovali 8. februarja Prešer-
nov dan, slovenski kulturni praznik. In če ste
lani zamudili, upam da ste si lahko vsaj letos
brezplačno ogledali kakšno razstavo, vstopili v
kakšen muzej, odšli v gledališče ali se tako ali
drugače kulturno udejstvovali. Se pa sprašu-
jem, ali so tudi na ta dan šoloobvezni otroci
pripravili kakšno prireditev ali pa so skupaj z

učitelji vred čepeli doma, ministrstvo za šol-
stvo pa je nekaj ''cekinčkov prišparalo'', ker ni
bilo potrebno seči v žep za tokratni dan kultu-
re, ker je bila pač nedelja. Ne diši to malo na ...
Naj samo rečem, da se pustimo presenetiti ...
Še namig, da februar, kljub svojemu kratkemu
trajanju, ni samo čas za praznike in snežne
zabave, zakaj ga ne bi letos izkoristili za preno-
vo svojega doma in zaljubljenost prepustili
marcu, ko bo zunaj lepo in bodo ptički glasne-
je žvrgoleli. Mi bomo sledili slednjemu, v tokra-
tni ediciji bomo prenavljali bivanje in sebe, od
znotraj navzven, saj bo pomlad kmalu tu. Zdaj
pa hitro po sanke in snežne rekvizite, kajti bela
odeja se hitro topi._

Helena
Peterlin

Odgovorna
urednica
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Sobivanje na prvi
pogled nezdružljivih
vzorcev, barva leta,
marmor, zlati lesk in
še kaj se bo našlo 
v interierju po
zadnjih trendih.
© Bolia
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C
Center inovativnih rešitev
VIVO125/D125 - svež veter
v organizaciji dogodkov
po naši meri
Besedilo: Valentina Jarc

V eni izmed redkih še ohranjenih arhitekturnih zapuščin
Savina Severja, bivši blagovnici Merkur, je zaživel Center
inovativnih rešitev VIVO125/D125, ki z možnostjo najema dveh
prostornih dvoran in vrhunskim cateringom poskrbi, da
organizacija naših – tudi večplastnih – poslovnih in
družabnih dogodkov postane pravi užitek.

V novem
centru
inovativnih
rešitev
VIVO125/D125
lahko za naš
poslovni ali
družabni
dogodek
najamemo eno
ali dve
dvorani, ki
lahko
sprejmeta 
do devetsto
gostov.

Center inovacij za dogodke VIVO125/D125 najdemo na Dunaj-
ski cesti 125 v Ljubljani, v multifunkcijski arhitekturni zapuščini
Savina Severja, enega najznačilnejših predstavnikov ljubljan-
ske arhitekturne šole. Stavba, katere oblikovanje so narekovale
predvsem funkcijske zahteve objekta, s svojo sterilnostjo po-
nuja idealne možnosti za oblikovanje dogodkov z atmosfero po
naših željah. Dve prostorni dvorani, ki s skupnimi 1.100 kvadra-
tnimi metri površine lahko sprejmeta do devetsto gostov, pred-
stavljata namreč idealno prazno platno za organizacijo barvitih
dogodkov po naši meri. VIVO125/D125 pa poleg prostora nudi
tudi najem vrhunskega cateringa, saj ekskluzivno sodeluje z
Vivo cateringom, ki poleg pogostitve s prvovrstnimi jedmi vrhun-
skih kulinaričnih mojstrov poskrbi tudi za vso potrebno opremo,
dekoracijo, kulturni program in še kaj. VIVO125/D125 se lahko
pohvali s številnimi uspešno izpeljanimi projekti, med katerimi so
prva izkustvena konferenca na svetu, številne svečane večerje,
večerje v temi, konference, medijsko odmevni dogodki, pred-
novoletna srečanja in zabave, in še in še. V centru najdemo tudi
restavracijo, kjer nam v okviru blagovne znamke Okusi Lju-
bljane poleg degustacijskih menijev ljubljanskih jedi, med katere
spadajo tipične stare slovenske jedi, kot so žabji kraki, leteči
žganci, jedi na žlico, štruklji in pehtranove palačinke, nudijo tudi
bogato ponudbo dnevnih kosil, med katerimi vsak dan najdemo
tudi veganski meni. Restavracija je odprta vse dni v tednu, tudi
ob nedeljah in praznikih med 11. in 17. uro._

Center inovacij za dogodke VIVO125/D125, 
Dunajska cesta 125, Ljubljana, 
www.d125.si, 
www.vivo.si 

VIVO125/D125 poleg prostora nudi tudi najem
vrhunskega cateringa, ki poskrbi za pogostitev s

prvovrstnimi jedmi kulinaričnih mojstrov, vso potrebno
opremo, dekoracijo, kulturni program in še kaj.
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Kako do čiste kože in sijoče polti
Besedilo: Valentina Jarc

Sijoča polt. Koža brez pigmentnih madežev, nečistoč, gub in brazgotin. Ob obstoju
raznovrstnih programov in filtrov ter pretirano retuširanih oglasov, nanizank in
filmov lahko hitro pozabimo, da nihče ni popoln. Dejstvo, da si želimo biti takšni kot
ljudje z oglasov, pridno izkorišča kozmetična industrija, ki vedno znova obljublja, da
se bomo z nakupom tega in tega izdelka zares in dokončno znebili vseh naših tegob.
Da bi si olajšali pot do najlepše polti v našem življenju, smo pripravili vodič, ki bo do
vidnih rezultatov pripeljal v minuti, uri, dnevu, tednu in mesecu.  

Na poti do
lepše polti
bodimo do
svoje kože
predvsem
nežni.

Pripravim
o si masko za

obraz iz
domačih

sestavin, ki bo
našo kožo

očistila,
nahranila in

osvežila.

ohlajenega zelenega čaja in medu ter v zmrzo-
valniku zamrznjenih nekaj rezin sveže kumare.
Čudežna je tudi ohlajena žlica, ki jo nežno pri-
tisnemo na oko. Zabuhel videz in neprijetna rde-
čica bosta kar naenkrat stvar preteklosti! Tudi
parna kopel za obraz in dekolte je ena izmed
enostavnih in hitrih rešitev, ki na naši polti pusti-
jo izjemno spremembo. Že ena minuta bo popol-
noma dovolj. Koža po parni kopeli ni le popol-
noma čista, ampak tudi prijetno navlažena. Poleg
tega para pomaga pri boljši cirkulaciji in poda-
ri naši polti zdrav izgled. 

Če imamo na razpolago celo uro, 
berimo naprej …
V kolikor smo v izboljšanje videza naše polti
pripravljeni vložiti celo uro, imamo na razpola-
go kar nekaj preprostih postopkov, s katerimi
bo naša polt (še) lepša. Preživimo urico v fitne-
su, pojdimo na sprehod ... kakršnakoli rekrea-
cija bo poživila tonus naše kože ter cirkulacijo
in pripomogla k razstrupljanju telesa. Telo bo
oskrbela s še kako pomembnim kisikom, ki je
krivec, da naša koža po telovadbi dobesedno
žari od zdravja. Pred in po telovadbi ne pozabi-
mo očistiti obraza, saj se s potenjem koža čisti,
pri čemer so ličila in težke kreme prej v napoto
kot v pomoč. Privoščimo si malce sprostitve in
si skuhajmo skodelico dišečega zelenega čaja,
ki je poln antioksidantov. Le-ti pozitivno vpliva-
jo na elastičnost naše kože, preprečujejo pre-
zgodnje staranje kože in celo zmanjšujejo mož-
nost nastanka raka. Vsekakor trije odlični razlogi,

Kako do lepše kože že v eni sami minuti
Čeprav lahko na videz naše polti v eni minuti
vplivamo zgolj površinsko, včasih to pride še
kako prav. Obstajajo namreč triki, ki hitro in učin-
kovito izboljšajo naš izgled. Če imamo na voljo
zgolj eno minuto, je to še vedno dovolj, da opra-
vimo dva najvažnejša koraka na poti do lepše
kože. Temeljna skrb za čisto in sijočo polt sta
namreč temeljito čiščenje in nanos zaščitnega
faktorja. Z uporabo čistilnega sredstva, primer-
nega za naš tip kože, bomo storili že zelo veliko.
Produktov ne izbirajmo glede na videz embalaže
in naj nas ne premami čudovit vonj. Pri izbiri
se osredotočimo na navedene vsebine. V eni
minuti bo naš obraz še bolj temeljito očistila
vrtljiva čistilna ščetka za obraz, ki bo poleg ličil,
umazanije in olj z našega obraza nežno odstra-
nila tudi odmrle kožne celice, ki so eden od naj-

pogostejših krivcev za nastanek nečistoč. V koli-
kor namesto vrtljive ščetke še vedno raje pose-
žemo po pilingu, naj ta ne vsebuje ostrih delcev
koščic, ki niso dovolj nežni za občutljivo kožo
našega obraza. V kolikor imamo drugače popol-
noma zadovoljivo kožo in nas kakšna nečed-
nost zmoti le sem ter tja, bo ta najhitreje uplah-
nila, v kolikor nanjo za eno polno minuto
pritisnemo ledeno kocko. Ta bo ublažila vnetje,
zmanjšala oteklino in pregnala rdečico. Pono-
čevanje, prevelik vnos soli, kofeina in alkohola
so, poleg nepravilne nege, glavni krivci za slab
izgled naše kože. Še posebej vplivajo na izgled
naših oči, ki z njihovo pomočjo hitro pordečijo,
podočnjaki pa postanejo še posebej opazni in
napihnjeni. Neprijetno in neprivlačno zabuhlost
bo že v eni sami minuti rešil prav poseben trik.
V hladilniku imejmo vedno pripravljeno zmes
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