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Eyrnalokkar, stórir og 
smáir, hafa verið áber-
andi á tískuvikum stór-
borganna síðustu vikur.
  ➛4

Framhald á síðu 2 ➛

Tíska

 F
IM

M
TU

D
A

G
U

R
  2

1.
 F

EB
RÚ

A
R 

20
19

Tónlistarmaðurinn Hafsteinn 
Þráinsson, sem gengur undir 
listamannsnafninu Cease-

tone, var nýlega kynntur sem 
einn þeirra listamanna sem koma 
fram á tónlistarhátíðinni Iceland 
Airwaves í nóvember. Hafsteinn er 
fæddur og uppalinn Hafnfirðingur 
en dvelur um þessar mundir í 
vesturbæ Reykjavíkur þar sem 
hann eyðir mestum tíma í stúdíói 
að grúska í músík fyrir sjálfan sig 

eða aðra. „Utan þess finn ég innri 
frið í eldamennsku og hreyfingu. 
Að sjálfsögðu er tónleikasókn 
í miklu uppáhaldi og almennt 
miðbæjarhangs með vinum, fjöl-
skyldu og góðu fólki auk þess sem 
ég er einnig forfallinn tölvuleikja-
aðdáandi.“

Ceasetone er fyrirbæri sem 
hefur stækkað sem konsept í 
gegnum árin að hans sögn. „Upp-
runalega var þetta bara ég einn 

með kassagítar að spila léttprogg-
aða folk-músík með alls kyns 
skrýtnum áhrifum blandað inn í 
allsherjar tónlistargraut sem hefur 
það þó að sameiginlegu mark-
miði að skapa stóran myndrænan 
tónlistarheim þar sem öll þessi 
áhrif hafa sinn stað. Í dag spila 
ég sjaldan einn á báti og er oftast 
með félögum mínum, Sólrúnu 
sem spilar á trommur og Jökli sem 
leikur á bassa og hljómborð. Auk 

þeirra spila gjarnan strengjaleik-
arar með, auka slagverk eða raddir 
þegar aðstæður leyfa, til að skila 
sem metnaðarfyllstum flutningi.“

Tekur sénsa
Nú þegar hefur Hafsteinn gefið út 
eina breiðskífu, Two Strangers, 
sem hlaut tilnefningu til plötu 
ársins 2017 á Íslensku tónlistar-

Fer sparlega með skarpa liti
Hafsteini Þráinssyni tónlistarmanni hefur alltaf fundist gaman að taka 
sénsa í klæðaburði. Hann kemur fram á Iceland Airwaves síðar á árinu.

Hér klæðist Hafsteinn leðurjakka úr Weekday, skyrtu frá Samsoe Samsoe og Cheap Monday gallabuxum. MYND/SIGTRYGGUR ARI

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir
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verðlaununum ásamt því að dúkka 
upp hér og þar á ýmsum topp-
listum. „Utan hennar kom ein 
umfangsminni smáskífa út sem 
heitir Stranded. Hún innihélt meira 
kassagítardútl sem ég tók bara upp 
í heimahúsum. Á Airwaves mun ég 
bjóða upp á flutning á óheyrðu efni 
í spariútgáfum af nýrri plötu sem 
ég hef eytt nánast öllum mínum 
tíma í að klára undanfarin tvö ár.“

Frá unglingsárum hefur honum 
alltaf fundist gaman að taka ein-
hverja sénsa í klæðaburði. „Þó verð 
ég að segja að allar þær tilraunir 
hafa verið stórkostlega misheppn-
aðar, frá undarlegu jakkafatatíma-
bili í grunnskóla til arabaklúta, 
röndóttra buxna og leðurvestis í 
framhaldsskóla. Eftir það fór ég að 
temja mér aðeins hefðbundnara 
fataval en það hefur alltaf setið 
í mér að taka smá sénsa í klæða-
burði.“

Hvernig myndir þú lýsa fata-
stílnum þínum?

Ég fell svolítið á báða enda 
rófsins. Hreinn mínímalismi 
heillar mig mikið en einnig finnst 
mér skrautlegar skyrtur og skarpir 
litir skemmtilegir þegar við á en 
eins og í allri sköpun þá eiga allir 
hlutir sinn stað í réttu samhengi 
og magni. Ég klæði mig oft á 
svipaðan hátt og ég sem músík; í 
mjög sterkum og skörpum and-
stæðum og gæti alveg skipt um stíl 
frá einum degi til annars eftir því 
hvernig mér líður.

Græni jakkinn sem Hafsteinn klæðist hér er notaður sænskur herjakki sem hann heldur mikið upp á. Skyrtan er úr Kormáki og Skildi og ullarpeysan úr 
Weekday. Skórnir eru vínrauðir Doc Martins og svörtu gallabuxurnar eru frá Cheap Monday. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Áttu þér tískufyrirmynd?
Ég get ekki sagt að ég hafi hug-

leitt það rosalega mikið. Út af 
einhverjum ástæðum er þó folk-
tónlistarmaðurinn Tallest Man 
On Earth sá fyrsti sem dúkkar upp 
í hausnum en ég hef annars lítið 
spáð í tískufyrirmyndum.

Hvar kaupir þú helst föt?
Cos, Weekday, Samsøe & Samsøe 

og alls kyns skandinavískt er alltaf 
öruggt val hjá mér. Svo er alltaf 
gaman að finna einhverja snilld í 
Kormáki og Skildi.

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Náttúrulitirnir eru oftast auð-

veldastir þegar maður er svona 
fölur og hálf rauðhærður Íslend-
ingur eins og ég. Þannig vel ég 
skarpa liti mjög sparlega og í réttu 
samhengi og þá helst í vel hönn-
uðum skyrtum. Svo er svartur 
náttúrulega alltaf öruggur og „go-
to“ tónleikaflutningsliturinn.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Allt of margar. Þar má t.d. 
nefna hræðilega klúta og trefla, 
illa sniðna blazera sem lágu 
næstum við nafla en af einhverjum 
ástæðum ég kaus að ganga í þeim 
hversdags. Einnig má nefna nokkra 
misheppnaða leðurjakka. En ætli 
ég muni ekki hugsa bara það sama 
um fötin sem ég geng í núna eftir 
tíu ár.

Hvaða f lík hefur þú átt lengst og 
notar enn?

Öll föt sem systur mínar hafa 
gefið mér í gegnum tíðina virðast 
hafa staðist tímans tönn, bæði í 
úthaldi og útliti. Þær hafa líklegast 
vitað töluvert betur en ég í þessum 
efnum áður fyrr og kannski beint 
mér í rétta átt.

Áttu eina uppáhaldsf lík?
Það er ógerningur að segja. Hver 

dagur ber nýjan mann og skap-
gerð í sér sem hefur mismunandi 
smekk.

Bestu og verstu fatakaup?
Einu sinni tók ég í fóstur gamlan 

sænskan herjakka úr þykkri ull. 
Hann virðist virka í öll möguleg 

íslensk veður og því líklegast ein 
praktískasta flík sem ég hef átt. 
Verstu kaupin eru líklegast leður-
hanskar sem ég keypti um daginn 
sem slitnuðu á báðum þumlum 
eftir hálftíma notkun.

Hvað einkennir klæðnað ungra 
karla í dag?

Það gerist allt svo mikið hraðar 
í dag heldur en áður fyrr og tísku-
fyrirbrigði staldra styttra við. 
Almennt finnst mér eins og það sé 
mikið bara um praktík og snyrti-
legheit í klæðnaði nú til dags.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Ég er þokkalega nægjusamur og 
er kominn á þann stað að ég reyni 

að kaupa ekkert nýtt nema ég þurfi 
að finna eitthvað í stað þess sem 
er byrjað að slitna. Mér þykir mjög 
gaman að velja góð og einkenn-
andi föt og því fer kannski þokka-
lega mikið púður hjá mér í fataval 
og fatapælingar

Notar þú fylgihluti?
Mér líður eins og ég hafi klárað 

fylgihlutatímabilið og notast núna 
bara við það sem hefur einhvern 
tilgang við viðeigandi aðstæður, 
t.d. húfu, trefil og hanska. Svo týni 
ég líka hvort sem er öllu utan á 
liggjandi svo ég reyni að komast 
hjá því að bera neitt með mér sem 
ég veit að ég mun leggja frá mér 
einhvers staðar.

Ullarfrakkinn er frá Ben Sherman og dökkblá rúllukragapeysan er úr Cos. 
Dökku jakkafatabuxurnar eru keyptar í versluninni Sautján.
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NÝJAR VORVÖRUR!



S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

skoðið laxdal.is/yfirhafnir

FISLÉTTTIR  DÚNJAKKAR 
kr. 19.900 Lokkandi 

haust
Eyrnalokkar, stórir og smáir, 
hafa verið áberandi á tísku-
vikum stórborganna síðustu 
vikur þar sem tískuhúsin lögðu 
línurnar fyrir haustið. Eyrna-
lokkar setja punktinn 
yfir i-ið í heildarút-
liti og geta jafnvel 
lífgað upp á annars 
dauflegar flíkur.

Tory Burch 

Simone Rocha 

Hellessy

Ports 
1961

 Simone RochaBadgley Mischka 

 Prabal 
Gurung

Proenza 
Schouler

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

Verslunin Belladonna

Flottir skór, fyrir 
flottar konur

Fl
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Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kr. 12.900.- • Str. 36-52 • 3 litir

gallabuxur

Sá besti einnig 
tískukóngur í NBA

Gegn Sacramento var James meidd-
ur og hélt upp á afmælið sitt, varð 
34 ára. Mætti í höllina í Balmain 
blazer-jakka, Gucci-bol og buxum. 
Til að setja punktinn yfir i-ið var 
hann með demantahálsmen. 

James getur líka mætt bara í hettupeysu. Það má. Stundum er einfaldleikinn einfaldlega bestur. NORDICPHOTOS/GETTY

Góð heyrnartól, frakki og hettu-
peysa með smá bling um hálsinn og 
úlnliðinn og meistarahringarnir á 
fingrunum. Þetta þarf ekki að vera 
sérstaklega flókið en allt virðist 
klæða kónginn. 

Kóngurinn vakti athygli þegar hann 
mætti í leik tvö í úrslitunum gegn 
Golden State í nánast öllu frá Thom 
Browne. Jakkafötin, sokkarnir og 
handtaskan eru frá Browne en sól-
gleraugun frá Jacques Marie Mage. 

Á leið í fyrsta leik í úrslitaeinvíginu 
árið 2017 gegn Golden State. Der-
húfan kemur frá Gladys Tamez 
Optimo og buxurnar eru beint úr 
verksmiðju Gucci

Lebron mætti á Harlem Fashion 
Row þar sem hann tilkynnti um 
samstarf sitt við Nike um körfu-
boltaskóna Nike HFR xLebron 16 
sem eru gerðir af konum fyrir konur. 

Lebron James 
er ekki aðeins 
kóngurinn inni 
á NBA-vellinum 
því tískuvit hans 
hefur lengi vakið 
athygli. James, 
sem er 203 senti-
metrar og um 
100 kíló af vöðv-
um, getur farið í 
nánast hvaða föt 
sem er og slegið í 
gegn. 

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.FFæF st ííí apótekum, heilsubúðum og stórmörku

Bragðgóð vítamínhlaup sem
• næra hárið innan frá
• minnkar hárlos
• hefur góð áhrif á neglur og húð
• styrkir og viðheldur heilbrigðu hárið

Hair Volume vítamínhlaup 
fyrir -hár, húð og neglur 

BrBrBrBrBrrraaaa
•n
•m
•hhh
•s

Allt sem við innbyrðum fer 
gegnum meltingarveginn og 
frásogast þar út í líkamann 

en hlutverk næringarefnanna er 
margvíslegt og hefur áhrif á mis-
munandi líkamsparta eða líffæri. 
Þegar við hugum ekki að því að 
næra okkur rétt hefur það áhrif 
á heilsufar okkar á svo marga og 
mismunandi vegu og flest matvæli 
sem við þolum illa ásamt ruslfæðu 
kemur ólagi á meltinguna og oftar 
en ekki á húðina líka. Húðin, sem 
er okkar stærsta líffæri, þarfnast 
góðrar umhirðu og er það fyrst og 
fremst það sem við látum ofan í 
okkur sem hefur áhrif á heilbrigði 
hennar og útlit,“ segir Hrönn 
Hjálmarsdóttir heilsumarkþjálfi.

Mælt með af húðlæknum
Hýalúronsýra er sennilega best 

þekkt sem innihaldsefni í „anti-
aging“ andlitskremum en hana er 
einnig oft að finna í liðbætiefnum, 
frunsumeðferðum, augndropum 
og varasalva. Hýalúronsýra er líka 
eitt af því sem margir húðlæknar 
hafa mælt með vegna eiginleika 
hennar til að bæta áferð húðar, gefa 
henni fyllingu og raka. Að auki 
getur hún haft góð áhrif á liði sem 
eru farnir að stirðna sem og önnur 
einkenni sem fylgja oft hækkandi 
aldri.

Náttúrulegt bótox?
Hýalúronsýra er eitt helsta vatns-
bindiefni líkamans og getur hún 
viðhaldið hátt í 1.000-faldri þyngd 
sinni af vatni í húðfrumum. Það 
virkar eins og smurning fyrir 
liðina og er afar mikilvægt fyrir 
húðina. Þetta efni finnst í nánast 

hverri einustu frumu líkamans 
en með hækkandi aldri dregur úr 
framleiðslu þess sem sést best í 
minni teygjanleika húðarinnar og 
hrukkumyndun. Það tengist einnig 
augum og ýmsum vefjum þar sem 
það hjálpar til við að varðveita 
kollagen og auka mýkt og teygjan-
leika eins og til dæmis í liðum en 
stirðir liðir lagast við að fá aukið 
magn af hýalrúronsýru.

50% hýalúronsýru eru í húð
Um 50% af hýalúronsýru í líkam-
anum er að finna í húðvef. „Á 
yngri árum er húðin bæði mjúk og 
teygjanleg og líkaminn endurnýjar 
þetta efni stöðugt. Þegar við eld-
umst missir húðin raka og fyllingu 
og er því afar hollt fyrir líkamann 
að fá aðstoð við endurnýjun með 
inntöku. Það getur stuðlað að 
hækkuðu rakastigi húðarinnar og 
bætt ásýnd hennar verulega,“ segir 
Hrönn.

Hýalúronskot – eitt á dag!
Skin Care Hyaluron Shot eru lítil 
skammtaglös sem drukkið er úr og 

þannig eru efnin tekin upp gegnum 
meltingarveginn og skila þau sér 
þangað sem þeirra er þörf. Ásamt 
hýalúrónsýrunni inniheldur Skin 
Care Hyaluron Shot™ hafþyrni 
sem inniheldur næringarefni 
sem ýta undir heilbrigði húðar, 
C-vítamín sem hjálpar okkur að 
framleiða eigið kollagen, plöntuna 
Tagates Erecta (klæðisblóm) sem 
inniheldur öflug andoxunarefni 
sem næra húðina og kollagen 

sem er uppbyggingarprótein 
húðarinnar.

Skin Care Hyaluron Shot er 
gott fyrir margar sakir:
●  Gefur húðinni fyllingu
●  Húðin fær fallegri áferð
●  Dregur úr fínum línum og 

hrukkumyndun
●  Vörn gegn óæskilegum efnum í 

andrúmslofti
●  Hentar öllum húðgerðum

„Eins og áður kom fram er alltaf 
besta leiðin til að viðhalda heil-
brigði að næra líkamann innan frá 
og eru hýalúronskotin frábær við-
bót við góða næringu. Mælt er með 
að í upphafi inntöku sé drukkið 
eitt skot daglega í minnst 30 daga 
til að sjá og finna marktækan mun 
á húðinni.“

Hægt er að taka Skin Care Hyal-
uron Shot™ eitt og sér eða taka það 
með Skin Care Collagen Filler™ 
sem hluta af daglegri umönnun 
húðarinnar.

Sölustaðir: Aptótek

Besta leiðin 
til að viðhalda 
heilbrigði er að 
næra líkamann 
innan frá og eru 
hýalúronskotin 
frábær viðbót 
við góða nær-
ingu. 

Fegurðin 
kemur 
innan frá
Hyalúronsýra styður við uppbyggingu 
húðar, viðheldur þéttleika hennar og 
eykur styrkleika. Hyaluron Shot inni-
heldur einnig kollagen, fitusýrur, jurtir 
og andoxunarefni sem næra húðina.

Hyalúronsýra er 
eitt af því sem 

margir húðlæknar hafa 
mælt með vegna eigin-
leika hennar til að bæta 
áferð húðar, gefa henni 
fyllingu og 
raka.

Hrönn Hjálmars-
dóttir heilsumark-
þjálfi
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Ekki eru allir 
sem vita að í 
nýjum galla-
buxum geta 
verið efni sem 
erta húðina.

Best er að þvo öll ný 
föt áður en þau eru 

notuð. Margir framleið-
endur í Asíu og Suður-
Ameríku setja ákveðin 
efni í fatnaðinn til að 
koma í veg fyrir raka 
þegar hann er fluttur 
langa vegu í gámum. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það er mjög gott að fá hjálp við þvottinn. Smáar hendur geta gert eitt og annað.

Flest okkar elska ný föt. Þau eru 
í fallegum litum og þægileg. 
Hvers vegna ættum við þá 

að þvo ný föt og auka hættuna á 
að þau verði ekki alveg eins falleg 
á eftir? Það eru nokkrar góðar 
ástæður þegar kemur að þvotti 
á nýjum fötum. Alltaf er nauð-
synlegt að þvo öll föt sem snerta 
líkamann beint, má þar nefna 
undirfatnað, náttföt, boli og stutt-
buxur.

Í nýjum fatnaði geta verið 
litarefni sem auðveldlega geta 
ert húðina og valdið ofnæmis-
viðbrögðum, roða, þurrki, kláða 
eða jafnvel bólgum. Fólk með 
viðkvæma húð og ung börn eru 
sérstaklega í hættu vegna þessa. Ef 
f líkin hefur verið mátuð oft getur 
borist með henni smit, til dæmis 
lýs, sveppir eða bakteríur.

Best er að þvo öll ný föt áður en 
þau eru notuð. Margir framleið-
endur í Asíu og Suður-Ameríku 
setja ákveðin efni í fatnaðinn til að 
koma í veg fyrir raka þegar hann er 
f luttur langa vegu í gámum. Þegar 
nýr fatnaður er þveginn ætti að 
nota mild og lyktarlaus þvottaefni. 
Alltaf skal þvo allan ungabarna-
fatnað fyrir notkun. Það gerir 
hann líka mýkri og þægilegri. 
Sömuleiðis skal alltaf þvo hand-
klæði og rúmföt fyrir notkun. Ef 
litur kemur í þvottavatnið skal þvo 
aftur.

Þegar fólk kaupir notaðan 
fatnað ætti að vera regla að þvo 
hann eða setja í hreinsun áður en 
gengið er í honum, alveg sama þótt 
hann sé hreinn og fínn. Ilmvatn 
getur setið í fatnaði og það eru 
ekki allir sem þola það. Lesið alltaf 
þvottaleiðbeiningar.

Til að halda fatnaðinum sem 
fallegustum þarf að vanda sig við 
þvottinn og brjóta hann fallega 

Þvoið nýju fötin  
   fyrir notkun
Það eru alls kyns efni sem eru notuð í fataframleiðslu nú-
tímans. Mörg þessara efna geta valdið ofnæmisviðbrögð-
um og þess vegna ætti alltaf að þvo ný föt. Fólk hefur 
meira að segja fengið ofnæmi af nýjum gallabuxum.

Fallegur þvottur vekur athygli þar sem hann hangir á snúrum.

saman inn í skáp. Ullarflíkur getur 
verið gott að viðra stöku sinnum 
utanhúss. Einnig ætti að vanda 
valið á fatnaðinum og kaupa frekar 
vandaða bómull, jafnvel lífrænt 
ræktaða. Sérstaklega á það við 
þegar keyptur er ungbarnafatn-
aður.

Þegar farið er í ferðalög með 
börn ætti að velja dvalarstað þar 
sem er þvottavél. Handþvottur 
er auðvitað ein leið en þægilegast 
er að hafa þvottaaðstöðu. Reynið 
að taka með fatnað sem er f ljótur 
að þorna. Mörg hótel bjóða upp 
á þvott en borga þarf sérstak-
lega fyrir hann. Ef hægt er að þvo 
fatnaðinn þarf ekki eins mikinn 
farangur.

Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

- hnébuxur
- kvartbuxur
- 7/8 sídd
- 8/8 sídd
- síðbuxur

Frábært úrval af buxum 
í mörgum litum.

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

- hnébuxur
- kvartbuxur
- 7/8 sídd
- 8/8 sídd
- síðbuxur

Frábært úrval af buxum 
í mörgum litum.

Á leið í 
sólina!
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Innréttingar í öllum 
stærðum og gerðum

Við aðstoðum þig við að hanna Schmidt eldhúsinnréttingu sem 
hentar þér og þínum þörfum. Óteljandi möguleikar eru í boði 
í hæsta gæðaflokki sem völ er á. Komdu og sjáðu úrvalið!

Bjóðum aðeins það besta fyrir þig!



 Þetta gula litbrigði 
var mjög áberandi 

á tískupöllunum þegar 
vor- og sumartískan 
2019 var kynnt.

Fallegar hárspennur eru í tísku. 

Eitt það vinsælasta þessa dag-
ana í hárskrauti eru spennur 
með perlum. Það má vera 

nokkuð ljóst að fermingarstúlkur 
muni bera slíkar spennur á stóra 
deginum. Hins vegar eru það ekki 
bara þær sem vilja svona því perlu-
spennurnar eru fyrir allar konur 
sem vilja fylgja tískunni.

Instagram hefur verið ötult 
að sýna alls kyns hártísku með 
perluspennum. Með spennunum 
er hægt að taka hárið upp og verða 
mjög fínn. Þær passa vel við spari-
kjóla en einnig venjulegar peysur 
eða blússur.

Þá má ekki gleyma að spenn-
urnar henta vel með árshátíðar-
dressinu eða brúðarkjólnum.

Ef gúglað er pearl hair clips má 
sjá fjölbreytt úrval af hárspennum 
með hvítum perlum.

Hárspennur 
með perlum

Birkin-töskur eru mikilvægt stöðu-
tákn og dýrar eftir því. 

Dýrasta handtaska í Evrópu 
var seld á uppboði hjá 
uppboðshúsinu Chis-

ties í desember síðastliðnum 
fyrir 162.500 pund sem er and-
virði tæplega 26 milljóna króna. 
Taskan var að sjálfsögðu Birkin 
frá Hermes sem er nauðsynlegt 
viðhengi hinna ríku og frægu og 
gekk í endurnýjun lífdaga þegar 
Kardash ian-fjölskyldan upp-
götvaði hana. Téð Birkin-taska 
var tíu ára gömul, af tegundinni 
Himalaya Birkin, úr gylltu krókó-
dílaskinni með demantsskreyttri 
smellu úr hvítagulli en engar tvær 
Birkin-töskur eru eins. Dýrasta 
handtaska heims var einnig frá 
Birkin en hún seldist á uppboði í 
Hong Kong árið 2017 fyrir andvirði 
40 milljóna íslenskra króna.

Dýrasta taska 
Evrópu

Eggjarauðu- og 
hænuungagulur 
er tískuliturinn 
í vor. Þó okkur finnist eins og 

veturinn ætli engan enda 
að taka þá er vorið í nánd 

og auðvitað páskarnir. Páskarnir 
vekja hjá okkur f lestum hug-
renningatengsl um egg, einkum 
þó súkkulaðiegg. Það er þó ekki 
súkkulaðibrúnn sem heillar 
tískuhönnuðina þetta vorið 
heldur er það eggjarauðugulur 
sem þykir kallast á við sólina 
sjálfa. Þetta gula litbrigði var 
mjög áberandi á tískupöllunum 

þegar vor- og sumartískan 2019 
var kynnt í fyrra og mun sannar-
lega létta okkur lundina um leið 
og sólin hækkar á lofti, jafnvel þó 
snjóa leysi ekki fyrr en í júní.

Eggjarauðugulur í vor

Velkomin í okkar hóp!
Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt 
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa 
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Fáðu sjálfa 
  tilbaka!
Ný TT námskeið 
hefjast 25. febrúar

Aðhaldsnámskeiðin TT1 (25+) og TT3 (16-25)
Krefjandi og markviss líkamsþjálfun, 
sex vikna matarlisti, ummálsmæling, vigtun 
og vikulegir póstar. 
Njóttu þess að finna hvernig fötin passa þér betur, 
öll hreyfing verður léttari og skemmtilegri 
og þú verður líkari sjálfri þér! 

Margir tímar í boði

Kynntu þér málið á jsb.is 
Innritun í síma 581 3730

þig
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Bílar 
Farartæki

TOYOTA C-HR C-HIC LED. 4/2018, 
ekinn 20 KM, bensín, sjálfskiptur. 
Mikið af aukabúnaði, Umboðsbíll 
Verð 4.390.000. Rnr.152269.

TOYOTA C-HR-C-Cult Hybrid leður. 
8/2018, ekinn 50 KM, bensín, 
sjálfskiptur.Umboðsbíll Verð 
4.790.000. Rnr.289941.

HYUNDAI Tucson style. 12/2017, 
ekinn 5 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
7 gírar.Leður,bakkmyndavél og m/
fl TILBOÐSVERÐ 4.990.000.- Ásett 
verð Ekki bílaleigubíll. 5.290.000.- 
Rnr.152440.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

VW Tiugan Comfort 2WD 02.2017 
2.0 Diesel , sjálfskiptur,nyleg vetrar 
og sumardekk, Flottur bíll á góðu 
verði ! 4390 þús !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

 Bílar til sölu

VERTU ÖÐRUVÍSI!
Dánarbú er að selja fágætan 
Ford Fusion - 12/2015. Á götuna 
7/2017. Mikill auka USA búnaður. 
Fjórhjóladrifinn. Ek. 20 þús.km. 
Einn eigandi - 79 ára. Eins og nýr. 
Gangverð 3.790. Hlægilegt tilboð 
2.690. S: 695-6037

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

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

 Hreingerningar

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

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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFVIRKI
Vantar þig rafvirkja strax í smáverk 
Gvendarbás ehf. - S. 853 1199

Keypt
      Selt

 Til sölu
Nýr Bluray spilari til sölu uppl s:863-
6080

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is  
s. 868 7204

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

NUDD
Nuddstofan, opið frá 10-20. einnig 
á laugardögum S. 833-8855 eða 
789-5452

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ
Starfskraftur óskast til aðstoðar/

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðholti annanhvern laugardag 
frá kl. 7-10 ekki, yngra en 20 ára.

Uppl. sendist á :  
sveinsbakari@sveinsbakari.is

 Atvinna óskast

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

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

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

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

Tilkynningar

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Ísbúð í verslunarmiðstöð

Til sölu sérlega vel staðsett ísbúð í einum helsta og 
fjölfarnasta verslunarkjarna Hafnarfjarðar. Öll tæki 
nýleg sem og búnaður. Tryggur leigusamningur.  
Ásett verð aðeins 3,9 millj. Nánari upplýsingar veitir 
Björgvin í s. 773-4500 eða sendu línu á bjorgvin@atv.is 

Til sölu

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Atvinnuauglýsingar
Rio Tinto á Íslandi hf – Sérfræð-
ingur í öryggi búnaðar og ferla

Rio Tinto á Íslandi hf leitar að einstaklingi 
til þess að sjá um innleiðingu á staðli um 
öryggi búnaðar og ferla (Process Safety). 
Leitað er að einstaklingi með góða tækni-
þekkingu og reynslu af innleiðingu nýrra 
verkferla.
Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/12921

RARIK - Fulltrúi umhverfis- og 
gæðamála

RARIK óskar eftir að ráða kraftmikinn og 
drífandi aðila í starf fulltrúa umhverfis- og 
gæðamála. Leitað er að áhugasömum 
aðila sem hefur til að bera frumkvæði og 
getu til að vinna sjálfstætt.
Um nýtt starf er að ræða og er starfshlut-
fall 100%. Næsti yfirmaður er gæða- og 
umhverfisstjóri.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín 
Kvaran (thelma@intellecta.is) og Þórður 
S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í 
síma 511-1225.

Umsóknarfrestur er til og með 
4. mars 2019.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Hotel South Coast - Hótelstjóri
Hotel South Coast óskar eftir að ráða öfl-
ugan og drífandi hótelstjóra. Hótelstjórinn 
fær tækifæri til að byggja upp og móta 
frá grunni rekstur hótelsins. Í boði er gott 
tækifæri fyrir einstakling sem nýtur sín í 
uppbyggingu á fyrsta flokks hóteli.

Nánari upplýsingar veita Thelma Kristín 
Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 
1225.

Umsóknarfrestur er til og með 
4. mars 2019.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

BAUHAUS  -  Söluráðgjafi í fyrir-
tækjaþjónustu

Fyrirtækjaþjónusta BAUHAUS á Íslandi 
óskar eftir öflugum söluráðgjafa.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt 
starf í líflegu starfsumhverfi. Starfið felur 
m.a. í sér sölu á þeim fjölmörgu vöru-
flokkum sem Bauhaus hefur upp á að 
bjóða.

Nánari upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 
24. febrúar 2019.

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Dalvíkurbyggð - Þjónustu- og upp-
lýsingafulltrúi

Dalvíkurbyggð óskar eftir að ráða þjón-
ustu- og upplýsingafulltrúa á Fjármála- og 
stjórnsýslusvið í 100% starf. Leitað er 
eftir einstaklingi sem er tilbúinn að þróast 
áfram í starfi og aðlaga sig að breyttu 
starfsumhverfi á hverjum tíma. Viðkom-
andi þarf að vera tilbúinn að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi starf..

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/12914

Fly Over Iceland – Tæknistjóri 

FlyOver Iceland leitar að leiðtoga til að 
takast á við krefjandi en jafnframt gefandi 
starf tæknistjóra. Tæknistjórinn mun stýra 
byggingu og viðhaldi kerfa ásamt því 
að vinna náið með öðrum stjórnendum 
FlyOver/Persuit. Tæknistjóri mun stýra 
framlínufólki, sérfræðingum og verktökum 
ásamt því að leiða þjónustumenningu 
FlyOver Iceland.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/12909

Tilkynningar

 Er verið að leita að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku
menningu, heilsu og 
margt fleira.

Fylgstu með á 
frettabladid.is/lifid

 12 SMÁAUGLÝSINGAR  2 1 .  F E B R ÚA R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R


