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Mike The Jacket kemur 
fram á Secret Solstice 
síðar í júní. Hann segir 
ekkert toppa glænýja og 
fallega strigaskó.   ➛6

Tíska

 F
IM

M
TU

D
A

G
U

R
  7

. J
Ú

N
Í 2

01
8

Feðgin eru gullsmiðir  
í Carat/acredo
Það er ævintýri að velja saman giftingarhringa hjá Carat/acredo. Það er ýmist 
hægt að gera í faðmi elskunnar heima í stofu eða með fulltingi gullsmíða-
feðginanna Hauks og Rakelar Mistar sem umvefja viðskiptavini sína. ➛2

Feðginin og gullsmiðirnir Rakel Mist og Haukur Valdimarsson starfa saman við sköpun gulls og gersema í Carat/acredo í Hátúni 6a. MYND/SIGTRYGGUR ARI

SMÁRALIND

 

Miðnæturopnun í dag!

20% AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Að velja giftingarhring er eitt 
af hjartfólgnustu augna-
blikum lífsins því þá velja 

hjónaefnin sér hringa sem þau 
ætla að bera út lífið,“ segir Haukur 
Valdimarsson, gullsmiður í Carat/
acredo.

Haukur starfar við hlið dóttur 
sinnar, gullsmiðsins Rakelar 
Mistar, en saman sérhæfa þau sig í 
trúlofunar- og giftingarhringum og 
hvers kyns demantaskarti.

„Við Rakel höfum yndi af því að 
vera einn hlekkur í keðju þeirra 
gleðilegu tímamóta sem hjóna-
band er. Ástin svífur yfir vötn-
unum og tilhlökkunin leynir sér 
ekki,“ segir Haukur, en þau Rakel 
veita persónulega og þægilega 
þjónustu þar sem hver og einn fær 
þann tíma sem hann þarf við valið.

„Við bjóðum líka upp á 
ákveðna upplifun og erum með 
tvær starfsstöðvar þar sem fólk 
getur látið fara vel um sig og 
skoðað úrvalið, bæði í tölvum og 
á staðnum þar sem eru yfir 200 
sýnishorn til að skoða og máta,“ 
útskýrir Haukur.

Heillandi heimur hringa
Carat var stofnað árið 2000 og rak 
lengst af verslun í Smáralind. Árið 
2015 flutti Carat sig um set yfir 
í Hátún 6a og hóf um leið sam-
starf við þýska skartgripafram-
leiðandann acredo sem sérhæfir 
sig í gimsteinum og stórglæsilegu 
eðalskarti.

„Okkur fannst vanta meiri 
fjölbreytileika í landslagið,“ segir 
Haukur. „Með acredo opnaðist 
risastór gluggi með áður óséðum 
möguleikum og útfærslum. Á 
heimasíðu okkar, acredo.is, má sjá 
stórkostlegt úrval hringa og þar 
getur fólk fiktað sjálft í forriti til 
að setja saman draumahringana 
og valið mismunandi þykktir og 
breiddir, demanta og liti á gulli, 
svo sem hvítagull, rauðagull, rósa-
gull og platínu.“

Þegar útlit hringanna hefur verið 
ákveðið í hönnunarforriti acredo 
fara þeir í pöntunarferli hjá Carat/
acredo og er hver hringur sérsmíð-
aður. 

„Acredo hefur slegið í gegn 
hjá íslenskum pörum,“ upplýsir 
Haukur. „Þetta er heillandi heimur 
að stíga inn í og möguleikarnir 
endalausir að velja og setja saman 
útlit hringanna sjálf. Hver einasti 
hringur er sniðinn eftir óskum 
hvers og eins, og sannarlega engin 
lagervara sem er sótt upp í hillu.“

Demantar hæstmóðins
Demantar eru hæstmóðins í 
giftingarhringum nú.

„Demantar halda alltaf sínu og 
fara aldrei úr tísku,“ segir Haukur 
en níutíu prósent giftingarhringa 
frá Carat/acredo eru með dem-
öntum í hring brúðar. „Oftar en 
ekki er nú bætt við grennri hring 
á fingur hennar sem er alsettur 
demöntum, og nú er líka vinsælt 
að setja jafnvel þrjá hringa á fingur 
brúðarinnar.“

Carat/acredo er með allar 
stærðir eðalsteina og þar á meðal 
glæsilega litaða demanta.

„Þannig eru svartir demantar nú 
í tísku hjá körlum og koma virki-
lega flott út í hring. En þótt dem-
antur sé konungur eðalsteinanna 
er ánægjulegt að segja frá því að 
verðið er einfaldlega frábært í sam-
starfi við acredo,“ segir Haukur.

Að velja sér hring á acredo.is er 
þægilegt. Verð á hringum birtist 
samhliða hringavali og breyting 
á verði fylgir jafnóðum og útliti, 
lögun og efniviði hrings er breytt.

„Það er hentugt að geta strax séð 
kostnaðinn og mikil hagræðing 
í að geta skoðað úrvalið í ró og 
næði heima. En hvort sem fólk 
hefur undirbúið sig heima eða ekki 

tökum við jafn vel á móti öllum og 
bjóðum upp á kaffi, sódavatn og 
jafnvel kampavín ef stemningin 
er þannig. Það er stór ákvörðun 
að velja réttu hringana og okkar 
innlegg í þá fögru minningu er að 
veita góðan tíma og ómótstæðilegt 
úrval,“ segir Haukur.

Feðginin Haukur og Rakel Mist 
smíða einnig sína eigin fögru 
hringa, bæði með klassísku útliti 
og grófari séríslenskri áferð. Einnig 
hvers kyns sérsmíði að óskum við-
skiptavina.

„Ef tilvonandi brúðhjón hafa 
engan möguleika á að koma til 
okkar í dagsins önn geta þau 
pantað tíma til að skoða trúlof-
unar- og giftingarhringa utan hefð-
bundins opnunartíma. Þá er hægt 
að panta tíma í gegnum Facebook 
eða carat@carat.is,“ útskýrir Rakel.

Skoðið töfrandi úrval trúlofunar- og 
giftingarhringa á carat.is og acredo.
is. Carat/acredo er í Hátúni 6a. Sími 
577 7740. Vefverslun er á carat.is.

Verslun og verkstæði Carat/acredo er glæsilegt eins og ómótstæðilegt úrval trúlofunar- og giftingarhringa fyrir ástfangið fólk.  MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Glæsileg verslun Carat/acredo er í Hátúni 6a í Reykjavík.Feðginin Rakel og Haukur við vinnu sína á gullsmíðaverkstæðinu.

Framhald af forsíðu ➛
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20% afsláttur

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Mike The Jacket er sóló-
verkefni plötusnúðsins og 
tónlistarmannsins Frið-

riks Thorlacius sem kemur fram á 
tónlistarhátíðinni Secret Solstice 
síðar í þessum mánuði. Þetta er 
fimmta árið í röð sem hann kemur 
fram á hátíðinni og segir hann að 
þeir sem hafi séð sig spila í gegnum 
árin viti nákvæmlega hvað sé í 
vændum. „Ég ætla m.a. að flytja þar 
fimm ný lög. Það er fátt betra en að 
spila nýtt efni fyrir tónleikagesti og 
fá viðbrögð beint í æð og sérstak-
lega þegar allt verður tryllt. Ég er 
búinn að prufukeyra hluta af nýja 
efninu og það hefur vakið ótrúlega 
lukku. Gestir geta búist við ótrú-
lega flottu sjói og magnaðri orku 
sem fær þá til að vilja dansa, dansa 
og dansa meira.“

Friðrik hefur komið víða við á 
undanförnum árum, ýmist einn 
eða með félögum sínum í Plugg’d. 
„Við hituðum m.a. upp á Nasa 
og Broadway fyrir marga 
heimsþekkta plötusnúða á 
árunum 2006 til 2009. Þar 
má m.a. nefna Deadmau5, 
Dirty South, Pendulum og 
Chris Lake. Árið 2011 
tók ég þátt í remix 
keppni tón-
listarmannsins 
Deadmau5 og 
endaði í topp 
10 úrslitum. 
Út frá því 
stofnaði ég 
KSF (Killer 
Sounding Fre-
quencies) með 
félaga mínum 
þar sem við unnum 
með mörgum frá-
bærum tónlistar-
mönnum, t.d. Alviu. 
Við unnum remix 
keppnina „Dirty 
South“ árið 2016 og 
fengum í kjölfarið 
að spila á aðalsvið-
inu á fjórtán hæða 
skemmtiferða-
skipi frá Miami til 
Jamaíku sem var 
eftirminnileg ferð.“ 

Friðrik vinnur 
sem rafvirki og 
utan tónlistarinnar 
stundar hann snjó- 
og hjólabrettin 
auk nýjasta æðis-

ins sem er að hans sögn að hjóla 
út um allar trissur og skrásetja 
ferðir sínar með Strava-appinu.

Hann lýsir fatastíl sínum sem 
frekar „kasjúal“ en ekkert toppi 

þó glænýja strigaskó. „Maður 
verður eins og nýr maður 

í nýjum skóm. Ég fylgist 
ekki beint með tískunni 

og pikka bara út það sem 
að ég fíla sjálfur. Fata-

kaupin koma í rispum, 
stundum kaupi ég ekki 
neitt svo mánuðum 

skiptir og svo kemur 
sprengja þegar ég dett 

inn á eitthvað.“
Áttu þér tískufyrirmynd?

Ég á mér í raun enga tísku-
fyrirmynd en mér finnst 
íslensk hönnun vera að 
sækja í sig veðrið, t.d. eru 
Inklaw að koma sterkir inn. 
Svo er ég stanslaust að spotta 

eitthvað nýtt sem gefur mér 
innblástur.

Hvernig hefur tískuáhug-
inn þróast?

Ég hef aldrei verið mikill 
jakkafatakarl en eftir að ég 
eignaðist fyrstu Hugo Boss 
jakkafötin í fyrra varð ekki 
aftur snúið. Þau eru kónga-
blá og köflótt og fara mér 

einstaklega vel. Ég stækka 
alltof hratt í þau þann-
ig að það er útlit fyrir 

Það eru engar reglur
Mike The Jacket kemur fram á Secret Solstice síðar í júní. 
Hann segir ekkert toppa glænýja og fallega strigaskó.

Svarti bomber 
jakkinn sem 
Friðrik klæðist 
hér er uppá-
haldsflíkin hans. 

Úlpuna keyptir Friðrik Thorlacius, öðru nafni Mike The Jacket, í H&M en þar verslar hann reglulega. MYNDIR/ERNIR

að ég þurfi að finna mér önnur.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég hef verslað heilmikið í H&M 

í gegnum tíðina og sérstaklega 
meðan ég bjó í Svíþjóð. Brettabúð-
ir eru líka í miklu uppáhaldi því 
þar er mikið úrval af töff bolum.

Áttu eina uppáhaldsflík?
Í dag er það svarti bomber jakk-

inn minn með hettunni sem sést á 
einni myndinni. Hann er geggjaður 
og hentar öllum tilefnum.

Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu kaupin átti ég um daginn, 

þegar ég rambaði inn í H&M og 
keypti þrjá jakka sem kostuðu 
undir 25.000 kr. og eru allir geggj-
aðir. Verstu kaupin eru þegar ég 
kaupi eitthvað í flýti og þegar ég 
máta heima er ég ekki jafn sáttur.

Hvað finnst þér einkenna 
klæðnað karla í dag?

Það er einhver svaka vakning 
í dag, misfrábær og mishræðileg. 
Mér finnst best að það eru engar 
reglur. Það sama gildir um tónlist 
mína, þar eru engar reglur.

Notar þú fylgihluti?
Hálsmen hafa ekki verið í miklu 

uppáhaldi fyrr en núna. Ég er 
oftast með einfalda silfraða „old 
school“ keðju með silfruðum USB-
lykli sem inniheldur tónlistina 
mína. Lykillinn gerir mér kleift að 
vera alltaf tilbúinn til að spila, hvar 
og hvenær sem er. Svo eru arm-
bönd og úr alltaf klassísk.

Brúnir DC 
skór, keyptir í 
Mohawks.

Verslunin Belladonna

Flott sumarföt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is

Ég fer á fjöll
í sumar
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Sérfræðingur Sothys veitir 

Í dag fim.      | Smáralind kl. 14–23

Fös. 8. júní  | Lágmúla kl. 14–17 

Sun. 10.júní  | Smáratorgi kl. 14–17 

25%
afsláttur
6. - 10.júní

Á Sothys dögum er 25% afsláttur af línunni í öllum verslunum Lyfju.
Glæsilegur kaupauki fylgir með hverju keyptu kremi!

Sothys er þekkt fyrir að bjóða upp á fyrsta flokks húðvörur, hannaðar
til að koma á móts við þínar þarfir. 

Frí húðgreining í boði á miðnæturopnun Smáralindar í kvöld!



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Ný tegund af tísku hefur 
rutt sér til rúms á síðustu 
árum. Á ensku kallast hún 

„modest fashion“, eða „hógvær 
tíska“ á íslensku. Tískan gengur út 
á að sýna lítið hold og hefur sterk 
tengsl við menningu trúarbragða, 
en tekur á sig ýmsar myndir. Vin-
sældir hógværrar tísku hafa aukist 
verulega síðastliðinn áratug og nú 
er svo komið að stór tískufyrirtæki 
og alls kyns tískumerki eru farin 
að hanna og framleiða föt sem eru 
sérstaklega hugsuð sem hógvær 
tíska.

Engin ein skilgreining
Hógvær tíska hefur enga skýra skil-
greiningu. Í kjarnann snýst hún um 
að hylja líkamann á meðvitaðan 
hátt eins og hverjum finnst þægi-
legt og klæðast víðum, þægilegum 
fötum en líta glæsilega út á sama 
tíma. Hver og einn hefur sína eigin 
skilgreiningu á því hvað er hógvært 
og sú skilgreining er að miklu leyti 
byggð á menningar- og trúarlegum 
bakgrunni.

Þeir sem kjósa að klæða sig sam-
kvæmt hógværri tísku gera það 
af ýmsum ástæðum. Ákvörðunin 
kann að vera tekin vegna trúar, 
menningar eða bara vegna þess að 
fólki finnst þetta flott og þægilegt.

Nýr neytendahópur
Ein af stóru ástæðunum fyrir því að 
hógvær tíska hefur sótt í sig veðrið 
er að múslimar á Vesturlöndum 
eyða mun meiru í tískuvörur og 
fatnað nú en áður. Það er að hluta 
vegna þess að margar ungar mús-
limakonur hafa mun meira eyðslufé 
á milli handanna í dag en áður, þar 
sem þær hafa komið út á vinnu-
markaðinn í auknum mæli. Tísku-
merkin vilja að sjálfsögðu höfða til 
þessa stóra nýja neytendahóps.

Á sama tíma hefur tískuheimur-
inn líka breyst. Nú er fjölbreytni 
orðin viðurkenndur hluti af 
tískunni, í stað þess að vera undan-
tekningin. Fyrir vikið hafa tísku-
fyrirtæki tekið að markaðssetja 
fjölbreyttari tískuvörur til að höfða 
til breiðari hóps viðskiptavina.

Þó að hógvær tíska njóti mestra 
vinsælda hjá konum sem aðhyllast 
Íslam, getur hver sem er tileinkað 

Hógvær tíska
Hógvær tíska á rætur í trúarbrögðum og snýst um að sýna 
lítið hold og klæða sig þægilega. Hún hefur vaxið hratt á 
síðustu árum og er orðin áberandi víða.

Hógvær tíska er orðin áberandi á alls kyns viðburðum. NORDICPHOTOS/GETTY

Ruba Zai með 
ofurfyrirsætunni 
Bellu Hadid og 
tískuhönnuð-
inum Alexander 
Wang. MYND/
INSTAGRAM

sér hana. Sumir femínistar eru 
hrifnir af henni og telja hana vald-
eflandi og alls kyns konur hrífast af 
þessum stíl án þess að þekkja hann 
sem hógværa tísku.

Sterk tengsl við hijab
Þar sem hógvær tíska er vinsælust 
hjá konum sem eru múslimar er 
hún nátengd tískunni í kringum 
höfuðklút múslima, sem kallast 
hijab. En þó að margir tengi þetta 
saman er hógvær tíska ekki í eðli 
sínu tíska múslima eða endilega 
tengd hijab-inu sjálfu.

Ruba Zai er af afgönskum upp-
runa, hefur yfir milljón fylgjendur 
á Instagram og hefur tekið þátt í 
að móta tískuna í kringum hijab. 
Zai segir að þegar hún byrjaði að 
tala um tísku og stíl í tengslum við 
höfuðklútinn hafi enginn í tísku-
heiminum haft áhuga á hópnum 
sem notaði hann og sá hópur hafi 

að sama skapi ekki tengt við fötin 
sem komu frá þekktum tísku-
merkjum.

Alls kyns merki taka þátt
Fyrst markaðssettu tískufyrir-
tæki hógværa tísku í tengslum við 
ramadan, aðaltrúarhátíð múslima, 
en fljótlega fóru framleiðendur 
að bjóða þessar vörur allan ársins 
hring og auka úrvalið.

Nú er hógvær tíska orðin 
áberandi á alls kyns tískuhátíðum 
og viðburðum. Merki eins og H&M, 
Uniqlo, Tommy Hilfiger, Zara, Nike 
og jafnvel Dolce & Gabbana eru 
farin að selja föt í þessum stíl og 
alls kyns mismunandi hijab-höfuð-
klúta.

Þannig að hógvær tíska hefur fest 
sig í sessi og er hijab ekki vandræða-
gripur fyrir konur sem vilja tolla í 
tískunni, heldur mikilvægur hluti af 
klæðnaðinum.

MIÐNÆTUROPNUN Í SMÁRALIND

20%  afsláttur* 
af öllum vörum

*ekki af merktri tilboðsvöru

FRÍAR SJÓNMÆLINGAR

Módel: 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, 
fyrir smart konur

Við erum á Facebook

Gallabuxur
Kr. 11.900.-

Str. 34-46
Sídd 70 og 74 cm
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% kkyynnnniinnggaarraaffssllááttttuurr 77. –– 1133.. jjúúnníí
afaf ölllumum GGA A illmum í í snnyryrtit vövöruruveversrsluununum mm HaHagkgkauaupsps**
*GIOGIORGIOO ARMRMANI I FÆST EKKI Í HAGKHAGKAUP AUP BORGBORGARNEARNESI OSI OG REREYKJAYKJANESBNESBÆÆ

ABSOLU 
the new sensuality



Barcelona Bridal er ein stærsta 
sýning sinnar tegundar og 
fer fram ár hvert í Barcelona. 

Brúðarkjólarnir voru í alls kyns 
útfærslum ásamt glæsilegum fylgi-
hlutum. Einnig voru sýnd föt sem 
henta þeim sem vilja gifta sig í öðru 
en hvítu ásamt fötum fyrir brúð-
kaupsgesti. Brúðgumarnir voru 
heldur ekki langt undan og margt 
fallegt kom fram fyrir þá.

Eins og gefur að skilja var róman-

tískur blær yfir sýningunni en um 
20 þúsund gestir voru mættir til 
að skoða herlegheitin. Kaupendur 
koma hvaðanæva úr Evrópu en 
einnig frá Bandaríkjunum, Brasilíu 
og Japan. Brúðarkjólarnir voru 
sumir einfaldir og fallegir en aðrir 
mikið skreyttir með víðu pilsi. Það 
var greinilegt á sýningunni að allir 
ættu að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi þegar leita þarf að hinum eina 
rétta brúðarkjól fyrir stóra daginn.

Einfalt og fallegt 
Barcelona Bridal tískuvikan fór fram í lok apríl en þar voru 
sýnd yfir 370 vörumerki sem tengjast brúðartísku. Alþjóð-
legir hönnuðir sýndu glæsilegan fatnað fyrir brúðkaupin 
árið 2019 og rómantíkin sveif yfir vötnum.

Cristina Tamborero sýndi þessa glæsilegu brúðarkjóla í Barcelona. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Kjóll sem hannaður er af Yolan Cris. 

Yolan Cris sýndi einnig þennan 
glæsilega kjól. 

Öðruvísi brúðarkjóll frá Carla Ruiz.

Esther Noriega sýndi þennan 
grænbláa samfesting.

Vinsæll litur en hér sýnir hönnuður-
inn Cristina Tamborero fallegt dress.

tískur blær yfir sýningunni en um
20 þúsund gestir voru mættir til
að skoða herlegheitin. Kaupendur
koma hvaðanæva úr Evrópu en 
einnig frá Bandaríkjunum, Brasilíu 
og Japan. Brúðarkjólarnir voru 
sumir einfaldir og fallegir en aðrir 
mikið skreyttir með víðu pilsi. Það 
var greinilegt á sýningunni að allir 
ættu að geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi þegar leita þarf að hinum eina 
rétta brúðarkjól fyrir stóra daginn.

gj þj
du glæsilegan fatnað fyrir brúðkaupin 
ntíkin sveif yfir vötnum.

Yolan Cris sýndi einnig þennan YY

Öðruvísi brúðarkjóll frá Carla Ruiz.

Vinsæll litur en hér sýnir hönnuður-

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

SUMARKJÓLAR - SUMARDRESS

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Frábært
úrval

- stuttbuxur
- bermuda (hnésídd)
- kvartbuxur
- stærð 34 - 52
- margir litir

bært
val

xur
a (hnésídd)
xur
4 - 52
itir

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu 
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

 8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  7 .  J Ú N Í  2 0 1 8  F I M MT U DAG U R



Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI 7.-10. JÚNÍ
YVES SAINT LAURENT KYNNING

 Rakagefandi farði sem framkallar heilbrigt útlit og geislandi ljóma.

 Gefur náttúrulega miðlungs þekju og aðlagast húðinni fullkomlega.

 Frískaðu uppá útlitið hvar sem er og hvenær sem er, spegill óþarfur.

Alhliða farðahreinsir fyrir andlit, augu og varir sem bráðnar þegar 
hann hitnar á húðinni og leysir upp allan farða á augabragði.
Tandurhrein húð og þægileg tilfi nning. Einstaklega mildur en á 
sama tíma áhrifaríkur. Hentar vel fyrir viðkvæma húð.

TOUCHE ÉCLAT ALL-IN-ONE GLOW FOUNDATION 
NÝR LÉTTUR OG FRÍSKLEGUR FARÐI FRÁ YSL

TOUCHE ÉCLAT
ALL-IN-ONE GLOW FOUNDATION

FERSKUR GEISLANDI LJÓMI.
NÁTTÚRULEG MIÐLUNGS ÞEKJA. LANGVARANDI RAKAGJÖF.

#GLOW AS YOU GO

AFSLÁTTUR
AF YSL Á KYNNINGU

0%
VANTAR ÞIG AUKA MÍNÚTUR Í SÓLARHRINGINN? 
UNIVERSAL MAKEUP REMOVER MELTING BALM-IN-OIL

NÝTT

SUMARIÐ ER TÍMINN FYRIR GEISLANDI HÚÐ

• Litað gel fyrir augabrúnir sem skerpir litinn
   og heldur þeim mótuðum allan daginn.

• Auðvelt og þægilegt í notkun hvort sem 
   þú leitar eft ir náttúrulegum eða þéttum 
   og miklum augabrúnum.

• Fáanlegt í tveimur litatónum og endist í 
   í 24 klst.

A F S L ÁT T U R  A F
ALL IN ONE GLOW FARÐANUM FRÁ YSL

COUTURE BROW – LITAÐ GEL FYRIR
FULLKOMNAR AUGABRÚNIR



Bílar 
Farartæki

100% LÁN
SUBARU Impreza. Árgerð 2005, 
ekinn 136 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
4 gírar. Verð 690.000. Rnr.163188.

100% LÁN
NISSAN Micra. Árgerð 2011, ekinn 
168 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
620.000. Rnr.171202.

100% LÁN
NISSAN Patrol GR. Árgerð 2000, 
ekinn 236 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 
gírar. Verð 780.000. Rnr.150585.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

DIESEL-PLUG-IN!
Audi Q7 E-tron/S-line Plug-in 
01/2018 ek. 3 þ.km. Bíll hlaðinn 
búnaði. raðnr 153265. Verð 12.9 mil 
(Hekla 15.9 mil)

GLÆSILEGT EINTAK !
Landrover Discovery 5 HSE 08/17 
ek 12 þ.km Glæsilegur innan sem 
utan (raðnr.153158) Verð 12.7 mil. 
(Kostar nyr í BL 14.2)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

SKÚTA TIL SÖLU
Til sölu er 39 feta skúta sem 
staðsett er í Króatíu. Skútan er með 
nýja vél, nýjan skrúfuöxul, nýjan 
rafgeymi, nýjan eldsneytistank 
og allur reiði er nýr. Skútan hefur 
öll verið yfirfarin, skrokkurinn 
athugaður, málaður og síðan 
botnmálaður undir sjólínu. Bátnum 
fylgir GPS tæki, nýyfirfarinn 
björgunarbátur og nýlegur 
léttabátur með utanborðsmótor. 
Skútan er með íslenska skráningu 
og selst á 3 milljónir. Nánari 
upplýsingar í síma 821-7305.

 Viðgerðir

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur, úðun 
og ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 
698 1215

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

 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

 Spádómar
Símaspá frá kl.14-21. Góð reynsla. 
Kristin s. 897 9002

 Húsaviðhald

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.comíshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Rnr.104955

Glæsilegt hjólhýsi
FENDT Tendenza 
515 SG  

Tilboð  
kr. 4.790.000. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

TILBOÐ!
Til sölu á tilboðsverði 450 þús. vel 
með farið Palomino Colt fellihýsi 
2002 módel. Fortjald, eldavél, 
miðstöð,ný grjótgrind, pláss fyrir 
2 gaskúta á beisli, rafmagnstengi 
230V, Uppl. í s: 699 2522

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

TRIGANO TJALDVAGN
Til sölu Trigano tjaldvagn árg.’96 
verð 200 þús eða tilboð. Vel með 
farinn vagn. Frekari uppl. í s:862-
0208

Öruggar veggfestingar. Góð lausn 
fyrir heimilið og vinnustaðinn. 
sala@hjolalausnir.is

LAGERSALA 30-70% 
AFSLÁTTUR !

Úrval af girðingaefni til sölu. 
ÍsBú Síðumúla 29, inngangur að 
neðanverðu. S. 5629018

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

Til sölu Liebher 35 K byggingakrani 
tekur 850kg í 36 metrum er í góðu 
standi og til afhendingar strax. Uppl. 
í síma 8922221 Magnús

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

SMIÐUR / UPPSLÁTTUR
Heimaás óskar eftir að ráða smiði 

í uppsláttarvinnu.

-Mæling/einingarverð

-Sveinspróf skilyrði

-Kranapróf kostur

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
samviskusömu og áreiðanlegu 
sumarstarfsfólki. Umsókn ásamt 
ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is
Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00

VW Tiguan Track & Style 

Honda CR-V Elegance dísil

KIA Rio dísil

Honda Civic Tourer Lifestyle

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar 
okkur allar gerðir bíla á söluskrá

Nýskráður 2/2013, ekinn 98 þús.km., dísel,  
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, dráttarkrókur, einn eigandi!

Nýskráður 10/2015, ekinn 36 þús.km., dísel,  
sjálfskiptur 9 gírar, fjórhjóladrif, leiðsögukerfi,  

bakkmyndavél o.fl. 

Nýskráður 9/2014, ekinn 47 þús.km., dísel,  
beinskiptur, einn eigandi!

Nýskráður 4/2017, ekinn 16 þús.km., dísel, 
beinskiptur, bakkmyndavél, 624 lítra farangursrými, 

uppgefin eyðsla 3,9 l. m.v blandaðan akstur. 

Verð kr. 2.690.000

Verð kr. 4.390.000

Verð kr. 1.590.000

Verð kr. 2.890.000

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið  
fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is
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Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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