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HVERJIR
VORU 

HVAR?

Leikkonan Þórunn Lárus-
dóttir heldur upp á fer-
tugsafmælið sitt í reið-
höllinni í Víðidal annað 
kvöld. 

Fjöldi þekktra einstaklinga hefur 
boðað komu sína í afmælið en af-
mælisstelpan bað gesti sérstak-
lega um að mæta í grímubúningi. 
Þar má nefna Gunnar Helgason 
og eiginkonu hans, Björk Jak-
obsdóttur, Lindu Ásgeirsdóttur, 
Hrefnu Hallgrímsdóttur, Þóru Kar-
ítas, Þórunni Clausen, Jón Ólafs-
son og unnustu hans, Þóru Ólafs-
dóttur. Þá hefur Skúli 
Mogensen stað-
fest komu sína 
en f lugfélagið 
hans, Wow Air, 
verðlaunar besta 
búning kvölds-
ins með flug-
miða út í heim 
og til baka. 

FAGNAR GRÍMUKLÆDD MEÐ FRÆGUM

Þórunn Lárusdóttir og Linda Ásgeirsdóttir leikkona.

Gunnar Helgason

Þórunn Erna Clausen

Jón Ólafsson Skúli Mogensen

Eins og sjá má á 
þessum skemmti-
legu Instagram-
myndum var 

gleðin við völd í Iðusölum og 
á skemmtistaðnum Austur á 
fyrsta degi ársins. 

2013 
FAGNAÐ MEÐ STÆL

Glæsilegar. Elísabet 
Jónsdóttir, Alfa Lára 
Guðmunds dóttir, Birna 
Björns dóttir og Selma 
Björns fögnuðu í Iðusölum.

Samrýmdar systur. Birna 
og Selma Björnsdætur.

Gylfi Þór Valdimarsson, 
 Garðar Cortes og Birna 
Björnsdóttir eyddu fyrsta 
kvöldi ársins í Iðusölum.

Tobba Marinós og 
Karl Sigurðsson.

Skemmtileg þrenna. 
Ásdís Rán, Ívar Guð-
mundsson og Logi 
Bergmann mættu á 
Austur.

Garðar 
 Cortes, Tinna 
Lind Gunnars-
dóttir, Gylfi 
Þór Valdi-
marsson og 
leikkonan 
Anna Svava 
sem sló í 
gegn í skaup-
inu í ár.

Glamúrinn tekinn alla leið. 
Sólveig Ösp Haraldsdóttir, 
Sigurbjörg Benediktsdóttir, 
Björk Eiðsdóttir og Helga 
Ólafsdóttir.

Við erum á Facebook

ÚTSALA
kjóll /sv. undirkjóll  

fylgir   

áður 16.990  

 nú 9.990
4 litir

Fjöldi þekktra einstaklinga mætti á frum-
sýningu verksins Mýs og menn eftir 
John Steinbeck í Borgarleikhús-
inu. Þórólfur Árnason, Vigdís Finn-
bogadóttir og dóttir hennar Ást-
ríður Magnúsdóttir, leikkonan Jó-
hanna Vigdís Arnardóttir, Magdalena 

Björnsdóttir og pabbi hennar, tónlistar-
maðurinn Björn Jörundur Frið-

björnsson, leikarinn Gói eða 
öllu heldur Guðjón Davíð 
Karlsson, leikarinn Björn 
Thors, Helga Bryndís Jóns-

dóttir og sonur hennar, fjölmiðla-

maðurinn Nilli, sem heitir réttu nafni 
Níels Thibaud Girerd,  hjónin 

Inga Jóna Þórðardóttir og 
Geir Haarde og Kolfinna 
Baldvinsdóttir og pabbi 

hennar Jón Baldvin Hanni-
balsson.
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JARÐARBERJAÞEYT-
INGUR
1 skammtur

1 dl frosin jarðarber
1 dl hrein jógúrt eða 
skyr
1 dl appelsína
Takið börkinn 
a f  appe ls ín-
unni, setjið allt 
í blandarann og 
blandið í  nokkrar 
sekúndur. Berið 
strax fram.

ORKUSTANGIR
Tilvalið nesti til að taka 
með í vinnuna og í ferðalög. 
25-30 stk.

600 g sykurlaust granóla
1 dl trönuber
½ dl furuhnetur
2  d l  a f  b lönduðum 
 fræjum, s.s. graskersfræ 
og sólblómafræ
2 egg
Hitið ofninn í 175  gráður. 
Blandið öllu hráefninu 
saman í skál. Klæðið ofn-
skúffuna með bökunar-
pappír og dreifið blönd-
unni í skúffuna. Látið 
kólna og skerið síðan í 
bita.

MANGÓ- OG TRÖNU-
BERJAKÚLUR
12 stk.

2 sneiðar þurrkað 
mangó
1 dl kasjúhnetur
1 dl trönuber
3 dl kókósmjöl
½ dl vatn
Leggið mangóið í bleyti 

í nokkrar mínútur. Malið 
kasjúhneturnar í mat-
vinnsluvél í nokkrar sek-
úndur. Bætið mangó-
sneiðum, trönuberjum, 

helmingnum af kókos-
mjölinu og vatni 

út í og  hrærið 
í  jafnt deig. 
Mótið  deigið 
í  l i t lar  kúlur 
og veltið upp 

úr afganginum 
af kókosmjölinu. 

Geymið á köldum stað.

SÚKKULAÐIKÚLUR
12 stk.

2 gráfíkjur
½ dl vatn
1 dl kasjúhnetur
½ dl kakó
1 dl kókósmjöl
1 dl sesamfræ
Leggið gráfíkjurnar í 
bleyti í nokkrar mín-
útur. Malið kasjúhnet-
urnar í matvinnsluvél 
í nokkrar sekúndur. 
Bætið við gráfíkjum, 
kakói og kókosmjöli 
og hrærið í jafnt deig. 
Mótið deigið í litlar boll-
ur og veltið upp úr se-
samfræjum. Geymið á 
köldum stað.

„Húsið kallaði á mig og því gat ég ekki annað en 
keypt,“ segir leikmyndahöfundurinn Linda Mjöll 
Stefánsdóttir, sem býr í fallegu húsi í Þingholt-
unum. Linda er næsti gestur Sindra í þættinum 
Heimsókn, sem sýndur er í opinni dagskrá á 
laugardag, strax að loknum fréttum Stöðvar 2.

ÞINGHOLTIN 
HEIMSÓTT

Hlýleiki er allsráðandi á heimili Lindu, sem býr hér ásamt eiginmanni og barni.  
MYNDIR/VALLI

Salernið er skrautlegt vægast sagt.

Skemmtilegt herbergi í alla staði.

Lykillinn að stöðugum blóðsykri og mikilli brennslu er að 
borða reglulega og ekki mjög mikið hverju sinni. Þess 
vegna skiptir aukabitinn máli. Þetta og fleira fróðlegt 

segir í bókinni Sex kíló á sex vikum eftir Ulrika Davidsson 
og Ola Lauritzson, sem bókaútgáfan Bjartur & Veröld gaf 

út nýverið. Hér má finna uppskriftir að nokkrum auka-
bitum með lágum sykurstuðli sem einfalt er að útbúa.

SNIÐUGIR 
AUKABITAR



Komin í bíó

100/100
 „Ógnvænlega vel gerð.“

100/100
 „Einstaklega raunveruleg stórslysamynd, 

sem lætur engan ósnortinn“

100/100
 „Fer beint í efsta sæti yfir þær myndir 

sem fólk verður að sjá á árinu.“

NAOMI WATTS 
TILNEFND TIL GOLDEN GLOBE VERÐLAUNA

BESTA LEIKKONA Í AÐALHLUTVERKI

Jólamyndin 2012



6 • LÍFIÐ 4. JANÚAR 2013

Bleiku sokkarnir sem hún skart-
aði á kosningaferðalaginu í sumar 
í stíl við Ray Ban-sólgleraugu og 
víðan pels voru hápunkturinn.

Dorrit Moussaieff 
forsetafrú
- Það er hálfgerð klisja að nefna 

hana en hjá því verður ekki kom-
ist þar sem hún er smartari en 
flestir. Bleiku sokkarnir sem hún 
skartaði á kosningaferða laginu 
í sumar í stíl við Ray Ban-sól-
gleraugu og víðan pels voru há-
punkturinn.

- Glæsileikinn er alltaf í fyrirrúmi 
hjá Dorrit, hún blandar litum 
skemmtilega saman svo 
og grófum og fín-
legum fatnaði, 
klassísk og flott.

- Alltaf afskaplega 
fallega klædd og 
stígur nær aldrei 
feilspor þó að 
fjöl breytnin í 
klæðavali sé 
mikil og hún sé 
óhrædd við liti. 

BEST KLÆDDA KONA LÍFSINS
Hefð er fyrir því í lok hvers árs og byrjun nýs að fara yfir það sem vel var gert og verðlauna þá sem báru af og sköruðu fram úr. Lífið ákvað 
ásamt vel völdum álitsgjöfum að velja best klæddu konu landsins. Mörg nöfn bar á góma en þessi stóðu upp úr.

Svala Björgvins söngkona
- Hún er alveg með þetta. Flottur persónulegur stíll 

sem sæmir vel poppstjörnunni sem hún er.

- Litrík, frumleg, skemmtileg og áræðin.

- Svala er svo fjári smart og töff að hjá því verður ekki 
komist að nefna hana.

- Litrík og flott með stíl sem tekið er eftir.

Flottur persónulegur stíll 
sem sæmir vel popp-
stjörnunni sem hún er.

Hrafnhildur Hólmgeirsdóttir, 
fata- og búningahönnuður
- Er alltaf flott. 

- Það er búið að vera gaman að sjá stíl-
inn hennar þróast með árunum, hún hefur 
þennan dark stíl sem er orðinn í seinni tíð 
fágaður og kvenlegur. Hvernig hún ber fötin 
sín, förðun, hár, skart, gerir hana samt alltaf 
hráa, rokkaða og súper cool.

- Hún er einfaldlega töff.

Það er búið að 
vera gaman að 
sjá stílinn hennar 
þróast með ár-
unum, hún hefur 
þennan dark stíl 
sem er orðinn í 
seinni tíð  fágaður 
og kvenlegur.

Framhald á síðu 8

ÚTSALAN
HAFIN 

50 % 
AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Grensásvegur 8, sími 553 7300 
Opið mán–fim 12–18, fös 12-19 og laugd 12–17



Reykjavik Fashion Festival fer fram í fjórða sinn  
samhliða HönnunarMars 14. - 16. mars 2013.

Fatahönnuðir geta sótt um þátttöku  
á vefsíðu hátíðarinnar rff.is dagana 4. - 10. janúar.

Viltu fá ómetanlega innsýn í tískuheiminn og vera virkur þátttakandi í helsta tískuviðburði Íslands?  
Viltu hjálpa til við undirbúning og framkvæmd Reykjavík Fashion Festival?  

Sendu okkur þá ferilskrána þína á info@rff.is. Frekari upplýsingar á rff.is/sjalfbodalidar

FATAHÖNNUÐIR ATHUGIÐ

4 314 16

HönnunarMars
DesignMarch
Reykjavík 

.– . .  
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Ragnhildur Gísladóttir söngkona
- Hún hefur mjög ákveðinn stíl sem er algjörlega 

hennar, hún fylgist mjög vel með og er 100% cool. 
Öll litlu smáatriðin eru útpæld og hún er klár í að 
finna skemmtilega hluti og skraut til að bæta við 
dressin og er óhrædd við að vera öðruvísi. 

- Ef Ragga er í því þá er það að virka.

Hildur Hafstein hönnuður 
- Alltaf smart og ber sig sérstaklega vel þannig að 

allt fer henni vel.

- Töff týpa, bóhemísk og spennandi karakter.

ÞESSAR VORU EINNIG NEFNDAR:

Edda Andrésdóttir 
fréttakona
- Klassinn yfirveg-
aður. Alltaf 100%. 
Flott fyrirmynd fyrir 

yngri konur og gott 
dæmi um það hvernig 

er hægt að eldast eins og gott 
rauðvín.

- Er svo glæsileg og fallega 
klædd. Hvítur skyrtukraginn er 
alltaf svo vel pressaður og fínn.

Ragnhildur Steinunn 
sjónvarpskona
- Flott og heilbrigð 
stelpa sem ber af í 
klæðaburði kvenna 

í sjónvarpi á Íslandi 
ásamt Eddu Andrés-

dóttur. Kann að vera dá lítið 

„edgy“ án þess að það sé 
nokkurn tíma ósmekklegt.

- Hefði verið til í að eiga öll 
dressin sem hún var í í Dans 

dans dans.

Sigríður Thorla-
cius söngkona
- Mér finnst hún 

hafa mjög pers-
ónulegan stíl, kannski 

ekki áberandi en hún er allt-
af mjög fallega klædd. Það 
er eitthvað svolítið sígauna-
legt við stílinn hennar, en líka 
retro elegant, einfalt og fágað á 

 vissan hátt.

Katrín Jakobsdóttir 
ráðherra
- Fulltrúi íslensku 

sauð kindarinnar 
á Alþingi. (Hent út 

af Alþingi fyrir að vera í lopa-
peysu, sem er gjörsamlega 
óskiljanlegt.) 

Helga Ólafsdóttir 
fatahönnuður 
- Sjúklega smart 
og flott allt-
af hreint. Tekur 

áhættu, leikur sér 
með flott mynstur og út-

koman er alltaf upp á tíu. 
Lumar á gersemum í fataskápn-
um sem neita að  úreldast, fer 
skemmtilegar leiðir og hræðist 
ekki nokkurn skapaðan hlut.

Elísabet Davíðs dóttir, 
fyrirsæta og ljós-
myndari
- Er alltaf óaðfinn-
anleg. Hún hefur 
á vissan hátt tíma-

lausan stíl en er 
samt mjög fersk. Hún 

klæðist vönduðum fatnaði í 
bland við flottar vintage flíkur 
og vandar valið. 

Agnieszka Bar-
anowska stílisti
- Kemur með 
skemmtilegan 

„Parisienne“-stíl á 
götur bæjarins. Vant-

ar stundum soldið rokk í skvís-
urnar hér. Hún blandar saman 
blúndum og rokki. Fíla það.

Bára Hólmgeirs-
dóttir hönnuður
-Svöl, öðruvísi og 
er að gera flotta 

hluti. 

Marta María Jónasdóttir, drottn-
ingin af Smartlandi

- Er hreinlega alltaf smart enda 
ekki annað hægt þegar menn 
sjá um að ráðleggja landanum 
í klæðaburði. Klassísk í fata-
vali en skelfilega veik fyrir pallí-
ettum og glysi. Flott blanda.

Hanna Birna Krist-
jánsdóttir, borgar-
fulltrúi
- Hún er með svona 
fágaðan og töffara-
legan stíl.

Sigríður Sigurjónsdóttir, eigandi 
Spark hönnunargallerí 
- Kann að velja fágaða og spes 

hönnun, er aldrei eins og allir 
hinir.

Salóme Þorkelsdóttir, fyrrverandi 
forseti Alþingis 
- Ótrúlega glæsileg kona, nánast 

með konunglegt yfirbragð.

Linda Péturs dóttir, 
eigandi Bað-
hússins
- Falleg kona 
með fallegan stíl. 

Alltaf mjög vel til 
fara og þekkir sinn stíl 

mjög vel og veit hvað passar 
hverju sinni.

Friðrika Geirsdóttir, kokkur og 
lífskúnstner
- Set hana hér sem fulltrúi klass-

ísku deildarinnar. Glæsileg, 
fáguð og smekkleg. 

Pattra Sriyanonge, bloggari á 
trendnet.is
- Flott, með tískustrauma á 

hreinu og þorir.

Klara Sigríður Thorarensen, eig-
andi verslunarinnar Heimahúsið
- Alltaf smart, glæsileg og 

heillandi

Birta Björnsdóttir, fatahönnuður 
Júníform
- Skapandi, frumleg, töffari.

Björk Guðmunds-
dóttir söngkona
- Fyrirmynd 
margra þegar 
kemur að útlitinu.

Harpa Einarsdóttir fatahönnuður
- Er með öðruvísi stíl og fer sínar 

eigin leiðir.

Anna Margrét Björnsson mark-
aðsstjóri Hörpunnar
- Mikill töffari. Hún er í rokk-

hljómsveit, hversu cool er það!

Dísa í WC 
- Alltaf flott til fara.

Alda B. Guðjóns 
stílisti
- Stílhrein.

Gerður Kristný, ljóð-
skáld og rithöfundur
- Er alltaf sérstaklega smart í 

tauinu.

María Valdimarsdóttir í hljóm-
sveitinni Young blood og flug-
freyja hjá WOW air
- Alltaf svo sæt og fín.

Þórey Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri borgar-
stjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins

Sölvi Tryggvason fjölmiðlamaður

Sigríður Rún Siggeirsdóttir, skó- og fylgihluta-
hönnuður

Þóra Sigurðardóttir fjölmiðlakona

Fríða María Harðardóttir förðunarmeistari

Jónatan Grétarsson ljósmyndari

Gunnar Hilmarsson fatahönnuður

Sigurjón Ragnar ljósmyndari

Svana Friðriksdóttir almannatengill

ÁLITSGJAFAR:

LAUGAVEGUR 46, 101 REYKJAVIK

Laugavegi 46 s:571-8383

Útsala

Útsalan hófst í morgun,
40% afsláttur

af öllum útsöluvörum.
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Förðunarmeistarinn Sólveig Birna Gísladóttir, eigandi Airbrush & Make 
Up School, sýnir á einfaldan máta hvernig hægt 
að er gera fallega kvöldförðun á skömmum tíma.

EINFÖLD FALLEG 
KVÖLDFÖRÐUN 

1 Hér er Steinunn Margrét 
fyrirsæta óförðuð. 2 Augnskuggi er ómissandi. Hér næ ég fram 

jafnri blöndun og byrja á koparrauðum 
augnskugga sem settur er á augnlokið í glóbus-
línu sem er náttúruleg skyggingarlína augans.

3 Dökkbrúnn augnskuggi er settur ofan á til 
að búa til dýpt á augnlokinu. 4 Ég endurtek með sömu litunum ofan á 

augnloki og undir augu og fæ fallega 
 blöndun þar. Mikilvægt er að augnskuggi sé 
 settur þétt upp við augnhárin.

5 Hér má sjá útkomuna þar sem litunum hefur 
verið blandað saman. 6 Svartur eyeliner má vera ýktur en hann 

rammar inn augun og það er fallegt að hafa 
hann áberandi ef um kvöldförðun er að ræða.

7 Svartur maskari gerir mikið fyrir heildina og 
gerviaugnhárin líka en þau lengja og þétta. 8 Sjáið gríðarlega mik-

inn mun á augunum. 9 Varalitablýantur mótar varirnar og rammar 
þær inn. Ég nota Hot - red varalitinn sem er 

vinsæll í vetur.
10 Útkoman er frábær eins og sjá má. Takið 

eftir hvað augun stækka.

1. Drekka vatn. 
Ég er al l taf 

með bleika álbrúsann 
minn með mér.

2. Stunda kross-
fit með æðis-

legu fólki. Frá bærar 
æfingar sem taka 
virkilega vel á. Það 
er ekki hægt að finna 
betri félagsskap, frá-
bær tónlist, ÞVÍLÍK 
útrás.

3. Borða reglu-
lega. Ég verð 

eins og argur krakki 
ef ég borða ekki reglu-
lega en svona er blóð-
sykurinn jafnari og viðheldur brennsl-
unni. Bara muna að allt er gott í hófi.

4. Ekkert jafnast á við að hitta 
vini og fjölskyldu, tala nú 

ekki um að fara á dansgólfið með 
góðum vinkonum og hrista á sér 
rassinn. Góð líkamsrækt og geggjað 
gott fyrir andlega heilsu.

5. Síðast en ekki síst að fara út að 
ganga með hundinn minn, ofur-

massinn hann Monsi bíður spenntur eftir 
að fá að fara upp Esjuna aftur.

5 HEILSURÁÐ
Dagmar Hrund Sigurleifsdóttir, eða Dammý eins og 
hún er kölluð, er master rehab þjálfari og krossfitþjálf-
ari hjá Krossfit Iceland í World Class. Hún veit hvaða 
fimm atriði skipta máli þegar heilsan er annars vegar.

MYND/BENZO.IS
25-60% afsláttur

af öllum vörum

ÚTSALA

HVERNIG ER VEÐRIÐ Í DAG?
FRÉTTIR VIÐSKIPTI SPORT UMRÆÐAN ÚTVARP LÍFIÐ SJÓNVARP

- oft á dag

Sjá nánar á visir.is/lifid



                 – SJÁLFVIRKIR AFSLÆTTIR BEINT Í VASA ÁSKRIFENDA – SKRÁÐU ÞIG INN Á STOD2.IS

TRYGGÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

ÁTTA MANNA ÚRSLIT HEFJAST 
Í KVÖLD KL. 20:10
Nú er farið að sjóðhitna undir keppendum í MasterChef Ísland. Átta eru komnir í 
úrslit og dómararnir brýna hnífana fyrir næsta niðurskurð. Fylgstu með í janúar, sjáðu 
hverjir komast áfram og hverjir þurfa að taka af sér svuntuna og yfirgefa eldhúsið. 

SIGFÚS ÓLAFSSON
MARKAÐSSTJÓRI

DAGBJÖRT INGA HAFLIÐADÓTTIR
LÖGFRÆÐINGUR

RAGNAR SNORRASON
VERSLUNARMAÐUR

MARY LUZ SUAREZ ORTIZ
DAGMÓÐIR

HJALTI ÞÓR GRETTISSON
NÁMSMAÐUR

SKARPHÉÐINN SMITH
FRAMKVÆMDASTJÓRI

JENNÝ RÚNARSDÓTTIR
STARFSMAÐUR HJÁ TE OG KAFFI

GUNNAR HELGI GUÐJÓNSSON
MYNDLISTARMAÐUR

FJÓRAR SJÓNVARPSSTÖÐVAR FRÍTT MEÐ ÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2

SIGFÚS ÓLAFSSON

ÞAÐ ÞARF AÐ UPPFÆRA OG ENDURRÆSA ADSL- OG ÖRBYLGJUMYNDLYKLA

STÖÐ 2 HD | VODAFONE Á RÁS 502  

STÖÐ 2 HD | SÍMINN Á RÁS 203 

STÖÐ 2 HD | HD ÖRBYLGJUMYNDLYKILL Á RÁS 15

STÓRAUKIÐ NETFRELSI

ht.is



Arndís Thorarensen, fram-
kvæmdastjóri Lifandi mark-
aðar, gefur okkur uppskrift 
að hressandi þeytingi sem er 
stútfullur af ómissandi nær-
ingarefnum - algjörri vítam-
ínsprengju.

Meistaradrykkur 
170 ml ananassafi (u.þ.b. eitt 
glas)
6 klakar
1 skeið Fruit & Greens frá NOW
1 skeið Beepollen
1 msk. hörfræolía
1 sleif af mysuprótíni – sett í 
þegar búið er að þeyta allt hitt 
saman
Sumum finnst gott að bæta við 
einni skeið af maca-dufti, þar 
sem duftið virðist hafa þann 
eiginleika að auka úthald og 

orku. Einnig hafa 
rann sóknir sýnt 

fram á að 
maca  styður 
hormóna-
jafnvægi og 
frjósemi fyrir 

konur jafnt 
sem karla.

Með Fruit and Greens frá NOW 
er einstaklega létt að breyta 
hvaða drykk í næringarbombu. 
Settu skeið út í próteindrykkinn 
þinn eða hræringinn þinn til að 
fá meira út úr honum.

Næringarbomba

Laugardaginn 12. janúar ætlar tónlistarkonan Lára Rúnarsdóttir að halda 
útgáfutónleika á sinni fjórðu breiðskífu, Moment, en á henni kannar Lára 
nýjar slóðir og leyfir dekkri og ögrandi hliðum að njóta sín meira en áður. 
Við gerð plötunnar var Lára undir áhrifum frá sterkum tónlistarkonum 
eins og PJ Harvey og svo tónlistarmönnum eins og John Grant en þau 
áhrif má finna í melódísku og angurværu indípoppi Láru. Á plötunni er 
m.a. að finna lagið Beast, sem hefur hljómað talsvert á útvarpsstöðvum 
landsins. Lagið hefur setið í sex vikur á Vinsældalista Rásar 2 og situr nú 
í 9. sæti. Þess má geta að ný vefsíða Láru Rúnars, www.lararunars.com, 
hefur einnig litið dagsins ljós, en þar getur að líta kynningarstiklu fyrir 
plötuna þar sem lagið Heartbeat hljómar undir. Tónleikarnir fara fram í 
Viðeyjarstofu en miða má finna á midi.is.

ÚTGÁFUTÓNLEIKAR Í VIÐEYJARSTOFU

Hvað getur NutriLenk
gert fyrir þig?

Liður með slitnum
brjóskvef

Heilbrigður liður

NÁTTÚRULEGT
FYRIR LIÐINA

Brjóskskemmdir urðu til þess að ég 
hætti að geta gert ýmsa hluti sem ég 
gat áður eins og að hlaupa og öll 
almenn leikfimi varð ofraun fyrir hnéð. 

Ég starfa mikið við kennslu/þjálfun 
sem kostar miklar stöður, átti hnéð til 
að bólgna mikið upp. Góður vinur 
benti mér svo á NutriLenk Gold.

Fór strax að geta reynt á hnéð 
eftir að ég byrjaði á NutriLenk

Nánast strax eftir að ég fór að nota 
NutriLenk fann ég mikinn mun, fór 
strax að geta reynt meira á hnéð. Nú 
get ég æft af fullri ákefð eins og mér 
einum er lagið og er ekkert mál að 
þola langar stöður þegar ég er að 
kenna og þjálfa.

Það er klárt mál að þetta efni er að 
virka, því ef ég sleppi að taka það inn 
þá finn ég aftur fyrir óþægindum í 
hnénu.

Ég mæli eindregið með því að fólk 
prófi NutriLenk sem er að kljást við 
liðverki og brjóskskemmdir og finni 
hvort að það virki. Þetta er toppefni 
og náttúrulegt í þokkabót.
Jón Halldórsson 
- Dale Carnegie þjálfari / ráðgjafi.  42 ára

Brjóskskemmdir í hné 
hömluðu hreyfingu
Fyrir átta árum var ég í veiði - datt og laskaðist á hné. 

NutriLenk er fáanlegt í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Fræinu Fjarðarkaupum, Hagkaup, Krónunni,  Þín verslun Seljabraut 
og Vöruvali Vestmanneyjum

NUTRILENK
 NÁTTÚRLEGT BYGGINGAREFNI FYRIR BRJÓSKVEFINN

Nánari upplýsingar á www.gengurvel.is

Við mikið álag og með árunum getur brjósk-
vefurinn rýrnað sem veldur því að liðirnir 
slitna. Þetta er náttúrulegt ferli. Mjög margir 
finna fyrir miklum óþægindum þegar beinin 
byrja að núast saman, sérstaklega í liðamótum 
eins og í mjöðmum, hryggjar og hnjáliðum. 
Þess vegna er allt til vinnandi að styrkja 
liðbrjóskið á náttúrulegan hátt.

Náttúrulegt byggingarefni fyrir 
liðbrjóskið og beinin

NutriLenk inniheldur náttúrulegt byggingarefni 
fyrir brjóskvefinn og er mjög góður valkostur 
fyrir þá sem þjást af minnkuðu liðbrjóski. Unnið 
úr sérvöldum fiskibeinum úr hafinu sem hefur 
sýnt fram á að vera fyrsta flokks byggingarefni til 
að styðja við brjóskvefinn og viðhalda honum.

NutriLenk hefur hjálpað fjölmörgu fólki.
NutriLenk er 100% náttúruleg vara sem er mjög
gagnleg þeim sem þjást af brjóskvefsrýrnun.

Prófið sjálf-upplifið breytinguna!


