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CADOURI
d e  C r ă c i u n

M area sărbătoare a familiei se apropie în ritm clar de clopoţei 
și sunet cald de colinde. Pe pârtiile albe ale sufletelor curate 
alunecă săniile lui Moș Crăciun, încărcate cu daruri, mate-
riale și spirituale. Fără un astfel de derdeluș bine ”lustruit”, 

orice sanie cu cadouri se împotmolește, așa că drumul Moșului poate fi 
deschis doar de noi. 
Bucuria contează indiferent de care capăt al cadoului te afli, fie că îl oferi, 
fie că îl primești. Ingredientele vieții frumoase sunt simple, bine dozate 
ele pot îndulci chiar și un ocean sărat de amărăciuni, important este să 
existe bunăvoință.
Vă spun un secret: există un lanț nevăzut, cu zale din gânduri bune, care 
ne leagă pe toți și face ca nimeni să nu fie singur de Crăciun. Pentru fi-

ecare om există pe lumea aceasta un colindător, 
văzut sau nevăzut, care îi trece pe sub fereastră 
la ceasul tainic al sfârșitului de an. Trebuie doar 
să ai sufletul deschis, astfel încât să fii capabil 
să îl primești alături. Amintiri vechi, plăcute, 
fapte mai noi, nepărat bune, proiecte de viitor, 
desigur generoase, trebuie să ne împodobească 
bradul, astfel încât să nu ne fie teamă să-l arătăm 
și celorlalți.
De peste 2000 de ani știm că, dacă avem un punct de sprijin, putem răs-
turna pământul. Bunătatea este punctul! Să-l folosim, din când în când 
pământul trebuie răsturnat.

DAN 
NICOLAIE

redactor

Nimeni nu e singur de Crăciun!
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party like a

diva
Sărbătorile sunt momentul perfect să arăți ca 
o divă! Culoarea roșu îți va asigura succesul 
ținutei pentru care optezi, nuanțele puternice de 
roșu regăsindu-se în colecțiile de toamnă-iarnă 
ale designerilor. Alege rochiile fără umeri sau cu 
guler în V și vei fi cu siguranță în tendințe. În acest 
sezon catifeaua este un must, iar pentru un look 
de excepție încearcă rochiile cu inserții de dantelă. 
În ceea ce privește încălțămintea, trebuie să ai în 
vedere că se poartă aplicațiile strălucitoare.  

1. Cercei Oxette, 300 lei
2. Brăţară Oxette, 110 lei 
3. pantofi Le SiLLa, preţ la cerere
4. inel Oxette, 360 lei
5. Ceas Oxette, 410 lei
6. rochie athena philip, preţ la cerere
7. Set Brunello Cucinelli, preţ la cerere
8. pantofi CaSadei, preţ la cerere

9. Colier Oxette, 300 lei 
10. rochie Cristina Săvulescu, preţ la cerere
11. rochie Cristallini, 1979 lei
12. Geantă Brunello Cucinelli, preţ la cerere
13. rochie Brunello Cucinelli, preţ la cerere
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Rochie roşie EM 93321, preţ 2550 lei



Adresă: Bucureşti - Str. Mitropolit Filaret nr. 19 A, parter | Iaşi - str. Petru Rareş nr. 9 (lângă hotel Majestic) | elitemariaj@gmail.com | www.elitemariaj.ro

Rochiile Tarik Ediz 
se pot găsi în exclusivitate în saloanele Elite Mariaj.

Elite Mariaj te ajută să fii 
superbă de Sărbători!

Rochie roşie cu 
mâneci lungi
EM 93337, 3890 lei

Rochii paiete
EM 93463, 2590 lei

Rochie 
albastră, 
EM 93321, 
2550 lei

Rochie roşie,
EM 93301, 4100 lei

O vestimentaţie   
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1. Rochie Cristallini, 4589 lei Hommage à Alphonse Mucha 
''Poésie D'Amour'',  9270 lei2. Rochie Passion by D, preþ

la cerere 7. Geantã Brunello Cucinelli, 
preþ la cerere3. Cercei Oxette, 310 lei
8. Geantã Brunello Cucinelli, 4. Ceas Oxette, 270 lei
preþ la cerere5. Sandale Giuseppe Zanotti,
9. Apã de parfum “Sphinx preþ la cerere
Magique”, 460 lei6. Ceas Helena din colecþia 

Creatorii de modã promit un sezon bogat în tendinþe ºi plin 
de imaginaþie. Colecþiile prezentate de designeri sunt opulente, 
nu lipsesc penele de pe paltoane, rochii sau fuste. În plus, 
se poartã ºi rochiile din mãtase, tafta sau organza. 
De asemenea, în acest sezon, pentru þinutele de searã, designerii
ne sfãtuiesc sã optãm pentru rochii lungi, cu multiple aplicaþii 
de cristale. Combinaþia de texturi îndrãzneþe, all black, vor 
arãta foarte stylish ºi sunt mai hot ca oricând.
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sparkle
time to

1. inel Casato, disponibil în magazinele Cellini, 19.110 lei
2. Cercei Casato, disponibili în 
magazinele Cellini, 26.220 lei 
3. Colier Oxette, 130 lei 
4. Cercei maria Granacci, disponibili în magazinele 
Cellini, 6.280 lei
5. inel Casato, disponibil în magazinele Cellini, 16.050 lei
6. Colier Helena de la Freywille, colecţia Hommage à 
Alphonse mucha ‘’Poésie D’Amour’’, 2.630 lei
7. Cercei Cabochon de la Freywille, colecţia 
Hommage à Hundertwasser ‘’imperial’’, 2.260 lei 
8. Brăţară Oxette, 160 lei
9. Brăţară Oxette, 270 lei  
10. Cercei mini-creole de la Freywille,  

Orice ținută are nevoie de o sclipire pentru a ieși 
în evidență. Designerii vin în ajutorul tău și de această 

dată cu accesorii chic care pot scoate din banal orice ținută. 
Cerceii mari, metalici sau cu pietre sunt propunerile din acest 

sezon. De asemenea, se poartă lanțurile cu pandantive, șnururi 
cu pandantive sau talismane tip bănuți. În tendințe sunt și 

brățările masive, cu modele interesante, elegante și feminine. 
Când vine vorba de inele, optează pentru cele masive 

cu pietre sau alte elemente de decor.
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colecţia Hommage à Gustav Klimt 
‘’the Ultimate Kiss’’, 3.580 lei
11. Ceas Place Vendôme de la Freywille, colecţia 
Hommage à Hundertwasser ‘’imperial’’, 9.360 lei
12.  inel Fabergé treillage, disponibil 
în magazinele Cellini, 9.100 lei
13. Cercei Oxette, 270 lei
14. Brăţară Aphrodite de la Freywille, colecţia 
Hommage à Gustav Klimt  ‘’the Ultimate Kiss’’, 4.270 Lei
15. Cercei Oxette, 190 lei 
16. inel Diva de la Freywille, colecţia Hommage à 
Hundertwasser ‘’imperial’’, 1.990 lei
17. Brăţară Contessa de la Freywille, colecţia Hommage 
à Alphonse mucha ‘’Poésie D’Amour’’, 4.460 lei

editor’s choice









”Sunt mereu 
atentă cu 
oamenii 
importanţi 
din viaţa 
mea.

ANTONIA



A ntonia este una dintre cele 
mai cunoscute cântăreţe din 
ţara noastră. Artista și-a dorit 
dintotdeauna să fie pe scenă 

în faţa oamenilor și să cânte. Are răbdare și 
încredere că într-o zi, prin multă muncă, o 
lume întreagă va ajunge să o cunoască.
Antonia se bucură că face ceea ce îi place.
“Acest lucru chiar mă face fericită, atunci 
când sunt pe scenă, sentimentul este unic!”, 
ne-a mărturisit cântăreaţa.
Antoniei i-a fost clar că numele ei a devenit 
un brand atunci când a început să fie cunos-
cută datorită primelor piese și când au înce-
put să apară primele campanii de imagine. 
Deși nu își compune singură cântecele, cei 
cu care își petrece timp în studio sau au fă-
cut acele piese au simţit că i se potrivesc prin 
stările pe care le exprimă: de fericire pură, 
de tristeţe, uneori și de revoltă împotriva 
nedreptăţilor de care ai parte atunci când 
ești în centrul atenţiei.
Beyonce este de departe artista pe care An-
tonia o admiră și care i-a croit calea artisti-
că, după cum ne-a mărturisit vedeta.  
“Este unul dintre artiștii mei preferaţi, are o 
voce extraordinară, este un bun performer, 
pe scenă este senzaţională! Îmi doresc să 
ajung să o văd live într-o zi!”, ne-a mai spus 
artista. 
Antonia petrece timp în studio, lucrează 
la piese noi  și are deja două videoclipuri 
filmate în această perioadă. Cel mai recent 
single lansat de artistă , “Amya”, are deja 
peste 10 milioane de vizualizări. Se axea-
ză pe muzică și își dorește să aibă cât mai 
multe piese la care să lucreze și pe care să 
le lanseze.

Cântăreaţa consideră că este foarte impor-
tant să muncești, să fii serios, organizat, să 
ai o echipă de profesioniști care să te susţi-
nă. “Cred că, în acest fel, poţi face faţă mai 
ușor provocărilor. Provocări care cred că 
apar în orice domeniu, indiferent de ţară”, 
ne-a mai declarat artista.
Antonia ne-a mărturisit că nu își dă seama 
exact ce îi lipsește showbizului românesc, ea 
consideră că poate ar trebui ca cei din indus-

trie să se sprijine mai mult unii pe ceilalţi.
“Sunt multe lucruri complet neadevărate în 
imaginea creată de mass-media, inventate, 
bineînţeles, dar sunt și lucruri adevărate, pe 
care mi le asum cu bune și cu rele”, a mai 
afirmat vedeta.
Cu banii pe care i-a obţinut în cariera sa 
muzicală, Antonia i-a investit de fiecare dată 
în ea și proiectele ei muzicale, dar și să își 
susţină familia. 
Antonia își petrece sărbătorile cu familia și 
își dorește să fie așa în fiecare an. “Singura 
persoană care lipsește de lângă mine de 
sărbători este fetiţa mea Maya, care este în 
Italia”, ne-a mai spus cântăreaţa.
De pe masa de Crăciun din familia artistei 

nu lipsește mâncarea tradiţională, precum 
sarmalele sau salata de boeuf, preparate care 
vor fi pregătite cu ajutorul părinţilor. 
Atunci când dăruiește cadouri, oricât de 
mici ar fi, Antonia le face din suflet și se 
bucură că poate aduce un zambet pe buze 
printr-un simplu gest. 
“Nu știu exact care este cadoul pe care l-am 
dăruit cel mai cu drag, dar sunt mereu aten-
tă cu oamenii importanţi din viaţa mea”, a 
adăugat Antonia.
Artista primeșe cadouri haioase de la copiii 
ei, Maya și Dominic, desene făcute de ei. 
De asemenea, artista se bucură mult și când 
găsește puţin timp să meargă în vacanţe cu 
Alexandru (Alex Velea), partenerul ei, ca să 
se bucure de câteva zile de relaxare.
Cântăreaţa consideră că este important ca 
atunci când vine vorba de cadouri să fii 
atent la ce își dorește cel de lângă tine și să îl 
bucuri, îndeplinindu-i dorinţa.
Pentru Antonia,un cadou frumos este să 
oferi cuiva o experienţă, o călătorie, un con-
cert. “Scopul vieţii poate fi să faci cadouri, 
doar dacă nu ne referim la lucruri materia-
le”, a mai menţionat artista.
De noul an, artista își dorește sănătate pen-
tru familia sa și cei dragi, să o aibă pe Maya 
lângă ea și să lanseze piese de succes.
Din punct de vedere profesional, Antonia își 
dorește să lanseze încă un album, să lucreze 
și mai mult în studio și să aibă cât mai multe 
concerte.
Cele mai folositoare sfaturi primite de An-
tonia și pe care își dorește să le transmită 
mai departe sunt: să fii sincer cu tine, dar și 
cu ceilalţi, să crezi în tine, să fii puternic, să 
iubești și să știi să primești iubire!

17

Cele mai folositoare sfaturi primite de Antonia şi pe 
care îşi doreşte să le transmită mai departe sunt: să 
fi i sincer cu tine, dar şi cu ceilalţi, să crezi în tine, să fi i 

puternic, să iubeşti şi să ştii să primeşti iubire! 
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INTERVIU

Antonia consideră că 
este foarte important să 
munceşti, să fi i serios, 
organizat, să ai o 
echipă de profesionişti 
care să te susţină. 

interviu de 
Adelina TOADER
credit foto: 
Ștefan Dani
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gadget fever

Cameră foto Sony RX0 
Camera foto Sony RX0 poate surprinde până la 16 
cadre pe secundă şi redă cu precizie obiectele aflate 
în mişcare, fiind potrivită şi pentru a face fotografii, 
dar şi pentru a filma. Are un corp ultra-compact şi 
robust, este rezistentă la apă, şocuri, 
dar şi la aplicarea unor forţe 
foarte mari. RX0 cân-
tăreşte 110g şi are 
dimensiunea de 
59mm x 40.5mm 
x 29.8mm. 
RX0 fi utilizată 
autonom, pentru a 
imortaliza imagini 
şi conţinut video 
în orice condiţii 
de fotografiere, 
inclusiv pe ploaie, 
în apă sau în medii 
în care nisipul şi 

PlayStation  
      4 Pro

Cu PlayStation 4 Pro, 
experiența de gaming este 
ridicată la cel mai înalt nivel 
printr-o putere de procesare 
superioară şi rezoluție 4K.

 Huawei Mate 10 Pro 
Noul Huawei Mate 10 Pro defineşte o nouă generaţie de 
smartphone-uri, depâşindu-ne aşteptările în materie de tehno-
logii ale viitorului. Ce face practic telefonul? Îţi „învaţă” obiceiurile 
de consum, datorită tehnologiei AI integrate, şi eficientizează 
consumul bateriei astfel încât tu să te bucuri de până la două zile 
de utilizare a smartphone-ului la o singură încărcare. 
Mate 10 Pro se remarcă prin specificaţii cheie precum: Kirin 970, 
primul procesor AI din lume pentru smartphone-uri cu o unitate 
dedicată de procesare neurală (NPU), noul sistem dual-camera 
Leica, cu funcţii bazate pe Inteligenţa Artificală, precum AI 
Motion Detection, Real-Time Scene, Object Recognition şi AI 
Accelerated Translator, şi o baterie puternică de 4000 mah.
Deşi păstrează liniile clasice de design ale seriei Mate, noua 
maşinărie cu adevărat inteligentă - Mate 10 Pro - se remarcă 
prin frumuseţea rece a carcasei de aluminiu şi printr-un Display 
Fullview care transformă fiecare experienţă de vizionare într-un 
spectacol. Smarphone-ul este, de asemenea, rezistent la praf şi 
la apă, având certificarea IP67.
Huawei Mate 10 Pro este disponibil în oferta magazinelor de 
retail, precum şi în cea a operatorilor în versiunea de 128GB cu 
6GB RAM, la un preţ recomandat de 3599 RON, în variantele de 
culoare Titanium Gray şi Mocha Brown.

praful sunt predominante, dar şi ca parte dintr-o 
configuraţie cu mai multe camere.
RX0 este disponibilă în Europa la un preţ reco-
mandat de 850 euro.

Căști HyperX Cloud Alpha 
Căştile HyperX Cloud Alpha sunt primul model care integrează 
tehnologia HyperX Dual Chamber şi oferă o experienţă 
de audiţie unică: frecvenţele joase sunt redate separat 
de cele medii şi înalte, iar astfel este construit un 
sunet dinamic care transformă jocurile, muzica şi 
filmele în experienţe mai realiste. În plus, dispun 
şi de funcţia de anulare a zgomotului. Căştile 
sunt ideale pentru sesiuni extinse de utilizare. 
Acestea oferă un confort sporit, 
datorită spumei de memorie pre-
mium Hyper X, dar şi a ramei 
uşoare de aluminiu.  Căştile 
sunt disponibile în lanţul de 
magazine Altex, la preţul 
recomandat de 
449 lei. 
  

PlayStation VR 
PlayStation VR, soluția de realitate virtuală 
de la Sony, cel mai vândut sistem de acest 
tip din lume, revoluționează experiența din 
joc, oferind un câmp vizual de 360 de grade. 
Acesta creează astfel o lume incredibil de 
captivantă pentru pasionații de gaming.  

Huawei Mate 10 lite  
Imaginează-ţi un smartphone elegant, performant, 
dar care, în acelaşi timp, se transformă în propriul tău 
fotograf personal! Nu mai trebuie să îţi imaginezi 
pentru că acest produs există şi este disponibil 
şi în România!
Este vorba despre noul Huawei Mate 10 lite, 
un phablet inteligent care integrează un 
sistem dual-camera, nu doar pentru 
camera principală, ci şi pentru cea 
frontală. Mai mult, modelul încor-
porează şi opţiunea de Flash Selfie 
Toning, pentru ca tu să te poţi bucura 
de fotografii din ce în ce mai expresive, 
chiar şi când vorbim despre selfie-uri. Astfel, 
această funcţie simulează clasicul efect al stilului 
glamour lighting, folosit în studio-urile profesionale. 
În plus, are o claritate soră cu realitatea, o baterie de 
3340mAH şi sistemul audio Huawei Histen.

Huawei Mate 10 lite este disponibil în oferta magazi-
nelor de retail în versiunea de 64GB cu 4GB RAM, la un 
preţ recomandat de 1649 RON, în variantele de culoare 
Graphite Black, Prestige Gold şi Aurora Blue.
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5 Într-un circuit în estul Statelor Unite şi Canadei vei putea admira cele 

mai importante obiective turistice ale acestor regiuni, vizitate anual de 
milioane de turiști. Vei putea vizita New York, Boston, Philadelphia, 

capitala SUA – Washington D.C., Quebec, Toronto și Montreal, capitala ca-
nadiană Ottawa, White Mountains - cu peisajele lor de vis, celebra Cascadă 
Niagara sau ţinutul Amish din zona Lancaster, Pennsylvania. Oferta Eturia: 
Preţul începe de la 4.390 euro de persoană pentru 17 zile, 15 nopţi.

6 Tenerife, insula eternei primăveri, atrage nu numai cupluri, ci și fa-
milii cu copii, pentru fiecare dintre ei destinaţia oferind nenumărate 
posibilităţi de relaxare și divertisment. Este destinaţia care îţi pune 

la dispoziție plaje spectaculoase, pentru relaxare sau sporturi nautice și 
posibilitatea să te distrezi în celebrul parc de distracţii Loro Park, să faci 
fotografii unice la vulcanul adormit Teide sau să mergi la cumpărături în 
capitala insulei, Santa Cruz de Tenerife. Oferta Cocktail Holidays: preţ în-
cepând de la 837 de euro/persoană, pentru 7 nopţi cazare cu mic dejun, 
zbor charter, transferuri, asistenţă turistică în limba română, asigurare 
medical și STORNO Cocktail Travel Protection.

7 Muntenegru, cel mai sudic fiord al Europei și unicul din Balcani, 
este una dintre comorile turistice ale Europei. Plajele se află la poa-
lele munţilor și oferă astfel peisaje mirifice, care rar sunt întâlni-

te în altă parte. Poetul Lord Byron descria litoralul din Muntenegru ca 
fiind cea mai frumoasă atingere între pământ și mare. Oferta Cocktail 
Holidays: preţ începând de la 599 de euro/persoană.   

8 Disneyland Paris este o lume extraordinară ce merită explorată 
în cele mai mici detalii, o destinație de vacanță pentru întreaga fa-
milie. Două parcuri magice cu peste 50 de atracții și o mulțime de 

bucurii pentru toată viața te așteaptă la Disneyland Park și Walt Disney 
Studio. Disney Village este visul iubitorilor de cumpărătiuri, unde gă-
sești restaurante, magazine, spectacole. Oferta Happy Tour: Disneyland 
de 1 iunie, de la 282 de euro/4 nopți la preț de două nopți, hotel de două 
stele și cu intrări în parc.
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1  Schi în Franţa – domeniul schiabil Paradiski este considerat un 
areal special dedicat schiatului și vacanţelor în familie, indiferent 
de vârstă sau de nivelul de experienţă. Arealul le oferă turiștilor 

425 de kilometri de pârtii, cu toate gradele de dificultate. În plus, 70% 
din domeniul schiabil este situat la altitudini de peste 2000 de metri, iar 
hotelurile sunt localizate pe pârtiile de schi. Oferta Eximtur: preţ de la 
423 eur/persoană, ce include 7 nopţi de cazare în apartamente de 4-6 
persoane, 6 zile skipass pe domeniul La Plagne.

2  Mauritius este un paradis al simţurilor, nu doar pentru că îţi vei în-
cânta ochii cu peisajele sale superbe, dar și pentru deliciul papilelor 
gustative, căci vei găsi aici o varietate nesfârșită de gusturi și arome 

aduse de emigranţi din toate colţurile lumii, vei putea degusta mâncăruri 
tradiţionale din Franţa și Italia, dar și din India, China și Africa. Istoria 
tumultoasă a insulei în care s-au intersectat atâtea popoare ale lumii a cre-
at un fermecător cocktail de culturi, religii și tradiţii folclorice specifice. 
Oferta Eturia: preţ de la 1590 de euro de persoană pentru 10 zile, 7 nopţi. 

3 Heart of Mexic & Cuba - Eturia îţi  propune o incursiune în Ame-
rica Centrală, în două ţări definitorii pentru această regiune a lu-
mii. Pornind din Ciudad de México, cel mai vechi centru urban din 

Emisfera Vestică, vei explora apoi complexele arheologice Teotihuacan, 
Uxmal, Kabah și Chichen Itza, vei vizita orașul colonial Merida și te vei 
putea relaxa într-o atmosferă tipic mexicană pe plajele mexicane de la Ma-
rea Caraibe. După periplul mexican vei călători spre Cuba, pentru a te 
plimba pe fermecătoarele străzi din Havana circulate de mașini de epocă, 
iar în final te vei relaxa pe plajele însorite ale staţiunii Varadero. Oferta 
Eturia: preţ de la 3090 euro de persoană pentru 16 zile, 14 nopţi.  

4 Dubai, perla Emiratelor Arabe Unite, este locul unde strălucirea se 
află la ea acasă și care atrage turiștii în căutare de ceva nou și diferit 
sau impresionați de istoria fostului sat de pescari devenit reper al 

luxului. Emiratul are nenumărate atracții turistice care nu trebuie ratate, 
fie că este vorba despre Burj Khalifa, zgârie-norul de 828 de metri, Burj Al 
Arab, celebrul hotel de șapte stele, fântânile musicale de lângă Dubai Mall 
sau de Souk, piețele de bijuterii și mirodenii. Ofertă Happy Tour: Preţul 
începe de la 704 euro/persoană, 7 nopți, la hotel de 3 stele cu mic dejun. 

destinaŢii 
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Nu-i uşor 
să găseşti 
o vacanţă 

perfectă. Am 
făcut o mică 
selecţie care 
să te inspire.
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Magia 
trandafirilor 

din Anzi

ARANJAMENT FLORAL CU ORHIDEE ŞI BUMBAC  
O poveste într-un aranjament floral.

Ideal pentru Luna cadourilor

190 lei

BRĂDUŢ DE CRĂCIUN, CU BUMBAC ŞI CONURI 
Brăduţ argintiu gata ornat, decorul de iarnă perfect 

pentru birouri, recepţii şi cămine  

360 lei

MAGAZINE:  

Galeria Esplanada-Cora Pantelimon: Şos. 
Vergului, nr.20, sector 2 
 Telefon: 0756.199.575

Centrul Comercial Auchan Titan, Bd. 1 
Decembrie 1918, nr. 33A, sector 3 

Telefon: 0756.199.573

EMAIL: 

 comenzi@flordelosandes.ro,
www.flordelosandes.ro

CORONIŢĂ DE IARNĂ CU ILEX 
Simplitate, eleganţă şi tradiţie. Simbolul unui 

anotimp şi al celei mai îndrăgite sărbători a anului.

110 
lei

CEAINIC CU BRAD ŞI MINITRANDAFIRI  
There is never a wrong time 

for polka dots... 

165 lei

BUCHET ILEX ŞI ORHIDEE 
Luminos şi optimist. Spiritul unic al lunii 

decembrie într-un buchet de flori. 

200 
lei

BUCHET DE TRANDAFIRI ROŞII ŞI BUMBAC  
Inedit şi elegant, exact ce căutai pentru a o face 

să zâmbească.

145 lei

BUCHET CU ORHIDEE ŞI MANDARINE 
În ton cu anotimpul rece, cadoul perfect 

oricând în luna decembrie 

210 lei



Colecţie specială de 
buchete şi aranjamente 

florale pentru Luna 
Cadourilor. Brăduţi de 
Crăciun gata decoraţi, 

ceainice cu brad şi 
flori şi Coroniţe de iarnă. 

Bucură-te de magia 
Sărbătorilor împreună 

cu Flor de los Andes, 
întotdeauna alături 
de tine cu cele mai 

frumoase flori. 

BUCHET DE TRANDAFIRI ROZ ŞI CONURI 
Festiv, cu o notă glamour, 
un buchet ca o sărbătoare  

295 lei

BUCHET DE TRANDAFIRI ROŞII ŞI BUMBAC 
Un buchet vesel, cu o notă ludică, în spiritul Lunii 

Cadourilor

150 
lei

CRĂCIUNIŢĂ (POINSETTIA) 
Simbolul celei mai îndrăgite sărbători din an

45 
lei

ARANJAMENT FLORAL CU ORHIDEE ŞI BRAD 
Exotic şi hibernal, în acelaşi timp, un cadou 

elegant şi provocator

190 lei

 BUCHET TRANDAFIRI ŞI BUMBAC
 Prospeţime şi eleganţă, într-un buchet 
optimist, în ton cu Sărbătorile de iarnă

175 lei

ARANJAMENT FLORAL CU TRANDAFIRI ŞI ERYNGIUM 
Seducător, cu o notă vintage, un cadou discret, în 

pragul Sărbătorilor

158 
lei

BRĂDUŢ DE CRĂCIUN VINTAGE
Ideal pentru decorul de iarnă de acasă sau 

dintr-un spaţiu corporate. 

350 lei

BUCHET DE TRANDAFIRI ŞI BRUNIA 
Pentru copiii din noi, un buchet jucăuş, 

care te face să zâmbeşti  

155 lei
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CRĂCIUNMASA de 

Magazinele s-au pregătit cu decoraţiuni şi ornamente specifi ce Crăciunului. 
Şi cum sărbătoarea adună întreaga familie în jurul mesei, nu puteau lipsi 
din oferte aranjamentele festive dedicate mesei de Crăciun.    
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1. Bol Leaf din ceramică 22x24x5 cm - 29 lei
2. Bol Orange Leaf - 15,90 lei
3. Platou Beige Delicacy din ceramică 37 cm - 26,9 lei
4. Față de masă Tropical din bumbac 160x160 cm - 139 lei
5. Ceașcă și farfurie Venezia Orchideea din ceramică - 34,90 lei
6. Set cu 18 farfurii Venezia Orchideea din ceramică - 329 lei 
7. Platou Precious Golden 35,5 cm -29 lei
8. Candelă Argine din metal argintiu 18,5 cm - 89 lei
9. Set cu 18 farfurii Venezia Ivory din ceramică - 349 lei 
10. Set cu 4 pahare Colore din sticlă verde 26 cm - 159 lei
11. Set cu 4 pahare Colore din sticlă verde 11,5 cm - 139 lei
12. Candelă Goblet din sticlă aurie 10,5x15 cm - 39 lei
13. Platou Venezia Ivory din ceramică 34,5 cm - 59 leii
14. Decantor din sticlă 25 cm - 69 lei
15. Față de masă Dots 150x300 cm - 199 lei

Revista BURSA - CAdoURi de CRăCiUn | decembrie 2017

C hic Ville vine în întâmpinarea clienţilor săi cu propuneri variate menite să 
aducă spiritul Crăciunului în casele acestora. De la cei mai curajoşi şi până la 
cei mai conservatori, toţi vor găsi aranjamente pe gustul lor. Decorul auriu în 
ton cu trendul preferat al acestui ani, precum şi o selecţie elegantă cu piesele 

colecţiei italieneşti, Venezia, toate se regăsesc la Chic Ville. 
Colecţia în stil Shabby Chic spune povestea unor evenimente elegante, pentru persoane 
cu stil desăvârşit şi gusturi alese. Design-ul acestei colecţii este elegant, cu nuanţe deli-
cate şi modele dantelate, scoase în evidenţă de note antichizate. Este excelentă pentru 
mese de sărbătoare, fiind formată din boluri, ceşti, farfurii, platouri şi suporturi de tort, 
disponibile în nuanţe de ivory şi orchidee. Pentru cei care doresc să sărbătorească inova-
tiv, prin culori pline de viaţă, compania le pune la dispoziţie colecţia Tropical Christmas, 
care este cel mai apreciat trend al acestei ierni, pentru că dă un nou sens vacanţei de iar-
nă. Elementele cheie sunt, în primul rând, culorile calde: oranj, ocru, galben şi un strop 
de roşu burgund, pentru a se potrivi cu vinul fiert, cu miros de scorţişoară. Urmează mai 
apoi elementele decorative: flamingo, ananas, frunze de toamnă sau de palmier. Stilul 
acesta are un brad inedit: ananasul! Perfect pentru spaţii mici, pentru aşezat pe masă sau 
pe birou, un ananas decorat cu globuleţe sau cu ghirlande luminoase poate fi vedeta unui 
altfel de Crăciun.Decorurile pregătite poartă magiea Crăciunului! www.chicville.ro

Editor’s choicE









www.domeniileanastasia.ro

Un vin special, 
pentru ocazii 

speciale











Sunt mai buni atunci când 
îi împarţi cu cei dragi

Îi mănânci de poftă, 
nu de foame

www.cornelius-pan.ro

office@cornelius-pan.ro | 0230 533 300

/ cornelius.covrigi







Produse cofetărie Prăjituri

Str. Aurel Vlaicu, nr. 41 Mediaş, judeţul Sibiu, cod poştal 551041, România | office@pionimpex.ro | www.pionimpex.ro

Succesul pe care îl au produsele de cofetărie Pion Impex se datorează folosirii ingredientelor naturale la prepararea  
acestora, dar mai ales a ingredientului secret care li se alătură pentru atingerea perfecţiunii: dragostea pentru oamenii 
care le consumă, pentru că la Pion Impex pregătim prăjiturile gândindu-ne în permanenţă la dumneavoastră, cei care 

vă veţi bucura de ele şi le veţi aprecia la adevărata lor valoare.

Foi napolitane
Foile de napolitane se 
adresează gospodinelor 
care vor să experimenteze 
crearea de noi arome, de noi 
creme pentru napolitanele 
produse în casă. 

prăjitura “Crispy”
Prăjitura “Crispy” a fost creată 
special pentru cei ce iubesc să 
“ronţăie” ceva crocant care se 
sfarmă cu puţin zgomot între dinţi.

Batonul FermeCat
Batonul fermecat ne aduce aminte 
de gustul minunat din copilărie al 
ciocolatei de casă.

nugat
Nugatul este soluţia ideală 
pentru o nuga dulce “la 
purtător” ce poate fi luat 
cu uşurinţă în buzunar şi 
savurat oricând.

prăjituri asortate
Prăjiturile asortate combină 
gustul unic al mai multor 
arome: fructe de pădure, 
lămâie, vanilie sau arahide 
pentru a nu fi nevoiţi să 
facem alegeri.

Foi prajitură
Foile de prajitură sunt desti-
nate gospodinelor aflate atât 
la început, cât şi celor experi-
mentate şi le permite realizarea 
rapidă a reţetelor preferate fără 
bătăi de cap suplimentare.

Foi Cremşnit 
Foile cremşnit le scapă de 
problemele ce apar şi pe 
cele mai experimentate 
gospodine în prepararea 
deliciosului produs.

napolitane
Napolitanele Pion Impex 
vin într-o gamă variată de 
arome: lămâie, cacao, vanilie, 
arahide, pentru satisfacerea 
oricărui gust.

Furnizorul tău de prăjituri
şi produse de cofetărie








