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Egy rendkívüli magazin,

amely csak Rólad szól.

Élvezd az Önmagaddal

töltött időt, miközben

lapozgatod.
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Erre figyelj vásárláskor!

TARTALOM

JDS Autumn

JDS Vibes
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Hazai tervezők gyönyörű 
kollabor�ci�ja.

Garancia �s karbantart�s. 

Egy kollekci�, amely �t�rja a
kar�r�kr�l alkotott gondolataidat.
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HAxJDS

Közös kollekci� Hodlik Ann�val.
17



BCEFW  Side event
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Egy �vesek vagyunk! N�zd vissza
velünk közösen az elm�lt egy �v

tört�n�seit.

JDSBudapest első
divatbemutat�ja hazai tervezőkkel

közösen.
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Boldog

születésnapot

nekünk!

Ismerd meg a márka

alapítóját!

27

"A gyermekkori �lmom a
r�m�lmomm� v�lt."



STAY INSPIRED
" NEVER STOP DREAMING. "

– @JDSBUDAPEST
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Meg�rkezett a v�rva v�rt őszi/t�li
kollekci�nk, amely a kar�r�kr�l

alkotott gondolatainkat
alapjaiban megv�ltozatja.

Energikus sz�nei, v�gtelenül puha
tapint�sa a legjobb t�rs a
hidegebb  napok b�rmely

pillanat�ban.

Tök�letes összhang, itt-ott mer�sz
sz�n - �s anyagminta v�laszt�s,

valamint kiv�teles nőiess�g
jellemzi.
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"Ne kövesd a trendeket! Ne hagyd, hogy a divat
kisaj�t�tson t�ged, te döntsd el, mi vagy, �s mit akarsz
kifejezni azzal, ahogyan öltözöl, ahogyan �lsz!" (Gianni
Versace)

Kar�r�ink �j őszi/t�li kollekci�j�ban
k�pr�zatosan gyönyörű val�di bőr sz�jak� a
főszerep. 

A m�lt�n kapott POSITIVE VIBES neve is
arra utal, hogy gondosan v�logatott
energikus �rnyalatai arra hivatottak, hogy
sz�nes�ts�k hűvösebb �s borong�sabb
napjaidat.

A kollekci� jegyeiben hű maradt a
JDSBudapest-től megszokotthoz: tök�letes
összhang, itt-ott mer�sz sz�n- �s dögös
anyagminta v�laszt�s, valamint kiv�teles
nőiess�g jellemzi.

Teremtsd meg a hangulatodat ezekkel a
lehengerlő �jdons�gokkal. N�zz körül,
k�n�latunkban, ugyanis sz�mtalan sz�nre
bukkanhatsz! 

Helyet kapott a piros, k�k, lila, berkenye
narancs, zöld, de megtal�lod a finom p�der
�rnyalatot, vagy l�gy homok sz�nt is. 

Merülj el a sz�nek adta vil�gban, hagyd, hogy
�rnyalatuk felszabad�tsa benned �ppen azt,
amire most a legnagyobb szüks�ged van! 
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jdsbudapest.hu

https://www.citatum.hu/szerzo/Gianni_Versace
https://jdsbudapest.hu/
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Előkelő füstbarna kar�ra, amely

k�tf�le sz�mlappal is el�rhető. Ez a

p�ratlanul nőies �rnyalat

melegs�get �s hat�rozotts�got

�raszt. Finoman simul

öltöz�kedhez, miközben

meghat�roz� jelens�g. 

Közk�v�natra megjelent a piros

sz�n a JDSBudapest

pelatt�j�ban! Ez az ezerarc�

kar�ra viselhető sportos, �m

eleg�nsabb szetthez egyar�nt.

Egyedül�ll� �rnyalata olyan

vil�gba rep�t, ahol kiv�teles

magabiztoss�ggal l�phetsz fel

�leted valamennyi

momentum�ban! 

FÜSTBARNA ÉS PIROS 

Berkenye
narancs

Benetton zöld
A p�ratlan benetton telt zöld

sz�ne magabiztoss�got sugall �s
megb�zhat� t�rsad lehet a nap

minden pillanat�ban! 

Sz�dületesen �l�nk �rnyalat,
mer�sz sz�nv�laszt�s, amely

lendületet visz a
h�tköznapjaidba. 

jdsbudapest.hu

https://jdsbudapest.hu/
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A JDSBudapest 2021 őszi/t�li

kollekci�j�b�l nem hi�nyozhat ez

a b�mulatosan gyönyörű,

rendk�vül finom �rnyalat�,

kiv�telesen nőies p�der sz�nű

kar�ra. Csak illeszd fel a csukl�dra

�s engedd, hogy finom tapintat�sa

visszaringasson a jelenbe. Hagyd,

hogy a pillanat csod�ja meg�rintse

a lelkedet �s �t�ld azt a Nőt, aki

ott �l benned. 

Hiszünk a sz�nek var�zslatos

erej�ben. Kifejezik

gondolatainkat, �rz�seinket,

aktu�lis neh�zs�geinket. A

sz�nek vil�ga egyben gy�gy�r �s

megold�s is. Egy j�l

megv�lasztott sz�n felold,

megb�k�t, feltölt �s ringat.

Cinkos �s bizalmas. Titkaidat

megőrzi, könnyeidet felsz�r�tja,

�s együtt örül Veled.  

PÚDER

�jk�k

M�lylila
Egyedül�ll� �s rendk�vül mer�sz

sz�nv�laszt�s. A lila sz�dületes
m�lys�gei olyan előkelő vil�gba

rep�tenek, amelyben igaz�n
önmagad lehetsz. 

Klasszikus,�s figyelemfelkeltő.
Visszafogott, m�gis egyedül�ll�.

Viseld farmer-feh�r ing
kombin�ci�hoz, vagy egy

gyönyörű k�k pul�verrel, �s a
hat�s nem marad el!

jdsbudapest.hu

https://jdsbudapest.hu/


Garancia

#01 #02 #03

M�retre �ll�t�s Meg�v�s

A kar�r�k mell� aj�nd�kba
adunk egy szersz�mot is, amelyet
a d�szcsomagol�s vel�r p�rn�ja
alatt tal�lsz. A kisz�ll�t�st
követően emailben elküldjük a
haszn�lati �tmutat�t, valamint a
szerel�si l�p�seket is. Ez azonban
könnyed�n elv�gezhető. 
 Egyszerűen csak fel kell
pattintatni az �ra csatj�t,
m�retre igaz�tani, majd a csatot
vissza kell hajtani. 

Kisz�ll�t�s előtt minden esetben
ellenőrizzük, teszteljük a
v�s�rolt term�kek �llapot�t.
Amennyiben m�gis hib�t
tapasztalsz, esetleg a kiküldött
term�k nincs összhangban az
elk�pzel�seiddel, a hat�lyos
jogszab�lyokkal összhangban a
jdsbudapest.hu 14 napon belül
visszaveszi a term�ket.

Kar�r�ink mell� törlőkendőt is
adunk aj�nd�kba, amellyel
haszn�lat ut�n �rdemes
megtiszt�tani az �r�t. Fontos
azonban, hogy nem
rendeltet�sszerű haszn�lat
eset�n kar�r�ink �s karkötőink
vonatkoz�s�ban egyar�nt nem
�ll m�dunkban visszavenni a
term�ket. Ennek r�szleteit ide
kattintva olvashatod: 
https://jdsbudapest.hu/14-
napos-termek-visszakuldes

ERRE FIGYELJ
VÁSÁRLÁSKOR!

SEGÍTÜNK, HOGY JOBBAN KIIGAZODJ A GANCIÁLIS
SZABÁLYOKON, VALAMINT, HOGY MINÉL TOVÁBB

MEGŐRIZD ÉKSZERED ÉLETTARTAMÁT!

JDS Magazin - 2021. ősz/t�l 9

https://jdsbudapest.hu/14-napos-termek-visszakuldes


JDS MAGAZIN

"MOVE
FORWARD.
GOOD
THINGS ARE 
UP AHEAD."
– @JDSBUDAPEST
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Következő fot�sorozatunk a SALON19
csapat�val közösen l�trehozott kollabor�ci�ba
enged betekint�st. 

A SALON19 Showroom fantasztikus
magyar tervezői kifinomult, örökzöld, 
 klasszikus, �m m�gis modern ir�nyt
k�pviselnek.  Kiv�l� minős�gű, egyedi
tervez�sű �s kialak�t�s�, magyar term�keket
k�sz�tenek. 

A SALON19 tervezői �pp azt testes�tik
meg, ami a JDSBudapest vil�ga is. Ez a vil�g
sz�munkra a JDS Vibes.  

Egy olyan miliő, amely sz�nes�t, feltölt.
Ahol önmagad lehetsz, mert a velünk
eltöltött időd kiz�r�lag R�lad sz�l.
Önmagadra figyelsz, miközben olvasol,
l�tsz, hallasz minket. 
Miközben felcsatolod karl�ncainkat,
var�zsa val�j�ban önmagad fel� rep�t. Egy
olyan gyönyörű Nő fel�, aki ott vagy
legbelül. 

11JDS Magazin - 2021. ősz/t�l

JDS VIBES

SALON19 Showroom weboldala:
https://salon19showroom.webnode.hu/

https://salon19showroom.webnode.hu/
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T�ska: Hodlik Anna Bag
Ruha: Orovica Fashion

�kszer: Ily�s Juli Jewelery, JDSBudapest
Kar�ra: JDSBudapest
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TERVEZŐK

Ruha: Lips Clothes, Orovica Fashion
T�ska: Hodlik Anna Bag

Kendő: Woga by Petra Fuzek
Kar�ra: JDSBudapes 



JDS MAGAZIN

"BELIEVE IN
THE MAGIC
OF THE
SEASON."
– @JDSBUDAPEST
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Ruha: Orovica Fashion
�kszer: Tia Design, JDSBudapest

Kar�ra: JDSBudapest



Ruha: Orovica Fashion
T�ska: Hodlik Anna Bag

S�l: Mulberry Leaf - Handmade Scarves
�kszer: Tia Design, JDSBudapest

Kar�ra: JDSBudapest
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Ruha: Orovica Fashion
T�ska: Hodlik Anna Bag

�kszer: Tia Design, JDSBudapest
Kar�ra: JDSBudapest
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ELRAGADÓ KOLLEKCIÓ

HODLIK ANNA ÉS A

JDSBUDPAPEST

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL.

KERESD VALÓDI BŐR

SZETTJEINKET ÉS

VÁSÁROLD MEG ŐKET

10% KEDVEZMÉNNYEL.

Ann�val a #zerowaste
jegy�ben gondolkodtunk, �s

gyönyörű t�sk�i gy�rt�sa
sor�n megmaradt bőrből

alkottunk �j csod�kat. �gy
mostm�r nem csak a cipőd,
de a kar�r�d is a t�sk�dhoz

illeszkedhet! 
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HA JDSBudapestx
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HODLIK ANNA - HA 

Hodlik Anna, a HA m�rka meg�lmod�ja: 
"A munk�im mind bőrből k�szült, egyedi, k�zműves

darabok.
Elsősorban minimalista, letisztult, könnyed

vonalvezet�sű t�sk�kat k�sz�tek, melyek különleges
alkalmak mellett a h�tköznapokban is meg�llj�k a

helyüket. K�nyelmesek, nőiesek �s nem utols� sorban
időt�ll�ak.

Annak �rdek�ben, hogy n�lam mindenki megtal�lja a
hozz� legjobban passzol� darabot, egyedi

megrendel�sek k�sz�t�s�t is v�llalom!" 
weboldal: https://hodlikanna.hu/

https://hodlikanna.hu/
https://hodlikanna.hu/
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VÁSÁROLD

SZETTBEN 10 %
KEDVEZMÉNNYEL!

T�ska + hozz� sz�nben passzol� kar�r�val szettben
kiv�teles kedvezm�nnyel megv�s�rolhat�!

 
Rendelj üzenetben a info@jdsbudapest.hu email

c�men, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot a
közöss�gi m�dia platformjain: @jdsbudapest,

@hodlik_anna_bag.



BCEFW 

"Remember this: stay tuned
and dream big."

– @jdsbudapest

JDSBudapest első közös divatbemutat�ja nem is
ak�rhol, hanem a Budapest Central European
Fashion Week Side Event Trunk Show
rendezv�ny�n v�lt val�ra sz�dületesen tehets�ges
magyar tervezőkkel karöltve. 

A rendezv�ny folyam�n olyan kiv�teles
emberekkel �s tervezőkkel ismerkedhettünk
meg, akik im�dj�k, amit csin�lnak. Ez pedig süt
az �ltaluk megalkotott darabokr�l!  
Al�zat, kitart�s �s profizmus. Ez sikerük kulcsa.

Fantasztikus lehetős�g �s hatalmas �lm�ny volt
bemutatkozni a nagyközöns�g előtt. Csod�s
visszajelz�seket kaptunk. Köszönjük, hogy velünk
tartottatok!

JDS Magazin - 2021. ősz/t�l 20

Side event

Ismerd meg őket Te is: @asboth_h, @dinart_j.edina, @kinda,
@moscanbudapest, @valbonaleather, @helga_toth_ 



BCEFW Side Event-
Trunk Show

21

Nagyon köszönjük a rendk�vül
sz�nvonalas rendezv�nyt �s a profi

szervezet�st a B72 Studi�nak �s T�th
Helg�nak! 

@b72studio



BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT
JDSBUDAPEST!

Boldog szület�snapot JDSBudapest! Annyira
v�rtuk �rkez�sedet! M�rhetetlen boldogs�g
�s öröm j�r �t, hogy egy �ves lett�l! Isten
�ltessen sok�ig sok-sok el�gedett v�s�rl�val! 

Kiv�teles divatbemutat� a Budapest Central
Fashion Week Side Event Trunk Show
esem�ny�n!

M�rk�nk leg�jabb őszi/t�li kollekci�ja a
POSITIVE VIBES nevet kapta.
Kiz�r�lag bőr sz�jak a főszerepben sz�dületes
�rnyalatokkal. A kollekci� energikus
sz�neivel �tseg�t a bor�s napokon, feltölt egy
nehezebb munka ut�n, �s kecsesen k�s�r
minden pillanatban. 

BCEFW Side Event

Positive Vibes

11.10.

https://jdsbudapest.hu/noi-karorak/positive-vibes


Term�kpalett�nk gyönyörű, egyben
hipoallerg�n karl�ncokkal is kieg�szült.

Emellett megjelentek szettjeink is:
https://jdsbudapest.hu/noi-

karkotok/karlancok 

Adom�nygyűjtő kamp�ny a JDSBudapest �s
a L�lekkel az Eg�szs�g�rt Alap�tv�ny

együttműköd�s�vel. 

Azt�n h�ztunk egy v�ratlant �s
megjelentünk a szurkol�i foci EB

karkötővel: hiszen mi�rt ne lehetne
ford�tva is n�ha? Mi�rt lepjenek csak

minket meg a F�rfiak, mi�rt ne
okozhatn�nk mi Nők is nekik olyan

v�ratlan örömet, amire ritk�bban van
lehetős�g? 

Adom�nygyűjtő karkötő

EB karkötő

Karl�ncok

https://jdsbudapest.hu/noi-karkotok/karlancok


Fantasztikus közös munka
eredm�nyek�ppen a Moevir nemzetközi

magazin c�mlapj�ra kerültünk!
 

https://jdsbudapest.hu/blog/moevir-
magazin-cimlapon-a-jdsbudapest

Kiv�teles lehetős�g ad�dott. Term�keink
megtekinthetők a SALON19 showroom-ban

is lenyűgöző magyar tervezők között.
@salon19_showroom 

Egyedi aj�nd�kdobozaink k�szültek Kiss
Brigivel, amelynek tartalma csod�latos

vir�gcsokor+�kszer. Kell enn�l több
boldogs�g egy nő sz�m�ra? 

@bree_virag 

SALON19 Showroom

Bree Vir�g

Magazin megjelen�sek

https://jdsbudapest.hu/blog/moevir-magazin-cimlapon-a-jdsbduapest


Több h�napos munka eredm�nyek�ppen
2020. november 10-�n elindult  a

weboldalunk, egy�ttal m�rk�nk is
k�zzelfoghat�v� v�lt. A m�rka tervez�se �s a

v�llalkoz�s ind�t�sa 10 h�napos elők�sz�t�si
munka ut�n v�gre sz�motokra is val�s�gg�

v�lhatott. Csod�s �rz�s megosztani azt a
sz�ps�get, ahogy mi l�tjuk a vil�got. 

 
Webshop: jdsbudapest.hu  

Webshop indul�sa

https://jdsbudapest.hu/


"Bárki képes rá, hogy feladja. Ez a világ

legkönnyebb dolga. De talpon maradni akkor

is, amikor mindenki megértené, ha

összeomlanál, az az igazi erő. " (Csattos

Ilona)

26JDS Magazin - 2021. ősz/t�l

JDS
BUDAPEST



"Nincs megalkuv�s, olyan c�lt tűzz ki magad el�, ami
annyira nagy, hogy dolgoznod kelljen �rte. "
Duka Zs�fia, a JDSBudapest m�rka alap�t�ja

A reg�nyt rögvest od�bb haj�tottam �s
szaladtam, rem�lve, v�gre �n is bent lehetek
a nagyok között, mi több, valami igaz�n
fontos dolgot tehetek. 

Anyuk�m k�t mondatban összefoglalta,
hogyan működik a p�nzt�rg�p, �n pedig
pillanatokon belül ott tal�ltam magam a
pulton magasod�, aranyl� kürtőskal�csok
mögött. �reztem, hogy ott, akkor beteljesült
egy �lom. �reztem, hogy helyemen vagyok. 

27JDS Magazin - 2021. ősz/t�l
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A felelőss�gv�llal�s adta lehetős�g �s annak
szabads�ga m�r gyerekkorom �ta hajt.
Kisl�nyk�nt csal�di v�llalkoz�sunkban
voltam kiszolg�l�, ahol valamennyi
nyarunkat munk�val töltöttük.
�desany�mmal �s k�t testv�remmel együtt 
 minden ny�ron Csopakra költöztünk, �s
ment a nagyüzemi kürtőskal�cs �s
palancsinta k�sz�t�s. 

A vend�gl�t�s öröme pillanatok alatt
beszippantott, �s b�r m�g csak 12 �ves
voltam, m�gis, valami különös  v�gy h�zott
afel�, hogy �n is teljes �rt�kűen kivehessem
a r�szemet a csal�di v�llalkoz�sb�l. 

Egyik tikkaszt� ny�ri napon, amikor a
hatalmas fűzfa alatt olvastam a P�l utcai
fi�kat, f�l szememmel folyton oda-oda
tekintettem a szemben l�vő boltocsk�nkra.
�desany�m verejt�ktől csillog� arc�t, 13
�ves nőv�rem sz�v�s hozz��ll�s�t, �s emell�
a k�gy�z� sorokat l�tva nem igaz�n kötött
le a Grund �s a Gittegylet probl�m�ja. 

Tiszt�n eml�kszem: gondolataimat
visszaterelve a kötelező olvasm�nyra,  jött a
megv�lt� ki�lt�s: ZS�FIA! 

Tudtam, eljött az �n időm.



Egyszerűen fantasztikus �rz�s j�rt �t.
Eml�kszem, ahogy a Mammut padj�n ülök,
�s �rt�keltem az elm�lt h�napokat...
Felfoghatatlan �rz�s �s le�rhatatlan h�la
ker�tett hatalm�ba. Boldog voltam, mert egy
gyermekkori �lmom v�lt val�ra. Mindezt 
 kev�sb� ide�lis körülm�nyek közepette: 
 fő�ll�s, egyetem, majd �llamvizsga �s egy
nyelvvizsg�ra k�szül�s mellett. 

�letem napjai akkor f�l �r�kra voltak
beosztva. Pontosan tudtam, reggel 6 �r�t�l
este 11-12 �r�ig, f�l�r�nk�nt mi a teendőm �s
hol kell lennem. 

A lendület pedig nem tartott addig, ahogy
terveztem.
Hamar vil�goss� v�lt, hogy a temp� nem lesz
fenntarthat�. A c�ljaimb�l �s napjaimb�l
ugyanis egy valami j�csk�n kimaradt. �n. 

A napi 17-18 �ra munka gyakorlatilag
felem�sztett. Felismerhetetlenül f�sultt� �s
egy idő ut�n boldogtalann� v�ltam.
Kij�zan�t� zuhan�s volt, amellyel szemben
egyszerűen tehetetlennek �reztem magam. 

Magamat hib�ztattam: valamit nem csin�lok
j�l, velem van a probl�ma, semminek nem
tudok örülni, vagy tal�n nem gyakorlom
el�gg� a h�l�t �s az al�zatot. Önmarcangol�
gondolatok uralkodtak el rajtam. 

Azt�n jött a következő szakasz: m�r a testem
is elkezdte küldeni jelz�st a rendszeres
megbeteged�sekkel. 

�letem egyik legkomolyabb leck�je volt. 

28

Lelkesed�sem nem hagyott al�bb; n�h�ny
h�ten belül el is döntöttem: ha nagy leszek,
nekem is lesz egy saj�t kis �ttermem.
 
15 �v eltelt�vel, h�tam mögött m�r kisebb-
nagyobb amb�ci�kkal �s pr�b�lkoz�sokkal,
�letem lehetős�ge jött velem szembe. 
Egy vissza nem t�r�tendő �llami t�mogat�s
p�ly�zata, amellyel elind�thatom első
�rdemi saj�t v�llalkoz�somat. A p�ly�z�s
sikeres volt �s 2015-ben r� is l�ptem Az
�tra. 

Mindent beleadtam. Majd 6 h�nap m�lva,
gyakorlatilag valamennyi progn�zist
felülm�lva  nyeres�ges szintre tudtam
felh�zni a saj�t �ttermemet. 

JDS Magazin - 2021. ősz/t�l



A csapat ugyanis valamilyen okn�l fogva a
nem folytatta az együttműköd�st, �gy �jabb
h�napok �s sok-sok munka�r�t követően ez
az ötlet sem val�sult meg. 

�jabb csendes pihenő.

Hogy egy kis inspir�ci�t gyűjtsek, m�s
vonalon kezdtem el k�pezni magam.
Elkezdtem k�naiul tanulni, �s letettem egy
alapfok� nyelvvizsg�t. 

A nyelvvizsga ut�n pedig egy kis pihen�s
következett. 
�letem első p�r h�napja volt, amikor fő�ll�s
mellett semmi m�s komolyabb teendőt nem
v�llaltam. Felismertem �s bel�ttam, igaz�n
üd�tő �s szüks�ges egy kis kikapcsol�d�s. 
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A gyermekkori �lmom a r�m�lmomm�
v�lt.

Hatalmas tör�s, �ri�si csal�d�s, amely
k�m�letlenül visszahaj�tott a rajtvonalhoz. 

Sok-sok im�ds�ggal �s egy coach
seg�ts�g�vel meg tudtam �s meg is mertem
fogalmazni: m�shol van az utam.
Hihetetlen fordulat. 

Sok időt nem hagytam a regener�l�d�snak.
A sport �s az eg�szs�g hobbi szinten mindig
is kiemelten foglalkoztatott. Rengeteget
olvastam, tanultam a t�m�ban, �gy először
afel� fordultam. 
Elv�geztem egy Pilates tanfolyamot, �s egy
nemzetközi c�g hazai pilates oktat�si
h�l�zat��rt lettem a felelős. Sajnos az
együttműköd�s nem kedvezően alakult, �gy
�jabb befektet�s �s megannyi energia ment
a levesbe. 

Kisebb m�lypont ut�n azonban �jra
visszatal�ltam önmagamhoz. 
�lmaimat ism�t megfogalmaztam, �s
kutakodtam tov�bb. 

�rdeklőd�si körömet sz�nesnek ismerem. 
A p�nzügy, oktat�s �s az IT vonal is vonz,
ez�rt fő�ll�somban v�ltottam, majd 
 emellett elkezdtem egy szak�rtőkből �ll�
online hazai h�l�zat kialak�t�s�t először
egyedül, majd egy csapattal közösen. 

Ma m�r tal�lkozunk p�r ilyen megold�ssal,
annak idej�n ez m�g �jdons�gnak sz�m�tott
(volna). 
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�m viszonylag hamar �reztem a k�sztet�st
arra, hogy valamibe ism�t belefogjak.
Rengeteget foglalkoztam a k�rd�ssel, sokat
olvastam, besz�lgettem m�sokkal, rem�lve,
eljön a sugallat. 

Hajtott a v�gy, hogy olyat csin�ljak, ami
bizonyos tekintetben egyedi, ami hűen
k�pviselheti azokat az �rt�keket, amiket
vallok �s amikben hiszek, valamint szebb�
teheti m�sok mindennapjait is. 

Valamit, ami az emberekhez hozz�ad. Ami
seg�ti, inspir�lja őket. Valamit, amiben ott
rejlik a lehetős�g, hogy mindig velük
legyen. Eml�keztesse őket arra, hogy
körülm�nyeiktől függetlenül j� emberek,
sokkal többek, mint amit magukr�l
elhisznek, vagy elhitettek velük, emellett
eml�kezteti őket arra, hogy bizonyosan
mindent megtesznek mindennapi
helyzetükben. B�tor�tani �s b�ztatni
akartam őket. Mindezt �gy, hogy valami
olyasmit v�gezzek, ami kicsit csajos, nőcis,
amiben lehet kreativit�s, haszn�lhatom a
sz�p�rz�ket, �s előny a kifinomults�g. �gy
született h�t meg a gondolat 2020
janu�rj�ban, hogy egy kieg�sz�tő m�rk�t
szeretn�k �p�teni. 

10 h�napos elők�sz�tő munk�t követően
2020. november�ben megszületett �s
elindult a JDSBudapest, hazai
divatv�llalkoz�s.

Egy olyan m�rka, amely genetik�j�b�l
ad�d�an t�lmutat term�kein. 

 

Amely amellett, hogy nev�vel csod�s
Magyarorsz�gunkat öregb�ti, minden
elem�ben k�pviseli  a felelőss�gv�llal�st,
szelids�get, al�zatot, örömet �s az �let ir�nti
nagyrabecsül�st. 
Egy olyan m�rka, amely egy szeletke
belőlem. 

K�pviseli a mindennapi tal�lkoz�st
embert�rsaimmal, k�pviseli az őszintes�get,
hűs�get, sz�ps�get �s finoms�got. 

Tudom, �s l�tom, rengeteget kell m�g
tanulnom. De elsz�nt vagyok, mert hiszem,
hogy v�geredm�nyben a vil�g több, szebb,
�rt�kesebb, �s boldogabb lesz �ltala. 
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