
Kynningarblað

Fatastíll Illuga Stein-
grímssonar körfubolta-
manns þróast helst í 
takt við vini hans og 
umhverfi.    ➛6
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Cleye droparnir frá Clear eyes eru fljótir að verka, verkun byrjar innan mínútu og endist í a.m.k. þrjár klukkustundir.

Clear eyes augndropar 
loksins á Íslandi
vinsælu augndroparnir frá Clear eyes við rauðum augum og ertingu í augum 
eru loksins fáanlegir á Íslandi. Augndroparnir heita Cleye á Íslandi en inni-
halda það sama og hafa sömu virkni og Clear eyes augndroparnir sem margir 
þekkja frá bandaríkjunum. Fást án lyfseðils í apótekum. ➛2

SMÁRALIND

 

SUPER DAYS

afsláttur af öllum vörum. Gildir ekki á tilboðsvörum.

Miðvikudagur 22. nóv. - sunnudagur 26. nóv. 



Í mörg ár hafa Íslendingar þekkt 
Clear eyes augndropana og 
tekið þá heim með sér frá 

Bandaríkjunum. Nú eru þeir í 
fyrsta sinn fáanlegir í íslenskum 
apótekum undir heitinu Cleye. 
Cleye augndroparnir frá Clear 
eyes eru eina lyfið á Íslandi við 
roða og ertingu í augum.

Cleye frá Clear eyes við 
rauðum augum og ertingu í 
augum
„Cleye frá Clear eyes inniheldur 
virka efnið naphazolin sem 
þrengir æðarnar í auganu og dreg-
ur þannig úr roða og þrota,“ segir 
Hákon Steinsson, lyfjafræðingur 
hjá LYFIS. „Droparnir eru not-
aðir við vægum roða og ertingu í 
augum sem stöku sinnum kemur 
fram.“ Cleye droparnir frá Clear 
eyes eru fljótir að verka, verkun 
byrjar innan mínútu og endist í 
a.m.k. þrjár klukkustundir.

Rauð og ert augu
Það kemur fyrir að augnhvítan 
verður rauð, til dæmis vegna 
þreytu eða álags og þá geta 
Cleye augndropar frá Clear eyes 
hjálpað. Augndroparnir slá einnig 
á ertingu í augum sem oft fylgir 
roðanum.

Viðtal í sjónvarpi, atvinnu-
viðtal, fyrsta stefnumótið 
eða bara erfiður vinnudagur
Stundum skiptir máli að líta sem 
best út og þá geta rauð augu sett 
strik í reikninginn. Ertu á leið 
í viðtal í sjónvarpi eða á fyrsta 
stefnumótið? – Cleye augndropar 
frá Clear eyes hjálpa þér við að 
minnka roðann og ertinguna í 
augunum.

Cleye frá Clear eyes við vægum roða og ertingu í augum.

Eru augun rauð á mikilvægri stundu? Cleye frá Clear eyes getur hjálpað.

Mikilvægt er að lesa vandlega upp-
lýsingar á umbúðum og í fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis 
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari 
upplýsingum um áhættu og auka-
verkanir. Sjá nánari upplýsingar um 
lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Cleye frá Clear eyes 
inniheldur virka 

efnið naphazolin sem 
þrengir æðarnar í auganu 
og dregur þannig úr roða 
og þrota.
Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá 
LYFIS

Procto-eze kremið var sér-
staklega þróað sem mjúkt og 
létt krem sem húðin dregur 

hratt í sig,“ segir Hákon Steinsson, 
lyfjafræðingur hjá LYFIS. Kremið 
veitir góða vörn með því að búa 
til vatns-fitufilmu yfir erta svæðið. 
Vörnin dregur úr kláða og sviða og 
meðferðarsvæðið verður mýkra 
og rakara, sem kemur í veg fyrir 
að húðin springi og valdi óþæg-
indum.

„Vörurnar eru í íslenskum 
umbúðum og góðar leiðbeiningar 
á íslensku fylgja,“ segir Hákon.

Lyf með sterum til lengri 
tíma eða á meðgöngu
Ekki er ráðlagt að nota krem 
og stíla sem innihalda stera 
til lengri tíma eða á með-
göngu þar sem sterarnir 
geta valdið húðþynningu og 
sárum, sérstaklega þegar þeir 
eru notaðir til lengri tíma. Það 

hentar því vel að nota Procto-eze, 
sem ekki inniheldur stera, eitt og 
sér, á milli meðferða með sterum 
eða í framhaldi af notkun á gyllin-
æðarlyfjum með sterum.

Procto-eze – við gyllinæð 
– einnig á meðgöngu
LYFIS kynnir Procto-eze Krem og Procto-eze Hreinsi við 
gyllinæð. Kremið er ætlað við ertingu og óþægindum 
vegna gyllinæðar og hreinsirinn hreinsar, róar og frískar.

Procto-eze Krem hefur  
eftirfarandi kosti:

l Má nota á meðgöngu
l Inniheldur ekki stera
l Stjaka fylgir með – auðvelt í 
notkun
l Byggir á náttúrulegum innihalds-
efnum
l Þoldist vel í 12 vikna klínískri 
rannsókn

Fyrir hámarksárangur er mælt 
með notkun á Procto-eze Hreinsi 
samhliða Procto-eze Kremi.

Procto-eze Hreinsir er hreinsi-
froða sem ætluð er til að viðhalda 
hreinlæti og draga úr óþæg-
indum tengdum gyllinæð. Froðan 
hreinsar, róar og frískar óþæginda-
svæðið. Hún hentar vel til að nota 
í sturtu og kemur í stað sápu sem 
oft ertir viðkvæmt svæðið.

Þríþætt  
verkun

Vörn / Rakagefandi 

 /Græðandi

BLACK 
FRIDAY 
TILBOÐ

kr. 3.500 
Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Glæsilegur þýskur 
náttfatnaður

Bláu húsin v/ Faxafen. 
sími 553 7355.
www.selena.isselena undirfataverslun

• Náttföt
• Náttkjólar
• Sloppar
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Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)20-50%

BLACK FRIDAY
TILBOÐ

Fimmtudag, föstudag og laugardag!

afsláttur af völdum vörum!



Bella heitir fullu nafni Isabella Khair Hadid og er alin upp í Los 
Angeles. Móðir hennar var þekkt fyrirsæta af hollenskum 
ættum, Yolanda Hadid, en faðir hennar Mohamed Hadid 

verktaki, á ættir að rekja til Palestínu þótt hann sé fæddur í Banda-
ríkjunum og alinn þar upp. Bella varð 21 árs 9. október. Þrátt fyrir 
ungan aldur hefur hún þrisvar verið valin Fyrirsæta ársins í heima-
landinu. Eldri systir hennar, Gigi Hadid, er sömuleiðis ofurfyrir-
sæta.

Það er mikil upphefð að vera valin drottning Victoria’s Secret 
en Bella kom fram á hátíð undirfatarisans í Shanghai á dögunum 
sem aðalnúmerið. Það var í annað skiptið sem Bella var skærasta 
stjarna sýningarinnar sem jafnan vekur mikla athygli í fjölmiðl-
um. Hún þótti mun öruggari á sýningunni núna en í fyrra.

Tímaritið Harper’s Bazaar segir að Bella hafi á einu ári orðið 
ein af aðalfyrirsætum heimsins og skotist þar fram fyrir systur 
sína sem áður var á toppnum. Öll helstu og frægustu tískumerki 
heims sækjast eftir henni, allt frá Versace til Ralph Lauren. Hún 
kom fram fyrir Chanel á tískuviku í París fyrr á þessu ári, fyrir 
Miu Miu, Dior, Givenchy og Fendi. Þá hefur hún komið fram fyrir 
DKNY, Michael Kors, Max Mara og marga fleiri. Hún ferðast um 
allan heim til að koma fram á tískusýningum heimsþekktra tísku-
hönnuða. Að auki hafa forsíðumyndir birst af henni í öllum helstu 
tískutímaritum, Vogue, Glamour, Elle og Harper’s Bazaar svo eitt-
hvað sé nefnt.

Bella Hadid er eftirsóttasta fyrirsæta samtímans og fetar þar í 
fótspor allra frægustu módela á borð við Claudiu Schiffer, Cindy 
Crawford, Christie Brinkley, Tyru Banks, Elle Macpherson, 
Christy Turlington, Naomi Campbell og Kate Moss.

Ofurfyrirsæta  
klæðist rauðu
Ofurfyrirsætan Bella Hadid er ófeim-
in við að klæðast rauðum lit sem 
margar aðrar konur óttast. Bella er 
ein eftirsóttasta fyrirsæta í heimi og 
ávallt eftir henni er tekið.

Bella Hadid vakti 
mikla athygli þegar 
hún mætti á kvik-

myndahátíðina í 
Cannes í maí. 

Á leið í veislu í París á tískuvikunni 
þar sem haust- og vetrartískan 
2017-2018 var kynnt. Rauður sam-
festingur og rauð kápa.

Í veislu með rauðum dregli í Cannes. 
Kjóll Bellu vakti mikla athygli.

Glæsilegt hálsmen sem lítur út eins og snákur. 

Á götu í Los Angeles, heimaborg 
sinni.

Svartur 

föstudagur

af öllum skyrtum 
í dag og á morgun föstudag.

30%
afsláttur

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

 365.is

 1817

2.590 KR.

SMS+11GB

LÁTTU EKKI SÍMANN
PLATA ÞIG 365 er á sama farsímakerfi og

Síminn en á mun lægra verði
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Fatastíllinn minn 
er ekkert voðalega 

flókinn. Yfirleitt klæðist 
ég bara þröngum galla-
buxum, síðum bol og 
einhverjum flottum 
jakka við. Ég hef svolítið 
verið að halda mig við 
jarðlitina.

Illugi Steingrímsson

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Körfuknattleiksleikmaðurinn 
efnilegi, Illugi Steingrímsson, 
ólst upp í Vesturbænum í 

Reykjavík og lék körfubolta með 
KR á sínum yngri árum. Fyrir 
nokkrum árum skipti hann yfir í 
nágrannana í Val og stundar nám í 
tölvunarstærðfræði í Háskólanum 
í Reykjavík samhliða körfubolt-
anum. „Aðalmarkmið okkar í Val 
í vetur er að halda okkur uppi í 
Domino’s deildinni, allt annað er 
bónus. Síðan stefni ég persónulega 
bara á að halda áfram að verða betri 
leikmaður. Fyrir utan körfuboltann 
finnst mér gaman að sörfa, stunda 
mótókross og ferðast.“

Hvernig myndir þú lýsa fata-
stílnum þínum? Fatastíllinn minn 
er ekkert voðalega flókinn. Yfirleitt 
klæðist ég bara þröngum galla-
buxum, síðum bol og einhverjum 
flottum jakka við. Ég hef svolítið 
verið að halda mig við jarðlitina.

Hvernig hefur tískuáhuginn 
þróast undanfarin ár? Hann þróast 
bara helst í takt við vini mína og 
umhverfi mitt.

Hvernig fylgist þú með tískunni? 
Ég fylgist aðallega með tískunni á 
Instagram.

Hvar kaupir þú helst fötin þín? Ég 
kaupi fötin mín aðallega í útlönd-
um eða á netinu.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá? Bláu Nike Air Force 1 
skóna mína sem eru um leið uppá-
haldsflíkin mín.

Áttu þér uppáhaldsverslanir 
heima og erlendis? Ég kaupi aðal-
lega föt í Zöru hérna heima. Það er 
eiginlega engin ein uppáhaldsbúð 
erlendis. Þær eru svo margar, ég 
flakka á milli.

Áttu þér tískufyrirmynd? Eiginlega 
ekki. Það er helst hann pabbi minn 
en hann hefur skrautlegan stíl.

Ekkert voðalega flókinn

Hér klæðist Illugi Nike Air Force 1 skóm og Cheap Monday buxum og peysu. Jakkinn er frá  Vivienne Westwood. MYNDIR/ANTON BRINK

Illugi í Nike Air Force 1 skónum og Cheap Monday buxum og bol. Buxurnar og 
skórnir eru uppáhaldsflíkur hans þessa dagana.

Gucci hálsmen, gullkeðjan var keypt 
í Salou á Spáni og óskabeinið í Rosa 
Maria í London.

Fatastíll Illuga 
Steingrímssonar 
þróast helst í takt 
við vini hans og 
umhverfi. Undan-
farið hefur hann 
helst haldið sig 
við jarðlitina. 

Bestu og verstu fatakaupin? Bestu 
kaupin eru útskriftarfötin mín frá 
Saint Laurent. Verstu kaupin eru 
örugglega allar derhúfurnar mínar 
sem ég hef keypt og aldrei notað.

Notar þú fylgihluti? Ég er alltaf 
með eyrnalokka, hring og stundum 
hálsmen.

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI 
- NÁTTÚRULEGT COLLAGEN gel -

Hægir á öldrun húðarinnar
Vinnur gegn myndun fínna lína og hrukka 
Stuðlar að endurnýjun húðfruma
Gerir húðina stinnari og fallegri
Gefur húðinni meiri ljóma
Eykur rakastig húðarinnar

Sölustaðir: Lyf og heilsa, Apótekarinn, Ly�a, Lyfsalinn Glæsibæ, Apótek Garðabæjar, Urðarapótek og www.collagenvorur.is.

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 3 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R





Eins og alltaf vakti fögur 
hönnun Dolce & Gabbana 
mikla athygli þegar hún var 

sýnd í London en blóm og skraut-
leg mynstur í áberandi litum voru í 
aðalhlutverki. Ekki var laust við að 
fötin væru í hátíðlegri kantinum, 
enda var sýningin haldin í tilefni 
jólanna.

Domenico Dolce og Stefano 
Gabbana eru hönnuðirnir á bak 
við þetta heimsfræga, ítalska tísku-
merki. Þeir kynntust þegar þeir 
unnu fyrir sama tískuhús á Ítalíu á 
áttunda áratugnum og fundu strax 
að þeir áttu vel saman, ákváðu 
því að fara í samstarf og stofnuðu 
eigið fyrirtæki sem varð að Dolce & 
Gabbana.

Höfðu ekki efni á fyrirsætum
Fyrstu kvenlínuna kynntu þeir árið 
1985 á tískusýningu í Mílanó en á 
þessum tíma voru þeir félagar svo 
blankir að þeir höfðu ekki efni á 
að ráða fyrirsætur til að sýna fötin 
heldur fengu þeir vinkonur sínar 
til þess, sem auk hönnunar frá 
þeim klæddust sínum eigin fötum. 
Salan á línunni stóð ekki undir 
væntingum og fylltust Domenico 
og Stefano efasemdum um að þeir 
væru á réttri leið. Sérstakt efni, 
sem þeir höfðu látið framleiða 
fyrir næstu línu, var afpantað og 
þeir voru við það að leggja árar í 
bát. Þá ákvað fjölskylda Dome-
nico að aðstoða þá fjárhagslega 
við að komast yfir versta hjallann 
og hafist var handa við að hanna 
næstu línu. Svo heppilega vildi 
til að í ljós kom að afpöntunin 
hafði ekki skilað sér á réttan stað 
svo efnið var tilbúið og það var 
auðvitað notað í næstu línu. Síðan 
þá hefur leiðin legið upp á við og 
merkið er löngu orðið heimsfrægt 
en hönnun Dolce & Gabbana þykir 
vera tímalaus en þó skrautleg og 
vekur ávallt athygli. Þeir segja að 
með sinni hönnun vilji þeir segja 
fólki sögur. Auk fatnaðar hanna 
þeir veski, sólgleraugu og úr og 
hafa unnið með stórum stjörnum 

eins og Madonnu og árið 1992 
kom fyrsta ilmvatnið frá þeim á 
markaðinn og vann til verðlauna 
sem kvenlegasti ilmurinn það árið.

Föt á fótboltalið
Hátískufatnaður er ekki það eina 
sem Domenico og Stefano hanna. 
Þeir sjá um að leikmenn fótbolta-

liðsins AC Milan séu smartir í 
tauinu, innan vallar sem utan og 
hafa hannað bæði jakkaföt og 
búninga á liðið. Þeir hafa einnig 
hannað búninga á sjálft landslið 
Ítalíu. Einn besti fótboltamaður 
allra tíma, Lionel Messi, er með 
samning við þá og klæðist helst 
Dolce & Gabbana.

Töfrandi tíska 
fyrir jólin
Dolce & Gabbana var með töfrandi tískusýningu í Harrods 
í London fyrir stuttu þar sem jólahátíðin var innblásturinn.

Jólakjólarnir gerast vart fegurri en þessi. Hjartadrottningin var innblástur fyrir hönnunina. 

Rósir og skrautlegt mynstur er ein-
kennandi fyrir nýju Dolce & Gabbana 
línuna.

Smart buxnadragt með blómum. 

Veski frá Dolce & Gabbana setur punktinn yfir i-ið. 

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

BLACK 
FRIDAY 
TILBOÐ

kr. 3.500 

KRINGLUNNI | 588 2300

krónur
6.995
Blúndutoppur

Nánari upplýsingar í síma 1817 eða á 365.is

HEILL HEIMUR
ÁN MYNDLYKILS

Þú þarft ekki 
myndlykil til þess 

að horfa á fjölbreytta 
dagskrá allra sjónvarps-

stöðva 365, tímaflakkið, 
Frelsið og Stöð 2 

Maraþon Now. 

Nánari 
upplýsingar 
í síma 1817
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E I N R Ó M A  L O F

Saga um dauða full af lífskrafti, 
ást og mögnuðum mannlýsingum. 

Stundum er lífið mesti skáldskapurinn 
og þessi saga er vitnisburður um það.

Auður Jónsdóttir

Syndafallið er áleitin saga föður höfundar, 
falleg og nærgöngul þannig að lesandinn 

sogast inn í skrautlega en elskulega 
fjölskyldusögu sem lætur engan ósnortinn. 
Saga um að skilja og elska fjölbreytileikann.

Katrín Jakobsdóttir

Með því besta og fallegasta 
sem ég hef lesið lengi.
Thelma Ásdísardóttir

Stórkostlega skrifuð bók.
Sigmundur Ernir Rúnarsson

Þetta er stórkostleg bók.
Frosti Logason
Harmageddon

Frásögnin smýgur gegnum merg og bein.
Hún er ógnandi og fögur í senn.

Vigdís Grímsdóttir

Efni syndafallsins er mergjað 
og mannlýsingarnar með. 

Bók sem heldur lesandanum 
við efnið frá upphafi til enda.

Steinunn Sigurðardóttir

Það sem er svo heillandi við frásögnina 
er hvað hún er hreinskilin og heiðarleg.

Marta María Jónasdóttir 

Bókin er svo góð … maður eiginlega
bara klappar fyrir höfundinum.

Kolbrún Bergþórsdóttir
Kiljan Rúv 

Virkilega vel skrifuð saga og grípandi. 
Einlæglega miskunnarlaus 
en samt svo full af hlýju. 

Takk fyrir allan kærleikann og hugrekkið 
sem þarf til að segja svona sögu.

Jón Gnarr

★ ★ ★ ★ ★

Mikael er einlægur, opinn og kemur
 hreint fram í þessari fantagóðu bók! 

Hann fékk mig til að gráta, hlægja,
 reiðast og stundum allt í sama kaflanum.

Kolbrún Ósk Skaftadóttir
Kollster’s review

Sagan sem Mikael
 er að segja okkur

 er mikilvæg og hana
 ættu allir að lesa. 

Hildigunnur Þráinsdóttir 
Morgunblaðið



Við erum allar 
frekar ólíkar í 

stærðum og gerðum, 
bæði hávaxnar og lág-
vaxnar og örugglega hægt 
að finna eitthvað fyrir 
alla.
Elsa María Blöndal

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Ég hef sankað að mér ótrúlega 
miklu af fötum gegnum tíð-
ina,“ segir Elsa María aðspurð 

um tilurð markaðarins. „Ég er mik-
ill safnari og veit ekki alltaf í hvað 
ég ætla að nota flíkurnar þegar ég 
kaupi þær, kaupi sjónrænt eins og 
það er kallað og ímynda mér að ég 
geti jafnvel hengt flíkurnar upp á 
vegg í einhverju listformi. Ég hef 
ótrúlega gaman af fötum og finnst 
gaman að vinna með þau, pæla í 
efnum, litum og samsetningum. 
Fötin mín passa svo ekkert endi-
lega á mig en litirnir, mynstrin 
eða efnin eru bara svo falleg! Sem 
þýðir að ég á fullt af fötum sem ég 
hef kannski aldrei notað og eiga 
skilið að hitta einhvern sem vill 
eða getur notað þau.“ Elsa er ekki 
nýgræðingur þegar kemur að því 
að halda fatamarkaði. „Ég hélt 
fatamarkað í sumar með systur 
minni, Möggu Stínu, og það var 
svo gaman að mig er búið að langa 
til að halda markað aftur síðan 
þá. Með mér núna eru Heiðrún 
vinkona mín, sem er verslunar-
stjóri í Gyllta kettinum, Natasha 
eða Sasi, sem er pólskur eðaltöffari, 
Salka systurdóttir mín og vinkona 
hennar, Tatjana Dís.“

Elsu Maríu finnst ekki auðvelt 
að lýsa því sem verður á boð-
stólum. „Þetta verða kannski ekki 
beint svona stjórnarformannsföt,“ 
segir hún hikandi. „ Eiginlega bara 
svona allt og alls konar. Sumt er 
ótrúlega litríkt, annað er svartar 
blúndur, kögur og leður. Allt frá 
fötum sem eru mjög þröng og upp 
í hippamussur. Við erum allar 
frekar ólíkar í stærðum og gerðum, 
bæði hávaxnar og lágvaxnar og 
örugglega hægt að finna eitthvað 
fyrir alla.“

Fallegar flíkur eru listaverk
Elsa María Blöndal fatahönnuður heldur ásamt stallsystrum sínum fatamarkað á Lofti hosteli 
á laugardaginn og lofar því að þar leynist ýmsar gersemar, jafnvel jólakjóllinn í ár. 

Elsa María Blöndal stendur fyrir fatamarkaði á Lofti hosteli á laugardaginn 
ásamt vinkonum sínum. MYND/StEFáN

á markaðinum mun kenna ýmissa grasa og hægt að grípa ýmsar gullgæsir. 

Elsa lofar 
fjölbreyttum 
markaði, allt frá 
þröngum leður-
fötum og upp í 
litrík hippaföt. 
Hér er dæmi um 
hið fyrrnefnda.

Hún segir það vera meðvitaða 
umhverfisstefnu hjá sér að vera í 
notuðum fötum. „Ég held að þetta 
hafi byrjað þegar ég var að læra 
fatahönnun. Ég vildi alltaf nýta 
gömul efni, svona eins og Aftur er 
að gera og hefur alltaf gert en ég 
hef alltaf dáðst svo mikið að því. 
Mér finnst svo svakalegt hvernig 
er verið að fara með jörðina okkar 
og það verður ríkara í mér eftir því 
sem ég verð eldri að eiga bara það 
sem ég þarf og nota. Í leiðinni er 
ég svo fylgjandi svokallaðri „slow 
fashion“ og tengi ekki við síbreyti-
lega strauma og stefnur í tískunni. 
Stundum finnst mér alveg flott 
það sem er í tísku en kann ekki við 
fjöldaframleiðsluna og einnota 
stemminguna í tískuheiminum.“

Elsa stefnir á að losa sig við tölu-
vert magn af fötum á laugardaginn. 
„Ég tók ákvörðun fyrir þennan 
fatamarkað að nú mætti bara allt 
fara. Svo verðið verður frá 500 
krónum og hæst 3.000 kall. Það 
verða alls konar flott „vintage“ föt 
og ég lofa því að það verður hægt 
að finna nokkra jólakjóla.“

Hún viðurkennir að það gæti 
þó sitthvað bæst í sarpinn á móti. 

„Það gæti svo sem vel verið að 
þetta verði eins og hringekja þar 
sem við kaupum hver af annarri. 
Eins og ég sagði áðan þá á ég erfitt 
með að standast eitthvað sem mér 
finnst fallegt sjónrænt og ég veit að 
stöllur mínar eru með fullt af fínu.“

Fatamarkaður Elsu og stallsystra 
hennar verður haldinn á Lofti hos-
teli á laugardaginn og stendur milli 
tólf og fimm. „ Ég hlakka rosa til, 
mér finnst gaman að halda svona 
partí og það er æðislegt gengi 
sem er með mér svo ég lofa bæði 
flottum fötum og góðu stuði.“

FATA M A R K A Ð U R  S P E N N A N D I
2 2 .  -  2 5 .  n ó v e m b e r  í  M ö r k i n n i  6

E L D R I  VÖ RU R  Á  A L LT  A Ð  9 0 %  A F S L Æ T T I !

V E R Ð DÆ M I :

Jólaskraut á 50-70% afslætti!

Kjólar kr. 5.000.- Gallabuxur kr. 4.000.- Bolir kr. 2.000.- 
Pils kr. 4.000.- Peysur kr. 4.000.- Skór kr. 5.000.- Klossar kr. 3.500.- 

Mörkin 6 - 108 Rvk - sami inngangur og Spor tís (neðr i hæð)
Opið :  22.-24.nóv. 14-18 og laugard. 25.nóv 12-16.
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Bílar 
Farartæki

NÝR BÍLL
FORD Tourneo Custom 9 manna. 
Árgerð 2017, dísel, Sjálfskiptur. Verð 
4.980.000 án VSK. Rnr.136639.

NÝR BÍLL
FORD Transit FT460 18 manna 
155hö. Árgerð 2017, dísel, 
beinskiptur. Verð 4.980.000 án VSK. 
Rnr.159909.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Vinnuvélar

TiL söLu
Snorkel 3246, skæralyfta, með 12m 
vinnuhæð, árgerð 2006. Verð kr. 
1.250.000,- + vsk Lyfta ehf Sími 892 
7512 www.lyfta.is

 Hópferðabílar

MERCEDEs-BENZ O1117L
26 sæta Rúta eða húsbílaefni,læst 
drif,olíumiðstöð,leiðsögukerfi, 
ekinn aðeins 650þ. Dettur í gang. 
Verð nú 990.000. Uppl. 820-5181

 Vinnuvélar

TiL söLu
Snorkel 3246, skæralyfta, með 12m 
vinnuhæð, árgerð 2006. Verð kr. 
1.250.000,- + vsk Lyfta ehf Sími 892 
7512 www.lyfta.is

 Hjólbarðar

NÝju saiLuN DEkkiN á 
fRáBæRu vERði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPuLagNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

 Hreingerningar

vy-þRif Ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Jazz LS 1,4i
Nýskráður 6/2008, ekinn 143 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 790.000

CR-V Executive
Nýskráður 2/2008, ekinn 157 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

LEXUS IS200
Nýskráður 6/2001, ekinn 184 þús.km., 

bensín, sjálfskiptur.

CR-V Executive
Nýskráður 11/2006, ekinn 159 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 990.000

Corolla Terra s/d
Nýskráður 3/2007, ekinn 134 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 790.000

Jazz
Nýskráður 6/2004, ekinn 149 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.
Verð kr. 590.000

Avensis Wagon Sol
Nýskráður 7/2007, ekinn 188 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 990.000

Fiesta
Nýskráður 6/2010, ekinn 125 þús.km., 

 bensín, 5 gírar.

Verð kr. 890.000

Forester
Nýskráður 11/2005, ekinn 151 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 790.000

HONDA

HONDA

HONDA

TOYOTA

HONDA

TOYOTA

FORD

SUBARU

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

Skoðaðu alla söluskrána okkar á

notadir.bernhard.is

BÍLL DAGSINS
Verð kr. 

590.000

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

RegnbogalitiR ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd
Unaðsnudd 105 Reykjavík. S. 781 
2666 Natalia

nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

ÖRlagalínan 908-1800
Spáum í spil og ráðum drauma, 
andleg hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 
-23 öll kvöld.

 Rafvirkjun

RaflagniR og 
dyRasímakeRfi s. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18

lok á heita potta og 
hitaveituskeljaR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 Óskast keypt

kaupum gull -  
jÓn & ÓskaR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Óska eftir íbúðum fyrir erlenda 
starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl. 
í s: 895 2220

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is 
 fyRsti mánuÐuR fRíR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

geymsluR.is 
 sími 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

bakaRí / kaffihús

Starfskraftur óskast til 
afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7-13 

og annan hvern lau. 8-14. 
Íslensku kunnátta skilyrði 
og ekki yngri enn 20 ára.

Uppl. sendist á : 
sveinsbakari@sveinsbakari.is

 Atvinna óskast

smiÐiR - veRkamenn 
- múRaRaR- 

lageRstaRfsmenn
Erum með vana smiði,verkamenn, 
múrara, pípara og lagerstarfsmenn 
sem eru klárir í mikla vinnu. 
HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 
780 1444

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Vesturberg 94-0201 
Opið hús í dag 

Falleg 4ra herbergja 105.5 fm 4 herb. íbúð á 2.hæð í mjög 
vel staðs. fjölbýli. Endurnýjað baðherbergi. Innrétting á baði 

fyrir þvottavél og þurkara. Flísar á alrýmum. Gott útsýni. 
V. 36,8 m. 

Opið hús í dag frá kl. 17:15 – 17:45

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Fasteignir

Atvinna

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

 365.is    1817

Á mánuði

Veldu GSM hjá 365 og fáðu
11 GB af neti í símann ásamt 
endalausum símtölum og 
sms á 2.590 kr. 

LÁTTU EKKI
SÍMANN
PLATA ÞIG
365 er á sama farsímakerfi
og Síminn en á mun lægra verði

2.590 KR.

SMS+11GB
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