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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

KOSMETIKK

KOSMETIKK publiseres på eget forlag og sendes ut adressert 

fire ganger årlig, i et opplag på 3 600 eksemplarer, til: 

1. Hudpleiesalonger og medisinske hudklinikker 

2. Frisørsalonger 

3. Parfymerier, frittstående og kjeder

4. Apotek, frittstående og kjeder

5. Spa og spahoteller

6. Nettbutikker med kosmetikkprodukter

7. Motekjeder og andre relevante butikker med kosmetikkavdeling

8. Utvalgte helsekost og livsstilsbutikker

9. Kjedekontorer

10. Leverandører i bransjen

KOSMETIKK er bransjens eget fag-

blad, og vil inspirere og gi kunnskap 

til alle som jobber profesjonelt med 

skjønnhet i Norge. Bladet distribueres 

både til retailmarkedet og salongmar-

kedet, og er således unikt.

Vi holder bransjen oppdatert på lan-

seringer, ingredienser, nyheter og 

trender, vi formidler bransjestatistikk 

og presenterer spennende firmaer og 

personer som jobber med hud, hår og 

kosmetikk. I tillegg gir vi tips til hvor-

dan selge mer i butikk eller salong. 

Våre lesere er hudterapeuter, frisører, 

negldesignere, vippeteknikere, make-

upartister, kosmetisk dermatologiske 

sykepleiere, butikksjefer, kjedeledere, 

innkjøpere og andre som jobber pro-

fesjonelt med skjønnhetsprodukter 

i Norge. Alt redaksjonelt innhold er 

skreddersydd for denne målgruppen, 

og vi tilbyr en treffsikker kanal for å 

kommunisere med hele bransjen. 

Mellom våre utgivelser på print  

legger vi ut bransjenyheter på kosme-

tikkmagasinet.no. Der legger vi også 

ut en PDF av magasinet, slik at det 

kan leses digitalt. 

Vi er også aktive på Facebook og 

Instagram, søk gjerne opp Kosme-

tikkmagasinet og følg oss der. Du er 

også velkommen til å bli med i vår 

Facebook-gruppe Kosmetikk karri-

ere, der du kan legge ut ledige stil-

linger og relevante kurs.

UTGIVER:

KOSMETIKK Kristine Rødland

Solveien 110 C, 1162 Oslo

Telefon: + 47 909 65 259

E-post: krrodland@gmail.com

Hjemmeside: kosmetikkmagasinet.no

Organisasjonsnr. 999 039 022 MVA

Kristine Rødland

Sjefredaktør 

krrodland@gmail.com

+ 47 909 65 259

kosmetikkmagasinet.no

Vil du vite mer? 
Kontakt meg for booking og mer informasjon.

KOSMETIKK er et unikt bransjeunivers for alle som
jobber profesjonelt med skjønnhet i Norge



Annonsepriser 2020
Format 4 farger

2/1 side 25 300 

2/1 side, 1. oppslag 27 800 

1/1 side 17 000

Cover 2 18 700 

Cover 3 17 000

Cover 4 bakside 20 500 

1/2 side liggende eller stående  10 900 

1/4 side liggende eller stående 7 400 

Produktnyhet, per nyhetsrute 2 500

Merkevare- og leverandørregister 

Oppføring, per år 2 500

Tillegg for logo, per år 800

Alle priser er eks. mva. Vi kan også tilby annonser i våre 

nyhetsbrev, ta kontakt for mer informasjon.

Rabatter
Annonsører som inngår langsiktige 

avtaler får svært gode betingelser 

på sin annonsering i KOSMETIKK. 

 

Tekniske data
Bladformat: A4

Satsflate: 185x265 mm

Antall spalter: 2 + 1/2

Spaltebredde: (72,5 mm og 37 mm)

Ferdiggjøring: Limfres

Utfallende trykk: Ja

Raster omslag: 70 linjer

Raster innmat: 70 linjer

Papir omslag: 250 g gloss, UV-lakk

Papir innmat: 130 g gloss

Materiell digitalt: 
PDF-fil med alle fonter  
embedded. CMYK-bilder i 
oppløsning 300 dpi

E-post: krrodland@gmail.com

Opplag: 3 600

Utgivelser per år: 4

Utgivelser 2020
Nr.                                                          Materiellfrist Utgivelse Tema

1 07.01 14.02 Kosttilskudd for huden + trender 2020

2                                                               03.04 15.05 Grønne tendenser + moden hud

3                                                                04.08 11.09 Hårtrender + høstens makeup

4                                                               13.10 22.11 Bryn + avansert anti-age

1/1 SIDE:
Annonse i 

satsflate: 262x176

Annonse utfallende:
297x210 + min 3 mm 

utfallende
(303x216 mm)

1/2 SIDE:
130x176 mm

1/4 SIDE 
HØYDE:

130x84 mm

1/2 SIDE 
HØYDE 

(satsflate):
262x84 mm 
Med 3 mm 
utfallende i 

topp og 
bunn: 

303x84 mm

BAKSIDE:
240x210 mm 

Utfallende:
240x216 mm

ADRESSEFELT

1/4 SIDE BREDDE:
62,5x176 mm

DOBBELTSIDE:
297x420 mm
+ min 3 mm 

utfallende
(303x426 mm)

KOSMETIKK

Mål er oppgitt i høyde x bredde:

Produktnyheter
KOSMETIKK har egne sider med produktnyheter bak i bladet, der vi tilbyr 

redaksjonelt utformede annonser. Du kan vise frem dine produktnyheter 

i «nyhetsruter» som fyller 1/6 side. De tegnes ut av oss som en del av 

bladet, og annonsemerkes. 

For å lage dette trenger vi:

* Pressetekst (ca. 500 tegn)

* Høyoppløst produktbilde

* Veil. pris på produkt

Pris per «nyhetsrute» er kr. 2 500,- eks. mva, og vi tilbyr pakkeløsninger og 

rabatter. Ta kontakt for mer informasjon. 
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P R O D U K T N Y H E T E RANNONSE

THE ORDINARY
Resveratrol 3% + Ferulic Acid 3% er et serum med to av de viktigste og mest kraftfulle antioksidantene i hudpleie: 
resveratrol og ferulsyre, som begge finnes 
naturlig i planter. Hudpleieprodukter in-
neholder vanligvis resveratrol på 1% eller 
mindre, og ferulsyre på 0,5% eller mindre. 
Denne formelen inneholder både res-
veratrol og ferulsyre på 3%, noe som er en 
eksepsjonelt høy konsentrasjon. Sammen 
beskytter de mot frie radikaler og skader 
på arvestoffet, samt opprettholder en sunn 
hud og motvirker hudaldring (veil. pris kr 
99/30 ml).
 
Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no

BARE MINERALS
Barepro Longwear Lipstick lanseres i februar, og er en min-
eralrik, matt leppestift som holder leppene myke og fuktige. Leppestiften sitter i opptil åtte timer, har dobbelt så mye 
fargepigment som vanlige leppestifter, og smitter 
ikke av. Sist, men ikke minst, er den 100% 
vegansk (veil. pris kr 329). 

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55  
kundeservice@dermanor.no

PRIORI
MINERALS fx351 TO 355 er ikke bare sminke, men en forlen-
gelse av hudpleierutinen, og gir naturlig beskyttelse i pulver-
form. Brukes daglig etter alle krembaserte produkter som en avsluttende foundation, og repeteres under aktiv soling. 
En liten mengde drysses og fordeles i lokket med tilhørende 
kost for riktig dekk og beskyttelse. Dette gjøres flere ganger 
om man ønsker mer dekk. Min-
eralene er 100% naturlige, helt fri 
for vann og konserveringsmidler, 
og passer alle. Finnes i fem nyans-
er samt en Uber Finishing som 
aktiverer mineralene og gjør at de 
sitter bedre (veil. pris kr 459).

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55  
kundeservice@dermanor.no

PRIORI
TETRA fx250 gir den ultimate beskyttelsen 
365 dager i året, uansett vær. Beskytter huden 
på fire nivåer: DNA, antioksidant, UV og infra-
rødt lys. Mot all type stråling og miljøforuren-
sning, ikke bare solen. Inneholder bredspektret 
UVA- og UVB-beskyttelse, essensielle antioksi-
danter og DNA-reparerende enzymer. Dette er 
ikke bare en solkrem, men et stjerneprodukt.
TETRAen kommer i en transparent variant 
samt en med fargeguide som tilpasser seg 
hudtonen og lar deg se hvor du har påført 
produktet. Passer alle hudtyper, kjønn og aldre 
fra seks år og oppover (veil. pris kr 999/50 ml).

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55  
kundeservice@dermanor.no

REGULATPRO® 
For å ivareta hudens ungdommelighet bør den pleies både fra utsiden og innsiden. Ved hjelp av prosessen kaskadefermen-
tering, av økologisk, solmodnet frukt, nøtter og grønnsaker, 
fremstilles den patenterte, enzymrike Regulatessenz®. Den 
fungerer som transportmiddel for hyaluronsyren i Regulat-
pro® Hyaluron, slik at den fraktes ut til huden der den binder fuktighet. Den virkningsfulle, veganske formel med høymole-kylær hyaluronsyre, biotin, sink, kobber og silika gir huden 
ungdommelig glød samt 
sterke negler og sunt hår 
(veil. pris kr 849). 

Go Healthy AS
regulatbeauty.no

HFL LABORATORIES
HFL Laboratories har utviklet en mild og naturlig tanning- 
linje. Et kosmetisk produkt som ikke er skadelig på huden. 
Disse produktene er allergivennlige og skånsomme, og  
aktiverer eget pigment som gir en naturlig farge uten å gulne! Med denne serien brun-uten-sol produkter kan du tilby dine 
kunder profesjonelt utviklede produkter til en rimelig pris. 
Finnes i tre varianter, 
mousse, krem og spray, 
samt en påføringsvott 
(veil. pris kr 329/150 
ml).

Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

46 | KOSMETIKK 1 2019

ANNONSE

P R O D U K T N Y H E T E R

DR.LIPP
Dr.Lipp’s nye lipglosser med hint av farge er 
basert på det prisvinnende multiproduktet 
Original Nipple Balm, som er kjent for sine 
unike, fuktighetsgivende egenskaper. 
Dr.Lipp Tint lipgloss er 100% 
naturlig, og ikke 99%! For-
muleringen er fri for duft og 
smak, har kun fire ingredienser 
og 100% naturlige fargepig-
menter fra søtpotet, rød reddik 
og hyllebær (veil. pris kr 99/8 
ml).

Mentellow Beauty Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

COOLA
Coola Mineral Sport Sunscreen Stick SPF 50 er et fullverdig solprodukt som gir høy UV-beskyttelse, har nærende effekt 
på huden og fungerer som en klimastift. Den er enkel å ha 
med da den tar lite plass, og er super sommer som vinter. 
Påføres akkurat der det er behov, og kan også brukes på lep-
pene. Finnes både med og uten farge, og 
passer like godt til voksne som til barn. 
Inneholder over 70% økologisk sertifi-
serte ingredienser. Fuktighetsgivende 
kokos- og avokadoolje, vitamin E og 
gjenoppbyggende ekstrakter av blant 
annet sjøgress (veil. pris kr 298/29 g).

Hexa AS 
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

WHEN
Dukmaske av bio-cellulose og kokosnøtt med hydrolysert 
hyaluronsyre og ginseng. Gir en umiddelbar og intens fuk-
tighetsgivende effekt. Inneholder rene ingredienser som gjør den trygg å bruke etter sterkere peelinger og dermapen, 100% okkluderende slik at 
fuktigheten fanges mot 
huden. Et perfekt og 
populært mersalgs-
produkt for klinikker og 
til sluttforbruker (veil. 
pris kr 100 pr. stk).

Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00

TOKYO MATSUGE
Osaka Matsuge Fiber Mascara gir volum og 
en fyldig finish uten klumper. Inspirert av den 
japanske storbyen Osaka kommer oppfølgeren 
til den prisvinnende og populære maskaraen 
Tokyo Matsuge. Fiberformuleringen skaper 
øyeblikkelig volum, forlenger og definerer dine 
vipper. Volumet kan opparbeides gjennom 
påføring av flere lag. Formuleringen er lett og 
hurtigtørkende, omslutter hver enkelt øyevipp 
og fjernes med lunkent vann (kr 249).

J. Nordström Handels AB
Tlf: +46 8 544 81 544

FORMULA 10.0.6
Formula 10.0.6 Body Care, støttet av den samme vitenska-
pen du har stolt på siden 1933. Formula 10.0.6 leverer nå en 
komplett serie med kroppsprodukter. Her finner du alt du 
trenger for en ren og myk hud.
Cruelty free
Dye free
Paraben free
Sulfate free

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
formula1006.no

DR. SCHRAMMEK
Nye ProbioSense styrker hudens mikrobiom ved hjelp av 
unike pro- og prebiotiske virkestoffer, og er perfekt for en hud i ubalanse. Hudens mikrobiom fungerer som en kjemisk beskyt-telsesbarriere, og er en viktig del av kroppens immunforsvar. ProbioSense styrker det mikrobielle miljøet i huden, som er 
helt essensielt for en sterk hud i balanse 
som eldes senere. I tillegg til pro- og 
prebiotika som styrker hudens immunfor-
svar, inneholder kremen virkestoffer som 
demper rødhet, irritasjon og betennelser. 
Hudens fuktighetsbalanse og sårheling 
fremmes, kapillærene styrkes og cellede-
lingen stimuleres (veil. pris kr 840/50 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no


