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BEAUTY&WOMAN/MÓDA

RetRo
Jedným z hlavných znakov módy je, že 
trendy sa v nej vracajú so železnou 
pravidelnosťou a dizajnéri sa neustále 
inšpirujú v módnych archívoch. Aj tento 
rok môžete s radosťou zaloviť v rodin-
ných módnych zbierkach a prevetrať 
výnimočné kúsky svojich mám či 
babičiek, prípadne zaloviť v pestrých 
komnatách second-handov. Ak 
udržateľné možnosti nie sú k dis-
pozícii, na pomoc prichádzajú nové 
jarné kolekcie, ktoré sa inšpirovali 
v 60., 70. aj 80. rokoch minulého 
storočia. 

obnovte žiarivosť oblečenia
S pracím gélom Perwoll Renew 
& Repair vrátite oblečeniu svieže 
farby a zachováte ich pôvodný 
tvar. Vylepšené zloženie, 
s technológiou Repair-Complex 
sa aktívne stará o farby a vlákna 
látok a zachováva ich ako nové, 
taktiež predchádza vyblednutiu 
a vracia vláknam pevnosť aj 
pružnosť.
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deichmann

River island

overal, River island

kabelka, ChAnel

Šaty, f&f

košeľa, f&f

okuliare, 
ChAnel

Brošňa, Skvost

Brošňa, Skvost

náušnice, erdem, 

280 €

Blúzka, Ganni, 

395 €

Blúzka, River island

Šaty, Gucci, 

1 980 €

Sandále, 
deichmann, 

29,99 €
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14/MÁJ 2021

BEAUTY&WOMAN/ŠPERKY

Bratislava, 5. marec 2021 – Túžba po znovuzrodení prichádza 
každoročne, pričom inšpiráciou je samotná príroda. Snažíme sa načerpať 
novú energiu, dopriať vitamíny svojmu telu  a osviežiť svoju myseľ aj 
šatník. Ak už nie je priestor pre kúpu nových módnych kúskov, trendové 
doplnky taktiež splnia tento účel. Oživiť obľúbené jarné outfity môžete 
rafinovane napríklad autorským šperkom dizajnérky Lucie Šimončič. 
Pri tvorbe aktuálnej jarnej kolekcie značky Skvost sa inšpirovala krídlami 
motýľov, ktoré sa v odleskoch rannej rosy odrážajú podobne ako žiarivé 
farby kameňov kryštálov použitých pri tvorbe šperkov.

Oživenie outfitov šperkami jarnej kolekcie Skvost 
inšpirovanej žiarivou farebnosťou krídiel motýľa

„Tento rok som rozšírila farebnú škálu jarnej kolekcie o úplne 
nové unikátne kombinácie kryštálov, taktiež experimentujem 
s tvarmi brošní, náušníc a náramkov,“ hovorí Lucia Šimončič, 
dizajnérka a zakladateľka značky Skvost. „Každá žena v istých 
životných momentoch túži zažiariť. Niekedy k tomu postačí oby-
čajný prirodzený úsmev, inokedy si môžeme pomôcť aj správne 
zvoleným doplnkom outfitu,“  dodáva dizajnérka k tipom. Brošne 
Skvost zvýraznia všedný kabát či sako, zvoliť môžete farbu tón 
v tóne alebo naopak kontrastný prvok. Náušnice nájdete v jarnej 
kolekcii od menších nenápadných až po skutočne veľké výrazné 
dizajnové kúsky. V ponuke náramkov je koža dostupná v elegant-
ných jemných farbách ako sú púdrová ružová, béžová, či piesko-
vá, no taktiež kontrastná čierna.

Novú jarnú kolekciu Skvost nájdete v e-shope skvostjewellery.sk
Viac inšpirácie, ako Skvost nosiť a kombinovať pri rôznych príležitostiach, 
objavujte na Instagrame skvost.jewellery
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ŠPERKY/BEAUTY&WOMAN

Lucia Šimončič, dizajnérka a zakladateľ-
ka značky Skvost, vyrastala v tvorivom 
rodinnom prostredí niekoľkých generá-
cií umelcov. To zásadne ovplyvnilo jej 
vlastnú cestu estéta. Študovala textil na 
súkromnej umeleckej škole v Bratislave, 
nasledovalo štúdium módy a šperku 
na prestížnej Raffles College of Design 
and Commerce v Sydney. Práve tu Lucia 
podľahla kúzlu tvorby šperkov a čaru ich 
subtílnej dokonalosti. Spojila zmysel pre 
tradíciu s citom pre súčasnú eleganciu 
a zrodil sa Skvost – autorský šperk, pre-
cízne ručne šitá brošňa charakteristická 
svojim tvarom a dizajnom. K vybudovaniu 
vlastnej značky viedla ešte neľahká cesta 
vyžadujúca si trpezlivosť a mnoho ener-

gie. Dizajnérka sa obklopila tímom 
profesionálov, úspešne sa módnemu 

svetu predstavila na prestížnom 
podujatí Fashion LIVE, odštarto-
vala predaj cez vlastný e-shop 
a partnerské kamenné obchody, 
a taktiež značka v roku 2018 zís-
kala Národnú cenu za komunikač-

ný dizajn. Dnes je značka Skvost 
etablovaná nielen na slovenskom 

trhu. Čaro charakteristických šperkov 
dizajnérky Lucie Šimončič už objavili 

zákazníčky takmer v celej Európe, ako aj 
na ďalších kontinentoch. 

Každý šperk je vzácny originál. Pre výni-
močné či každodenné príležitosti, keď 
žena potrebuje povestnú trblietku, 
aby vyzerala graciózne alebo oslňu-
júco. Brošne sú vyšívané z ľahun-
kých drahých korálok Miyuki, 
kryštálov či perál a sú špeciálne 
navrhnuté tak, aby neťahali šaty. 
Unikátny kaleidoskop vytvorený 
z desiatok, dokonca stoviek fa-
rebných korálok, je vytvarovaný do 
perfektného tvaru rozety. Stupňovaný 
ligot, nádherné vzory a farebná paleta 

sú navrhnuté so zámerom, že jediný ele-
ment môže rozžiariť každú ženu. Koncept 
značky je inšpirovaný extravagantnou 
umelkyňou Grace Jones a ikonickou 
princeznou Grace Kelly. SKVOST je unikát 
svojho druhu: má šmrnc dnešnej popovej 
kultúry a noblesnú eleganciu starých 
čias. Je contemporary vintage. Dizajnérka 
Lucia Šimončič túži ukázať módnemu 
svetu ako znovu nosiť brošňu s gráciou 
à la Grace! 

Produktové portfólio šperkov Skvost sa 
časom rozšírilo o unikátne náušnice, 
obojstranne nositeľný medailón, ako aj 
extravagantné náramky. Dizajnérka pri 
ich tvorbe ostáva verná remeselnej zruč-
nosti a každý model je ručne vyšívaným 
unikátom. Dizajn jednotlivých kolekcií 
vychádza z filozofie značky a inšpirácie, 
ktorú dizajnérka Lucia Šimončič nachá-
dza aj v spätnej väzbe spokojných nosite-
liek jej autorských šperkov Skvost.
www.skvostjewellery.com 

Príbeh dizajnérky 
a koncept značky Skvost
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Bratislava, 5. marec 2021 – Túžba po znovuzrodení prichádza 
každoročne, pričom inšpiráciou je samotná príroda. Snažíme sa načerpať 
novú energiu, dopriať vitamíny svojmu telu  a osviežiť svoju myseľ aj 
šatník. Ak už nie je priestor pre kúpu nových módnych kúskov, trendové 
doplnky taktiež splnia tento účel. Oživiť obľúbené jarné outfity môžete 
rafinovane napríklad autorským šperkom dizajnérky Lucie Šimončič. 
Pri tvorbe aktuálnej jarnej kolekcie značky Skvost sa inšpirovala krídlami 
motýľov, ktoré sa v odleskoch rannej rosy odrážajú podobne ako žiarivé 
farby kameňov kryštálov použitých pri tvorbe šperkov.

Oživenie outfitov šperkami jarnej kolekcie Skvost 
inšpirovanej žiarivou farebnosťou krídiel motýľa

„Tento rok som rozšírila farebnú škálu jarnej kolekcie o úplne 
nové unikátne kombinácie kryštálov, taktiež experimentujem 
s tvarmi brošní, náušníc a náramkov,“ hovorí Lucia Šimončič, 
dizajnérka a zakladateľka značky Skvost. „Každá žena v istých 
životných momentoch túži zažiariť. Niekedy k tomu postačí oby-
čajný prirodzený úsmev, inokedy si môžeme pomôcť aj správne 
zvoleným doplnkom outfitu,“  dodáva dizajnérka k tipom. Brošne 
Skvost zvýraznia všedný kabát či sako, zvoliť môžete farbu tón 
v tóne alebo naopak kontrastný prvok. Náušnice nájdete v jarnej 
kolekcii od menších nenápadných až po skutočne veľké výrazné 
dizajnové kúsky. V ponuke náramkov je koža dostupná v elegant-
ných jemných farbách ako sú púdrová ružová, béžová, či piesko-
vá, no taktiež kontrastná čierna.

Novú jarnú kolekciu Skvost nájdete v e-shope skvostjewellery.sk
Viac inšpirácie, ako Skvost nosiť a kombinovať pri rôznych príležitostiach, 
objavujte na Instagrame skvost.jewellery

Lucia Šimončič, dizajnérka a zakladateľ-
ka značky Skvost, vyrastala v tvorivom 
rodinnom prostredí niekoľkých generá-
cií umelcov. To zásadne ovplyvnilo jej 
vlastnú cestu estéta. Študovala textil na 
súkromnej umeleckej škole v Bratislave, 
nasledovalo štúdium módy a šperku 
na prestížnej Raffles College of Design 
and Commerce v Sydney. Práve tu Lucia 
podľahla kúzlu tvorby šperkov a čaru ich 
subtílnej dokonalosti. Spojila zmysel pre 
tradíciu s citom pre súčasnú eleganciu 
a zrodil sa Skvost – autorský šperk, pre-
cízne ručne šitá brošňa charakteristická 
svojim tvarom a dizajnom. K vybudovaniu 
vlastnej značky viedla ešte neľahká cesta 
vyžadujúca si trpezlivosť a mnoho ener-

gie. Dizajnérka sa obklopila tímom 
profesionálov, úspešne sa módnemu 

svetu predstavila na prestížnom 
podujatí Fashion LIVE, odštarto-
vala predaj cez vlastný e-shop 
a partnerské kamenné obchody, 
a taktiež značka v roku 2018 zís-
kala Národnú cenu za komunikač-

ný dizajn. Dnes je značka Skvost 
etablovaná nielen na slovenskom 

trhu. Čaro charakteristických šperkov 
dizajnérky Lucie Šimončič už objavili 

zákazníčky takmer v celej Európe, ako aj 
na ďalších kontinentoch. 

Každý šperk je vzácny originál. Pre výni-
močné či každodenné príležitosti, keď 
žena potrebuje povestnú trblietku, 
aby vyzerala graciózne alebo oslňu-
júco. Brošne sú vyšívané z ľahun-
kých drahých korálok Miyuki, 
kryštálov či perál a sú špeciálne 
navrhnuté tak, aby neťahali šaty. 
Unikátny kaleidoskop vytvorený 
z desiatok, dokonca stoviek fa-
rebných korálok, je vytvarovaný do 
perfektného tvaru rozety. Stupňovaný 
ligot, nádherné vzory a farebná paleta 

sú navrhnuté so zámerom, že jediný ele-
ment môže rozžiariť každú ženu. Koncept 
značky je inšpirovaný extravagantnou 
umelkyňou Grace Jones a ikonickou 
princeznou Grace Kelly. SKVOST je unikát 
svojho druhu: má šmrnc dnešnej popovej 
kultúry a noblesnú eleganciu starých 
čias. Je contemporary vintage. Dizajnérka 
Lucia Šimončič túži ukázať módnemu 
svetu ako znovu nosiť brošňu s gráciou 
à la Grace! 

Produktové portfólio šperkov Skvost sa 
časom rozšírilo o unikátne náušnice, 
obojstranne nositeľný medailón, ako aj 
extravagantné náramky. Dizajnérka pri 
ich tvorbe ostáva verná remeselnej zruč-
nosti a každý model je ručne vyšívaným 
unikátom. Dizajn jednotlivých kolekcií 
vychádza z filozofie značky a inšpirácie, 
ktorú dizajnérka Lucia Šimončič nachá-
dza aj v spätnej väzbe spokojných nosite-
liek jej autorských šperkov Skvost.
www.skvostjewellery.com 

Príbeh dizajnérky 
a koncept značky Skvost


