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Рецепта за лятото – слънце, море, 
планина и щипка лятна емоция
Лятото е вече в разгара си. Времето, 

в което ни се иска да избягаме от 
работното си ежедневие, да на-

трупаме здравословен тен за зимата, да 
се насладим на дългите летни вечери, да 
попълним албума си от спомени.

Неминуемо всеки се изправя пред раз-
лични избори, които зависят както от лич-
ните му предпочитания за море или пла-
нина, така и от времевите ограничения и 
отделените средства. 

За тези, които не разполагат с време и 
по една или друга причина остават около 
или в града, има немалко възможности. Ве-
черя в някой от ресторантите с прекрасни 
и прохладни летни градини, или ден край 
басейна, релакс сред природата по някоя 
екопътека...

Планината предлага и места за дълго-
срочна почивка. По-капризните и любите-
лите на СПА центровете могат да се отдадат 
на блаженството от зеленина и картини, 
които предлагат Родопите, Рила, Пирин и 
величествената Стара планина. Екосели-
ща, хотели и къщи за гости ще задоволят и 
най-придирчивите вкусове. По-екстремни-
те туристи могат да разпънат палатки и въ-
дици край бреговете на язовира или край 
реката, да се порадват на красотата на ня-
кой връх.

Ако обаче предпочитанията ви кло-
нят към почивка на море, то изборът е не 
по-малко труден. Да се отдадеш на заслу-
жен лукс в някой от модерните и лъскави 
хотели, предлагащи ол инклузив глезотии 
на своите гости, или по-скромно - да нае-
меш стая в малък семеен хотел или квар-
тира... Морето за всички е едно! Ако пък 
погледът е отправен към екзотичните ку-
рорти в някоя от нашите съседки, направе-
те резервация в началото на годината или 
се възползвайте от  промоционална оферта 

last minute. Все повече любители 
на морските приключения пред-
почитат да прекарат почивката си 
не в пренаселените курорти, а на 
къмпинг с каравана, край брего-
вете някой девствен плаж...

Независимо от избора и въз-
можностите ви, не забравяйте едно – ви-
наги през лятото нека с вас има слънцеза-
щитен продукт, подходящи очила, вода и 
щипка лятна емоция!

Почивка и приключения

Свежи идеи
за топлите дни



Дизайнът винаги е важен, но все пак не забравяйте – 
това е предпазно средство, а не моден аксесоар

Виждам, че ме 
гледате в очилата

Не трябва да забравяме, 
че основната функция 
на очилата е да запазят 

очите ни от вредните слънче-
ви лъчи, а не да ни открояват в 
тълпата. Затова е важно да ги 
избираме не само по дизайна, 
а по-скоро по качеството им. В 
противен случай зеницата ос-
тава, „излъгана“ , не се свива от 
светлината и окото получава 
допълнителна доза облъчване, 
което постепенно може да до-
веде до изгаряне на ретината и 
дори до ослепяване. 

 Ето и няколко златни прави-
ла при избора на очила: 

 Забравете  
за най-евтините

Обикновено това са китайски 
имитации на известните марки. Из-
бирайте между стъклените и пласт-
масови стъкла с различна степен на 
затъмняване и цвят. 

Стъклените лещи дават га-
рантирана защита от ултрави-
олетовото излъчване и не се 
драскат (разбира се, ако не ги 
пробвате, като ги търкате на-
пример с друго стъкло или ме-
тал). Пластмасовите са по-леки 

и по-тънки. Все пак нека не се 
залъгваме - дори и най-добрата 
пластмаса се нуждае от внима-
телно отношение. 

Четете етикета
Качествените очила са задъл-

жително придружени от етикет, 
върху който е посочен процентът 
на UVA и UVB излъчванията и дъл-
жината на вълните, блокирани от 
очилата. Съществува още един по-
казател - коефициент за пречупва-
не на светлината: 1,4, 1,5, 1,6 и т.н. 
Колкото по-голям е коефициентът, 
толкова по-добри са лещите. 

Цвета на стъклата
За най-подходящи и безопас-

ни се смятат сивият, зеленият и 
кафявият цвят на стъклата - най-
добре поглъщат излъчването и 
дори успокояват очите. Имайте 

предвид, че оцветяването на 
стъклото трябва да бъде равно-
мерно, тъй като в противен слу-
чай те се уморяват. 

И размерът  
има значение

Общото правило е, че очила-
та трябва да бъдат по-големи. Но 
най-правилният избор са тези, кои-
то изцяло покриват очите- с широ-
ки рамки и максимална защита.

Помните ли бума на авиаторските слън-
чеви очила преди няколко години? А хванахте 
ли се за тренда от 2017 с леко издължените 
„по котешки” рамки в двата горни ъгъла? 
Може би пък държите на класиката и залага-
те на онези кръгли стъкла, познати от сним-
ките на Джон Ленън? Въпросите са важни, 

защото слънчевите очила отдавна се въз-
приемат не само като предпазно средство 
за очите, а и като важен аксесоар от наша-
та визия. Дамите обикновено ги подбират 
внимателно и често допълват с тях тоале-
та си. Съобразяват рамките с чантата, ма-
никюра, цвета на косата и какво ли още не.  

Степен Светлина Употреба

Cat.1 Подходящи са за дейности на закрито или при 
мрачно и облачно време.

Cat.2 Подходящи за при условия с по-ниска яркост и 
намалена слънчева светлина

Cat.3
Подходящи при умерена слънчева светлина. Тази 
категория очила са вече подходящи за летните 
месеци.

Cat.4 Подходящи са при много ярка слънчева светлина.

Cat.5 Подходящи са само при изключителна яркост и слън-
чева светлина. Не се препоръчват при шофиране.

Колко светлина да пропускат очилата? 
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Лятото все по-натрапчиво 
напомня за себе си. Жегата, шу-
мът, градската среда пренасят 

мислите ни към тъй желаната 
почивка, било с поглед към море-
то или планината. 

Семеен пикник или релакс  
в басейн – мечтите се  
сбъдват в „9-и километър“

Къде другаде, ако не на „9-и ки-
лометър“ можете да осъщест-
вите това свое бягство, без да 

е необходимо да си взимате отпуск? 
Комплексът е разположен само на ня-
колко минути извън Пловдив и е про-
ектиран като никой друг в града. Тук е 

заложено на зеленината и прохладата, 
на комфорта. Помислено е за всеки, и 
то на цена, която не ти „обръща джоба“. 
Всеки ден между 9 и 20 ч. можете да се 
насладите на богатата палитра от ат-
ракциони, които предлага комплексът. 
Срещу 6 лв. за възрастен и 4 лв. за дете 

през седмицата и само с 2 лв. повече 
през уикенда можете да ползвате ча-
дър, шезлонг и масичка.

Къде другаде, ако не на „9-и кило-
метър“ можете да дойдете със семей-
ството си и всеки да прекара деня си 
така, както си е пожелал?

На 10 минути от Пловдив: Плувният басейн за възрастни е 
достатъчно голям, за да можете да 
поплувате на воля, без да се чудете 
дали няма някой да ви скочи на гър-
ба. За децата е проектиран специален 

детски басейн, в който родителите 
могат да се чувстват спокойни за 

малчуганите. За безопасността 
на всички до 18 ч. се грижи 

воден спасител. 
Децата могат да разде-

лят времето си във водата 
и навън, като се отдадат на игри в 
специално обособения детски кът с 
батут и катерушки.

Татковците могат да покажат фи-
гура и футболни умения на игрището 
за минифутбол, а за да не са прене-
брегнати половинките, да се обзало-
жат с тях на питие, което да си спече-
лят в игра на бадминтон.

Къде другаде, ако не на „9-и кило-
метър“ можете да сте едновременно 
на басейн, но и да си направите се-
меен пикник? Внасянето на храна и 
напитки тук е разрешено, макар че 
тези, които не искат да домакинстват 
и през свободното си време, могат да 
се възползват от богатото меню на 
минибара. Храни, алкохолни и без-
алкохолни напитки, поднесени край 
басейна, в кокетна и приятна обста-
новка.

Можем да кажем още много за 
нас, но очакваме впечатления и от 
вас! 

Лятото е време за свалки, а как 
да ни забележат в старата 
рокля или ризата от колекция 2015. 

Преди да тръгне на почивка, всяко конте, а 
и не само, внимателно преглежда гардероба 
си. И - о, ужас! Нищо в него вече не ни харесва. 
В моловете е пълно с конфекция, с която ще 
сте като един от многото в комсомолска 
униформа по време на соца. Родните дизай-
нери го удариха най-вече на сватбени рокли 
и костюми за бала, а в българските магази-
ни на големите модни марки цените могат 
да изядат цялата ви почивка. Предлагаме 
ви една подгряваща ваканция с пътуване и 
приятели, с която да решите всички про-
блеми с празния гардероб. 

Ако разполагате с икономичен автомо-
бил, който вози комфортно, и сте решили, 
че е време за пазаруване, помислете за тази 
хитра възможност. За 4 дни можете да си 
организирате незабравимо пътуване, като 
в същото време накупите всякакви хубави 

дрешки на изгодни цени от истин-
ски аутлет. Възможностите са много, 
но ние избираме за вас търговското 

селище на областта Венето в Италия. 
Огромният аутлет център се нами-
ра на 30 км след Венеция северно 
от магистралата за Милано. Тук 

има всичко  – маркови дре-
хи от всички световни 
производители, спорт-
ни стоки, чанти, очила, 
колани и всякакви ак-

сесоари. На площ колко-
то парк „Отдих и култура“ са 

разположени стотици магазини. 
Най-близо до ракинга са подре-

дени представителствата на местните мар-
ки - модните „Армани“, „Версаче“, „Долче и 
Габана“, спортните „Бенетон“, „Лото“, „Капа“, 
и „Фила“, царете на обувките от „Гьокс“, кон-
фекцията на „Сислей Тревизо“. Около тях са 
разпръснати всичките им световни конку-
ренти. Цените наистина са впечатляващи. 
Ако не залагате на стоките от последни-
те колекции, можете да си купите марко-
ви дънки за 10 евро или маратонки за 15. 
Шопингът може да се разнообрази с пица 
и останалите чудеса на италианската кухня. 

Разстоянието от Пловдив до аутцентъра 
във Венето е около 2600 км в двете посоки. 
Добре е в колата да има поне двама мерак-
лии да шофират на дълъг път, които да се 
сменят през 2-3 часа. Разходите за гориво 
и магистрални такси излизат около 600 лв. 
Ако наблягате на сандвичите по пътя и сте 

предвидили 2 нощувки /има прекрасни хо-
телчета, в които двойната стая е около 50 
евро/, цялата екскурзия ще ви излезе око-
ло 1000 лв. Добре е в колата наистина да е 
удобно за четирима. Тогава разходите наис-
тина си струват, защото ще си ги върнете с 
евтините покупки. 

Маршрутът е прекрасен. Трудното 
свършва, когато стигнете до Ниш. Нататък 
до Венеция се кара само по магистрала. 
Забавянето е само при преминаването на 
Белград. За нощувките има различни въз-
можности. Не избирайте хотел във Венеция. 
На 30 км на север е Тревизо, където също е 
толкова красиво, но цените са в пъти по-ни-
ски. Има и друг вариант, който още повече 
ще разнообрази пътуването ви - нощувка и 
разходка из Любляна на отиване и една не-
забравима вечер в Загреб на връщане. 

Ако си мислите, че не е добре да биете 
толкова път за шопинг и да останете едва 
на 300 км от столицата на модата Милано, 
можете да удължите пътя си с още 2 часа и 
половина в двете посоки. Там наистина ще 
видите какви са изненадите на италиан-
ските дизайнери това лято, а ще можете да 
разгледате и още един аутлет център. Нари-
ча се Д,Орси и се намира на 3 км от лети-
щето на Бергамо. Центърът е предпочитан 
от по-заможните туристи, които отиват на 
шопинг със самолет. 

Ние обаче държим на автомобила. Още 
повече че в багажника има място за всичко.

На шопинг  
ваканция  
във Венето

Ако нищо в гардероба  
вече не ви харесва
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Малки съвети срещу изгаряне

tan


ПЕРФЕКТНА ЗАЩИТА 
ЗА СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ

L E G A N Z ASun

Готови сте за лятната ваканция. 
Куфарите са стегнати, а новият бан-
ски вече чака своята първа среща с мо-
рето. Вероятно сте наясно, че за да не 
се превърне почивката ви в кошмар от 
първата нощ, важно място в багажа 
трябва да отделите на слънцезащит-
ните средства. Знаете ли обаче какво 
да изберете, когато отидете в аптека-
та или магазина за козметика? А дали 
нанасяте правилно различните кремо-
ве, масла и спрейове? Проверете, като 
се запознаете със следните съвети: 

Кога да използваме крем 
против изгаряне? 

Проверете слънчевия UV ин-
декс. С него се измерва радиацията 
от слънчевите лъчи на земната по-
върхност и потенциалните вреди 
върху кожата. Колкото по-голям е 
той, толкова опасността е по-го-
ляма. Защита ви е нужна, когато 
индексът е 3 или повече единици. 
И помнете - около морето лъчени-
ята винаги са по-високи. 

Какво означава 
слънцезащитният 

фактор (SPF)? 
Времето за самозащита на 

кожата е индивидуалното време, 
за което кожата може да бъде изложена на 
слънце, преди да изгори. Продължителнос-
тта на собствената защита на кожата без 
слънцезащитен продукт зависи от типа на 
кожата и обикновено е между 5 и 30 минути. 
Ако умножите това време по слънцезащит-
ния фактор на крема, можете да изчислите 
колко време да прекарате на слънце, без да 
се притеснявате за нощувката си. 

Слънцезащитният крем 
трябва да е водоустойчив 

За да си осигурите добра защита докато 
сте на море, басейн или в река, е нужно кре-
мът ви да е водоустойчив. Имайте предвид, 
че дори и тези, които имат такива свойства, 
намаляват защитата си с от 20 до 50 % кога-
то се потопите. Четете внимателно етикета, 
където трябва да е описано до колко време 
можете да сте „на сигурно” във водата. 

Нанасяйте правилно 
Започваме от времето за мазане. То 

трябва да се случи не когато вече сте на 
брега на плажа или на реката, а 30 минути 
преди директното излагане под парещите 
лъчи на слънцето. Нанасянето на правилно-
то количество слънцезащитни продукти е 
изключително важно, за да гарантирате, че 
сте напълно защитени. За деца на възраст 
от 3 до 5 години, необходимото количество 
от слънцезащитно мляко е с дължината на 
един до един и половина средни пръсти 
или 5-6 пръскания със спрей. 

За деца на възраст от 6 до 10 години не-
обходимото количество от слънцезащитно 
мляко е с дължината на един и половина до 
два средни пръсти или 7-10 пръскания от 
спрей. 

За по-големи деца и възрастни, количе-
ството трябва да се равнява на дължината 
от китката до края на средния пръст или на 
15 пръскания. 

Една доза трябва да се използва за ръ-
цете и шията, лицето и врата, а два пъти 
повече - за гърба, корема и всеки крак. В 
допълнение, за децата до 5 години трябва 

да се нанесе двойно по-голямо количество 
върху лицето, шията и врата. 

Повторна грижа 
Слънцезащитният продукт трябва да се 

нанася повторно на всеки два часа и след 
къпане, тъй като се изтрива от потенето, 
водата и игрите. Използвайте правилното 
количество. Това е единственият начин за 
постигане на определения слънцезащитен 
фактор. След като сте го избрали, той опре-
деля колко дълго можете да останете изло-
жени на слънце, без да увредите кожата си. 
Повторното нанасяне на крем (след сушене, 
плуване и др.) спомага за поддържане на 
желаното ниво на защита, но не го увелича-
ва.

Часове  
изложени 
на слънце

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5
Винаги изгаря, образу-

ват се мехури и се бели.
Почти не потъмнява.

Изгаря умерено.
Потъмнява умерено.

Рядко изгаря.
Много силно потъмнява.

Никога не изгаря.
Кожата ми по прин-
цип е много тъмна.

Често изгаря и се бели.
Много леко потъмнява.

Тип кожа
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Лятото ни предлага повече свободно време, в което 
да се грижим за себе си – за формата си, почивката 
си и да се насладим на водни изкушения. Всичко това 
е съчетано в спортното бижу на Пловдив – комплекс 
СИ²ЛА. Говорейки за релаксиращи удоволствия - спа 
центърът разполага с всичко необходимо за вашия ре-
лакс в напрегнатите летни дни. Там може да се отдадете 
на почивка за тялото и ума с посещение на сауни и пар-
на баня.  Можете да се оттърсите от умората с Пътека 
на Кнайп – оформена от отделни ванички с редуваща се 
топла и студена вода, бавната разходка по нея въздейства 
стимулиращо върху тялото. Контрастът от температурата 
на водата подобрява кръвообръщението и стимулира мета-
болизма, притъпява съществуващи болки и е приятен воден 
масаж за ходилата като създава чувството за лекота и отмора. 
Чакат ви и Приключенски душ, уникални за Пловдив ледена 
стая, солна стая и зона за релакс. Спа центърът предлага и 
над 20 спа процедури и терапии, които през летните месеци 
са на промоционални цени.

В комплекс СИ²ЛА можете да тренира-
те във фитнеса с последната серия уреди на 
TechnoGym от 2017 г. в зала със светъл и при-
ятен дизайн. За тези, които се чувстват по-моти-
вирани и спокойни в група или искат да ходят 
с приятели се предлагат над 10 вида групови 
тренировки в удобни часове. Те се водят от 
професионални инструктори. Клиентите на 
СИ²ЛА могат да се почувстват специални с оп-

циите за комбиниране с фитнес, басейн и спа.
А самият басейн е акватоничен, който 

предлага релакс след тренировка. Плувни-
ят пък е с дължина 25 м и 4 коридора. 

В комплекс СИ²ЛА ви очаква климатизи-
рана спортна зала, в която може да напра-
вите игра по тенис, футбол, волейбол или 
баскетбол със своите приятели, без да ви 
притесняват летните жеги.

Знаейки колко е трудно да намерите за-
бавление на децата през летните месеци 
от спортното бижу на Пловдив ви предлагат 
и занимания с тренировки по айкидо, те-
нис, плуване и други раздвижващи заня-
тия. В детския кът може да оставите малчу-
гана си  докато тренирате или релаксирате.

Всички абонати на комплекс СИ²ЛА имат 
възможност да паркират безплатно. 

Здравословният начин на живот не е 
сезонна работа и онези, които държат 
на добрата си форма, знаят - трениров-
ките и балансираното хранене са еже-
дневно занимание, а не лятно мигнове-
ние. И на другите обаче, които обичат 
да се глезят на масата и се харесват та-
кива, каквито са, понякога им се иска да 
хвърлят някой килограм в очакване на 
лятната ваканция. 

Ако сте решили, че предизвикателството 
си струва и влизате в летен режим на хране-
не и движение, помнете, че тук не става дума 
за обикновено отслабване, а за добрата фор-
ма на тялото и организма ни като цяло. И как 
да стане това, когато коктейлите и студе-
ната бира са толкова изкушаващи през лято-
то, а сладоледът ни дебне от всеки ъгъл. Ето 
отговорите на специалистите:

 Използвайте тежестта на тялото си 
за ефективна тренировка. За да постигнете 
добри резултати, не ви е нужно нищо друго 
освен собственото ви тяло. Лицевите опори и 
планковете са лесни упражнения, които ще ви 
помогнат да оформите секси рамене и корем.

 Използвайте дъха си - дишайте с 
диафрагмата. Намерете видео, което да ви 
помогне да усвоите тази техника, позната от 
йогата. Когато свикнете с нея, я използвайте 

през деня, докато се разхождате и дори от 
време на време в офиса. Освен че ще изгорите 
повече калории, така ще бъдете по-спокойни 
и ще намерите в себе си още малко допълни-
телна енергия.

 Носете си вода - независимо къде 
отивате и какво правите, носете със себе си 
шише вода, което можете винаги да напълни-
те отново. Телата ни се нуждаят от хидратация, 
особено в летния сезон, когато губим с 500 
милилитра повече вода 

 Вземете си храна от вкъщи - когато 
сте на работа или пътувате, си вземете храна 
от вкъщи. Така може да подберете здраво-
словни ястия, плодове и зеленчуци, за които 
често не ни остава време, когато бързаме.

  Инсталирайте си приложения - в 
ерата на смартфоните един от най-добрите 
ви треньори може да се окаже приложение. 
Намерете такова, с което да следите не само 
стъпките си, но и да преброите изядените ка-
лории. Подберете ап, който ви показва макси-
мално много съвети. 

 Хранете се често - точно така! Колкото 
по-често хапвате, толкова по-добре ще се справи 
организмът ви. Целта са леки храни с малки меж-
динни закуски - кисело мляко, плод или смути. 

 Отслабвайте с приятели - тук вече 
става дума за психология. Когато започнете 

диета или фитнес програма с приятел, ще се 
чувствате, от една страна, по-отговорни, а от 
друга, може да си заформите и здравословна 
кон-куренция, като се съревновавате кой се 
справя по-добре.

 Яжте само свежи храни - забравете 
за пърженото и ограничете сладкото и тесте-
ното по време на лятото, ако искате да оста-
нете в добра форма. От тестените изделия на 
човек му се приспива. Пърженото може да 
затрудни метаболизма ви, а сладкото - да се 
лепне на корема или бедрата ви.

 Забравете за асансьора - лятото не 
ни се тренира много, освен ако няма клима-
тик във фитнеса. Много от нас са свикнали с 
тренировките на открито, които обаче не се 
препоръчват в огромните жеги. Така трябва да 
бъде намерена алтернатива на малките еже-
дневни тренировки. Това може да бъде стъл-
бището у вас или на работното място. Качете 
се пеша вместо с асансьора - освен ефективно 
кардио тази тренировка извайва фигурата.  

 Плувайте - може би най-приятният 
летен съвет от всички. Независимо дали сте в 
басейн, или на море - плувайте. Това извайва 
цялото ви тяло, спомага за правилното диша-
не и тонизира.

В комплекс   всеки ще намери нещо за себе си

Kак да запазим перфектното тяло

ПЕРФЕКТНА ЗАЩИТА 
ЗА СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ

L E G A N Z ASun
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За първи път в Пловдив:
Ледена сауна разкрасява и лекува травми

Нови технологии могат да ни напра-
вят слаби и грациозни без никакви 
усилия. Но вместо само да слушаме 

за световните иновации, вече можем да се 
възползваме от тях в първото по рода си 
студио в Пловдив, на  ул. "Алеко Константи-
нов" №15 в CRYO XBODY WELLNESS. Без пове-
че болки и със сияйна кожа можем да станем 
като ... се замразим! 

Какво е CRYO SAUNA ( Крио сауна )?
С тази машина можем да усетим всички 

ползи от студа. С нея в напълно безопас-
на среда и под наблюдението на доказани 
специалисти навлиза арктически хлад. Тех-
нологията не разчита на външна намеса, а 

стимулира естествените процеси на тялото. 
Градусите постепенно достигнат до -180 по 
Целзий, но пък само за кратко - процедура-
та продължава най-много 3 минути. Мозъ-
кът получава сигнал „Замръзвам. Спасявай 
ме” и започва бърза реакция. Осъществява 
се цялостна регенерация, като тялото само 
намира какво трябва да се възстанови. Не 
усещаме студа вледеняващ, точно обратно-
то – той е приятен и вълнуващ, а за тези с 
клаустрофобия също е помислено - в каме-
рата е само тялото, но не и главата ни. За да 
се затопли отново, тялото ни изгаря нема-
лък брой калории, а може и да се премахне 
досадният целулит. Изчиства се кожата и 
цялостният й вид е стегнат и освежен. 

С CRYO SAUNA можем и да се лекуваме.
 С процедурите забравяме за дисковата 

херния, ставните, мускулните и дори сле-
доперационните болки, както кожни въз-
паления и псориазис, а имунната система е 
подсилена. Помагат за по-добър сън и при 
високо кръвно налягане, като се подобрява 
кръвообращението. 

За по-голям ефект може да комбинирате 
с още една иновация – XBODY.

Що е то XBODY?
XBODY е иновативен метод за трениров-

ка и рехабилитация чрез електро-мускулна 
стимулация на тялото, с която лесно се из-
граждат и оформят хармонично мускулите, 
топят се телесните мазнини, подобряват се 
метаболизмът и кръвообращението. Пре-
махва се целулитът, повишава се тонусът 
и се поддържа мускулната еластичност. С 
XBODY ще офоримите мечтаното тяло, сва-
ляйки до 6 см от талията само за месец! 

Процедурата спестява време - само 2 х 
25 минути на седмица гарантират бързи и 
видими резултати още след 4-ото посеще-
ние, защото една тернировка с XBODY е 
равна на 2 часа силови упражнения. Мето-
дът щади ставите, предпазва и възстановя-
ва от травми и контузии. 

Довери се на силата на студа и се 
зареди с нов импулс за живот с 

CRYO XBODY WELLNESS !

Суши вълна завладява Пловдив
Най-новата услуга в Града под тепета-

та е поръчката на оригинално суши 
през FoodPanda или сайта на Sushi 

Lovers (sushi-loversbg.com). Освен апетитно 
традиционно суши по рецепта, пазена 60 го-
дини от филипински 
майстор, в менюто 
присъства експлозия 
от вкусни иновации. 
Най-изненадващата 
от тях е перфектната 
комбинация   – суши 
бургер! Можете да 
разнообразите обяда 
в офиса или вечерята 
вкъщи с пет разно-
видности на апетит-
ната идея. Една от тях 
съдържа сьомга, дру-
га – риба тон, а тре-
та  – рулца от раци. 

А чували ли сте за 
темаки – това на прак-
тика е суши мини дюнер. Увито във фор-
мата на конус нори, пълнено с ориз, риба и 
зеленчуци, е единственото в Пловдив.

Sushi Lovers предлага и суши както със 

сурова риба, така и с пушена или сготвена. 
За веганите също е помислено – освен 

разнообразие от салати, се предлага и суши 
за тях. Едно от тях съдържа сладък картоф, 
чушка, морков, тиквичка, веган майонеза, 

магданоз. 
Изненадите в ме-

нюто на Sushi Lovers 
не свършват – в са-
латите може да се 
открие екзотичен и 
здравословен япон-
ски сорт на зелен боб, 
както и салата с киноа. 

Основното хране-
не може да се гарнира 
с бира, а десертите са 
международни. Първи-
ят е катсу с банани, вто-
рият-плодова панако-
та, а третият – домашно 
приготвено брауни. 

И това все още не е 
всичко – очакват ви отстъпки, ако направи-
те поръчка онлайн и отидете да си я получи-
те на място в ресторант „Ротманс” в "Тракия" 
на ул. „Съединение“ 198!

Обичате ли суши тол-
кова страстно, че сте го-
тови да опитате всичко 
ново? Или пък все още не 
сте готови да пробвате 

ролове със сурова риба? 
Може би сте веган и си 
представяте суши, ама 
без рибата? Иска ли ви 
се да можете да хапнете 

нещо вкусно, ново и раз-
лично вкъщи или на съби-
ране с приятели? В Sushi 
Lovers Пловдив могат да 
задоволят всеки вкус!
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Назад към природата за истински приключения
Две невероятни места за релакс на 90 минути от града

Вероятно усещате на свой 
гръб колко натоварваща и често 
стресираща е градската среда? 
Непрестанното звънене на теле-
фоните, есемесите, трафикът, ви-
сенето по спирките за градския 
рейс или на светофара в колата 
често ни идват в повече. Ако към 
това добавим ранното ставане, 
алармите, напрегнатите отноше-
ния с колегите и липсата на ре-
лакс, започваме да си задаваме 
въпросът защо изобщо сме из-

брали този начин на живот. Чес-
то ни се иска да излезем от този 
„омагьосан кръг“ на стреса и да 
се отдадем на блажена почивка 
сред природата. А България ни 
е дарила с хиляди места, които 
спират дъха. За да достигнем до 
тях, ни трябват само чифт турис-
тически обувки, раница и мерак. 
Ето няколко предложения за 
приключенски преживявания 
сред гори и планини. 

Водопад Сливодолско 
падало –  

перлата на Родопа 
Ще започнем с един по-достъпен вариант. Сливодолско-

то падало се намира само на 30 километра от Пловдив, но 
предлага невероятна гледка и преживяване. Това е най-ви-
сокият водопад в Родопите - цели 50 метра. За да стигнете 
до там, трябва да се придвижите по пътя за Смолян. По тра-
сето има 3 тунела - два са преди Бачково, а третият е малко 
след манастира. Оттам тръгва и пътеката. Преходът трае 
около час, в зависимост от темпото на групата. Подходящ е 
както за напреднали, така и за неопитни планинари.

Не забравяйте  
да вземете с вас.

 Раница:  без нея не може, все 
пак трябва да пренасяте багажа 
и екипировката си. Никой не е 
тръгнал с куфар сред дивото. 

 Челник/Фенер: колкото и да ни 
се иска, еволюцията не ни е при-
годила за нощно виждане. А стане 
ли тъмно в планината, няма кой да 
светне лампите. Затова винаги си 
носете челник или фенер.

 Подходящи обувки: Те са за-
дължителни! Иначе рискувате да 
се подхлъзнете и да се нараните.  

 Топли дрехи: Природата е 
своенравна и времето там се про-

меня буквално за секунди. Както 
се печете под слънчевите лъчи, 
след 10 минути може да сте в 
окото на бурята. Затова винаги е 
добре да имате резервни дрехи и 
дъждобран.

Екопътека Бяла река 
Ако искате да посетите Балкана, то най-добрия вариант за не-

опитните планинари е екопътеката „Бяла река“. Тя започва малко 
след град Калофер. Пътеката криволичи сред вековните гори на 
Стара планина и ви води през живописните мостове на реката. 
Щом стигнете до средата на трасето, пред вас ще се открие завла-
дяваща панорамна гледка към Райкото пръскало. Тя може да ви 
мотивира някой ден да предприемете и седемчасовия преход до 
самото пръскало, хижа Рай и връх Ботев. 

Стопанството се намира на 4км. 
от Бачковския Манастир посока 

Пампорово, на третия тунел. От там 
идва и името „Рибарник Тунела“ 

Водата за отглеждането на пъстървата 
идва от най-високия водопад 

в родопите „Сливодолско падало“ 
Стопанството разполага и с фирмен 

ресторант!

Пъстърва отгледана 
в изворна вода

 Тунеларибарник

ВВВВВ

 0887 57 39 32

Сред уникална 
природа и шумът на 

Бяла река,
нашият ресторант 

ще ви изненада с 
богатото си меню от 

прясно уловенa рибa
Калофер, главен път 871, 
София-Бургас 6 (52,69 km), 

0898 378 998
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Най-важната подправка е любов
Ресторант „Мавруда” ще ви омагьоса с вълшебна 
градина и вкусна храна с местни продукти

Представете си разкошна 
градина с много зеленина, ро-
мантична обстановка и двама 
влюбени - момчето пада на ко-
ляно и след година пак там се 
венчават. Това не е приказка, а 
една от истинските истории на 
ресторант „Мавруда” - място-
то, където най-важната под-
правка е любов. 

Разположен на 4 километра от 
Пловдив преди село Ягодово, 
той е само на 12-13 минути път 

от центъра на града. А там, в „Мавруда”, 
не само огромната градина от няколко 

декара е приказна - менюто също. То се 
приготвя само с пресни продукти от бъл-
гарски производители. Работи се с мест-
ни мандри за вкусно сирене, а доматите 
са розови и сладки. Месото е прясно, 
зеленчуците - сезонни. И нищо чудно, че 
качеството е толкова добро - всичко се 
подбира от шеф готвач с международен 
опит. Виненият лист е богат от селекти-
рани български вина. „Мавруда” е ресто-
рант, открит от семейство Калинин, пос-
ветило се на идеята да готви за хората 
вкусно и здравословно, с много любов. 
Благодарение на техните грижи мястото 
все повече заприличва на кътче от Рая, 

което смайва дори професионални озе-
ленители. При едно посещение профе-
сионалисти обяснили, че в градината има 
редки видове и уникално разнообразие. 
В градината има дори малка бамбукова 
горичка. Така постепенно летният, прох-
ладен оазис с огромен капацитет от 250 
места става магнетично място за сватби. 
Над 40 двойки са решили да си кажат за-
ветното „да” и да се врекат на любимия 
си този сезон. Кръщенетата и рождените 
дни пък са безброй. Дори и ненадейно 
лошото време да нахлуе, има и резер-
вен вариант - прекрасен навес с много 
места. През делничните дни „Мавруда” 
е най-романтичното място, където вече 

са правени две предложения за брак. А 
дори и при големи събития винаги може 
да се намери едно усамотено кътче за по-
сетителите. 

Децата се чувстват свободни в рес-
торанта  - има къде да тичат и да играят 
на криеница. За малките посетители е на-
правен специален детски кът с пясъчник 
и люлки. 

Една от многото изненади на рес-
торант „Мавруда” е чил зоната с хамаци, 
където клиентите могат да се отпуснат 
и да забравят за всяка грижа. Ако има-
те малко време за себе си, заслужава си 
да го посетите, определено ще поглезят 
всички ваши сетива.

Искате да сте подчертано различна, красива и нестандартна? 
Да сте тази, която се отличава, защото заявява своята оригинал-
ност и чар? Заложете на уникалното бижу. Единственото. Онова, 
което ви характеризира, което в най-голяма степен отговаря на 
избора ви на тоалет, настроение, което носи своята идентичност. 

с тази марка се изработват 
от изцяло естествени мате-
риали, от висококачествена 

италианска кожа, ръчно 
щамповани, с уникални 
камъни. Те могат да бъдат 
създадени по индивиду-
ални поръчки на клиента, 
могат да бъдат гравирани 

с инициалите му.  Подходя-

щи както за ежедневието, така 
и за специални случаи, а защо 
не и като оригинален подарък. 
Широката гама от аксесоари, 
които можете да откриете при 
нас, са подходящи както за 
жени, така и за мъже. Доверете 
ни се! Ние гарантираме качест-
во, нестандартни и запомнящи 
се решения за всеки!

Дизайнер Андриана Желева – 0898 30 53 99
Всичко това можете да намерите в 

магазина на марката AJ Design Q, или 
да направите своята поръчка чрез 
фейсбук на страницата AJ 
Design Q, както и в сайта: 
www.etsy.com,  като 
AJDesignQ. Бижутата 
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„Note Di Vino” е ресторантът, който в последните две години е гарант за качество, 
стил и изискана обстановка. Неслучайно през 2016 г. е отличен като „Най-добрият 
класически ресторант на България“, а за 2017 г. грабна призванието „Най-
добър ресторант за семейни събития с детска анимация в България". Лятната 
градина е по проект на известен португалски дизайнер. Тя те потапя в зеленина и 
изискан стил, а цветята и водните естакади само допълват чувството за прохлада 
и комфорт. Помислено е и за децата, които могат да лудуват на воля в детските 
кътове, докато родителите им се наслаждават на апетитна и вкусна италианска 
и средиземноморска кухня. Богатата селекция от вина и напитки попълва и 
последната щриха в изкушението „Note Di Vino”. Подарете си незабравима 
вечер, в която под нежната музика на рояла, обслужени професионално от 
висококвалифициран персонал и удобно настанени в меката и комфортна 

мебел, ще нахраните дори и сетивата си!
гр. Пловдив, ул. Димиър Талев, 87. Телефон: 0899101087

гр. Пловдив, ул.  Димиър Талев, 87. Телефон: 0899101087

Признанието „Най-добър“ задължава!
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АУДИО-ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ
Основна атракция на Момчилова крепост е 

аудио-визуалният спектакъл “Момчил   - митове 
и легенди”, представян в естествена среда и из-
ползващ за екран обграждащите крепостта скали. 
Включва прожекция на 30-минутен филм, посве-
тен на Момчил юнак, живял през ХІV век. На вън-
шен вид бил едър и внушителен българин  - всички 
били „удивени от неговия величествен вид, никой 

не смеел да го приближи”.
30-годишен той постъп-

ва в армията на Андроник 
ІІІ Палеолог и бил зачислен 
в списъка на стратиотите - 
получил определени земи 
за доживотно ползване сре-
щу изпълняване на военна 
служба. Момчил обаче оп-

устошавал пограничната област между България и 
Византия и бил принуден да избяга при сръбския 
крал Стефан Душан. През 1343 г. той се отметнал 
от сръбския крал и се присъединил към лагера на 
самообявилия се византийски император Йоан Кан-
такузин. Той го направил управител на крепостите 
Света Ирина и Подвис (Момчилова крепост). Мом-
чил събрал повече от 300 конници и 5000 пехотин-
ци и решил да провежда самостоятелна политика. 
До него достигнало тайно пратеничество от импе-
ратрица Анна Савойска, която му обещава титлата 
деспот, ако се отметне от съюза си с Кантакузин. 
През 1344 г. Момчил атакува корабите на селджук-
ските турци, край град Абдера. Турците, подкрепе-
ни от Кантакузин, опустошават владенията му. Той 
обаче скрил хората си в крепостите и пресрещнал 
връщащия се от грабежа отряд. При развалините на 
град Мосинопол дори без малко щял да убие самия 
император. След тази акция императрицата Анна 
Савойска го удостоява с титлата деспот, която е една 
от най-висшите във Византия. От своя страна Йоан 
Кантакузин, затруднен от войната, решава да пре-
крати враждата с Момчил и му предлага мир, като 
го удостоява с титлата севастократор

Спектакълът се изпълнява всяка събота през 
пролетта и лятото, при благоприятни метеороло-
гични условия, в тъмната част на денонощието. 
Извънредни прожекции се организират за групи 
след предварителна заявка. Изградени са пейки за 
сядане с капацитет 50 места, като има възможност и 
за правостоящи. Прожекцията на филма е съчетана 
със специални димни и светлинни ефекти, като 4- 
киловатов прожектор, чийто мощен лъч прорязва 
небето над крепостта.

От юли до септември т.г. в община Смолян 
предстоят и редица атрактивни събития, сред 
които Гайдарското надсвирване на Гела и Фести-
валът на киселото мляко в Момчиловци. През сеп-
тември за първи път ще се проведе и Националния 
събор на гайдата "Апостол Кисьов" в Стойките.

ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ  
„МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ”

Момчиловата крепост се нами-
ра край село Градът, община Смолян. 
Селото е разположено на 17 км из-
точно от Смолян и на 110 км южно от 
Пловдив. Крепостта е изградена по 
времето на император Юстиниан I 
(управлявал 527-565 г.), който предпри-
ема грандиозно военно строителство 
на територията на целия Балкански 
полуостров и създава няколко укре-
пителни линии – около столицата 
Константинопол, Родопска, Староп-
ланинска и Дунавска. Укрепителното 
съоръжение е наследник на скално све-
тилище от края на V хил. пр. Хр.
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