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Heilbrigð melting er
grunnur að góðri heilsu

Anna Þórisdóttir og Guðbjörg Hjálmarsdóttir hafa starfað hjá Bernharð Laxdal í mörg ár og veitt fjölda kvenna góða og persónulega þjónustu, en það er eitthvað sem verslunin leggur mikið uppúr.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Kápubúð Íslands með meiru
Heilsan er dýrmætust
www.eylif.is

Kvenfataverslunin Bernharð Laxdal bætir við tveimur spennandi merkjum frá Spáni. Kvenleiki og glæsileiki er í fyrirrúmi, líkt og hjá öllum merkjum sem verslunin býður upp á. 2
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Bariloche er spænskt merki og
kemur með lit í tilveruna.
F.v. Brynja, Anna, Lilja, Guðrún, Hjördís og Guðbjörg starfa allar í versluninni.

Þessi rauði Bariloche-jakki er fullkominn í haust.

Reiðfatalúkkið kemur sterkt inn í
haust og þessi jakki smellpassar.

Þessi bleiki, köflótti jakki verður
flottur í haust og vetur.

Jakkarnir frá Bariloche eru fallegir og einstaklega klæðilegir. Köflótt er líka alltaf klassískt.

Mynstrið á þessari skyrtu er bæði
fallegt og svolítið gæjalegt.

Hin fornfræga kvenfataverslun
Bernharð Laxdal er nú 83 ára og
hefur í allan þann árafjölda staðið
fyrir sínu sem ein glæsilegasta
kvenfataverslun Íslands. „Í gegnum
árin hefur áherslan alltaf verið á
að bjóða upp á hágæða fatnað sem
stenst tímans tönn. Við höldum
okkur við þau fatamerki sem
standa fyrir sínu og konur vita að
hverju þær ganga þegar þær koma
til okkar.
Það þýðir þó ekki að við hræðumst tískuna enda bættum við
nýverið við tveimur glæsilegum
fatamerkjum, Bariloche og Tinta,
sem koma frá Spáni. Um er að ræða
einstaklega dömulegan og fallegan
fatnað fyrir þær sem vilja vera
flottar við öll tækifæri. Áherslan
er á kvenleg snið, aðskorna jakka,
skyrtur og blússur með pífum og
alls konar fallegum smáatriðum.
Við hjá Bernharð Laxdal bjóðum
upp á fallegan og sígildan kvenfatnað á breiðu verðbili og því ættu
allar konur að geta fundið eitthvað
hér,“ segir Guðbjörg Hjálmarsdóttir, rekstrarstjóri Bernharðs
Laxdal.

á hágæða yfirhafnir. Við höfum
verið að selja konum yfirhafnir í
yfir 80 ár og höfum stimplað okkur
rækilega inn sem kápubúð Íslands.
Í dag erum við að selja mikið af
dúnúlpum í ýmsum útgáfum, með
eða án skinna. Dúnúlpurnar eru
enda guðsgjöf þegar fer að hausta.
Við erum með allar síddir, stuttar,
millisíðar og svo alveg síðar. Dúnkápurnar eru að koma einstaklega sterkar inn, enda virkilega
fallegar og notalegar á köldum
vetrardögum. Þar bjóða Junge og
Fuchs Schmitt, Saki og fleiri upp
á gott úrval af ýmsum síddum og
gerðum. Ásamt dúnúlpum erum
við einnig með fallega rykfrakka,
regnjakka og ullarkápur frá Fuchs
Schmitt.
Svo erum við með hágæða ítalskar ullarkápur frá Cinzia Rocca, sem
eru flaggskipið okkar og fallegar
á öllum konum. Kápurnar eru úr
eðalull, sumar með kasmír eða
dýrindis alpakaull. Kápurnar eru
fisléttar, stílhreinar og sérlega
klæðilegar. Þá eru margar konur
að taka skinnkraga með, úr ýmist
refaskinni eða af þvottabirni.“

Kápubúð Íslands með meiru
„Aðaláhersla kvenfataverslunarinnar Bernharð Laxdal hefur verið
á að bjóða íslenskum konum upp

Glæsilegur kvenfatnaður
Kápur og yfirhafnir eru ekki það
eina sem Bernharð Laxdal er með
fyrir kvenþjóðina. „Stærsta fata-

Allt 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.

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Skyrturnar frá Bariloche eru
skemmtilegar og einstakar.

Bariloche og Tinta
koma frá Spáni.
Um er að ræða einstaklega dömulegan og
fallegan fatnað fyrir þær
sem vilja vera flottar við
öll tækifæri.

merkið okkar er Gerry Weber og
höfum við boðið upp á það í tugi
ára. Þetta er þýskt gæðamerki og
við eigum marga fastakúnna sem
líkar við tískusniðin frá Gerry
Weber. Þessar flíkur og snið henta
enda sérstaklega vel konum sem
búa á norðlægum slóðum. Einnig
erum við með Taifun-merkið sem
er yngri línan frá Gerry Weber.
Hver kona þarf að eiga að
minnsta kosti eina fallega svarta
eða dökka dragt í fataskápnum.
Við bjóðum upp á glæsilegar og
sígildar svartar og dökkbláar
dragtir frá Gerry Weber sem við
köllum „basic“ dragtir. Þessar
er afar einfalt að klæða upp eða
niður með pinnahælum eða smart
strigaskóm, allt eftir því hvert til-

Klossuð stígvél eru frábær leið til að klæða þennan Bariloche-kjól aðeins niður fyrir hversdagslegri tilefni.

efnið er. Þá er hægt að kaupa jakka,
buxur eða pils í ýmsum sniðum
sem passar allt saman. Þessar hafa
verið mjög vinsælar hjá konunum í
Oddfellow og Frímúrurunum.
Gardeur er svo besta fatamerkið
þegar kemur að buxum. Þeir sérhæfa sig í að hanna buxur sem
henta kvenlíkamanum einstaklega
vel. Gardeur býður upp á gífurlega
breidd í buxnasniðum og efnavali og er með allt frá hversdagslegum þröngum gallabuxum og
leðurlíkisbuxum upp í sparilegar
dragtarbuxur og jafnvel útvíðar.
Betty Barclay-merkið býður upp
á æðislegar kvenlegar flíkur á hagstæðu verði. Meðal þess sem hefur
verið hvað vinsælast eru þykkar
dúnkápur sem munu halda okkur
funheitum í allan vetur.
Það má ekki gleyma glæsikjólunum frá kanadíska merkinu
Frank Lyman. Eftir samkomutakmarkanir eru konur margar farnar
að hlakka til að punta sig upp að
nýju fyrir viðburði haustsins og
þá eru Frank Lyman-kjólarnir
þeir alflottustu. Þetta eru sérlega
fallegir og grand eðalkjólar sem
gaman er að klæðast við hin ýmsu
tilefni.
Fylgihlutirnir eru svo ekki síður
mikilvægir þegar kemur að því
að klæða sig upp. Þá erum við hjá

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Bernharð Laxdal með gott úrval af
veskjum og beltum, silkislæðum
og klútum sem setja punktinn yfir
i-ið,“ segir Guðbjörg.
Netverslun
Í vefverslun Bernharðs Laxdal er
hægt að nálgast margar af flíkunum sem finna má í versluninni.
„Margar nýta sér það að skoða á
netinu fyrst og koma svo og máta
í búðinni enda njóta þær þá okkar
persónulegu þjónustu sem við í
Bernharð Laxdal erum fyrir löngu
orðin fræg fyrir. Að sjálfsögðu er
svo hægt að versla við okkur beint
af netinu. Þá bjóðum við ýmist upp
á að fólk sæki til okkar í verslun
samdægurs eða nýti sér fría heim
sendingarþjónustu innanlands.“
Bernharð Laxdal er að Skipholti
29b. Nánari upplýsingar í vefverslun, laxdal.is.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
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.

Skoðið // www.hjahrafnhildi.is

Ný sending

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Litríkur
og skemmtilegur
karakter
Mörgum þykir Shai Gilgeous-Alexander, leikmaður
körfuboltaliðsins Oklahoma City Thunder í NBAdeildinni í Bandaríkjunum,
vera best klæddi leikmaður
deildarinnar.
starri@frettabladid.is

Þessi 23 ára bakvörður byrjaði með
stæl í nýliðavalinu sumarið 2018,
en þar mætti hann í ljósgrænum
jakkafötum skreyttum grænum
blómum. Hann heldur úti vinsælli
Instagram-síðu, @shai, þar sem
hann birtir meðal annars myndir
úr fataskápnum og er óhætt að
segja að hann hafi bæði litríkan og
skemmtilegan stíl. Kíkjum aðeins
á úrvalið hjá þessum skemmtilega
leikmanni. n

Grænar og brosandi buxur sem
vekja örugglega
athygli hvert
sem hann fer.

SKJÁSKOT/
Skærlituð peysan passar við appelsínugulu gleraugun.

INSTAGRAM

Stórkostlegur jakki í nokkrum litum.

Ekkert að því að klæðast Lakersjakka þótt maður spili með öðru liði.

Skrautlegar reimarnar breyta öllu.

Grátt og hvítt tónar vel við glæsikerruna sem hann keyrir á.

Lillablái liturinn spilar stórt hlutverk hér.

2Pac bolur og litfagrar gallabuxur.

Hver væri ekki
til í að eiga eitt
svona par?

YEST/YESTA Opin peysa
Fæst líka í bláu
Stærðir 38-56
Verð kr. 12.980

YEST/YESTA Opin peysa
Stærðir 38-56
Verð kr. 13.980

YEST/YESTA Opin peysa
Stærðir 38-56
Verð kr. 13.980

GOZZIP Dorit Síð peysa
Fæst líka í beige
Stærðir 40-56
Verð kr. 16.980

SUNDAY Jakkapeysa
Stærðir 38-52
Verð kr. 16.980

YEST/YESTA Shiffonkjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

YESTA Kjóll
Stærðir 44-56
Verð kr. 15.980

ES&SY kjóll
Stærðir 38-46
Verð kr. 8.980

GOZZIP skyrtukjóll
Stærðir 40-56
Verð kr. 15.980

SUNDAY Kjóll
Stærðir 38-52
Verð kr. 16.980

TAMARIS lakk skór
Stærðir 37-42
Verð kr. 16.990

YEST/YESTA
kósý peysa með stórum kraga
Stærðir 38-56
Verð kr. 10.980

YEST/YESTA Peysa
Stærðir 38-56
Verð kr. 10.980

YEST/YESTA kragabolur
Fást í fleiri litum
Stærðir 38-56
Verð kr. 6.980

SUNDAY kragabolur
Fást í fleiri litum
Stærðir 38-52
Verð kr. 9.980

JANA ökklaskór
Stærðir 37-42
Verð kr. 13.990

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Rækta dýrafeld úr frumum
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr
@frettabladid.is

Hollenskt sprotafyrirtæki hefur þróað aðferð til
að rækta ekta dýrafeld úr
frumum á rannsóknarstofu.
Aðferðin gerir það mögulegt
að búa til föt úr loðfeldum án
þess að slátra dýrum og er
umhverfisvænni en hefðbundin framleiðsla.
Um þessar mundir er mikil áhersla
lögð á umhverfismál og dýravernd í tískuiðnaðinum og mörg
fyrirtæki eru að reyna að nýta ný
og umhverfisvænni hráefni til að
framleiða vörur sínar. Það hefur
hins vegar reynst erfitt að finna
staðgengil fyrir loðfeldi sem býður
upp á sömu gæði og ekta feldur, en
hollenska sprotafyrirtækið Geneus
Biotech er að reyna að breyta þessu
með frumuræktun. Hugmyndin er
að rækta ekta feld á rannsóknarstofu án þess að dýr komi nokkuð
nálægt framleiðsluferlinu og
aðferðir fyrirtækisins hafa vakið
athygli í fjölmiðlum víða um heim.
Geneus Biotech kynnti nýlega
nýtt efni sem það kallar Furoid, en
vonast er til að það eða annað sambærilegt efni geti umbylt loðfeldaframleiðslu heimsins. Fyrirtækið
hefur verið í samstarfi við vísindamenn við Háskólann í Amsterdam
síðan á síðasta ári og framleiðir
efnið, sem hefur sömu sameindauppbyggingu og ekta feldur.
Umhverfisvænna og siðlegra
Furoid er búið til með sömu
aðferðum og er beitt við kjötrækt.
Frumum er blandað saman við
lífvirk efni og efni sem örva frumuvöxt og og til verða vefir sem hafa
að öllu leyti sömu eiginleika og
dýrafeldur.
Fyrirtækið þrívíddarprentar svo
þessa ræktuðu vefi í lífefni sem er
eins og ekta feldur og er jafn hlýtt
og endingargott. Allt er þetta gert
án þess að slátra einu einasta dýri
og þar að auki er þessi framleiðsluaðferð mun umhverfisvænni en að
rækta dýr til að framleiða loðfeldi.
Hefðbundin framleiðsla á loðfeldum hefur gríðarlega mikil
og neikvæð áhrif á umhverfið,
svo ekki sé minnst á siðferðisleg
álitamál sem að henni snúa. Það
er áætlað að framleiðsla á einu
kílói af minkafeldi skapi um 110
kíló af koltvíoxíði og á hverju ári
er næstum 100 milljónum dýra
slátrað fyrir feld þeirra.
Sniðið að þörfum neytenda
Geneus Biotech segir að þetta sé
ekki bara umhverfisvænna og
laust við grimmd, heldur hafi
feldur þeirra líka þann kost að vera

Það er áætlað
að framleiðsla
á einu kílói af
minkafeldi
skapi um 110
kíló af koltvíoxíði og á hverju
ári er næstum
100 milljónum
dýra slátrað
fyrir feld þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Frumum er blandað
saman við lífvirk
efni og efni sem örva
frumuvöxt og til verða
vefir sem hafa að öllu
leyti sömu eiginleika og
dýrafeldur.

ekki ofnæmisvaldur. Í gegnum
frumuræktun er nefnilega hægt að
sníða vöruna algjörlega að kröfum
hvers og eins og sleppa þannig við
ýmsar neikvæðar hliðar.
Fyrirtækið segir að Furoid svipi
til nýlegra tilrauna fyrirtækja sem
stunda frumuræktun til að búa
til mat eins og kavíar, foie gras og
wagyu-nautakjöt án þess að skaða
dýr, svo að fólk þurfi ekki að hafa
samviskubit þegar það smakkar
eða notar það allra besta.

Geneus Biotech
þrívíddarprentar ræktaða
vefi í lífefni, sem
er eins og ekta
loðfeldur.

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Vilja líka gera ull
Geneus Biotech er líka að framleiða ull með sömu tækni og
feldinn og hefur sótt um einkaleyfi á ferli sínu. Þó að loðfeldir séu
meira notaðir í hátískufatnaði er
eftirspurnin eftir ull gríðarmikil
á heimsvísu og hún er til dæmis

notuð í fatnað, teppi, einangrun og
bólstrun. Gert er ráð fyrir að verðmæti heimsmarkaðarins með ull
fari yfir 48 milljarða dollara fyrir
lok þessa áratugar.
Það kunna að vera vaxtartækifæri í markaðssetningu staðgengils
fyrir ull, því afar fá fyrirtæki eru
að reyna að framleiða slíka vöru og
sérfræðingar segja að þeir sem vilja
hasla sér völl á markaðnum fyrir
staðgengla vinsælla efna ættu að
snúa sér að silki, ull, dún, feldum
og fágætum skinnum. Stefna
Geneus Biotech rímar við þetta
og fyrirtækið leitar nú að frekari
fjármögnun til að geta hafið sölu á
Furoid. ■

Á þessari mynd má sjá fyrstu frumgerðina að Furoid þar sem hársekkir
festust við jafngildi húðar.

MYND/FUROID.COM

Hlátur, grátur
og gæsahúð
Í þessum fimm stjörnu stórsöngleik
leggja leikarar, dansarar og
tónlistarmenn allt í sölurnar við
leitina að Bubbanum í okkur öllum.
Tryggðu þér miða á ógleymanlega
upplifun — yfir 18.000 miðar seldir!
borgarleikhus.is

Miðasala: 568 8000

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar
Farartæki

Bókhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

S. 893 6994

Garðyrkja

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

Lóð undir
frístundahús
Laus er til úthlutunar lóð í Sléttuhlíð
Lóðarverð er 6.497.500.- m/v vísitölu
byggingarkostnaðar í september
2021. Stærð lóðar er 3815m2 og
hámarksbyggingarmagn á lóð er 100m2.
Eindagi lóðarverðs er sex vikum frá
úthlutunardegi. Lóðin er til úthlutunar til
einstaklinga. Sótt er um lóð á „Mínum
síðum“ á hafnarfjordur.is

Nánar á:

hafnarfjordur.is

Til sölu

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204
Nýr 2021 Hyundai Kona EV
Premium rafmagnsbíll með 64
kWh rafhlöðu. Raun drægni um
380 km. Flottasta typa með leðri
og glertopplúgu. + fullt af öðrum
lúxus. Nýtt útlit. 5 litir á staðnum.
Til afhendingar strax ! Okkar verð
aðeins: 5.790.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

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

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þjónusta

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

Rafvirkjun

Ábendingahnappinn
má finna á

BARNAHEILL.IS

Dyrasímar-ljósleiðari-loftnet.
Viðhald og endurnýjun
Rafeindameistarinn ehf s. 898 4484

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Þjónustuauglýsingar
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími 550 5055

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

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

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is

