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MATEJA JANČIČ

Najbolj znana slovenska zumba 
inštruktorica Mateja Jančič je zagotovo 
prava prijateljica, ki svojim prijateljem 

priskoči na pomoč, če in kadar le lahko. 
Med drugim jim posoja tudi svoj parkirni 

prostor. Kadar se v Celju po opravkih 
mudijo njeni znanci in prijatelji od 

drugje, lahko pri njej vedno brez težav 
parkirajo avtomobile. »Tudi v Celju je 

parkirna problematika, podobno kot po 
vseh večjih in tudi že manjših slovenskih 
mestih. Velikokrat je prosto mesto težko 
najti, pa še dodatno nemalo časa človek 

porabi z iskanjem. Zakaj torej ne bi 
pomagala, če lahko?« pravi Mateja.

Na nedavnem dogodku Late night shopping v 
ljubljanskem Cityparku je za XYZ Premium Fashion 
Store organizirala prvo flash mob modno revijo, s 
čimer so presenetili vse obiskovalce nakupovalnega 
središča. »Gre za koncept, ko nista znana ne prostor 
ne čas dogajanja, in gre za popolno presenečenje 
množice,« je povedala Iris, ki se je ob vsaki polni uri 
na flash mob pisti sprehodila skupaj s Karin Škufca, 
Tjašo Kokalj, Manco Simčič, Iryno Osypenko, Sašo 
Omerovičem, Iztokom Hodnikom in drugimi, ki so 
predstavljali več kot 40 blagovnih znamk, ki jih 
ponuja XYZ.

Poskrbela za 'flash mob' 

 Priznana vizažistka Maja Šušnjara Gabor, ki 
vedno stremi k novim podvigom in novim 
ciljem, se je pred dnevi že drugič udeležila 
individualnega izobraževanja na dveh 
britanskih klinikah, kjer se je priučila 
tehnike mikropigmentacije oziroma 
kozmetičnega tetoviranje, ki se čedalje bolj 
uporablja tudi za estetske rešitve na 
medicinskem področju. »V svetu je 
mikropigmentacija v lepotne namene že nekaj 
povsem običajnega in predvsem nekaj 
praktičnega, saj tako ženskam kot tudi 
moškim omogoča urejen videz 24 ur na 
dan in 7 dni v tednu,« pravi strokovno 
podkovana Maja, ki vse informacije 
ponuja tudi na svoji spletni strani 
www.dermagraphics.si.

Na dogodku Late night shopping 
v Cityparku je XYZ Premium Fashion 

Store pripravila prvo flash mob modno revijo.

Sicer pa se prijatelji tudi njej oddolžijo. 
Kadar je namreč Mateja v Ljubljani, 

Mariboru ali kje drugje, avto pusti pri njih! 

Posoja 'parking'
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Maja v družbi 
Tarryn Vice, šefice 
britanskega centra 
Finishing Touches. 

Trenutno je ena izmed redkih pri 
nas, ki je strokovno podkovana za 

lepotno tehniko mikropigmentacije. 

PO ZNANJE V LONDON 

STROKOVNO 
PODKOVANA

Iris Mulej je imela 
ta večer dvojno delo 

– organizirala je 
flash mob modno 

reviji in na njen 
nastopila tudi kot 

manekenka.

PRESENEČENI 
OBISKOVALCI

Seksi manekenka Iris Mulej ni 
uspešna samo na pisti, ampak 
tudi v zaodrju. 
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