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Snorri Valur Steindórsson hjá ÍSAM segir að uppþvottakoddarnir frá Fairy einfaldi uppvaskið verulega. MYND/ANTON BRINK

Uppþvottakoddar 
sem auðvelda lífið
Uppþvottakoddarnir frá Fairy fyrir uppþvottavélar eru sérlega þægilegir í 
notkun og spara mikinn tíma við þrif, því þeir leysa fitu upp einstaklega vel og 
gefa góðan gljáa, jafnvel þó að leirtauið sé ekki skolað áður. ➛2

Áttu við 
meltingar-

vandamál að 
stríða?



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: 
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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 | 

Uppþvottakoddarnir fyrir 
uppþvottavélar frá Fairy 
komu á markað fyrir 

rúmum áratug, en þeir byggja 
á þekkingunni sem Fairy hefur 
byggt upp við framleiðslu á upp-
þvottalegi síðan um miðja síðustu 
öld. Þeir gera uppvaskið auðveld-
ara en nokkru sinni fyrr með því 
að eyða þörfinni fyrir það að skola 
leirtauið áður en það fer í vélina, 
hreinsa leirtauið einstaklega vel 
og skila því glansandi.

„Flestir ættu að þekkja græna 
eða gula uppþvottalöginn frá 
Fairy. Hann hefur hreinsað leirtau 
á þúsundum heimila um allan 
heim síðan árið 1950 og er sölu-
hæsta vörumerkið á Íslandi,“ 
segir Snorri Valur Steindórsson, 
vörumerkjastjóri hjá sérvörudeild 
ÍSAM. „Vörumerkið er helst þekkt 
fyrir uppþvottalöginn sinn, sem 
er algerlega framúrskarandi, en 
það er einmitt þess vegna sem 
hann hefur náð þeirri stöðu að 
vera mest seldi uppþvottalögur á 
Íslandi.“

Óþarfi að skola leirtau
„Fairy uppþvottalögurinn fæst nú 
í átta mismunandi útgáfum, sem 
hafa allar ólíka kosti, en árið 2006 
komu svo líka fyrstu koddarnir 
fyrir uppþvottavélar frá Fairy á 
markað. Þeir innihalda ekkert 
fosfat, eru afskaplega auðveldir 
og þægilegir í notkun og þrífa fitu 
einstaklega vel,“ segir Snorri. „Það 
sem er kannski þægilegast af öllu 
við þá er að þeir gera það óþarft 
að skola leirtauið fyrir þvott.

Það eru til tvær tegundir af 
uppþvottakoddum frá Fairy. 
Fairy All in One og Fairy Plat-
inum. Svo er hægt að fá báðar 
tegundir í tveimur ilmum, lemon 
og original,“ segir Snorri. „Fairy All 
in One leysist fljótt upp, þrífur fitu 
einstaklega vel af leirtaui og skilar 
því glansandi. Það er því engin 
þörf á að nota neinn sérstakan 
gljáa eða önnur aukaefni.

Fairy Platinum hefur alla sömu 
frábæru eiginleikana og Fairy All 
in One, en það er mun öflugra 
gegn erfiðum blettum, auk þess 

sem það hreinsar falda fitu úr 
uppþvottavélinni sjálfri og frá-
rennslisrörum,“ segir Snorri. „Ef 
fólk skoðar síurnar í vélunum 
sínum sér það þetta strax, því 
munurinn er mikill.“

Eldhúsið er þungamiðja 
heimilisins
„Fairy leggur áherslu á að eldhúsið 
sé þungamiðja hvers heimilis,“ 
segir Snorri. „Það er ekki bara 

staður til að búa til og borða mat, 
heldur líka staður þar sem við 
lærum lexíur fyrir allt lífið og 

sköpum minningar með fjöl-
skyldunni.

Fyrirtækið vill hvetja fjöl-

skyldur til að koma saman og 
elda spennandi og áhugaverðar 
máltíðir saman. Hugmyndin er sú 
að styðja við það með því að fram-
leiða vörur sem gera þetta fljótlegt 
og auðvelt og eru lausar við allt 
vesen, svo fólk geti notið þessara 
gæðastunda saman sem lengst,“ 
segir Snorri. „Þá geta fjölskyldur 
átt áreynslulausa og ánægjulega 
stund saman þar sem tíminn fer í 
sköpun og samvistir, en ekki þrif.“

Snorri Valur Steindórsson, vörumerkjastjóri hjá Sérvörudeild ÍSAM. MYND/ANTON BRINK

Uppþvottakoddarnir frá 
Fairy þrífa einstaklega 

vel og gefa leirtauinu 
góðan gljáa. MYND/ÍSAM

Flestir þekkja upp-
þvottalöginn frá Fairy, 
sem hefur verið seldur 
síðan árið 1950.  
MYND/ÍSAM

Fairy Platinum hefur alla sömu frábæru eigin-
leikana og Fairy All in One, en það er mun 

öflugra gegn erfiðum blettum.
Snorri Valur Steindórsson
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Snyrtistofan Hafblik

Sérmeðferðir fyrir þá sem gera kröfur 
um raunverulegan árangur !

Snyrtistofan Hafblik býður upp á hinn vinsæla Supreme Hollywood-

meðferðarkúr sem gefur raunverulegan árangur. Þessi náttúrulega og 

kröftuga viðgerðarmeðferð á andliti er raunhæf leið til að eldast með 

fullri reisn. Staðreyndin er að það tekur okkur mörg ár að mynda djúpar 

hrukkur og aðrar skemmdir í húð. Þær hverfa ekki á einni nóttu. Það er 

engin skyndilausn til. Supreme Hollywood-meðferðarkúr er langtíma-

ferli og þ.a.l. raunveruleg viðgerð sem vinnur á ótímabærri öldrun húðar, vinnur á litabreytingum og 

öldrunarblettum og styrkir og stinnir húðvefinn. Starfsemi húðar verður sterkari, heilbrigðari og virkari. 

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 55 þús. upp í 150 þús. kr. afsláttur ! 

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Við bjóðum einnig:  Háræðaslitsmeðferðir
HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræða-
stjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð 
eftir rósroða.

Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu 
margar meðferðir þarf til að fjarlægja  
háræðaslit endanlega. 



Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

TABBERT Puccini 560 e 2,5m. Árgerð 
2008, ekinn -1 Þ.KM, bensín, . Verð 
2.690.000. lækkað verð eins og nýtt 
Rnr.114063.

TOYOTA Proace . Árgerð 2015, 
ekinn 40 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.590.000. + vsk Rnr.350111.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.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

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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.

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Til leigu iðnaðar og/eða verslunarhúsnæði 
á Malarhöfða 2a

Áhugasamir geta sett sig í samband  
við Ásgeir í s: 660 3858

Um er að ræða allt að  
340 fermetra bil með  
tveim innkeyrsluhurðum.

Ekið er að húsnæðinu að 
neðanverðu. Bilinu hefur 
verið skipt upp í dag með 
milliveg sem hægt er að gera 
breytingar á. 

Hentar undir ýmiskonar 
starfsemi, s.s. léttan iðnað 
eða sem verslunarhúsnæði.

Til afhendingar strax.

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


