
Til að húðin geti starfað eðlilega þurfa 
nokkrir þættir að vera í jafnvægi. 
Þar á meðal þarf náttúruleg fita á 

yfirborði húðþekjunnar að vera til staðar. 
Þessi fita myndar nokkurs konar verndar-
lag sem ver húðina fyrir utanaðkomandi 
áreiti, þurrki og öðrum skaðlegum um-
hverfisáhrifum. Ein ástæða þess að húðin 
verður ofurviðkvæm eða fólk fær ofnæmi 
er að þetta verndarlag er ekki í jafnvægi.

LENGI LEITAÐ AÐ ÞVÍ RÉTTA
Elma Lísa leikkona er með viðkvæma 
húð og hefur lengi leitað að réttu vörunni 
fyrir sig. Húð leikara er undir miklu álagi 
í vinnunni og því þarf hún að hugsa sér-
staklega vel um húð sína. Elma kynntist 
Pharmaceris þegar hún fór í apótekið sitt 
fyrir nokkrum mánuðum í leit að áhrifa-
ríkum og öruggum vörum. „Ég tók strax 
eftir því að Pharmaceris A vörurnar eru 
án parabenefna. Ég ákvað að prófa þær og 
sé ekki eftir því. Þær henta mér ótrúlega 
vel og núna er ég búin að fjárfesta í allri 
línunni,“ segir Elma Lísa og brosir. Hún 
segir aðalkostina við Pharmaceris þá að 
vörurnar sem hún notar eru án parabena, 
þær henta húðgerð hennar fullkomlega og 
auk þess eru þær góðar fyrir budduna.

OFNÆMISPRÓFAÐAR VÖRUR 
Pharmaceris er þróað af vísindamönnum; 
húðlæknum, ofnæmislæknum, lyfjafræð-
ingum, líffræðingum og sameindalíffræð-
ingum. Vörurnar eru ofnæmisprófaðar og 
hannaðar til þess að ráða bót á mismun-
andi húðvandamálum. Pharmaceris A lín-
an er sérstaklega hönnuð fyrir viðkvæma 
húð. Hún er þó ekki eingöngu fyrir þá sem 
hafa ofnæmi heldur einnig fyrir þá sem 
eru sérstaklega viðkvæmir eða vantar jafn-
vægi í húðina. Ef verndarlag húðarinnar er 
of þunnt eða veikt verður húðin viðkvæm 
fyrir utanaðkomandi áreiti, sem getur 
valdið húðvandamálum. Pharmaceris er 
með sérlínur við ýmsum húðvandamálum, 
T fyrir feita húð með bóluvandamál, N 
gegn roða og háræðasliti, P fyrir psoriasis 
og R fyrir rósroða.

Söngleikjatónleikar
Sigríður Eyrún Friðriksdóttir 
kemur fram á söngleikjatón-
leikum í Hannesar holti á 
sunnudag ásamt Margréti 
Eir og Karli Olgeirssyni.
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BÚIN AÐ KAUPA 
ALLA LÍNUNA 
NORBERG KYNNIR  Pharmaceris húðvörurnar henta Elmu Lísu vel en hún er 
með viðkvæma húð sem er oft undir miklu álagi eins og húð margra leikara. 

ÖRUGGAR VÖRUR Ofnæmis- og klínískt prófaðar – innihalda ekki paraben.

MÆLIR MEÐ 
PHARMACERIS
Elma Lísa er ánægð 
með Pharmaceris 
vörurnar og mælir 
með þeim.
MYND/ERNIR

MYND/ERNIR

SÖLUSTAÐIR
Norberg er með umboð fyrir Pharmaceris. Nánari upplýsingar á 
www.norberg.is Við erum líka á www.facebook.com/pharma-
ceris.is. Fæst í Apótekaranum, Lyfjaveri, Gamla Apótekinu, Lyfj-
um og heilsu og völdum verslunum Lyfju.

Systratónar
Systurnar Þórunn, 
Dísella og Ingibjörg 

Lárusdætur halda 
tónleika í Hörpu 

á morgun.
SÍÐA 8

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Madame Carven eða Carmen De Tomasso fædd-
ist árið 1909 í Frakklandi. Hún lærði innanhúss-
hönnun og arkitektúr við Ecole de Beaux Arts en 

ákvað að gerast kjólameistari í staðinn. Carmen var lítil og 
nett og þótti erfitt að finna föt við hæfi. Hún ákvað því að 
búa til fatalínu sem hentaði smágerðum konum árið 1945 
undir nafninu Carven.

Hún sá fljótt að ungar konur höfðu úr litlu að moða 
 þegar kom að fatnaði. Hönnuðir þess tíma einbeittu sér 
fremur að eldri konum. Hún fór því að hanna föt á yngri 
konur. Hún elskaði grænt og hvítt og bjó til grænan og 
hvítan sumarkjól sem hún kallaði Ma Griffe. Í dag er það 
heiti á frægu ilmvatni frá Carven og dregur dám af kjólnum.

Carven varð fljótt afar vinsælt merki og stjörnur keppt-
ust við að klæðast því. Madame Carven hætti að hanna 
fyrir merkið þegar hún var 84 ára. Guillaume Henry var 
gerður listrænn stjórnandi merkisins árið 2009 og hefur 
síðan hafið þetta gamla merki aftur til vegs og virðingar.

Segja má að í töskunum 
hennar Mörtu komi saman 
heilög þrenning; íslensk 

hönnun, ítalskt leður og sauma-
skapur Portúgala,“ segir Kolbrún 
Árnadóttir, verslunarstjóri Mörtu 
Jónsson í Kringlunni. Hún segir 
marga verða hissa sem koma í 
skóbúðina. „Það eru alls ekki allir 
sem átta sig á því mikla úrvali af 
töskum sem er að finna hérna,“ 
segir hún en allar töskurnar eru 
hannaðar af Mörtu líkt og allt 
annað í verslunum Mörtu Jóns-
son.

Úrvalið er mikið. Hægt er að fá 
allt frá litlum samkvæmisveskjum 
upp í stórar tuðrur. „Tuðrurnar 
eru vinsælastar núna,“ segir 

Kolbrún en mikið er lagt upp úr 
gæðum og vönduðum frágangi. 
„Töskurnar eru fóðraðar og með 
mjög skemmtilegt skipulag. Þar 
má finna fjölmörg hólf fyrir síma, 
lykla, varaliti og margt fleira.“

Innt eftir því hvaða litir séu vin-
sælastir svarar Kolbrún: „Stein-
grái liturinn er mjög vinsæll núna 
en svarti liturinn er alltaf klass-
ískur. Gulbrúnn tan-litur kemur 
líka sterkur inn. Litlu samkvæmis-
töskurnar okkar fást síðan í fleiri 
litum eins og rauðum og bláum.“

Verslun Mörtu Jónsson í Kringl-
unni var opnuð í október í fyrra 
og Kolbrún segir viðtökurnar hafa 
verið afar góðar. „Í Kringlunni eru 
flestir viðskiptavinir okkar Íslend-

ingar en útlendingar eru fleiri í 
verslun okkar á Laugavegi 51 sem 
var opnuð fyrir einu og hálfu ári.“

Marta Jónsson er þekktust 
fyrir skóhönnun sína. Kolbrún 
segir fjölmargar nýjungar að 
finna þar. „Við erum nýbúin að fá 
herralínu og þá erum við farin að 
selja barnaskó með litlum skvísu-
hælum sem eru mjög sætir.“

GOTT SKIPULAG
„Töskurnar eru fóðraðar með 
mjög skemmtilegt skipulag. Þar 
má finna fjölmörg hólf fyrir síma, 
lykla, varaliti og margt fleira.”

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður auglýsendum að kynna vörur 
og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið 
ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Hönnun: Silja 
Ástþórsdóttir  Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

GÆÐATÖSKUR Í 
MÖRTU JÓNSSON
MARTA JÓNSSON KYNNIR  Fallegar töskur úr ítölsku leðri, saumaðar af 
fagmönnum á Portúgal og hannaðar af skóhönnuðinum Mörtu Jónsson, fást 
í miklu úrvali í verslunum Mörtu Jónsson í Kringlunni og á Laugavegi 51.

MIKIÐ ÚRVAL Töskurnar úr smiðju Mörtu Jónsson eru af öllum stærðum og gerðum og fást í ýmsum litum. Verslunarstjórinn Kol-
brún segir steingráu töskurnar njóta mikilla vinsælda um þessar mundir. MYND/STEFÁN

MADAME CARVEN 
FELLUR FRÁ
GOÐSÖGN  Tískugoðsögnin Madame Carven lést nýverið, 105 ára gömul. Hún 
var samtíða Christian Dior, Pierre Balmain og Hubert de Givenchy. Hún ruddi 
brautina fyrir aðra kvenhönnuði í tískuheimi sem stjórnað var af körlum.

MADAME CARVEN Frúin kunni 
tökin á markaðssetningu og hannaði 
til dæmis heila línu árið 1950 í anda 
myndarinnar Gone with the Wind 
sem kom út í Frakklandi á sama tíma.

Skipholti 29b • S. 551 0770

Útsala hafin! 
Frábær tilboð á Útsölu

ht.iss

Engin venjuleg upplifun

Við kynnum 
Philips Ambilight 
9000 sjónvörpin

með 
Android
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Þetta er afar spennandi sam-
starf en Dressmann gerði 
samning við fótboltastjörn-

una Zlatan Ibrahimovic í desember 
síðastliðnum. Hann mun hanna 
fatnað fyrir Dressmann og er þegar 
þetta er skrifað að vinna úti í París 
að línunni. Hún mun tengjast 
íþróttum á einhvern máta og fyrstu 
flíkurnar ættu að koma í verslan-
irnar í haust. Eftir áramót verður 
öll línan komin á markað,“ segir Jó-
hann Ingi Davíðsson, framkvæmda-
stjóri Dressmann á Íslandi. 

Fyrirtækið er ekki ókunnugt 
samstarfi við stórstjörnur en árið 
2011 var Dressmann í samstarfi við 
rokkhljómsveitina Rolling Stones 
um hönnun á fatnaði. Jóhann Ingi 
segir samstarfið við Zlatan lofa 
góðu en hann hitti fótboltastjörn-
una nýlega.  

„Zlatan ætlar að taka þetta alla 
leið. Við hittum hann í Austurríki 
um daginn og þar sagðist hann 
ætla að leggja allt í þetta. Hann 
sagði upp samningum við stór-
fyrirtæki eins og Nike og fleiri og 
er núna einungis í samstarfi við 
Dressmann.“ 

STÆKKA OG INNRÉTTA 
 VERSLANIRNAR
Breytingar hafa staðið yfir í Dress-
mann undanfarnar vikur og mán-
uði, verslanir stækkaðar og inn-
réttaðar upp á nýtt. Jóhann Ingi 
segir uppgang hjá Dressmann.

„Það er frábær gangur í fyrir-
tækinu en ólíkt öðrum fundum 
við fyrir mikilli aukningu í verslun 
eftir hrun sem hefur verið stígandi 
síðan. Við bjóðum enda upp á afar 
gott verð sem segir sitt. Þá var 
Dressmann valið fyrirmyndarfyrir-
tæki af Credit Info árin 2013 og 
2014 sem við erum stolt af,“ segir 
Jóhann Ingi. „Árið 2013 opnuðum 
við búð í Smáralind sem kallast 
Dressmann X en þar erum við 
bara með fatnað í stærðum 2XL - 
9XL. Við erum þessar vikurnar að 
taka verslunina í Smáralind í gegn, 
stækka hana og endurýja alla að 
innan. Stefnan er að allt verði klárt 
í ágúst. Þá stækkuðum við Dress-
mann-verslunina á Glerártorgi 
á Akureyri og endurnýjuðum á 
síðasta ári og stefnum á að taka 
verslunina í Kringlunni í gegn á því 
næsta,“ segir Jóhann.

SUMARVÖRURNAR KOMNAR
Fram undan er sumarið og sumar-
vörurnar eru komnar upp á slár 
í verslunum Dressmann. Hvað er 
vinsælast? 

„Gallakvartsbuxurnar eru afar 
vinsælar hjá okkur og stutterma-
bolir með prenti. Þetta sumarið 
verður einnig mikið af pólóbolum, 
röndóttum og einlitum í skemmti-
legum litum. Stuttermaskyrturnar 
eru alltaf vinsælar og blazerjakkarn-
ir. Við leggjum áherslu á smáatriðin 
og til dæmis er vinsælt að klæðast 
gallabuxum, skyrtu og blazerjakka 
með klút í vasanum, nota þver-
slaufu, ermahnappa og bindisnælur 
og fleira í þeim dúr. Smáatriðin 
skipta sköpum,“ segir Jóhann Ingi 
og bætir við að viðskiptavinir 
Dressmann fylli breiðan hóp.

„Markhópur Dressmann er 
sagður 35+ en fatnaður fyrir yngri 
hóp er alltaf að bætast við. Sniðin 
eru orðin þannig í gallabuxunum, 
skyrtum og jakkafötum og líka í 
blazerjökkunum að menntaskóla-
krakkarnir koma mikið til okkar.  
Dressmann er ekki lengur bara 
„kallabúð“ eins og hún var.“

ZLATAN HANNAR FYRIR DRESSMANN
DRESSMANN KYNNIR  Fótboltastjarnan Zlatan Ibrahimovic situr nú við teikniborðið í París og hannar nýja sportfatalínu fyrir Dress-
mann. Spennandi samstarf segir framkvæmdastjóri Dressmann á Íslandi. Fyrstu flíkurnar koma í verslanir í haust. 

SUMARIÐ KOMIÐ Pólóbolir í hressileg-
um litum verða heitir í sumar.

EKKI BARA 
35+ „Mark-
hópur Dress-
mann er sagður 
35+ en fatnaður 
fyrir yngri hóp er 
alltaf að bætast 
við,“ segir Jó-
hann Ingi.

GOTT VERÐ Hjá Dressmann er alltaf 
hægt að gera góð kaup. 

EINVALALIÐ 
Katrín Rós, 
verslunarstjóri í 
Smáralind, Ell-
ert Baldursson, 
verslunarstjóri í 
Kringlunni, Guð-
rún Ýr stílisti og 
Kristrún Zak-
aríasdóttir fjár-
málastjóri.

FYRIRMYNDARFYRIRTÆKI Jóhann Ingi Davíðsson, framkvæmdastjóri Dressmann á Íslandi, segir uppgang hjá fyrirtækinu. Þá var Dressmann valið fyrirmyndarfyrirtæki af Credit 
Info árin 2013 og 2014. MYND/STEFÁN
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Hvernig eru hefðbundnar helgar 
hjá þér? Hefðbundnir laugardagar 
og sunnudagar eru að vakna með 
dóttur minni og horfa á barna-
tímann. Bæði til að veita henni fé-
lagsskap og til að hlusta eftir því 
hvort ég sé ekki að standa mig 
í vinnunni. Hún veitir mér líka 
aðhald í því. Svo reynum við að 
gera eitthvað skemmtilegt eins 
og að fara í sund eða heimsækja 
góða vini.

Sefurðu út eða drífur þig 
snemma á fætur? Mér finnst 
ofsalega erfitt að byrja daginn 
á stressi, ef ég þarf ekki að flýta 
mér þá vakna ég bara í rólegheit-
um. En það fer eftir verkefnum 
hvort ég vakna snemma eða sef 
út.

Færðu þér eitthvað gott í morg-
unmat um helgar? Uppáhaldið 
á mínu heimili er að eiga frosin 
croissant sem við setjum í ofninn 
um helgar og borðum með osti 
og sultu. 

Hvernig viltu hafa kaffið? 
Besta kaffið heima er úr svona 
espresso-mokkakönnu en þegar 
ég fer á kaffihús panta ég mér 
annaðhvort americano eða 
möndlu/soja-latte og set smá 
kanil út á.

Uppáhalds laugardagsnammið? 
Popp og lakkrís. 

Út að borða eða elda heima? 

Stundum er voða gott að fara út 
en besti maturinn er sá sem er 
eldaður heima. 

Fá gesti eða fara í heimsókn? 
Bæði betra.

Hvað ætlarðu að gera um þessa 

helgi? Ég ætla að fara á spunaæf-
ingu í Haraldinum, það er kóm-
edíu- og spunaaðferð sem Dóra 
Jóhannsdóttir leikkona kom með 
til landsins frá New York og er 
sjúklega skemmtileg. Á laugar-

daginn ætla ég að æfa mig fyrir 
söngleikjatónleika sem ég verð 
með á sunnudaginn í Hannesar-
holti ásamt Margréti Eiri og Kalla 
Olgeirs.

Af hverju söngleikir? Af því það 

er svo gott að syngja um lífið, og 
af hverju ekki?

Áttu þér einhvern uppáhalds-
söngleik? Mary Poppins er ansi 
ofarlega á listanum af því það 
var svo fáránlega gaman og mikil 
upplifun að taka þátt í þeirri upp-
færslu. Annars finnst mér erfitt 
að gera upp á milli. Það er eins 
og að segja uppáhaldslitur. Það 
fer svolítið eftir því í hvaða skapi 
ég er. Fiðlarinn á þakinu, Litla 
hryllingsbúðin, Vesalingarnir, 
Avenue Q og Into the Woods eru 
allir í uppáhaldi af mismunandi 
ástæðum.

Áttu þér uppáhaldssöngleikja-
persónu? Ég væri mikið til í 
að leika Glindu í söngleiknum 
Wicked. Það er góða nornin úr 
Galdrakarlinum í Oz. Wicked er 
forsaga þeirrar sögu og gerist í Oz 
þar sem Elphaba (græna nornin) 
og Glinda eru ungar stelpur sem 
eru saman í skóla. Elphaba er 
lögð í einelti fyrir að vera græn og 
Glinda er vinsæla hressa stelpan. 

Hvernig undirbýrðu þig fyrir 
tónleika? Ég teygi vel á og passa 
að drekka nóg af vatni og reyni að 
finna einhverja slökun. 

Hvað ætlarðu að gera á mánu-
daginn? Á mánudaginn ætla ég 
að fara með barnið í leikskólann, 
finna mér einhverja hreyfingu og 
tala inn á teiknimyndir.

CROISSANT MEÐ SULTU OG OSTI
LAKKRÍS Á LAUGARDÖGUM  Sigríður Eyrún Friðriksdóttir vill helst ekki þurfa að rífa sig á fætur með látum á morgnana. Henni 
finnst gott að fá kanil út í kaffið og borðar lakkrís á laugardögum. Á morgun syngur hún á söngleikjatónleikum í Hannesarholti.

KÓSÝHEIT Sigríður Eyrún horfir á barnatímann í sjónvarpinu um helgar. Á morgun syngur hún í Hannesarholti. MYND/GVA

Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum
Nánari upplýsingar www.SUPERBEETS.is    Umboð: vitex ehf - Upplýsingasími 896 6949

Betra blóðflæði
Rauðrófu kristall 100% náttúrulegt
Einstök virkni og gæði - þú finnur muninn

Nitric Oxide Superbeets 
allt að 5 sinnum öflugri
1. dós superbeets jafngildir
30 flöskum af 500 ml rauðrófusafa

Íslensk vottun á 
virkni NO3

Sýni rannsóknarstofa - Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Eftir fertugt framleiðir líkaminn 50% minna Nitric Oxide. SUPERBEETS örvar 
Nitri c Oxide framleiðslu strax. Bætt blóðflæði og aukin súrefnisupptaka hefur jákvæð 
áhrif á alla starfsemi líkamans, þ.m.t. hjarta og æðakerfi.
ATH: Breyting nítrats úr fæðu í Nitric Oxide. (NO) byrjar í munni, þess vegna er 
SuperBeets tekið inn í vökvaformi, en ekki töfluformi.
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SCARLETT plastáhöld
Bakki 1.347 kr.

Salatskál 2.065 kr.

SUMARPÚÐAR
Verð 2.790 kr.

Öll verð eru afsláttarverð
nema annað sé tekið fram

ZENO garðsett
Borð og fjórir stólar
Hægt að leggja saman. 
Yfirbreiðsla fylgir.
Áður 125.000 kr.
Nú 87.500 kr.

AF SUMARVÖRUNUM FRÁ HABITAT

30% AFSLÁTTUR

TEVA sólbekkur
Litir: Hvítt, gult 
og rautt
Áður 14.500 kr. 
Nú 10.150 kr. BISAL útiblómapottar

Stór 6.930 kr.
Miðstærð 5.530 kr.

Lítill 4.060 kr.

SADIE plastáhöld
Margar tegundir
Til í rauðu og glæru
Kanna 2.065 kr.
Kampavínsglas 665 kr
Vínglas 595 kr.
Skál 665 kr.
Glas 525/595 kr.

FOLIE
Ljósasería inni/úti

6.230  kr.

ORIGAMI
Plastbakki

1.925 kr.

AFRICA
Stóll með strigabaki
Græn- eða rauðmynstrað
8.050 kr.

    

FELDZ garðsett
Tveir kollar 15.750 kr.
Borð 41.300 kr.

MAUI
Legustóll með strigabaki
Græn- eða rauðmynstrað

Áður 17.250 kr.
Nú 12.075 kr.

30%
AFSLÁTTUR AF

SUMARVÖRUM
FRÁ HABITAT

30%
AFSLÁTTUR AF

SUMARVÖRUM
FRÁ HABITAT

30%
AFSLÁTTUR AF

SUMARVÖRUM
FRÁ HABITAT

0 kr.

áhöld

8.050 kr.

M
L
G

Á
N

F

SADIE plastprjónar
Fjórir saman í pakka 

1.155 kr.

BITAT
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF PÚÐUM
FRÁ kr. 4.900

CARMEN kr. 99.800 YUMI kr. 28.400

MINIMAL kr. 9.980

AMI kr. 19.900

EVA kr. 22.500

NOHO SÓFI - 219 CM  kr. 199.800

CALVIN TUNGUSÓFI 269X153 cm kr. 227.400

2 SAMAN Í SETTI
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Forfeður systranna Ingi-
bjargar, Þórunnar og Dísellu 
Lárusdætra eru öflugir tón-

listarmenn. Þær ætla að rekja 
ættir sínar til merkra skálda 
og tónskálda og flytja þekkt ís-
lensk lög á tónleikum sem verða 
haldnir í fyrsta skipti á morgun í 
Hörpu. 

„Okkur þykir svo gaman að að 
syngja saman og það er svo-
lítið langt síðan við gerðum það 
síðast þannig að við ákváðum 
að setja upp sýningu,“ segir 
miðsystirin Þórunn. Systurnar 
syngja á íslensku en tala á ensku 
á tónleikunum. „Þeir sem hafa 
komið á tónleika með okkur vita 
að við erum mikið í því að fífl-
ast og skemmta okkur í leiðinni. 
Hugmyndin, sem við erum búnar 
að ganga með í maganum lengi, 
er sem sagt sú að fara ekki bara 
yfir þessa týpísku sögu íslenskr-
ar tónlistar heldur miða þetta út 
frá okkur persónulega. Til dæmis 
var tónlist af skornum skammti 
hér á landi allt þar til fyrsta 
 orgelið var flutt inn á nítjándu 
öld af Pétri Guðjónssyni, sem var 
langalangalangafi okkar, og Þor-
valdur Steingrímsson, móðurafi 
okkar, var einn af fyrstu atvinnu-
tónlistarmönnunum á Íslandi. 
Svo var pabbi trompetleikari og 
mamma leikkona þannig að við 
fáum tónlistina eiginlega beint í 
æð,“ segir Þórunn og brosir. 

EKKI BEINT RAPPTÝPURNAR
Dísella útsetur allar söngraddir 
á tónleikum systranna og Stefán 
Örn Gunnlaugsson spilar á 
flygil. Systurnar ætla að flytja 
alls konar lög og fara í gegnum 
flestar tónlistarstefnur. „Þetta 
eru mest mjög þekkt lög sem við 
tökum, til dæmis Hver á sér fegra 
föðurland sem móðurbróðir afa 
Þorvaldar, Emil Thoroddsen, 
skrifaði þannig að það tengist 
okkur líka fjölskylduböndum. 
Svo röppum við lag eftir afkom-
anda einnar okkar, hana Sigur-
laugu Söru sem er í Reykjavíkur-

dætrum. Þannig að allur skalinn 
verður tekinn.“ 

Blaðamaður má til með að 
minnast á að þær systur séu nú 
kannski ekki alveg týpurnar sem 
flestir sjá fyrir sér að leggi rapp 
fyrir sig. Þórunn tekur undir það 
og segir skellihlæjandi að það 
verði að minnsta kosti sjúklega 
fyndið að sjá þær rappa. „Við 
erum búnar að hlæja mjög mikið 
á æfingum og ætlum að rappa 
eins og Reykjavíkurdætur en svo 
verður fólk bara að dæma sjálft 
hvernig til tekst.“

KVEIKJA OFT UPP Í ELDAVÉL-
INNI Á MILLI ÆFINGA
Mörgum þykir systurnar líkar í 
útliti en Þórunn segir þær alls 
ekki vera líkar að öðru leyti. 
„Þeir sem þekkja okkur ekki 
segja að við séum alveg eins 
en þeir sem þekkja okkur vel 
segja að við séum mjög ólíkar og 
ég er sammála því,“ segir hún 
og hlær. Hún bætir við að þær 
eigi nokkur sameiginleg áhuga-
mál en að tónlistin sé í algjöru 

fyrirrúmi. „Okkur finnst öllum 
gaman að fara í leikhús og sækja 
tónleika en svo erum við allar 
miklar áhugakonur um matar-
gerð og allar tilraunagúrmet-
kokkar. Þegar við höfum góðan 
tíma til að æfa þá er kveikt upp í 
eldavélinni líka.“ 

Þær systur búa sem stendur 
allar á landinu en það verður 
ekki lengi því Dísella fer aftur út 
í haust. „Hún hefur undanfarin 
ár búið í Bandaríkjunum en er 
heima núna af því að hún er í 
fæðingarorlofi, eignaðist nýlega 
lítinn Jökul Orra. Í sumar er hún 
að æfa hlutverk Lulu og heldur 
svo á vit ævintýranna í Stóra 
eplinu og Metropolitan-óperunni 
í haust. Ingibjörg starfar vana-
lega á öðrum vettvangi, hún er 
í stjórnunarstöðu hjá Icelandair 
en tónlistin gefur henni skemmti-
legt tækifæri til að gera eitthvað 
allt annað endrum og eins. Tón-
leikarnir okkar verða því bara 
fram í ágúst þegar við þurfum 
allar að snúa okkur að öðrum 
verkefnum,“ segir Þórunn. 

RAPPA EINS OG 
REYKJAVÍKURDÆTUR
SAMRÝMDAR SYSTUR  Þórunn, Dísella og Ingibjörg Lárusdætur flytja lög úr 
flestum tónlistarstefnum á tónleikum sínum á morgun. Systurnar eiga margt 
sameiginlegt en allar eru þær áhugakonur um matreiðslu og listir. 

ÞRJÁR SYSTUR Lárusdætur verða með tónleika í Hörpu í sumar þar sem þær bæði rappa og syngja klassísk lög. 
 MYND/BJARNEY S. LÚÐVÍKSDÓTTIR 

LISTAKONA OG ÁHUGAKOKKUR Þórunn og systur hennar eiga listir og matargerð 
sem sameiginlegt áhugamál. MYND/GVA

REIKNAÐU
DÆMIÐ

á 365.is

365.is      Sími 1817
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BIO-KULT ORIGINAL:
■ Einstök og öflug blanda af 14 

mismunandi vinveittum 
gerlum. 

■ Hefur góð áhrif á meltinguna.

■ Þarf ekki að geyma í kæli.
■ Óhætt að nota að staðaldri. 
■ Hentar vel fyrir fólk með 

soja- og mjólkuróþol. 

VERTU MEÐ 
MELTINGUNA Í LAGI 
Á FERÐALAGINU
Bio-Kult er öflug blanda 
vinveittra gerla.Hay Max er áhrifaríkur, lífrænn og 

lyfjalaus frjókornatálmi fyrir þá 
sem þjást af frjókornaofnæmi. 

Hann hefur fengið fjölda viðurkenninga, 
meðal annars frá bresku astma- og of-
næmissamtökunum. Hay Max er einfaldur 
í notkun og kemur í veg fyrir að frjókorn 
komist inn í líkamann. Hay Max er fram-
leiddur úr hágæða, vottuðum lífrænum 
efnum, bývaxi, ilmkjarnaolíum, Aloe vera 
og sólblómaolíu, og er vottaður fyrir 
grænmetisætur. Hay Max hentar ófrísk-
um konum, konum með barn á brjósti og 
börnum.

ALLTAF MEÐ HAY MAX
Jón Páll Pálmason, þjálfari í knattspyrnu, 
hefur góða reynslu af notkun Hay Max. 
„Ég er að þjálfa meistaraflokk í fótbolta og 
er því mikið úti við á sumrin. Ég hef verið 
mjög slæmur, alltaf pirraður í augunum á 
þessu tímabili þegar frjókornin eru sem 
mest í loftinu. Ég ákvað að prófa Hay Max 
og smurði því í kringum augun og við nas-
irnar. Það var eins og við manninn mælt, 
ég fann mikinn mun á mér og er núna alltaf 
með dósina á mér þegar ég er úti. Ég mæli 
hiklaust með Hay Max gegn frjókorna-
ofnæmi.“ Hay Max-salvinn er lyfjalaus sem 
þýðir að syfja er ekki ein aukaverkana 
öfugt við mörg ofnæmislyf.

FANN LOKSINS LAUSN
Ólöf Inga Birgisdóttir hefur verið með frjó-
kornaofnæmi í um þrjátíu ár eða frá því 
hún var þriggja ára gömul. „Sumrin hafa 
alltaf verið hreint helvíti og það að æfa 
fótbolta eða vera í unglingavinnunni hér 
áður fyrr var hin mesta þrekraun. Ég 
hélt þetta út á þrjóskunni þótt ég væri 
með stöðugt nefrennsli og augun svo 
bólgin að ég sá ekki út um þau. Nýlega 
fékk ég slæmt ofnæmiskast sem varði 
í heilan dag þrátt fyrir að ég væri búin 
að taka ofnæmistöflur og nota nef-
sprey en ekkert virkaði og ég var við 
það að tapa gleðinni. Þegar ég 
fór í apótekið ákvað ég að grípa 
með mér eina dós af Hay Max. 
Áður en ég bar Hay Max á mig 
þvoði ég mér í framan og eftir 
um það bil tuttugu mínútur 
var ég laus við nefstíflurnar 
og hnerrann! Ég gat verið úti 
í allan daginn að dúlla mér í 
garðinum og fann ekki fyrir of-
næmiseinkennum,“ segir Ólöf 
Inga og brosir. 

FRÁBÆR LAUSN
ICECARE KYNNIR  Hay Max er áhrifaríkur, lífrænn og lyfjalaus frjókornatálmi 
fyrir þá sem þjást af frjókornaofnæmi. Jón Páll Pálmason mælir með honum. 

SÖLUSTAÐIR OG 
UPPLÝS INGAR
Vörurnar fást í 
öllum apótekum, 
heilsuverslunum 
og heilsuhillum 
stórmarkaðanna. 
Hægt er að nálg-
ast  frekari upplýs-
ingar á heimasíðu 
IceCare,
www.icecare.is

Hrönn Ægisdóttir hefur lengi 
verið með sólar exem og hefur 
orðið sérstaklega slæm þegar 
hún fer í frí til sólarlanda. „Ég 
fæ alltaf sólarexem þegar ég fer 
í sól og það hefur bara aukist 
með árunum. Ég er einnig mjög 
oft þurr í húðinni vegna van-
virkni í skjaldkirtli,“ útskýrir 
Hrönn. 

Þegar hún sá umfjöllun um 
Perfect Tan í blöðunum og að 
Perfect Tan-töflurnar frá New 
Nordic gætu fyrirbyggt að fólk 
fái sólarexem í fríinu leist henni 
svo vel á það að hún ákvað að 
prófa. „Ég sé ekki eftir því, ég 
fór í sólina í fyrrasumar og aftur 
í vetur og fann ekki fyrir neinu 
sólarexemi. Ég varð einnig mun 
betri í húðinni, fékk ekki þennan 

mikla þurrk í sólinni. Þvílíkur 
munur því ég var alltaf mjög 
slæm af sólar exeminu, sérstak-
lega á bringunni og einnig  
á hand leggjum. 

Til viðbótar varð ég svo 
ánægð með húðlitinn, ég fékk 
mun fyrr brúnan og fallegan húð-
lit í sólinni. Þetta kom mér veru-
lega á óvart og ég er mjög ánægð 
með árangurinn því það er svo 
gott að vera laus við sólarexem-
ið,“ segir Hrönn. Hún bætir við 
að enn annað hafi komið henni 
skemmtilega á óvart. „Það var að 
neglurnar urðu svo sterkar. Það 
varð svona til að auka ánægjuna 
enn frekar.“ 

PERFECT TAN

■ Getur komið í veg fyrir sólar exem.

■ Húðin verður ekki eins þurr. 

■ Brúnni og fallegri húðlitur. 

■ Vara sem virkar.

ÁRANGURINN KOM Á ÓVART
Sólarexem hefur plagað Hrönn lengi en eftir að hún fór að nota Perfect Tan er 
hún laus við það og nýtur þess að vera í sólinni.   

 

MUN BETRI HÚÐ Hrönn finnur mikinn 
mun eftir að hún fór að taka Perfect Tan-
töflurnar og nú er hún laus við sólarexem.
 MYND/GVA

ÁNÆGÐUR MEÐ HAY MAX Jón Páll er betri af frjókornaofnæmi þegar hann 
notar Hay Max. MYND/ERNIR

Alkóhól
Vín, bjór eða 
eftir lætis 
kokteillinn 
þinn geta 
valdið 
brjóst sviða, 
sérstaklega 
þegar  neytt 
er með stórri 
máltíð. Alkóhól 
slakar á 
hringvöðva 
vél indans og því 
ná maga sýrurnar að 
flæða upp í vélindað. 

Kaffi 
Kaffi, gos, te, íste, annar vökvi 
eða matur sem inniheldur 
koffein ætti að varast því 
það getur valdið brjóstsviða. 
Hér skiptir máli að passa 
skammtastærðirnar og huga að 
koffeinmagninu sem innbyrt er. 

Hnetur, ostur, lárpera  
og djúsí steik
Eiga það sameiginlegt að 
vera feitur matur. Fita hægir 
á tæmingu magans sem getur 
aukið þrýsting á hringvöðva 
vélindans og valdið brjóstsviða. 

Súkkulaði
Auðvitað, það getur verið hlaðið 
koffeini og fitu, en súkkulaði 
getur líka valdið brjóstsviða. 
Súkkulaði slakar nefnilega á 
hringvöðva vélindans þannig 
að það eykur líkur á brjóstsviða. 
Spurning um að pakka bara 
saman öllu súkkulaðinu sem þú 
átt og gefa það. 

Frutin® getur í 
alvörunni hjálpað þér 
að neyta þess arar     
dásamlegu fæðu án 
þess að eiga á hættu 
að fá óþægindi eftir 
máltíðina.

Sítrusávextir 
Appelsínur, greipaldin og ávaxta-
safar eru mjög súrir, sérstaklega 
þegar neytt er á tóman maga. 

sýru stig í maganum án þess að 
nota lyfseðils skyld lyf. 
Takið 1-2 töflur eftir þörfum. 
Barnshafandi konur geta notað 
Frutin. Börn undir 12 ára mega 
ekki nota Frutin. 
Inniheldur eingöngu náttúruleg 
efni ss. Dolomita kalk og 
piparmyntu.

Frutin fæst í næsta apóteki, 
heilsuverslunum og einnig í 
heilsuhillum stórmarkaðanna. 

Frutin eru náttúrulegar 
tyggitöflur sem eru framleiddar 
af einkavarinni að ferð við 
að nýta trefjar sem gera það 
að verkum að þegar þær eru 
tyggðar myndast róandi, froðu-
kennt lag í efri hluta magans. si 
leið er því bæði náttúruleg og 
snjöll til að berjast við hækkandi 
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LEITA FYRST 
Á GOOGLE
58 prósent sögðust yfirleitt 
byrja á því að slá leitarorð inn í 
Google. Helmingur þeirra sem 
notuðu leitarvélar sagðist ýta á 
efsta valkostinn.

Netið er góð leið til að 
afla sér upplýsinga 
um hin ýmsu málefni. 

Vísindamenn við Northwes-
tern-háskólann í Evanston í 
Bandaríkjunum gerðu nýlega 
könnun á því hvort bandarískir 
unglingar leituðu sér upplýs-
inga um heilsutengd málefni á 
netinu.

Í ljós kom að átta af tíu 
unglingum hafa leitað upplýs-
inga um heilsu á netinu og að 
þriðjungur þeirra hafa breytt 
hegðun sinni vegna upplýsinga 
sem þeir fundu á netinu. Þann-
ig prófuðu sumir unglingar 
heilsusamlegra fæði, minnkuðu 
gosdrykkju eða æfðu þegar 
þeim leið illa. 

Þrátt fyrir þetta er netið þó 
aðeins í fjórða sæti yfir það 
hvar unglingar leita vitneskju 
um heilsutengd mál. Könnunin 

sýndi að 55 prósent unglinga 
fá mikið af upplýsingum um 
heilsuna frá foreldrum sínum, 
32 prósent úr heilsuáföngum í 
skóla, 29 prósent frá læknum 
og hjúkrunarfræðingum og 25 
prósent á netinu.

1.200 bandarískir unglingar á 
aldrinum 13 til 18 ára tóku þátt 
í könnuninni sem lögð var fyrir 
í lok árs 2014 og fram til 2015. Í 
könnuninni, sem lögð var fyrir 
á netinu, voru unglingar spurð-
ir hvernig þeir leituðu uppi, 
fengju og mætu heilsutengdar 
upplýsingar.

Fjórðungur unglinganna 
sagðist fá mikið af upplýs-
ingum um heilsu á netinu og 
meira en þriðjungur sagðist 
fá einhverjar upplýsingar um 
heilsu á netinu. 

84 prósent höfðu leitað eftir 
upplýsingum um heilsu í það 

minnsta einu sinni. 58 prósent 
sögðust yfirleitt byrja á því 
að slá leitarorð inn í Google. 
Helmingur þeirra sem notuðu 
leitarvélar sagðist ýta á efsta 
valkostinn en unglingarnir 
töldu hann vera best til þess 
fallinn að svara spurningum 
þeirra.

Sumir hafa varað við þeirri 
þróun að unglingar leiti sér 
upplýsinga á netinu þar sem 
sum ráð sem má finna þar geti 
fremur skaðað en komið að 
gagni. Því er mælt með að for-
eldrar ræði vel við unglinga og 
bendi þeim á að skoða ávallt 
uppruna allra upplýsinga með 
gagnrýnum augum.

Unglingar eru þó ekki alveg 
fæddir í gær. Þannig kom í ljós í 
könnuninni að aðeins 14 prósent 
þeirra treystu síðum sem end-
uðu á .com miðað við 37 sem 

treystu .edu-endingu. Aðeins tíu 
prósent sóttu sér upplýsingar 
um heilsu af samskiptamiðlum á 
borð við Twitter og Facebook. 

Skólaverkefni voru helsta 
ástæða þess að unglingar 
leituðu upplýsinga um heilsu 
á netinu en 45 prósent leituðu 
leiða til að bæta eigin heilsu. 
Aðrir leituðu meðal annars upp-
lýsinga um sjúkdómseinkenni 
eða leituðu upplýsinga fyrir fjöl-
skyldu og vini.

LEITA HEILSUUPPLÝSINGA Á NETINU
UNGLINGAR OG NETIÐ  Átta af tíu bandarískum unglingum leita að upplýsingum um heilsutengd málefni á netinu og rétt um þriðj-
ungur þeirra hefur breytt hegðun sinni eftir upplýsingum sem fengust á netinu. Upplýsingunum þarf þó að taka með fyrirvara.

Á NETINU Netið er uppspretta upplýsinga en margar hverjar eru ekki kórréttar. Því þarf að vanda valið þegar leitað er ráða um mikilvæg málefni. NORDICPHOTOS/GETTY

Smáralind
facebook.com/CommaIceland

allar  

yfirhafnir á 

20% 
afslætti

fitusýrur hjálpa til að halda húðinni
sléttri og rakafullri

MEGA OMEGA 3

HUGSAÐU UM HEILSUNA
FRÁ UPPHAFI

fitusýrur hjálpa til að halda húðinni
sléttri og rakafullri

www.gulimidinn.is  



AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM

SUMARBOMBA
30-50 % 



BÍLAR &
FARARTÆKI

PORSCHE 911 carrera 4 . Árgerð 2001, 
ekinn 65 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
5.490.000. Rnr.133586. Glæsilegur bíll. 
Skipti möguleg.

ADRIA Classica 663uk kojuhús 
. Árgerð 2007, ekinn -1 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 3.390.000. 
Rnr.133914. Er á staðnum

FORD F350 crew 4x4 44” breyttur 
. Árgerð 2005, ekinn 146 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.290.000. 
Rnr.133961. Er á staðnum

TOYOTA Land cruiser 100 diesel . 
Árgerð 2002, ekinn 249 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Tilboðsverð 2.890.000. 
Ásett verð 3290 þús Rnr.133790. Er á 
staðnum.

M.BENZ ML 63 AMG. Árgerð 2008, 
ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 7.990.000. Rnr.134023. Bíll með 
öllu. Ýmis skipti athugandi

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

VW Passat ecofuel. Árgerð 2010, ekinn 
141 Þ.KM, sjálfskiptur. Verð 1.990.000. 
Rnr.991209.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 41 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.990.000. Rnr.240448.

MERCEDES-BENZ B 180 CDI blue 
efficiency. Árgerð 2013, ekinn 32 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.490.000. 
Rnr.240449.

Kia Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.890.000. Rnr.991275. 5 ár eftir af 
verksmðjuábyrgð.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

TRIGANO Rubis 380tdl. Árgerð 2007, 
ekinn -1 Þ.KM, ??, sjálfskiptur. Verð 
1.490.000. Rnr.157283.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
www.jrbilar.is

Suzuki SX4 - Nýir bílar Árgerð 2015. 
Beinskiptir. Bensín. 4x4. Eigum nokkra 
á staðnum. Frábært verð aðeins 
2.990.000kr. Raðnr 157345. Sjá nánar 
á www.stora.is.

Toyota Yaris Hybrid - NÝTT Árgerð 
2015. Vorum að fá bíla á lager! 
Takmarkað upplag. Verð aðeins 
3.090.000kr. Raðnúmer 156735. Sjá 
nánar á www.stora.is.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf, 
engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 148.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝR!!
TOYOTA Avensis Station. Árg 2015 
2.0 D-4-D dísel, 6 gírar. vel útbúinn. 
Ath! Til fleiri litir!!! Verð 4.790þ 
Rnr.100749.

LAND ROVER DISCOVERY 4 SE. Árg 
2011, ekinn 69 Þ.KM, 7MANNA 3.0 
dísel, 2 lúgur, kúla , sjálfskiptur ofl.. 
Verð 10.790þ Rnr.100809.

Classicbilar.is
Gilsbúð 3, 210 Garðabær

Sími: 517 9500
www.classicbilar.is

2015 NÝIR GMC 3500
Nýtt útlit að utan sem innan, Dísel, 
Komdu og kynntu þér málið útvegum 
allar gerðir af GMC, erum að taka 
niður pantanir, Kíktu á síðuna okkar 
www.isband.is

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið 10-18.00 og lau 11-15

http://www.isband.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA 
SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar 
sem þú getur keypt eða selt bíl á 
einfaldan og hagkvæman hátt. Kynntu 
þér málið. www.bilauppbod.is Sími 
522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Ford F350 Platinum 2015 árgerð, 6,7 
dísel power stroke , 440 hö, mjög 
flottur og vel búinn bíll, er á staðnum, 
raðnr 110313, Verð 11990 þús ( ath 
pallhús ekki með í verði )

BMW 730 D M-sport , 2011, ek 
63þkm, 20” felgur - M-Sportfjöðrun 
- Sportsæti - Hlaðinn búnaði - 
Stórglæsilegur bíll. Er í salnum hjá 
okkur, komdu og skoðaðu. Raðnr 
210067.

Palomino Colt 6/2006 - Fortjald með 
dúk - Svefntjöld x2 - Grjótgrind - Ný 
rafgeymir - Ný pólýhúðuð trappa og 
felgur - Upphækkað - Lækkað verð úr 
1090 þús - Tilboðsverð 990 þús - Er á 
staðnum raðnr 192056.

Rockwood Freedom 190 XR Rafmagns 
upplyfting - Sólarsella - Fortjald - 
ísskápur - Truma - Geymslupallur 
á beisli - Ásett verð 1690 þús - 
Tilboðsverð 1390 þús - Er á staðnum 
raðnr 118976.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00, Lau 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Skoda Octavia DE 2012 ek.53þús 
Dísel krókur tilboð 3.090.000 uppl. í 
8487676

Óska eftir Land Cruiser 200, disel, 
staðgreiðsla í boði. Sími 8205025

Daihatsu Gran move. Árg. 2000. Ekinn 
110.000 km. Beinsk. Rúmgóður og 
eyðslugrannur bíll. Verð 280.000 S: 
899-0503

Suzuki Swift árg.6/2010 ek.89 þ.km 
sjálfsk. Verð 1.580 þ S: 840-0042

VW Golf 2005 ek 62þ. beinsk. sum- 
og vetrdekk, þjónbók, velmeðf. vel 
búið eintak. AC. Verð 1.050 þús. stgr. 
8920498.

Audi quattro árg. ‚02 ek. 73þ. til sölu. 
Búslóð til sölu á sama stað. Uppl. S. 
849 3230.

19019 ehf • sími 893 3393 Gunnsteinn • www.19019.is  

Club car golfbílar

Verð frá 1.090.000.-

til sölu

til sölu

til sölu

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

GÓÐUR BÍLL, NÝ SKG
Til gölu fallegur MERCEDES-BENZ A 
190, árg. 2001, nýskoðaður, sjálfsk., 
góð dekk, keyrður 158þ, ásett verð 
590þús, tilboðsverð þessa helgi 
490þús. Uppl. í síma 8621738 (Ásta)

TILBOÐ VEGNA FLUTNINGA 
ERLENDIS

 Nissan Navara ‚05 ekinn 298þ ásett 
1390þ. tilboð 990þ. 698-7258

OCTAVIA‘05 SPARNEYTINN
Ek. 210.000, ný kúpling, ný tímareim 
í 170.000 km. Verð: 573.500 kr, 
s:7708551

Chevrolet Cavalier sportbíll, árg. 
2003, ekinn 39þús mílur, þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í síma 8485200

Berlingo árg. 2004, ekinn 180þús., 
skoðaður í apríl 2016, verð 550þús. 
Uppl í síma: 6903629

18 FETA SJÓ OG 
VATNABÁTUR

Tomadoo 18 feta 2014 árg,90 hö 
suzuki, brenderup kerra yfirbreiðsla 
og fullkomið lowrense siglingatæki 
ofl. Verð 3.980 þús skoða skipti á bíl. 
S.8477663

Hyundai Getz árg. ‚06 ek. 97þús vel 
með farin nýsk. Verð 890þús Uppl. í 
s. 862 2642

Til Honda CRV árg‘98 ek. 300þús með 
hálfa sk. ‚16 Verð 200þús stgr. Uppl. í 
s. 864 4842

 0-250 þús.

TILBOÐ 190.000 KR.!!
Renault clio 1.2, beinskiptur, nýleg 
tímareim, ný skoðaður, ek. 157 þús, 
árgerð 2000, tilboð 190.000 kr Uppl. í 
s. 778 3911

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-500 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Húsbílar

HÚSBÍLL TIL SÖLU
Árgerð 2005 Nýskráður 7 / 2005 Ekinn 
54 þ.km. Sjálfskiptur.........ekki margir 
þannig. Upplýsingar hjá Valda í síma 
821-2670

Húsbíll til sölu: Mjög vel með farinn 
Ford Transit Hobby disel árg. 2005, 
ek. 45þ km. Uppl. í s. 699 6857 eða 
867 5900

 Hópferðabílar

10 manna VW Transporter árgerð 
2007 ásamt farangurskerru. Sér 
útbúnaður fyrir ökuleiðsögumenn. 
Ekinn 290 þúsund. Nánari upplýsingar 
um bifreiðina í síma 699-3219.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

ÍLAÞJÓNUSTA     JARKA
alhliða bílaviðgerðir

Viðarhöfði 2b 110 Reykjavík íshúsið ehf

viftur.is viftur ∑ blásarar ∑ aukahlutir
-allt á einum stað

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

til sölu

Save the Children á Íslandi
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 Mótorhjól

Yamaha wr450 2005 götuskráð, 
skoðað 2015 til sölu. Mjög vel með 
farið, allt yfirfarið. 500.000 s. 894 
9757 sharppc15000@gmail.com

Yamaha Road Star 1700. Árgerð 2005, 
Flutt inn frá USA 2008. Ný dekk. Ekið 
10þ mílur. Alltaf geymt inni. Einn 
eigandi. Uppl. í síma 868-4080

 Reiðhjól

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 540 árg.‘ 06 og 500 
(kojuhús) árg.‘ 07 Verð 2.3 eða 
raunhæf tilboð. Allar nánari uppl. í s. 
898 7467 Gulli

 Vinnuvélar

Husqvarna sláttutraktor 2012 módel. 
Keyrður 350 klst. Ný yfirfarinn. 480 
þúsund krónur. Nánari upplýsingar: 
gagnauga@gmail.com eða s. 615 1605

Komatsu PC18 2t.beltavél 2007 ek. 
1600t. og tveggjaöxla sturtukerra. 3,5 
millj.+vsk Frekari uppls. í 698-7258.

VINNUVÉLA OG 
VÖRUBÍLADEKK

Vorum að fá nýja sendingu af 
vinnuvéladekkjum. Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl Ýmsar algengar 
Stærðir O.K.Varahlutir S: 6961050 
okspares@simnet.is

 Fellihýsi

Til sölu er Palomino Colt 2007 
með öllu ss. beysliskassi, sólarsellu, 
topplúga, aukagrind fyrir gaskút ofl. 
ÁVerð 1.250þús tilboð 1mills Uppl. í s. 
869-9633 Björn

 Bátar

Infra 727 til sölu. Yamaha Vmax 
250hk. Brendeerup 2 öxla kerra. Mikið 
af auka dóti getur fylgt. 2.4 stgr. 2,8 
í skiptum. Skoða öll skipti, s.s. bílum, 
vinnuvélum, vörub. ofl. S: 8585523

 Bílaþjónusta

Malbiksviðgerðir - málun bílastæða 
- vélsópun - skilti www.verktak.is S: 
5514000

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JAPANSKAR VÉLAR EHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‚99-13. Kaupum flestar 
teg. bíla. Opið 8-18 virka Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Útsala stórar plöntur allar gerðir 
veljum íslenskt. Blómsturvellir v. 
Reykjalund s.8641202

 Bókhald

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

 Málarar

MÁLNINGI
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagmennska og vönduð vinnubrögð. 
Sími 659-2959 ingimalari@maxco.is

Get bætt við mig verkefnum. Þórir 
málarameistari S. 893 1342

Inni og útimálun - fagmennska og 
vönduð vinnubrögð. Án efa besta 
verðið. Fáðu frítt tilboð og gerðu 
verðsamanb. S:8587531

 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

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Trésmíði

INNRETTINGAR.IS
Sérsmíðum innréttingar eftir þínum 
þörfum. Sérsmíði ehf s. 587 0777.

 Önnur þjónusta

Hreinsa þakrennur, laga rið á þökum 
og tek að mér ýmis verkefni. S. 847 
8704 & manninn@hotmail.com

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Hjólagrind fyrir 3 hljól passar á Nissan 
Almera og fl. Uppl. í síma: 8987963

SPARAÐU ÞÉR SPORIN!
Rafskutla á 4 hjólum, 50 km á hleðslu, 
4 litir, svalt útlit. Skemmtilegt og 
virkilega þægilegt! V. 329 þús 783-
3003

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

ÓSKA EFTIR AÐ KAUPA 
LITLA HEILDVERSLUN / OG 

EÐA / VÖRUUMBOÐ
Einnig kemur þjónustufyrirtæki 

til greina Farið er með allar uppl. 
sem trúnaðarmál 

Uppl. sendist á email; 
resellerson@gmail.com

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

skemmtanir

Hafðu samband 

við sölumann í 

síma 515 1266 

eða 840 1709

PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

EIGUM TIL NOKKRA 
PIONER BÁTA Á GÓÐUM 
AFSLÆTTI VEGNA 
SMÁVÆGILEGRA 
ÚTLITSGALLA
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til sölu

Heimilismatur í hádeginu  virka daga  • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilin
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SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, kænu 
eða kjölbát. Námskeið fyrir börn 
og fullorðna. Sjá nánar inn á www.
brokey.is

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

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

HEIMILIÐ

 Dýrahald

VOFF.IS - NÝ HVOLPASÍÐA
www.voff.is er hvolpasíða 
Hundaræktarfélags Íslands, þar 
geturðu fengið upplýsingar um got, 
ræktendur, tegundir ásamt greinum 
um hvolpauppeldi, allt á einum stað. 
Hundaræktarfélag Íslands stuðlar að 
góðri meðferð, aðbúnaði, uppeldi og 
heilsufari hvolpa. Leitaðu þér nánari 
upplýsingar á www.hrfi.is og www.
voff.is

GRINDARBÚR 
Á GÓÐU VERÐI

Stærð 61 cm verð 6.990,- 
Stærð 76 cm verð 8.990,- 
Stærð 91 cm verð 10.990,- 
Stærð 107 cm verð 12.990,- 
Stærð 122 cm verð 14.990,- 
Dýraland Mjódd s.587-0711 
Dýraland Kringlan 7 s.588-0711 
 Dýraland Spöngin 23 s.587-0744

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

WWW.LEIGUHERBERGI.IS
Dalshraun 13 Hafnarfirði

Funahöfða 17a-19, Reykjavík 

Smiðjuvegi 68-72 Kópavogi 

VERÐ FRÁ 55.000 á mán. Rent a 
room price from 55.000 kr. per 

month.
gsm 777 1313

leiga@leiguherbergi.is

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

150 FERMETRA 
IÐNAÐARHÚSNÆÐI Í 

VESTURBÆ KÓPAVOGS 
TIL LEIGU Á 

HAGSTÆÐU VERÐI.
 

Góð lofthæð og stórar 
innkeyrsludyr. Góð staðsetning á 

miðju höfuðborgarsvæðinu.

Nánari upplýsingar á 
hofudborgin@hofudborgin.is

GARÐATORG - 1. HÆÐ
Hagstæð leiga. 115 fm Verslunar-/
Skrifstofurými á fyrstu hæð. Hentar í 
ýmiskonar starfsemi. Góð staðsetning 
og gott ástand eignar. Aðgengi að 
framan og að aftan. S 615-4077

MEÐLEIGJANDI ÓSKAST AÐ 
ATVINNUHÚSNÆÐI !

Í 106fm rými uppá Höfða, 
innkeyrsludyr og port, wc. Laust 1. 
júlí. Uppl. í s. 898 4202 og baldur@
btverk.is

 Geymsluhúsnæði

SUMARTILBOÐ
 GEYMSLULAUSNIR.IS

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

 Gisting

VILTU STÖKKVA Í SÓLINA ?
Vel staðsett einbýlishús til leigu á 
Spáni (Alicante svæðinu) með stórum 
garði og einkasundlaug. Svefnpláss 
fyrir allt að 8 manns Laust 17.júní 
-5.júlí. Lamarinacosta@gmail.com 
S.5501200

ATVINNA

 Atvinna í boði

LOFTORKA REYKJAVÍK EHF
Óskar eftir vönum vélamönnum 

til malbikunarframkvæmda
Upplýsingar í síma 565 0875 

eða 892 0525

SMIÐIR ÓSKAST
Þurfa að geta unnið sjálfstætt.

G Verk sími 618 8100

FJALLSÁRLÓN EHF. 

ÓSKAR EFTIR ÖFLUGUM 
STARFSMANNI

Um er að ræða framsækið 
ferðaþjónustufyrirtæki sem sinnir 

siglingum með ferðamenn um 
Fjallsárlón, sem er um 50 km 
austan við Skaftafell. Gisting í 

boði. 

Umsóknir óskast sendar á 
info@fjallsarlon.is. S: 6668006.

Vanur flakari óskast. Trained filletter 
needed. Erum í Hafnafirði. Uppl. í s. 
899 8033

Óskum eftir starfsfólki við þrif og 
herbergisþjónustu. Við nýtt hótel, 
Hótel Heiðmörk í Kópavogi. Uppl í S: 
898 7510

Gröfumenn og verkamenn óskast. 
Uppl. í s. 899 1335

Óskum eftir að ráða dyraverði um 
helgar. 25 ára og eldri, bæði kyn 
Dyravarðarréttindi skilyrði Uppl. í síma 
770 1516

VÉLSTJÓRI ÓSKAST
3000hö vélstjóri óskast til afleysinga 
í júlí. Umsóknir sendist á johann@
bjorgun.is

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
duglegu starfsfólki í sumarvinnu. 
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á 
netfangið hreinirgardar@gmail.com

Ó.e. vönum mönnum í málningavinnu 
uppl. í s. 8203439

UPPLAGT FYRIR 
SKÓLAFÓLK !

Starfsfólk óskast í hlutastörf í sumar 
í bóka-, ritfanga- og leikfangaverslun. 
Umsóknir sendist í: strokledur123@
gmail.com

Óskum eftir starfsfólki við þrif og 
herbergisþjónustu. Við nýtt hótel, 
Hótel Heiðmörk í Kópavogi. Uppl í S: 
898 7510

TILKYNNINGAR

 Einkamál

fasteignir

fasteignir

Sælureitur í sveitinni 
BÓKAÐU SKOÐUN UM HELGINA

SJÓN ER SÖGU RÍKARI 
Stærð: 95,4 fm. hús á einni hæð
Lóð: 6.600 fm. eignarland
Staður: Nærri Reykholti í Bláskógarbyggð
Steyptur sökkull, stór pallur, heitur pottur, hitaveita og 
gróðursælt land. Verð 28,9 millj. Nánari uppl. veita Knútur & Rúnar

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  Rúnar Þór Árnason 
Sölufulltrúi  
s: 690-0595
runar@brufast.is

Knútur Bjarnason 
Sölufulltrúi  
s: 694-4217
knutur@brufast.is

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 
• 270 MOSFELLSBÆ 

 • SÍMI: 586 8080 
 • FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested Löggiltur fasteignasali

Langalína 7 - 210 Garðabæ
Mjög falleg 116 m2, 3-4ra herbergja endaíbúð á fyrstu hæð ásamt 
bílastæði í bílageymslu og timburverönd í lyftuhúsi. Ca. 100m2 
sérafnotagarður þar af 33m2 viðarpallur í vestur. Íbúðin skiptist í tvö 
svefnherbergi, forstofugang, baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu 
og borðstofu. Fallegar innréttingar og gólfefni. V. 39,9 m. Allar nánari 
upplýsingar veitir Svanþór í síma 698-8555.

Hringdu og bókaðu skoðun

Klapparstígur 11
101 Reykjavík
Sjávarútsýni, svalir og eignarlóð.

Stærð: 67,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1908

Fasteignamat: 22.250.000

Verð: 27.000.000
RE/MAX Senter og Ingunn kynna: Íbúð á 2-hæð með sjávarútsýni og suðursvölum á eignarlóð í þessu
fallega húsi á horni Klapparstígs og Lindargötu. Tilvalin eign fyrir fjárfesta.
Eignin skiptist í: 2 stofur, herbergi, eldhús, baðherbergi m/sturtu, svalir, sér geymslu og sameiginlegu
þvottahúsi.
Íbúðin var áður 2ja herbergja og búið er að bæta 3ja herberginu við á teikningu.

Senter

Vigdís Rós.
Lögg. fasteignasali

Ingunn H Nielsen
Sölufulltrúi

vigdis@remax.is

ingunn@remax.is

Opið
Hús

Mánudaginn 15.júní frá kl. 17:30-18:30

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

414 4700

611 6007

til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

800 1177 eða á dreifing@postdreifing.is

Hjálpaðu okkur að bæta þjónustuna. 
Blaðið á að berast þér fyrir kl. 7:15 virka morgna

og 8:15 á laugardögum

FÉKKSTU EKKI BLAÐIÐ Í MORGUN? 
KOM ÞAÐ OF SEINT?

LAUGARDAGUR  13. júní 2015 15



Þingvað 61-81 110 Rvk

OPIÐ 

HÚS

Stærð húsa 205 - 225 fm
Verð frá 63,4m til 65,9m

6 - 7 herbergja
Skilast fullbúin án megin gólfefna.

Fjölskylduvænt og rólegt hverfi
Leikvöllur á sameiginlegri lóð

Stutt í náttúruperlur og útivistarsvæði

skúr5m2

205 skúr3m2

164

Smáratún 4 225 Gbr Lindarvað 8 ð 110 Rvk

52.900.000

47.900.000

Lárus Óskarsson, löggiltur fasteignasaliLárus Óskarsson löggiltur fasteignasaliLá
414-4466 / 823-5050

Fallegt og vel skipulagt 6 herbergja 
einbýli á tveimur hæðum auk bílskúrs í 

grónu hverfi á Álftanesi.

. Skipti skoðuð á minni eign í Garðabæ
Uppl. veitir Einar Karl í síma 895-8525

Fallegt efri sérhæð með bílskúr í vinsælu 
hverfi. Rúmgóð herbergi og gott skipulag.

Stórar þaksvalir. Stutt í skóla.

. OPIÐ HÚS MÁN 15. JÚN KL 17:30-18
Uppl. veitir Lárus í síma 823-5050

bílag2m2

96 skúr5m2

250

Sandavað 3 ð 110 Rvk Tjarnarbrekka 7 225 Gbr

32.900.000

78.000.000

Glæsileg og vel staðsett 3ja herbergja 
íbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er á 

jarðhæð og með hellulagðri verönd. 

. OPIÐ HÚS MÁN 15. JÚN KL 17:30-18
Uppl. veitir Einar Karl í síma 895-8525

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús á 
tveimur hæðum á góðum stað á 
Álftanesi. Glæsilega innréttað.

. Frábært fjölskylduhús
Uppl. veitir Einar Karl í síma 895-8525

Sunnudaginn 14. júni  
14:00 - 15:00

Allar nánari upplýsingar veitir Ólafur  
í síma 820-0303

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

28,5 millj.Verð:

Afar fallegt og glæsilegt sumarhús 
í landi Nesja v. Hestvík, 
með stórfenglegu útsýni.

Húsið er skráð 64 fm hjá 
Fasteignamati og er á rúmlega 
3500 fm eignarlandi

Fjögur svefnherbergi,
stofa með miklu útsýni.

Skógi vaxið land sem er afar skjólsælt

Fleiri myndir ásamt GoPro loftmynd 
má sjá á söluskrá www.miklaborg.is

Þingvellir / Nesjar

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jón Rafn Valdimarsson
löggiltur fasteignasali

sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

47,5 millj.Verð:

Fallegt 4 hektara skógi vaxið land 
sem er vel skipulagt og undirbúið 
fyrir ýmis konar rækt.

Á landinu er rúmlega 90 fm 
sumarhús, gróðurhús, hænsnakofi 
og geymslur.

Yfir 22000 plöntur eru á landinu og 
tækifæri á að bæta við húsakosti.

Tilvalið fyrir einstaklinga jafnt sem 
ferðatengda þjónustu. Fljótshlíðin, 
jökullinn, Eyjarnar og Hekla eru
í grennd.

Fleiri myndir ásamt GoPro loftmynd 
má sjá á söluskrá www.miklaborg.is

Rangárþing Eystra 
Kotvöllur 

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Rauðalækur 69
OPIÐ HÚS SUNNUD. Á MILLI 15.00 OG 15.30

Glæsileg og mikið endurnýjuð 5 herbergja sérhæð á eftirsóttum 
stað í Reykjavík. Hús nýlega viðgert og steinað. Búlskúr fylgir 
eigninni. Topp eign á góðum stað. Stærð 153,4 fm. V. 49,9m. 
Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

fasteignir


