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

meðmælin

SEIÐANDI GLAMÚR Fyrirsætan 
Miranda Kerr var dökkklædd og 
glæsileg er hún mætti í kvöldverð 
sem haldinn var af Carine Roitfeld, 
fyrrverandi ritstýru franska Vogue. 
Gestir voru flestir klæddir líkt og 
vampírur og aðrar kynlegar verur.

K ristjana Jenný Ingvarsdóttir útstillinga-
hönnuður hannar og selur fylgihluti og 

gjafavörur undir nafninu Mydesign. Fylgi-
hlutirnir eru að mestu unnir úr endurunnu 
efni svo sem stáli, messing, tré og gömlu 
skarti.

Kristjana Jenný hefur framleitt gjafavörur 
undanfarin þrjú ár en færði sig út í fylgi-
hlutaframleiðslu í janúar á þessu ári er hún 
var í fæðingarorlofi. „Ég vil frekar kalla þetta 
fylgihluti en skart því ég tel mig ekki vera 
skartgripahönnuð, ég er bara að prófa mig 
áfram með eitthvað sem mér þykir skemmti-
legt,“ segir Kristjana. 

Hún segist hafa fengið fín viðbrögð frá fólki 
við vörunum og vonast til þess að hún geti 
haft lifibrauð sitt af þessu í framtíðinni. „Ég 
er tiltölulega nýbyrjuð og þetta er enn þá 
bara áhugamál, en vissulega vonar maður 
að hægt verði að hafa upp úr þessu í fram-
tíðinni. Draumurinn er líka að koma með 
heimilislínu og barnalínu á næstu árum.“

Kristjana sankar að sér ýmsu dóti til að 
vinna vörur sínar úr, þar á meðal viði, hnífa-
pörum, gömlum skartgripum og öðru smá-
legu. „Í sjálfu sér sé ég möguleika í flestu. Ég 
bjó lengi úti og þá var ég dugleg að þræða 
markaði og kaupa ýmislegt smádót á þeim. 
Mínir nánustu vita líka að ég er mikill sank-
ari og hafa verið duglegir að gefa mér hitt og 
þetta til að moða úr.“

Innt eftir því hvort efniviðurinn og smá-
dótið taki ekki mikið pláss á heimilinu 
viðurkennir hún það. „Við hjónin búum í 

áttatíu fermetrum ásamt börnum okkar 
tveimur. Ég hef lagt undir mig eitt hornið í 
íbúðinni og ef ég næ að halda skipulagi á því 
þá þvælist dótið ekki mikið fyrir. Maðurinn 
minn er voðalega góður og skilningsríkur og 

hefur aldrei kvartað undan draslinu en börn-
in eiga það til að fara í það og skoða,“ segir 
hún að lokum og hlær. 

Hægt er að skoða vörur Kristjönu á heima-
síðu hennar www.mydesign.is. -  sm 

Kristjana Jenný Ingvarsdóttir býr til fallega fylgihluti:

FINNUR EFNIVIÐ Í 
SKART HÉR OG ÞAR

Endurskapar Kristjana Jenný Ingvarsdóttir býr til fylgihluti úr smádóti sem hún finnur hér og þar. Vörurnar nefnir 
hún Mydesign. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

MAGNAÐ TVÍEYKI  Handkrem og varasalvi frá Shea Butter-línu 
L‘Occitane er frábært tvíeyki til að eiga í kuldanum í vetur. Túburnar 
eru skreyttar með sérstöku, etnísku munstri sem fæst í takmörk-
uðu upplagi. Varasalvinn græðir sprungnar varir en gefur að 
auki vernd fyrir kuldanum og fæst í þremur ilmtegundum.

Tom Ford hefur gefið út sína eigin 
snyrtivörulínu sem inniheldur 
meðal annars húðkrem, varaliti 
og augnskugga. 

Ástæðan fyrir því að Ford ákvað 
að gefa út eigin snyrtivörulínu var 
sú að honum þótti markaðurinn 
fullur af óþarfa vörum. „Það er of-
framboð af vörum á markaðnum 
sem gera ekkert fyrir þig. Ég fylgi 
sömu speki í framleiðslu snyrti-
varanna og í hönnun minni, til-
gangur þeirra á að vera praktískur 
og sjónrænn.“

Hönnuðurinn segist  einnig 
hafa verið heillaður af snyrti-
vörum allt frá því að hann var 
barn. „Ég var duglegur að prófa 
hitt og þetta þegar kom að snyrti-
vörum og þegar ég var fjórtán ára 
þurfti ég að fara upp á slysastofu 
því agúrkurnar sem ég hafði lagt á 
augnlokin höfðu þveröfug áhrif og 
ég bólgnaði allur upp.“  - sm

Tom Ford sendir frá sér snyrtivörulínu:

Áhuginn til staðar 
allt frá barnæsku

Snyrtivörur frá Ford Hönnuðurinn Tom 
Ford hefur sent frá sér nýja snyrtivörulínu.

NORDICPHOTOS/GETTY

Upphitun á Kaffibar
Tónlistarhátíðin Airwaves er á 
næsta leiti og í tilefni þess fer fram 
svolítið tónlistarleg upphitun á 

skemmtistaðnum Kaffi-
barnum. Á þriðjudaginn 

næsta munu hljóm-
sveitirnar Útúrdúr og 
B.G. Baarregaard 

koma fram og 
skemmta fólki. Út-
úrdúr stígur fyrst 
á svið klukkan 
21.30 og fylgir 
B.G. Baarregaard 
á hæla hennar 
hálftíma síðar. 

Ottesen-systur opna
Vefverslun tískusystranna Jónu og 
Ásu Ottesen, Lakkalakk, opnar 
nýjar höfuðstöðvar í dag. Lakka-
lakk, sem hingað til hefur einung-
is verið á netinu, verður til húsa 
á Skúlagötu 30, 2.hæð, þar sem 
verður eins konar opið lagerpláss 
fyrir viðskiptavini til að koma og 
máta flíkurnar sem þeir sjá á vef-
síðunni. Opnunarpartý verður hald-
ið á morgun milli klukkan 15 og 18. 
Gísli Galdur sér um tónlistina og 
tveir heppnir gestir fá 10.000 króna 
gjafabréf. 
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Skórnir 
sem

talað
er

um!

Hvar, hvenær og hvernig 
skal stunda kynlíf

?Ég er með smá áhyggjur sem tengjast kviðverk og kynlífi. Síðast þegar ég fór 
til kvensjúkdómalæknis var mér sagt að allt væri í lagi, en núna er ég farin 

að finna fyrir verkjum í ákveðnum stellingum og finnst best að gera „trúbbann“ 
því þá finn ég minna til. Nú veit ég ekki hvort þetta er alveg eðlilegt eða hvort 
ég ætti að hafa áhyggjur og drífa mig í aðra skoðun?

Svar: Það er erfitt að svara þér án ítarlegri upplýsinga, líkt og hvernig 
sársaukinn lýsir sér, en byggt á því sem þú gefur þá hef ég nokkrar tilgátur. Þú 
gætir verið með aftursveigt leg eða viðkvæman legháls. Þá eru sumar stelling-
ar þægilegri en aðrar, sérstaklega þær sem þú getur stjórnað dýpt limsins inn 
í leggöng. Kvensjúkdómalæknir getur skoðað legu legsins. Ég hvet þig til að 
panta annan tíma og ef læknirinn finnur ekki skýringu á þessum verk gæti verið 
ráðlagt að panta tíma hjá kynfræðingi. 

?Nokkrir hlutir hafa verið mér ofarlega í huga undanfarið og langar mig að 
vita þína skoðun á þeim málum. Mér hefur oft fundist skrítið hvað 

það er sjálfgefið að eftir hjónaband sé ekkert kynlíf. Eins og að um 
leið og hringarnir fari á fingurna hverfi tilhugalífið. Konum er sagt 
að fá sér titrara og mönnum að njóta strippbúlla. Einnig langar 
mig að vita hvaðan höfuðverkurinn mikli kemur. Það er oft fjallað 

um það í kvikmyndum að konan neiti kynlífi og beri fyrir sig 
höfuðverk, eða þá noti höfnunina sem refsingu. Enn fremur 
brandarinn um að ef maður er pirraður eða það gangi ekki 
eitthvað hjá honum þá sé konan ekki að „gefa honum nóg“.

Svar: Báðir „brandararnir“ sem þú vísar í eiga sér stoð í 
raunveruleikanum og eru í raun tilvísun til þess sem oft ger-

ist í langtímasamböndum. Þegar hiti lostans sem einkennir 
upphaf sambandsins kulnar þá fer kynlíf oft í fastari skorður. 
Báðir aðilar verða öruggari innan sambandsins og kynlíf fer 
að snúast um innileika og tjáningu á honum frekar en hömlu-
lausan losta. Þegar sambandið vex og parið hefur sambúð 
og eignast fjölskyldu verður tími oft af skornum skammti, for-
gangsröðunin breytist og kynlífið gleymist. Oftar en ekki hall-
ar á konuna þegar kemur að heimilisverkum og uppeldi og 
þreyta kemur fæstum í stuð og það getur því verið ein mögu-
leg skýring á „höfuðverknum“. Ósamræmi í tíðni og vænt-
ingum til kynlífs er eitt af helstu kynlífsvandamálunum sem 
pör leita eftir aðstoð við. Sumir kjósa gæði fram yfir tíðni 
og aðrir öfugt. Það er gömul mýta að halda að karlar kjósi 
tíðni fram yfir gæði eða að þeir neiti konunni ekki um kynlíf. 
Pör þurfa að koma sér saman um kynlíf; hvenær, hvar og 
hvernig. Það kann að hljóma órómantískt en þau pör sem 

ekki ræða þessi mál eru líkleg til að lenda í árekstrum. 

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um 
umfjöllunarefni. Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Hönnuðurinn Marc Jacobs átti heiðurinn að fallegustu sýningu tískuvikunn-
ar í París fyrir hönd tískuhússins Luis Vuitton. Sviðið var hvorki meira né 

minna en risavaxin hringekja og stigu fyrirsæturnar af hestum sínum hver 
á eftir annarri. Kate Moss lauk sýningu Vuitton líkt og í vetur og klæddist 
gullfallegum hvítum kjól sem skreyttur var fjöðrum.

Jacobs er orðaður við Dior og gæti þetta því hafa verið hans síðasta sýn-
ing fyrir Vuitton, en hann hefur verið yfirhönnuður hússins síðustu fimmtán 
ár. Blaðamaður Fashionista.com segir sýninguna hafa verið stórkostlega og að 
hringekjan hafi verið hulin á bak við stórt tjald allt þar til sýningin hófst. Er 
tjaldið féll mátti heyra andköf sýningargesta og hrifningaróp. Það má án efa 
fullyrða að erfitt verði að leika þetta eftir, enda bera myndirnar þess vitni að 
sviðið hafi verið einstakt í alla staði.  - sm

Einstök sýning hjá Luis Vuitton:

Andköf og hrifning 
hjá Luis Vuitton

Glæsileg 
Ofurfyrirsætan 
Kate Moss lauk 

sýningunni. 
Hún klæddist 
fallegum, fjaður-
skreyttum kjól.

Einstakt svið Sýning tískuhússins Luis Vuitton þótti 
ein sú stórkostlegasta á tískuvikunni í París.
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Ný sýn á fullkomna húð

Fyrsta háþróaða húðlagfæringin
Hrukkur, húðholur og ójöfnur
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S
igný fæddist í Reykjavík 
en flutti aðeins þriggja 
vikna gömul ásamt for-
eldrum sínum til Mün-
chen í Þýskalandi þar 

sem móðir hennar stundaði list-
nám og faðir hennar vann dokt-
orsritgerð sína. Fjölskyldan var bú-
sett í Þýskalandi í níu ár og flutti þá 
aftur til Íslands. „Þó það hafi verið 
mjög gott að alast upp í München 
fann ég alltaf mjög sterkt til þess 

að ég væri íslensk. Mér fannst alltaf 
mjög gott og gaman að koma heim 
í frí og fannst allt betra á Íslandi. 
Mér fannst tannkremið betra hér en 
úti, vatnið var að sjálfsögðu betra 
og morgunkornið og smjörið líka,“ 
segir hún og brosir. 

Signý heimsótti gömlu æskuslóð-
irnar í sumar ásamt eiginmanni 
sínum og börnum og hitti meðal 
annars gamla vini og rifjaði í leið-
inni upp þýskuna. „Við dvöldum í 

Þýskalandi í heila þrjá mánuði og 
það var alveg frábært, það var voða 
gaman að heimsækja landið aftur 
eftir öll þessi ár.“

ÆVINTÝRALEGUR HEIMUR
Signý segist alltaf hafa verið ákveð-
in í að starfa við einhvers konar 
sköpun er hún yrði fullorðin og 
varð vöruhönnun fyrir valin. „Ég 
hafði alltaf mikinn áhuga á list og 
listsköpun en vildi ekki feta í fót-
spor mömmu og gerast myndlist-
armaður því mér fannst það vera of 
mikið hark. Ég fór því í vöruhönnun 
í LHÍ og tók einnig eina önn í skipt-
inám úti í Mílanó. Þar var frábær 
kennari sem hvatti mig áfram með 
teikningarnar mínar og ég ákvað 
að hlusta á hann og halda áfram 
að þróa þær og þar var grunnurinn 
að Tulipop kominn. Eftir útskrift 
starfaði ég svo um stund sjálfstætt 

sem teiknari og einnig á auglýs-
ingastofu,“ útskýrir Signý. Tulipop-
heimurinn er ævintýralegur og 
dularfullur og þar má finna pers-
ónur á borð við Bubble, Skully og 
Maddy sem eiga sér ört stækkandi 
aðdáendahóp.

Signý og viðskiptafélagi hennar, 
Helga Árnadóttir, hafa þekkst frá 
því þær voru saman í Menntaskól-
anum í Reykjavík og ræddu oft sín á 

milli þá hugmynd að stofna saman 
fyrirtæki. Árið 2010 létu þær á slag 
standa og stofnuðu Tulipop sem 
hefur vaxið hratt síðan þá. „Helga er 
framkvæmdastjóri Tulipop og með 
MBA-gráðu frá London Business 
School. Hún er bæði hugmyndarík 
og ofboðslega klár í sínu fagi. Hönn-
uðir eru of gjarnir á að ætla sér að 
sjá um allar hliðar rekstursins og 
það getur verið erfitt. Við Helga 
erum mjög heppnar með hvor aðra 
og samstarfið gengur mjög vel.“

Stúlkurnar sóttu sína fyrstu 
sölusýningu í New York í sept-
ember síðastliðnum og gekk það 
vonum framar að sögn Signýj-
ar. „Við fengum styrk til að sækja 
sýninguna og flugum út með tösk-
ur fullar af bæklingum, kynning-
arefni og sýnishornum. Við gerð-
um nokkra samninga og komum 
okkur upp nýjum samböndum 
og lærðum heilmikið í leiðinni.“
Eins og er samanstendur vörulína 
Tulipop af fallegum pennaveskjum, 
lyklakippum, kortum, minnisbók-
um og plakötum. „Við erum stöð-
ugt að vinna að því að þróa fleiri 
skemmtilegar vörur og stefnum 
að því að setja þrjár til fjórar nýjar 
vörutegundir á markað á næsta 
ári,” segir Signý og bætir við að það 

sé alltaf jafn ánægjulegt að fá vör-
urnar í hendurnar. „Það er ótrúlega 
gaman að sjá vörurnar verða að 
veruleika og geta handfjatlað þær.“

FRÁBÆR ÁRANGUR
Þótt einungis séu liðnir átján mán-
uðir frá stofnun fyrirtækisins þá 
eru vörur Tulipop seldar í fimm-
tán verslunum utan landsteinanna. 
„Ég er ótrúlega ánægð með hversu 

vel hefur gengið að koma vörunum 
okkar í flottar búðir úti. Nú er hægt 
að kaupa Tulipop-vörur í Þýskalandi, 
Svíþjóð, Bandaríkjunum og Írlandi. 
Þótt það sé gaman að ná árangri 
utan Íslands þá er heimamarkaður-
inn okkur virkilega dýrmætur enda 
hafa vörurnar okkar fengið frábær-
ar viðtökur hér. Við höfum einnig 
tekið að okkur valin verkefni fyrir 
önnur fyrirtæki, hönnun og fram-
leiðslu á sparibauknum Mosa fyrir 
MP banka, páskaegg fyrir UNICEF 
og endurskinshúfur fyrir VÍS svo 
eitthvað sé nefnt.“  

SONURINN HELSTI 
RÁÐGJAFINN
Signý er gift Heimi Snorrasyni sál-
fræðingi og saman eiga hjónin 
tvö börn. Hún segir eiginmanninn 
vera með gott listaauga og leitar 
gjarnan ráða hjá honum við sköp-
unina. „Ég á mjög erfitt með að 
taka slæmri gagnrýni, og sérstak-
lega þegar hún kemur frá Heimi, en 
um leið og reiðin er runnin af mér 
og ég fer að krassa aftur í mynd-
ina sé ég að hann hefur oftast rétt 
fyrir sér. Snorri, sonur minn, er líka 
minn helsti ráðgjafi þegar kemur að 
hönnuninni á Tulipop. „Þó að stefna 
okkar sé að höfða öðrum fremur til 

SKÖPUN HEFUR ÁHRIF Á LÍÐAN 
Signý Kolbeinsdóttir vöruhönnuður teiknar 
ævintýraheima Tulipop. Hún segir sjö ára gamlan 
son sinn vera hennar helsta ráðgjafa þegar komi að 
hönnun og sækir innblástur sinn meðal annars til 
sjávarlífvera á borð við kolkrabba og hákarla.

Viðtal: Sara McMahon

Myndir: Stefán Karlsson

Skapar ævintýraheim
Signý Kolbeinsdóttir hannar 
ævintýraheim Tulipop. Hún er 
menntaður vöruhönnuður og 
hefur teiknað og skapað allt frá 
barnæsku.

Í raun er takmarkið bara að reyna 
að gleðja fólk með skemmtilegum 

teikningum.



7. október  föstudagur 7

Tulipop-básinn á New York International Gift Faire.

Frá þeim sömu og færðu okkur Næturvaktina, Dagvaktina og Fangavaktina.

SUNNUDAG KL. 20.20

fyrir peningana með áskrift að 
Stöð 2 því Stöð 2 Extra, Stöð 2 Bíó og

plúsrásirnar fylgja frítt með fyrir aðeins

Þú færð meira

237 kr. á dag

          Vissir þú að
     vildaráskrifendur
Stöðvar 2 geta fengið: 

Fjölvarpið frá rúmum 2.100 kr. á mán?

Stöð 2 Sport á tæpar 4.500 kr. á mán?
Stöð 2 Sport 2 á tæpar 4.400 kr. á mán?

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

stúlkna á aldrinum sex til tólf ára 
þá vil ég að vörurnar höfði til allra, 
óháð kyni og aldri. Í raun er tak-
markið bara að reyna að gleðja fólk 
með skemmtilegum teikningum. Öll 
sköpun, hvort sem það er tónlist, 
myndlist, hönnun eða annað, hefur 
áhrif á líðan fólks og mín hönnun á 
að láta fólki líða vel.“

Börn Signýjar eru sjö og tveggja 
ára gömul og segir hún móðurhlut-
verkið bæði erfitt og skemmtilegt. 
„Mér fannst erfitt að verða móðir í 
fyrsta sinn, lífið tók stökkbreyting-
um og svo var fæðingin mjög erfið 
og mér leið alls ekki vel. Þegar ég 
gekk með dóttur mína var ég aftur á 
móti pollróleg því ég vissi nákvæm-
lega hvað ég var að fara út í og ekk-
ert kom mér á óvart. Ég held að ég 
sé líka alltaf að verða betri og betri 
mamma og það er góð tilfinning.“

Hún segir systkinin góð hvort við 
annað og að sonurinn sé frábær í 
hlutverki stóra bróður. „Hann er 
ofsalega góður bróðir og finnst systir 
sín ótrúlega fyndin, sem hún reynd-
ar er, og hún dýrkar hann á móti.“

HESTAMENNSKA OG KÖFUN 
HEILLAR
Þegar Signý er innt að því hvort 
hún eigi önnur áhugamál fyrir utan 
hönnun og list svarar hún því ját-
andi. „Ég hef mjög gaman af köfun 
og hestamennsku. Ég átti hest þegar 
ég var yngri og mig dreymir um að 
eignast hest einhvern tímann aftur 
í framtíðinni. Ég er líka mjög heill-
uð af sjávarlífi og sæki oft innblástur 
þangað. Litirnir, formin, áferðin og 
allt undir yfirborði sjávar er svo ólíkt 
því sem maður á að venjast á landi.“

Þegar hún er að lokum spurð út í 
framtíðaráform sín segist hún stefna 
á heimsyfirráð. „Það er reyndar grín. 
En svona í alvörunni þá langar mig 
bara að ná sem lengst og gera sem 
mest í framtíðinni. Og eignast hest,“ 
segir hún og hlær.

FÓLKS
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Börnin mín, Snorri og Svava, í 

lestinni í sumar.
B
le

Við fjölskyldan að sprella á gaml-árskvöld 2010. Nýjasta afurð Tulipop er lykla-

kippan Skully.
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✽  Sítt og hlýtt
tíska

I
ngibjörg Rósa Harðardóttir hefur starfað í fatabransan-
um síðan hún var 17 ára gömul en nú er hún einn af 
rekstrarstjórum NTC verslunarkeðjunnar. Inga Rósa, 
eins og hún er kölluð, segist vera algjör buxnastelpa og 
gengur sjaldan í kjólum eða pilsum. Inga Rósa deildi 

með Föstudegi hverjar eru hennar fimm uppáhaldsbuxur 
í fataskápnum. 

TOPP FIMM Í FATASKÁPNUM

Uppáhalds 
buxurnar

Nýjustu kaupin „Diesel-gallabuxur sem ég féll fyrir nýlega og sé ekki 
eftir því. Hef varla farið úr þeim. Þær eru bæði háar í mittið og úr þægilegu 
teygjuefni. Passa við allt, háa hæla jafnt og strigaskó.“

Háar í mittið „5 Unit-buxur sem ég keypti í Gallerí 17 í septem-
ber. Þessar minna svolítið á aðhaldsbuxur því þær eru svo háar í 
mittið, sem skiptir mig miklu máli. Maður á aldrei nóg af svörtum 
buxum í fataskápnum.“

Elstu og bestu „Þessar keypti ég í H&M á Ítalíu árið 2002 og eru mínar 
uppáhalds. Stærsta hrósið fyrir buxurnar er að ég passa enn þá í þær, níu 
árum og tveimur börnum seinna.“

Víðar og þægilegar „Köflóttar buxur frá Ichi sem eru keyptar í Gallerí 17. 
Dragtarbuxur með síðu klofi sem ég nota helst við ökklastígvél og þröngan 
bol eða skyrtu.“

NÝ LÍNA HILDAR HAFSTEIN  Skartgripahönnuðurinn Hildur Hafstein, 
sem var í forsíðuviðtali í síðasta blaði, var að koma með nýja línu í búðir í vikunni.  Í 
henni notar Hildur meira af handgerðu silfri í bland við steina í ýmsum litum en í lín-
unni eru bæði armbönd og hálsmen. Einnig býr Hildur til armbönd fyrir ungabörn 
og börn, sem eru tilvaldar sængur- og skírnargjafir. Skartið fæst í verslunum Aftur, 
Boutique Bella, Epal-búðunum, Kastaníu og vefversluninni Uma.is. 

Ómissandi í fataskápinn „Æðisleg 
útsölukaup sem ég rambaði inn á í EVU 
fyrir fjórum árum. Teknar fram hvern ein-
asta vetur og tel ég það algjörlega nauð-
synlegt að eiga leðurbuxur í flottu sniði. 
Þær eru mjög mjúkar úr hanskaleðri 
og með rassvösum úr efni sem setja 
skemmtilegan svip á buxurnar.“
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PERFECTION LUMIÈRE

 

20% afsláttur af CHANEL á kynningardögum. 

NÝR FLJÓTANDI FARÐI MEÐ FULLKOMNA ÁFERÐ, SPF 10.

Chanel dagar verða í snyrtivöruverslun Lyfja & heilsu Kringlunni dagana 6. -12. október. 
Sérfræðingar okkar veita þér faglega ráðgjöf og kynna jóla „lookið“ 2011 og aðrar nýjungar. 

Kringlunni
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THE LIGHT BELONGS TO YVES SAINT LAURENT
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í miklu úrvali
S-XXL

Verið velkomin 

HAUSTVÖRUR

Énaxin Total orkugefandi 
fjölvítamíntöflur eru snilldar 
lausn við orkuleysi og sleni. 
1 tafla á dag inniheldur dag-
skammt af vítamínum og 
steinefnum auk orkugefandi 
jurta.

Einfalt og áhrifaríkt fyrir 
alla, konur og kalla!

Fæst í apótekum, 
heilsubúðum og heilsu-
hillum stórmarkaðanna. ORKA & KRAFTUR ÚR NÁTTÚRUNNI

Ertu þreytt(ur) á því 
að vera þreytt(ur)?

Innflutningsaðili: Gengur vel ehfInnflutningsaðili: Gengur vel ehf

PREN
TU

N
.IS

H
austvörurnar flæða nú inn í tískuversl-
anir um allt land. Á tískupöllun-
um síðasta vetur mátti sjá 
mikið af fallegum, þykkum 

peysum, stórum úlpum og settlegum 
handtöskum. Föstudagur fór á stúf-
ana og fann nokkrar fallegar flíkur 
fyrir haustið. 

Úlpa frá Companys.

Buxur frá Topshop.

Burberry Prors-
um Handtösk-

ur verða vinsælar 
í haust og langt 

fram á sumar. 
Þessi er klassísk 

og falleg. 

Taska frá Accessorize.

Chloé Víðar buxur sem þessar verða al-
gengar í haust. 

Vera Wang Stórar, þykkar „parka“-úlpur eru 
góð eign fyrir veturinn.

HAUSTTÍSKAN HELDUR INNREIÐ SÍNA:

Þykkt, loðið 
og hlýtt

Isabel Marant 
Falleg peysa með 
indjánamunstri frá 

Isabel Marant. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Peysa frá 
versluninni 
Zöru.



L O V E R D O S E

DIESEL

T H E  N E W  F R A G R A N C E



Scott Voltage 30
Verð 89.900

               TILBOÐ 71.920

20%

Vivi Sweety
Verð 16.900

                       TILBOÐ 8.450

50%

Öll þríhjól
30%

30%

Bronco Windsor
Klassískt dömuhjól, 3 gírar og fótbremsa 

Verð 59.900
               TILBOÐ 47.920

20%

Norco Wolverine
Verð 129.900

               TILBOÐ 77.940

40%

Norco VFR 4
Verð 69.900

               TILBOÐ 48.930

30%

ALLT

MIKIÐ MEIRA

ÚRVAL
AÐ
Í BÚÐINNI

AFSLÁTTUR

%50

Norco Plateau 
Verð 69.900

               TILBOÐ 48.930

30%

HAUSTTILBOÐ

föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 7. OKTÓBER 2011

YFIRHEYRSLAN
Dóra Jóhannsdóttir, leik-
kona í Borgarleikhúsinu

Ertu A eða B 
manneskja?  B 

með stóru B-i

Hvaða bók er á náttborðinu? Það 
eru tvö handrit á náttborðinu mínu 
þessa dagana. Annað er handrit 
að leikritinu Gyllti drekinn og hitt 
er handritið að sjónvarpsþáttunum 
Mið-Ísland.

Uppáhaldslitur? Grænn.

Nýjustu kaupin? Man það ekki. 
Týndi debetkortinu fyrir mánuði og 
hef ekki 
keypt neitt 
síðan þá.

Hvað 
dreym-
ir þig um 
að eignast? 
Núna vant-
ar mig vatns-
helda skó.

Uppáhalds-
hönnuður? Rósa 
Hrund Kristjánsdóttir, grafískur leik-
mynda- og búningahönnuður.

Uppáhaldsdrykkur? Bjór.

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

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

föstudagur


