
Vásároljunk
okosan!

M I R E  F I G Y E L J ,  H A  V Á S Á R O L S Z ?

MAGAZIN

Az          MAGAZIN anyagait összeállította Artmüller Ágnes, az Artmüller és pont
márka tulajdonosa. A kiadványt azért kaptad, mert feliratkoztál a negyedéves

ingyenes magazinra, és elfogadtad az artmuller.hu oldalon található adatvédelmi
irányelveket a feliratkozásnál. Ha a jövőben úgy döntenél, hogy mégsem olvasod
szívesen az          Magazint, a levél alján található linken bármikor leiratkozhatsz.

Persze, azért reméljük, hogy nem fogsz, mert érdekesnek találod a kiadványt! 

2 0 2 2 .  N Y Á R I  K I A D Á S



A trend, ami
szabaddá tesz
Hello, a nevem Artmüller Ágnes, és
szenvedélyem az ékszer. Nem hiszek az
uniformizált világban, annál inkább az
egyéniségben és az egyén szabadságában. 

A legdivatosabb dolog ma szerencsére nem
az, ha a tömeg után mész, hanem ha azt az
utat választod, ahol saját magadat
találhatod meg. Ebben próbálok segíteni
ezzel a magazinnal. 
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Minden évben eljön a nap, amikor végre elpakoljuk a téli ruháinkat,
kabátokat és csizmákat, hogy aztán izgatott örömmel vegyük elő a múlt
ősszel bedobozolt nyári ruhákat, papucsokat, kendőket, szalmakalapokat.
Hiányoztak már, és némelyik darabnak úgy örülünk, mintha új ruhát
vettünk volna. De miután mindent a helyére tettünk, elfoghat a vágy, hogy
azért kellene néhány új darab is. Ilyenkor szánj egy kis időt a ruháid
átnézésére, mielőtt vásárolni rohannál!  

Vásároljunk okosan!
M I R E  F I G Y E L J ,  H A  V Á S Á R O L S Z ?

Biztosan hallottál már róla Te is, hogy a
textiliparnál nagyobb ökolábnyomot talán
senki nem hagy ezen a bolygón. Szomorú arra
gondolni, hogy ennek a szörnyűségnek mi
magunk is részesei vagyunk az esztelen
vásárlással, a hirtelen megkívánt, majd
mégsem hordott ruháinkkal. 

Magam is többször jártam úgy régebben, hogy a próbafülkében még jó ötletnek tűnt
egy-egy ruhadarab, de itthon már észrevettem, hogy nem is áll olyan jól, a színe
mégsem annyira előnyös nekem, át kellene szabni az alját, mert furcsán eláll... aztán
beakasztottam a szekrénybe, hogy majd foglalkozom vele később, és persze éveket
várt, míg végül - kihasználatlanság miatt - ment a konténerbe. 

Nagyjából 8 éve lehet, hogy próbálok egyre tudatosabban válogatni a ruhák között.
Amikor felpróbálok egy ruhát, mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy tényleg
szükségem van erre? Vagy tudok nélküle élni? Ha tényleg kell, és úgy érzem,
nélkülözhetetlen, akkor megveszem, de csak olyasmit viszek már haza az üzletből,
amiről tudom, hogy évekig szeretni fogom, mert az én színem, én stílusom, és igazán
nekem való. 

A ruhavásárlásnak sok csapdája lehet, össze is szedtem néhányat Neked. 



sikeresen lefogyunk, és remekül áll rajtunk a ruha (ennek az esélye a
legkisebb)
sikeresen lefogyunk, de a ruha egyáltalán nem mutat jól rajtunk, felesleges
kiadás volt, ami miatt szomorúak leszünk
nem sikerült, vagy nem annyit sikerült fogynunk, mint amit reméltünk, így a
ruha csak árválkodik a szekrényben, és minden alkalommal kellemetlen
érzésünk támad, ha ránézünk (ezért előbb-utóbb el is dugjuk a szekrény
mélyére)

Sokan esünk abba a hibába, hogy amikor diétára, fogyókúrára adjuk a fejünket,
akkor meglátunk egy nagyon csinos ruhát, egy szuper farmert, és ugyan távol
állunk tőle, hogy beleférjünk, de megvesszük. A döntést azzal szoktuk indokolni,
hogy ez lesz a "motivációs ruha", addig nem adjuk fel a diétát, míg bele nem
férünk. Hm... ha ez ilyen egyszerű lenne! 

Három eset lehetséges: 
1.

2.

3.

Olyan ruhát vegyél, ami MOST jó, és ha mindenképpen kisebbre vágysz (mert
ugye nemsokára más lesz a méreted), akkor se vegyél több, legfeljebb egy
mérettel kisebbet a jelenleginél. 

CSAPDA 1 / A MOTIVÁCIÓS RUHA

a ruhavásárlás
csapdáit?

H O G Y A N  K E R Ü L D  E L

CSAPDA 2 / EZ A TREND

tényleg szeretnél egy olyan ruhát, ami az ismeretségi körödben már több
nőnek is van? 
ez a ruha Neked is pont olyan jól fog állni, mint nekik?
ez a szín - ha mégoly divatos is - a Te színtípusodnak is megfelelő? 

"Annyira tetszett az Éva ruhája tegnap, és ma láttam a szomszéd Kingán is,
egyszerűen muszáj beszereznem, ez a divat idén!" Ha eszedbe is jutott ilyesmi,
húzd be gyorsan a féket, és először gondold végig a következőket: 

Ne akarj olyan lenni, mint mások, belőlük már van elég!
Az úgynevezett "divat" csak egy lehetőség, azt mazsolázd ki belőle magadnak,
ami színben, fazonban, stílusban közel áll hozzád!  Te abban leszel a
legdivatosabb, ami kiemeli a szépségedet, nem pedig abban, ami uniformizál. 



CSAPDA 3 / TURKÁLÓ

a ruhavásárlás
csapdáit?

H O G Y A N  K E R Ü L D  E L

Sokan ringatják magukat abban a tévhitben, hogy ha használt ruhákat árusító
üzletben vásárolnak sokat, akkor az roppant környezettudatos lépés. Igen ám, de
sokszor egy ilyen helyen az alacsony árak arra csábítanak, hogy több dolgot is
megvásárolj, mint amire szükséged van, ráadásul olyat is megveszel, ami csak
"majdnem jó". Az alacsony ár ugyanis magával hozza bennünk a
megalkuvást: nem tökéletes, de ennyiért megéri! Azt gondold ilyenkor végig,
hogy ha most megveszed olcsón, de soha nem fogod hordani, mert nem áll olyan
jól, akkor ez a hasznosságát tekintve életed legdrágább ruhája lesz. Vásárolj
inkább kevesebbet, de jó minőségű, pontosan Neked való ruhákat!

CSAPDA 4 / DIVATSZÍNEK

Már említettem a színtípusunk ismeretének
fontosságát, és nem véletlenül! Attól, hogy a boltok
mondjuk épp narancssárgával vagy pasztell színekkel
vannak tele, sajnos még nem fognak hirtelen mindenkin
ugyanolyan jól mutatni. 

Mondok egy személyes példát! Sötét tél színtípusba
tartozom, de egy időben teljesen odavoltam a bézs
árnyalatokért, mert nagyon visszafogottnak és
elegánsnak láttam. Vettem is belőle néhányat, de
valami nem stimmelt. Minden alkalommal, amikor
felvettem őket, nagyjából 5 percet töltöttek el rajtam,
aztán mentek is vissza a szekrénybe. Tudod, miért?

Bizony, a tél típus bőrszíne túl világos, és a bézs
árnyalatokban szinte eltűnik az ember. Ahelyett,
hogy kiemelné, ragyogóvá tenné a bőrt, a mi esetünkben
inkább elszürkíti, elsárgítja, egészségtelenül sápadtnak
mutatja viselőjét. Mióta ezt megértettem, végre nem
pazarlom a pénzem bézs pulóverekre, kötött ruhákra,
kardigánokra! 



CSAPDA 5 / SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS

a ruhavásárlás
csapdáit?

H O G Y A N  K E R Ü L D  E L

Vége a télnek, vegyünk gyorsan télikabátot, nem igaz? Mert most olcsóbb, és
végre megvehetem azt a drága kabátot is féláron, amit novemberben kihagytam.

Nem mondom, vannak időtálló darabok, amelyeket megéri ilyenkor beszerezni,
de sajnos vannak olyanok is, amikre szinte rá van írva az évszám (képletesen értve
persze), így jövőre már nem biztos, hogy ugyanolyan örömmel fogod viselni, mint
az elmúlt télen tetted volna. Arról már ne is beszéljünk, hogy évekkel később talán
még cikinek is érzed majd, mert annyira más lesz a divat. 

Amikor kedvezményes minden, akkor hajlamosak
vagyunk hirtelen az összeset akarni, és
megveszünk bármit, ami jónak tűnik. Viszont ettől
még nem biztos, hogy jó is! Próbáld fel, és légy
kritikus azzal, amit látsz! 

Ha túl sok felesleges ruhát halmozol fel a
szekrényedben, akkor minden reggel egy küzdelem
lesz az öltözés, könnyen elveszel majd a
választékban, és tudod, mi történik ilyenkor? Lesz
nagyjából tíz ruha, amit szívesen hordasz a
százból, a többi pedig folyamatosan emlékeztetni
fog rá, hogy feleslegesen dobtad ki a pénzed. 

Sem a bolygónknak, sem a pénztárcánknak, de
még a lelkünknek sem használ a túlfogyasztás. Bár
minden arra csábít, hogy tedd meg, Te inkább
dönts megfontoltan, és kis idő múlva öröm lesz
benézni a szekrényedbe, hisz csupa olyan holmi
lesz benne, amely a Te színed, Te stílusod, és
remekül állnak rajtad! 



Néha akár ugyanazt a ruhát is teljesen más újjá tudjuk alakítani pusztán
azáltal, hogy másféle kiegészítőkkel viseljük. Nekem személyes kedvenceim
a hosszú, fekete ruhák, amiket aztán kedvemre bolondíthatok a különféle
színes ékszerekkel. De nemcsak én vagyok így ezzel, hanem a képeken
látható Instagram sztár, @artfulcitystyle is, akinek a vagányságáért,
sokszínűségéért valósággal rajongok - nagyjából 45 ezer másik nővel
együtt! Kövesd Te is az Instán, roppant inspiráló nő, tele életörömmel! 

A kiegészítők csodája
Ú J  R U H A T Á R  Ú J  R U H A  N É L K Ü L ?

S E G Í T E K ! 
Idén nyáron én is segítek Neked abban, hogy felfedezd a kiegészítők varázsát, és még a
költségek se legyenek túl magasak! Júniusban tervezem megnyitni a webáruházam akciós
részlegét, ahol töredékáron találhatsz majd teljesen egyedi darabokat, természetesen mind
hibátlan és jó minőségű. Hogy miért adom őket áron alul? Mert ezek olyan egyedi darabok,
amikből nincs színválaszték, vagy éppen korábban szettben volt, de valamelyik részét külön
megvették, én pedig nem szeretném, hogy nálam árválkodjanak. Nálam az ékszerek egytől
egyig azért készülnek, hogy örömmel viseljék őket, szóval mindenáron örökbefogadó
szülőket keresek számukra júniusban!  

A hölgy neve egyébként Dayle Berke, és túl a hatvanon is éppoly vidám színeket visel, mint
amilyen vidám, sugárzó nő ő maga is. Saját bevallása szerint már kislány korában is kilógott a
sorból, és - sokunk örömére - még ma is szereti feszegetni a határokat hatalmas ékszer-
arzenáljával, színpompás ruháival, örömteli lényével.  

https://www.instagram.com/artfulcitystyle/


Végre szabadon!
N Y Á R I  F Ü L B E V A L Ó K

Rajongok a nagyobb fülbevalókért! Ezt bizonyára észrevettétek már,
ha régóta követitek a Facebookon az oldalamat... 

A legtöbb esetben olyan fülbevalókat tervezek, amelyeket magam is szívesen
hordok. Azt szeretem bennük legjobban, hogy nagyon látványosak,
színesek, könnyűek, és mivel orvosi fém alapra dolgozom, a viselésük egész
nap kényelmes lesz!

Ősztől tavaszig azonban néha kellemetlenséget tudnak okozni azzal,
hogy beleakadhatnak a sálakba. Mindig elmondom a vásárlóimnak,
hogy a fülbevalóhoz kapott szilikon dugókat tessék használni, különben
a könnyű fülbevalókat hajlamosak a sálak kipiszkálni a fülből, és ilyenkor
szoktatok hívni szomorúan, hogy "elveszett a fél fülbevalóm". A szilikon
dugót rátenni csak egy mozdulat reggel, viszont garantálja, hogy
meglegyen a kedvenc fülbevalód még este is! :) 

Végre beköszönt a jó idő, néhány hónapra búcsút
mondhatunk a sálaknak, és ezzel együtt eljön a nagyobb
fülbevalók ideje is! Akár a rövid hajadhoz keresel valami
látványos fülbevalót, akár azt szeretnéd, hogy a hosszú alatt
is látható legyen, ezek a színes, rendkívül nőies fülbevalók
biztosan a hasznodra válnak! És ha mégis csak egy kicsit
kisebbre vágysz, kérheted az INNERbeauty-t miniben is! ;) 

Itt a tavasz, viszlát sál! 

https://artmuller.hu/termek/innerbeauty-fulbevalo-3/
https://artmuller.hu/termek/innerbeauty-fulbevalo-9/
https://artmuller.hu/termek/innerbeauty-fulbevalo-8/
https://artmuller.hu/termek/innerbeauty-fulbevalo-7/


Az INNERbeauty lényege
N Y Á R I  F Ü L B E V A L Ó K

Amikor megalkottam az INNERbeauty kollekciót, szinte már láttam
rajtatok a gyönyörű színeket, alig vártam, hogy meséljetek róla, hogy
milyen érzés ezeket a kívül sötét, belül színpompás szirmokat viselni. 

És akkor befutott az első megrendelés Szilvi barátnőmtől: "Fekete-
fekete nincs?" :D Nos, maradjunk annyiban, hogy lett! 



A pontfüli, ami pont jó
S Z Í N E S  N Y Á R

Nemrég debütált az oldalamon a 72 színben pompázó pontfüli
választékom, melyet Jordán Zsuzsival, a Kisszínes ruhaüzlet
színtanácsadó tulajdonosával dolgoztunk ki. Ezzel a rengeteg
gyönyörű színnel egyedülálló választékot biztosítunk
mindenkinek, aki szereti az apró fülbevalókat! 

Zsuzsi szakértelme biztonsági hálóként ölel körbe, ha
színtanácsadásra mész hozzá, és miután a színkendők
segítségével meghatároztátok a pontos színtípusodat, a végén
akár meg is vásárolhatod a csúcsszíneidből összeállított ötös
szettet is az üzletben! Mind a 12 színtípusnak készítettünk egy-
egy ilyen összeállítást, de nemcsak az üzletben van lehetőség
válogatni ebből a gyönyörű palettából! 

Az artmuller.hu webshopjában megtalálod a jobb oldali 
 színskálát, s ha rákattintasz, a színválaszték oldalon minden
egyes színnel megismerkedhetsz külön-külön is, megnézheted
nagyobb méretben, elolvashatod a szín pontos leírását (kinek
javaslom és kinek kevésbé). 

http://kisszines.eu/
https://artmuller.hu/
https://artmuller.hu/szinvalasztek


A pontfüli, ami pont jó
S Z Í N E S  N Y Á R

Télen a kedvenc színem a fekete, amit ezernyi színpompás fülbevalóval, nyaklánccal szoktam
viselni. Aztán ahogy tavasszal megérkeznek az első kellemesebb hőmérsékletű napok, úgy
vágyom én is egyre jobban a színek után. És persze az sem mellékes, hogy egy forró,
napsütéses nyári napon talpig feketében lenni nem igazán komfortos...

Függetlenül az aktuális trendektől vannak olyan színek, amik minden nyáron felbukkannak.
Ilyen például a kék, a fehér és a piros kombinációja. 

Ezzel a három színnel nemcsak hogy mellélőni nem lehet nyáron, de még ráadásul jól
variálható, egymáshoz remekül illő színekről is van szó. Az már csak hab a tortán, hogy a
sötétkék igazi jollyjoker szín, hiszen bármelyik színtípus beillesztheti a saját ruhatárába.
Hófehérrel és a vörösáfonya-pirossal a tél típusoknak kedvez, de nézzük a többi színtípust is! 

 

tavasz
 

nyár
 

ősz

lime rágó okker



Természet ihlette színek
S Z Í N E S  N Y Á R

Kiszaladtam a kertünkbe néhány szál virágért, és mellétettem Nektek
néhányat a sok-sok gyönyörű pontfüliből. Bár a fotózáskor épp két eső között
voltam, és borongós, hűvös idő volt a kertben, ezektől a szívderítő színektől
mindjárt jobb kedvem lett! Nektek melyik a kedvencetek? 



A tiramisu új élete
N Y Á R I  F I N O M S Á G O K

Van nálunk egy csodaszép szederlugas a kertben, ahol
isteni finom szeder terem nyaranta. Amikor beindul a
szeder-szezon, nálunk szinte minden héten szedres
tiramisu a desszert. Könnyű és krémes, igazi nyári
nyalánkság. Persze, ahogy minden recept, ez is csak egy
alapgondolat, amit ki-ki a saját ízléséhez igazíthat, de az én
receptemet most nagy szeretettel megosztom Veletek!
Íme: HOZZÁVALÓK: 

350 + 150 g szeder
500 g mascarpone
4 tojás
4 púpos ek porcukor
200 g babapiskóta

ELKÉSZÍTÉS
1. Leszedem a szedret, eleve két külön tálba. Az egyikbe
mennek a nagyon érett, édes darabok, a másikba
mehetnek a majdnem érett, már fekete, de még savanykás
szemek.
2. A 350g-os savanykásabb szemeket megmosom,
turmixgépbe teszem egy púpos evőkanál porcukorral.
Leturmixolom, aztán nagyobb lyukú hálón (vagy szűrőn)
átszűröm, hogy a magok ne kerüljenek bele a sütibe. (A
művelet után úgy néz ki a kezem, mintha épp vérfürdőt
rendeztem volna.)
3. Egy tálba lerakom a piskótákat egy rétegben, majd
meglocsolgatom őket a szederpéppel.
4. Egy nagyobb tálban összekeverem alaposan a
mascarpone-t a tojások sárgájával, meg 3 púpozott kanál
porcukorral.
5. Egy kisebb tálban a tojások fehérjét kemény habbá
verem, majd óvatosan belekeverem a mascarpone-s
cuccba.
6. Ennek a masszának a felét öntöm a szedres piskótákra.
7. Újabb sor piskóta, újabb szederpép, újabb krém réteg
következik, majd a tetejére teszem a megmosott, édes
szedreket.
8. Egy éjszakára hűtőbe dugom, másnap pedig már készen
is áll arra, hogy felfaljuk! 



pontfülit 
nagy, látványos fülbevalót
gyűrűt
nyakláncot
karkötőt
hajbavalókat
kulcstartókat
naplót/zsebnaptárat díszítek vele
könyvjelzőket alakítok ki belőlük
fa képeslapok "képes" fele alakul ki általa
egyedi képeket készítek belőle,                                                                                                             
 mint például ez a mellékelt kép,                                                                                                              
 melyet a biatorbágyi Viaduktról készítettem. 

Ha egy vásárban találkoztok velem, sokszor kérdezitek, hogy "Ez miből van? És az a másik
miből?". Ilyenkor rendszerint nagy meglepetést okozok azzal, ha elmondom: nálam
mindennek ugyanaz a csodálatos, sokoldalú anyag az alapja! Ez az anyag nem más, mint a
polymer agyag, leánykori nevén "süthető gyurma", de ezt a kifejezést tőlem biztosan nem
fogod hallani. 

Hogy miért? Nagyon egyszerű. Az angol polymer clay kifejezést azért fordítom szó szerint,
mert a gyurma elnevezés komolytalanná teszi az anyagot. Gyermekjátéknak tűnik, holott
korántsem olyan egyszerű vele a munka sokszor, mintha csak leülnénk egy kicsit gyurmázni. 

Az anyag maga gyúrható és formázható (ideális esetben), azonban számos fortélyt és trükköt
bevetek munka közben, hogy biztosan az történjen, amit a végeredményen látni szeretnék.
Több ismerősöm is úgy járt, hogy vettek néhány csomag polymer agyagot, és leültek, hogy
elkészítsék belőle az előre kigondolt apróságokat. Aztán jött a telefon, üzenet, hogy ez most
miért nem megy? Ezzel most mit csináljak, ha nem akarja azt, amit én? 

Ezek az alapanyagok végül nálam kötöttek ki. Vagy azért, mert az illetőnek elment tőle a
kedve, vagy azért, mert megkért, hogy inkább én csináljam meg, amit elképzelt. Ez egy
rendkívül sokoldalú anyag, hiszen látjátok az oldalamon is, hogy milyen sokféle dolgot
készítek belőle: 

Egy biztos, számomra már szenvedéllyé vált, hogy próbálgassam ennek az anyagnak a
határait, és a kísérleteimet mindig meg is mutatom Nektek a Facebook oldalamon. Ha még
nem tetted, feltétlenül csatlakozz hozzánk, jó kis társaság gyűlt össze nálam! 

facebook.com/ArtmullerEsPont
 

Gyurma vagy agyag?
M Ű H E L Y T I T O K

https://facebook.com/ArtmullerEsPont


Az                                negyedévente megjelenő
számaiban minden alkalommal kínálok egy kis
kedvezményt Neked arra az esetre, ha szeretnéd
kedvezőbb árakon beszerezni a kedvenceidet! 

Ebben a számban egy olyan 20%-os kedvezménykupont
adok most, mellyel a webáruházban BÁRMIT választhattok,
BÁRMILYEN összegért, és a fizetésnél erre a kuponkódra a
gép automatikusan le fog vonni 20%-ot a végösszegből. 

Ezt a kuponkódot* írd be a pénztárnál a megfelelő helyre: 

Kuponok és akciók
K E D V E Z M É N Y E K

AM20

*A kupon 2022. május 2-30. között érvényes!



Köszönöm, hogy velem tartottál a magazinom első számában,
remélem, találtál benne hasznos ötleteket, tippeket,
információkat! Három hónap múlva érkezik a következő szám,
akkor majd az ősz témaköre lesz a fókuszban, de addig még
előttünk a nyááár! 

Kívánok Neked sok csodás élményt, pihentető, lélekfeltöltő
kalandokat!  

Szeretettel, 
Ágnes

KÖSZÖNÖM!


