
V vaši kolekciji smo poleg ženskih 
lahko opazili tudi moške modele in 
celo torbice … 
Tako je, ustvarjamo tudi za moške, ki se 
zavedajo, da so čevlji modna pika na i. 
Med drugim pa v naš izbor spadajo 
tudi ženske torbice, ki so dragocene in 
funkcionalne. Zadnji modeli za večerne 
priložnosti so predvsem večjih dimenzij, 
saj si neodvisna ženska želi v torbici nositi 
vse, kar potrebuje za svoje dobro počutje. 
Iz naše kolekcije bi posebej izpostavil 

deset posebnih modelov ženskih sandalov, 
ki spominjajo na umetniško delo.

Kako bi lahko predstavili novo 
kolekcijo za zimo Sergio Rossi 
2014/15, ki smo si jo lahko ogledali v 
času tedna mode?
Nova kolekcija pripoveduje sodobno 
pravljico čevljev, ki je hkrati poetična 
in resnična. S tem želim poudariti, kako 
kompleksna je ženska fi gura. Čevelj 
postane element dekoracije. Rdeča nit 

kolekcije je črno-zlata kombinacija, zelo 
pomembni pa so tudi detajli, ki so postali 
nepogrešljiv kodeks znamke Sergio Rossi. 
Žensko si predstavljamo kot sireno, ki ji 
pri jeziku ženskosti pomagajo metalik 
zlati in srebrni refl eksi. Naravno težnjo, 
ki priča o spreminjanju ženske, smo 
predstavili z metuljem, katerega perutnice 
se s svetlikajočimi kristali oklepajo 
nog. Sergio Rossi je fantastičen svet, 
brezčasna resničnost, kjer pride ženskost v 
popolnosti do izraza v vseh odtenkih.
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1. okrogla miza: 

Biti mama
Gostje:
Iva Krajnc, igralka 
Izidora Vesenjak Dinevski, porodna spremljevalka in vaditeljica 
joge za nosečnice
Nataša Herlič Švagerl, mag. farm., homeopatinja, 
bioresonančna in holistična terapevtka 
mag. Jerneja Ahčan, dr. med. specialistka pediatrije
Petra Greiner, dipl. fi zioterapevtka, direktorica Zavoda 13

2. okrogla miza: 

Zdravje žensk
Gostje:
Lucija Vrabič Dežman, dr. med., spec. ginekologije 
in porodništva
Barbra Drnač, TV voditeljica
Alenka Košir, avtorica treningov VIIT
Simone Godina, zdravstveni trener 
prim. Mojca Senčar, dr. med., predsednica društva 
Europa Donna

Konferenco bo vodila Alenka Mirt.

City Hotel Ljubljana > sreda, 14. maj 2014 > pričetek ob 17:30

   Konferenca revije   

facebook.com/profemina                     www.l-z.si/pro-femina-zdravje

Udeležba je brezplačna, potrebna je le predhodna rezervacija na pro-femina@videotop.si. 
Število mest je omejeno. 

Vabljeni!

Revija L&Z pripravlja konferenco, na kateri bomo prvo okroglo mizo posvetili mladim mamam, materinstvu 
v današnjem času, dilemam in sreči, ki jo prinaša poslanstvo “biti mama”.

Na drugi okrogli mizi se bomo pogovarjali o zdravju žensk, katerega pomena se pogosto pričnemo zavedati 
šele, ko zbolimo. 


