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Steinunn Markúsdóttir, 
hárgreiðslumeistari, 
förðunarfræðingur og 
stílisti, er margfaldur 
Íslandsmeistari í hár-
greiðslu. Hún fylgist vel 
með því nýjasta sem er að 
gerast í faginu.
Tíska  ➛6 Kolfinna með dóttur sinni  Unni, í frakka  frá Calvin Klein sem hún  klæðist hún þegar hún vill láta taka sig alvarlega. MYND/STEFÁN KARLSSON

Kaos í tísku
Reykjavíkurdótturinni Kol-
finnu Nikulásdóttur finnst 
gaman að spá í ólíka tísku-
strauma sem ægir saman 
á landinu. Lokasýning 
Reykjavíkurdætra í Borgar-
leikhúsinu er á laugardag. 
➛2

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@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Armband frá langömmu. „Hún fékk 
þetta í fermingargjöf og svo amma 
mín. Síðan fékk pabbi þetta að gjöf 
við fermingu einnig og síðast ég. 
Ég er örugglega duglegust af okkur 
öllum að nota það, ég er eiginlega 
alltaf með það. Þetta er svo royal 
eitthvað. Fíla það. Gaman að vera 
með skartgrip sem pabbi minn hefur 
gengið með líka.“

Versace 
sól-
gleraugu 
frá 1996. 
„Frænka 
mín gaf mér 
gleraugun í 
jólagjöf en ég 
nota þau einungis 
yfir hásumarið. Þau eru mjög stór 
og glæsileg og passa því bara þegar 
sólin er stór og glæsileg líka.“

Ralph Lauren dragt. „100.000 króna 
drakt. Fullkomin. En ég nota hana 
aldrei, of lessuleg. Ég byrja að nota 
hana um leið og ég er komin með 
kornunga fyrirsætu upp á arminn.“

Tommy Hilfiger skór. „Skórnir eru 
misskilningur sem ég varð fyrir á 
flugvelli nýverið. Ég var búin að 
bíða rosalega lengi og var hálfslöpp, 
mögulega með óráði. Ég sá bara 
bleiku litina og fallega mynstrið og 
fattaði ekki að þetta væri auðvitað 
fyrir 75 plús. Væntanlega nota ég þá 
samt, því þeir fara hringinn. Kannski 
fara þeir samt einn og hálfan hring?“ Giovanni Versace skyrtan. „Beyoncé á svona skyrtu. Þetta er mikið listaverk 

náttúrulega. Elska litlu Medúsu-tölurnar á ermunum.”

Spáir þú mikið í tísku? Já, mér 
finnst tíska mjög áhugaverð, 
sérstaklega á Íslandi í dag. Hér 
ríkir ákveðið kaos í tísku, ýmsum 
tískutímabilum er blandað saman, 
fólk keppist við að fara í marga 
hringi með ljótleika og almenn 
fagurfræðileg óþægindi. Ég tók 
eftir því þegar Adidas gallinn varð 
mainstream hélt fólk að það væri 
að klæða sig í eitthvað uppruna-
legt rapparalúkk. En þess má til 
gamans geta að tracksuit-ið á í 
raun vinsældir sínar upphaflega 
ítölsku mafíunni í Bandaríkjunum 
1970 að þakka. Þetta er bara eitt 
dæmi af mörgum um þann mis-
skilning sem er í gangi á götum 
Reykjavíkurborgar.

Hvernig myndir þú lýsa þínum 
stíl? Versace.
Hvar kaupir þú fötin þín? Á netinu.
Eyðir þú miklu í föt? Já.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Lonely bandanærfatasettið mitt.
Uppáhaldshönnuður? Versace.
Hver er helsti veikleiki þinn þegar 
kemur að tísku og útliti? Lýta-
aðgerðir. Ég er svag fyrir lýtaað-
gerðum og get ekki beðið eftir því 
að byrja.
Notar þú fylgihluti? Nei.
Áttu þér tískufyrirmynd? Dona-
tella Versace.
Hvað er fram undan hjá þér og 
Reykjavíkurdætrum? Við erum 
að sýna síðustu sýningu okkar í 
Borgarleikhúsinu þann 3. júní. Svo 
er EP plata væntanleg með fimm 
funheitum sumarbangerum. Við 
erum að spila erlendis á ýmsum 
tónlistarhátíðum í sumar, örfáir 
tónleikar hér heima.

Sólveig 
Gísladóttir
solveig@365.is 

Hér ríkir ákveðið kaos 
í tísku, ýmsum tísku-

tímabilum er blandað 
saman, fólk keppist við að 
fara í marga hringi með 
ljótleika.

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI
HÓTEL- OG MATVÆLASKÓLINN | FERÐAMÁLASKÓLINN | LEIÐSÖGUSKÓLINN

Viðurkenndur bókari
Lykill að góðu starfi

Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins skv, 
43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG.
Kennt er þrjá daga í viku frá kl. 16:30 – 19:30.

Starfsmennt greiðir skólagjöld sinna félagsmanna.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 9. JÚNÍ. Sjá mk.is

Menntaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4000

Gagn legt og áhugavert nám sem nýt ist þér

Frekari upplýsingar veita: 
inga.karlsdottir@mk.is 
gardar.vilhjalmsson@mk.is
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Ný & stærri
verslun!

Opnunartilboð sem gilda út 
laugardaginn 3. júní:

30% afsláttur af öllum vörum frá TUZZI
30% afsláttur af dúnjökkum frá Gilbret
30% afsláttur af völdum skóm
30% afsláttur af leðurveskjum og beltum

Fagnaðu með okkur í dag 
milli klukkan 17 og 22

Tískusýning kl. 18

Ný & stærri
verslun!

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Ath. lokað til kl. 17



Á veitingahúsinu XO er ein-
göngu boðið upp á gæða 
hráefni en gestir hafa frá 

upphafi borið einróma lof á 
matinn. Fyrsti XO staðurinn var 
opnaður í JL-húsinu í Vesturbæ 
Reykjavíkur sumarið 2015. „Það 
varð sprenging þegar við opn-
uðum í Smáralindinni. Við áttum 
von á góðum viðtökum en þessi 
fjöldi fór fram úr okkar björtustu 
vonum,“ segir Gunnar Örn Jóns-
son, framkvæmdastjóri og einn 
eigenda XO.

Aðgengið að XO í Smáralind er 
mjög gott en staðurinn blasir við 
þegar gengið er inn í Norðurturn 
Smáralindar. Mjög auðvelt er að 
grípa með sér mat en XO selur um 
50 prósent af sínum veitingum í 
„take away“.

„Viðtökurnar hafa verið frá-
bærar í Vesturbænum, gestir 
hafa komið frá öllu höfuðborgar-
svæðinu. Erlendir ferðamenn 
hafa í síauknum mæli komið við 
á XO enda fær staðurinn lofsam-
lega dóma bæði á TripAdvisor og 
á Facebook. Það var því nánast 
aldrei spurning hvort við myndum 
opna annan veitingastað, heldur 
hvenær,“ segir Gunnar.

XO er hollur skyndibitastaður 
sem framreiðir mat í fusion-stíl þar 
sem asísk og evrópsk matreiðsla 
renna saman. Maturinn er eldaður 
frá grunni og XO kappkostar við 
að gera bragðið af matnum ein-
stakt. XO styðst eingöngu við topp 
hráefni en veitingastaðurinn er 
þekktur fyrir frábæran mat, fersk-
leika og gæði. Á nýjum og endur-
bættum matseðli XO má meðal 
annars finna salöt, súpur, döner-
samlokur, kjúklingarétti, vinsælar 
heilkorna súrdeigsflatbökur og 
ferskan djús.

„Að okkar mati er hollur 
skyndibiti það sem koma skal. Við 
trúum því að bylgjan sé byrjuð á 
Norðurlöndum og norðarlega á 
meginlandi Evrópu. Fólk er orðið 

mjög upplýst nú til dags og það 
lætur ekki bjóða sér hvað sem er. 
Við vonumst til að hollur skyndi-
biti verði í kringum 50 prósent af 
skyndibitamarkaðinum fyrir árið 
2030. XO fór af stað með háleit 
markmið og eftir rúmlega eitt og 
hálft ár í rekstri sjáum við bersýni-
lega þörfina þótt eini XO staðurinn 
fram til þessa hafi nánast verið 
staðsettur á jaðarsvæði, í JL-húsinu 
við Hringbraut.

Með nýju staðsetningunni í 
Smáralind er XO einnig komið á 
mitt höfuðborgarsvæðið og fleiri 
geta því notið veitinganna. Við 
leggjum okkur öll fram við að elda 
framúrskarandi mat úr hágæða 
hráefnum og fólk kann virkilega 
að meta slíka viðbót á skyndi-
bitamarkaðinn,“ segir Gunnar 
ennfremur.

Allar upplýsingar um XO og mat-
seðilinn má sjá á heimasíðu XO, 
www.xofood.is

XO heilsustaður nú í Smáralind
Glæsilegur XO veitingastaður hefur verið opnaður í Smáralind. Íslending-
ar kjósa heilsusamlegan skyndibita en aðsóknin hefur verið frábær.

Gunnar Örn 
Jónsson segir að 
Íslendingar taki 
heilsumat og 
-drykk fagnandi. 
Brjálað hefur 
verið að gera 
hjá XO í Smára-
lind frá opnun. 
MYND/ERNIR

 Boltinn er alltaf í beinni á XO.  Hægt er að kynna sér matseðilinn sem er fjölbreyttur á heimasíðu XO.

Sundfatatískan 2017 
til 2018 er á köflum 
efnismeiri en oft áður. 

Það kom bersýnilega í ljós á 
Mercedes-Benz tískuvikunni 
sem haldin var í Sydney um 
miðjan maí. Bikiníbuxurnar náðu 
sumar upp á miðjan maga og 
minntu um margt á sixtís-sundföt 
og sundbolirnir voru jafnvel með 
ermum, sem er sjaldséð. Þar var 
líka talsvert um útskorna sund-
boli og toppa sem ná upp í háls. 
Sömuleiðis blúndusundföt og 
sundföt með kögri. Símunstur 
voru líka nokkuð áberandi.

Efnismeiri en oft áður

Þessi bolur er frá 
Aqua Blu.

Þessi var 
til sýnis á 

Mercedes-
Benz tísku-
vikunni í 
Sydney fyrir 
skemmstu. 
Hann er frá 

Aqua Blu.

Nokkur ummæli 
af TripAdvisor og 
Facebook

� „Amazing food.“
� „It is a very nice place, the food 

is very good and the service is 
really fast and you get somet-
hing worth your money.“

� „Snilldar staður, gott starfsfólk, 
frábær og hollur matur. Mæli svo 
mikið með þessum stað að það 
hálfa væri nóg.“

� „Nice atmosphere, great service, 
inexpensive and really, really 
tasty!!“

� „Hrikalega góður matur og 
frábær þjónusta. Mæli eindregið 
með XO.“

Þeir sem kjósa 
efnismeiri sund-
föt geta tekið 
gleði sína. Tískan 
er þeim í hag.   

Víða mátti sjá kögur, blúndur og göt. 
Þetta bikiní er frá Skye & Staghorn.

Þessi er frá 
Duskii. Hann 
er skorinn út 
í miðjunni. Á 
sýningunni 
var líka 
mikið um 
boli sem 
voru skornir 
út í hlið-
unum.

Margar konur 
kunna eflaust 
að meta 
sundbuxur 
sem þessar. 
Þær eru frá 
Duskii.
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Náttúrulegt og lífrænt
Án parabena 
Ekki prófað á dýrum

Fæst í flestum apótekum, heilsuvöru-
búðum og í Hagkaup, Smáralind.



Það eru nýir 
pastellitir sem lífga

upp á hárið, fjólublátt, 
grænt, blátt og svo 
baby-blond. Gráir tónar 
og þessi kalda blanda 
sem hefur verið vinsæl 
er að hverfa. 
Steinunn Markúsdóttir

Elín 
Albertsdóttir
elin@365.is 

Steinunn á átta verðlaunagripi 
eftir að hafa orðið Íslands-
meistari bæði í dömu- og 

herraklippingum. Þar að auki 
lenti hún í úrslitum Aveda Global 
Fashionista 2015 og 2016. Um sex 
þúsund keppendur tóku þátt í 
fyrra og um átta þúsund árið þar 
á undan en aðeins 21 vinnur til 
verðlauna. „Ég er ákaflega stolt af 
því að hafa komast í úrslit í þessari 
keppni. Það er mikill heiður,“ segir 
Steinunn. Hún starfar á Aveda 
hárstofunni í Faxafeni 9 og segir 
að það sé ánægja hennar með vör-
urnar sem hafi komið henni aftur 
til að vinna við fagið en Steinunn 
hefur starfað sem stílisti við aug-
lýsingatökur. Meðal annars í stóru 
verkefni fyrir Samsung fyrirtækið. 
Hún er með breskan umboðs-
mann og hefur fengið margvísleg 
skemmtileg verkefni upp í hend-
urnar, bæði hér á landi og erlendis.

„Þegar ég kynntist Aveda vör-
unum heillaðist ég gjörsamlega. 
Þetta eru umhverfisvænar vörur 
sem fara vel með hárið og okkur 
fagfólkið. Vegna þeirra ákvað ég að 
fara aftur að vinna á gólfinu,“ segir 
hún. „Ég hef átt mjög góð sam-
skipti við stjórnendur fyrirtækis-
ins á heimsvísu um nýjustu línur í 
klippingum, litun og greiðslu. Við 
erum eins og ein stór fjölskylda. Ég 
fæ alltaf nýjustu upplýsingar um 
tískulitina sem eru í gangi hverju 
sinni,“ segir hún.

Steinunn var spurð hvaða litir 
væru vinsælastir í sumar. Hún 
svaraði um hæl að pastellitir í 
hárið væru málið í sumar. „Það eru 
vissar breytingar í gangi en ekkert 
svakalega miklar. Það eru nýir 
pastellitir sem lífga upp á hárið; 
fjólublátt, grænt, blátt og svo baby-
blond. Gráir tónar og þessi kalda 
blanda sem hefur verið vinsæl er 
að hverfa. Hlýir og mjúkir tónar 
detta inn,“ útskýrir Steinunn en 
tekur fram að ekki sé mjög auðvelt 
að lýsa þessum nýju litum. „Litirnir 
eru settir hér og þar í hárið,“ segir 
hún. „Þegar þessir nýju litir eru 
settir í hárið þarf að lýsa það fyrst 
og hreinsa gamla liti úr hárinu. 
Mjög skemmtilegur blær kemur á 
hárið við þessa breytingu. Sumar 
konur eru mjög óhræddar við að 
prófa eitthvað nýtt og velja mjög 
áberandi liti, jafnvel allan regn-
bogann. Þær sem eru mjög dökk-bogann. Þær sem eru mjög dökk-bogann. Þær sem eru mjög dökk
hærðar hafa verið að setja fallega 
súkkulaðiliti yfir dökka litinn, 
aðeins út í gyllta og ljósa tóna.“

Steinunn segir að axlasítt hár sé 
mjög vinsælt um þessar mundir. 
Síða hárið er að fjúka. „Þungir 
toppar eru vinsælir, jafnvel krullur. 
Mér finnst hárstíllinn vera að detta 
svolítið inn í „nineties“ fíling. Flétt-svolítið inn í „nineties“ fíling. Flétt-svolítið inn í „nineties“ fíling. Flétt
urnar halda þó velli, þær eru enn 
í tísku og notaðar á margvíslegan 
máta. Ég hef fylgst töluvert með 
tískunni í Þýskalandi og á Ítalíu, 
en þar er mikið um fléttur. Svo 
er mjög skemmtileg breyting hjá 
strákunum. Þeir koma í permanent 
og skeggið er horfið. Hárið er 
aðeins síðara en það hefur verið. 
Mjög margir herrar koma í strípur 

en það var mjög vinsælt á diskó-
árunum. Tískan er svolítið að fara 
í þá átt. Langmestu breytingarnar 
eru þó í litum og þeim vörum sem 
við hárgreiðslufólk erum að vinna 
með. Þar hafa orðið miklar fram-
farir. Það er alltaf skemmtilegt í 
vinnunni þegar svona breytingar 
verða.“

Steinunn segist ekki vera per-
sónulegur stílisti en hefur gaman af 
því að gefa viðskiptavinum sínum 
góð ráð. „Ég er mest að vinna í aug-
lýsingamálum en það eru ekkert 
mörg ár síðan ljósmyndarar hér á 
landi fóru að vinna með stílistum. 
Í útlöndum er heilt teymi á bak við 
hverja auglýsingu,“ segir Steinunn 
en hún sýndi glæsilegar greiðslur í 
jólablaði Glamour.

Eftir hrunið spöruðu margir við 
sig í klippingu og litun. Nú er öldin 
önnur og aftur er komið líf og fjör 
á hárgreiðslustofurnar. „Það eru 
breyttir tímar og karlmenn eru 
ekki síður en konur uppteknir af 
því að líta vel út,“ segir Steinunn. 
„Maður er miklu öruggari með sig 
ef útlitið er í lagi. Mér finnst ekkert 
fallegra en glansandi heilbrigt og 
fallegt hár.“

Steinunn segir að hún fylgist 
mjög vel með því sem er að gerast 
á heimsvísu í faginu. „Við erum 
sífellt að endurmennta okkur og 
læra eitthvað nýtt.“

Líf og fjör í litun 
og klippingum
Steinunn Markúsdóttir, hárgreiðslumeistari, 
förðunarfræðingur og stílisti, er margfaldur 
Íslandsmeistari og fylgist með því nýjasta. 
förðunarfræðingur og stílisti, er margfaldur 
Íslandsmeistari og fylgist með því nýjasta. 
förðunarfræðingur og stílisti, er margfaldur 

Steinunn 
Markúsdóttir 
er margfaldur 
Íslandsmeistari 
í hárgreiðslu en 
hún er einn-
ig menntaður 
stílisti og förð-
unarfræðingur.
MYND/ERNIR

Sumarhárgreiðsla. Skemmtilegir lita-
tónar og krullað hár. 

Dökkt hár með bláum tónum. 

Þessi háralitur verður vinsæll í 
sumar. 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
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Til
í svvörtu og hvítu

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR

365ASKRIFT.is

Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 

uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 

sem er – því áskriftin fylgir þér.

Kynntu þér málið á 365askrift.is
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Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00

Laugardaga kl. 11:00 til 16:00

WWW.TRI.IS
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi 

#cube_your_life!

CUBE 200

CUBE AIM
Verð frá 64.990kr 

CUBE 240

*Vegna hagstæðari samninga og styrkingar krónunnar 
höfum við lækkað verðin á CUBE reiðhjólunum!

CUBE 240



Á heildina litið 
verður áherslan á 

fallega, ljómandi húð, 
sólarpúður, eyeliner í 
björtum lit, plómuliti á 
varir og kinnar og pastel-
liti í augnförðun. Gervi-
augnhárin eru einnig 
alltaf vinsæl. Kremvörur 
verða einnig meira áber-
andi.  

Fanney Skúladóttir

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Fanney fylgist vel með nýjum 
straumum og stefnum í 
förðunartískunni en hún 

hefur vakið mikla athygli fyrir 
skemmtileg myndbönd um 
förðun á Snapchat og á vefsíðunni 
fanneymua.com.

Fanney fékk áhuga á förðun 
þegar hún var fremur ung en 
byrjaði ekki að farða sig af neinu 
viti fyrr en í framhaldsskóla. 
„Áhuginn jókst með árunum en 
það var ekki fyrr en í janúar 2015 
sem ég byrjaði í förðunarnámi en 
ég kláraði diploma í förðunarfræði 
frá Reykjavík Makeup School,“ 
segir Fanney, sem einnig er með 
BA-gráðu í stjórnmálafræði og 
MA-gráðu í stjórnsýslufræðum. 
Hún hefur þó nær eingöngu unnið 
í tengslum við förðun undanfarin 
misseri, og þannig látið gamlan 
draum rætast.

Spurð hvar hún fylgist með 
nýjum straumum og stefnum í 
förðunarheiminum segist Fanney 
aðallega fá innblástur í gegnum 
Instagram þar sem hún fylgir fjöl-
mörgum förðunarfræðingum. „Það 
er enginn einn í uppáhaldi þar 
sem hver og einn hefur sinn stíl en 
mér finnst sérstaklega gaman að 
fylgjast með íslenskum förðunar-
fræðingum,“ segir Fanney og bætir 
við að undirstaðan að fallegri 
förðun sé vel nærð húð. „Það er 
mjög mikilvægt að hugsa vel um 
húðina og nota viðeigandi húð-
vörur svo förðunin njóti sín sem 
best,“ segir hún.

Kremförðunarvörur vinsælar
Í sumar verður létt sumarförðun 
allsráðandi, að sögn Fanneyjar. 
„Förðunartískan gengur í hringi og 
nú er glossið aftur orðið vinsælt. 
Kremförðunarvörur eru einnig 
að verða meira áberandi, eins og 
kremkinnalitir, krembronser og 
ljómakrem. Á heildina litið verður 
áherslan á fallega, ljómandi húð, 
sólarpúður, eyeliner í björtum lit, 
plómuliti á varir og kinnar og past-
elliti í augnförðun. Gerviaugnhárin 
eru einnig alltaf vinsæl, hvort 
sem þau eru við létta förðun eða 
dramatíska förðun. Svo er fallegt 
að leyfa freknunum að njóta sín 
í gegnum förðunina. Ég nota því 
mjög léttan farða og sem minnst af 
púðri á sumrin.“

Kvöldförðunin er heldur drama-
tískari en dagförðunin. „Þegar ég 
farða mig fyrir daginn legg ég meiri 
áherslu á fallega ljómandi húð, vel 
mótaðar augabrúnir og léttar 
varir en fyrir kvöldförðunina 
huga ég meira að augnförðun-
inni þar sem augnskuggi, 
eyeliner og augnahár ráða 
ríkjum.“

Hyljari er þarfaþing
Þegar Fanney er spurð hvað 
leynist í snyrtiveskinu 
hennar kemur í ljós 
að þar er margt spenn-
andi að finna. „Ég er með 
allt mögulegt en það 
sem verður hvað mest 
notað í sumar er Fit Me 
hyljarinn frá Maybelline, 
Kiss&Blush Duo Stick 
frá YSL, Give Me Sun 
sólarpúður frá MAC, 
kinnalitur frá Milani 
í litnum luminoso, 
augabrúnapenni frá 
Maybelline, varalitur 

frá NYX í litnum candy buttons 
og ekki má gleyma því sem 

setur alltaf punktinn yfir 
i-ið í förðun eða raka-

spreyið Fix+ frá MAC. Ef 
ég ætti bara að velja eina 
vöru sem ég mætti nota 
þá væri það hyljari en 
það er hægt að gera svo 

ótrúlega margt með 
hyljara og er hann því 

nauðsynlegur í snyrti-
veskið. Þá þykir mér 
einnig augabrúna-
penni, sólarpúður og 
varalitur vera algjör 

nauðsyn, ásamt góðu rakaspreyi.“
Undanfarið hafa dökkar og vel 

mótaðar augabrúnir verið í tísku. 
Fanney segir að hingað til hafi sér 
fundist augabrúnatískan ótrúlega 
falleg en hún er hrifin af náttúru-
legum augabrúnum. „Dökkir litir 
eru ekki jafnáberandi og áður en 
það hefur verið vinsælt að fylla 
inn í brúnirnar með augabrúna-
pennum sem gefa náttúrulegt form 
ásamt því að greiða í gegn með 
augabrúnageli þannig að hárin fái 
að njóta sín.“

En hvaða mistök skyldu konur 
gera þegar kemur að förðun? 
„Algeng mistök eru að farða sig í 
rangri birtu en það er langbest að 
farða sig í dagsljósi svo förðunin 
verði sem fallegust. Önnur algeng 
mistök eru að nota ekki réttan lit í 
farða,“ segir Fanney.

Glossið vinsælt
Glossið er komið í tísku á nýjan leik og sumarförðunin 
einkennist af björtum plómu- og pastellitum, að sögn 
Fanneyjar Skúladóttur förðunarfræðings. 

Fanney lét gamlan draum rætast og lærði förðun eftir háskólanám. MYND/ERNIR

Augnumgjörðin verður björt í sumar. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Plómulitir á varir 
eru málið í sumar. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Robell Gallabuxur

Kr. 12.900.-
Str. 36-52
Litir: Hvítt, ljósblátt, dökkblátt, svart

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið  
virka daga  

kl. 11–18 
laugardaga 

kl. 11-15

Flottar gallabuxur

Verð  

12.900 kr.
- einn litur
- stærð: 34 - 48
- 2 skálmasnið:  
 slim og regular
- háar í mittið

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.
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MEET MONSIEUR BIG.
FORGET ALL THE OTHERS.

M I K I L  Þ Y K K I N G  •  ALLT  AÐ  24  T ÍMA  ENDING

MONSIEUR BIG MÆTIR Á MIÐNÆTUROPNUN SMÁRALINDAR Í DAG.

MASKARI  MONSIEUR BIG
NÝR



Bílar 
Farartæki

GOTT VERÐ 9.490.000.-
AUDI Q7 3,0 TDI QUATTRO. 
Árg.2016,ek.aðeins 26.þús km,dísel, 
sjálfskiptur,design pakki.Rnr.245904, 
er á staðnum. S:562-1717.

GOTT VERÐ 7.990.000.-
VOLVO XC90 D5 7 MANNA. 
Árg.2016,ek.69.þús, dísel, 225 
hestöfl, sjálfskiptur 8 gírar, er á 
staðnum. Rnr.245928. S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

HONDA Cr-v executive panorama. 
Árgerð 2014, ekinn 39 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Fjarlægðarskynjarar. 
Bakkmyndavél. Leður. Verð 
4.690.000. Rnr.151712

TOYOTA Land cruiser 150 vx 
diesel 33”. Árgerð 2016, ekinn 
6 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.Motta 
í skotti. Dráttarbeisli. Kælibox. 
Bakkmyndavél. Verð 11.190.000. 
Rnr.151649.

TOYOTA Hilux double cab d/c, sr 
diesel. Árgerð 2007, ekinn 189 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. dráttarbeisli. Verð 
2.690.000. Rnr.151791.

TESLA MOTORS Model s 85d 
awd. Árgerð 2015, ekinn 16 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur. Tæknipakki 
með autopilot - twin charger. 
bakkmyndavél og fl. Verð 
12.900.000. Rnr.151696.

TRABANT 601 deluxe. Árgerð 1978, 
ekinn 21 Þ.KM, bensín, beinskiptur. 
Verð 490.000. Rnr.311905.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

HARLEY DAVIDSON Touring flhtci 
electra glide. Árgerð 2006, ekinn 22 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.690.000. 
Rnr.270255.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

100% LÁN
BMW X5 3.0i . Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

100% LÁN
 MAZDA 6. Árgerð 2006, ekinn 
162 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 
gírar. TILBOÐ 690.000 staðgreitt. 
Rnr.159640.

100% LÁN
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 
193 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 
gírar. TILBOÐ 990.000 staðgreitt. 
Rnr.162478.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BMW 320D Grand Tourismo 
Sportline. Árgerð 2016, ekinn 
19 Þ.km, Dísel, Sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. TILBOÐ 4.990.000.- Stgr 
Rnr.110447.

Netbifreiðasalan
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4400
netbifreidasalan.is

 Bílar til sölu

Audi A5 Sportback 2,0 TDI Arg. 2012, 
ek.98000 km, dísel, sjálfskiptur. 
TILBOÐ 3 990 000 Sími 8419760.

Wv póló árg 2003 3-dyra1,2 vél 
beinskiftur ek 176 þús skoðaður 18 
ný kúpling góð dekk verð 295 þús 
gsm 8927852

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið mán-fös 10-18
kaffi á könnunni

Einn vinsælasti 
smájeppinn á Íslandi

Allir bílar yfirfarnir og í ábyrgð

Allt að 90% �ármögnun

Til í ýmsum litum

Góð endursala

Tökum bíla upp í* Miðað við 20% útborgun og lán til 84 mánaða.

SUZUKI VITARA 
4x4 GLX DÍSEL

ÁRGERÐ 2016 - SJÁLFSKIPTIR 
LÍTIÐ NOTAÐIR

TILBOÐSVERÐ KR.

ÞÚSUND
3.990

Hlaðnir þægindum

AÐEINS
52 ÞÚS.
Á MÁNUÐI*

GÓÐUR BÍLL4x44x4

ENN BETRI DÍLL

SÍÐUSTU BÍLARNIR Á LÆKKUÐU VERÐI

Bílarnir eru eknir á bilinu 25-29 þúsund km.
Ábyrgð gildir frá fyrsta skráningardegi 

sem er apríl 2016.

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



ÚTSALA MÓTORSPORT !!!
M.BENZ SPRINTER árg 2004 ek 
205 Þkm. 5 gíra, sérútbúin fyrir 
mótorsport/útivist, eldavél, 
svefnaðstaða, topp græjur, ný 
skoðaður og mjög gott viðhald, 
möguleiki á 100% láni, tilboðsverð 
1.490.000.- GSM 893-9500

 Bátar

HEIMAVÍK
Flotnet, sökknet. Heimavík. S. 892 
8655 www.heimavik.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

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

 Bókhald

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

 Málarar

Faglæðir málarar geta bætt við 
sig útiverkefnum. Mikil reynsla 
og fagmennska í fyrirrúmi. Jón og 
Marteinn S. 861 1242

Löggiltur málari getur bætt við sig 
verkefnum inni og úti. Uppl. s. 772 
1765

 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
Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727 
Stella. Geymið auglýsinguna

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu
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Kaffivélar og aukahlutir

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík
Sími: 535 1300 - Fax: 535 1305 - verslun@verslun.is

Verslun: Draghálsi 4

Esprecious 11 - Café au lait 
- Cappuccino - Crema kaffi - 
Espresso - tvöfaldur 
espressó - Latte Macchiato - 
kaffi Koffínlaust - Heitt vatn - 
330x570x660 mm

Bolero- Kaffi - 
crema kaffi - Heitt 
súkkulaði - Mjólk - 
Heitt vatn - 
203x429x584 mm

Bolero 1- Kaffi - 
Crema kaffi - Heitt 
súkkulaði - Mjólk - 
Heitt vatn - 3,4 l - 
203x429x584 mm

Bolero 2- Cappuccino - 
Kaffi - Crema kaffi - 
Mjólk - Heitt vatn - 
vinnslutími 11 sec - 
203x429x584 mm

FM XL 310- Café au lait - Cappu-
ccino -Kaffi - Espreschoc - Es-
presso -Heitt súkkulaði - Mocca-
chino Heitt vatn-335x505x901 mm

Quinto - Cappuccino - 
Crema kaffi - Espresso - 
Heitt súkkulaði - Heitt 
vatn - vinnsla 11 sec - 
310x426x570 mm

Matic -  Vinnslutími 
6 mín - 15 ltr á klst 
-195x406x446 mm

RLX 585- birgðarkaffi 4 
ltr. - 26 ltr á klst - 25 ltr 
heitt vatn á klst - Vinnsla 
7 mín - 705x509x611 mm

Arora Twin High - 
Kaffi og heitt vatn - 
Stafrænn skjár - 
Fjölmörg kerfi -  
626x595x815 mm

THa - Filter kaffivél
2,2 ltr. - 18 ltr á klst - 
Vinnslutími 8 mín - 
235x406x545 mm

RLX 676 - Filter kaffivél - Heitt 
vatn - 4,4 ltr - 30 ltr á klst - 
Vinnslutími 7 mín - 
705x509x611 mm

Iso -  2ja lítra kaffi-
kanna ryðfrítt stál -
Hrað uppáhelling -  
214x391x465 mm

HWA 70- Heitt vatn - tilbúnir 7 ltr af heitu vatni - 31 
lt á klst - Litur dökkgrár - 218x460x602 mm

Kaffikönnur - Fáanlegar í 
ýmsum litum

WHK - Bollahitari - 
349x400x542 mm - Pláss 
fyrir ca 120 bolla - 
Fáanlegur í hvítur og 
dökkgráu

Trolley 30S- 
Ryðfrítt stál - 
Skúffa með lás - 
hillur fyrir körfur 
úr uppþvottavél

B20 HW L/R - Filter kaffi - Heitt vatn - 20 
ltr á vél - Stafrænn skjár með fullkomnum 
hugbúnaði - Vinnslu-
geta: 60 ltr á klst - Heitt vatn: 20 ltr á klst 
- 739x600x947 mm

Matic Twin- Filterkaffi - 
vinnlustími 8 mín - 
404x406x446 mm

5 mism LED litir 
að framan

Boxer L3H2
Nýskráður 1/2014, ekinn 43 þús.km.,  

dísel, beinskiptur.

Verð kr. 2.990.000 með VSK

Avensis S/D Sol
Nýskráður 5/2011, ekinn 112 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.190.000

CR-V Executive
Nýskráður 2/2016, ekinn 32 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 5.390.000

208 Active
Nýskráður 10/2015, ekinn 26 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.790.000

Accord Tourer Elegance
Nýskráður 7/2013, ekinn 107 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 2.650.000

Megane Sport Tourer
Nýskráður 5/2011, ekinn 113 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 

Verð kr. 1.750.000

CR-V Elegance 2WD dísil með GPS
Nýskráður 1/2016, ekinn 11 þús.km.,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 4.390.000

Accord Tourer Sport
Nýskráður 3/2005, ekinn 118 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Tilboð kr. 690.000

PEUGEOT

TOYOTA

HONDA

Peugeot

HONDA

RENAULT

HONDA

HONDA

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

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

Lokað laugardaginn á hvítasunnu

BÍLL DAGSINS Tilboð dagsins kr. 

590.000Kia Sportage v6
Nýskráður 1/2005, ekinn 180 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

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

KAUPUM GULL - 
 JÓN & ÓSKAR

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

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Jaxon 4 og 5 laga öndunarvöðlur 
Bestu vöðlurnar undir 30 þús.
kr. á markaðnum Verð 29.800 kr 
Með skóm .34.900 kr Veiðiportið 
Grandagarði 3 552-9940

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla

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

Húsnæði

 Sumarbústaðir

 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

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir sumarstarfsfólki í vinnu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

Tilkynningar

 Einkamál
Karlmaður 74 ára óskar eftir að 
kynnast öðrum karlmanni. Uppl. í s. 
626 9743

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 1.06. 2017 KL. 17.30 TIL 18.00 
Góða ca 125 fm íbúð á efstu hæð í fjórbýli, staðsettu á horninu 
Goðheimar /Sólheimar.  
Húsið allt ný-viðgert og málað að utan. Vinsæl staðsetning. Stutt í 
alla þjónustu og skóla - Laugardalurinn rétt hjá. Mikið  útsýni. Góður 
garður bak við húsið og þar rækta íbúar grænmeti hver í sínum reit.  
Þrjú svefnherbergi, stór stofa og sólstofa. Verð 49,9 milj. 
Áhugasamir velkomnir milli kl. 17.30 og 18.00  í dag.   
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030 eða aegir@borgir.is.

 GOÐHEIMAR 2, RVK

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS

Auglýsing vegna úthlutunar 
byggðakvóta á fiskveiðiárinu 
2016/2017 sbr. reglugerð um  

úthlutun byggðakvóta til  
fiskiskipa nr. 641, 8. júlí 2016

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna sbr. auglýsingu nr. 455/2017 í Stjórnartíðindum.

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir neðangreint byggðarlag:

Tálknafjörður

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.   
Umsóknarfrestur er til og með 14. júní 2017.

Fiskistofa, 31. maí 2017.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.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. 
 

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

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

viftur.is
húsið

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

Fasteignir

Tilkynningar

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með kynningu 
á breytingu eftirfarandi deiliskipulagsáætlana í 
samræmi við 1.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 
123/2010.

Mosagata 9-27 (9-15). Tillaga að breytingu á 
deiliskipulaginu Urriðaholt-Vesturhluti. 
Tillagan gerir ráð fyrir því að lóðin verði sameinuð í 
eina lóð. Gert er ráð fyrir sameiginlegri bílgeymslu á 
lóð. Fjölbýlihúsum á lóð verði snúið og svalagangar 
verði heimilaðir á garðhlið. Fallið er frá hugmynd 
um parhús mót Mosagötu en íbúðarhluti færður að 
Mosagötu. Íbúðum fjölgar um tvær.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá  1. júní 2017 til og með 
13. júlí 2017.  Þær eru einnig aðgengilegar á 
heimasíðu Garðabæjar www.gardabaer.is.  
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillögurnar.  
Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur 
út fimmtudaginn 13. júlí 2017.

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofur 
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og 
undirritaðar.  Þeir sem ekki gera athugasemdir við 
tillögurnar fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir 
þeim.
                           Arinbjörn Vilhjálmsson
                   skipulagsstjóri Garðabæjar
                    Nánari upplýsingar á www.gardabaer.is.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

AUGLÝSING UM 
DEILISKIPULAGSBREYTINGU Í 

GARÐABÆ

Tilkynningar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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