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Föreningen Gamla Stan är osäkra på
hur länge stjärnorna hängts upp på
Hospitalsgatan. Vet du? Tveka inte att
höra av dig – de behöver din hjälp!
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Glaymsels upp

NÄR VI GÅR MOT JUL

I Gamla Stans pittoreska kvarter har människor flanerat i århundraden.
Här möts dåtid, nutid och framtid i en miljö som erbjuder något lägre
tempo än på andra håll. Med julen på ingång exploderar området av
vacker belysning, traditionsenlig julskyltning och det för området kanske
mest klassiska inslaget – julstjärnorna på Hospitalsgatan.
Gamla Stans kvarter har utgjort hjärtat av
Norrköping sedan medeltiden. Idag bedrivs
handel och verksamheter i de vackra gamla
husen som kännetecknar området, från
Repslagaregatan i söder till Carl Johans
park i norr – med Strömmen som gräns åt
väster och Östra Promenaden i öster. Här är
butikerna lite annorlunda och stämningen så
här års lite juligare.
– Det är så mysigt här så här års.
Fastigheterna lyses upp och gatorna fylls av
dekorationer. Särskilt stjärnorna som pryder
Hospitalsgatan är mycket uppskattade
och omtalade varje år, säger Helene Ådahl,
ordförande i föreningen för Gamla Stan,
och riktar ett stort tack till fastighetsägarna
Magnentus, Familjen Westerbergs fastigheter, Fastighets AB Balder och Fastighets
AB Hjälpsamheten som gör uppsättningen
möjlig.
Gamla Stan föreningen är en ekonomisk
förening för företag i samverkan. Syftet är att
bilda en plattform för aktiviteter, samverkan
och marknadsföring för medlemsföretagen.
Föreningen Gamla Stan i Norrköping
har funnits i sin nuvarande form sedan
1986. Dess föregångare, Hospitalsgatans

Köpmannaförening, tror Helene har funnits
sedan 1950 talet, förmodligen ännu längre.
– Vi jobbar för bättre samverkan för företag
i vårt område. Vi lyssnar, vi förändrar och vi
blickar framåt. Det finns ett behov av den här
typen av möten i vårt område, säger Helene.
Som på de flesta håll har arbetet för
föreningen sett något annorlunda ut under
året som gått, med anledning av pandemin.
Framför allt har arbetet gått ut på att stötta
medlemmar och möjliggöra för tips och idéer
mellan verksamheterna.
– Till exempel började någon tidigt i våras
med att bara ta en kund åt gången i sin butik
för att förhindra smittspridningen, andra
började med tidsbokning utöver öppettider
och flera erbjuder hemleverans och möjligheten att betala utanför butiken. Det både
anpassas och hittas nya lösningar på hur vi
kan göra upplevelsen bättre för kunder och
besökare, säger Helene och skickar med en
uppmaning:
– Ta gärna kontakt med butiken du vill
besöka innan besöket och hör efter hur just
de gör. Om du känner att du inte vill gå in
brukar det gå att lösa på andra sätt.
Idag är man strax under 20 medlemmar i

Helene Ådahl, ordförande
i föreningen för Gamla
Stan.

föreningen. Trots rådande pandemi har fyra
nya medlemmar anslutit under året: Rafaela
Mode, Thea Coffea, Boutique Sidartha och
H-J:s Symaskiner.
– Föreningens alla medlemmar finns på vår
hemsida och där kan man läsa mer om våra
butiker och verksamheter.
Som ordförande i föreningen skickar
Helene med en julhälsning till
alla i Norrköping.
– Vi i Gamla Stan i
Norrköping önskar
alla kunder och
flanörer mysiga och
trygga stunder runt
om i vår fina stadsdel.
Varmt välkomna!

VÄLKOMMEN
- DIN HANDLING
GÖR SKILLNAD,
HANDLA LOKALT!

Agaton
Färger Natur, Antracit, Blå, Multi och Rost

Från 2790:-

140*200 2790:-, 155*230 3590:-, 200*290 5790:-, 240*340 8850:-, 300*400 12950:-,
Rund 160 2795:-, Rund 200 4950:-, Rund 240 7750:-

Wahlbecks mattor
Norrköping: Nygatan 118 • Tel: 011-12 79 30
Linköping: Hamngatan 16 • Tel: 013-14 60 30
Vardagar 10–18, Lördag 10–14

Välkommen till Sveriges
största mattkedja!

Wahlbecks mattor
www.wahlbecksmattor.se
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Julgodiset

som är gott och som gör dig gott

Vår Hälsocoach Sanna
Dahlström tipsar om
julens läckerheter i ny
hälsosam tappning.  

Sanna menar att det visst går att få till
hälsosammare val både vad gäller julmat och
julgodis. Genom att reducera antalet ingredienser
som inte tillför näring, och istället addera sådant
som är positivt för kroppens metabolism, så kan vi
baka julgodis som faktiskt gynnar vår hälsa. Men
det viktigaste av allt är ändå att det fortfarande är
gott, det ska vi inte tumma på, menar Sanna.  

– Du kommer långt på att sträva efter att det som
du stoppar i dig skall fylla någon slags funktion i din
kropp. I honung, nötter och frön finns det massvis
av näring, men tyvärr innehåller skumtomten desto
mindre näring. Det betyder inte att vi aldrig mer
i livet får ta en skumtomte, men det är vettigt att
inte låta den större delen av vårt intag bestå av just
skumtomtar, säger Sanna.  

Pepparkaksbollar
Använd en matberedare och mixa
samman:  
2 dl solroskärnor   
2 msk chiafrön   
20 färska urkärnade dadlar  
2 krm vanilj  
1 tsk pepparkaskrydda  
½ dl kokosolja eller smör  
Rulla sedan bollarna i önskad storlek
och avsluta med att rulla dem i en
blandning av kanel och stevia sötströ.

Ingredienser:  
3 dl cashewnötter   
1 dl kokosolja  
½ dl honung  
4 ägg (separera vitan från gulan)  
1 kuvert saffran   
200 gram vit choklad (gärna sockerfri)  

Chokladfudge
Rör samman  
2,5 dl mandelmjöl  
1 dl kokosolja  
½ tsk vaniljpulver   
1,5 dl agavesirap eller honung   
1,5 dl kakao

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 grader.
Mixa cashewnötter, kokosolja,
honung, saffran och äggulor i matberedare tills du fått en jämn smet.
Vispa äggvitan fluffig.

När du fått en jämn smet, fördela
massan på en bakplåtsklädd form
och toppa med 1 tsk flingsalt. Om
du vill kan du även smälta mörk
choklad och ringla över.

Smält chokladen.
Rör samman alla ingredienserna och
häll sedan ut i en bakplåtsklädd form.
Grädda i ugnen i 20-25 minuter.

Låt fudgen stelna i frysen i minst
30-90 minunter innan du skär upp
den i lagom stora bitar.

Sanna
Dahlström
Hälsocoach

Saffransblondie  

Låt kakan svalna och servera med
vispad grädde eller kokosgrädde och
toppa med rårörda lingon.

Info om Sanna
Diplomerad Hälsocoach som brinner för att motivera
och inspirera till en mer hälsosam livsstil. Älskar att
laga hälsosam mat och att träna, helst ute i naturen.
Instagram: @sannadahlis
Facebook: @halsocoachsannadahlstrom

Sanna om hälsa
”Jag träffar dagligen människor som behöver stöttning i att leva mer hälsosamt. Jag är
övertygad om att alla har en potential att nå sina mål. Med rätt verktyg går det att bygga
upp en motivation som kommer vara drivkraften mot målet. Det är viktigt att se helheten
i en hälsosatsning –både fysiska och psykiska faktorer spelar in. Kost, träning, sömn och
stress är viktiga hälsokomponenter som alla går att arbeta framgångsrikt med.”  

HELA
HELA DENNA
DENNA BILAGA
BILAGA ÄR
ÄR EN
EN ANNONS
ANNONS

5
5

3 för 1

MYSIGA
TRÖJOR I VINTER
H I T TA R D U H O S

Dela gärna med en kompis

EMMY
Mode & Interiör

Hospitalsgatan 16 • 011-10 11 40
Öppet: Tis, tor, fre 11-18
Lör 10-14

till
mig

emmymode&interiör
emmybutik
www.emmymode.se
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Av Socialstyrelsen Leg. Optiker

HEMTREVLIGT
till
dig

Birka
Inklusive skärm,
svart eller vit

1399kr
Ljusdal
Exklusive skärm

från 839kr

Moto 3:a

nu 999kr
(2999 kr)

Flaminigo
Inklusive skärm

1399kr



VÄRDECHECK SYNUNDERSÖKNING
Gäller vid köp av kompletta glasögon
i erbjudandet 3 för 1.
Kan ej kombineras med andra
kuponger eller erbjudanden.

400:-

Norrköping, Gamla Rådstugugatan 19, tel 011-10 17 30. Vard 9:30-18 Lörd 10-14
Linköping, Storgatan 38, tel 013-12 12 80 Vard 9:30-18 Lörd 10-14
Mjölby, Jerikodalsgatan 2, tel 0142-142 56 Vard 10-18 Lörd 10-14.
Avvikande öppettider kan förekomma se direktoptik.se. Giltig t.om 27 december
PRÄSTGATAN 5 • 011-12 72 85 • www.willesel.se
ÖPPET MÅND-FRED 10.00-18.00 LÖRD 10.00-15.00 SÖND 11-15
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Julklappstips!
LÅT DIG INSPIRERAS AV BUTIKERNA I DITT CITY!

Ring silver/guld med lemonquarz.
8.400 kr
JOHANSSON & SCHÖTTLE
Prästgatan 8
Skonsam tandblekning.
Vita tänder i Jul från 3.000 kr
DE GEERKLINIKEN
Gamla Rådstugugatan 31

Klänning stickad från E AVANTGARDE.
100% bomull. 2 färger. Stl S–3XL
1.599 kr
Halsband Rubber Deco 1.199 kr
BUTIK BETTAN
Gamla Torget 10

ILVES Broddkänga. Dam och Herr.
Från 1299 kr
SKÖNA SKON
Linden Köpcentrum

Blus från Isay
Pris 749 kr
EMMY MODE & INTERIÖR
Hospitalsgatan 16
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Fina naglar till jul och nyår!
Akzents gelenaglar
Förlängning 490 kr
Förstärkning 390 kr
LASER OCH SKÖNHETSKLINIKEN
Drottninggatan 63a

Mysiga sockar från Taubert.
Olika färger
Pris från 119 kr
BODYLINE
Linden Köpcentrum

Superserum som stärker hudens försvar
– alla hudtyper! Exuviance proffessional
Nu 599 kr (689 kr)
LASER OCH SKÖNHETSKLINIKEN
Drottninggatan 63a

Spectra handknuten ullmatta
140x200 - 4.995 kr 160x230 - 6.995 kr 200x290 - 9.995 kr
WAHLBECKS MATTOR
Nygatan 118

Viva kristallkrona
3.939 kr
WILLES EL
Prästgatan 5

Sköna fodrade varma vantar
från Öjbro Vantfabrik.
500 kr (ord 550 kr)
Finns i flera färger och mönster,
både dam och herrstorlek!
MODEHATTEN
Hospitalsgatan 16

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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Julklappstips!
LÅT DIG INSPIRERAS AV BUTIKERNA I DITT CITY!

Hänge 18 k guld med agat
11.600 kr
JOHANSSON & SCHÖTTLE
Prästgatan 8

Invisalign Nästintill osynlig
tandställning från 20.000 kr
DE GEERKLINIKEN
Gamla Rådstugugatan 31

Härlig morgonrock i bomullsfrotté från Pelle
Vävare. Dam/herr, olika färger
Från 1.795 kr
BODYLINE
Linden Köpcentrum

JOYA Montana PTX Dam
2.199 kr
SKÖNA SKON
Linden Köpcentrum

Stickad tröja från Isay
Pris 849 kr
EMMY MODE & INTERIÖR
Hospitalsgatan 16

Sköna merinostrumpor
från Öjbro Vantfabrik.
Finns i flera färger och mönster,
storlek lagom och rejäl!
180 kr
MODEHATTEN
Hospitalsgatan 16

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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SLUTA INT E!

Fokus nu, är att göra oss fina för oss själva!
Nu får du köpa något som passar
din dag/ditt tillfälle!
Det kan vara en skön klänning eller
mjuk tröja och byxor. Nya jeans kanske!
Men ute kan vi vara, så en varm jacka
och varma byxor behöver vi alla!

Vill att vi fixar detta!

En butik blir kvar om vi alla hjälps åt
och handlar!

Hjälp Butik Bettan överleva!

Det finns en
skönhet i alla
storlekar

36/ - 52/
38
56
V I L L H A E GE N T I D I B U T I KEN ?

Varaktig
förändring med
hälsocoach

Luft kramar Bettan
Mån-fre 11-18. Lör 11-15
Söndagar i advent 12-16

Följ oss på

@butikbettan

011-10 30 11, 070-587 07 47 • Gamla torget 10

Vi designar och tillverkar i egen ateljé.
Välkommen!
Hos oss träffar du alltid en erfaren guldsmed.

Hälsocoachning ger dig individuellt anpassade verktyg

guldsmedsatelje.se

för beteende- och/eller livsstilsförändringar. Det passar

Måndag Stängt • Tisdag-Fredag 10-18 • Lördag 10-14
Prästgatan 8 • Norrköping • 011-10 76 15

utmärkt för dig som vill:
• Komma igång med träningen
• Lägga om din kost
• Gå ner i vikt
• Sluta röka
• Stressa mindre
• Skapa sunda sömnvanor
• Nå dina hälsorelaterade mål

Hur går det till?
Coachingen baseras på motiverande samtal, en teknik
som med framgång används för olika typer av hälsorelaterade
livsstilsförändringar. Vi inleder med ett skonsamt konditions-

KUNGSTV BILD & LJUDKLAPPAR
Fri hemkörning och TV-kalibrering 32”-75” (gäller TV från 3.990:- )

R

K-HD
UHD 4

40”
z
rt-tv
600 H
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id WiF
Andro

D
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D
INSTALLERA

PÅ KÖPET!

4.990:-

PÅ KÖPET!

20 Års
NY! 20
LED
Q
”
5
6
PQI
3200

PANASONIC TX-50HX602E

NY! 50” 4K HDR LED Tv, 1200 HZ, WiFi
Smart-tv, SVT-Play Inbyggd Comhem
box, 3st Inbyggd HDTV-mottagare,
Dolby Vision.

Hälsocoaching 45 min 725 kr
Hälsocoachingpaket
med 4 träffar 2695 kr
Boka på 011-15 95 95, BokaDirekt eller
norrkoping@stjarnkliniken.com

(Rek. pris 1.199:-)

JBL FLIP ESSENTIAL

NY! Tålig IPX7 bluetooth
högtalare med upp till 10
timmar batteritid. JBL bas
sound i bärbar kompakt form.
d

elöna

Prisb

SAMSUNG QE65Q64T

NY! 65” QLED 4K Tv, snabb 3200PQI,
WiFi Smart-tv 5.5, SVT-Play, TV4-Play,
D-Play, Apple-tv, Bluetooth, Surround
Ljud, HDTV-Mottagare

Kontakt och inspiration
Mail: sanna@stjarnkliniken.com

(Rek.pris 1490:-)

1.990:- 1.290:-

HARMAN KARDON
CITATION ONE

NY! Vass Aktiv högtalare
med Google Home WiFi
Multirumsljud, Bluetooth,
Röststyrning, Spotify

NY! High-End WiFi/Bluetooth
Högtalare inbyggd
förstärkare. Riktigt bra ljud.
Multirum ljud Google
Home/Assistans, Spotify,
Internet radio mm

JBL TUNE 750 BTNC

(Rek.pris 1.990:-)

Trådlös Bluetooth hörlur
med Aktiv Brusreducering
laddbar, Pure bass system

PANASONIC SC-HC200
Tuff Platt Micro Stereo
med Trådlös Bluetooth,
CD och Radioinbyggda
högtalare.

öbel
Retro M
890:-

TIVOLI AUDIO MODEL ONE

4.990:- 1.880:TECHNICS
OTTAVA SC-C30

PÅ KÖPET!

790:-

ller
Pris gä
butik.
i
t
s
a
d
en

(Rek. pris 6.999:-)

D
LEVERERA
D
INSTALLERA

(Rek.pris 14.990:-)

och omfattningen anpassas efter dina behov och önskemål.

790:-

ll

mode

11.990:-

(Rek.pris 8.990:-)

NY! 40” 4K-LED tv, 600 Hz, ANDROID
WiFi Smart-tv, Chromecast, SVTPlay, TV4-Play, D-Play, HK ljuddel

test som tar ca 10 min, oavsett vilken form du är i. Upplägget

50” U
Hz
1200
v
mart-t
WiFi S

RAD
LEVERELERAD
INSTAL

6.990:-

(Rek.pris 6.490:-)

SHARP 40BL50EA

HDR
HD-4K

(Rek. pris 2490:-)

NY! Läcker retro radio med
mycket bra mottagning
och ljuddel. (Finns även
med trådlös Bluetooth
2.180:-)

2.990:(Rek.pris 4490:-)

2.990:(Rek.pris 3.990:-)

ROADSTAR
HIF-1993D+BT

Ny! Retrostereo med
CD, Radio, Kassett och
LP skivspelare, 80 watt
aux-ingång, USB-Inspelning, NY DAB/FM Radio
Tonkontroll, Bluetooth.

KLIPSCH BAR 40

Vass 320 watt TV-Soundbar med trådlös
subwoofer, Bluetooth, HDMI-ARC Anslutning+
analog/digital ingång passar alla tv, Fjärrkontroll

www.kungstv.se

Facebook: @HälsocoachSannaDahlström
Instagram: @sannadahlis
Trädgårdsgatan 4, 011-12 60 69 • www.kungstv.se

email: kungstv@euronics.se

Priserna gäller så länge lagret räcker
dock längst t.o.m 12/23
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TILL DINA FAVORITER HITTAR DU PÅ BODYLINE

Den kanske mest uppskattade julklappen är den personliga. Så vad kan passa
bättre än underkläder? Med ett brett utbud av modeller och varumärken
hittar du både den lyxiga och bekväma julklappen på Bodyline.
Har du kört fast i julklappsjakten? Lugn. Då är
Bodyline på Lindens övre plan, eller Bodylines
nya pop up-butik på Lindens nedre plan, butiken
för dig. Från honom till henne eller tvärtom? Här
finns något för alla och en julklapp härifrån är både
bekväm och funktionell.
– Här finns både trendiga och bekväma
underkläder i årets färger, säger Lisa Soner Isik.
Hon har drivit Bodyline i drygt 25 år och byggt
ett starkt varumärke där kunderna vet att hon
och hennes personal alltid ger sitt yttersta för
att kunden ska vara bekväm vid utprovning av
underkläder.

Uppdatera BH-samlingen
Många kvinnor, påpekar Lisa, är dåliga på att
uppdatera BH-samlingen i garderoben. Med åren
är det något som behöver göras.
– För att slippa bekymmer med skavande BH, öm
byst och rygg tycker jag att man åtminstone ett par
gånger i livet – efter puberteten, efter amning och
framåt 60-årsåldern – bör gå till en professionell
butik för att prova ut en BH ordentligt. Det kan göra
stor skillnad, säger hon.
– Dessutom, fortsätter Lisa, är det många som i
detta nu jobbar hemifrån. Med en mer påfrestande
arbetsställning ökar påfrestningen på kroppen – då
är en bekväm BH otroligt viktig, säger hon.
Butiken är stor på kända
varumärken som Calvin
Klein, Björn Borg,
Chantelle, Primadonna,
Marie jo och Calida.
Men ett bra märke är
inte alltid synonymt
med underkläder

”VARMT
VÄLKOMMEN TILL
BODYLINE”

som passar alla. Lisa understryker att det är stor
skillnad på både märke och modell. Därför är den
personliga servicen a och o. Lisa med personal
nöjer sig inte med att det sitter bra – det ska sitta
helt rätt!
– Även om du tycker att en BH ser ut att sitta rätt
vet vi, med vår erfarenhet, hur den kan sitta ännu
bättre. Ingen kropp är den andra lik. Trots att vi har
väldigt många modeller kan det ändå vara svårt att
hitta rätt ibland. Vid behov får vi då justera BH:n,
säger Lisa och berättar att det kan handla om att sy
in, lägga ut eller flytta ett axelband.
– Oavsett vad så löser vi det alltid, så att du som
kund blir supernöjd. Vi har kunder från hela landet
som kommer för att handla här hos oss. Det måste
väl ändå vara ett kvitto på hög kundnöjdhet?

säkert kort oavsett vem du ger julklappen till. Det
är ett bra tips till den där personen i familjen som
”aldrig önskar sig något”, säger Lisa.
För den som vill känna sig extra fin, eller ge bort
en lyxig julklapp, är det spets som gäller.
– Spets är min personliga favorit! Årets färgtrender går åt jordtonshållet, med mycket brunt,
koppar och guldiga toner. Dessutom är djurmönster
starkt i år. Modellmässigt har den bygellösa BH:n
även gjort comeback.

Presentkort – en god idé

Pop up-butik

Ett presentkort till jul kan kanske också vara en
god idé? Det brukar uppskattas av dem som själva
gärna klämmer, känner, väljer ut och uppskattar
den där extra hjälpen för maximal komfort.
Morgonrockar och pyjamasar är också populära
julklappar, både för honom och henne.
– Att ge bort något skönt och bekvämt är alltid ett

Lisa Soner Isik

Utöver den ordinarie butiken på Lindens övre
plan hittar du numera Bodylines pop up-butik
på Lindens nedre plan. Det här är en tillfällig
åtgärd för att sprida ut kunderna med anledning
av coronapandemin. Dessutom har man infört
mängder av anpassningar i butiken för att göra
handlingen tryggare.
– Vi städar mer än vanligt och vi har möjlighet
att köra ut varor till de kunder som inte vill komma
in i butiken. Vi har egentligen alla möjligheter att
tillmötesgå kundernas önskningar, det är bara
för dem att kontakta oss. Vill de vara ensamma i
butiken så löser vi det. Vill de att jag kommer ut
med prover så löser vi det. Vi vill finnas där för våra
kunder och vi hoppas att de finns här för oss.
Så ta kontakt med Bodyline där personalen
står redo att hjälpa dig med att hitta rätt julklapp –
oavsett om den är till någon nära eller till dig själv.

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS
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Öppet i december!
Vard 10-18
Lör 10-16
Sön 12-16

Avvikande
öppettider kan
förekomma

Tandvård med omtanke,
trygghet och kvalité

ogen
rgat an, gransk
Upplev Vinte
treck,
tomtens k läds
med bocken,
dsna
jning, mark
julgransförsäl
h
oc
ns brevlåda
bodar, tomte
tiker och
bu
givetvis alla
.
restauranger

De Geerkliniken är en modern och nybyggd
tandläkarmottagning i centrala Norrköping.
Vi erbjuder allmäntandvård för vuxna och barn.

God Jul!

#stöttanorrköping www.knappingsborg.se

JULKLAPPSTIPS
från en riktig hattaffär
20% RABATT

D
A
M
50KR RABATT &
på mössor från Sätila H
E
100KR RABATT R
R
cashmeremössor
Poncho och sjal från
KN-Collection

011-123078
Hospitalsgatan 16

modehatten
sedan 1879

r
ind & J anzons eft

Åkerl

En kund i taget för allas bästa

gäller tom onsdag 23/12

Vårens
osynliga
Önskar
Jill Tisell, Louise Gyllix, Linda Flodin och Anna Soller
ud
under från

www.modehatten.se

Mån-Tis, To-Fre 11-17.30
Lör 11-14 Sön 12-15

@degeerkliniken

BESTÄLL JULKLAPPARNA
HOS OSS - vi levererar i närområdet!

Julerbjudande!
Köp TOTAL CORRECT
HYDRATE
Få HYDRATING EYE
COMPLEX på köpet
(värde 459kr)!

Gamla Rådstugugatan 31, 602 24 Norrköping | Tfn 011-31 10 31 | www.degeerkliniken.se | Följ oss på

Ansiktsbehandling

25%

1000:Retinol Peel

PRIS:

Köp presentkort nu

25% extra
Ge Din hud–nyfåutstålning689:-

OptiLight Collection
Det bästa från forskning och vetenskap
Det bästa från naturen • Det bästa för din hud

Beställ
Exuvianceprodukter
hemifrån!

Kan- effektiv
användas
Minimera pigmenteringsproblem
antiaging

to
m 31/3 2021
Går ej att kombinera med andra
erbjudanden
eller rabatter.

Ansiktsbehandling
Micro Needling
25% rAbAtt tom
31/1-13.
treatment
Köp 3

(avancerad
ansiktsbehandling)

produkter

800:-

- få 10% rAbAtt
JuLerbJuDAnDe!

INA

L QU

Boka privat konsultation/provning!
Ring och boka en tid, vi tar emot dig i stängd butik!

Vi hjälper dig hitta rätt bland våra märken och modeller!
Ring in din beställning – vi har gratis hemkörning i närområdet.

AL
IT
UA
Y G RAN

NCE O
R

köp
nattkräm
Läkartid
- få Heel repair på Köpet!
(värde 298:-)
Vi håller alla rekommendationer
Boka nu!
i virustider. Riskgrupp? Boka kl 8.00
på morgnarna.
24/1
IG

Vi hjälper dig
att hitta rätt
bland alla våra
produkter.

TE

U

V IA

AUTHORIZED
PROFESSIONAL

ED BY EX

Laser & Skönhetskliniken i Norrköping

Drottninggatan 63A • 011-16 56 56 • www.laserestetik.se

DAM, DAM,
HERR
&&UNDERKLÄDER
HERR
UNDERKLÄDER
Lindens
övre
plan
590 44 48
Lindens övre plan••073
011-16
48 48

S!
JULKLAPPSljeTIP
r man fritt

Med ett presentkort vä
t av sköna skor.
ur vårt stora sortimen

SKÖNA TOFFLOR
SOM VÄRMER
Till dig själv eller som julklapp hittar du hos oss.
Vi gör naturligtvis ett fint paket till dig.

Damstorlekar

650:-

Damstorlekar.

Damstorlekar.

Damstorlekar.

Herrstorlekar

Herrstorlekar

Herrstorlekar

499:-

499:-

650:-

550:-

699:-

699:-

HANDLA
TRYGGT
HOS OSS
Gott om plats

i våra
skapar ingen trä butiker
ngsel.

Norrköping: Linden Köpcentrum, övre plan 011-18 71 51 • Linköping: Storgatan 6 013-13 49 00
www.skonaskon.se • Följ oss på:

