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Margrét Dagbjört Pétursdóttir er viðskiptastjóri apóteks- og sérvörumarkaðar hjá Heilsu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hágæða lífrænar og náttúrulegar
snyrtivörur frá Mádara
Snyrtivörurnar frá Mádara hafa vakið mikla athygli hér á landi enda hannaðar sérstaklega
með þarfir Íslendinga í huga. Fjölmargar nýjar og spennandi vörur fást nú í verslunum. 2
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Fjölbreytt vöruval tryggir að allir
finni húðvörur við sitt hæfi.

Það sem skilur
Mádara frá mörgum öðrum merkjum er
að það er hannað sérstaklega með þarfir
okkar Íslendinga í huga.
Litað dagkrem sem ver húðina gegn skaðlegum umhverfisáhrifum.

Sólarvarnir eru mikilvægar allan ársins hring.

Margrét Dagbjört Pétursdóttir

öldrunareinkennum húðarinnar.
„Formúlan inniheldur peptíð sem
hjálpar til við og ýtir undir náttúrulega framleiðslu á kollageni í
húðinni. Mádara var einmitt að
senda frá sér nýjung í kollagenlínunni, næturkrem, sem ég tel
að verði jafn vinsælt og kollagenkremið og -serumið, sem hafa
verið einar vinsælustu vörurnar
frá merkinu.“

Mádara vörurnar henta öllum, óháð aldri eða kyni.

Mádara vörurnar eru lífrænar hágæða húðvörur sem eru hannaðar
sérstaklega fyrir fólk sem býr á norðurhveli jarðar.

Mádara eru hágæða lífrænar og
náttúrulegar snyrtivörur sem
koma frá Lettlandi og hafa vakið
verðskuldaða athygli hér á landi,
að sögn Margrétar Dagbjartar
Pétursdóttur, viðskiptastjóra
apóteks- og sérvörumarkaðar hjá
Heilsu. „Það sem skilur Mádara
frá mörgum öðrum merkjum er
að það er hannað sérstaklega með
þarfir okkar Íslendinga í huga. Við
búum hér á norðurhveli jarðar
með síbreytilegt veður, mikinn
kulda og vind, sem veldur álagi á
húðina okkar. Stofnendur Mádara
vildu hanna vörur sem væru lífrænar, náttúrulegar, góðar fyrir
náttúruna og umhverfið en einnig
virkar fyrir húðina okkar. Auk
alls þessa vildu þær að vörurnar
myndu henta vel fyrir okkur á
norðlægum slóðum.“
Sagan á bak við merkið er
skemmtileg, en það voru fjórar
vinkonur sem stofnuðu það árið
2006 eftir að hafa átt í erfiðleikum
með að finna húðvörur sem uppfylltu allar þeirra kröfur. „Í dag eru
yfir 150 sérfræðingar sem starfa
hjá þeim og gera merkið að því sem
það er, einu fremsta lífræna húðvörumerki á markaðnum þar sem
birkivatnið er lykilinnihaldsefni.“

öðrum línum, til dæmis má nefna
rakamaskann, sem er ómissandi
partur af húðrútínunni að mínu
mati. Sjálf set ég hann á mig 2-3
sinnum í viku fyrir nóttina og sef
með hann fyrir hámarksárangur.
Ég er oft spurð hvað sé besta
„hrukkukremið“ og svara því þá
að besta vörnin gegn hrukkum
og fínum línum sé nóg af raka og
svo að sjálfsögðu sólarvörn. Þessi
tvö atriði eru lykilþættir í því að
viðhalda heilbrigðri húð.“

nefna að unglingar með bólótta
vandamálahúð geta fundið vörur
við sitt hæfi, þau sem leitast eftir
því að fyrirbyggja öldrunareinkenni húðarinnar, þau sem vilja
gera við og draga úr sýnileika á til
dæmis fínum línum, litablettum
eða þreytumerkjum í húðinni og
síðast en ekki síst, þau sem eru viðkvæm og þola illa húðvörur geta
fundið vörur sem róa, sefa og næra
húðina.“

Fjölbreytt vöruúrval
Að sögn Margrétar státar Mádara
af fjölbreyttu vöruvali sem hentar
öllum, óháð kyni eða aldri. „Þau
leggja áherslu á að bjóða upp á
vörur fyrir alla. Sem dæmi má

Vörur fyrir viðkvæma húð
Mádara hefur sérhæft sig í vörum
fyrir viðkvæma húð og hefur SOS
línan hlotið fjölda verðlauna og
er vinsælasta línan frá merkinu,
að sögn Margrétar. „SOS línan er
sérstaklega hönnuð fyrir viðkvæma húð, til dæmis hefur hún
hentað fólki með rósroða afar vel.
Fyrir um það bil ári komu þau með
SOS+ rakakremið á markað, en það
hentar þeim allra viðkvæmustu.
Þau sem segjast ekki getað notað
neitt krem hafa tekið ástfóstri við
þetta krem og er ótrúlega gaman
að hafa heyrt frá fólki sem loksins
fann krem við hæfi. Það sem gerir
kremið svona sérstakt er cica
jurtin, en hún er afar græðandi
og róandi og er jafnvel talin hafa
lækningamátt.“
Margrét segir SOS vörurnar
vera til á mörgum heimilum enda
henta þær öllum og gefa húðinni
þann raka sem hún þarf á að halda
án þess að erta eða pirra húðina.
„Hún passar líka vel með vörum úr

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:
Jón Þórisson

Sólarvörnin er mikilvæg
Sólarvarnir eru blessunarlega
komnar í tísku, að sögn Margrétar,
sem segir fleiri og fleiri átta sig á
mikilvægi þess að nota sólarvörn
á húðina daglega, ekki bara þegar
við skreppum til sólarlanda. „Þegar
við veljum sólarvörn viljum við
hafa í huga að hún verndi húðina
bæði gegn UVA og UVB geislum
en allar sólarvarnirnar frá Mádara
eru breiðvirkar, sem þýðir að þær
vernda bæði gegn UVA og UVB
geislum. Þær eru að sjálfsögðu
hreinar og lausar við skaðleg innihaldsefni. Mér finnst frábært að
geta fengið sólarvörn með lit í og
nota eingöngu þannig sólarvörn
á sumrin. Þannig fækkar maður
skrefunum sem sparar bæði tíma
og pening.“
Margt spennandi í húðvöruheiminum
Aðspurð um helstu „trendin“ í
húðvöruheiminum í dag, segir

Margrét að sífellt fleiri
séu að leita eftir bjartri
og ljómandi húð. „Það er
fátt meira heillandi en
húð sem geislar af heilbrigði og í dag eru mörg
húðvörumerki sem
bjóða upp á svokallaðar
„brightening“ vörur.
Það eru vörur sem lýsa
upp húðina, vinna
gegn litablettum og
litamisfellum og jafna
húðlitinn.“
Mádara kom með
C-vítamín línuna á
markað í fyrra og
varð hún strax gríðarvinsæl. „C-vítamín er þekkt fyrir
að lýsa húðina og
vinna á litablettum,
til dæmis hafa margir
sem eru með litabletti eftir
bólur eða sólina notað vörurnar
með góðum árangri.“
Annað „trend“ sem vert er
að nefna að sögn Margrétar er
kollagen, sem er náttúrulegt prótein sem við framleiðum en með
aldrinum hægir á framleiðslu þess
í húðinni. „Þegar við framleiðum
minna kollagen verður húðin
minna teygjanleg, fínar línur
og hrukkur fara að myndast og
önnur sjáanleg einkenni öldrunar
húðarinnar verða meira áberandi.“
Hún segir kollagenlínuna frá
Mádara vera frábæra fyrir fólk
sem vill fyrirbyggja og draga úr

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

Nýjar og spennandi vörur
Ýmsar nýjar og spennandi vörur
komu nýlega til landsins. „Auk
kollagen næturkremsins fengum
við fleiri liti í City CC SPF15 lituðu
dagkremunum og sýruskrúbb
fyrir líkamann, sem virkar þannig
að hann djúphreinsar húðina
án þess að innihalda korn
eins og margir djúphreinsar
gera. Þannig er ekki verið að
erta yfirborð húðarinnar
heldur sjá sýrurnar um að
vinna vinnuna og húðin
verður silkimjúk og stinn
og fín eftir notkun. Við
fengum aðra líkamsvöru,
líkamskrem, sem er algjör
rakabomba og erum við
sem höfum verið að nota
það í nokkrar vikur sammála um að betra líkamskrem (bodylotion) höfum
við ekki prófað. Það heitir
Hydra Soft Body Lotion
og er að lenda í búðum um
þessar mundir.“
Af öllum þeim nýjungum
sem Heilsa er að fá er þó
ein vara sem stendur upp
úr, að sögn Margrétar. „Það
er augnkrem sem vinnur
á öllum þáttum öldrunar
á augnsvæðinu, dregur úr
fínum línum, þrota og þreytumerkjum og vekur hreinlega
upp augnsvæðið. Það sem gerir
augnkremið svona sérstakt
er ásetjarinn, en þar ertu með
stálásetjara sem helst kaldur og
hann er sérstaklega hannaður til
að nudda kreminu mjúklega inn í
húðina á sama tíma og verið er að
örva blóðrásina og draga þannig
úr þreytumerkjum á augnsvæðinu.
Klárlega vara sem er komin til að
vera í húðrútínunni.“ n
Mádara fæst í Lyfju, Heilsuhúsinu,
netverslun Heilsuhússin og hjá
Beautybox. Vöruvalið er mismunandi eftir stærð verslana en allt
vöruvalið fæst í stærri verslunum
Lyfju og í netverslun Lyfju.

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.

ERT ÞÚ KLÁR
FYRIR SUMARIÐ?
Superalp GTX

AKU Alterra GTX

AKU Alterra GTX

42.990 kr.

35.990 kr.

35.990 kr.

Fjölhæfir, vandaðir gönguskór

Gönguskór með góðan stuðning

Gönguskór með góðan stuðning

Ferrino Swift

Exped Dura 5R Duo M

Exped Ultra 3R M

19.990 kr.

67.990 kr.

38.990 kr.

Létt og meðfærileg tjalddýna

Vönduð tjalddýna fyrir tvo

Ferrino Lightent 2 Pro

Ferrino Nemesi 2 Pro

44.990 kr.

43.990 kr.

Göngutjald fyrir tvo, lúxus fyrir einn!

Fislétt og vönduð tjalddýna

AKU Tribute II GTX
Léttir og liprir gönguskór

28.990 kr.

Sit Pad Flex
Ferðasessa

2.990 kr.

Létt og meðfærilegt göngutjald fyrir tvo

Ferrino Lightech 1000 Duvet
Vandaður, hlýr og léttur dúnpoki

42.990 kr.

Ferrino Nightec 800
Hlýr og vandaður poki
fyrir krefjandi aðstæður

31.990 kr.
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Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af öllu sem þarf í sumarævintýrið þitt!
Smiðjuvegur 8, græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30-18, laugardagur 11-15

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
Bílar til sölu

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

Húsnæði til sölu

Heilsa

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

Félags lykilmanna – FLM

Aðalfundur Félags lykilmanna – FLM
verður haldinn mánudaginn 20. júní nk., kl. 17:00
að Suðurlandsbraut 4a (4.hæð), Reykjavík.

Heilsuvörur

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

NÝTT HÚS,LÆKKAÐ VERÐ !

Flott 30 ferm. sumarhús til sölu,nýtt
til afhendingar strax. Staðsett í
Rangárvallasýslu. Sendi myndir og
teikningar. verð nú. 4.950.000 Uppl.
820-5181

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Til leigu 50 m2 bil + milliloft. Hurð
3,7 m. Lager eða geymsla. Leiga: 109
þús. S: 661-6800

Geymsluhúsnæði

Bílar óskast

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Kaupum bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

S. 763 8199

Málarar

Til sölu

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Húsnæði í boði
Góð 2. herb. 72 fm íbúð til leigu í
Grafarvogi, langtímaleiga 215 þús
per mán, 2 mán. bankatrygging.
Reykingar ekki leyfðar né gæludýr.
Áhugasamir sendið upplýsingar um
fjöldskylduhagi á habbyhalldors@
gmail.com

Grandagarður 3

Faglærðir Málarar. Tökum að okkur
alla almenna málningarvinnu.
Sanngjarnt verð. S. 782 4540 /
loggildurmalari@gmail.com

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Húsnæði

Blaðið í dag og safn eldri blaða á frettabladid.is

Notað United TV 20” flatskjár FRÍTT.
Tala einungis ensku. Uppl. síma: 776
3667, Tómas.

MÁLARAR.

Búslóðaflutningar

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

Getum bætt við okkur
smíðaverkefnum. Verktakardg.is.

Keypt
Selt
Þjónusta

Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundarstörf.
Stjórn Félags lykilmanna

Atvinnuhúsnæði

Club Car Tempo 2020 Bíll í
toppstandi og nýinnfluttur. Nýir
8V rafgeymar og allur yfirfarinn.
Kr. 1.480.000 Hægt að fá myndir
sendar í tölvupósti. Sími 8971928 /
hb@a7.is

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

AÐALFUNDUR

GEFÐU
VATN

Félags Skipstjórnarmanna
verður haldinn í dag, föstudaginn 10. júní,
á Grand Hótel í Hvammi, 1. hæð kl. 14:00.
Dagskrá:
1. Kosning fundarstjóra og ritara.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Endurskoðaðir reikningar félagsins og sjóða
þess lagðir fram og bornir undir atkvæði.
4. Kjör fulltrúa félagsins í stjórnir, ráð og nefndir.
5. Ákvörðun stjórnarlauna.
6. Kjaramál.
7. Önnur mál.
ATH. Fundurinn verður einnig fjarfundur,
félagsmenn munu fá upplýsingar í tölvupósti.
Stjórnin

S: 552-9940

Stærðir:
270cm-500cm
Verð frá:
149.000.kr

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Aðalfundur

Gerið verðsamanburð!

www.veidiportid.is

Auglýsing um skipulag
Hafnarfjarðarbær
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á
fundi sínum 4. maí sl. að auglýsa tillögu
af nýju deiliskipulagi af Óseyrarhverfi
í samræmi við 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga.
Tillagan af nýju deiliskipulag af Óseyrarhverfi
afmarkast að Hvaleyrarbraut, Fornubúðum,
Óseyrarbraut og Stapagötu. Tillagan gerir ráð
fyrir 735 íbúðum í 25 fjölbýlishúsum, 3-6 hæða.
Nýtingarhlutfall á reitnum verður N= 3,1
Tillagan verður til sýnis á umhverfis- og
skipulagssviði að Norðurhellu 2 og í þjónustuveri
Hafnarfjarðarbæjar Strandgötu 6 frá 10. júní
2022. Einnig er hægt er að kynna sér tillöguna á
hfj.is/skipulag.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
er gefinn kostur á að gera athugasemdir
við tillöguna. Skal þeim skilað á netfangið
skipulag@hafnarfjordur.is eigi síðar en
22.07.2022 eða skriflega í þjónustuver:

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is

Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

hafnarfjordur.is

