
Á mánudaginn léku Víkingar 
sinn fyrsta leik hér heima, 
í frábæru veðri, við öflugt 
lið Þrótt ar úr Reykjavík, en 
völlurinn hefur ekki verið leik
hæfur fyrr en núna. Leikurinn 
var skemmtilegur á að horfa, 
mikil barátta og og hraðar sóknir 
á báða bóga. Þróttarar voru 
grimm ari í byrjun og sluppu 
heima menn með skrekkinn á 6. 
mínútu þegar leikmaður Þróttar 
komst einn innfyrir vörnina en 
mistókst að klára færið. Víkingar 
náðu betri tökum á leiknum, 
sem gaf mark á 16. mín útu þegar 
Mossi gaf frábæra send ingu fyrir 
mark Þróttar og Lopez stangaði 
boltann í mark ið, óverjandi 
fyrir Trausta Sigur björns son, í 
markinu. Vík ingar voru varla 
hættir að fagna þegar gestirnir 
áttu góða sókn, 3 mínútum 
seinna og eftir smá ein beitingar
leysi í vörninni renndi Ingólfur 
Sigurðs son bolta num í markið 
og staðan 11 í hálfleik. 

Sama skemmtunin hélt áfram 
í seinni hálfleik og áttu heima

menn hættulegar sóknir og á 
50. mínútu átti mark maður 
Þróttar topp mark  vörslu þegar 
boltinn stefndi upp í blá
hornið, en honum tókst að 
verja. Á 70. fengu heimamenn 
auka spyrnu rétt við vítateiginn 
en ekkert varð úr spyrnunni, 
gott færi í súginn. Áfram hélt 
spennan og heimamenn ívið 
sterkari og Alfreð skallaði bolt
ann rétt framhjá, eftir snilldar
sendingu frá Brynjari. Ejub 
gerði breytingar á liðinu á 74. til 
82. mínútu sem skiluðu marki 
á 83 mínútu því það voru vara
mennirnir Steinar og Fannar 
sem léku vel saman og boltinn 
endaði hjá Alfreð sem kláraði 
færið af snilld og staðan 21. Nú 
héldu menn haus til leiksloka 
og góður sigur í höfn. Frábær 
baráttusigur og annað sætið í 
deildinni Víkings. Alfreð Már 
var svo kosinn maður leiksins. 
Þess má geta að Víkingur leikur 
næst á laugardaginn við HK í 
Kópavogi og væri ekki ónýtt að 
fá liðsstyrk að vestan.
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Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

Sigur Víkinga í fyrsta leik heima
653. tbl - 14. árg. 12. júní 2014 

AUGLÝST EFTIR UMSÓKNUM Í 
VAXTARSAMNING VESTURLANDS

Vaxtarsamningur Vesturlands veitir styrki 
til nýsköpunar- og atvinnuþróunarverkefna 

á Vesturlandi.

Á heimasíðu Vaxtarsamningsins www.vaxtarsamningur.is  
undir �ipanum „Umsóknir“  er umsóknareyðublað og 
upplýsingar um reglur og viðmið varðandi styrkveitingar.

Umsóknum skal skilað rafrænt á netfangið
vaxtarsamningur@vaxtarsamningur.is  

Umsóknir sem berast fyrir 20. júní n.k. verða teknar fyrir 
á næsta fundi.



Nú er að ljúka hreinsunarviku 
í sveitunum í sunnanverðum 
Snæ fellsbæ. Fólk og félög í sveit
unum tóku höndum saman, 
fengu bæjarfélagið og Gáma
þjónustuna í lið með sér blésu 
til hreinsunarátaks 3.10. júní,  
og allir lögðust á eitt til að efla 
þetta átak. Ungmennafélögin 
stóðu fyrir ruslahreinsun með
fram þjóðveginum, þar sem 
vaskur hópur hreinsað rusl af 
girðingum og úr vegköntunum 
allt frá Snæfellsbæjarskiltinu 
við Stekkjarvelli, alla leið út 
að Hellnum. Á leiðinni var 
hópnum boðið inn í Görð um, 
Böðvars holti og Sam komu
húsinu Arnarstapa þar sem 
vinnu fólkið fékk hressingu  

m.a. hvannar blaða súpa, ný 
bakaðar brauðbollur, pönnu
kökur, ofl. góðgæti til að fylla 
mann skapinn af orku – enda 
var unnið gott dagsverk.

Búnaðarfélagið bauð gjald
frjáls afnot af tækjum félagsins 
í tiltektarvinnu þessa viku og 
fólk tók duglega til hendinni 
hver heima hjá sér,  og nýtti vel 
rusla og brotajárnsgáma sem 
komið hafði verið fyrir á þremur 
stöðum í sveitinni þessa viku. 

Á föstudagskvöldið sam
einuðust félögin í sveitinni 
svo um að halda „skottmarkað 
og skemmtilegheit“ á hlaðinu 
fyrir framan félagsheimilið að 
Lýsuhóli. Þar gátu allir komið 
með dót sem þeir höfðu ekki 

lengur not fyrir,  og selt það, 
gefið eða skipt á einhverju öðru 
dóti við næsta mann. Þarna 
varð úr skemmtileg markaðs
stemning og margt að sjá, skoða 
og skrafa. Fólk kom með marga 
spennandi og skondna hluti – 
og flestir sem ætluðu að fara 
tómhentir heim freistuðust til 
að taka einhverja hluti í fóstur. 
Þetta var mög skemmtileg 
kvöldstund og fólk hafði á 

orði að ástæða væri til að gera 
þetta oftar. Þetta átaksverkefni 
gekk því í alla staði mjög vel og 
árangur erfiðisins sést langar 
leiðir þegar farið er um sveitina 
– og allir sem að verkefninu 
komu eiga stórt hrós skilið. 
Vonandi verður þetta árviss 
venja að hafa hreinsunarátak í 
sveitinni á vorin. 

mb

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

      Sandholt 22a, Ólafsvík

      355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími: 436 1617

Fegurri sveitir - sveitaátak - samtaka nú... 

Nú á dögunum var haldið 
Evrópumót í sjó stang veiði á 
vegum Íslands deildar Evrópu
sambands Sjóstangveiðifélaga 
EFSA. Mótið var haldið að 
þessu sinni í Snæfellsbæ og 
er þetta fjórða mótið sem 
haldið er á Íslandi. Mótið var 
sett fimmtudagskvöldið 29. 
maí, veiðin sjálf fór svo fram 
30. og 31. maí. Mótinu lauk 
með verðlaunaafhendingu og 
hátíðar kvöldverði í Röst Hellis
sandi á laugardagskvöldinu. Á 
mótinu voru 81 keppandi frá 

12 þjóðlöndum og var róið á 
15 bátum. Veðrið var frekar 
leiðinlegt og auðveldaði 
keppendum ekki veiðina. Þó 
veiddust ellefu tonn og telst 
það gott. Auk þess að keppa 
um mestan afla var keppt 
um flestar tegundir, lengsta 
þorskinn og fleira. Gekk mótið 
mjög vel þó veðrið hafi strítt 
keppendum og allir sem að 
því komu fóru ánægðir heim. 
Höfðu þáttakendur á orði að 
þeir vildu koma aftur sem fyrst.

þa

Evrópumót í 
sjóstöng

Það er ekki blað 
í næstu viku 

Næsta tölublað Jökuls 
kemur út fimmtudaginn 26. júní



Stelpurnar okkar áttu frábæran 
leik s.l. föstudagskvöld við 
Pepsídeildarlið Stjörnunar í 
bikarkeppni KSÍ. Stjörnustelpur 
náðu loksins að brjótast í gegnum 
vörnina mínútu fyrir hálfleik og 
skoruðu mark. Þær komu svo 
ákveðnar út í seinni hálfleikinn og 
náðu að setja annað mark nánast 
strax og reiknuðu þá margir með 
að núna myndu þær rúlla yfir 
okkar konur, en svo varð ekki því 
stelpurnar vörðust vel og fengu 
aðeins á sig eitt mark í viðbót undir 
lok leiksins og má segja að ekki 
nema 30 tap sé í raun mjög góð 
frammistaða hjá stelpunum. 

Því miður náðu þær ekki að 
fylgja eftir þessum góða árangri 
eftir í næsta leik, sem var strax á 
mánudaginn, en þá lögðu þær land 
undir fót og fóru til Ísafjarðar og 

léku við BÍ/Bolungarvík í deildinni. 
Kannski hefur bikarleikurinn 
setið í þeim og langt ferðalag, eða 
kannski hvorutveggja, en ekkert 
gékk upp í leiknum. BÍ stúlkur 
skoruðu á 12. mínútu og það mark 
skildi að þegar upp var staðið. 
Fyrri hálfleikur var frekar slakur 
af okkar hálfu. Allt annar bragur 
var á stelpunum í seinni hálfleik, 
en þá hafði liðið mikla yfirburði 
og átti 56 svokölluð dauðafæri og 
í tvígang virtust þær hafa skorað 
mark, en annað var dæmt af vegna 
rangstöðu en í hitt skiptið lenti 
boltinn í slá og niður en dómarar 
sáu ekki hvort boltinn var inni eða 
ekki og mark því ekki dæmt. Í þetta 
sinn var eins og að heppnin hafi 
gleymst heima eftir því sem annar 
þjálfarinn sagði.

Stutt er í næsta leik, núna á 

laugardaginn kl. 14.00 við Keflavík, 
sem væntanlega verður leikinn hér 
heima. Skorum á fólk að fjölmenna 
og skapa góða stemmningu. Ekki 

er rukkaður aðgangseyrir því 
leikurinn er í boði Steinprents að 
þessu sinni.
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Kvennaboltinn

Grundarfjörður

1933

17. júní hátíðarhöld í Grundarfirði

Dagskráin í ár verður með �ölbreyttu sniði og hefst 
á hinu árlega Grundar- og Kvernárhlaupi klukkan 10.30 

Að lokinni andlitsmálun verður gengin skrúðganga 
klukkan 13.00 frá grunnskólanum að samkomuhúsinu 
þar sem hátíðardagskrá fer fram. 

Klukkan 14.00 verður sannkölluð carnival stemming 
á Torfabótinni þar sem skemmtilegir leikir verða í boði 
fyrir alla �ölskylduna.  Sápubolti, klifurþraut, kassaklifur 
og margt �eira

Gerum okkur glaðan dag og �ölmennum.
Nánari dagskrá verður auglýst síðar. 

verður haldið í Grundar�rði 
dagana 18. - 21. júní.

Skráningu er að ljúka!

Skráning fer fram á www.veidikort.is
Nánari upplýsingar á www.skotgrund.123.is

Skotvopna- 
og veiðikorta-

námskeið



Hátíðardagskrá  17. júní 2014 í Snæfellsbæ

Verum þjóðleg - Allir hvattir til að mæta í þjóðbúningi í tilefni dagsins. 

Nýstúdentar eru hvattir til að mæta með hvíta kollinn

Ef ekki viðrar til útihátíðarhalda verður öll dagskráin flutt inn í félagsheimilið Klif.

Íbúar Snæfellsbæjar!   Gleðilega hátíð

Kl. 08:00 
Íslenski fáninn dreginn að húni.

Kl. 11:00 
Landsbankahlaup við Landsbankann í Ólafsvík.

Kl. 12:45 
Unglingadeildin Drekinn sér um að mála börn og 
undirbúa þau fyrir skrúðgöngu í íþróttahúsinu. 
(Seldar verða blöðrur og �.) 

Kl. 13:00 
Firmakeppni hesteigendafélagsins Geisla á Ragnarsvelli.

Kl. 13:45 
Skrúðganga frá Íþróttahúsi Snæfellsbæjar.

Kl. 14:00
Á Þorgrímspalli:
Kynnir hátíðarinnar er Halldóra Unnarsdóttir

Hátíðin sett:  Kristín Björg Árnadóttir

Ávarp Fjallkonu

Helgistund:  Sr Óskar Ingi Ingason 
 ásamt kirkjukórum í Snæfellsbæ.

Söngatriði:  Alda Dís Arnardóttir

Ræða nýstúdents:  Anton Jónas Illugason

Söngatriði:  Alda Dís Arnardóttir

Listamaður Snæfellsbæjar árið 2014 tilnefndur

Söngatriði:  Alda Dís Arnardóttir

Ingó töframaður

Pæjustelpur sýna dans

Félagar í Hestaeigendafélaginu Hring 
koma ríðandi inn í bæinn.

Á Sáinu:
Sjoppa, hoppukastalar, kassaklifur, minigolf og 
leiktæki í umsjón Unglingadeildarinnar Drekans.
Froðuveisla í boði Slökkviliðsins í Snæfellsbæ 
ef veður ley�r.

Við Sjávarsafnið á Norðurtanga:
Hestaeigendafélagið Hringur ley�r börnum 
að fara á hestbak

Hótel Hellissandur:
Veitingasala
Opið frá kl. 12:00 - 23:00

Ka� Sif:
Veitingasala 
Opið frá kl. 11:00-22:00

Í Pakkhúsinu:
Handverkssala
Opið frá kl. 12:00-17:00 

Hraunið:
Veitingasala
Opið frá kl. 12:00-23:00

Átthagastofa:
Ljósmyndasýning: Hrönn Sigurgeirsdóttir
Opið frá kl. 09:00-17:00

Ka�húsið Gamla Rif:
Hátíðarpönnukökur
Loji Hōlskuldsson sýnir myndir unnar með �ostækni
Opið frá kl. 12:00-20:00

Athygli hundaeigenda er vakin á 
að samkvæmt samþykkt um hundahald 

í Snæfellsbæ er óheimilt að vera með 
hunda á hátíðarsvæðinu. 
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Ansi góður mánuður var hjá 
línubátunum sem réru frá nesinu 
og allmargir þaðan náðu yfir 100 
tonnin og meira segja bátar sem 
hafa ekki oft fiskað yfir 100 tonnin. 
Kristinn SH var hæstur bátanna og 
var hann jafnframt hæstur allra 
smábáta á landinu í maí. Var hann 
með 219 tonn í 23 róðrum. Bíldsey 
SH sem réri frá Breiðdalsvík var 
með 151 tonn í 15, Tryggvi Eðvarðs 
SH 138 tn í 22, Brynja SH 112 tn í 
19, Sæhamar SH 107 tn í 22, Særif 
SH 106 tn í 19, Guðbjartur SH 101 
tn í 20, Stakkhamar SH 104 tn í 23. 
Svo má nefna Ingibjörgu SH sem 
var með 79 tn í 20.

Sverrir SH mokfiskaði og var 
langhæstur smábátanna undir 10 
BT og var með 71 tn í 18 róðrum. 
Glaður SH 29 tn í 19 og Álfur SH 
55 tn í 15. 

Nokkrir dragnótabátar hafa 
landað afla í júní og er Gunnar 
Bjarnason SH með 18 tn í 2. Markús 
SH sem hét áður Guðmundur 

Jensson SH með 20 tn í 2, Esjar 
SH 27 tn í 3. Ólafur Bjarnason SH 
11,2 tonn í einni löndun. Magnús 
SH 34 tonn í þrem róðrum. Egill 
SH 17 tn í 2. 

Kvika SH hefur átt ansi góðu 
gengi að fagna núna í vetur var orðin 
ansi sjúskuð þegar pistlahöfundur 
sá bátinn á Arnarstapa fyrir um viku 
síðan. Núna er báturinn kominn á 
land og nokkuð langt á land, en 
hann er núna á bænum Gröf og 
spurning hvort eigi að lappa aðeins 
upp á bátinn. 

Pistlahöfundur er búinn að vera 
að keyra rútu um Snæfellsnesið 
og komið í alla bæina og nokkuð 
gaman er að koma á Arnarstapa en 
gríðarlegur fjöldi ferðamanna er 
þar út um allt og myndar í gríð og 
erg. Enda er bryggjustæðið þarna 
ansi fallegt og merkilegt hversu 
margir bátar eru að róa þaðan 
miðað við hvað höfnin er lítil. 

Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Sjómannadagsmót Skot
grund  ar fór fram fimmtudaginn 
fyrir Sjómannadag á skot æfinga
svæði félags  ins. Þetta er í annað 
skipti sem þetta mót er haldið 
og eru skipu leggjendur móts
ins hæst ánægðir með hvað 
mæt ingin var góð. Mótið var 
þannig sett upp að keppt var 
um bestan árangur ein stakl inga 
ásamt því að sjó menn lögðu sín 
stig saman gegn stigum lands
liðsins. Landsliðið sigraði að 
þessu sinni og er staðan því jöfn 
í einvíginu, en sjómenn unnu á 
síðasta ári.  

Einstaklingskeppnin var mjög 
spennandi en Unnsteinn Guð
munds son hafnaði í fyrsta sæti 
og tók Karl Jóhann Jóhanns son 
annað sætið.  Gunnar Ásgeirs

son og Eymar Eyjólfsson voru 
svo jafnir í þriðja sæti, en þar 
sem Gunnar fékk fleiri stig fyrir 
„dobblin“ fékk hann bronsið. 
Þess má þó geta að Eymar var 
að skjóta með pumpu og er 
árangur hans undraverður ef 
það sé tekið til greina.

Heilt á litið þá var þetta vel 
heppnað mót og hin mesta 
skemmtun. Að móti loknu 
var svo slegið á létta strengi 
og brugðið á leik.  Við viljum 
þakka öllum þeim sem tóku 
þátt í mótinu eða komu að því 
á annan hátt fyrir skemmtilega 
kvöldstund.

Hægt er að skoða myndir 
frá mótinu á heimasíðu Skot
grundar www.skotgrund.123.is

Aflafréttir

Sjómannadagsmót

Starfsfólk óskast í sundlaug 
og íþróttahús Snæfellsbæjar
Karlmann vantar í baðvörslu við sundlaug Snæfellsbæjar og 
kvenmann vantar í baðvörslu við íþróttahús Snæfellsbæjar.  
Viðkomandi þurfa að geta ha�ð störf í kringum 20. ágúst.

Um er að ræða vaktavinnu og felst star�ð í baðvörslu, 
ræstingu og afgreiðslu. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2014.

Laun eru skv. kjarasamningi sam�ots bæjarstarfsmannafélaga 
og Launanefndar sveitarfélaga.

Umsóknareyðublöð má nálgast á skrifstofu Snæfellsbæjar, 
Klettsbúð 4, Hellissandi eða á heimasíðunni, www.snb.is

Nánari upplýsingar gefur íþrótta- og æskulýðsfulltrúi í 
síma 894-2446, netfang sigrun@snb.is

Við áskiljum við okkur rétt til að taka hvaða umsókn sem er eða hafna öllum.

Þá er komið að hinu árlega 
kvennahlaupi ÍSÍ og SJÓVÁ 
þar sem stelpur á öllum aldri 
koma saman, hafa gaman og 
hreyfa sig. Í ár er 25 ára afmæli 
hlaupsins og eru bolirnir 
fallega bleikir að þessu sinni.

Þátttökugjaldið fyrir 12 ára 
og yngri er kr. 1.000 en fyrir 13 
ára og eldri kr. 1.500. Innifalið 
er bolur verðlaunapeningur, 

frítt í sund o.fl. Skráning er 
í Sundlaug Ólafsvíkur eða í 
upphafi hlaups.

Hlaupið hefst kl. 11:00 í 
Sjómannagarðinum í Ólafsvík 
laugardaginn 14. júní og hægt 
er að velja um að fara 2,5 km 
eða 5 km. Sjáumst hressar 
og kátar. Tilvalið að taka 
ungabörnin  með sér í kerru!

Í prentaðri útgáfu Jökuls í 
síðustu viku var því ranglega 
haldið fram að Kristinn Jónas
son hafi verið bæjarstjóri 
Snæfellsbæjar frá stofnun 
sveitar félagsins, hið rétta er að 
Kristinn tók við sem bæjarstjóri 
árið 1998.

Snæfellsbær varð til við sam

einingu fjögurra sveitar félaga 
árið 1994 og fyrsti bæjar stjóri 
sameinaðs sveitarfélags var 
Stefán Garðarsson, Guðjón 
Petersen tók við af Stefáni í 
nóvember 1995 og gegndi því 
starfi út kjörtímabilið.

jó

Kvennahlaup 14. júní

Leiðrétting



Gengið hefur verið frá samningi 
milli VÍS og Grundarfjarðarbæjar 
um tryggingar sveitarfélagsins til 
næstu þriggja ára að undangengnu 
út boði á vegum Ríkiskaupa. Við 
undir ritun samningsins færði 
Auður Björk Guðmundsdóttir 
fram kvæmdastjóri hjá VÍS sveitar
félaginu ávísun upp á rúmlega 
eina milljón króna. Það er ágóða
hlutdeild bæjarins vegna góðrar 

tjónasögu undanfarin ár.
Grundarfjörður hefur verið í 

viðskiptum við VÍS um árabil. „Við 
erum vitaskuld mjög ánægð með 
að það farsæla samstarf haldi áfram. 
Starfsfólk bæjarins og íbúar hafa 
lagt sitt af mörkum til að fyrirbyggja 
tjón og slys. Reynslan er ólygnust 
og ávísunin ber vott um það,“ segir 
Auður Björk.

 Björn Steinar Pálmason bæjar

stjóri tekur undir að samstarfið 
hafi verið gott. „Við viljum auð
vitað að stuðla að öruggu um  hverfi 
og vinnu í allri starfsemi sveitar
félagsins og leggjum okkur í líma 
um það. Samstarfið við VÍS hefur 
verið til fyrirmyndar í alla staði og 
ánægjulegt að það haldi áfram í 
kjölfar útboðsins.“

 Þegar hefur verið ákveðið að 
ágóðahlutdeildinni sem hefur 
áunnist með markvissu for varna
starfi sveitarfélagsins, verður 

varið í að endurnýja leiktæki á 
leik skólanum og var ávísunin af 
hent þar. „Okkur er umhugað um 
vel ferð viðskipta vina og það er 
ánægjulegt að öflugt for varnar starf 
skili sér til baka til sam félagsins 
með þessum hætti. Við óskuðum 
eftir að fjármunirnir yrðu nýttir í 
eitthvert gott og þarft sam félags
verkefni og fannst vel til fundið 
hjá heimamönnum að láta yngstu 
kynslóðina njóta góðs af,“segir 
Auður Björk.

VÍS tryggir Grundarfjarðarbæ

Sumaropnun er eftirfarandi:

Verðskrá:

Börn:
Börn 0-9 ára (árið gildir)……… FRÍTT
Börn 10-16 ára (árið gildir)…… 200 kr.
Afsláttarkort 10 skipti……… 1.500 kr.
Afsláttarkort 30 skipti……… 3.500 kr.
Árskort…………………… 10.000 kr.

Fullorðnir:
Fullorðnir……………………… 500 kr.
Afsláttarkort 10 skipti……… 3.000 kr.
Afsláttarkort 30 skipti……… 7.000 kr.
Árskort…………………… 26.000 kr.
Elli- og örorkulífeyrisþegar…… FRÍTT

Gildir frá 1. júní - 1. september
Lokað verður 17. júní

Virkir dagar frá kl. 07:00-21:00
Helgar  13:00-17:00

Börnum yngi en tíu ára verður óheimilt 
að fara í sund nema í fylgd með syndum 
einstaklingi sem er �mmtán ára eða eldri.

Ábyrgðarmaður tekur fulla ábyrgð 
á barni og fylgir því alltaf hvort sem er 
í lauginni eða í pottunum.

Verið ávallt velkomin.

Annað:
Sturta…………………… 350 kr.
Leiga á handklæði……… 350 kr.
Leiga á sundfötum………350 kr.
Sjampó/hárnæring…… . .350 kr.

Sundlaug Snæfellsbæjar í Ólafsvík 

Á myndunum eru f.v. Jón Gunnlaugsson umdæmisstjóri VÍS á Vesturlandi, Sigur-
borg Kr. Hannesdóttir forseti bæjarstjórnar, Auður Björk Guðmundsdóttir fram-
kvæmdastjóri hjá VÍS og Björn Steinar Pálmason bæjarstjóri í Grundarfirði.



30% AFSLÁTTUR AF VINSÆLUSTU

BIOTHERM 
LÍKAMSVÖRUNUM.

10% AFSLÁTTUR AF ÖÐRUM

BIOTHERM 
VÖRUM.

20% AFSLÁTTUR AF  
SKIN BEST
LÍNUNNI.

KAUPAUKI* AÐ HÆTTI BIOTHERM FYLGIR ÞEGAR KEYPTAR ERU VÖRUR FYRIR 7.900 EÐA MEIRA. *E
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BIOTHERM BOMBA
Í APÓTEKI ÓLAFSVÍKUR FÖSTUDAGINN 13. JÚNÍ.

HÚÐIN Í SÍNU BESTA FORMI.
NÚNA. Í KVÖLD. Á MORGUN.

LEIGHTON MEESTER

LAGFÆRIR EINS OG 
SERUM, VERNDAR 

EINS OG KREM

ANDOXANDI 
OG VERNDAR 

HÚÐINA.

ÞREYTULEG HÚÐ – ÓJÖFN HÚÐ – FÍNAR LÍNUR

SKIN • BEST 
NÝTT

STRAX: jafnari húð og mýkri húð, full af orku.
EFTIR DAGINN: húðin er jafn mjúk og slétt og að morgni.
EFTIR 8 VIKUR*: jafnvel vinir tala um hvað húðin er miklu fallegri.*N
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