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Kjóll 6.990Kjóll 6.990 (S-L) (S-L)

Hálsmen 1.690Hálsmen 1.690

Peysa 8.990 Peysa 8.990 (S-3XL)(S-3XL)

Bolur 1.990Bolur 1.990  (S-3XL)  (S-3XL)

Gallabuxur 3.990 Gallabuxur 3.990 (S-3XL)(S-3XL)

Klútur 1.990Klútur 1.990
Húfa 3.990Húfa 3.990

Kjóll m/belti 8.990Kjóll m/belti 8.990 (S-L) (S-L)

Leggings 4.990Leggings 4.990 (S-L) (S-L)

Peysukjóll 5.990Peysukjóll 5.990 (One Size) (One Size)

Leggings 1.990Leggings 1.990 (One Size) (One Size)

núna
☛Hlýlegt haust

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Vilhelm Gunnarsson Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is 
Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

meðmælin

HALTU MÉR, SLEPPTU MÉR  Flottar handtöskur verða 
vinsælar í haust. Töskurnar geta lífgað upp á heildarútlitið, sér-
staklega ef þær eru í glaðlegum litum, munstraðar eða form 
þeirra óhefðbundið. Víða mátti sjá handtöskur í haustlínum 
stóru tískuhúsanna og er þessi frá Yves Saint Laurent. 

Á sýningu Altuzarra á 
tískuvikunni í New York 
skörtuðu fyrirsætur 
þykkum, dökkum auga-
brúnum. Augabrúnir 
sem þessar mátti víða 
sjá í vetur er hönnuð-
ir frumsýndu haustlín-
urnar 2011. Plokkarann 
má því hvíla langt fram 
á næsta vor ef tolla á í 
tískunni. 

Yfirförðunarfræðingur 
Altuzarra sagði lykilorð-
in fyrir næsta vor vera 
„kynleysi“ og „stráks-
legt útlit“ og á þar við 
að konur skarti stráks-
legum hárgreiðslum og 
noti lítinn andlitsfarða. 
Útlitið er athyglisvert 
en spurning hvort það 
klæði alla.  
 - sm

Þykkar augabrúnir tolla í tískunni:

Strákslegt útlit 
og þykkar brúnir

Þykkar brúnir Þykkar augabrúnir verða áfram í tísku 
fram á næsta vor.  NORDICPHOTOS/GETTY

GLÆSILEG Leikkonan Susan Saran-
don var á meðal þeirra stjarna sem 
sóttu tískuvikuna í New York. Hún 
var glæsileg á að líta í þessum fallega 
kjól. NORDICPHOTOS/GETTY

Dansað inn í nóttina
Danskvöldin Kanill eru snúin aftur 
eftir að hafa legið í dvala sumar-
langt. Fimmta Kanilkvöldið fer fram 
á Faktorý á morgun og munu dynj-
andi bassi og  magnaðar melódíur 
flæða yfir allt. Aðgangur er ókeyp-
is og því ættu allir að geta skemmt 
sér fram á rauða nótt án þess að 
pyngjan gjaldi fyrir það. 

Ljúfir tónar
Tónlistarkonan Sóley Stefánsdóttir 
sendi frá sér sína fyrstu breiðskífu 
um daginn. Platan ber heitið We 
Sink og er gefin út hjá þýska út-
gáfufyrirtækinu Morr Music. Sóley 
hefur vakið athygli með hljóm-
sveitunum Seabear og Sin Fang 
en kemur hér fram í fyrsta sinn 
undir eigin nafni. Tónlistin er ljúf og 
þægileg og er platan hin fullkomna 
haustplata; mjúk og róleg. 

S
ysturnar Edda og Sólveig Ragna Guðmundsdætur 
mynda saman hönnunartvíeykið Shadow Creat-
ures. Systurnar voru á meðal þeirra fjögurra 
tískumerkja sem kepptu til sigurs í Reykjavík 

Runway-keppninni sem fram fór í ágúst og hlutu stúlk-
urnar Coke Light-verðlaunin og fá að hanna umbúðir Coke 
Light. 

Edda og Sólveig Ragna hafa þegar fundað með vöru-
merkjastjóra Coke Light auk auglýsingastofunnar sem 
kemur að verkefninu með þeim. „Sá fundur lofaði góðu 
og við vorum hvattar til þess að hugsa stórt og nota 
sköpunargáfuna,“ útskýrir Edda.

Hún segir þær hafa sótt innblástur í geómetrísk mynst-
ur og að hönnunin verði byggð á undirfatalínunni sem þær 
sýndu á Reykjavík Runway, en sú er sérstaklega litrík. 

Aðspurð hvort þær systur drekki báðar gosdrykkinn 
svarar Edda því játandi. „Já, við fáum okkur meira að segja 
kók út á Cocoa Puffs-ið okkar á morgnanna, en að sjálf-
sögðu aðeins Coke Light.“ 

Edda segir verkefnið bæði vera góða kynning fyrir 
Shadow Creatures og mjög skemmtilegt. „Þetta er mjög 
hressandi verkefni og aldrei að vita hvort við færum okkur 
meira út í vöruhönnun í framtíðinni. Veldi okkar stækk-
ar með hverjum deginum og okkur finnst mjög gaman að 
takast á við nýjar áskoranir. Næst á dagskrá hjá okkur er 
ferð á sölusýninguna Capsule í París með undirfatalínuna. 
Það er nóg að gera hjá okkur og við vonum að við munum 
að lokum uppskera það sem allir þrá; peninga, velgengni, 
frægð og glamúr,“ segir Edda glaðlega. 

Flöskurnar munu fara í sölu samhliða undirfatalín-
unni vorið 2012 og verður spennandi að sjá afrakstur 
samstarfsins.  - sm

EDDA OG SÓLVEIG RAGNA GUÐMUNDSDÆTUR HANNA FLÖSKUUMBÚÐIR:

FÁ SÉR GOS ÚT Á 
MORGUNKORNIÐ

Spennandi verkefni Systurnar Edda og Sólveig Ragna Guðmundsdætur hanna undir nafninu 
Shadow Creatures. Þær munu hanna nýjar umbúðir Coke Light.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL
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Laugavegi 83

Kjólar margar gerðir 
Verð 3.500 kr.

Disney Superman galli
Fleiri gerðir

Verð 1.790 kr.

Aladin-buxur
Verð 2.700 kr

Nýtt kortatímabil

Elva Björk Barkar-
dóttir er nýkomin heim 
eftir ársdvöl í Kostaríku 
þar sem hún var við nám 
í Friðarháskóla Sam-
einuðu þjóðanna. Elva 
hefur mikinn áhuga á 
mannréttindum og talar 
um dýravernd, ólíka 
menningarheima og 
fegurðarsamkeppnir við 
Föstudag. 

Viðtal: Álfrún Pálsdóttir

Myndir: Vilhelm Gunnarsson

E
lva Björk ólst upp í Breið-
holti en flutti í Garða-
bæinn á táningsárunum. 
Hún nam lögfræði við 
Háskóla Reykjavíkur og 

er þessa dagana að leggja lokahönd 
á mastersgráðu sína. Fyrir einu ári 
gerði hún hlé á náminu í HR og fékk 
inngöngu í Friðarháskóla Samein-
uðu þjóðanna þar sem hún stund-
aði mastersnám í alþjóðalögum og 
mannréttindum.

KOSTARÍKA
„Ég var ekki lengi að ákveða að 
flytja út enda hef ég kannski allt-
af verið svolítið fiðrildi í mér. Ég 
heyrði fyrst af skólanum í gegnum 
vinkonu mína, Þurý Björk sem var 
nýbúin að sækja um skólann. Ég var 
fljót að heillast af náminu, skólan-
um og ekki síst staðsetningunni,“ 

segir Elva, en skólanum er skipt í 
nokkrar deildir en meginmarkmið 
þeirra allra er að vinna saman í átt 
að friði og halda uppi þeim grund-
vallarmarkmiðum sem finna má í 
sáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Elva segir að hún hafi verið fljót 
að aðlagast umhverfinu í Kostaríku 
þó það hafi vissulega tekið á að vera 
langt í burtu frá fjölskyldu og vinum. 
Kostaríka er gjarnan kallað Sviss 
Mið-Ameríku og engin tilviljun að 
landið hýsi Friðarháskólann. 

„Kostaríka er dásamlegt land og 
fólkið er yndislegt. Landið er her-
laust sem er óvanalegt á þessum 
slóðum og stjórnvöld kjósa frekar 
að eyða fjármunum sínum í heil-
brigðiskerfið, sem er mjög gott á 

miðamerískan mælikvarða,” segir 
Elva og bætir við að Kostaríka sé 
líka mjög framarlega í endurvinnslu 
og umhverfisvernd, sem kom henni 
skemmtilega á óvart. 

„Það eru flokkunarkerfi út um allt, 
meira að segja í afskekktum fjalla-
þorpum var verið að flokka ruslið. 
Það fannst mér frábært að sjá.“

NÁMIÐ
Í skólanum lagði Elva stund á al-
þjóðalög og mannréttindi en hún 
hefur ávallt haft sterka réttlætis-
kennd, sem dró hana í lögfræðina 
til að byrja með. 

„Eftir að ég lauk grunnnámi í lög-
fræði hóf ég störf hjá SP-fjármögn-
un. Það starf var góður skóli fyrir 
mig en ég var þó alltaf ákveðin í að 
halda áfram námi og ég ákvað að 
setjast aftur á skólabekk. Ég stóð 
á ákveðnum tímamótum og lang-
aði að einbeita mér að því sem ég 
hafði ástríðu fyrir og skipti í raun 
algjörlega um stefnu. Ég fór úr við-
skiptalögfræði í alþjóðalögfræði 
með áherslu á mannréttindi. Ég 
er mjög ánægð með þá ákvörðun,“ 
segir hún sannfærandi en í Kosta-
ríku voru það samnemendur henn-
ar sem höfðu mestu áhrifin á hana. 
Alls stunda 192 nemendur nám við 
skólann og eru þeir frá 55 löndum.

„Það gaf mér mikinn innblástur 

að kynnast fólki frá ólíkum menn-
ingarheimum og gott að ræða 
við fólk sem hafði áhuga á svip-
uðum málefnum en með ólíkan 
bakgrunn.“

MANNRÉTTINDI
Elva skrifaði lokaritgerðina sína í 
skólanum um ríkið Palestínu og á 
því mannréttindabarátta Palest-
ínumanna hug hennar allan. 

„Ég hef lengi haft áhuga á mál-
efnum Palestínu og finnst það sem 
þar á sér stað vera skólabókardæmi 
um óréttlæti. Hvernig tilveruréttur 
fólks og grundvallarmannréttindi 

SPENNT AÐ TAKA 
NÆSTA SKREF

Fiðrildi í sér Elva Björk Barkardóttir er nýkomin heim 
eftir ársdvöl í Kostaríku þar sem hún var við nám í 
mannréttindum og alþjóðalögum við Friðarháskóla 
Sameinuðu þjóðanna. 
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Fylgstu með
Auglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Ég er þeirrar skoðunar að maður eigi 
aldrei að sjá eftir neinu og standa með 

því sem maður hefur gert.
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eru látin víkja fyrir hagsmunum og 
valdi annarra þjóða. Óréttlætið er 
algjört,“ segir Elva og bætir við að 
eftir að hafa skrifað 25.000 orða rit-
gerð um málefnið geti hún verið 
óstöðvandi þegar ríkið Palestínu 
ber á góma.

„Allar birtingarmyndir óréttlætis 
hafa truflað mig. Hvort sem að það 
er óréttlæti gegn minnihlutahóp-
um eða háð kyni, kynhneigð, trú 
eða kynþætti. Ég vil reyna að beita 
mér gegn slíku í framtíðinni,“ segir 
Elva, En hvert er draumastarfið?

„Ég get alveg hugsað mér að 
starfa erlendis ef það kæmi til. 
Markmiðið er að finna starf sem 
gefur mér eitthvað. Þó að það sé 
klisja að segja það þá langar mig 
helst að láta gott af mér leiða. 
Draumurinn væri náttúrulega að 
fá vinnu hjá Sameinuðu þjóðun-
um. Það er allt í lagi þó það ger-
ist ekki strax. Ég er bara spennt að 
vita hvert næsta skref er.“ 

ENGIN EFTIRSJÁ
Þegar Elva var 18 ára gömul tók 
hún þátt í fegurðarsamkeppninni 
Ungfrú Ísland og var tíður gest-
ur á síðum slúðurblaðanna eins 
og gjarnan fylgir keppendum í 
þeirri keppni. Hún lenti í fimmta 
sæti og var send út til Eistlands í 
keppnina Miss Tourism World þar 
sem hún fór með sigur af hólmi.

„Jú jú, ég er Ungfrú Ferðamála-
drottning heimsins 1999. Það er 
fáránlegt að segja þetta,” segir 
Elva og skellir upp úr en viður-
kennir þó að hún eigi enn þá 
kórónuna.

„Ég er þeirrar skoðunar að 
maður eigi aldrei að sjá eftir 
neinu og standa frekar með því 
sem maður hefur gert,“ segir Elva 
ákveðið. „Við skulum bara orða 
það þannig að ég mundi ekki gera 
þetta í dag. Þetta á ekki við mig 
og ég get ekki annað en sett stórt 
spurningarmerki við að senda 
stelpur í slíka keppni svona 
ungar. Svo er það líka þetta með 
að keppa í fegurð. Það er auðvitað 
gjörsamlega úrelt fyrirbæri og ég 
veit ekki hversu eðlilegt eða heil-
brigt mér finnst það.“

Elva fann sig ekki í fegurðar-
drottningarhlutverkinu og dró sig 
því í hlé frá fyrirsætustörfum. „Ég 
var ung, ómótuð og áhrifagjörn á 
þessum tíma og hef sagt skilið 
við þennan kafla í mínu lífi.“

DÝRAVINUR
Elva Björk býr núna í Kópavogi 
ásamt chihuahua-hundinum Míu 
sem var hvað fegnust að fá eig-
anda sinn til landsins á ný. 

„Það var frekar skrýtið að skilja 
hana eftir heima því ég gat hald-
ið góðu sambandi við vini og 
vandamenn gegnum Skype en 
ekki hana. Við áttum samt nokkr-
ar góðar Skype-stundir á meðan 
ég var úti, sem var frekar fyndið,“ 
viðurkennir Elva hlæjandi. 

Hún er mikill dýravinur og vill 
einnig nýta krafta sína til að berj-
ast fyrir réttindum dýra. „Ég var 
sjálfboðaliði í Dýrahjálp í dálítinn 
tíma en samtökin hjálpa dýrum 
að finna nýja eigendur í stað þess 
að verða lógað,“ segir Elva Björk 
og minnist einnig á ný samtök 
sem nefnast Velbú og stuðla að 
heilbrigðu og góðu lífi fyrir búfé 
á Íslandi. 

„Vitund fólks á Íslandi fyrir 
velferð dýra er að aukast sem er 
mjög jákvætt. Ég hef í raun ekkert 
á móti því að borða dýraafurðir ef 
vel hefur verið farið með dýrin á 
þeirra stuttu ævi. Þá er samvisku-
bitið minna og kjötið er betra.“ 
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„Ég og Þurý Björk.“„Ég og Mía.“
„Lífið var ljúft í Kostaríku.“
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núna
✽  Ekki missa af

ÚR SKRIFUM Í HÖNNUN  Tískubloggarinn og fyrirsætan fyrrverandi, Elin Kling, 
hefur hannað sína eigin fatalínu sem ber heitið Nowhere. Kling, sem aðeins er 28 ára að 
aldri, hefur slegið í gegn í föðurlandinu, Svíþjóð, með bloggi sínu og er meðal annars 
fyrsti bloggarinn sem fenginn hefur verið til að hanna línu fyrir H&M. Nú ætlar Kling 
að taka hönnunarferilinn skrefi lengra og hefur skapað sína eigin fatalínu.

Laugavegi 40 
S: 5544722

Svört úlpa með hettu. 2 litir.

Verð 15.900 kr.

Kanínu Poncho. 
Nokkrir litir. Verð 

10.990 kr.

Svört kápa með hettu

Verð 12.900 kr.

Nýtt kortatímabil

Full búð af nýjum 

haustvörum

Stærðir S-XXL

Austurvegi 9  Selfossi  Motivo.is

S
kólastarf er hafið að nýju og laufin tekin 
að fölna á trjágreinum og því kominn 
tími til að skóa sig upp fyrir vet-
urinn.

Skótískan í  vetur 
verður margbreytileg og skemmti-
leg og má sjá himinháa pinna-
hæla, fyllta hæla og flatbotna karl-
mannaskó. Hönnuðurnir Marc 
Jacobs og Alexander Wang 
sýndu loðfóðraða skó í 
haustlínum sínum en 
Celine, Pucci og Gi-
venchy sýndu kven-
lega hælaskó með 
fíngerðum hæl. Acne og 
Burberry voru á meðal þeirra 
tískuhúsa sem sýndu fyllta hæla, 
líkt og hafa verið vinsælir undan-
farið ár. Allir ættu því að finna skó 
við sitt hæfi fyrir veturinn. 

Docle & Gabbana Flatbotna herraskór voru áber-
andi í haustlínu Dolce & Gabbana. Þessir gulu skór 
vekja athygli.

Marc by Marc Jacobs Flottir hælaskór frá meistara 
Jacobs. NORDICPHOTOS/GETTY

Jeffrey Campbell
GK Reykjavík

Marc by Marc Jacobs 
Fóðraðir hælaskór úr 
haustlínu Marc Jacobs. 

SKÓTÍSKAN VERÐUR FJÖLBREYTT Í VETUR:

HÁIR HÆLAR, STÍGVÉL OG 
FLATBOTNA SKÓR

Camper 
Verslunin Kron.

Christian Dior 
Himinhá og 
reimuð leður-
stígvéli frá Dior.

Chie Mihara Verslunin Kron



SKIN.ERGETIC
FYRSTU LAGFÆRANDI DROPARNIR GEGN ÞREYTUMERKJUM*

ÁN PARABENS –  99% NÁTTÚRULEG INNIHALDSEFNI 

Nýjung, snyrtivörur í sínu ferskasta formi
Virkur kraftur frá brokkólí er notaður sem meðferð

til að lagfæra sjáanleg þreytumerki í húðinni.

KRAFTUR GEGN ÞREYTUMERKJUM
Brokkólí extract „skot“ er eitt virkasta kröftuga efnið 
til að auka þolgæði húðarinnar gegn þreytumerkjum. 
Biotherm hefur í fyrsta sinn virkjað það á áhrifaríkan 
hátt í húðsnyrtivöru.

Varðveitir efnið einangrað í sínu ferskasta formi. 
Síðan er það blandað dropunum og kraftur brokkólí 
er virkjaður fyrir fyrstu notkun. 
Hámarksárangur í 3 mánuði.

Eyðir þreytumerkjum áður en þau breytast í 
öldrunarmerki húðar. Sléttir andlitsdrætti og gefur 
hámarksljóma fyrir frísklegri húð.

1

2

HÁMARKSVIRKNI3

NÝJUNG, SNYRTIVÖRUR

Í SÍNU FERSKASTA FORMI
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Hámarksvirkni
í 3 mánuði

Viðheldur
ferskleika
efnisins

Þrýst og droparnir
virkjaðir

Loftþéttur
poki

NÝJUNG, SNYRTIVÖRUR Í SÍNU FERSKASTA FORMI
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Háir hælar eða flatbotna 
skór: Háir hælar.

Ómissandi í 
snyrtibudduna: 
Maskari og vara-
salvi.

Uppáhaldslitur-
inn: Vínrauður.

Hver eru nýj-
ustu kaupin? 
Leðurvesti.

Hvað dreymir þig um að eignast? 
Flugvél.

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Bruce Springsteen með lagið State 
Trooper (Trentemöller mix).

Uppáhaldshönnuðurinn: Aftur, Noir 
og Rick Owens.

Uppáhaldsdrykkurinn: Óáfengur 
mojito.

YFIRHEYRSLAN
María Birta Björnsdóttir, 
leikkona og verslunar-
eigandi.

Flestir húðvöruframleiðendur hrósa sér sjálfir. Við látum aðra um að hrósa okkur. 
Þess vegna erum við afar stolt af gæðastimplunum sem þrenn virt samtök 
hafa veitt Derma ECO.

FJARÐARKAUPUM er sönn ánægja að
bjóða 20% kynningarafslátt af DERMA Eco
lífrænt vottuðum húð- og hárvörum í september

Derma Eco 
Bodylotion 400 ml. 
Mjög rakagefandi 
líkamsmjólk sem verndar 
húðina. Inniheldur Aloe 
Vera sem róar og frískar 
húðina ásamt nærandi 
E vítamíni og olíum sem 
viðhalda teygjanleika og 
náttúrulegu jafnvægi 
hennar.

Verð áður kr. 1936.-
kynningarverð kr. 1549.-
 

Derma Eco 
dagkrem 50 ml. 
Milt og mýkjandi 
andlitskrem sem veitir 
ákjósanlegan raka og 
vernd. Inniheldur 
E vítamín sem nærir 
og náttúrulegar olíur 
sem seinka öldrun 
húðarinnar. 

Verð áður kr. 1936.-
kynningarverð kr. 1549.-
 

Derma Eco 
Shampoo 250 ml. 
Milt gæðasjampó fyrir 
flestar  hárgerðir og 
þykir henta afar vel 
einnig fólki með ofnæmi 
og exem. Hreinsar hárið 
og eykur jafnvægi í 
hársverðinum. 
Mýkir og verndar.

Verð áður kr. 984.-
kynningarverð kr. 787.-
 

Derma Eco 
hárnæring 250 ml. 
Mild gæðahárnæring,  
mýkir hárið og eykur 
glans án þess að veita 
fituga áferð. Náttúru-
legar grænmetisolíur 
mýkja hárið og auka 
eðlilegan glans og 
fyllingu. 

Verð áður kr. 984.-
kynningarverð kr. 787.-
 

Derma Eco 
handáburður 75 ml. 
Mildur, mjög rakagefandi, 
róar og verndar hendur, 
neglur og naglabönd.  
Smýgur fljótt inn í húðina. 
Inniheldur nærandi 
möndluolíu sem er 
náttúruleg vörn gegn 
rakatapi og viðheldur 
eðlilegum teygjanleika 
húðarinnar.  

Verð áður kr. 984.-
kynningarverð kr. 787.-
 

Derma Eco 
næturkrem 50 ml. 
Milt og uppbyggjandi 
andlitskrem sem veitir 
ákjósanlegan raka og 
næringu. Inniheldur 
m.a. Aloe Vera sem 
róar húðina eftir amstur 
dagsins, sérvaldar olíur 
sem fyrirbyggja ótímabær 
öldrunarmerki og byggja 
upp húð sem orðið 
hefur fyrir skaða. 

Verð áður kr. 1936.-
kynningarverð kr. 1549.-

Innflutningsaðili:

Munið                     síðu Derma Eco –  „like“ fylgir heppni


