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Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!

Klassisk
ansikts-
behandling
• Rengöring • Peeling • Portömning • Brynplock
• Avslappnande massage  • Samt mask och dagkräm

• Helkroppspeeling 
• Massagebad där vi samtidigt 
  bjuder på något gott att förtära
• Helkroppsmassage 
• Ansiktsmask och dagkräm

120 min.

75 min.

Helkroppsmassage 

Delkroppsmassage

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt och verkan.

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud
• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt
• Reducerar fina linjer
• Uppstramande
• Reducerar rodnad (erytem)

Klassisk 90 min.

Klassisk 45 min.

Ord pris 995 kr

Ord pris 475 kr

Ord pris 845 kr

400:-400:-

300:-300:-

NYHET!

från
   Dofta® 565:-565:-

Spikmatta
Rek utpris 699 kr

Katalytiska 
     doftlampor!

Välkomna till ett härligt 2010 med spännande och sköna behandlingar önskar Catrine & Anett!

795:-795:-

ord. 500:-

ord. 400:-

Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2010. Ännu fler erbjudanden på
www.friskhud.nuTidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

Bästa boktipsen i jul
Hon har en kärlek till böcker och svamp.

Här ger bibliotekarie Krystyna Öjerskog de bästa boktipsen inför julen. 
Dessutom rekommenderar hon en soppa gjord på 

Karl-Johansvamp att servera på julbordet. 

Vad önskar du dig 
mest av allt i julklapp?
– Egentligen är det bara att 
människor i min omgivning 
får vara friska och må bra. 
Det kan låta lite högtravande, 
men så är det. Jag tycker man 
ska vara lycklig för det lilla i 
vardagen. Jag har redan givit 
mig själv en tidig julklapp. 
Det var när jag slutade röka 
för tre veckor sedan. San-
ningen är den att jag har 
fimpat för gott!

Ditt bästa boktips för 
julledigheten?
– För några år sedan hade jag 
sagt Stieg Larssons triologi, 
varav den sista, ”Luftslot-
tet som sprängdes”, nyligen 
hade premiär på bioduken. 
Böckerna är betydligt bättre 
än filmerna, så de som ännu 
inte har läst dem rekommen-
derar jag att göra det. En ny 
bok som jag vill framhålla är 
”Skära för sten” som är Abra-

ham Vergheses debutroman.

Ge ett exempel på en 
riktigt bra ungdoms-
bok?
– ”Om jag kunde drömma” 
som är skriven av Stephenie 
Meyer. Det är en utomor-
dentligt spännande kärleks-
roman.

Vem är din favoritför-
fattare?
– Jag har särskilt två favori-
ter. Det är Victor Hugo och 
Alexandre Dumas. De skrev 
båda bra och spännande 
berättelser. Deras böcker är 
fängslande och lämnar spår 
hos läsaren.

Vad kan du inte vara 
utan på julafton?
– Julskinkan kan jag inte vara 
utan, den måste finnas där 
varje år. En soppa gjord på 
Karl-Johansvamp är också 
ett måste. Det kan jag rekom-

mendera alla att servera på 
julbordet.

Vilken tycker du är den 
finaste julsången?
– Stilla Natt. Den ger stäm-
ning och står för tradition. 
Jag minns den från min barn-
dom.

Ditt bästa svamptips i 
juletid?
– För den som gillar kanta-
reller, så är det bara att gå ut i 
skogen och plocka. Det finns 
gott om dem. Sedan så kan 
jag tipsa om boken ”Galen i 
svamp” där det finns massor 
av fantastiska recept att 
finna.

Vad blir ditt nyårs-
löfte?
– Att jag ska börja motionera 
regelbundet i kombination 
med bra kosthållning.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Krystyna Öjerskog.
Ålder: 54.
Bor: Västerlanda.
Arbete: Bibliotekarie, 
Lödöse. (Legitimerad svamp-
konsulent)
Stjärntecken: Tvilling.


