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W DOMU MODY KLIF

TRENDY W MAKIJAŻU WIOSNA 2015





Pierwsze promienie wiosennego słońca napawają optymizmem. Na najbliższe miesiące w zapomnienie odchodzą śniegowce i grube 
płaszcze. Uwalnia się moc pasteli, kwiatowych motywów oraz najróżniejszych printów. Nie znaczy to, że futra trzeba odwiesić w najdalszy 
kąt szafy. Te w intensywnych kolorach królowały na wiosennych wybiegach. To dobra wiadomość, bo polska aura potrafi zaskoczyć. Gdy 

lato zawita już na dobre, niezastąpione będą zwiewne sukienki, sandałki na grubym obcasie oraz kapelusz z dużym rondem. W tym sezonie 
garderoba zaskakuje skrajnościami. Na jednym biegunie mamy mocne, multikolorowe wzory, zwłaszcza pasy. Na drugim zaś odcienie bieli 

i orzeźwiające połączenie mięty i cytryny. Makijaż również staje się świeży, lekki i niezwykle kobiecy. Jest to delikatna, wręcz niewinna 
odsłona damskiej natury. Moda męska pozazdrościła wolności damskiej i łamie żelazne dotąd reguły. Elegancki garnitur zestawiony 

 z trampkami? Czemu nie, teraz liczy się wygoda. Liberalizm godny londyńskich ulic. W Domu Mody Klif wiosna przyniesie nowe marki, 
nowe kolekcje oraz moc urodzinowych atrakcji. Kończymy już 16 lat, świętujcie z nami! 

 

Edytorial

Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Informacja/Concierge: tel. +48 22 531 45 00
www.klif.pl, facebook.com/KlifWarszawa, blog: inspiredbyfashion.pl

Dom Mody Klif nie odpowiada za błędy powstałe w przygotowaniu i druku. Informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu  
przepisów prawa cywilnego.

Zdjęcia: Bulls, East News (11), Shutterstock, materiały prasowe

POBIERZ BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ I CZYTAJ MAGAZYN KLIF 
NA SWOIM TABLECIE I SMARTFONIE.

OBEJRZYJ FILMY Z KULIS SESJI ZDJĘCIOWYCH,  
DODATKOWE GALERIE ZDJĘĆ I MODOWE INSPIRACJE.
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Dom Mody Klif wraz z Harper’s Bazaar i Esquire 
z okazji 16 urodzin zapraszają Państwa
do spędzenia czasu w miłej atmosferze. 

W programie dnia: 

Wyjątkowe strefy piękna i sztuki.

Prezentacja najnowszych trendów w modzie.

Konsultacje wizażystów.

Porady specjalistów medycyny estetycznej.

Stylizacje w zakresie męskiej pielęgnacji.

Warsztaty artystyczne i prelekcje najlepszych polskich marszandów.

Wystawa malarstwa Urban Art. 

Prezentacja modowych okładek Harper’s Bazaar i Esquire.

Licytacja na rzecz Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk.

Muzyka na żywo i konkurs z cennymi nagrodami.

sobota, 28 marca, od godziny 11.00

En Vogue

Specjalnie z tej okazji przez cały dzień  
zapraszamy na zakupy w promocyjnych cenach.

Zaproszenie ważne dla wszystkich, którzy kochają modę!

Partnerzy:
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Korektor
T.LeClerc

Kosmetyki dostępne w perfumeriach Domu Mody Klif:  
Super-Pharm, Yves Rocher, Perfumeria Quality Missala i Sephora

Tusz do rzęs
Max Factor

Podkład
Eisenberg

Mus nadający 
objętość włosom
Schwarzkopf

z okładki

Eyeliner
L’oreal

Przy sesji pracowali:
Marcin Tyszka fotograf, 
Patrycja Gardygajło modelka,
Agnieszka Ścibior stylistka,
Agata Kalbarczyk/Julita Jaskółka make-up,
Adam Szaro fryzury. 
Producent: Firma Reklamowa KUC
Studio: Studio Tęcza

Kredka do oczu
L’Oréal

Eyeliner
L’Oréal

Jednym z najmocniejszych trendów w makijażu jest kobiecość w czystym, 
naturalnym wydaniu. Modelki z perfekcyjną promienną cerą i delikatnie 

podkreślonymi oczami można było zobaczyć m.in. na wybiegach u Calvina 
Kleina, Chloé i Gucci. Agata Kalbarczyk, makijażystka odpowiedzialna za 
make-up podczas sesji okładkowej, radzi, jak wykreować podobny look.  
– Najważniejszym elementem makijażu jest wyrównana, świetlista cera,  
pełna blasku, ale nie nabłyszczona, zdrowa i dobrze nawilżona. 
Podstawą jest podkład, który zatuszuje drobne niedoskonałości i jednocześnie 
będzie niewidoczny. Kości policzkowe należy podkreślić delikatnym różem 
i dodać blasku rozświetlaczem. Cienie w neutralnej tonacji brązu powinny 
jedynie nadać oczom ładny kształt. Natomiast podkreślone pogrubiającym 
tuszem rzęsy dodadzą spojrzeniu uroku. Ramę oczu zamkną subtelnie 
podkreślone brwi. Dopełnieniem makijażu będą pełne objętości włosy, 
sprawiające wrażenie, jakby rozwiał je wiatr. 

Makijaż

Cienie  
do powiek

Yves Rocher
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Klif to miejsce bliskie sercu wielu 
warszawskich fashionistów. 

Marka jeszcze odważniej pragnie 
zaistnieć w świadomości klientów, 
decydując się na nietuzinkową 
formę przekazu reklamowego  
– takiego, jakiego jeszcze w Polsce 
nie było. – Tak śmiałe przedsięwzię-
cie można realizować tylko  
z najlepszym zespołem. Dlatego do 
współpracy przy najnowszej kampanii 
reklamowej Domu Mody Klif  
w Warszawie zaproszono elitę 
twórców modowych sesji, a za 
obiektywem stanął wybitny fotograf 
Marcin Tyszka – mówi Agnieszka 
Sawicka, Associate Director z firmy 
AEW Europe, reprezentującej 
właściciela marki Klif. – Inspiracją 
do kreacji warszawskiej są czarno-
-białe prace znanych fotografów 
Helmuta Newtona i Richarda 
Avedona. Przełamujemy konwencję 
reklamy centrów handlowych, 

Esencja mody 
Adam Szaro,
Patrycja Gardygajło

Iga Aksamit, Marcin Tyszka, Agnieszka Sawicka
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Marcin Tyszka 

Patrycja Gardygajło, 
Agata Kalbarczyk

Adam Szaro,  
Patrycja Gardygajło

Patrycja Gardygajło

Inspiracją do kreacji warszawskiej  
są czarno-białe prace Richarda Avedona 
oraz Helmuta Newtona

czerpiąc z wzorów fotografii modo-
wej światowych mistrzów – dodaje 
Iga Aksamit, Dyrektor Marketingu, 
BNP Paribas Real Estate, agencji 
zarządzającej obiektami. Twarzą 
marki na najbliższy sezon została 
Patrycja Gardygajło, polska modelka 
odnosząca sukcesy za granicą. 
Stylizacje do sesji przygotowała 
Agnieszka Ścibior, za make-up 
odpowiadają Agata Kalbarczyk i Julita 
Jaskółka, a fryzury ułożył Adam 
Szaro. Pomysłodawcą kampanii jest 
Firma Reklamowa Kuc.

Patrycja Gardygajło
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Dobór perfum 
i pielęgnacja 

twarzy 
Perfumeria Quality Missala pomoże wybrać 
perfumy dostosowane do osobowości, 
upodobań i potrzeb. Odpowiedni  
zapach może mieć wpływ na sukces  
w pracy i życiu osobistym. 
Czas trwania konsultacji: 45 min. 
Dni tygodnia: poniedziałek i czwartek. 
Godziny zapisów: 17.00, 18.00. 
Perfumeria Quality Missala oferuje też 
konsultacje z zakresu codziennej pielęgnacji 
skóry. W programie znajdują się: nauka 
oczyszczania twarzy, zasady prawidłowej 
aplikacji kosmetyków, automasaż twarzy. 
Czas trwania konsultacji: 45 min.  
Zapraszamy w 1. i 3. środę każdego miesią-
ca o godzinie 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00.  

Stylistka
Stylistki Domu Mody Klif są do państwa 
dyspozycji jako doradcy i personal  
shoppers. Podczas 90-minutowej konsultacji 
można skompletować zestawy zgodne  
z najnowszymi trendami, ale też dopaso-
wane do sylwetki, urody i stylu życia. 
Ze stylistą można się spotkać w środy  
i piątki o godzinie 16.00, 17.30 i 19.00 
oraz w soboty i niedziele w godzinach 
14.00, 15.30, 17.00, 18.30.

Tajski masaż 
dłoni  

Mani Pedi SPA zaprasza klientki na relak-
sujący THAI MANI MASSAGE – masaż 
dłoni połączony z opiłowaniem paznokci 
oraz doborem odpowiedniego koloru 
lakieru. Masaż tajski łączy elementy  
kulturowe z Indii, Chin oraz południo-
woazjatyckich zakątków świata. Jest głę-
bokim masażem, stanowiącym połączenie 
akupresury z elementami rozciągania 
i refleksologii. Poprawia krążenie,  
wzmacnia ścięgna i stawy, pomaga 
w usuwaniu toksyn oraz, w zależności  
od potrzeb, relaksuje lub dodaje energii.  
Na specjalne życzenie klientki konsultacja 
zostanie przedłużona o usługę malowania 
paznokci – odpłatnie.  
Zapraszamy w poniedziałki i środy  
o godzinie 10.00 i 17.00.  

Wiosna to idealna pora 
na odświeżenie szafy  
i zadbanie o urodę.  

Zapraszamy na 
bezpłatne konsultacje.

do piękna5 kroków

Brafitting
Profesjonalna brafitterka salonu Chantelle 
pomoże paniom dobrać idealną bieliznę. 
Dopasuje fason i rozmiar, które 
odpowiednio wymodelują sylwetkę.  
Nauczy też panie prawidłowo  
zakładać biustonosz.
Czas trwania konsultacji: 60 min.
Dni tygodnia: wtorek, środa i czwartek. 
Godziny zapisów: 10.00, 14.00, 17.00.

Makijaż
Podczas 30-minutowej konsultacji w Yves 
Rocher panie nauczą się dobierać kolory 
najlepsze do swojego typu urody oraz  
poznają zasady makijażu wybranej partii 
twarzy. Specjalistki pomogą także dostoso-
wać obowiązujące trendy makijażowe  
do indywidualnych potrzeb. 
Zapraszamy w środy o godzinie 15.00 
oraz w piątki o godzinie 15.00 i 16.00. 
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Francuska marka Jacadi Paris  
spełnia oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających maluchów. 
Kolekcje projektowane są z dbałością 
o najdrobniejszy detal. W ofercie 
butiku znajdują się odzież, obuwie, 
zabawki oraz wyposażenie wnętrz.
Zapraszamy – 1 piętro

Marka Celebrity oferuje swoim 
klientkom wysokiej jakości obuwie, 
torebki oraz akcesoria zgodne  
z najnowszymi trendami. W butiku 
dostępna jest linia Celebrity  
oraz wybrane modele linii Victim  
i Classico&Bellezza.
Zapraszamy – parter

Manila Grace wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom nowoczesnych kobiet. 
Multikolorowe, wzorzyste sukienki 
podkreślają pełen ekspresji charakter,  
a klasyczne kroje idą w parze z zawo-
dowym profesjonalizmem. W ofercie 
są dwie linie: casualowa oraz denim.
Zapraszamy – parter,  
otwarcie wkrótce

Już wkrótce otworzy się nowy salon 
BOSS Store, w którym znajdziemy 
nowoczesne stylizacje biznesowe  
oraz casualowe. Damska kolekcja 
dedykowana odważnym, zmysło-
wym i pewnym siebie kobietom 
zachwyci prostymi liniami sylwetek 
oraz akcesoriami podkreślającymi 
paletę kolorów materiałów.  
Z kolei modne męskie stylizacje 
w połączeniu z najwyższej jakości 
krawiectwem zapewniają wyjątkowy 
poziom komfortu.  
Zapraszamy – parter,  
otwarcie wkrótce

w KlifieNowości
Wiosna to czas zmian. Dom Mody Klif też się zmienia. Otwarte zostaną 

nowe salony: Celebrity, Hugo Boss, Jacadi Paris oraz Manila Grace.
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Gadżety do... gadżetów? Tak, 
oczywiście! To najprostsza 

metoda, by wyróżnić się z tłumu  
i bez problemu znaleźć swój  
smartfon wśród bliźniaczo podob-
nych urządzeń high-tech. Jest to  
też szansa, by pozostając w zgodzie  
z regułami biurowego dress codu,  
dać upust kreatywności i podkreślić 
swój indywidualizm.

MMobilna
MODA
Najnowszy model telefonu  
i wielofunkcyjny tablet  
to dziś za mało. Niezbędna 
jest biżuteria i etui.   

Sony Xperia Z3/Sony Centre
 2399 zł

Sony/Sony Centre
399 zł

H&M
24,90 zł

S
O

N
Y

 C
EN

TR
E

H&M
24,90 zł

Swarovski
219 zł

Swarovski
319 zł

Tous
279 zł

Tous
259 zł

Sony Xperia M/
Sony Centre

 777 zł

Sony/Sony Centre
299 zł

H&M
9,90 zł



Pierwszy w Warszawie butik marki / Dom Mody Klif - poziom 0

www.celebrity.com.pl
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M O D A

MMUST 
HAVE

Pasy zdominowały wiosenne 
międzynarodowe wybiegi. Balmain, 
Louis Vuitton oraz Stella McCartney 
proponują mocne, graficzne  
i nieregularne paski 
w żywych kolorach. 

Efekt WOW! 
W tym płaszczu nawet szara 
myszka przyciągnie uwagę 
przechodniów. Warto czasem 
trochę zaszaleć.
Pinko 1937 zł3

Ahoj, żeglarzu 
Biało-czerwone pasy  
z dodatkiem granatu kojarzą 
się z wakacjami. Marynarski 
trend jest zawsze w modzie.
Napapijri 340 zł

2
Na okrągło 

Ten zapach energetyzuje nutami 
soi, rabarbaru, jaśminu, 

grejpfruta, piżma i wanilii.  
Desigual/Sephora 

od 149 zł

1

Solidna podstawa 
Buty na mocnym obcasie  
to must have tego sezonu. 
Optycznie wydłużą  
nogi i same w sobie  
będą ozdobą.
Pollini 2400 zł

4
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Słodka tęcza 
Latem nawet jedzenie 

nabiera kolorów. Tęczowa 
galaretka orzeźwi  

w największe upały.
Bonjour 7 zł

6
Zwróci uwagę 
W grze pasami nie ma 
reguł. Proste, ukośne, 
powyginane, kolorowe  
lub monochromatyczne  
– im więcej, tym lepiej.
Patrizia Pepe 1290 zł

5
Multikolor  
Nadgarstek to idealne miejsce 
na zabawę kolorowymi bransoletkami. 
Można dać upust kreatywności.
Coccinelle 150 zł/szt.

7
Wzorowa pomoc 
Pionowe pasy optycznie wyszczuplają,
a poziome poszerzają. A więc ta sukienka 
wydłuży nogi i powiększy biust.
Pennyblack 721 zł

8
Na Riwierze  
Kapelusz z dużym rondem to niezbędny element 
letniej garderoby. W połączeniu ze zwiewną 
sukienką stworzy look rodem z Saint-Tropez. 
H&M 79,90 zł

9 Czas na pas
Biało-czerwone połączenie dobrze komponuje się 
zarówno z małą czarną, jak i z dżinsami i koszulą.
Swatch/Swiss wzór 

10
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RAPORT z WYBIEGÓW
Barwy 

Biel w wersji total look tak 
często powraca na wybiegi,  
że ten trend można już nazwać 
ponadczasowym. W tym 
sezonie Haider Ackermann 
monochromatyczne sylwetki 
urozmaicił grą faktur, warstw, 
matu i połysku, a Michael 
Kors na gładkie spódnice  
naszył stokrotki. Giorgio 
Armani laboratoryjnej  
estetyce nadał nowoczesny  
wymiar, mieszając biel  
z kroplą pudrowego różu, 
delikatnego beżu oraz  
gołębiej szarości.  C

AT
ER

IN
A

X
X

X
X

X
X

X

1

Apia
1299 zł

H&M
119,90 zł

Tissot/W.Kruk
1500 zł

Aryton
529 zł

H&M
199,90 zł

H&M
199,90 złFutro na 

Tej zimy kolorowe futra były tak 
mocnym trendem, że projektanci 
mimo wiosennej aury postanowili 
nie odwieszać ich do szafy.  
Długie, płaszczowe fasony  
ustąpiły miejsca kamizelkom 
i krótkim kubraczkom, jak  
na pokazie Sonii Rykiel.  
W cieplejsze dni postaw  
na najmodniejsze dodatki  
– futrzane torebki w intensyw-
nych barwach oraz szale  
z puchatymi pomponami.

2

Gino Rossi
379,90 zł

Max Mara 
1395 zł

Max Mara
1369 zł

Pinko
2414 zł

M
A

X 
M

A
R

A

bieli

wiosnę
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Pink

Jeremy Scott dla Moschino  
zaprojektował kolekcję inspirowaną 
Barbie, tym samym kiczowaty róż 
został zaproszony na salony.  
Romantyczne sukienki midi  
w landrynkowych odcieniach można 
było zobaczyć na pokazie Michaela 
Korsa i Diane von Furstenberg.  
Cały look w różowej tonacji jest  
dość odważnym krokiem, ale akcent  
w postaci fuksji podkreśli twoją  
znajomość trendów. 

S
IM

P
LE

 C
R

E
AT

IV
E 

P
R

O
D

U
C

TS

5

W.Kruk
89 zł

Simple 
Creative Products

499,90 zł

Sportmax/
Max Mara

1479 zł

United Colors 
of Benetton

379 zł

3

Pennyblack
589 zł

H&M
39,90 zł

Lato  

Wiosna pachnie świeżymi kwiatami.  
U Michaela Korsa otulają sylwetkę  
chmurą pąków zawieszonych  
na przezroczystym tiulu, a u Victorii Beckham 
przybrały formę żółtych i różowych plam. 
Marciano Guess natomiast proponuje  
czarno-białe kwiaty na intensywnym tle.  
Niezależnie od wariantu ukwiecone ubrania 
ożywią garderobę i pomogą stworzyć  
świeżą kobiecą stylizację. To za wiele?  
Postaw na kwiatowe dodatki.

United Colors of Benetton
259 zł

Swarovski
649 zł

Twin-Set
279 zł

Patrizia Pepe
2430 zł

Liu Jo
1459 zł

H
&

M

LI
D

IA
 K

A
LI

TAglamourFrędzle 

Frędzle pojawiły się już  
w poprzednim sezonie, ale dopiero 
tej wiosny dumnie zajęły miejsce 
w pierwszym rzędzie. Nadal  
wpisują się w festiwalowy styl 
boho, ale zdobią też eleganckie 
sukienki z finału pokazu Proenzy 
Schouler. Gorącą nowością sezonu 
są frędzle o długości maksi. Skuś 
się na ten tańczący modny detal.

na łące

love

4



1. H&M – 49,90 zł, 2. Swarovski – 1490 zł, 3. Pennyblack – 373 zł, 4. Gerry Weber – 129 zł, 5. Marella – 355 zł, 6. Tous – 3309 zł, 

7. Swarovski – 899 zł, 8. Lidia Kalita – 350 zł, 9. H&M – 49,90 zł, 10. Coccinelle – 460 zł

1
2

3

4

MAKE A statement
Jak zrobić wrażenie nawet w najskromniejszej kreacji? Zakładając duży  
naszyjnik, obsypany kolorowymi kamieniami lub przypominający kolię 

egipskiej królowej Klepoatry. Wyrazista biżuteria pasuje też do T-shirtów.

5

6

8

7

9

10

M O D A
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SSmaki 
MODY
W letnie upały nic tak nie orzeźwia,  
jak chłodna woda z cytryną i miętą. 
Jest to też najprostszy przepis na 

odświeżenie szarej garderoby.

Simple Creative Products
569,90 zł

Twin-Set
429 zł

Simple  
Creative Products

1199,90 zł

W.Kruk
349 zł

Yes Prestige
3495 zł

IM
P

ER
IU

M

Marella
1078 zł

E.Wedel/Alma Delikatesy
1,99 zł/opak.

Aryton
199 zł

Roberto Cavalli/Sephora
285 zł/50 ml

Solar
369 zł

24
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Furla
170 zł

H&M
119,90 zł

United Colors of Benetton
129 zł

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Alma Delikatesy
3,99 zł/kg

Patrizia Pepe
540 zł

Chantelle
159 zł

Chantelle
89 zł

Pinko
427 zł

Emanuel Berg
799 zł

Gino Rossi
wzór

orzeźwienieCytrynowe

Cytryna to niezastąpione źródło witaminy C. 
Można ją dostarczyć organizmowi w formie 
orzeźwiającego drinka na bazie wody mineralnej, 
cytryny i mięty. Witamina C jest doskonałym 
antyoksydantem i rozjaśnia przebarwienia  
– wystarczy regularnie przemywać twarz  
wacikiem zwilżonym sokiem z cytryny.

P
IN

K
O
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1. Furla szal – 390 zł, 2. Baldinini – 1420 zł, 3. Shiseido/Sephora serum rewitalizujące – 399 zł, 4. Tous – 779 zł, 5. Pinko – 1450 zł,  
6. Duka kubełek do lodu – 99,90 zł, 7. Emanuel Berg – 849 zł, 8. Tous – 339 zł, 9. Furla – 230 zł, 10. Signorina Eleganza Salvatore Ferragamo/Sephora – 239 zł/30 ml,  
11. Duka – 149,90 zł, 12. Duka – 79,90 zł, 13. Emanuel Berg spinki do mankietów – 599 zł, 14. Marciano Guess naszyjnik – 279 zł, 15. Delsey – 299 zł,  
16. Coccinelle – 510 zł, 17. Marciano Guess – 895 zł, 18. Swarovski bransoletka – 319 zł, 19. Benefit/Sephora olejek do ciała – 159 zł,  
20. Benefit/Sephora krem pod oczy – 139 zł, 21. Guerlain Meteorites/Sephora krem koloryzujący – 225 zł, 22. Estée Lauder/Sephora maseczka do twarzy – 319 zł,  
23. Dior/Sephora serum – 609 zł, 24. Chloé Love Story/Sephora – 409 zł/75 ml, 25. Boz/Krzysztof Robak Optyk – 1200 zł, 26. Patrizia Pepe naszyjnik z muchą – 375 zł,  

27. Marciano Guess naszyjnik ze strzałką – 149 zł, 28. Duka kieliszki – 69,90 zł/2 szt., 29. Furla – 1180 zł, 30. Peter Kaiser/Salamander – 849 zł,  
31. Furla – 170 zł, 32. Benefit/Sephora pomadka – 89 zł, 33. Benefit/Sephora róż do policzków – 149 zł, 34. Apia – 699 zł, 35. Delsey etui na telefon – 99 zł,  
36. Pinko – 587 zł, 37. Montblanc/Autograf pióro kulkowe – 870 zł, 38. Swarovski długopis – 129 zł, 39. Pinko stringi – 182 zł,  
40. Sephora kostki do kąpieli – 4 zł/szt., 41. Sephora pastylki do kąpieli – 4 zł/szt., 42. Sephora serduszka do kąpieli – 2 zł/szt. !
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K
Dziś, 120 lat później, kryształo-

wa marka wciąż nawiązuje do 
chlubnej tradycji jej założyciela.  
I choć z niewielkiego zakładu  
rzemieślniczego, powstałego  
w austriackim Wattens w Tyrolu, 
rozrosła się do rozmiaru międzyna-
rodowej firmy, której salony można 
spotkać niemal w każdym zakątku 
naszego globu, wciąż pozostała 
przedsiębiorstwem rodzinnym,  
zarządzanym przez kolejne (już piąte!) 
pokolenie rodu Swarovskich.

Pierwszy butik, poza rodzimą 
Austrią, otwarto w 1997 roku,  
a blisko dwie dekady później działa 
już ponad 2350 salonów. Trudno 
się jednak dziwić tak fantastycznej 
ekspansji, skoro rocznie Swarowski 
otwiera... 157 nowych sklepów. 

Od tego roku produkty sygnowane 
wizerunkiem łabędzia są już  
dostępne w 8000 miejsc na całym 
świecie.

Mariaż ze sztuką
Wszystko zaczęło się od słynnych 
kryształowych figurek, choć dość 
szybko dołączyły do nich dobrze 
znane biżuteryjne ozdoby, eleganc-
kie zegarki oraz elementy wystro-
ju wnętrza (Swarovski Finished 
Products). Marka z powodzeniem 
wkroczyła również do świata haute 
couture – unikatowe dzieła powsta-
ją w Atelier Swarovski  
w ścisłej współpracy z jubilerami 
oraz sławnymi projektantami 
mody z całego świata. Natomiast 
kryształy zdobiące kreacje,  
w których modelki i aktorki 
paradują po wybiegach i czerwo-
nym dywanie, powstają w dziale 
Swarovski Professional. Z kolei 
szeroki asortyment szlifowanych 
kamieni szlachetnych oraz ich 
syntetycznych odpowiedników wy-
konanych z materiałów najwyższej 
jakości oferuje Swarovski Gems.  
Z niszowej działalności firmy warto 
wspomnieć jeszcze o współpracy  
z  najwybitniejszymi twórcami 
współczesnego kina, która m.in. 

WIZJAKrystaliczna
Perfekcjonizm, doskonałość i innowacyjność 

przesądziły o sukcesie Daniela Swarovskiego,  
który w 1895 roku powołał do życia firmę zajmującą 

się obróbką kryształu.

Portret założyciela 
marki Daniela 
Swarovskiego

Każdy projekt zaczyna 
się od odręcznego szkicu. 
Następnie dobierane są 
do niego odpowiednie 
kryształy, by wreszcie 
połączone w całość 
stworzyły kolię

S T Y L O W E  Z A K U P Y
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Salon Swarovski, parter – zapraszamy

sprowadza się do finansowania  
i produkcji oryginalnych filmów 
fabularnych. Za magię srebrne-
go ekranu odpowiada Swarovski 
Entertainment. Pod austriacką 
marką powstają również skrojone 
na miarę produkty oświetleniowe 
(Swarovski Lighting). Jednak jej 
prawdziwego ducha najmocniej 
można poczuć tylko w jednym 
miejscu na świecie – Swarovski 
Kristallwelten, które znajduje się  
w tyrolskim Wattens. Nigdzie 
indziej tak doskonale nie ucieleśnia 
się wyjątkowa idea mariażu krysz-
tału ze sztuką, jak w tym malow-
niczym zakątku. Warto zajrzeć tu 
choćby na weekend.

Luksus dla każdego
Produkty, które powstały w ciągu 
ostatnich czterdziestu lat, pozwoliły 
firmie ugruntować wizerunek marki 

luksusowej, a także utrzymać ofertę 
w atrakcyjnym przedziale cenowym 
– już od 150 zł. Swarovski nieustan-
nie dąży do tego, by jego wyroby 
były dostępne dla każdego, a rów-
nocześnie wyróżniały się pięknem  

i doskonałą jakością.
Nieprzypadkowo kilka lat temu 
przedstawiciele firmy postanowili 
odświeżyć wizerunek marki. 
W tym celu nawiązali współpracę 
ze słynnym projektantem 

Tokujinem 
Yoshioką, 
który stworzył nową 
koncepcję wystroju salonów, w której 
motyw „Crystal Forest” podkreśla 
nieskończone możliwości, jakie 
daje kryształ oraz ukazuje głębokie 
powiązania firmy z naturą.
Swarovski to utożsamiana z blas- 
kiem marka o wielu twarzach.  
Z jednej strony, wierna tradycji,  
z drugiej, awangardowa, elegancka  
i wpisująca się w światowe trendy. 
Od lat kształtuje trendy w modzie 
biżuteryjnej i ciągle powiększa 
grono wiernych klientek. Dziś jest 
trzecią co do wielkości marką biżu-
teryjną na świecie oraz niekwestio-
nowanym liderem w tym sektorze. 
– W zeszłym roku firma Swarovski 
sprzedała niemal 30 milionów sztuk 
swoich wyrobów. Z tego wynika, 
że jeden produkt co dwie sekundy 
opuszczał jeden z naszych salonów. 
Między 2005 a 2011 rokiem trzy-
krotnie zwiększyliśmy produkcję 
– wyjaśnia Robert Buchbauer, 
Dyrektor Generalny i Członek 
Zarządu. 

"”Swarovski 
to marka 
o wielu 

twarzach”

Zaprojektowany przez Tokujina Yoshiokę 
Salon Swarovski w Domu Mody Klif

W sezonie wiosna-lato 2015 markę reklamuje 
piękna Miranda Kerr. Jej subtelna uroda 
idealnie współgra z delikatnymi kryształami

29
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Tę typowo polską 
figurę cechuje dość 
duży biust, biodra 
oraz brzuszek. Pani 
Jabłko powinna unikać 
obcisłych fasonów  
oraz poziomych pasów. 
Atutem tej sylwetki są 
krągłe piersi, można je 
podkreślić sukienkami 
odciętymi pod biustem. 
Taki krój pomoże też 
zatuszować zbędne 
fałdki na brzuchu.  
Plisy i marszczenia 
spełnią podobną rolę.

Wąskie ramiona, niewielki biust i szerokie  
biodra – to główne cechy Pani Gruszki.  
By zrównoważyć proporcje sylwetki, dolną 
partię optycznie można pomniejszyć prostymi 
czarnymi dołami, a niedoskonałości ukryć  
pod trapezowym krojem. Górną część figury 
powiększą kolorowe wzory, połyskujące  
aplikacje oraz luźne formy rękawów. 

I
jabłko

gruszka

SUKIENKA

Kobieta

Kobieta

Wymarzona wiosenna kreacja powinna być 
dopasowana do typu sylwetki i jednocześnie 
zgodna z nowymi trendami. 

H&M
59,90 zł

Betty Barclay
999 zł

Pinko
963 zł

Marella
708 zł
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Pinko
1023 zł

Simple Creative Products
729,90 zł

Simple 
Creative 
Products
699,90 zł

Marciano Guess
989 zł

Ten typ sylwetki przez brak wcięcia 
w talii i mały biust często nazywany 
jest chłopięcym. Pani Papryka 
zwykle jest wysoka i ma zgrabne 
nogi. Dlatego bez obaw może 
sięgnąć po długości 
midi i mini, ale musi 
optycznie zaznaczyć 
talię. Sprzymierzeń-
cem w tym zadaniu 
będą sukienki z odcię-
ciem na wysokości pasa  
i z rozszerzonym dołem.  

Posiadaczki tego typu figury 
mają prawdziwe szczęście,  
bo w każdym kroju sukienki 
będą wyglądać dobrze.  
Dość duży biust, szerokie 
biodra i talia osy to atuty Pani 
Klepsydry, których nie warto 
chować pod workowatymi 
ubraniami. Ołówkowe fasony 
sukienek idealnie uwydatnią 
kobiece krągłości. 

papryka

klepsydra

Kobieta

Kobieta

C
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Betty Barclay
849 zł

Lidia Kalita
990 zł



S T Y L O W E  Z A K U P Y
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KREATYWNY CASUAL 
Zdecydowane kolory, wzorzyste tkaniny, 
zwiewne fasony sukienek, nonszalancja  
w łączeniu form i printów. W Manila 

Grace wiosna trwa cały rok. 

MManila
Grace
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Wkolekcjach Manila Grace 
pierwszoplanową rolę gra 

materiał – jego struktura, intensyw-
ne kolory, oryginalne wzory oraz to, 
jak otula sylwetkę. – Materiał po-
winien opowiadać historię – mówi 
Alessia Santi, projektantka marki 
Manila Grace. – Muszę go dotknąć, 
poczuć jego miękkość. Ubrania nie 
powinny przyćmiewać osobowości, 
wręcz przeciwnie, powinny iść  
z nią w parze – dodaje. 
 
Można z tego wywnioskować,  
że projekty Manila Grace kierowa-
ne są do silnych, odważnych kobiet, 
które pragną romantyzmu i swobo-
dy, jaką daje styl boho. Jednocześ-
nie nie boją się spełniać marzeń  
i ciężko pracować na sukces.  

Ubrania Manila Grace wymykają 
się sztywnym podziałom i nawet  
w prostych formach spodni czy 
marynarek przez odważne wzory 
i mocne kolory pokazują swojego 
wolnego ducha i kreatywność. 

Marka oferuje dwie linie. Ubrania  
z metką Manila Grace cechuje 
współczesna casualowa elegancja  
o prostych, luźno dopasowanych  
fasonach. Elementem wyróżniają-
cym są pieczołowicie wyselekcjono-
wane wzorzyste materiały.  
Mają one dać poczucie luksusu  
i wyjątkowości. W Manila Grace  
Denim, jak nazwa wskazuje,  
dominuje dżins i pasujące do niego 
dodatki. Tu szyk i sport mieszają się 
ze sobą, tworząc świeży look.

Salon Manila Grace, parter  – zapraszamy

"”Ubrania nie powinny 
przyćmiewać 
osobowości ”



S T Y L O W E  Z A K U P Y
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BBohoboco
PROSTA ELEGANCJA

Moda to snobizm. Liczy się 
metka, ale nic w tym złego. 

To, jakiej marki ubrania wybieramy, 
ma świadczyć nie tyle o zasobności 
portfela, ile o takich wartościach, jak 
poczucie estetyki, zorientowanie na 
jakość, a czasami nawet o lokalnym 
modowym patriotyzmie. Ubrania 
od Bohoboco gwarantują poczucie 
niewymuszonego luksusu. Jest to 
nowoczesna, wyrafinowana i przede 
wszystkim łatwa w noszeniu elegan-
cja. W kolekcji wiosna-lato 2015 
wielbicielki marki znajdą wszystko 
to, za co pokochały Bohoboco. 
Dominują biel, czerń oraz odcienie 
niebieskiego i szarego. Czyli kolory, 
które najłatwiej jest ze sobą łączyć  
i które stały się, obok wyrafinowanej 
prostoty, swoistym DNA marki.  
W kolekcji pojawiły się ostre wycię-
cia, nadające prostym sukienkom 
dynamizm, zwiewne tiule i koronki 
dodające kobiecości. Duet zdecydował 
się też na zabawę męskimi fasonami. 
Proste spodnie z koszulą i krawatem 
teoretycznie są synonimem eleganckie-
go mężczyzny, a u Bohoboco wygląda-
ją niezwykle kobieco, a dzięki asyme-
trycznym rozcięciom wręcz seksownie. 

Geometria, wyrafinowanie, elegancja, kobiecość i minimalizm 
w odcieniach bieli, szarości, pudrowych pasteli i czerni. Taką 

wiosnę proponują Kamil Owczarek i Michał Gilbert Lach. 

2150 zł

1570 zł

1850 zł
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Ostatni pokaz Bohoboco był 
ukoronowaniem pięcioletnich 

działań duetu. Jak na urodzino-
wą imprezę przystało, zachwycił 
rozmachem, mnogością sylwetek 
(było ich ponad 50) i dopracowaną 
scenografią. Niedawno marka na 
nowo rozpaliła serca swoich fanów 
niebanalną kampanią reklamową, 
pokazującą, że piękno nie zna wieku. 
Dowodzi to, że duet jest świadom 
światowych trendów wykraczających 
poza granicę mody.   
– Każda kobieta może czuć się  
świetnie w naszych projektach,  
być kobietą Bohoboco – przyznali  
w jednym z wywiadów.

Salon Bohoboco, parter  – zapraszamy

"”Każda 
kobieta  

może być 
kobietą 

Bohoboco”
1. 1630 zł, 2. 1660 zł, 3. 1720 zł

– Tworząc naszą najnowszą kolekcję, 
chcieliśmy pokazać i jednocześnie podkreślić, 
że współczesna moda zaciera granice wieku 
 – mówi duet Bohoboco o swojej kampanii   

Obok top modelki 
Magdy Jasek – 
twarzy Bohoboco, 
wystąpiła aktorka 
Helena Norowicz

1. 

2. 

3. 



Architektura
trendów

Kurtka Patrizia Pepe 1990 zł
Bluzka Tommy Hilfiger 399 zł
Szorty Tommy Hilfiger 299 zł

Plecak Caterina 920 zł
Bransoleta Liviana Conti/

Samuel Fashion Concept 469 zł

Fotograf: Robert Zuchniewicz
Stylizacja: Michał Kuś
Modelka: Agata Szewioła
Model: Piotr Obtułowicz
Make-up: Julita Jaskółka
Fryzjer: Piotr Wasiński

Produkcja: Firma Reklamowa KUC
Studio: Studio Tęcza





Sukienka Solar 199 zł
Płaszcz Caterina 620 zł
Torebka Luisa Spagnoli 1329 zł
Buty COS 420 zł
Zegarek Michael Kors 1065 zł



ONA:
Płaszcz Lidia Kalita 2390 zł
Sweter Stefanel 539 zł
Spodnie Stefanel 539 zł
Torebka Liviana Conti/
Samuel Fashion Concept 1190 zł

ON:
Garnitur Tommy Hilfiger 1799 zł   
Koszula COS 300 zł
Poszetka Emanuel Berg 129 zł



ONA:
Koszula Pinko 686 zł
Kamizelka H&M 199,90 zł
Spodnie H&M 129,90 zł

ON:
Marynarka Benvenuto/
Royal Collection 1090 zł
Koszula Vistula 249 zł
Spodnie H&M 199 zł





Kurtka Pinko 2264 zł
Koszula Emanuel Berg 629 zł

Dżinsy H&M 199 zł
Torba Gerry Weber 289 zł

Zegarek Nixon/
Yes Prestige 699 zł



ONA:
Kurtka Tommy Hilfiger 579 zł
Kamizelka Marella 830 zł
Dżinsy Tru Trussardi 890 zł
Torebka H&M 39,90 zł
Buty Apia 1299 zł
Bransoletka Luisa Spagnoli 359 zł
Naszyjnik Luisa Spagnoli 459 zł
Zegarek Michael Kors 1065 zł

ON:
Marynarka H&M 399,90 zł
Koszula Calvin Klein Jeans 480 zł
Dżinsy H&M 149,90 zł
Buty Apia 1399 zł
Zegarek Michael Kors 1065 zł



Tunika Simple Creative Products 
829,90 zł

Spodnie Simple Creative Products 
429,90 zł

Torba Solar 169 zł
Apaszka Solar 129 zł

Buty Baldinini 2080 zł



ONA:
Bluza Sportmax/Max Mara 1555 zł
Spodnie Cambio/Imperium 750 zł
Torba Furla 1180 zł

ON:
Garnitur Albione 2000 zł
Koszulka polo Baldessarini/
Royal Collection 750 zł



 

Sukienka Twin-Set 509 zł
Płaszcz H&M 279 zł
Torba Gino Rossi 499,90 zł
Buty Gino Rossi 389,90 zł



Płaszcz Aryton 799 zł
Sukienka H&M 399 zł
Apaszka Aryton 199 zł
Torebka Coccinelle 590 zł
Kozaki H&M 499,90 zł
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K
Wiosną i latem 2015 roku będzie 
się nosić m.in. geometryczne 
printy i marynarskie wzory. 
Stonowany błękit będziemy łączyć 
z klasycznym beżem, a biel  
z granatem, czerwienią lub 
czernią. Modne będą zwiewne 
tkaniny w kolorze ecru w połącze-
niu ze złotem. Hit sezonu to 
wyraziste naszyjniki i buty na 
wysokich obcasach lub koturnach.  

Stylista Michał Kuś

Fossil/Swiss
600 zł

H&M
129,90 zł

Kulisy sesji
WIOSENNY BACKSTAGE

Na planie sesji zdjęciowej do magazynu Klif Warszawa 
pracował sztab profesjonalistów. Opowiadają nam  

o swoich inspiracjach oraz trendach w modzie i makijażu.  

Molton
249 zł
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Wizażystka  
Julita Jaskółka

H&M
14,90 zł

H&M
14,90 zł

YSL/Sephora
155 zł

Rimmel/Super-Pharm
18 zł

Główny nacisk został położony 
na idealną skórę, świeżą, 
matowo-połyskującą.  
Chciałam również, aby twarz 
wyglądała na muśniętą 
słońcem, dlatego użyłam 
delikatnego bronzera, policzki 
rozświetliłam różem. Jedynym 
wyróżniającym się elementem 
makijażu są usta, które zostały 
podkreślone klasycznym 
odcieniem czerwieni. 

Menard/
Perfumeria Quality Missala

139 zł

– Symboliczne budynki w sposób umowny stworzyły 
miejską scenerię. Głównym założeniem sesji było pokazanie 
ekspresyjnej kobiety, dla której miasto jest miejscem 
nieustannej inspiracji, przestrzenią do realizacji swoich 
ambicji, a przede wszystkim źródłem doskonałej zabawy  
– mówi Robert Zuchniewicz, fotograf.

Ekipa w akcji
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1. Armani Jeans/Mirage – 504 zł, 2. Boutique/Pierrot – 290 zł, 3. Boss Orange/Royal Collection – 499 zł, 4. Napapijri – 420 zł,  
5. Porsche Design/Krzysztof Robak Optyk – 1500 zł, 6. Boutique/Pierrot pled – 420 zł, 7. Sony/Sony Centre etui na tablet – 149 zł,  
8. Emanuel Berg – 399 zł, 9. Armani Jeans/Mirage pasek – 552 zł, 10. Boutique/Pierrot kubek – 49 zł, 11. Boutique/Pierrot drewniana mucha – 120 zł,  
12. Korres Men/Sephora żel pod prysznic – 49 zł, 13. Korres Men/Sephora szampon do włosów – 65 zł,  
14. Blamage Nasomatto/Perfumeria Quality Missala perfumy – 495 zł/30 ml, 15. Delsey etui na klucze – 129 zł, 16. Porsche Design/Autograf długopis – 650 zł,  
17. Porsche Design/Autograf ołówek automatyczny – 910 zł, 18. Bayolea/Perfumeria Quality Missala pomada do włosów – 45 zł,  
19. Black Afgano Nasomatto/Perfumeria Quality Missala perfumy – 495 zł/30 ml, 20. Autograf etui na karty kredytowe – 235 zł,  
21. Bayolea/Perfumeria Quality Missala pomada do włosów i brody – 195 zł, 22. Laundress/Perfumeria Quality Missala pędzel do kurzu – 295 zł,  

23. Gas/Royal Collection T-shirt – 199 zł, 24. Tommy Hilfiger – 399 zł, 25. Villiers/Delsey – 939 zł, 26. Boutique/Pierrot krzesło – 680 zł,  
27. Tommy Hilfiger portfel – 860 zł, 28. Tommy Hilfiger – 299 zł, 29. Calvin Klein Jeans – 359 zł, 30. Calvin Klein Jeans – 1119 zł,  
31. Boss Orange/Royal Collection – 579 zł, 32. Roy Robson/Royal Collection – 1129 zł, 33. Indie Aztec/Sinal Dywany Orientalne – 4990 zł. 
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M O D A

RAPORT z WYBIEGÓW
Black 

Czyli color blocking  
dla początkujących.  
Zestawiając ze sobą  

te dwie kontrastujące bar-
wy, nie można popełnić 
błędu. Czarne spodnie 

z białą koszulką?  
Prosto i stylowo. Bardziej 

nowoczesne i dynamiczne 
wersje tego trendu to czar-

ne rękawy białej kurtki 
oraz graficzne lub azteckie 

wzory na koszulach 
i T-shirtach. Proste  

w formie dodatki staną się 
intrygujące dzięki  

czarno-białym wzorom  
i motywom zwierzęcym. 

1

Kenzo/Swiss
460 zł

Versace Collection
1979 zł

Versace  
Collection

619 zł

Tommy Hilfiger
wzór

 
Swarovski

399 zł

Elegancka

W tym sezonie trampki i adidasy można 
nosić do wszystkiego i na każdą okazję. 
Idealnie komponują się z dżinsami,  
szortami i letnimi lnianymi spodniami, 
ale też z szytymi na miarę garniturami. 
Takie połączenie można było zobaczyć  
na pokazach Gucci i Versace. Przede 
wszystkim ma być wygodnie, a by było 
modnie, postaw na proste białe sneakersy. 

3

Lacoste
549,90 zł

Gino Rossi
379,90 zł

H&M
129,90 zł

Pierre Cardin/Royal Collection
890 zł

H
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& white

wygoda

 
Baldinini

1090 zł
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chłopak4

H&M
24,90 zł

Iceberg/Mirage
1248 zł

H&M
59,90 zł

Versace Collection
769 zł

Yes Prestige
89 zł

Emanuel Berg
799 zł

Sweterek

Ten element garderoby powinien  
się znaleźć w szafie każdego mężczyzny. 

Sweter w serek jest ponadczaso-
wy i można go łączyć z wieloma 

ubraniami w bardzo różnych stylach. 
Z koszulką polo i marynarskimi 

szortami stworzy letni preppy look. 
Z dżinsami i lekką kurtką powstanie 
klasyczny casual, a z koszulą i garni-

turem – swobodna elegancja.

2Tommy Hilfiger
669 zł

Versace Collection
1269 zł

Albione
520 zł

Emanuel Berg
1299 zł

Paul&Shark
740 zł

Vistula
249 zł

M
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w serek

Emanuel Berg
199 zł

Wzorowy

Przepis na idealnego mężczyznę nie 
istnieje. Za to jest wzór na to, jak 
powinien wyglądać stylowy facet. 
Z wiosennej garderoby odejmujemy 
monotonne szarości, dodajemy kolory 
i mnożymy printy. Najmodniejsze 
są koszule z wzorami inspirowanymi 
tropikalnym krajobrazem lub maro-
kańską mozaiką oraz printy  
z Myszką Miki.



S T Y L O W E  Z A K U P Y
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Tej wiosny marka eksperymentuje 
z dekonstrukcją. W odróżnieniu 

od tego, co proponuje ikona tego 
gatunku Maison Martin Margiela, 
COS stawia na łatwość noszenia. 
Sukienki z niewykończonymi 
szwami, bez jednego rękawa lub 
spięte klamrą na plecach sprawiają 
wrażenie, jakby zostały zabrane od 
krawca, zanim skończył ich szycie, 
ale mimo to wyglądają na komplet-
ne i dopracowane.

W kolekcji dominują biel i jasne 
odcienie szarości, co przy prostych 
krojach może się wydawać zbyt labo-
ratoryjne. Dodatkowa wartość tkwi 
w detalach. Wstawki w odcieniach 

Marka COS konsekwentnie tworzy ubrania 
w myśl zasady, że styl jest ważniejszy od mody. 
Kolekcja na wiosnę-lato 2015 to ponadczasowy 
kunszt miejskiej prostoty.

340 zł

110 zł

170 zł

340 zł

CCOŚ
MINIMALISTYCZNEGO
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neonowej limonki oraz głębokiego kobaltu 
nadają kolekcji elektryzującą świeżość i spra-
wiają, że proste białe formy stają się wielo-
wymiarowe i pełne intrygujących niuansów. 
Sposób łączenia barw i struktur przywodzi na 
myśl twórczość Jana Scharrelmanna. Podob-
nie jak jego rzeźby, ubrania COS sprowadzają 
się do geometrycznych białych brył z dyskret-
nie przebijającym kolorowym wnętrzem.  
Ponadczasowa prostota w najlepszym wydaniu.

Salon COS, 1 piętro – zapraszamy 

110 zł

420 zł

250 zł

420 zł

300 zł

570 zł340 zł

270 zł
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M O D A

Ten odcień 
niebieskiego 
symbolizuje luksus, 
dostojność i budzi 
poczucie zaufania. 
Jednocześnie jest 
kolorem bezkresnego, 
tajemniczego morza 
oraz koi zestresowane 
ciało i umysł.

LA
C

O
S

TE

Porsche Design/
Krzysztof Robak Optyk

1500 zł

Vistula
89 zł

Tommy Hilfiger
969 zł

Emporio Armani/
Swiss

1205 zł

Pierre Cardin/
Royal Collection

1499 zł

Vistula
99 zł

Just Cavalli/
Sephora

169 zł/30 ml

Albione
120 zł

Baldinini
1090 zł

RRoyal
BLUE

Vistula
349 zł
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M O D AM
Moda męska z sezonu na sezon 
staje się coraz bardziej liberalna 
i odważna. Klasyka zamienia się 
w intrygujące miejskie stylizacje. 

Tommy Hilfiger
 1049 zł

H&M
59,90 zł

Apia
999 zł

Tommy Hilfiger
449 zł

H&M
99,90 zł

M
IC

H
A

EL
 K

O
R

S

Na porządku dziennym są adidasy 
noszone do garnituru.  

Jednobarwne, stonowane ubrania 
powoli ustępują miejsca żywym 
barwom i wzorzystym tkaninom. 
Dolce & Gabbana proponują na 
wiosnę krwistą czerwień matadorów, 
a Givenchy kwiatowe wzory. Trendy 
w wersji total look mogą być zbyt 
ekstrawaganckie dla większości  
mężczyzn, ale złagodzone klasycznymi 
białymi lub granatowymi spodniami 
i prostym swetrem stworzą dynamiczną 
casualową stylizację. Niezbędne  
dodatki to wielofunkcyjny zegarek 
oraz semieleganckie trampki.

Men 
CASUAL

Swarovski
449 zł
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Napapijri
550 zł

Lacoste
329,99 zł

Swarovski
449 zł

Police/Swiss
1080 zł

Ciepłe dni to doskonała okazja, 
by wyciągnąć z szafy strój  

żeglarza. Nie w dosłownym znacze-
niu kapitańskiego munduru, lecz  
w marynistycznej odsłonie casualu. 
Paleta barw ogranicza się do granatu, 
bieli i czerwieni, z dominującą  
ilością tego pierwszego. Kroje mają  
nie krępować ruchów, ale muszą  
zachować pewną dozę elegancji.  
Jeśli spodenki, to nie zwykłe bermudy, 
tylko krótka wersja chinosów.  
Wzorem do naśladowania mogą 
być Paul Newman i JFK, którzy na 
swoich jachtach zawsze wyglądali 
stylowo. Saint-Tropez lub Portofino 
mogą być w Polsce.

VI
S

TU
LA

Napapijri
239 zł

United Colors of Benetton
wzór

United Colors of Benetton
339 zł

Tommy Hilfiger
wzór 

Swarovski
599 zł
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M O D A

Koniec z zachowawczą czernią! W tym sezonie 
klasyczne pantofle, mokasyny i oksfordki zyskują 
nowe życie dzięki grze kolorów, faktur i detali.

Emanuel Berg
699 zł

Emanuel Berg
1990 zł

Pollini
1700 zł

Salamander
699 zł

Tommy Hilfiger
589 zł

Gino Rossi
399,90 zł

Gino Rossi
419,90 zł

G
IN

O
 R

O
S

S
I

Apia
1999 zł

PPewnym     
KROKIEM
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S T Y L O W E  Z A K U P Y

Naturalne piękno wychodzi na pierwszy plan. 
Uwodzi delikatnością i subtelnymi niuansami 

w pastelowych odcieniach różu oraz beżu. 
Wieczorem kusi soczyście czerwonymi ustami.

C
H

A
N

EL

NWenusNAGA
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Nude make-up tej wiosny  
zyskuje wręcz ascetyczny  

charakter. Modelki na pokazie Calvina 
Kleina wyglądały, jakby wyszły na wy-
bieg, nie dokończywszy porannej pie-
lęgnacji. Włosy miały spięte w koczki, 
a ich twarze błyszczały jak po nało-
żeniu kremu. Natomiast modelki 
u Valentino miały rozświetlone kości 
policzkowe, a oczy delikatnie podkreś- 
lone beżowo-różowym cieniem. 

Pudrowo-różowy makijaż to idealna 
propozycja na cieplejsze dni. Nie ma 
ryzyka, że ciemny cień spłynie po  
twarzy. Skóra będzie swobodnie 
oddychać, bo ciężki podkład można 
schować na dno szuflady.

1 Na całą powiekę nałóż beżowy 
cień, a w zagłębieniu przy kości 

oczodołowej pastelowy róż. Rozetrzyj 
cień w kierunku brwi, by nadać oku 
ładny migdałowy kształt. Górną linię 
rzęs delikatnie zaznacz cieniem  
w kolorze gorzkiej czekolady.

2Na policzki nałóż odrobinę  
świetlistego różu. 

3 Usta muśnij transparentnym 
błyszczykiem i wytuszuj rzęsy. 

W tym makijażu cienie powinny 
być niemal niewidoczne. Beże mają 
jedynie wymodelować kształt oka, 
a róże dodać spojrzeniu świeżości 
i optycznie odmłodzić twarz.  
Do codziennego make-upu użyj ma-
towych produktów, które subtelniej  
podkreślą oko. W wersji wieczoro-
wej postaw na połyskujące cienie 
i odwróć rozłożenie kolorów tak,  
jak proponuje Sisley.

T.LeClerc/
Perfumeria 

Quality Missala
172 zł

Dior/
Sephora
209 zł

 
Lancôme/
Sephora

99 zł

L’Oréal/
Super-Pharm

21 zł

VA
LE

N
TI

N
O

S
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Y

Guerlain/
Sephora
219 zł

 
Yves Rocher

67 zł

Pastelowo
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U R O D A

czerwień

1. Max Factor/Super-Pharm – 39,99 zł, 2. Estée Lauder/Sephora – 120 zł, 3. Maybelline/Super-Pharm – 26,99 zł, 4. Guerlain/Sephora – 199 zł,  

5. Menard Jupier/Perfumeria Quality Missala – 169 zł, 6. Yves Rocher – 55 zł, 7. Givenchy/Sephora  –  139 zł, 8. T.LeClerc/Perfumeria Quality Missala – 88 zł,  

9. Smashbox/Sephora – 99 zł, 10. Bourjois/Super-Pharm – 29,99 zł, 11. Make Up For Ever/Sephora – 105 zł 

Uwodzicielska

Czerwone usta  
dodadzą delikatnemu 

makijażowi wyrazistości  
i seksowności.

1

11

10

9
8

7

6

5

4
3

2

1

11

10

9

8
7

6

5

43

2

1

1
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KKOLOR plus
W odcieniach słodkich makaroników, 
pistacji lub połyskujące niczym skóra węża 
– takie są najmodniejsze dodatki.

Guess
549 złSolar

159 zł

Furla
1450 zł

H&M
39,90 zł

United Colors of Benetton
wzór

Patrizia Pepe
840 zł

United 
Colors of
Benetton
139 ZŁ

Pollini
1430 zł

Furla
370 zł

Twin-Set
629 zł

Solar
99 zł

Marella
270 zł

Gerry Weber
199 zł

Pennyblack
209 zł

Pennyblack
319 zł



Z najwyższej półki

Sisley to francuska marka o globalnym zasięgu, której produkty dostępne są obecnie 
w ponad 90 krajach. Budując mocną pozycję na wszystkich kontynentach,  

w ciągu trzech dekad Sisley stał się jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych 
marek kosmetycznych, liderem na rynku dóbr luksusowych. 

Sisley zawdzięcza swój sukces przede wszystkim jakości 
i skuteczności swoich produktów oraz innowacyjnej pracy  
laboratoriów badawczych, które wyspecjalizowały się w fito- 
kosmetologii, stosując naturalne ekstrakty roślinne i olejki ete-
ryczne we wszystkich produktach marki. Hubert d’Ornano 
stworzył markę Sisley Paris w 1976 roku, w czasach gdy 
przemysł kosmetyczny nie doceniał jeszcze ogromnego po-
tencjału roślin. Był prawdziwym pionierem – odważnym, 
zdeterminowanym, przekonanym o  trafności swojego po-
mysłu na sukces. Wcześniej niż inni twórcy kosmetyków 
 zrozumiał, że świat natury stanowi fascynujący obszar ba-
dań. Laboratoria Sisley rygorystycznie przestrzegają nauko-
wych procedur. Prace badawcze, których celem jest dobór 
właściwych czynników aktywnych oraz ich synergii z inny-
mi składnikami formuły, zazwyczaj trwają wiele lat.

Pasja, kreatywność  
i polskie korzenie
Sisley oferuje kosmetyki w trzech kategoriach: pielęgnacja, ma-
kijaż i perfumy. Kosmetyki pielęgnacyjne zapewniają precyzyj-
nie zaprogramowane działanie w skórze i widoczną poprawę jej 
jakości. Produkty do makijażu nie tylko upiększają, ale także 
pielęgnują skórę. Z kolei zapachy to osobiste kreacje artystyczne, 
wynikające z zamiłowania rodziny d’Ornano do sztuki, w tym 
także sztuki polskiej, ze względu na pochodzenie twórców mar-
ki. Oboje wywodzą się z polskiej arystokracji – hrabia Hubert 
d’Ornano jest potomkiem Marii Walewskiej, a  jego żona 
Isabelle d’Ornano urodziła się w Warszawie jako hrabian-
ka Potocka, w należącym do rodziny pałacu przy Krakowskim 
Przedmieściu, który dziś jest siedzibą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Choć Isabelle była zmuszona do 
opuszczenia kraju jako dwuletnia dziewczynka, mówi biegle po 
polsku, podobnie jak jej mąż. 

Marka Sisley od początku obrała strategię marketingu luksu-
sowego, oferując produkty z „najwyższej półki”, gwarantujące 
najwyższą jakość. Ten wybór odpowiada osobowościom twór-
ców marki, którzy w  swoich kreacjach łączą wysoką jakość 
składników, nowoczesność i  elegancję. Zapachy sygnowane 
marką Sisley mają swój niepowtarzalny, oryginalny charakter 
i wpisują się w wielkie tradycje francuskiego perfumiarstwa, 
a niektóre z nich zdobyły już pozycję uznanych klasyków.

Intensywna regeneracja  
i odmładzanie skóry 
Owocem ostatnich badań laboratoriów Sisley jest SISLEŸA 
Essential Skin Care Lotion – wyjątkowy preparat inicjujący, 
stworzony w celu przygotowania skóry do przyjęcia intensyw-
nej dawki aktywnych składników, które opóźniają proces sta-
rzenia. Kosmetyki pielęgnacyjne stosowane kolejno, warstwa 

po warstwie, dopełniają swoje działanie tworząc prawdziwą 
tarczę chroniącą skórę przed pojawianiem się oznak starzenia. 

SISLEŸA Essential Skin Care Lotion działa dwupo-
ziomowo – dzięki właściwościom nawilżającym i odżyw-
czym, natychmiast przywraca skórze miękkość i zdolność 
efektywniejszego przyswajania składników aktywnych, 
a dzięki działaniu odmładzającemu – redukuje widoczne 
oznaki starzenia się skóry – zmarszczki, utratę jędrności 
i  blasku. W  efekcie skóra jest intensywnie pobudzona, 
sprężysta, świetlista i skutecznie nawilżona, z poczuciem 
pełnego komfortu, wyraźnie odmłodzona.

Jako ekspert w dziedzinie odmładzania Sisley oferuje dziś 
z pomocą pełnej gamy Sisleÿa kompleksowy rytuał pielę-
gnacyjny w czterech gestach: Sisleÿa Essential Skin Care 
Lotion, kolekcja trzech serum Sisleÿa, Sisleÿa Eye and Lip 
Contour Cream oraz Sisleÿa Global Anti-Age lub Sisleÿa 
Global Anti-Age Extra Riche.

Zapraszamy serdecznie do perfumerii Sephora w Domu 
Mody Klif w celu zapoznania się z nowym ekskluzywnym 
SISLEŸA Essential Skin Care Lotion. Jesteśmy przekona-
ni, iż spotkanie z naszym Ekspertem Urody pozwoli Państwu 
jeszcze lepiej poznać atrakcyjną ofertą marki Sisley i odkryć 
skuteczną, przeciwstarzeniową moc fitokosmetologii!

U R O D A
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wynikające z zamiłowania rodziny d’Ornano do sztuki, w tym 
także sztuki polskiej, ze względu na pochodzenie twórców mar-
ki. Oboje wywodzą się z polskiej arystokracji – hrabia Hubert 
d’Ornano jest potomkiem Marii Walewskiej, a  jego żona 
Isabelle d’Ornano urodziła się w Warszawie jako hrabian-
ka Potocka, w należącym do rodziny pałacu przy Krakowskim 
Przedmieściu, który dziś jest siedzibą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Choć Isabelle była zmuszona do 
opuszczenia kraju jako dwuletnia dziewczynka, mówi biegle po 
polsku, podobnie jak jej mąż. 

Marka Sisley od początku obrała strategię marketingu luksu-
sowego, oferując produkty z „najwyższej półki”, gwarantujące 
najwyższą jakość. Ten wybór odpowiada osobowościom twór-
ców marki, którzy w  swoich kreacjach łączą wysoką jakość 
składników, nowoczesność i  elegancję. Zapachy sygnowane 
marką Sisley mają swój niepowtarzalny, oryginalny charakter 
i wpisują się w wielkie tradycje francuskiego perfumiarstwa, 
a niektóre z nich zdobyły już pozycję uznanych klasyków.

Intensywna regeneracja  
i odmładzanie skóry 
Owocem ostatnich badań laboratoriów Sisley jest SISLEŸA 
Essential Skin Care Lotion – wyjątkowy preparat inicjujący, 
stworzony w celu przygotowania skóry do przyjęcia intensyw-
nej dawki aktywnych składników, które opóźniają proces sta-
rzenia. Kosmetyki pielęgnacyjne stosowane kolejno, warstwa 

po warstwie, dopełniają swoje działanie tworząc prawdziwą 
tarczę chroniącą skórę przed pojawianiem się oznak starzenia. 

SISLEŸA Essential Skin Care Lotion działa dwupo-
ziomowo – dzięki właściwościom nawilżającym i odżyw-
czym, natychmiast przywraca skórze miękkość i zdolność 
efektywniejszego przyswajania składników aktywnych, 
a dzięki działaniu odmładzającemu – redukuje widoczne 
oznaki starzenia się skóry – zmarszczki, utratę jędrności 
i  blasku. W  efekcie skóra jest intensywnie pobudzona, 
sprężysta, świetlista i skutecznie nawilżona, z poczuciem 
pełnego komfortu, wyraźnie odmłodzona.

Jako ekspert w dziedzinie odmładzania Sisley oferuje dziś 
z pomocą pełnej gamy Sisleÿa kompleksowy rytuał pielę-
gnacyjny w czterech gestach: Sisleÿa Essential Skin Care 
Lotion, kolekcja trzech serum Sisleÿa, Sisleÿa Eye and Lip 
Contour Cream oraz Sisleÿa Global Anti-Age lub Sisleÿa 
Global Anti-Age Extra Riche.

Zapraszamy serdecznie do perfumerii Sephora w Domu 
Mody Klif w celu zapoznania się z nowym ekskluzywnym 
SISLEŸA Essential Skin Care Lotion. Jesteśmy przekona-
ni, iż spotkanie z naszym Ekspertem Urody pozwoli Państwu 
jeszcze lepiej poznać atrakcyjną ofertą marki Sisley i odkryć 
skuteczną, przeciwstarzeniową moc fitokosmetologii!
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JJacadi
FRANCUSKA 

MODA DZIECIĘCA
Ponadczasowa elegancja à la française 

sprawi, że każda mała księżniczka poczuje 
się jak Suri Cruise, a młody sportowiec 

jak Romeo Beckham. Très chic! 

Jacadi Paris od prawie czterdziestu lat 
tworzy wyrafinowane, harmonijne  

kolekcje, które zachwycają dopracowa-
niem i ponadczasowością. 
Znakiem rozpoznawczym marki jest 
iście francuskie wyczucie stylu i wysoka 
jakość ubrań, obuwia, zabawek oraz 
wyposażenia wnętrz. Projektanci kreacji 
przywiązują szczególną wagę do detali, 
haftu i delikatności tkanin, łącząc  
w kolekcjach tradycję i współczesność. 
W harmonii z kolekcjami ubioru  
Jacadi Paris proponuje wytworną gamę 
obuwia, zwracając szczególną uwagę  
na dobór odpowiednich materiałów 
oraz technik produkcji. 
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Salon Jacadi, 1 piętro – zapraszamy

"” Jedyny butik Jacadi Paris w Polsce.  
 Francuska marka doceniana na całym świecie: 

od Nowego Jorku przez Barcelonę,  
Petersburg, aż po Pekin ""” 

126 zł

312 zł

277 zł

76 zł

247 zł

277 zł

298 zł

161 zł

126 zł
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Tu moda nie zna granic.  
Kreatywność nie zna granic.  
To z murów londyńskiej uczelni  
Central Saint Martins wywodzą się 
największe nazwiska modowej sceny: 
nieodżałowany Alexander McQueen, 
Stella McCartney, John Galliano,  
Mary Katrantzou czy Gareth Pugh. 

T o tu w latach 60. miała miejsce rewolucja kulturowa.  
Tu Barbara Hulanicki stworzyła swoją Bibę. Tu naro-

dził się punk, w którym doskonale odnalazła się Vivienne 
Westwood. Tu Mary Quant „odkryła” Twiggy, a 30 lat później 
Corinne Day – Kate Moss. Tu od lat bije serce awangardowej 
mody. Tu wszystko się miesza i wszystko pulsuje. Wszystko 
jest dozwolone i wszystko jest na miejscu. Wreszcie wszystko 
jest wszędzie. Wielka moda jest więc tak samo w ekskluzyw-
nych sklepach przy Bond czy Sloane Street, jak i w domach 
towarowych Selfridges i Harrods, butikach projektantów czy 
wreszcie w ogromnych magazynach z używanymi ciuchami. 
Skarby na wagę złota można znaleźć w każdym miejscu.  
I za każde pieniądze. Także na bazarach Camden i Portobello.

London
calling
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W Londynie modowych inspiracji 
nie trzeba szukać. Same atakują 
zmysły. W okolicach najsłynniej-
szego muzeum sztuki na świecie 
(Victoria & Albert Museum), 
moda jest ekskluzywna i dopiesz-
czona w najdrobniejszych szczegó-
łach. Tu po chodnikach stukają ob-
casy czółenek od Manolo Blahnika 
i Nicholasa 
Kirkwooda. Na 
ramionach pięk-
nych dam zawie-
szone są najbar-
dziej ekskluzywne 

torebki świata z metkami Céline 
czy Balenciaga. Obowiązkowymi 
akcesoriami są okulary przeciwsło-
neczne. Z wysokiej półki natural-
nie. Podobnie luksusowo jest  
w okolicach Hanover Square. 
Czego jednak spodziewać się  
w miejscu, gdzie siedzibę ma  

brytyjski Vogue? Idąc dalej na 
wschód, moda staje się coraz bardziej 
miejska. Komfortowa. Tylko po to, 
by w okolicach Shoreditch zmienić 
się w totalnie nieokrzesaną, zapierają-
cą dech w piersi i urzekającą innością 
i wyjątkowością. W modę,  
w której nie dziwi już nic. Masz 
ochotę być Jokerem z „Batmana”? 
Droga wolna. Chcesz jak Brando 
być buntownikiem w skórze? Kto 
zabroni? Możesz być, kim chcesz. 
Bohaterem „Nędzników”  
albo Alexis z „Dynastii”, Arielką  
z „Małej Syrenki” albo ogoloną  
na zero Jordan z „G.I. Jane”. 
Magia miejsca? Trudno o inne wytłu-
maczenie. – Nie ma drugiego takiego 
miejsca jak Londyn. Nie ma nigdzie 
na świecie – mówi królowa mody 
Vivienne Westwood. 

Burberry London/
Sephora

275 zł/50 ml

Coccinelle
190 zł

Pierrot
84 zł

Coccinelle
500 zł

Pierrot
76 zł

"”Nie ma 
drugiego takiego 

miejsca jak 
Londyn. Nie 
ma nigdzie na 

świecie”
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P
Kilka lat temu suczka Paris Hilton – Tinkerbell wydała 

książkę, a po niej najbardziej znana kotka świata  
– Mademoiselle Choupette Lagerfeld. Ta ostatnia jest 
niezwykle zapracowana. Książka, linia kosmetyków  
dla marki Shu Uemura i sesje zdjęciowe z największymi 
nazwiskami świata mody. Za obiektywem oczywiście  
Karl Lagerfeld, z którym kotka zaprojektowała dla Fendi 
kolekcję ubrań i dodatków z własną podobizną. Psy Marca 
Jacobsa nie zostają w tyle. Mają swojego własnego stylistę, 
fotografa i robią zawrotną karierę na Instagramie. 

Puppy Star 
Boutique

650 zł     

Puppy Star Boutique
420 zł

Swarovski
219 zł

PUPILE VIP

Puppy Star 
Boutique

30 zł

Puppy Star 
Boutique

42 zł

Marc Jacobs i jego pies – Neville 

Choupette, kotka Karla Lagerfelda w reklamie kosmetyków Shu Uemura

Puppy Star 
Boutique

190 zł     

Puppy Star 
Boutique

220 zł

Yes Prestige
69 zł

Kiedyś były najmodniejszym 
dodatkiem na czerwonym dywanie. 
Teraz same stały się pełnoprawnymi 
gwiazdami i przedsiębiorcami. 
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MODA: ODZIEŻ I BIELIZNA
ALBIONE 791 525 354
ARYTON 602 260 179
BETTY BARCLAY 570 111 293
BOHOBOCO 533 445 626
CALVIN KLEIN 22 531 46 99
CATERINA 22 531 46 89
CELEBRITY                    WKRÓTCE OTWARCIE                 
CHANTELLE 22 531 47 17
COS 22 530 65 40
DENI CLER  661 980 628
DESARO 517 196 951
DOLCE VITA 22 531 47 05
EMANUEL BERG 22 636 73 39
FRATERNITY 22 531 47 27
GERRY WEBER 22 531 48 72
GUESS 22 531 47 58
H&M 22 636 39 40
HERA 22 531 46 06
HEXELINE 728 428 510
HUGO BOSS                  WKRÓTCE OTWARCIE
IBLUES 22 531 48 62
IMPERIUM 517 970 815
JACADI PARIS                 WKRÓTCE OTWARCIE
LACOSTE 22 531 45 55
LANORO 22 531 47 60
LERROS I CAMPIONE 22 531 45 39
LIDIA KALITA 791 492 301
LIU JO 22 531 49 47
LUISA SPAGNOLI                         22 531 46 04
MARCIANO GUESS 22 531 46 78
MARELLA 22 531 46 73
MARINA RINALDI 22 531 45 04
MAX MARA 22 531 45 61
MCS 22 531 47 13
MICHAEL KORS 22 531 45 05
MIRAGE 22 531 45 03
MOLTON 507 017 230
OLSEN 721 657 366
PATRIZIA PEPE 22 637 10 24
PAUL & SHARK 22 531 45 45 
PENNYBLACK 22 531 45 37
PINKO 22 531 46 16
ROYAL COLLECTION 22 637 10 23
SAMUEL FASHION CONCEPT 22 531 46 22
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS  22 531 46 74
SOLAR 22 636 03 57
STEFANEL 22 637 10 25
TOMMY HILFIGER 22 531 46 36
TRU TRUSSARDI 22 531 46 31
TWIN-SET 22 531 47 02     
UNITED COLORS OF BENETTON 22 636 04 79
VERSACE COLLECTION 512 355 674
VISTULA 783 783 945 
WEEKEND BY MAX MARA 22 531 45 58

BIŻUTERIA I ZEGARKI
AUTOGRAF 22 531 45 65
LEETAL KALMANSON 516 762 956
PANDORA 22 831 22 85
SWAROVSKI 22 637 10 46
SWISS 22 827 53 93
TOUS 797 702 420

W.KRUK 661 980 572
YES PRESTIGE
 501 483 016
OBUWIE I AKCESORIA
APIA 22 531 47 21
BALDININI 22 531 46 47
CHOLEWIŃSKI EXCLUSIVE 505 553 182
COCCINELLE 22 531 46 26
DELSEY                                       733 160 400
FURLA 22 531 46 19
GINO ROSSI 696 532 339
POLLINI 22 531 45 75
PUPPY STAR BOUTIQUE 731 580 399
SALAMANDER 22 531 46 80

SPORT I REKREACJA
ADVENTURE SPORTS 22 531 46 46
NAPAPIJRI 22 531 45 57
S’PORTOFINO 22 244 14 07

ELEKTRONIKA 
I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
BB HOME                                     694 167 977
DUKA 22 531 45 26
H&M HOME 22 636 39 40
PIERROT 22 531 45 15
SINAL DYWANY ORIENTALNE 22 531 45 69
SONY CENTRE 502 844 822
TCHIBO 785 789 477
VILLEROY & BOCH 22 637 10 37

KSIĄŻKI, PRASA, ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE
INMEDIO 22 531 45 82
MATRAS KSIĘGARNIE 604 266 702

ZDROWIE I URODA
KRZYSZTOF ROBAK OPTYK 22 531 46 10
MANI PEDI SPA 22 531 45 97
MIODEK HAIR HOUSE 601 768 910
PERFUMERIA QUALITY MISSALA 22 531 47 52
SEPHORA 22 487 51 47 
SUPER-PHARM 22 434 09 80
YVES ROCHER 783 296 116

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
ALMA DELIKATESY 22 430 29 10

KAWIARNIE, RESTAURACJE, CUKIERNIE
BONJOUR 22 531 46 13
CHEESECAKE CORNER 22 531 46 35
COSTA COFFEE 692 404 756
OHH! SUSHI & GRILL 22 531 47 37
WIKING 22 531 47 16 

USŁUGI
AGA FLOWERS 22 531 45 13
BANK MILLENNIUM 801 331 331
INFO/CONCIERGE 22 531 45 00
KANTOR WYMIANY WALUT 22 531 46 09
MYJNIA SAMOCHODOWA 784 224 651
PRIMA PRALNIA CHEMICZNA 22 531 46 05 
TUI CENTRUM PODRÓŻY 22 531 45 91

Godziny otwarcia
Dom Mody Klif

poniedziałek – sobota 9.00 – 21.00
niedziela 10.00 – 20.00

Delikatesy Alma
poniedziałek – sobota 8.00 – 22.00
niedziela 9.00 – 20.00

Wybrane kawiarnie, restauracje  
i punkty usługowe

poniedziałek – sobota 8.00 – 21.00
niedziela 10.00 – 20.00

Bank Millennium
poniedziałek – sobota 8.00 – 21.00
niedziela 10.00 – 18.00

Dzień dobry!
Zapraszamy na śniadania  
od poniedziałku do soboty  

od godz. 8.00.
Bonjour 

Cheesecake Corner 
Costa Coffee

Wiking
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Warszawa – Dom Mody Klif
1 piętro
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