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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Nú er liðinn rúmlega
áratugur síðan Victoria
Beckham sýndi fyrstu
fatalínu sína. Victoria er
nú orðin einn vinsælasti
fatahönnuður Bretlands
og fólk flykktist að
til að sjá sýningu á
nýjustu línu hennar á
tískuvikunni í London.
➛4

Jens Arne Júlíusson myndlistarkennari og Guðrún Ýr Þorvaldsdóttir verkefnastjóri hjá Klifinu bjóða upp á fjölbreytt námskeið í vetur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjölbreyttar
Fyrir umhverﬁð og þig

www.mena.is

tómstundir fyrir alla
Klifið – Skapandi setur er framsækið skapandi setur í Garðabænum. Klifið
býður upp á fjölbreytt námskeið fyrir börn og fullorðna, eins og sjálfstyrkingar-, myndlistar-, tónlistar- og leiklistarnámskeið svo dæmi séu nefnd. ➛2
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Klifið býður
upp á fjölbreytt
námskeið í
myndlist fyrir
fullorðna.

Framhald af forsíðu ➛

N

ámskeið haustannarinnar
eru hver af öðru að fara af
stað“. Við bjóðum upp á
námskeið fyrir börn og fullorðna,“
segir Guðrún Ýr Eðvaldsdóttir,
verkefnastjóri hjá Klifinu. Barnanámskeiðin hefjast oftast nær
í janúar og september á meðan
meira flæði er á fullorðinsnámskeiðunum sem kennd eru á vorin
og haustin.
Meðal námskeiða sem halda
áfram í vetur og hafa verið vinsæl
eru myndlistarnámskeið fyrir
fullorðna. Klifið býður upp á
vatnslitanámskeið, námskeið í
akrýlmálun, Photoshop teikninámskeið og módelteikninganámskeið fyrir fullorðna.
„Myndlistarnámskeiðin hafa
verið haldin undanfarin misseri
og hafa gengið vonum framar. Við
hófum kennslu í módelteikningu í
fyrra og hefur aðsóknin verið frábær, við fundum fyrir eftirspurn
eftir slíkri kennslu sem reyndist
rétt. Til okkar kemur ólíkur
hópur fólks, byrjendur sem lengra
komnir og vanir listamenn.
Akrýlnámskeiðið hentar þeim
sem vilja ná grunnfærni í að mála
með akrýl. Það verður farið í
mismunandi efni og pensla, mismunandi gerðir lita og hvernig á
að undirbúa striga áður en byrjað
er að mála. Einnig er nemendum
kennt að mála hlutföll á þeim
hlutum sem þeir mála og hvernig á
að vinna með ljós og skugga. Námskeiðið krefst ekki bakgrunns í
myndlist, byrjað er á einföldum
verkefnum sem henta byrjendum.
Námskeiðið í vatnslitamálun
hentar líka fyrir byrjendur, það er
farið yfir grunnatriði sem tengjast
vatnslitum þeim verkfærum sem
notuð eru við vatnslitamálum.
Nemandanum er kennt hvernig
á að strekkja pappír á plötu svo
hann lyftist ekki þegar hann
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.

blotnar. Þá verður farið í hvernig
á að mála einfaldar myndir með
flóknum litum yfir flóknari
myndir. Kennarinn aðstoðar nemendur við að sækja sér innblástur
og nýta sér hann í málverkunum.
Photoshop námskeiðið hentar
byrjendum í Photoshop sem og
lengra komnum. Nemandinn þarf
að hafa fartölvu með sér á námskeiðið og teikniborð. Hann lærir
á stillingar á helstu tólum í Photoshop forritinu til að geta unnið
myndirnar sem hann teiknar í
tölvu. Farið verður í skissutækni,
myndbyggingu og karakterhönnun, bakgrunnshönnun og
hvernig hægt er að lita svarthvítar
myndir eftir á í Photoshop. „Þetta
er grunnnámskeið í því að vinna
myndir í tölvu, svipað og er gert
er í flestum tölvuteiknuðum
myndum í dag,“ segir Guðrún.

Ný námskeið
í bland við eldri
Í haust fer Hönnunarsafn Íslands
af stað með námskeið í samstarfi við Klifið sem ber heitið
Hönnunarskólinn. Hugmyndin
er að kynna ólíkar tegundir
hönnunar fyrir ungmennum, þau
læra um arkitektúr, spilahönnun,
vöruhönnun, fatahönnun og
matarhönnun. „Þetta er tíu vikna
námskeið. Það verða sjö kennarar
á námskeiðinu sem fara yfir undirstöðuatriðin í þessum greinum.
Það verður unnið að verkefni
í arkitektúr í tvö skipti, spilahönnun í tvö skipti og svo framvegis,“ segir Guðrún. Námskeiðið
er ætlað 13-16 ára en fyrirmynd
námskeiðsins er Designskolen
sem er fræðsluskóli Design
Museum í Kaupmannahöfn.
Af öðrum námskeiðum sem
Klifið býður upp á er sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn sem kallast
Fjársjóðsleitin. Námskeiðið var
hannað af Elvu Björk Ágústsdóttur í samstarfi við Klifið en á því
leita krakkarnir að sínum innri
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Námskeiðin í Klifinu eru öllum opin óháð búsetu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

fjársjóði og styrkleikum. Verkefni
og leikir námskeiðsins byggja á
aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar. Námskeiðið er hugsað fyrir
börn í 2. til 4. bekk grunnskóla.
„Við höldum sjálfstyrkingarnámskeiðið reglulega. Það má
alltaf senda okkur tölvupóst og
spyrjast fyrir um námskeiðið.
Námskeiðið er haldið einu sinni
eða tvisvar á ári eftir eftirspurn,“
segir Guðrún.
„Í haust munum við bjóða upp
á mörg ólík námskeið fyrir börn,
sem öll eiga það þó sameiginlegt
að snúast um sköpun. Við höfum
fengið til liðs við okkur frábæra
kennara líkt og oft áður. En til
að nefna nokkra kennir Ninna
Þórarinsdóttir hjá okkur Teikningu fyrir 10-12 ára, Dagmar Atla-

dóttir Fjöltækni í myndlist fyrir
9-12 ára og Björk Viggósdóttir
Myndlist fyrir 6-9 ára og Spjaldtölvumyndlist fyrir 10-12 ára, frábærar listakonur allar á sínu sviði.
Leiklistin er unnin í samstarfi við
Leynileikhúsið líkt og undanfarin
ár og söngkennarinn Rebekka Sif
Stefánsdóttir sér um söngkennsluna okkar.“

Námskeið fyrir alla
óháð búsetu
Guðrún segir að námskeiðin
í Klifinu séu opin öllum óháð
búsetu. „Ég fæ oft spurningar
frá fólki sem spyr hvort það geti
komið á námskeiðin hjá okkur þó
það búi ekki í Garðabæ. En það
skiptir ekki máli hvar þú býrð.
Það eru allir velkomnir á nám-

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

skeið hjá okkur. Það hefur meira
að segja komið fólk á námskeið til
okkar sem keyrir frá Akranesi,“
segir Guðrún.
Hún segir að það sama gildi
með frístundastyrkinn. Börn utan
Garðabæjar geta nýtt styrkinn
fyrir námskeið hjá Klifinu enda er
frístundastyrkurinn ekki háður
búsetu barns, að sögn Guðrúnar.
Það er um að gera að kíkja á
vefsíðu Klifsins, klifid.is, og skoða
úrvalið af námskeiðum sem í boði
er. Þar má finna gítarnámskeið,
píanónámskeið, söngnámskeið,
trommunámskeið og zúmbanámskeið, leiklistarnámskeið,
námskeið í stuttmyndagerð og
ýmislegt fleira. Allir ættu að geta
fundið þar eitthvað við sitt hæfi.
Bæði börn og fullorðnir.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
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VIÐURKENNT STARFSNÁM Í ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem vilja læra leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.
Námið:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
• Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og ﬂóra. Framsaga.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt ﬂeira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á sínu sviði.
Boðið er upp á dag eða kvöldnám auk þess sem farið verður í fjölda vettvangsferða.
Umsögn: „Fyrir nokkrum árum stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum mínum. Fjölmargir kennarar komu
að kennslunni sem áttu auðvelt með að ná til mín, auka áhuga minn á námsefninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið
okkar er. Auk þess hvöttu þeir okkur til að virða landið okkar. Kennararnir
voru mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma
efninu til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og það eru spennandi tímar framundan.

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22
Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

Ný lína Beckham
vekur athygli
Nú er liðinn rúmlega áratugur síðan fyrrverandi
kryddpían Victoria Beckham sýndi fyrstu fatalínu sína.
Victoria er nú orðin einn vinsælasti fatahönnuður Bretlands og fólk flykktist að til að sjá sýningu á nýjustu
línu hennar á tískuvikunni í London á sunnudaginn.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

Á

FLOTTAR BUXUR Í
FALLEGUM HAUSTLITUM
VERÐ KR 7.990
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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sýningunni var mikið um
flæðandi mittislausa ökklasíða kjóla með flegnu v-hálsmáli og blómaskreytingum. Victoria sagðist leggja mikla áherslu á
kjóla í vorlínunni 2020. Hún segir
að sér líki við pífur og fellingar sem
dansa við hverja hreyfingu. Victoria Beckham hefur alla tíð lagt
áherslu á það í fatalínum sínum að
fötin séu stílhrein og klæðileg og
praktísk fyrir konurnar sem nota
fötin.
Victoria segir að áður fyrr hafi
hún aðeins notað svört föt og hún
skildi ekki þegar fólki sagðist ekki
líka það. En núna kýs hún að tjá sig
með því að nota liti. „Litir eru svo
upplífgandi,“ sagði hún í viðtali við
erlent tískutímarit.
Á sýningunni á sunnudaginn
var mikið einnig mikið um einlita
kjóla og blússur í sterkum litum,
grænum, fjólubláum og gulum.
Þar mátti einnig sjá stílhreinar
brúntóna dragtir í snyrtilegum
einföldum sniðum sem minntu
svolítið á 8. áratuginn í bland við
buxur og skyrtur í björtum litum
tónaðar niður með brúnum frakka
eða bleiserjakka.

Victoria gengur
út af sviðinu eftir
sýningu á vorlínu sinni 2020
á tískuvikunni í
London.
NORDICPHOTOS/
GETTY

Mikið var um einlita flæðandi kjóla
á sýningunni í sterkum litum en
Victoria var áður þekkt fyrir að
klæðast eingöngu svörtu.

Kr. 10.990.-

Str. 40/42-56/58
Margir litir og munstur

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Sýningin vakti athygli og hefur Victoria fengið mikið lof fyrir nýjustu
fatalínuna sína.

Victoria leggur áherslu á að hanna föt með notagildi. Hér blandar hún
saman sterkum litum og bláum buxum og gulri skyrtu við brúnan frakka.
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Demi Moore opnar sig
Demi Moore, 56
ára, opnar sig í
viðtali við nýtt
Harper’s Bazaar
en hún er nakin á
forsíðunni.

Ashton Kutcher
og Demi Moore
á meðan allt lék
í lyndi. Hjónaband þeirra
vakti mikla
athygli.

D
SMART SKÓR, FYRIR SMART KONUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Verð kr.
34.900

emi Moore er glæsileg á
októberforsíðu Harper’s
Bazaar og ber aldurinn
vel. Það eina sem hún klæðist er
barðastór bleikur hattur. Að auki
er hún með demantsarmband. Á
Instagram-reikningi sínum segir
Demi sjálf svo frá: „Sýni allt í
októberútgáfu Harper’s Bazaar.
Í viðtalinu ræðir hún um nýja
sjálfsævisögu, Inside Out, sem
er væntanleg í bókabúðir 24.
september en í henni segir hún
sögu sína sem eflaust á eftir að
koma einhverjum á óvart. Mörg
sár augnablik eru rifjuð upp í
bókinni. Meðal annars rifjar
hún upp fósturmissi þegar hún
var komin sex mánuði á leið. Þá
var hún gift leikaranum Ashton
Kutcher. Barnið var stúlka og þau
höfðu þegar ákveðið nafn á hana.
Demi var 42 ára þegar hún
játaðist Ashton Kutcher árið 2005.
Hann var þá 27 ára og hjónabandið vakti mikla athygli enda
talsverður aldursmunur. Þau
skildu árið 2013. Demi viðurkenn-

Októberblað
Harper’s Bazaar.

ir í viðtalinu að hún hafi átt slæm
tímabil í lífinu þar sem hún misnotaði áfengi. Hún segist oft hafa
mætt mótlæti í lífinu en lítur samt
ekki á sig sem eitthvert fórnarlamb. „Allt sem gerist í lífinu
mótar okkur sem manneskjur,“
segir hún í viðtali við blaðið.
Þetta er ekki í fyrsta skiptið sem
Demi fækkar fötum í mynda-

töku. Fræg mynd var tekin af
henni nakinni fyrir Vanity Fair
árið 1991. Þá var hún kasólétt og
myndin vakti svo mikla athygli
að hún er enn notuð sem dæmi
um frábæra myndatöku. Það var
ljósmyndarinn Annie Leibovitz
sem tók þá mynd en hún hefur
náð heimsfrægð fyrir þá mynd og
fleiri.

YFIRHÖFNIN
FÆST Í LAXDAL
TRAUST Í 80 ÁR

Verð kr.
29.900

S Í G I L D

K Á P U B Ú Ð

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

FYLGDU OKKUR Á FACEBOOK

Smáauglýsingar

7
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR

F I M MT U DAG U R 1 9 . S E P T E M B E R 2 0 1 9

Bókhald

Óskast keypt

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

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

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

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

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

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

Nissan Micra

Upplýsingar í síma 782 8800

Atvinna

Nýskráður 8/2012, ekinn 88 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Verð
kr. 690.000
Allt að 100% fjármögnun í boði.

Húsnæði

Húsnæði í boði
Til sölu

Óska eftir vinnu sem fyrst,
vanur fiskvinnslu, einnig
matvælaverksmiðja. Uppl. 618-2027
Öddi.

Atvinna óskast
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

Þjónusta

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Mercedes-Benz B 180 CDi
Nýskráður 6/2007, ekinn 116 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð
kr. 1.290.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Til leigu 2ja herb. íbúð,
langtímaleiga. Vesturbær Kóp.
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

Hreingerningar
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Húsnæði til sölu

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

Atvinna í boði

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

VY-ÞRIF EHF.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

Keypt
Selt
TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 228.000,-

Geymsluhúsnæði

5.500.000.

9O7 2OO3

Honda Civic Prestige
Nýskráður 3/2018, ekinn 12 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Verð
kr. 3.290.000
Afborgun kr. 41.419 á mánuði.*

Nýtt 50 ferm. stöðuhýsi 2 svefnh.
2 baðherb..Fullbúið.tilbúið til
flutnings. verð nú 5,5 millj. plús vsk.
uppl. 820-5181

Honda CR-V Executive
Nýskráður 11/2014, ekinn 51 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Þarftu að ráða
starfsmann?

Ráðum sérhæfir
sig í ráðningum og
mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts
við þarfir fyrirtækja
og sérsníðum
lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

Honda CR-V Lifestyle
Nýskráður 5/2015, ekinn 63 þús.km.,
dísel, beinskiptur.

Verð
kr. 3.390.000
Afborgun kr. 42.673 á mánuði.*

Verð
kr. 3.190.000
Afborgun kr. 40.165 á mánuði.*

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

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

Afborgun miðast við 80% lánshlutfall í 7 ár. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 8,94%

Bílar
Farartæki

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

8 SMÁAUGLÝSINGAR

1 9 . S E P T E M B E R 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

SMURSTÖÐ / YFIRMAÐUR
Óskum eftir að ráða yﬁrmann til starfa á lítilli smurstöð
í Reykjavík. Smurstöðin er gamalgróin og með mikla
viðskiptavild.
Viðkomandi þarf að hafa gott vald á íslensku og ríka
þjónustulund.
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.
Umsóknir berist til starfstrax@gmail.com

SÓLVALLAGATA 63
101 Reykjavík

ÚS
O P IÐ H18
. sept.

nn
Fimmtudagi - 17:30
kl. 17:00

233,4 fm einbýlishús
á þremur hæðum og bílskúr
við Sólvallagötu 63

• Fimm

svefnherbergi
baðherbergi
• Yfirbyggðar svalir
• Aukaíbúð
• Vinsæl staðsetning í miðbænum
• Þrjú

Verð:142

Nánari upplýsingar veitir:

millj.

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

569 7000
700 0 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Þú ert ráðin/n!

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055

Gúmmíbelti

Ferðaþjónustuhús

- Fyrir smágröfur

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Göngubraut: 69.500,Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

gudruninga@frettabladid.is

