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Tolosaldeko
gizarte 

eragileak

ATARIA IRRATIA
107.6 FM

Edergintzari lotutako gehigarria osatu du TOLO-
SALDEKO ATARIA-k, norbera eder sentitzen lagun-
tzeko profesionalen zerrenda luzea baitago es-
kualdean. Edertasunak mila ertz ditu eta bakoi-
tzak marraztu dezake berea. Janzten dugunetik,
gure azalaren itxuratik edota egiten dugunetik
harago doa edertasuna, baina guzti horrek lagun-
du dezake bakoitzak bilatzen duen edertasun ho-
rretara gerturatzen. Eta horretarako laguntza be-
har izanez gero, edergintzari lotutako zentro edo-
ta dendetan aurkitu ahal da.
Urte luzeetako esperientzia eta jakituria duten

profesionalen aholkuak esku eskura dituzte es-
kualdeko herritarrek. Tolosaldean, bertan, gertu

eta eskura baitago beharrezkoa den guztia; pun-
tako estetika tratamenduak dituzten profesiona-
lak daude, gorpuzkera eta tamaina guztietarako
aproposak diren jantzi eta osagarriak dituzten
dendak edota neurrira zein ukitu berezia izango
duten arropak egiten dituzten pertsonak daude,
kirola egiteko material egokiena aukeratzeko sal-
tokiak ere badaude... Aukera zabala dago oso
urrutira joan beharrik gabe. Azken urtean bizi du-
gun egoerak gizarte osoa kolpatu du eta guztion
elkartasuna behar da egoerari buelta ematen la-
guntzeko, pixkanaka bada ere. 
Erosi eta kontsumitu eskualdean, eskualdeak

bueltatuko dizu eta.

Testuak eta argazkiak: Irati Saizar Artola. 
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LIXONÉ

Helbidea: Ibaiondo industrialdea, 11, (Aduna) Telefono zenbakia: 943 69 12 80
Webgunea eta salmenta: cosmeticalixone.com

Tolosako salmenta puntuak: Ezeizabarrena janari denda (Zumalakarregi kalea, 4), Saberri Lurrindegia (Kale Nagusia, 17), BM supermer-
katua (Rondilla kalea, 30), eta Maxi Eroski (Iurre auzoa)

Sare sozialak: @cosmeticalixone (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest eta Youtubeko kanalak ditu)

KOSMETIKA 
NATURALA
Lixoné Laborategiak 1986. urtean jaio zen. Landareetatik ateratako produktu naturalak erabilita azala zaintzeko, kosmetika lantzeko eta norberaren higie-
nerako produktuak zituzten eta dituzte oinarri. Ikerketa eta lan asko egin ondoren 1993. urtean hasi ziren Lixoné produktuak merkaturatzen. Salto ikaraga-
rria eman zuen Lixonék 90eko hamarkadan beraz, baina ordutik ez du etenik izan eta berrikuntza, garapena eta hazkuntza izan dira ordutik, bere ikurrak. Eta
emaitza argia da: familia osoak erabili ditzakeen produktu naturalen eskaintza zabala du. 

Norberaren garbitasunerako eta kosmetikako produktuak ditu Adunan dagoen enpresak eta ekoizpen industrialean aritzen diren beste marka batzure-
kin alderatuta, Lixonék eskulangintza zaintzen du; lote txiki eta bereziak egiten ditu, euren burua mimatzea eta kalitatezko produktu naturalak maite dituz-
ten bezeroei zuzenduak. 

Lixonéren produktuak naturalak dira eta nekazaritza ekologikoko ingrediente organikoak erabiltzen ditu. Horregatik ekoizpen eraginkorra bilatzen du;
kutsatzen ez duena eta baliabideen gehiegizko xahuketa baztertzen duena, natura eta
ingurumena maite baititu Lixonék. Erabiltzen dituen ontziak birziklagarriak dira eta pro-
duktuak ez ditu animaliekin probatzen. Izan ere, animalia jatorriko produktuak bazter-
tzen ditu, salbuespena erleen argizariarekin egindako karité gorputzerako gantz hidra-
tantea, aurpegirako kremak eta Aloe Veraz egindako dutxarako gela dira. Era berean, ez
dute kontserbagarririk erabiltzen, eta kontsumitzailearen segurtasuna eta produktuen
kalitatea bermatzeko parabenorik gabeko produktuak erabiltzen ditu. Lixonék dituen
krema, gel eta xanpuak behin irekita 12 hilabetez irauten dute eta ez dute perfumerik
erabiltzen. Azala ohikoa baino sentiberagoa dutenentzat kalendula eta erregeren jelea-
rekin egindako aurpegirako krema dute. 

Ez dira horiek dituzten produktu bakarrak. Zerrenda luzea du, pertsona bakoitzaren
ezaugarrietara egokitzen direnak eta osagaiak naturalak dira beti: aloe vera, oliba, ar-
gan, koko edo almendra olioak, mosketa arrosa, kalendula edo karité-a erabiltzen dituz-
te. Eta produktuak ere askotarikoak dira: azal sentiberentzat egokiak diren aloe vera,
glicerina edo oliba olioa oinarri dituzten gelak dituzte, glicerina edota koko xaboiak, azal
gantzatsuentzat egokiak diren sufre, lokatz edo itsas lohiarekin egindako xaboiak, azal
bakoitzarentzat egokiak diren gorputzerako kremak, oliba olioarekin edota aloe verare-
kin egindako aurpegirako kremak, begi inguruan emateko krema edota oliba olioa oina-
rri duen serum-a ere badute, produktu sorta zabal batekin batera. 

Askotariko produktuak, askotariko azal eta beharretarako. Baina oinarria bera da beti:
kalitate goreneko produktu naturalak prezio onenean eskaintzea.
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Izen aldaketa baten ondoren, haize berriekin eta
berrikuntzekin hasi du urtea Vitalis estetika zen-
troak. Adituak dira depilazioan eta aurpegiko
zein gorputzeko tratamenduetan. Eta edertasuna ulertzeko modu ezberdinetara irekiak
daudenez, zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzen dituzte. Tratamendurik eraginkorrenak
lortzeko, gakoa da Vitalisen lantaldea osatzen duten maila altuko profesionalen aholkula-
ritza, pertsona bakoitzaren baldintza eta helburuetara egokitu dadin aplikatu beharreko
tratamendua. 

Puntako azken teknologiak dituzte, tartean Euskal Herri osoan beste inon topa ez dai-
tezkeen aparatuak. Eta kontzentrazio maila altuko kosmetika produktuak baliatzen dituz-
te teknika ezberdinekin uztartu eta emaitzak borobiltzeko. Hiru ardatz nagusitan barne-
biltzen dira estetika zentroan eskaintzen dituzten zerbitzuak:
Laser depilazioa
Laser bidezko depilazioari dagokionean, edozein larruazal edo ile mota tratatzeko gaitasu-
na du Vitalisek hiru uhin konbinatuko laserrari esker: Alejandrita, Diodoa eta Neodimio-
Yag-a. Era berean, indar handiko zero azpiko hozte-sistema duen laser aplikagailua dute.
Bi ezaugarri horiek dira zentroaren bereizgarri nagusiak; pertsona bakoitzaren beharretara
egokitu eta mina ia erabat desagerraraztea ahalbidetzen dutenak. Laser depilazioari da-
gozkion prezio orokorrak ondorengoak dira, saio bakoitzeko: gune txikietarako 20 euro,
gune ertainetarako 35euro, gune handietarako 50 euro eta XL guneetarako 75euro.
Aurpegiko tratamenduak
Larruazalaren diagnostikorako sistema baten bidez, aurpegiko —zein gorputzeko— azala-
ren egoera aztertu, eta horren arabera, bezero bakoitzarentzako onuragarriena den trata-
mendua aholkatzen dute. Izan ere, gorputzeko atalik delikatuena da aurpegia eta, beraz,
zaintza eta arreta berezia eskatzen du.Aurpegiko garbiketa mota ezberdinez gain, adinaren
aurkako tratamenduak ere eskaintzen dituzte, zahartze prozesuen identifikazioa, preben-
tzioa eta leheneratzea helburu dutenak. Honela, zimurrak ezabatu, ahultasunaren garape-
na geldiarazi eta hidratazioa zein argitasuna ematen dizkio tratamenduak aurpegiko aza-
lari.Aurpegiko garbiketek eta tratamenduek 45 eurotik aurrerako kostua dute.
Gorputz birmoldaketa
Norberak eduki nahi duen gorputza izateko erabiltzen dituzten teknikek inestetismoak pre-
benitu, hobetu eta zuzentzen dituzte. Eta, beraz, tratamendu berritzaile horiekin gehiegizko
pisua, grasa lokalizatua, zelulitisa eta biguntasuna lantzen dituzte. Erredukzioa, birmolda-
keta eta erreafirmazioa lortzeko erabiltzen dituzten teknikak ondorengoak dira: ultrasoi-
nuak, radiofrekuentzia, vacumterapia eta infragorriak. Prezioak 30 eurotik abiatzen dira.
Tolosan eta Beasainen
Tolosan eta Beasainen ditu bere zentroak Vitalisek. Batean zein bestean, tratu pertsonali-
zatuaren eta giro goxoaren bidez, etxean bezala sentituko zara, tratamendurik eraginkorre-
nez gozatzen duzun bitartean. Zabaldu hegoak edertasunari!

VITALIS 
ESTETIKA 
ZENTROA

Helbidea: San Frantzisko pasealuekua, 24 (Tolosa) eta Dolare kalea, 1 (Beasain)
Telefono zenbakiak: 943 903 664 eta 645 698 533 (Tolosa) / 943 041 715 eta 625 592 938 (Beasain)

Webgunea: vitalis.eus Posta elektronikoak: tolosa@vitalis.eus / beasain@vitalis.eus
Instagram: @vitalis_beasain_tolosa Facebook: @vitalisBeasainTolosa

ZABALDU 
HEGOAK 
EDERTASUNARI  
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Helbidea: Nafarroa etorbidea, 1, behea (Tolosa) 
Telefono zenbakia: 943 96 89 93 
Webgunea: onditz.eus

NORBERE BURUAREN 
ZAINTZA
Norbere burua, gorputza eta azala zaintzeko zerbitzu integrala eskaintzen
du Onditz estetika zentroak. Aurpegiko nahiz gorputzeko tratamenduak egi-
ten ditu. Garbitasuna eta hidratazioa lantzen ditu batetik aurpegiari dago-
kionean, eta gorputzeko kasuan, masaje lasaigarriak eta tratamendu antize-
lulitikoak eskaintzen ditu. 
Aurpegikoen kasuan, kosmetika konbentzionaletik harago, krema birsor-

tzaileen linea berri batekin hasi da lan egiten, Dermia Solutionekin, zehazki.
Denborarekin zelulek beren funtzioa galtzen dute gutxika, eta linea horrek
zelula horiek aktibatu egiten ditu. Gainazaletik barrurako lana egiten du be-
raz, baina baita barrutik kanporakoa ere. Hidratazio falta, azalaren ahulta-
suna edota zimurrei aurre egiteko punta-puntako produktuak dira. Garbi-
tzeko xaboia, esfoliatzailea, seruma, begi ingururako krema edota aurpegi-
rako krema eros daitezke, azal lehor nahiz mistoarentzat. Ingurumenari ere
begiratzen dio marka alemanak: lehen erosketan ontzia erosita, berriro be-
har denetan produktua berriz kargatzeko aukera ematen du ontzia erosi
gabe. Etxeko tratamenduaz gain, kabinako tratamendua ere eskaintzen da
Onditz zentroan. 
Horrez gain, argizari eta laser bidezko depilazioa egiten du. Solarium zer-

bitzua ere eskaintzen du. Egun arrunt zein ezkontzetarako makillajeak egi-
ten ditu eta baita manikura eta pedikurak ere.
Bezeroarentzat hoberena bilatzen saiatzen da Onditz. Bakoitzak lortu

nahi duen hori lortzen ahalegintzen da, bide horretan bezeroa entzun, go-
mendioak eman eta zainduz.  

AFRIKAKO KOLOREETAN
2015ean hasi zen Kaori proiektua forma hartzen. Etxean egindako osaga-
rriak azoketan saltzen zituzten lehenik, eta ondoren, 2018ko irailean, denda
ireki zuten Villabonako Kale Nagusian, jendeak sortze prozesua ikusi eta
egiten dutena erosteko aukera izan dezan. Dantzak, musikak eta maitasu-
nak Afrikara eramanda, handik ekarritako oihalekin sortzen dituzte osagarri
zein jantziak dendan bertan, Kaori Faktorian. 
Turbanteak, nezeserrak, diru-zorroak, buffak, poltsak eta beste egitetik,

pixkana arropa ere josten hasi dira: kimonoak, alkandorak, gonak, txaleko-
ak... Etxerako osagarriak ere egiten dituzte: kuxinen zorroak, saskitxoak, ki-
karak, haurrentzako baberoak, txupeteak eramateko zorroak edo kuloteak,
eta askoz gauza gehiago. Azkenaldian eta uda aldera begira, modelo eta
patroi berriak ari dira sortzen.   
Beste artista batzuen osagarriak ere ekartzen dituzte faktoriara. Orain

gutxi, Kaorin lekutxo bat egin du Amlu markak. Jatorri begetaleko termo-
plastiko biodegradagarriarekin egindako belarritakoak saltzen dituzte, fak-
torian bertan eginda hauek ere. Produkzio eta bilduma txikiak egiten dituz-
te, esklusibotasuna bilatuz.

ONDITZ

KAORI
FAKTORIA
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Helbidea: Kale Nagusia, 25 (Villabona) Webgunea: kaorifaktoria.com
Instagram: kaori_faktoria Facebook: Kaori Faktoria



BÁB

KIMETZ 
ETA SKFK
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Helbidea: Kale Nagusia, 8 eta 21 (Tolosa) Telefono zenbakia: 943 57 18 40 
Webgunea: kimetz.eu 

Instagram: kimetzdenda / skfk_tolosa
Facebook: Kimetz Denda / Skfk Tolosa 

JOLASTEA, 
NORTASUNA ZAINDUZ   
Emakumeentzako arropa, oinetakoak eta osagarriak aurki daitezke BáB
dendan. Marka ezberdinekin jolastea da Itziar Eizmendiri gehien gustatzen
zaiona, bezeroaren pertsonalitatea mantentzea, bere estiloa eta nortasuna
ere mantenduz. Horrela, konbinazio proposamen ezberdinak egiten ditu,
moda aspergarria izan ez dadin. 
Proposamen berritzaileak ditu gogoko, beraz, arriskatu nahi duenak badu

aukera BáB dendan. Moda minimalista jarraitzen du, abangoardista. Era
berean, sinpletasuna aurkitu nahi duenarentzat edo zerbait sofistikatuagoa
nahi duenarentzat zabalik ditu ateak. Bertako estiloaz gain, eskandinaviar,
italiar eta frantses estiloko etxeekin egiten du lan. Arropen kasuan, Samsøe
Samsøe, Marie Sixtine, Minimum edota See U Soon bezalako markak aurki
daitezke. Oinetakoetan, berriz, Va-
gabond edo 220V markak, besteak
beste. Osagarriei dagokienez, Papi-
roga markaren belarritakoak ditu
salgai, eta hainbat diseinatzaile
euskaldunekin ere egiten du lan,
besteak beste, Naiara Elgarrestaren
poltsak ditu edota Maitane Bilbao-
ren fularrak. 
Mimoz, maitasunez eta arreta

handiz hautatzen ditu dendarako
jantziak Eizmendik. Produktuen
prozesu guztia hartzen du kontuan;
nondik datorren eta baita nork egin
duen ere. Kalitateari eta diseinuari
zorroztasunez begiratzen die eta
jasangarria denaren aldeko apus-
tua egiten du. 

Helbidea: Gernikako Arbola Lorategiak, 1 (Tolosa) Telefono zenbakia: 943 65 56 80 
Facebook: BaBTolosa Instagram: bab_tolosa

SORTZE PROZESUA 
KONTUAN

Komertzio txikietan kontsumitzearen aldeko apustua bultzatu nahi dute Ki-
metz eta SKFK dendetan. Bezeroak kontziente izatea nahi dute zer erosten
duten, nondik datorren, prozesua nolakoa izan duen. Izan ere, hiru euroko
kamiseta bat erostean, ezinezkoa da merkatura iristeko prozesu horren
atzean baldintza guztiak bermatuta izatea; langileak ondo ordainduta, ingu-
rugiroa zainduta... hor norbaitek galdu behar du. Etorkizunerako zer nahi
dugu? galdetzen dute Kimetzen eta SKFKn. 
Horren jakitun dira, atzean badakite zer dagoen, beraz, Kimetz eta SKFK

dendetarako, gizonezkoenerako zein emakumezkoenerako, ahal dela ja-
sangarriak diren markekin egiten dute lan, kontzienteki aritzen dira; beste-
ren artean, SKFK, Ecoalf edo Bask in the Sun bezalako markekin, esaterako.
Arropaz gain, oinetakoak eta osagarriak ere aurki daitezke. Bertakoa zain-
tzen dute, bertako markei ere lekua eginez, marka berriak laguntzeko. Ireki-
ta daude gertuko markak saltzeko. 
Orain, gainera, produktuak online erosteko aukera ere zabaldu dute ki-

metz.eu webgunean. Hala ere, dendetara joan nahi duena esku zabalik har-
tuko dute. Bezeroei eskerrak eman nahi izan dizkiete azken urtean jaso du-
ten babesagatik.



ARALAR
CAMP
BASE

Helbidea: Laskoain kalea, 7 (Tolosa) Facebook: Aralar Camp Base
Instagram: aralarcampbase

MENDIAREN 
BUELTAN  
1979. urtean Anate Iturraldek, Txurik eta Mikel Arrastoak abentura berri bat abiatu zuten Tolosan: Aralar Kirolak denda ireki zuten. Esperientzia handiko
mendizaleak izanik, Euskal Herrian aurkitu ezin ziren kalitatezko mendiko arropa eta materiala saltzeari ekin zioten Tolosako Laskoain kalean. 

Urteetan Euskal Herrian mendiko materiala saltzen zuen denda bakarra izan zen, kalitate handiko eta esklusiboak ziren produktu asko zituzten. 80 eta
90eko hamarkadetan erreferente bilakatu ziren bere sektorean, eta fondoko eskiaren ondorioz, Estatu mailan oso ezaguna egin zen Aralar Kirolak denda.
Kirola eta mendizaletasuna aktiboki bultzatzea da urte guzti hauetan egiten ari diren apustua. 

Ia 40 urtez esku berdinetan egon ostean, duela hiru urte, Anate Iturralderen etapa amaitu bazen ere, jarraipena izan du dendak, eta ordutik, Aralar Camp
Base izena hartu du. Jarraipena izan du, bai, Anate Iturralderekin duten harremanak ez duelako etenik izan eta dendan lanean urteak daramatzaten bi lan-
gilek ere bertan jarraitzen dutelako. Betiko bezeroak diren horiek ere jarraitu dute dendara joaten, Aralar Camp Base egiten. 

Eskalatzean, trailean, goi-mendietan espezializatutako denda da, orokorrean, mendian espezializatutakoa. Hori izan da Aralarren esentzia sortu zene-
tik. Mendizaleekin lan egitea eta mendizaleak zaintzea, eta ondoren etorri diren kirol berrietara egokitzea, besteak beste, trailera. Inguruan lehendabiziko
denda izan zen Aralar traileko arropa, oinetakoak eta materiala saltzen. 

Marka ezberdinen artean, aukeraketa hoberena egina dute Aralar Camp Basen. Erlazio itzela dute gainera markekin. Horrela dira espezializatuak eta tek-
nikoak mendian. Bezeroen eskarietara egokituz egin izan
dute lan, eta horretan jarraitzen dute. Bezeroak erosi nahi
duena dendan falta bada, erraztasunak bilatzen dituzte
dendara ekarri ahal izateko. 

Horrelako denda batek herria egiten du, herria bizitzen
du. Tolosaren parte da Aralar Camp Base, eta denda mar-
txan jarri zeneko filosofia berarekin jarraitzen dute orain
ere: herrian egon, herriarentzat lan egin eta herria egiten. 

Komertzio txikia inon ez bezala babesten da Tolosan,
Aralar Camp Baseren ustez. «Tolosaldeko jendeak bertako
komertzioetan erosteko egiten duen apustuagatik gerta-
tzen da hori eta baita Tolosa&Co-k bertako dendak babes-
teko egiten duen lanagatik ere». Erosketa ohiturak aldatzen
ari dira, egoera aldatzen ari da, baina, hala ere, hor jarrai-
tzen dute bere txikitasunetik Aralar Camp Base bezalako
dendek. Eta zentzu batean, horri esker daude bizirik Tolo-
sako kaleak.
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Helbidea: Rondilla kalea, 28 (Tolosa)                     Telefono zenbakia:943 65 00 39  
Webgunea: garazidenda.com Facebook: Garazi-Tolosa    

Instagram: garazi_tolosa

KALITATEZKOA ETA EROSOA

Gizonezkoen zein emakumezkoen arropa, haurrena zein helduena aurki dai-
teke Rondilla kalean dagoen Garazi dendan. Gizonezkoen kasuan, gainera,
neurri handiko arropa erosteko aukera ere badago, 4XL arte. Haurren arro-
paren kasuan, berriz, 12 urtetik 16 urtera bitarteko arropa saltzen dute. Goi-
tik behera jantzita atera zaitezke Garazi dendatik. 

Arropaz gain, hainbat osagarri erosteko aukera ere eskaintzen dute. Bes-
teak beste, gerrikoak, galtzerdiak, poltsa txiki eta gerriko poltsak, fularrak,
bainujantziak, txankletak, toallak edota boxerrak.  

Estilo modernorantz doazen arropak dira saltzen dituztenak, baina, esate-
rako, gizon helduentzat klasikoagoak direnak ere topa daitezke. Kalitatea
eta erosotasuna ziurtatzen dituzte bezeroari nahi duena eskaintzerako or-
duan. Beste marken artean, Hïka Basque Brand marka euskalduna sartu
dute dendan, emakume zein gizonentzat, eta arrakasta izaten ari da.

1976. urtean zabaldu zuten Garazi denda. Eta urte horiek emandako espe-
rientziarekin jarraitzen dute aurrera. Arreta pertsonalizatua, lagungarria eta
atsegina eskaintzen dute. Jendeak erosteko laguntza behar duenean, hor
egotea gustatzen zaie, lehenik eta behin, bezeroa eroso sentitu araziz, eta
ondoren, lagundu eta aholkuak emanez. 

Helbidea: Korreo kalea, 34 (Tolosa)
Telefono zenbakia: 943 24 54 98 Facebook: Anddare Denda 

Instagram: agueda.cunadocaballero

IZAERA MANTENDUZ   
Modak adinik ez duenez, gaztetxoetatik hasi eta adinez nagusiago diren
emakumeei begirako arropa eta osagarriak aurki daitezke Anddare dendan.
Adinean beharrean, bakoitzaren nortasunean baitago estiloa. 
Kalitatezko etxeak prezio konpetitiboagoetan bilatzen saiatu da azken al-
dian Ageda Cuñado dendaria. Beti, hori bai, tendentziari jarraituz. Azken bo-
ladan, esaterako, denim patroiak aldatzen ari dira, pitilloetatik patroi zabala-
goetara doaz, eta horren jakitun dira Anddaren. Eta bezeroek ere jarraitzen
dute tendentzia, hortaz, eskakizun horietara egokitzen dira, materialaren ka-
litatea zainduz eta zuntz naturala erabiliz. 

Osagarriak eta bereziki bitxiak ere
aurki daitezke. Aurten, tolosar artista
batek egiten dituen belarritakoak
ditu salgai: Hylé earrings. Buztinezko
belarritakoak dira, eskuz eginak eta
eskuz pintatuak. Herriko artistentzat
edo markentzat dendan lekua egitea
gogoko du Cuñadok, bertakoa bertan
kontsumitu dadin, eta bertakoak ere
zaintzeko.  

Bezeroak ere zaintzea bada And-
dareren ezaugarrietako bat. Zer nahi
duen entzun, gomendioak eman eta
proposamen ezberdinak egiten ditu,
betiere bezeroaren izaera manten-
duz.  

GARAZI

ANDDARE
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Helbidea: Emeterio Arrese kalea, 5 (Tolosa) Telefono zenbakia: 943 69 80 49 
Facebook: Peage 

JEANS GALTZEN
AUKERA ZABALA
Jeans galtzak dira Peage dendako puntu indartsuenetako bat, arrakasta
gehien dutenak dira. Emakume zein gizon, publiko zabalarentzat begira egi-
ten dute lan, sport estiloan. Oinarrizko jeansak nahi dituenak topatuko ditu
Peagen, baina tendentzia jarraituz, mota ezberdinetako jeansak ere aurki
daitezke: pitilloak, kanpanak, boyfriend-ak... estilo anitzak dituzte. 
Look-a osatzeko, jeansez gain, gerriz gorako jantziak ere badituzte; ka-

misetak, alkandorak, poloak, blusak, jertseak, txaketak eta beste. Emaku-
meetan, esaterako, azkenaldian kamiseta motzak ari dira nabarmentzen
gehien, eta gizonezkoetan, poloak eta galtza txinatarrak bezala ezagutzen
direnak ari dira arrakasta izaten. 
Levis, Replay, G-Star edota Diesel bezalako markekin egiten dute lan, li-

nea horretan, jantzien kalitatea eta bezeroen erosotasuna kontuan hartuta.
Jantzien ehunei asko begiratzen die; gehienek elastikoetara jo ohi dute,
baina badute bestelakorik dendan. Oinetakoak ere badituzte, eta baita osa-
garriak ere: gerrikoak, biserak, galtzerdiak eta galtzontzilloak, besteak bes-
te. 
Laguntza eta orientazioa eskaintzen dituzte bertan lan egiten dutenek.

Estilo ezberdinak ikusteko eta probatzeko aukera zabalik dute, dendara
gerturatzen den edonorentzat. 

BEGIRADA ZAINTZEN

Naiirak ateak zabaldu zituenetik bezeroen begiradari eman izan dio garran-
tzi gehien. Azkenaldian, bekainetako, eyeliner eta ezpainetako mikropig-
mentazioa ari dira gehienbat lantzen. Bertan egiten dute, bertakoek. Tatuaje
baten sistema berdina da, orratz baten bidez tinta azalean sartzen da eta
horrela, makillaje iraunkor bat bezalakoa da, gehienetan, efektu naturala lor-
tuz. 
Bekainak galdu edo forma berreskuratu nahi duenak, beraz, badu Naiiran

lekua. Azalaren arabera, urtebete edo urte eta erdi ingururako bekainak tin-
taz margotzen dira. Bakoitzaren gustuak kontuan hartuta, bekain naturalak
lortu daitezke, eta markatuagoak nahi dituenak ere izango du horretarako
aukera. Naturaltasuna emateko, ilez ileko teknika erabiltzen dute, ilearen
norabidea eta kolorea kontuan hartuz. Eta bestetik, bekain markatuak eta
kolore gehiagorekin nahi direnean, itzalaren teknika erabiltzen dute. Naiiran,
gehienbat, biak bateratuta egiten dute lan, ilez ile eta itzalak marraztuz. 
Bekainez gain, eyeliner permanentea ere eskaintzen dute. Hau ere, orratz

bidez egiten da, nahi den forma eta zabaleratakoa, eta honek ere urte eta
erdi ingurura arte irauten du. Ezpainekin ere berdin. Orratzen bidez, ezpainei
kolorea ematen zaie. Delineatua egin eta ezpain guztia kolorez betetzen da.
Horrela, asimetriak ere definitzen dira eta ezpain polit bat ikustea bilatzen
da, ezpain naturalak izatea. 
Gainerakoan, estetikako beste zerbitzuekin ere egiten du lan: aurpegiko

tratamenduak, laserra, hari bidezko zein argizari bidezko depilazioa, betile-
en luzatzea eta liftinga, makillajeak eta beste. 

PEAJE

NAIIRA

Helbidea: San Frantzisko pasealekua, 35 (Tolosa)
Telefono zenbakia: 676 28 57 61  

Facebook: Naiira estetika zentroa Instagram: Naiira estetika zentroa
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HAURREN 
EROSOTASUNERAKO

Ia 20 urte daramatza zabalik Noor dendak. 20 urte, haurren arroparekin lane-
an. Orain gutxi, Korreo kaleko 8. zenbakitik 18. zenbakira aldatu berri dira eta
orain arte bezala eskaintza zabalarekin jarraitzen dute lokal berrian ere. 

Haurrentzako arropa aurki daiteke, neskato zein mutikoentzat. Egunero-
koan erabiltzeko oinarrizko jantziak ditu batetik, baina baita ospakizuneta-
ra begira, eleganteagoak direnak ere. Haurren erosotasuna bilatzen dute
gehienbat, eta orokorrean, arropa koloretsuak dira nagusi dendan, kolore
guztietakoak, zaindutako kalitatean eta prezioan. 

Arropaz gain, haurrentzako oinetakoak ere badituzte eta baita osagarriak
ere. Galtzerdiak, pijamak, bodyak, ilerako apaingarriak eta beste saltzen di-
tuzte. 0 urtetik hasi eta 16 urtera bitarteko neurriak dituzte arroparen ka-
suan. Beste marken artean, Losan, Zippy edo Energiers aurki daitezke eta
oinetakoen kasuan, berriz, Lois edota Mustang markak, besteak beste.  

Bezeroek eskatzen duten hori kontuan izaten dute arropa saltzerako ga-
raian. Gertukoak dira eta komertzio txikia izateak eta tratu pertsonalizatua
eskaintzeak erakutsi die hori. Baina baita urteek emandako esperientziak
ere. 

Helbidea: Korreo kalea, 6 (Tolosa) Telefono zenbakia: 943 67 17 03 

NEURRI HANDIKOAK   

Egunerokoan erabiltzeko arropa saltzen dute Txirrita arropa dendan. 25 urte
daramatzate emakumeen arropa saltzen eta badu bere berezitasuna den-
dak: 40tik hasi eta 64 bitarteko neurriak saltzen dituzte. Galtzak, kamisetak,
jertseak, blusak, soinekoak, txalekoak, txamarrak, parkak eta beste hainbat
jantzi mota aurki daitezke, gustuen arabera, edozein adin tarterako. Bilduma
hautatzerako orduan, neurri guztietakoak ote dauden begiratzen dute, eta
modeloa gustatuz gero, dendara ekartzen dute, ondoren saltzeko. 

Arropa diskretua da gehienbat saltzen dena, distira handirik gabea eta
estanpatu edo lore handiegirik ez duena. Arropa praktikoa, oro har. Azay
edota Cowest bezalako markak eros daitezke, beste marka askoren artean.
Bertan erositako arropari konponketaren bat egin behar bazaio ere, aukera
dendan bertan eskaintzen dute. 

Mende laurdeneko esperientziak erakutsita, bezeroa dendara sartzean,
bere kasa ibili dadin nahi izaten du dendariak, dagoena lasai ikusiz eta gai-
nean gehiegi egon gabe. Hori bai, laguntza behar duenean esku bat bota-
tzeko prest izaten da, aholkuak emateko eta daukana erakusteko. 

NOOR

TXIRRITA

Helbidea: Korreo kalea, 18 (Tolosa) Telefono zenbakia: 943 67 05 22 
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EDERTASUNAREN 
ARGI-ITZALAK 
Argi dago modari eta itxurari lotutako joerak oso aldakorrak direla; duela hi-
labete edo urte gutxi modan zegoena, zaharkitua geratzen da segituan. In-
dustriaren joerek, kontsumoaren gurpilak jarraitu beharrak eta guztiarekin
segituan aspertzen den jendartearen ondorio izan daiteke, baina horrela izan
ala ez, geroz eta zailagoa da joera horretatik ihes egitea.

Duela hamarkada gutxi gorputz argalek zeukaten arrakasta, batez ere,
esan beharrik ez dago, emakumeen kasuan. Ez ziren akatsak onartzen ia, eta
itzalik gabeko gorputz horiek lortu nahian milaka produktu, tratamendu eta
asmakizun egon ziren boladan. Joera hori ez da amaitu, baina geroz eta
gehiago dira gorputzeko berezitasun guztien edertasunaz ohartarazten du-
ten mugimendu edo joerak. Horietako bat da body-positive izenekoa. Mugi-
mendu horrek ere Internet du sorleku eta garapen gune, eta ikusteke dago
oraindik mundu birtualetik kalera salto egingo ote duen, eta nola egingo
duen ere. 

Mugimendua emakumeekin lotzen da eta sudur luzeegia, orinez betetako
azala edo ipurdi potoloegia duten emakumeek euren edertasuna aldarrika-
tzeko beharraren inguruan sortu da. Ezaugarri horiek eta beste mila dituzten
pertsonek modak tatuatzen digun kanona jarraitzen dutenak bezain ederrak
direla uste dute, eta hori gizarteratzen ari dira, zabaltzen, Internetak eta sare

sozialek eskaintzen duten erakusleihoa baliatuz. Ez gaitezen engaina; mugi-
mendu honen atzean modaren kontsumo gosea dago ere. Industria kontu-
ratu baita modu bateko edo besteko gorputzei lotutako produktuak saldu
behar dituela, eta bi joera horien arteko hari finean dabil; orain arteko kano-
nei lotutako edertasuna edo edertasun berria dutenek, ildaska eta txitxiak di-
tuzten horiek, beharko baitute jantzi, erosi beharko dute. Jakina da bakoitzak
bere burua maitatu behar duela, baina zaila da hori etengabe gutxiesten den
kanona duen pertsona batentzat. Etengabe entzuten badu argaldu behar
duela, goitik behera depilatu behar dela, modu jakin batean jantzi beharko li-
tzatekeela jardun jakin bat egin nahi badu... onartua izan nahi badu, azken fi-
nean. Zorionez kontsumo ohitura eta eskaintzan zirrikitua ari da irekitzen,
ikusi behar zer garapen duen horrek.

Bien bitartean gurpil zoroak aurrera darrai, eta geroz eta zailagoa da kon-
tsumokeritik ihes egitea. Kontsumo arduratsua egin daiteke ordea; gertukoa
eta arrazoitua. Zer eta nola kontsumitu erabaki genezake, non erosi hautatu
daitekeen bezala. Eta sokatira horretan bertakoak izan beharko luke lehen-
tasuna. Bertan baditugulako saltoki bikainak eta profesional paregabeak.
Baditugulako mila aukera, badugulako non aukeratu. Kontsumitu behar ba-
dugu, egin dezagun arduraz. 
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GERTUKOENA, 
BERTAN
Handian edo txikian: Bi dira aukerak erosketa bat egiterako orduan. Beste aukera bat izan
daiteke gertu edo urrun ere. Tolosaldean badago aukera komertzioan, eta ez 
nolanahikoa. Erosketa esperientzia zabalak izan daitezke, gertukoak, konfiantzazkoak,
kalitatezkoak edo nahieran. Baina, hori bai, herrian bertan kontsumitzeak, eta komertzio 
txikietan erosteak, beti emango dute besteetan erosteak baino puntu bat gehiago. 
TOLOSALDEKO ATARIA kalera atera da herritarren kontsumo ohituren inguruan galdetzera. 

«Aholkuak eman
izan dizkidate eta
hori eskertu 
egiten da»

Migel Legarra 
Komertzio txikietan erosten duzu? 
Kontsumitzen dudana bertan erostea gustatzen zait. 
Zer dauka komertzio txiki batek handiago batek ez duena?
Gertutasuna, batetik. Bertan edukita, ez dut garraiorik hartu behar izaten
erosketa egiteko, eta bertako komertzioaren bizitza eta herriko bizitza ho-
rren baitan dago.
Nolako arreta jasotzen duzu? 
Tratu egokia jasotzen dut beti. Aholkuak eman izan dizkidate, bai niretzako
erosten dudanean edo baita beste norbaitentzat zerbait erosi behar izan du-
danean ere. Hori eskertu egiten da. 
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eros-
teko? 
Entzun behintzat entzuten da, baina ez dakit benetan jendeak kontzientzia
hartu duen. Gertuko komertzioaren aldeko jarrera erakutsi dute, baina den-
detan egindako kontuetan ez dakit nabaritu ote duten. 

«Komertzio 
txikietan ohiko 
bezeroa izatera
pasa zaitezke, 
gertukoa»

Ainara Sagredo 
Komertzio txikietan erosten duzu? Zergatik?
Bai, familian ohitura hori dugu. Horrela gainera, herrian buelta bat emateko
ere aprobetxatzen dugu.
Zer eskaintzen dute komertzio txikiek handiek ez dutena? 
Erosketa pertsonalizatuagoa da. Denda handiagoetan edo ez dago zerbitza-
tuko zaituen inor edo edonork zerbitza zaitezke, eta komertzio txikietan ohi-
ko bezeroa izatera pasa zaitezke, gertukoa. 
Komertzio txikietatik kanpo zerbait erosten duzu? 
Esaterako, pandemia garaian, Internetez pare bat gauza erosi ditut, etxetik ez
ateratzeagatik. Baina ez naiz bereziki denda handietan ibili. Komertzio txiki-
tik kanpo hainbat produktu zehatz erosten ditut, txikian aurkitzen ez dituda-
nak. 
Koronabirusak eraginik izan du jendearen kontzientzian? 
Nik uste alde batetik baietz. Herritik atera gabe egon garenez, horrek ere la-
gundu du bertakoa kontsumitzera bultzatzen.
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«Dendetako 
argiak itzaltzen 
direla ikusteak 
tristura ematen dit» 

Begoña Aldalur
Komertzio txikietan erosi ohi duzu? Zergatik?
Bai, asko gustatzen zait. Tolosako komertzioa mantendu egin nahiko nuke,
izan ere, dendetako argiak itzaltzen direla ikusteak tristura ematen dit. Beraz,
hori mantentzeko bertan erosi behar dugu. Horregatik egiten dut batik bat,
baina baita aukera daukagulako ere. 
Zer dauka komertzio txiki batek handiago batek ez duena?
Gertutasuna eta arreta berezia eskaintzen dute txikiek. Edozer zalantza du-
zula berarekin komentatzeko aukera ematen dizu. Harreman berezia sortzen
da. 
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eroste-
ko?
Nik uste dut batzuk baietz, kontzientzia hori piztuta dutela, baina beste ba-
tzuk Internetez erosten jarraituko dutela iruditzen zait. Merkataritza gunee-
tara baino gehiago, Internetera doa jendea egun.

«Aholku on bat 
nahi baduzu, 
denda txikietan 
topatuko duzu»

Mari Kruz Iraola
Komertzio txikietan erosten duzu? Zergatik? 
Ahal dela gustatzen zait bertan kontsumitzea, baina gero prezioan aldea na-
baritu egiten da. Zerbait asko gustatzen zaidanean jotzen dut komertzio txi-
kira.
Zer daukate komertzio txikiek, handiagoek ez dutena?
Arreta hobea eskaintzen dute komertzio txikietan. Hori ordea, gustuen ara-
berakoa da. Niri, esaterako, gehiago gustatzen zait nire kasa ibiltzea, inor
gainean izan gabe. Presioa sentitzen dut bestela zerbait erosteko. Orain, ko-
mertzio askok, kanpora, atarira, ateratzen dituzte jantziak, eta hori nahiago
dut. 
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eroste-
ko? 
Bai, noski. Herriko komertziorako, neurri batean, ondo etorriko da kontzien-
tzia hori. Lehengo aldean, gainera, orain, aukera zabala dago, denda gehiago
daude. 

«Euskaraz 
gehiago egin 
dezaket komertzio 
txikian»

Xabier Garikano
Komertzio txikietan erosten duzu?
Gustatzen zait bertan erostea bai, beti hala erosi izan dugu, eta, bide batez,
herrian zehar buelta bat emateko aprobetxatzen dut. Larunbatetan, 
esaterako, Tolosako azokara joan ohi naiz. Moda aldetik, ordea, dagoene-
ko etxean nahiko arropa daukat, 90 urte ditut eta aurretik erositako nahi-
kotxo dut. 
Zer du komertzio txiki batek handi batek ez duena?
Jendea jatorragoa da, eta euskaraz gehiago egin dezaket komertzio txi-
kian, denda handiagoetan baino. Horrelako dendek, gainera, herriari bizia
ematen die. 
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan
erosteko? 
Bizi guztian ibili gara komertzio txikian kontsumitzen, eta jendeak ere ho-
rixe egin beharko luke nire ustez, bertan kontsumitu, handiagoetara joan
beharrean.  




