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Bóel rýmir fyrir 
nýjum vörum
Dagana 16. til 21. október verður 10-40% afsláttur af völdum vörum hjá 
versluninni Bóel á Skólavörðustíg. Nú er tækifæri til að kíkja við í Bóel og 
krækja sér í flotta hönnunarflík eða skó úr fyrstu haustsendingunni.   ➛2

Eva er í varmavesti frá studiob3 og skóm frá Puro. Þuríður er í dúnúlpu frá Rundholz og skóm frá Lofina. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lí�ð á frettabladid.is 
�allar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt �eira.



Þeir gerast varla 
flottari Puro há-
hælaðir skór, 20% 
afsláttur. 

Mandarina 
Duck 
töskur, 
10% af-
sláttur. 

Antipodes lífrænt vottaðar snyrtivörur; þú færð hreinsimjólk fría ef þú kaupir einn hlut  frá Antipodes. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Við eigum von á síðustu 
sendingum fyrir jól nú í lok 
október og ætlum að búa til 

gott rými fyrir nýju vöruna áður 
við förum endanlega að jóla yfir 
okkur,“ segir Þuríður Ottesen, 
eigandi Bóel.

„Við eigum núna mjög skemmti-
legar flíkur sem smellpassa í 
vinnuna og margar mjög listrænar 
og spes. Við fengum geggjaða 
sendingu nýlega frá studiob3 
sem hreinlega er að verða upp-
seld en það eru nokkrir gullmolar 
eftir. Svo ætlum við að bjóða 40% 
af f lestu frá YAYA sem er beisik 
línan okkar. Fyrir tveimur vikum 
fengum við sendingu frá þýska 
skómerkinu Trippen og höfum 
fengið mikið lof fyrir að koma með 
þessa skó á ný.“

Þuríður segir konur koma inn 
í verslunina í yfir 20 ára Trippen 
skóm sem eru alltaf smart, 
öðruvísi og töff. „Þessir skór eru 
listmunirnir mínir sagði einn af 
viðskiptavinum okkar sem á þó 
nokkur pör á ýmsum aldri.“ Bóel 
býður 10% kynningarafslátt af 
Trippen skóm og 20% afslátt af 
skóm frá LOFINA og PURO.

Fágaður tímalaus fatnaður
Þuríður segir að töff en fágaður, 
tímalaus, fatnaður sem fellur ekki 
úr tísku einkenni hönnunina í 
Bóel nú í haust. „Flíkin sem maður 
hittir inni í skáp og gleðst yfir að 
hafa í safninu sínu. Þegar maður á 
góðan grunn í þeim stíl sem Bóel 
hefur upp á að bjóða þá er nóg að 
koma einu sinni til tvisvar á ári og 
bæta pínu í safnið. Aðalhönnuður-
inn okkar, RUNDHOLZ, er svo 
flinkur þegar kemur að konu-
líkamanum, ein flík getur verið 
glæsileg óháð stærð konunnar 
og flíkin verður persónuleg fyrir 
þann sem ber hana.“

„Rundholz, pínu meira spari, 
eitthvað kræsilegt fyrir jólahlað-
borðið og jólin,“ segir Þur-
íður þegar hún er spurð hvað sé 
væntanlegt í næstu sendingum. 
„Við fáum einnig sparilega kjóla 
frá YAYA og svo eina mjög spenn-
andi skósendingu frá LOFINA. 
Ekki má svo gleyma að í Bóel fást 
hreinustu fáanlegar húðvörur 
ANTIPODES frá Nýja-Sjálandi, á 
lista yfir fimm hreinustu húð-

vörur veraldar. Þær eru lífrænt 
vottaðar og vísindalega rannsak-
aðar með tilliti til virkni. Ef keypt 
er ein vara frá ANTIPODES fæst 
hreinsimjólk eða krem í kaup-
bæti. Hægt er að kíkja á boel.is og 
fræðast um ANTIPODES og fullt 
f leira en síðan er alveg upplagt að 
detta inn og ekki láta það trufla 
að það standi uppselt en við erum 
að klára netbúðina.“

Bóel Skólavörðustíg 22 
101 Reykjavík 
Sími: 8431809 
Facebook: Bóel 
Instagram: boelisland 
www.boel.is

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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. 694 4103,

Framhald af forsíðu ➛

Trippen skór í 
Bóel, 10% kynn-
ingarafsláttur.
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Sjónlag er eina stofan á landinu
sem býður upp á alhliða þjónustu 
þegar kemur að sjónlagsaðgerðum.

Vissir þú?

UPPLIFÐU FRELSIÐ MEÐ BERUM AUGUM

GLÆSIBÆ – ÁLFHEIMUM 74

5. HÆÐ - 104 REYKJAVÍK

LINSUSKIPTI
Einfókus-, fjölfókus- eða 
sjónskekkjuaugasteinar.

LASER – FEMTO LASIK
Femto Lasik aðgerðirnar eru 
algjörlega hníflausar.

SKÝ Á AUGASTEINI
Hjá okkur færðu nýjan endurbættan 
augastein á sanngjörnu verði og þarft
ekki að bíða.

LINSUÍGRÆÐSLA
ICL linsuígræðsla hentar þeim sem 
hafa nærsýni, sjónskekkju og í sumum 
tilfellum fjarsýni en sérstaklega þeim 
sem geta ekki farið í laseraðgerð, t.d. 
vegna þunnra hornhimna eða mikils 
sjónlagsgalla.

Kynntu þér málið og fáðu
upplýsingar um alla þá kosti
sem eru í boði. 

s.  577 1001
sjonlag.is eða
heilsuvera.is

PANTAÐU TÍMA
Í FORSKOÐUN 

SJÁÐU BETUR



Bílar 
Farartæki

Nýr Jeep Wrangler Rubicon 3,6 L 
Bensín. Með öllum búnaði. Verð: 
9.760.000,- Langt undir listaverði !

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

SKRÚÐGARÐYRKJA  
OG RÁÐGJÖF.

Tek að mér haustklippingar, þrif á 
lóðum og alla almenna garðyrkju 

og tek einnig að mér ráðgjöf 
varðandi stærri breytingar.

Hjörleifur Björnsson 
skrúðgarðyrkjufræðingur  

s:662-6625

 Bókhald
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

 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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA.  

SJÁ NÁNAR Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

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

Atvinna

 Atvinna í boði

RÆSTINGAR.
Vantar starfsmann í ræstingar í 

bakarí.
Vinnutími milli kl 13-17
Uppl. í síma 893-7370

Starfskraftur óskast á Þrist BA36. 
Sæbjúgnaveiðar. Uppl.s: 841-0863 
Jón.

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær þitt 
fyrirtæki til 89% lesenda 

dagblaða* á höfuð-
borgarsvæðinu.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


