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www.ardelllashes.com

Kicks’ kunder har stemt frem
Ardells modell Wispies som et av de
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

Gyllen cocktail

+

DARPHIN
ELLINOR SÆTHER
NATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA

Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.

NÅLBEHANDLING
FOR HUDEN
Clean Beauty –
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Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
RESULTAT

UNIK

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk
forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens
fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene
Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet.
Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har
over 120 patenter.

SIKKERHET

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.
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THE POWER OF NATURE

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

IG
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GREEN PEEL®

Professorene bak Exuviance har mottatt
utmerkelsen Discovery Honorary Award
fra Dermatology Foundation for sin
fremstående forskning. Dette er en av de mest
prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.
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Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør
underverker for huden og hjelper mot mange vanlige
hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn
reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

Vil du også ha suksess?
Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt
om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance. Nå har også du muligheten til å oppleve
gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi.
GRATIS heldagskurs i Tromsø 27. februar, Bergen
20. mars. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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Vårens beste looks.

FORSIDEBILDE: Fotografert av
Anette Schive. Publisert med
tillatelse fra Imageakademiet.
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Mange av forbrukertrendene
handler om å ta tilbake kontroll
og ansvar for eget liv

Vårens hete trender
Vi er i gang med et nytt og spennende år, og
i dette nummeret vier vi mye spalteplass til
vårens hete trender innen makeup og hår.
For første gang har vi også et magasincover
som er norskprodusert, noe vi er veldig stolte
av, og i bladet finner du et intervju med
makeupartisten som har stylet bildet.
Men det er ikke bare innen hår og sminke
at det finnes trender. Forbrukeradferden
endrer seg også, og for å lykkes i vår bransje
er det viktig å følge med på det som skjer.
Derfor vil vi gjengi noen hovedpunkter fra
Euromonitors nye rapport «Top 10 Global
Consumer Trends 2019».
I takt med at forbrukerne får mer kunnskap, må leverandørene og produsentene bli
mer innovative, og presse prisene nedover
for å forbli relevante. Forbrukerne forventer
topp kvalitet til lave priser, de leser produktanbefalinger på nettet og skaffer seg
informasjon fra mange forskjellige kilder.
Mange av forbrukertrendene handler
om å ta tilbake kontroll og ansvar for eget liv.
«Conscious consumer» er en trend som nå
blir mainstream. Her er det fokus på renhet
og veganisme, og de etiske verdiene som før
var forbeholdt små nisjeprodusenter, blir nå
omfavnet av konvensjonelle selskaper i mye
større grad.
Forbrukerne er opptatt av dyrevelferd,
og ønsker kosmetikkprodukter som ikke er
testet på dyr, eller inneholder ingredienser
som stammer fra dyr. De vil ha transparens
når det gjelder innhold, og vi ser at både små
og store selskaper har begynt å reformulere
sine produkter slik at de blir 100 prosent
veganske.

Layout:
Aurora Design & Media AS
+47 924 43 696
sbm@auroradm.no
Trykk:
Merkur Grafisk AS
Neste nummer av KOSMETIKK kommer i uke 22.
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Aldersnøytrale produkter er en annen
trend. Over hele verden blir befolkningen stadig eldre, men vi lever

sunnere og nekter å bry oss om alder. Vi tar
også stadig større ansvar for vår egen helse,
og vil ha tjenester og produkter som hjelper
oss med å få et bedre liv. Det kan være alt fra
kosttilskudd til smarte, digitale apper.
Vi går også «back to basics», noe som betyr
at vi vil ha enkle, håndlagede og autentiske
ting. Vi vil støtte opp om lokale virksomheter og kjøpe nærproduserte varer.
Som en konsekvens av dette, vil vi også se
en trend for selvlagede skjønnhetsprodukter,
som gir mer kontroll med hva som puttes på
huden. Formuleringene skal være enkle og
rene, med så få ingredienser som mulig, og et
naturlig innhold.
Et merke som LOLI Beauty tilbyr personifiserte skjønnhetsprodukter som forbrukeren
kan blande sammen selv.
De siste 12 månedene har vi også sett en
økende bevissthet rundt bruken av plastikk.
Forbrukerne vil helt klart ha mindre av det,
og Euromonitor spår at denne utviklingen
vil fortsette. Emballasje, resirkulering og
mikroplast vil da bli viktige tema i årene som
kommer.
Et godt sted å få oversikt og bli inspirert,
blir da Natural Products Scandinavia, en
messe som nettopp er dedikert til de verdiene som løftes frem i Euromonitors rapport.
Vi har vært der, og du kan lese en reportasje
i dette bladet.
Ellers skriver vi om den nye trenden for
Clean Beauty. Og sist, men ikke minst, om
markedsføring gjennom påstanden «free
from», som EU nå vil stoppe.
Vi håper du får en inspirerende lesestund
med det første KOSMETIKK for 2019!

Original Foundation SPF 15. 30 shades.
Find your perfect match in store today.
THE POWER OF GOOD
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Tekst: Kristine Rødland

NORFEM

– ny bransjeorganisasjon
Karim Sayed, lege og
medisinsk ansvarlig
ved SenZie Medispa,
er blant initiativtakerne til nye Norfem,
Norsk forening for
kvalitet i estetisk
medisin. Målet er å
få til en regulering av
bransjen for å oppnå – En mer seriøs og utdanbedre omdømme
net bransje skaper tillit og
gjennom kvalitet i alle gir trygghet, sier Karim
Sayed fra Norfem.
ledd.
Foreningen ble første gang presentert under
Senziekonferansen i november. Den skal
jobbe for de seriøse aktørene i bransjen, drive
med omdømmebygging og etablere politisk
dialog slik at bransjen får mulighet til å
påvirke lovforslag i Stortinget.

Prisvinnende
grønn
makeup

Modellene til House of Nonie fikk en makeup inspirert av Meghan Markle.

INIKA Organic, en pioner innen naturlig
og økologisk sminke, lanseres nå i Norge.
Dette er en serie som har knekt koden
når det gjelder «green makeup». Den er
australsk-eid, og har en rekke sertifiseringer,
ikke bare økologisk men også dyrevennlig
og vegansk.
INIKA var i aksjon under New York
Fashion Week i høst, der de stod for makeupen til House of Nonie og Tadashi Shoji
for våren 2019. I en pressemelding skriver
de at dette er designermerker som unngår å
bruke pels og fjær, i tråd med INIKAs verdier.
Briogeo Superfood
sjampo og balsam.
Nancy Twine er grunnlegger av Briogeo.

Naturlig hårpleie
NBI Nordic Beauty Import har nå begynt
å distribuere det bestselgende, amerikanske hårpleiemerket Briogeo på det nordiske
markedet. Produktene er stort sett veganske og basert på naturlige ingredienser. Det
finnes flere kolleksjoner til ulike hårtyper, og
i Superfood-kolleksjonen brukes det blant
annet avokado, kål og matcha.
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For Tadashi Shoji skapte INIKA en glitterlook
inspirert av vår galakse.

INIKA Organic
lanseres i Norge av
Vitalkost AS.

VI HAR

STARTPAKKER
ME D A LT
DU T REN G E R !

S PR AYTA N I VERD ENSKL ASSE
Med VITA LIBERATA SPRAYTAN kan du tilby dine kunder en trygg og sunn måte å få en naturlig
brunfarge på, som ikke involverer soling eller skadelige UV-stråler. Behandlingen utføres i klinikk
med god inntjening, og tar kun ca 15 minutter. Vi tilbyr full opplæring og diplom etter endt kurs.

For mer informasjon om Vita Liberata ta kontakt med Hexa AS Tlf: 73833760 – epost: mail@hexa.no
@vitaliberata_norge

Vita Liberata Norge
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Lyko satser på omnikanal, og har åpnet ny
butikk i Oslo.

Lyko satser i Norge
Netthandelsaktøren Lyko styrker sin fysiske
tilstedeværelse i Norge med en ny butikk på
Oslo City.
Lyko har opphav i den profesjonelle hårpleien, og drives av Rickard Lyko.
Han har vokst opp i en frisørfamilie – i
salongen til sin mor og far i Dala-Järna i
Sverige. Familien startet nettbutikken Lyko.se
som et hobbyprosjekt, men Rickard fikk lyst
til å videreutvikle forretningsidéen da han var

Hairport 40 år

ferdig med å studere.
Lyko driver nå 38 butikker i Sverige, og tror
på omnikanal for å kunne møte kunden både
digitalt og fysisk.
Den 105 kvadratmeter store butikken
på Oslo City øker kjennskapet til Lyko, og
tilbyr mer enn 70 kjente merkevarer og 4000
artikler innenfor profesjonell hårpleie, sminke
og hudpleie.
Som alle andre Lyko-butikker, har den også

Hairport, en av Norges største
frisørkjeder, har jubileumsår! Roy
H. Rismoen (67) har siden 1979
bygget opp en solid bedrift med 20
salonger.
Han startet i bransjen som
15-åring, og det viste seg at han
hadde talent. Etter å ha jobbet noen
år hos Kåre Nilsen, startet han Alf
og Roys Hairport sammen med Alf
Johan Fjeld. De åpnet den første
salongen i Schweigaards gate i Oslo
i 1979. Alf trakk seg etterhvert ut,
og Roys Hairport utviklet seg videre
til Hairport Frisør.
Roy er nå pensjonist, og datteren
Tina Bøhn Rismoen har tatt over
driften av kjeden sammen med
Roy H. Rismoen har grunnlagt frisørkjeden
niesen Julie Rismoen.
Hairport.
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en salongdel som er viktig for konseptet.
– For oss er frisørene veldig viktige, selv om
de står for en liten del av vår totale omsetning, sier Rickard Lyko.
Kommer det flere fysiske butikker i Norge?
– Vi vil fortsette å satse hardt, og kan ikke
utelukke at det blir flere fysiske enheter. Men
det finnes ingen beslutning per i dag.

Dermanor utvider porteføljen

Dermanor tar over den nordiske distribusjonen av sminkemerket Smith & Cult, som kanskje mest er kjent for
sine gode neglelakker.
Samtidig relanserer de den resultatdrevne serien
Priori, som benytter seg av avanserte bioteknologiske
ingredienser, deriblant komplekset Q+SOD med to av
de kraftigste antioksidantene vi naturlig har i huden.
På skandinavisk nivå begynner de i tillegg å distribuere
Löwengrip, et svensk hårpleiemerke skapt av den kjente
bloggeren og entreprenøren Isabella Löwengrip.
Neglelakker fra Smith & Cult.

Brandon Truaxe er død
Mentellow kjøper
Chroma
Bjørn Ferstad og Veronika
Bergby i Mentellow AS har kjøpt
Chroma AS med virkning fra 1.
januar 2019, og skal dermed drive
merkevarene Baby Foot og Micro
Cell videre.
– Chroma AS, med Kjellaug
Norr i spissen, har vært i bransjen
i over 20 år. Vi takker for en
fantastisk innsats, og gleder oss til
å jobbe videre med disse merkene,
sier Veronika Bergby.

Deciems grunnlegger og tidligere administrerende direktør,
Brandon Truaxe, er død, bare 40 år gammel. Han omtales
som et geni, og er kanskje mest kjent for å ha skapt The
Ordinary, som er et av merkene til Deciem.
Truaxe har en bakgrunn innen data og informatikk,
men grunnla det luksuriøse hudpleiemerket Euoko i 2002
sammen med Julio Torres. Etter å ha solgt dette merket
i 2011, lanserte han Indeed Labs med det trendsettende
produktet Nanoblur.
I 2013 gikk han videre til å grunnlegge Deciem, som
produserer en rekke varemerker og har 42 butikker verden over. Estée Lauder Companies (ELC) kjøpte i 2017
en minoritetspost (27 prosent) i Deciem.
2018 ble turbulent. Truaxe gjorde seg
bemerket med en rekke kontroversielle
utspill i sosiale medier, og da han i høst
også stengte ned nesten alle Deciems
butikker, gikk ELC til retten for å få ham
fjernet fra sin stilling. De lyktes med
dette, og Truaxe ble kastet ut av selskapet
i oktober 2018.
Brandon Truaxe var bosatt i
Toronto.

Kultserien The Ordinary.

Verdens ledende messer for fagfolk.

30. + 31.3.2019

29–31 mars 2019

30 +31 mars 2019

30 +31 mars 2019

www.beauty-duesseldorf.com

www.top-hair-international.com

www.make-up-artist-show.com

Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111 B _ N-0273 Oslo
Andreas Totzauer
Tel. +47 22 12 82 12
totzauer@handelskammer.no
www.handelskammer.no
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Nordisk distributør
Sæther Nordic Group er distributør av over 70 kjente, internasjonale duft-, makeup- og
hudpleiemerker i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Som distributør arbeider
Sæther Nordic Group med hele verdikjeden på vegne av de brands de representerer.
Nytt fra 1. januar 2019 er avtalen om distribusjon av porteføljen til
Elizabeth Arden og Revlon. I 2017 hadde Sæther Nordic Group 184 ansatte i
de nordiske land, og en omsetning på DKK 617 millioner.

Møte med Ellinor Sæther:

Skjønnhetsdronning

par excellence

I Danmark er Ellinor Sæther (72)
berømt, i Norge vil de som møter
henne aldri glemme hennes karismatiske personlighet. Hun leder
sitt eget firma Sæther Nordic A/S
fra Danmark med datterselskaper i
Norge, Sverige og Finland, og har
nå også tatt over som offisiell distributør for Revlon/Elizabeth Arden.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti

Ellinor om:
Overtagelsen av Revlon/Elizabeth Arden
– Vi er i en bransje hvor man får tilbud om
nye merker fra nye leverandører, men jeg har
aldri før overtatt en business med en omsetning på NOK 200 millioner (cirka DKK 180
millioner). Det har vært en lang prosess, og
forhandlingene måtte være hemmelige. Ingen
måtte få vite noe.
Det har vært en så spennende tid for meg,
vi kommer i gang med ny business, og med
Revlon Professionals også med salg til frisør i
andre land enn Norge. Det er en ny kategori
for oss. Fra før har vi bred distribusjon med
Max Factor, i tillegg til selektive merker i luksussegmentet, men det blir vår første runde
med profesjonelle hårprodukter.
Ellinor om:
Forretningsegenskaper
– For å vinne kontrakten med Revlon og Elizabeth Arden gikk det på knallhard business.
Det er det som det handler om! De søkte
åpent, og snakket også med andre aktører
enn meg.
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Ellinor om:
Økonomi
– Når Elizabeth Arden og Revlon legger ned
sitt skandinaviske datterselskap, så handler
det om økonomi. Vi får ikke de samme
betingelsene som datterselskapet.
For Sæther Nordic har vi egne regler om
hva vi står inne for, som at når vi tar inn
et nytt merke, er det viktig å bevare fokus
og ressurser på eksisterende business – ikke
bare flytte fokus til det nye. Vi må fortsette å
levere på det vi har, samtidig som vi ekspanderer og lykkes med det nye.
Det er en spennende tid, og vi er så glade
for denne muligheten. Mange ansatte har
fulgt med, andre ikke. Slik er det i livet. Palle
Pedersen, som var administrerende direktør
i Elizabeth Arden og Revlon, fortsetter med
oss, og tar seg av merkene med tittel som
COO i Sæther Nordic.
Vi trenger også mer plass og må bygge ut
vårt hovedkontor. Jeg trodde jeg var ferdig
med utbygging etter flere prosjekter opp
gjennom årene, men det følger med når man
ekspanderer.
Ellinor om:
Engelschiøn og oppstart i Norge
– Opprinnelig jobbet jeg kun i Danmark,
men jeg har også arbeidet mye med Duty
Free i over 30 år med de nordiske land,
England, Tyskland og Østerrike. Slik ser jeg
på et marked uten grenser, selv om det er
ulike priser.
Jeg startet eget selskap i 1983, og sett
utenfra oppfattes Norge, Sverige og Danmark
ofte som ett stort marked – men det er stor
forskjell på hjemmemarkedene, og det var

Yndlingsduften er fra Chloé.

Ellinor bruker
ofte maskara fra
Clarins.

«Jeg vil se fremover,
ikke dvele med alt
som var en gang»

Ellinor Sæther (72) er en særdeles flott dame, født til et liv med beauty vil nok mange si. Hun styrer over mer enn 70 brands, har 184 ansatte og fortsatt mange planer.

gledelig for meg å kunne starte opp i Norge
i 1993.
Da jeg besluttet å starte opp i Norge, kjente
jeg til selskapet Engelschiøn og den daværende eier Jan Breivik, han hadde kontaktet
meg. De hadde utfordringer. Med en kollega
i Sverige, Ulf Ljunggren, kontaktet vi Breivik.
Avtalen med Engelschiøn endte i 1994
med at Ulf Ljunggren eide 1/3, de tre eiere
i Norge 1/3 og Sæther i Danmark 1/3. I
1995 solgte Nycomed deres kosmetikkdel,
den kjøpte vi, og Engelschiøn ble til dagens
Engelschiøn Marwell Hauge (EMH).
Ellinor om:
Etablering av norske E. Sæther AS
– Det var ikke min plan å starte opp et nytt
selskap i Norge, da jeg jo allerede arbeidet
med EMH. Men EMH ble solgt til Aurelius,
og samtidig kjøpte Aurelius opp Scandinavian Cosmetics i Sverige, hvor Sæther også
har et selskap. Konkurransemessig kunne jeg
derfor ikke bli sittende i EMHs styre – selv

om vi fortsatt var gode kolleger.
Sæther Nordic hadde rettighetene til flere
merker i alle tre land, og det var den viktigste
årsaken til oppstarten i Norge, hvor vi som
kjent startet med Ole Henriksen, og flere
merker har siden kommet til.
Ellinor om:
Fremtidens muligheter
– Norge er alltid så spennende, jeg har full
tro på at det skal gå svært godt. Omsetningen
for 2017 ble da på NOK 21 millioner netto.
Det var bra! I 2018 hadde vi budsjett på
NOK 60 millioner, og i 2019 tror jeg på trefire prosent økning. Arden/Revlon-businessen
kommer da i tillegg.
Jeg gleder meg til å komme og se på de nye
lokalene på Lysaker, som var innflytningsklare fra oktober.
Ellinor om:
Fremtidens utfordringer
– Duty Free eksisterer som før, og nettsalget

øker, men jeg ser at nettbutikker kan virke
som reklame for oss. Forbrukerne både leser
og handler på nett, men liker også å gå i
fysiske butikker, så online blir som et treningssenter for oss. Uansett blir forbrukerne
inspirert både i parfymerier og av hva de leser
på nett, kanalene eksisterer parallellt.
Ellinor om:
Sæthers bedriftskultur
– Vi har en flat organisasjon, jeg tror ikke
på hierarki. Vi har begge bena på jorden. Jeg
vet det kan være vanskelig å komme inn som
nyansatt, så vi passer godt på både de nye
og de fast ansatte. Vi skal jo gjøre en jobb
sammen.
Den gode kulturen her hos Sæther har vi
opparbeidet over tid. En som ikke ville gå av
med pensjon, svarte at hun hadde så gode
kollegaer at hun ville fortsette å jobbe. Vi har
det gøy sammen, selv om vi er i konkurranse
med hverandre med ulike brands.
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– Et stort hjerte
– Jeg har kjent Ellinor Sæther i 30 år, og hun er
en person man både trekkes mot, men også er
litt redd for. Det siste er ment med et glimt i øyet
– og allikevel er det en liten sannhet i det.
Alle i Danmark har henne jo stående på baderomshyllen, for hun er med sitt firma en pioner
i den skandinaviske skjønnhetsbransjen – med
70 merker under sitt tak. Og nå også hele Arden/
Revlon-porteføljen.
Som en tidligere sjef en gang sa til meg: «Hun
er den skarpeste og dyktigste forhandler jeg

noensinne har møtt», og det har han rett i. Hun
har et stort hjerte, en god situasjonsforståelse,
en sjarm som er de færreste forunt, og ikke minst
en livsbekreftende selvironi. Eksempelvis har hun
sagt til meg: «Jeg vil ikke eldes med ynde. Jeg
nekter IKKE å gripe inn».
Hvis en bordkavaler spør hva hun driver med, så
er hun typen til å svare: «Jeg selger leppestifter».
Anette Kristine Poulsen, skjønnhetsredaktør på
Børsen og skjønnhetsspesialist på
TV2 i Danmark

Ellinor om:
De ansatte som ressurs
– Personalet er det største aktivum vi har!
Vi har bygget opp et system med «butikker i
butikken» hvor den ansvarlige marketingsjef
har både top og bottom line ansvar.
Her i virksomheten kan man godt reise ut
for å prøve krefter et annet sted, og så komme
tilbake. Det kan man faktisk gjøre hele tre
ganger, deretter er døren lukket! Og da de
ansatte bruker mange timer på jobb, hender
det jo også at kolleger blir gift med hverandre. Det har vi flere eksempler på, og det ser
jeg ikke som et problem.
Alle merkevarene vil det samme, så det
gjelder å ha øyehøyde med de man er på lag
med. Vi som jobber her må respektere at
vi er forskjellige. Som at noen brands er en
familieeid virksomhet. Jeg har mange dyktige
medarbeidere, på svært høyt nivå, så vi er
sammen om å nå resultatene. Med andre ord,
jeg gjør slett ikke jobben alene.
Ellinor om:
Familienavnet Sæther
– Jeg har jo et norsk etternavn – Sæther –
fordi jeg giftet meg i 1969 med en nordmann, Olaf Christian Sæther. Han gikk
dessverre bort i 1976. Så Sæther-navnet er
mitt eget, det er ikke et firma som hans familie startet, og jeg synes faktisk det er hyggelig
å ha et Sæther-selskap i hans hjemland.
Ellinor om:
Inntoget i parfymeribransjen
– Det var helt tilfeldig! Jeg var alltid helt vill
etter makeup mens jeg var legesekretær. Jeg
bestemte meg for å ta Cidesco-utdannelse, og
jobbet i studietiden som sjåfør og passet barn.
Da jeg var ferdig utdannet, ble jeg makeupartist, selger og jobbet med mange ting.
De firmaene jeg jobbet for så muligheter i
bransjen for meg. Jeg gikk på kurs og lærte
mer om salg, og endte på Handelshøjskolen i
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Ingenting kan stoppe denne damen. Hun tar utfordringer i kosmetikkbransjen på strak arm.

– Jernhånd i silkehanske
– Vel, Ellinor er en driftig dame! Vokst opp i Skagen hos sine besteforeldre. Hun tok kosmetologutdannelse med Cidesco-eksamen og begynte
å jobbe med Mary Quant-makeup. Jeg husker
henne som en dynamisk demo-konsulent på
Steen & Strøm på 1970-tallet.
Max Factor var den store serien i Sæthers portefølje. Hun fikk etter hvert Clarins-agenturet for
Danmark, og med det som tyngde fikk hun også
Chanel – som jeg tror har ligget hennes hjerte
nært i alle år. Hun er en tøff forretningskvinne,

København (CBS). I 1980 ble jeg ansatt som
administrerende direktør for Max Factors
datterselskap i Danmark.
Hvis noen hadde sagt til meg da jeg var
ung at jeg skulle bli øverste sjef og økonomisk
ansvarlig for et stort selskap, hadde jeg ikke
trodd dem. Max Factor var eid av Norton
Simon, et selskap med cirka 50 000 ansatte
worldwide, og jeg lærte enormt mye av å
arbeide for amerikanerne.
Det var en fantastisk tid – og etter tre år
fikk jeg et jobbtilbud fra et selskap som arbeidet både i Danmark, Norge og Sverige. Jeg
tenkte meg om – jeg hadde hatt fem (!) sjefer
på bare tre år og var trett av det. Men jeg bryr
meg om mennesker, og jeg var så glad for
mitt team og kunne ikke unnvære dem. Derfor takket jeg nei til tilbudet. I stedet startet
jeg opp for meg selv den 1. september 1983.
Ellinor om:
Livskraft
– Jeg får energi av å jobbe med fantastiske
mennesker! Jeg går rundt i gangene, er nysgjerrig og synes verden er spennende. Jeg er
ikke bare opptatt av hva jeg spiser, hva jeg har
på meg, eller hvor mye jeg trener. Jeg må ha
inspirasjon og er åpen for noe nytt.
Hvorfor endrer du deg alltid? spør noen
meg. Jo, fordi alt er i endring, svarer jeg. Det
skjer noe utenfor vinduene, og jeg vil se fremover, ikke dvele med alt som var en gang.

rettskaffen men også omtenksom. En jernhånd
i silkehanske! Svært dedikert for det hun er
engasjert i.
Ellinor solgte for noen år siden sitt selskap i
Danmark til Heinemann i Tyskland, for så å kjøpe
det hele tilbake igjen. Tror hun gjorde et skarpt
forsøk på å prøve pensjonistlivet – uten videre
hell! Hun brenner for denne bransjen, hun kommer til å stå løpet ut. Hun er skapt for det!
Kate V. Karlsen Hay, tidligere kollega

Clarins og Shiseido, og i øyeblikket har jeg en
maskara fra Clarins.
Jeg er kjent for å være rask med å legge
makeup, det er noe alle kvinner burde kunne.
Jeg bruker mine beste triks daglig, makeupen
går unna på 1-2-3.
Jeg liker alle duftene fra Coty, hvor Chloé
er min yndling. Jeg er vill etter Gucci – og
Nude by Nature mineralmakeup kan jeg også
like. Nå fremover gleder jeg meg til å bruke
Elizabeth Ardens 8 Hour Cream.
Ellinor om:
Første leppestift og maskara
– Da jeg var ung og med mørke øyne, trengte
jeg ikke så mye makeup. Men jeg måtte ha en
leppestift, tenkte jeg. Så på Anettes parfymeri
i Skagen kjøpte jeg min første. Den var fra
Elizabeth Arden, det er helt sant. Nyansen
het Sheik, jeg husker det som det var i går,
men har aldri fortalt det før. Og min første
maskara var fra Max Factor, fargepigmentene
lå i et etui og man måtte spytte på kosten for
å få avgitt farge.

E. Sæther AS sine
merker i Norge
Coty Luxury
Balenciaga
Bottega Veneta
Burberry
Calvin Klein
Chloé
Davidoff
Escada
Gucci
Hugo Boss
Lacoste
Lancaster
Marc Jacobs
Miu Miu
Philosophy
Stella McCartney
Tiffany & Co.
Estée Lauder
Aramis
DKNY
Michael Kors
Tommy Hilfiger

Kendo/LVMH
Ole Henriksen
Fra 1. januar 2019
Prestige brands
Elizabeth Arden
Consumer brands
Revlon Color
Cosmetics, Revlon
ColorSilk, Natural
Honey, Cutex
Dufter
Giorgio Beverly
Hills, Juicy Couture,
Christina Aguilera,
Jennifer Aniston,
AllSaints,
Shawn Mendes,
Elizabeth Taylor,
Geoffrey Beene,
Britney Spears

Ellinor Sæther sammen med COO Palle Pedersen og
administrerende direktør Tage Juhl Finninge.

Ellinor om:
Favorittprodukter og merker
– Jeg bruker selv forskjellige hudpleiemerker
og er stor fan av Ole Henriksen – ikke kun av
personen Ole Henriksen, men også av merket. Jeg bruker også Clarins og Shiseido flittig
– og La Prairie selv om det er dyre kremer.
Ellers er jeg god på makeup, og spaserer
gjerne rundt med mange makeupmerker,
også Chanel selv om vi ikke fører det lengre.
Jeg bruker makeup-produkter fra Max Factor,
KOSMETIKK 1 2019 | 13



DUFT

Aqua Paradisi fra Le Couvent des
Minimes er en nydelig roseduft laget
av en parfymør som ikke liker roser.
Med rose absolue, bergamottessens,
pelargonia og fioler.
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Terre d’Hermès Eau Intense Vétiver fra
Hermès er basert på herreduften Terre fra
2006, men omformulert til en moderne
klassiker. Med vetiver, grønn sichuanpepper, appelsin og bergamott.

Tekst: Tone vid Skipá
Foto: iStock og produsentene

Ambre Royal fra Ormonde Jayne er en
lett amberduft som går helt bort fra den
klassiske duftillusjonen av amber. Med
ambroxan, sjasmin, appelsin og irissmør.

Gamle oppskrifter

I NY DRAKT

Parfymørene rister opp i gamle formuleringer og assosiasjoner. Derfor
dufter ikke roser lenger «bestemor»
og cologne er ikke lenger forbeholdt
mannfolka.

Etter flere tiår med innovasjoner og skiftende
trender ønsker mange parfymører nå å gå
tilbake til røttene igjen. Må man hele tiden
finne opp nye ingredienser, eller er det noe
ved de tradisjonelle parfymenotene som
fortsatt fenger?
– Den aller største trenden nå, er å omformulere gamle parfymeoppskrifter og hente
frem de gamle og legendariske ingrediensene
igjen, sier parfymør Anne Sophie Behaghel,
som sammen med noen kolleger driver parfymestudioet Flair. Vi møter henne i Paris i
forbindelse med lanseringen av verdens første
kolleksjon med veganske nisjedufter, signert
Le Couvent des Minimes, som hun har vært
med på å skape.
Le Couvent des Minimes er et fransk,
tradisjonelt merke inspirert av botanikeren
Louis Feuillée, som ble født i 1660. Behaghel
og de andre ni parfymørene som ble
hyret inn for å lage disse duftene, har
derfor studert gamle oppskrifter fra
1600-tallet. Resultatet er blitt fem
parfymer inspirert av reiser
samt fem cologner som sender
tankene til ulike hager.
– Jeg fikk i oppgave å lage
en cologne som gjenspeiler
en bugnende rosehage. Men
jeg liker virkelig ikke roser, så
dette ble en ekstra utfordring
for meg. Nå har jeg laget en
roseduft som jeg faktisk liker
selv, og som ikke lukter sånn

utpreget rose, sier Anne Sophie Behaghel, og
viser til duften Aqua Paradisi.

Et annet fransk merke som har snudd
opp-ned på begreper innen parfyme er Atelier
Cologne. Bak merket står ekteparet Sylvie
Ganter og Christophe Cervasel. De møttes
da de jobbet sammen i et stort, amerikansk
selskap som lager designerdufter. Men siden
hun hadde en drøm om å fornye idéen om
Eau de Cologne, sluttet de i selskapet, og
sammen har de laget et univers med nyskapende dufter som passer minst like bra for
kvinner som for menn i alle aldre.
– Det har faktisk ikke skjedd så mye med
Eau de Cologne-sjangeren de siste 300 årene.
Formuleringen har stort sett vært den samme,
og den har blitt kopiert av forskjellige aktører
med mer eller mindre heldig utfall. På grunn
av dette har den også blitt oppfattet som litt
gammeldags. Den har rett og slett ikke blitt
fornyet slik som andre duftfamilier har blitt,
sier Christophe Cervasel.
Men hva er nå en Eau de Cologne? Den
aller første duften i denne sjangeren ble kreert
av Giovanni Maria Farina i 1709. Hovedingrediensen er sitrus, men andre typer
parfyme som ikke er Eau de Cologne
kan også være basert på sitrus.
Tradisjonell Eau de Cologne
inneholder som regel mindre
enn fem prosent parfymeolje.
Atelier Cologne sine dufter har til
sammenlikning 15 til 23 prosent
parfymeolje, og kvalifiserer seg
Rôses Berberanza fra Lancôme er
rose på rose, men ultramoderne! Med
damaskrose, roseessens, rose absolue,
safran, mandarin og pistasj.

med dette til å være rene parfymer. Selv kaller
de det for «cologne absolue».
En annen viktig ting er hvordan duften
er bygget opp. En tradisjonell parfyme er
konstruert i en duftpyramide med toppnote,
hjertenote og bunnote. Det er bunnoten som
sitter lengst på huden. Toppnoten forsvinner etter 10 til 30 minutter, og duften varer
generelt i rundt åtte timer.
En Eau de Cologne er derimot konstruert
i en omvendt pyramide med masse toppnote
i form av sitrus, og lite bunnote som holder
den igjen på huden. Altså forsvinner duften
etter en times tid, og bør derfor påføres jevnlig utover dagen.
– Vi har beholdt sitrus-elementet, fordi det
jo er essensen i en Eau de Cologne og lukter
veldig godt. Men vi bestemte oss for å lage
en cologne som sitter lenger på huden, med
en høyere konsentrasjon av essensielle oljer,
og som generelt har et mer moderne uttrykk
både når det gjelder selve duften og designet
av flakongen, sier Christophe Cervasel når vi
møter han i Stockholm.
Det er ikke bare Atelier Cologne som fornyer tradisjonelle begreper og formuleringer.
Linda Pilkington, som står bak det britiske
merket Ormonde Jayne, har gjort dette mer
enn én gang.
Hennes spesialitet har alltid vært å finne
utradisjonelle ingredienser som kan erstatte
mer tradisjonelle ingredienser, og dermed
etter hennes mening gi en enda bedre duftopplevelse.
Vi møter henne i forbindelse med lanseringen av hennes nye amberduft, Ambre Royal,
hos Gimle Parfymeri i Oslo. Hun forklarer
at prosessen med å skape duften startet med
en kunde som kom inn i butikken hennes.
Kunden elsket duften av amber, og lurte på
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hvordan man lager ekstrakter av det. Linda
svarte at man lager ikke ekstrakter av amber,
for amber er en stein!
– Amber er en fantasiolje som lages ut ifra
ulike molekyler og ingredienser. Vanligvis
med tonkabønner og amber gris (grå amber)
eller ambroxan. Hver parfymør kreerer sin
egen idé om hvordan amber skal dufte,
forklarer hun.
Som så mange andre parfymører ønsket
Linda Pilkington å lage sin egen tolkning
av hvordan fantasioljen amber skulle dufte,
og som vanlig er den blitt forskjellig fra det
meste.
Ambre Royal inneholder ambroxan, men
siden hun har blandet inn absolue av appelsin, sjasmin og irissmør dufter den veldig
annerledes! Den er betraktelig lettere og
friskere enn andre amberdufter, slik at du kan
bruke den til alle anledninger året rundt.
Det er nisjedufthusene som har ført an
trenden, som strengt tatt har vart en liten
stund, men de tradisjonelle parfymehusene
kommer absolutt etter. Det eksperimenteres
med fremstillingsmåter, og enkelte parfymehus er nærmest som mikrobryggerier å
regne. Moderne teknologi gjør også naturlige
ingredienser enda mer holdbare, slik at de
kan brukes i mer utstrakt grad.

Mimosa Indigo

Hermès er et tradisjonsbundet
fra Atelier Cologne
er cologne i form av ren
parfymehus som har kastet et nytt
parfyme! Med bergamott og
blikk på en av sine bestselgere. Den
mandarin, safran, indigo
nye herreduften Terre d’Hermès Eau
mimosa, mykt lær og
Intense Vétiver er basert på populære
sandeltre.
Terre fra 2006.
Parfymør Christine Nagel har dekonstruert alle notene som finnes i originalen, for så
å sette dem sammen igjen. Hun har tilført
vetiver, bergamott og appelsin, og erstattet
sort pepper med grønn. Dermed oppfattes
duften som lysere og mer moderne.
Lancôme er et annet godt eksempel på et
tradisjonelt parfymehus som vet å sette pris
på sin rike arv og historie. Grunnleggeren
Armand Petitjean var parfymør og usedvanlig
opptatt av blomster. Han grunnla Lancôme
i 1935, etter at han med stor suksess hadde
presentert fem egenkomponerte dufter på
verdensutstillingen.
Lancôme har utnevnt noen av de største
moderne parfymører til å hylle grunnleggeren. Resultatet er Maison Lancôme, en
samling av utsøkte dufter som viderefører
Petitjeans arbeid fra da han levde.
Duftene er laget etter samme prinsipp som
de beste vinene, nemlig Grand Cru, nettopp
for å bevare de naturlige ingrediensene på
best mulige måte. En duftnote som hele
tiden går igjen er selvfølgelig rosen!

A clean approach
to body care.

Støttet av den samme vitenskapen du har stolt på siden
1933, Formula 10.0.6 leverer nå en komplett serie med
kroppspleieprodukter fylt med alt du trenger for ren og myk hud.
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TREND

VÅRENS BESTE

LOOKS
Glitter, gloss og vågale eyeliners oppsummerer våren 2019.
Her er de viktigste makeuptrendene fra catwalken.

Glitrende folielepper på showet til
Jeremy Scott.

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock, CND,
Vincent Lappartient/Christian Dior Parfums
og Naomi Gabrielle Ray-Mathur/Moroccanoil

Glitrende detaljer
Glittertrenden fortsetter, både i sølv, gull
og andre farger. Et hint av glitter på øyelokkene eller i øyekroken gir et overjordisk
skimmer til et ellers «nakent» ansikt, mens
grove glitterkorn brukt som øyeskygge gir
en partypreget look.
En videreutvikling av glittertrenden kunne
ses på Valentino-visningen, der makeupguru Pat McGrath festet grønne eller rosa
Swarovski-krystaller i kunstferdige former
rundt øynene på noen av modellene,
mens andre fikk glitterkorn på leppene.
Hos Jeremy Scott ble leppene dekket med
glitrende metallisk folie.
Verdt å nevne er også den skimrende og
grønne øyesminken i kattøyeform som ble
vist på showet til Versace.

Mono Eyeshadow fra Clarins.
L’Absolu Rouge Top Coat
med glitter fra Lancôme.

Shimmer Rush palett fra
Yves Saint Laurent.
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Glossy hud

Touche Éclat Shimmer
Stick fra Yves Saint
Laurent.

Duggfrisk hud, tilsynelatende uten sminke men velfuktet og med masse glans på kinnbena, er en annen
sminketrend som fortsetter med full styrke. Huden skal
se veldig sunn og naturlig ut, og for å skape stilen på visningene ble det brukt mye highlighters og hudkrem.

Eyelineren spilte hovedrollen hos Dior.

Korallrøde lepper og
glossy hud er vårens
look fra Temperley
London.
Vivienne Westwood.

Glow 2 Go Blush &
Highlighter Duo fra
Clarins.

Vågale eyeliners
En trend som åpner for mange kreative løsninger! Det legges nå eyeliner i den nedre våtkanten, og eventuelt rundt hele øyet – en look som
har vært lite synlig en stund. Samtidig fortsetter
trenden for grafiske eyeliners, og da gjerne i
«åpne» vingeformer som tegnes opp uten å fylles ut, for eksempel vist hos Rochas.
Andre varianter er eyeliners som ser ut som
sorte fingeravtrykk eller tykke fargestreker. Et
nydelig eksempel på det siste ble vist av Peter
Philips for Dior, som skapte to forskjellige
looks med utgangspunkt i eyeliners.

Waterproof Pencil fra Clarins.
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Røde lepper
Klassisk røde lepper à la Paris
ble vist på noen av showene for
sesongen. Andre valgte en sartere
look, med lepper i delikate og
fruktige røde toner.

Røde lepper og matchende negler på
visningen til Ryan Lo.

Monokromatisk
Den fantastisk solrike sommeren vi hadde
i fjor ble videreført på
runwayen, med makeup i
duse rosa eller brune toner.
Stilen er monokromatisk
med få farger i en look,
men med mye bronzers og
highlighters som gir glow,
og ble blant annet vist av
Max Mara.

Teint Idole
Ultra Wear
Stick fra
Lancôme.

Vårens nye makeup fra
Sothys Paris.

Monochromatique fra Lancôme kan
brukes på øyne, kinn og lepper.

L’Orchidée Highlighter Blush fra Sisley.

Fyldige vipper og bryn
Trenden for volumiøse vipper fortsetter, og
en god maskara er et must. Øyebrynene
skal være fyldige og naturlige, men på noen
visninger kunne man også se blekede bryn.
For Prada skapte Pat McGrath en iøynefallende 60-tallslook basert på nude lepper,
blekede bryn og øyesminke som etterliknet
og forsterket effekten av volummaskara.
Den sensuelle øyesminken på visningen til
Tom Ford var basert på ikke mindre enn ti
forskjellige produkter: Kremskygger, pudderskygger og eyeliners duset ut med leppesalve
for å tilføre glans.

Ready In a Flash palett
fra Clarins.

Sensuell øyesminke i bruntoner fra Tom Ford.
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Eksperimentelle negler
New York Fashion Week er stedet for iøynefallende neglekunst, og
for vårsesongen kunne man se alt fra leopardprints til kunstferdige
glassfingerbøl (!) og minimalerier rammet inn av krystaller eller perler. Sistnevnte ble observert på showet til Libertine, der CND hadde
ansvar for negledekoren.

Neglekunst fra CND for Libertine.

Kreativ fargebruk backstage hos Manish Arora.

Sterke farger
Noen nøyer seg med å påføre en knallrosa, gul, grønn eller blå
øyeskygge. Andre går «all in», maler hele ansiktet og lager oppsiktsvekkende kunstverk. Sterke farger er uansett en trend for de som
våger.
På visningen til Anna Sui ble draping-teknikken tatt videre til nye
høyder ved å duse ut store mengder rosa farge i kinnene og tinningene, og oransje farge opp over pannen.

CND var også i sving backstage hos The Blonds.

Makeupartistens tips for sesongen
– Jeg synes alle trendene vi ser nå fungerer «in real life», men kanskje med litt
mildere farger og litt mindre fremtredende
eyeliners, sier Emma Bredberg, frisør og
makeupartist for Björn Axén.

Finnes det noen viktige detaljer og/eller
effekter?
– Detaljer man kan jobbe med er definitivt en grafisk eyeliner kombinert med en
veldig «clean» og fresh base.

Hva er de viktigste makeuptrendene på
catwalken for våren 2019?
– Det er «clean» hud, glans, aksentfarger i
rouge/leppestift og skarpe linjer i eyeliners.
Detaljer for å fange oppmerksomhet.

Finnes det noen must-haves hva gjelder
produkter?
– Ja, det må etter min oppfatning være
lekre leppestifter i forskjellige fargetoner,
samt produkter som gir en naturlig base
med glans.
Krembaserte rouger er på fremmarsj, noe
som er gøy og også veldig praktisk, da disse
også ofte kan anvendes til lepper og øyne.
Krembaserte highlighters er også veldig fine
og enkle å bruke.

Hvilke farger utmerker seg?
– Her ser vi at det finnes et bredt spekter, og
ingenting er «forbudt». Match for eksempel
gjerne rouge med øyeskygge eller øyne med
lepper for et mer interessant uttrykk.
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Emma Bredberg fra Björn Axén.
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Pakkeløsninger tilpasset
din klinikk og dine kunder
Nå har du muligheten for skreddersydde pakkeløsninger. Vi har satt sammen
mindre pakkeløsninger tilpasset kjente indikasjoner, bestånde av salongprodukter
og hjemmeprodukter. Tilpasset markedsføringsmateriell og opplæringsmateriell
er tilgjengelig for hver av pakkene. Enkelt og bedre for deg og dine kunder!

1

2

Effektiv behandling for
tørr og sensitiv hud
– tilpasset vår hud og klima

Sentrale produkter:

Anti-Redness
Serum

Silkcoat Balm

3

– tilpasset vår hud og klima

Sentrale produkter:

Hyaluronic acid
boosting serum

Daily Exfoliant

Hydrator plus
spf 30

acne gel

Distribueres i Norge av happySkin AS
Kontakt Beate på telefon 957 75 557 // beate@happyskin.no

intensive clarity
treatment

4

Forebyggende &
behandlende for
aldrende hud og
pigmenteringer

Effektiv behandling for
akne og sensitiv hud

Sentrale produkter:

silkcoat balm

detoxifying mask

hydratin serum

C+E advanced

Distribueres i Norge av happySkin AS
Kontakt Beate på telefon 957 75 557 // beate@happyskin.no

Tørr & Sensitiv hud

Akne & Sensitiv hud

Miljø, klimaendringer ved reiser, kosthold, livsstil, trening, sol og andre ytre
påkjenninger er med på å påvirke huden vår og dette er utfordringer huden
står ovenfor hver eneste dag.
Vi har satt sammen denne pakken
for Sensitiv og Tørr hud hvor du får
verktøyene for å behandle hudproblematikken med fantastiske og raske
resultater.

Denne pakken for Akne- & Sensitiv hud
består en kombinasjon av produkter
utvalgt for å motvirke og styrke en hud
som er stresset, som er i ubalanse,
har dårlig barrierefunksjon, som får
akneutbrudd og som har et immunforsvar som er konstant ute med høyt
beredskap. Sensitiv hud i kombinasjon
med akne er en kombinasjon som vi
ofte møter på og det vil komme til å bli
mer av denne tilstanden i fremtiden.

intensive age
refining treatment

Sentrale produkter:

pigment bar

hydraLuxe

hydrator plus

Distribueres i Norge av happySkin AS
Kontakt Beate på telefon 957 75 557 // beate@happyskin.no

Aldrende hud
& pigmenterringer
Vi fokuserer på retinol, C-vitamin og
tyrosinasehemmende ingredienser,
noe som reparerer og reverserer både
aldringstegn og hyperpigmenteringer.
PCA Skin leverer produkter man kan
bruke resten av livet og få gode resultater uten at huden må gå gjennom
store og langvarige traumer. Vi er opptatte av at mennesker skal få resultater,
føle seg bra i en frisk og sunn hud.

pore refining
treatment

Kontakt Beate hos happySkin AS på beate@happyskin.no // 957 75 557
Se også happyskin.no for mer informasjon

hydrating serum

dry skin relief bar

detoxifying mask

intensive clarity
treatment

Distribueres i Norge av happySkin AS
Kontakt Beate på telefon 957 75 557 // beate@happyskin.no

Talg, porer & fukt
Kombinasjonen av produkter i
dette konseptet gjør det enkelt å få
kontroll på talgproduksjon, forminske
synligheten av porer, opprettholde en
nødvendig fuktighet og vedlikeholde
resultatet – alt med samme produkter, men hyppighet av produktbruk
er avgjørende for å skape den riktige
balansen.

Ta kontakt for mer informasjon og et uformelt tilbud.

– love the skin you´re in!

Talg, store porer
& fuktfattig hud



TREND

Markerte øyne med sterk, sort
eyeliner.

Grafisk eyeliner i gult.

Foto: Anette Schive
Makeup og styling: Pia Ruud/Imageakademiet
Modell: Mina Iversen/Agent Donna Ioanna
Sunn og glødende hud, «no-makeup makeup».

FRA CATWALK TIL HVERDAG

– Det hotteste nå er en sunn og
glødende hud, «no-makeup makeup», sier Pia Ruud. Hun har stylet
coverbildet vårt denne gangen, og
kommer her med sine bud på vårens
trender.

Makeupartist og frisør Pia Ruud.

Pia Ruud

Pia Ruud er utdannet frisør fra Stovner
videregående skole og makeupartist
fra Imageakademiet i Oslo. Hun jobber
som frilansstylist og makeupartist, mest
innen mote og reklame, både i Norge
og internasjonalt. Pia underviser også
ved Imageakademiet.
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■ Øynene

kan sminkes i gull eller bronse,
gjerne med skimmer. Eller du kan ramme
dem inn med øyeskygger i flere farger,
eventuelt en grafisk eyeliner i farge. Sterk
sort eyeliner er også tilbake.
■ Maskara bruker du enten ingenting av, eller
bare litt, eller du lar vippene ta fokus med
en rosa, blå eller brun maskara.
■ Leppene kan tones ned med en naturlig
gloss, eller gjøres litt frekke i sterk rosa eller
rød.
■ Til fest kan du skape en kul effekt med
metalliske øyeskygger eller lepper. Bruk grafiske linere i sort eller i farger, på en naturlig
glødende hud.
■ Runway makeup er show makeup. Noen
designere har nesten ikke noe makeup på
sine visninger, mens andre har en hel del.
Trikset er å la seg inspirere og skape en mer
casual variant, avhengig av om makeupen
skal være til hverdag eller fest. Ofte må en
tone ned uttrykkene fra catwalken.
■ Et godt grunnlag i god hudpleie er alltid
viktig for et bra resultat. Når trenden nå er
sunn og glødende hud, så blir behandlingen av huden helt avgjørende. Selv bruker
jeg Exuviance, Moana Skincare og Sothys
Paris på mine modeller før jeg starter med
makeupen.

Fargerik øyesminke med glossy, rosa lepper.
■ Compact

Bronzing Powder 502 fra Nilens
Jord er perfekt for en bronzy look. MAC
sine highlights er superfine. Sothys sine
foundations og Detoxifying Youth Serum
er absolutte «must-haves» for å gi huden en
naturlig glød.
■ Fuktighetsspray er supert å ha i veska om
en føler seg litt dehydrert i løpet av dagen,
og husk solfaktor!



TREND
Dior stylet håret med elastiske
og brede ballerina-hårbånd.

Accessoirer
Jo mer, jo bedre. Alt er lov denne sesongen, fra
diademer, rosetter og synlige hårnåler til hårbånd,
bøyler, skjerf, blomster, spenner og klemmer.
Småhår som ikke settes opp eller festes ved hjelp
av accessoirer får gjerne lov til å flagre fritt.

Vakre spenner inngår i
hårstylingen til Versace.
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Polstrede og store hårbøyler er
vårens nye look fra Prada.

Klassisk Dolce & Gabbana-stil
med silkeskjerf og blomster.

HETT HÅR I VÅR
KOSMETIKK spaner inn hårtrendene som gjelder for sesongen.
Vi ser alt fra korte, oppklipte frisyrer til blow dry og inspirasjon fra 90-tallet.
Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Jason Carter Rinaldi, Matteo Cavalleri og Naomi Gabrielle Ray-Mathur/Moroccanoil,
Vincent Lappartient/Christian Dior Parfums og Redken

Oppklippet og kort frisyre fra visningen til Miu Miu.

Frisyre med midtskill fra visningen til Valentino.

Lob

Midtskill & sideskill

Lang og kort pasje, lob, er en klassiker som
henger med. Den blir i vår enda mer trendy
og kommer i mange varianter. Vi ser både
kort pasje med kortere lugg og lang pasje
med sideskill eller midtskill. Den kortere
pasjen kommer til å være litt mer oppklippet.

En stor trend på mange av vårens motevisninger. Både midtskill og sideskill kan
gjerne kombineres med løse lokker, og gi
en følelse av at man akkurat har stått opp
av sengen. Sideskillen kan med fordel ha
en hel del volum.
Rosafarget hår backstage hos Temperley London.

Farger

Kort frisyre fra visningen til Ralph Lauren.

Veronica Beard.

Kortklippet

Wet-look

En av de store trendene for 2019 er at kvinner våger seg på kortere og mer oppklipte
frisyrer. Vi kommer også til å se korte frisyrer
med polisonger, det vil si «kinnskjegg» eller
lengre hår foran ørene.

Wet-look er en stor trend for våren og
sommeren. Til forskjell fra tidligere,
er looken nå mer gangbar da den kan
kombineres med volum og «tørrere»
hårlengder.

Å leke med ulike farger er en sikker trend
for våren, men på en mer glamorøs måte
enn tidligere. Fargene kan gå ton-i-ton,
være utvaskede eller som en fargeblokk i
håret, det vil si en kontrastfarge i eksempelvis hele luggen.
Når det gjelder farger, kommer vi fortsatt til å se mye pastellrosa og ulike typer
lilla. Men det er også aktuelt med halmgult, der det blonde håret går mot varmere
nyanser, i tillegg til sølv og askegrått, rene
neonfarger og dypere røde toner.
I Hollywood er trenden for sterkere
farger allerede stor, og kjendiser tester der
enkelt farger med parykker.
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TREND

Blank og lav hestehale fra Oscar de la Renta.

Hårknute & hestehale
Hårknuten sitter nå enten høyt opp på hodet,
eller tight i nakken med en litt slurvete vri.
Når det gjelder hestehalen skal den sitte lavt.

En fønet look som er inspirert av Escada.

Blow dry
Å gi håret en blow dry-effekt forventes å bli supertrendy. Håret fønes med varmluft for å
forme og med kaldluft for å fiksere.

Lugg

Hårfjoner

I vår ser vi både kortere og litt lengre
lugger, til og med gardinlugger. I den
kortere varianten kan luggen gjerne være
litt ujevn.

90-tallets hårfjoner er tilbake. De skal
sprayes hardt og ramme inn ansiktet.

Mikro- & makrofletter
I vår skal det enten være små innbakte
mikrofletter, eller lange oversized fletter
som settes lavt for en mer forretningsmessig look.
Flettene skal være teknisk bra utført,
men kan gjerne gi et litt slurvete inntrykk. En oppdatert variant kan også
være å flette inn et fint hårbånd.
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Naturlig fall
Håret skal se naturlig og sunt ut, og man
skal ta vare på den teksturen man har.
Glamorøst men likevel «undone»!

Rufsete
Rufsete «sovehår» er en leken look som
forventes å slå gjennom i 2019. Det
behøver slett ikke å være perfekt. For å
gjøre håret ekstra rufsete og tilføre mer
volum, er det et tips å sove med fletter.

Missoni viste skinnende blankt hår for våren.

Perfekt polish
Håret skal glinse akkurat som huden, og
gi en perfekt og glossy finish. Det kan også
styles slik at det blir kontraster mellom matt
og blankt.

Tips & triks fra Antonio Axu
– Lob og gardinlugg er to sterke
trender for våren, og rufsete beachhår byttes ut med glamorøse bølger
som føles «old school», sier Antonio
Axu. Han er en av Sveriges mest
kjente frisører, og vi har stilt ham
noen spørsmål.
Tekst: Jessica S Kempe

Om man vil ha en trendy hårfarge – hva bør
man velge?
– Et trendy valg for en blond person, er en
gyllen fargetone som gir en tydelig solkysset look. Mens en brunette bør satse på en
svalere og kaldere brun nyanse, som for
eksempel «coffee brown».
Hva er det viktigste å tenke på når du skal style
om en persons frisyre?
– Det viktigste ved en makeover er å gjøre
en grundig konsultasjon, der man tar rede
på kundens hårkvalitet og kunnskaper hva
gjelder styling. Det er også greit å vite hvor
hun eller han befinner seg i livet, og hvilken
approach som ønskes.
Når alt dette er på plass, ser jeg mye på
hode- og ansiktsform samt nese og øyne. Hva
vil man fremheve eller tone ned?
Hva er det vanskeligste man som frisør kan
gjøre med hår?
– Det er å få til større forandringer, som
når kunder eksempelvis ønsker å gå fra mørkt
til veldig lyst, og samtidig unngå røde toner.
Når man lysner svart hår så tilkommer det
veldig mye varme fargetoner, og man må ta
hensyn til alt fra hårkvalitet til underliggende
pigment.

Antonio Axu driver både egne salonger og har eget hårpleiemerke.

Hvilke store feil gjør vi når vi
pleier håret?
– De største feilene gjøres
ved frisørbesøket. Vi frisører
må være bevisste på hva
som ikke skader håret. Det
er vanskeligere å pleie et
istykkerbleket hår, og man
bør derfor sette opp en plan
når man skal gjøre store fargeforandringer. Det er bedre
å gå flere ganger til frisøren
enn å gjøre alt på ett besøk.
I tillegg er det alltid bra å
bruke pleiende produkter regelmessig.
Hva er dine beste knep for en god hårdag?
– Sjamponer håret og avslutt med en innpakning. Bruk produkter som er tilpasset din

hårtype. Tørk håret oppned for å tilføre volum, og
føn det ut med børste for å
tilføre glans. Bruk til slutt en
tørrsjampo for mer tekstur
og støtte.
Bør vi endre hårpleierutinene
når vi går fra kulde til mer sol
og varme?
– Om vinteren kan leave-in
kremer og spraybalsam være
til nytte for håret, da det blir
veldig statisk av kulden. I
sommersesongen er det viktig å beskytte håret
mot direkte sollys og bruke produkter med
UV-beskyttelse. Solen tørker også ut håret, og
derfor trenges det fuktgivende produkter og
innpakninger.
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Syntetisk, men likevel rent
Bambus, borage og papaya er noen av
ingrediensene som brukes.

Ikke alt som er naturlig er bra, og ikke alt som er syntetisk er dårlig.
Dette er tanken som ligger til grunn for det såkalte Clean Beautykonseptet. En syntetisk ren ingrediens har gjennomgått tester som
viser at den er trygg for både mennesker og miljø.

Clean Beauty – den nye trenden
Det snakkes mye om Clean Beauty i
USA, og det spås å bli det nye store
innen skjønnhet. Begrepet brukes
om produkter som er «rene» i formuleringen, og dermed bra for både
helsen, huden og planeten.
Tekst: Jessica S Kempe

Clean Beauty er et begrep som favner bredt,
og som vi kommer til å høre mye om i fremtiden. Det har ingenting med renseprodukter
å gjøre, og heller ikke med sminke som gir et
rent og naturlig utseende.
Mest av alt handler Clean Beauty om at
det som er bra for deg, også vil være bra for
miljøet.
Produkter trenger nemlig ikke å være gode
bare fordi de kommer fra naturen. Og ingredienser som fremstilles i et laboratorium,
kan være både trygge og rene, og gi gode
resultater på huden.
Hvordan skiller «rent» seg da fra «naturlig»? Begrepene er ikke helt lette å definere,
ettersom det ikke finnes noen styrende myndighet som regulerer bruk og definisjon.
Naturlige produkter behøver ikke alltid
å være rene, på samme måte som syntetisk
fremstilte ingredienser og produkter godt kan
være det. Et skjønnhetsmerke kan altså være
både rent og sikkert uten å være naturlig.
Rene produkter er fri for stoffer som blant
annet parabener, formaldehyd, triclocarban,
fargestoffer og mineraloljer. At et produkt er
rent betyr at det er trygt for både huden og
miljøet.
En forbruker skal ikke behøve å lure eller
bekymre seg for at en ingrediens i en krem
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Naturlig er ikke alltid best for oss, ingredienser som er fremstilt i laboratoriet kan også være trygge og gode.
bareMinerals kobler seg på den voksende trenden for Clean Beauty.

bareMinerals mineralfoundation
fra 1995, som bare inneholder
fem forskjellige mineraler, vekket
stor oppmerksomhet da den ble
lansert. Nå løfter de historien i en
ny kampanje.

Hailey Baldwin er ny ambassadør for bareMinerals.

Skuespilleren Letitia Wright fronter bareMinerals-kampanjen.

eller sminkeprodukt kan virke skadelig på
helsen, irritere huden eller påvirke kroppen
hormonelt.

uten å kompromisse med verken innhold
eller resultat. Det er også det som er hjertet
til bareMinerals, sier Mimmi Cederstrand,
Marketing Manager i Dermanors datterselskap Dermarome.
Lenge før det begynte å bli snakk om Clean
Beauty, lagde bareMinerals naturlige og
mineralbaserte produkter.
– Renhet i formulering og følelse har vært
deres veiledende prinsipp allerede fra starten,
og de lager fortsatt skjønnhetsprodukter som
er fulle av mineraler og frie for skadelige
ingredienser, sier Mimmi Cederstrand.

Et varemerke som markedsfører seg
tydelig i forhold til Clean Beauty, er amerikanske bareMinerals, som har omarbeidet
hele sitt bildespråk og måte å kommunisere
på. I sin nye kampanje løfter de begrepet
Clean Beauty og forteller også sin historie,
hvem de er og hva de står for.
– bareMinerals har helt fra starten vært et
rent («clean») varemerke, som tilbyr mineralmakeup og hudpleieprodukter som er rene

bareMinerals nye slagord er «The power
of good». Med det menes blant annet at
produktene er frie for det som kan skade oss,
og fulle av det som er bra.
– Ren makeup er deres DNA, og de bruker
nøye utvalgte naturlige ingredienser, balansert
med syntetiske ingredienser der det trenges
for å gi det beste resultat. Det finnes en lang
liste over ingredienser som aldri skal brukes i
deres produkter, sier Mimmi Cederstrand.

Rosie Huntington-Whiteley er ny ambassadør for
bareMinerals.

bareMinerals vil også formidle et bredere
budskap, som går på at verden er full av
muligheter og fri for begrensninger.
– Målet er å oppmuntre til at hvert lille
valg vi gjør, har kraften til å skape en stor
forandring.
Markedsføringskampanjen ble lansert i
juli i fjor med skuespilleren Letitia Wright
som ambassadør. Nå får hun selskap av blant
annet Hailey Baldwin, Rosie HuntingtonWhiteley og makeupartisten Nikki deRoest.
I tillegg til å spre budskapet om selskapets
DNA og hvordan vi kan gjøre gode valg, skal
de også vise hvordan vi kan sminke oss for å
løfte frem det beste av oss selv.
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– SLUTT PÅ

VILLEDENDE PÅSTANDER
Skjønnhetsprodukter markedsføres
ofte med fristende påstander eller
«claims». Nå har EU kommet med
nye kriterier for hva man faktisk kan
skryte av på forpakningen.
Tekst: Kristine Rødland

De nye EU-kriteriene knytter seg først og
fremst til påstanden «free from…». Den har
dukket opp de siste 10 til 15 årene, og bidrar
til å spre et negativt inntrykk av ingredienser
som kan være helt lovlige og uproblematiske
å bruke.
Ewa Daniél, som er toksikolog og medeier
i AllergyCertified – en dansk organisasjon
som bistår med risikovurdering og allergisertifisering av skjønnhetsprodukter – forteller
at selv om bransjen lenge har benyttet seg av
påstander i markedsføringsøyemed, så har
innholdet i påstandene endret seg.
– Mens man på 1980-tallet var opptatt av
å fortelle hvilke ingredienser man benyttet
i de forskjellige produktene, og hva godt de
kunne utrette for forbrukerne, er man nå
mer fokusert på å formidle hva som ikke er i
produktene, påpeker hun.
«Free from…»-produkter er gjerne laget
uten parabener, silikoner, parfymestoffer,
fargestoffer, mineraloljer, sulfater, ftalater og
så videre. Men når man lager produkter uten
slike ingredienser, hva har man så brukt i stedet? Og er det bedre eller sunnere for huden
enn det man har valgt å utelate?
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– Man kan gjerne skrive «free from preserDe nye EU-kriteriene handler om riktigvatives» og «free from coloring». Men hvis
het, ærlighet og rimelighet, og det er utarbeiman skriver «uten konserveringsmidler», så
det konkrete eksempler på hva som er tillatt
skal man forsikre seg om at det ikke er tilsatt
og ikke tillatt når det gjelder markedsføring
stoffer som kan ha en antimikrobiell effekt.
med påstanden «free from…».
(Det gjelder også stoffer som ikke står på
Kriteriene er gjeldende allerede nå fra
listen over godkjente konserveringsmidler på
nyttår, men produsenter og leverandører
EUs bilag V.)
har fått frist frem til 1. juli for å gjenHvis man skriver «free from
nomgå emballasjer og tilrettelegge
coloring», må man forsikre seg om
markedsføring og produktmerat man ikke bruker stoffer på EUs
king, slik at formuleringer som
bilag IV, som omhandler «colo«fri for parabener» ikke lenger
rants». Bruker man for eksempel
brukes.
titandioksid i en solkrem, kan man
– Hovedårsaken til at EU lager nye
ikke skrive «uten fargestoffer/
kriterier er å beskytte forbruDenne påstanden vil
kerne mot villedende «claims»,
ikke lenger kunne brukes. free from coloring», for titandioksid nevnes i bilag IV som et
men det gjøres også for å sikre
fargestoff.
at lovgivningen er den samme i hele EU.
«Perfume free» får man også fortsatt lov å
Produsenter og leverandører må nå endre
bruke, hva er begrunnelsen for det?
sine «claims». I stedet for å skrive hva som
– Parfymeallergi er ikke arvelig, det er
ikke er i produktene, må de skrive hva de rent
en allergi som alle kan utvikle hvis de blir
faktisk inneholder, sier Ewa Daniél.
utsatt for høye konsentrasjoner av parfyme
i kosmetiske produkter. Nye tall viser at 4,5
Hun er fornøyd med at det ikke lenger
prosent av den europeiske befolkning har
skal være lov i EU å skrive «paraben free».
parfymeallergi.
– Parabenene er faktisk slett ikke så ille
For de som allerede har parfymeallergi, og
som mange tror, og de parabener som er
de som gjerne vil forebygge å få det, er det
tillatt i dag, er vurdert helt sikre når de
nyttig å kunne se om et produkt inneholder
anvendes i kosmetikk i de konsentrasjoner
parfyme. Å få allergi overfor et produkt er jo
som er lovlige. Derfor synes jeg det er godt
verken noe som produsentene eller forbruat produsentene ikke lenger kan selge deres
kerne ønsker.
produkter på forbrukernes ubegrunnede
Man må imidlertid være oppmerksom
frykt, men at de i stedet må selge dem på
på at hvis man skriver «perfume free» på et
innholdet, sier hun.
produkt, så må det ikke inneholde stoffer
Finnes det «free from-claims» som fortsatt vil
som kan ha parfymerende egenskaper. Det
være tillatt og i tråd med kriteriene?

– Når et produkt er fritt for noe, hva har da blitt
brukt i stedet? spør Ewa Daniél, toksikolog og medeier
i AllergyCertified.

finnes multifunksjonelle stoffer som kan ha
flere egenskaper – et eksempel er bensylalkohol, som kan benyttes både som konserveringsmiddel og parfyme. Hvis man tilsetter
bensylalkohol som konservering i et produkt,
kan man ikke skrive «uten parfyme», siden
dette stoffet også kan fungere som parfyme,
forklarer Ewa Daniél.

Markedsfører man et produkt med å
fremheve hva som ikke er i produktet,
snakker man ned ingredienser som er
helt lovlige å bruke.
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Essential Oil Elixir er blant klassikerne til Darphin.
Det spås at etter masketrenden kommer det en boom med oljer.

Det brukes botaniske og naturlige ingredienser av
høy kvalitet.

Darphin er en luksuriøs og komplett hud/kroppsserie for salg og for profesjonelt bruk.
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– DUFT, TEKSTUR OG
MASSASJE I EN
PERFEKT KOMBO
Darphin er kjent for sine velduftende botaniske essenser, silkemyke
oljer og gode kremer med nøye utvalgte ingredienser. De legger nå inn
et ekstra gir i Norge ved å fokusere
sterkere på vakre blomster.
Tekst: Jessica S Kempe

Det skjer mye med Darphin i 2019, og
de fornyer kommunikasjonen med vakre
blomstervisueller for å vise hva det enkelte
produktet inneholder. Det gjelder både for
forpakninger og marketingmateriell.
Mannen bak hudpleiemerket er en parisisk
kinesiolog og forsker ved navn Pierre Darphin. Han grunnla sitt skjønnhetsinstitutt
i 1958, bare 31 år gammel, og gjorde seg
raskt bemerket da han begynte å innlemme
kinesiske massasjeteknikker i hudpleiebehandlingene.
– Massasjen gjorde at huden ble avgiftet,
og produktene, som var basert på rene og
kraftfulle botaniske stoffer, kunne dermed gi
maksimal effekt. Pierre Darphin utviklet med
andre ord et unikt hudpleiekonsept, der han
kombinerte teknikker fra den gamle, kinesiske legekunsten med sin gedigne kunnskap
om plantenes virkning på huden og kroppens
anatomi, forteller selskapets globale markedssjef Valérie Bonime.
Darphin har sitt hovedkontor i Paris,
og er eid av Estée Lauder Companies siden
2003. Varemerket distribueres i Norge og
Sverige av Beauty Products AS.
Filosofien er at dufter, teksturer og massasjeritualer skal virke sammen i en perfekt
synergi, som både gir resultater og skjemmer
bort sansene og kroppen.
– Darphin benytter høykvalitative
botaniske og naturlige ingredienser fra de
beste avlinger i verden, hvilket gir kraftfulle
formuleringer. Alle hudpleieprodukter består
av minst 80 prosent naturlige ingredienser,
og våre essensielle oljer består av 99 prosent

naturlige oljer, uttaler Valérie Bonime.
Alle formuleringer er håndlaget i Frankrike
for den ultimate «savoir faire», og testet ved
L’Institut Darphin Paris Vendôme for å sikre
at massasje- og formuleringsteknikkene fungerer sammen for et maksimalt resultat.
Det er svært grundig forskning bak
produktene, og Darphin er overbevist om at
påføringsmetoden, det vil si massasjen, vil
påvirke effekten og resultatet av produktene.
Signaturen er skreddersydd hudpleie
med et unikt layering-program som omfatter
serum, «aroma care» med eteriske og essensielle oljer samt krempleie.
– Dette høyeffektive, trippelvirkende
hudpleiekonseptet kan behandle alle de tre
hudlagene og tilpasses hver persons spesifikke
hudtilstand. Produktene jobber i synergi og
fungerer som katalysatorer til hverandre, så
når de brukes sammen forsterker de hverandres virkning for et bedre resultat, sier Valérie
Bonime.
Hvert steg i skjønnhetsritualet ledsages
av spesifikke massasjeteknikker som hjelper
ingrediensene til lettere å gå ned i huden.
Serum brukes morgen og kveld,
og består av konsentrat av de mest
aktive planteekstraktene. «Aroma
care», det vil si essensielle oljer,

brukes fremfor alt om natten for å rense
huden på dypet, samt stimulere blod- og
lymfesirkulasjonen i kroppen.
Essensielle oljer virker også, gjennom
sine dufter, på vår mentale og følelsesmessige
tilstand. Man kan velge oljer etter humør, og
bør minst ha to, ifølge Darphin.
Kremene brukes morgen og kveld, og
består av kaldpressede vegetabilske oljer og
rene planteekstrakter som gir en pleiende og
beskyttende effekt på huden.
Darphin finnes på 45 markeder verden
over, og henvender seg til en sofistikert forbruker som verdsetter kvalitet og ekte håndverk. Hovedmarkedene er Europa, Korea og
Nord-Amerika, og de starter nå blant annet
opp i Kina.
– Målet er å fortsette å vokse og ekspandere
gjennom å levere en sterk og unik velværeopplevelse i kombinasjon med botanisk
hudpleie og effektiv ansiktsmassasje som
stimulerer mikrosirkulasjonen, sier Valérie
Bonime.

Den nye rosekremen dufter
herlig og gir mye fuktighet.

Valérie Bonime
Valérie Bonime har eksamen fra
Harvard Business School, og begynte
karrieren hos Salmon Brothers i New
York. Deretter gikk hun videre til Shiseido, Bath & Body Works og Pepsi.
I 2008 ble hun ansatt i Estée Lauder
Companies, og ble global markedssjef
for Clinique. Siden 2014 har hun inngått i Darphin-teamet i Paris, nå som
Vice President Global Marketing.
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Nimue Skin Technology - en derma-cosmeceuticals serie fra Sør Afrika.
Nimue er en komplett hudpleieserie, basert på fruktsyrer og resurfacing. En resultatorientert serie
med aktive produkter og behandlinger, som skreddersys til enhver hudtilstand.

Nimue bruker flere patenterte og vitenskapelig beviste leveringssystemer, som sørger for å
frakte de aktive ingrediensene dypt ned i huden. Produktene til Nimue vekker huden og
restarter funksjonene, hjelper huden med å balansere fuktighetsnivået og gjenoppretter
barrierefunksjonen.
Ønsker du å vite mer om Nimue og hvilke muligheter nimue kan gi deg og din klinikk?
Kontakt Beauty Products AS, Monica Gilhoff: monica@beautyproducts.no, 23 19 10 00
www.beautyproducts.no



HUD

Det finnes flere typer konsentrat å velge i, og man bruker det som passer best til kunden.

Gyllen cocktail
Nålbehandling som gir mer glød
og finere porer er en av de store
trendene innenfor den profesjonelle
hudpleiebransjen i 2019. En fordel
med behandlingen, er at den gir
ingen nedetid.
Tekst: Jens Magnus Hammarstedt
Foto: iStock

Med fine overskrifter som «gjør som kjendisene», «få gløden alle snakker om» og «Kim
Kardashian sin favorittbehandling», har «The
Golden Cocktail» tatt Norge med storm.
Behandlingen lover glødende hud med aktive
ingredienser som skal virke foryngende, og

utføres nå av både små og store klinikker her
til lands.
Flere leverandører selger sine varianter
av behandlingen, som er manuell og ikke
maskinell, hvilket gjør at den er enkel og
anvendelig i bruk.
Noen varianter er tilpasset hudpleiere,
mens andre er mer egnet for sykepleiere da
det blandes inn små doser av botulinumtoksin A. Dette kalles noen ganger Mikro-Botox,
og skal redusere store porer. Man kan også
blande inn hyaluronsyre, noe som vil gi effekt
på hudstrukturen.
Fremgangsmåten uansett leverandør er veldig lik. De tilbyr alle en slags beholder med
20 gullbelagte nåler, der lengden på nålene
man jobber med kan varieres ut ifra behov.

Beholderen er fylt med et multiaktivt
serum eller konsentrat, og den åpner seg når
nålene presses ned mot huden, slik at konsentratet trekker inn. Det finnes flere typer
konsentrat å velge i, og man bruker det som
passer best til kunden.
De små og ultratynne nålene gjør en
kontrollert skade på huden, som da reagerer
med å reparere og fornye seg selv.
Kombinasjonen av den kontrollerte skaden
og de multiaktive konsentratene skal gi en
hud med mer glød og fukt, og mindre arr og
porer. Hudtonen skal bli jevnere, og behandlingen skal generelt virke forebyggende.
AquaGold, Easy Glow og MicroGold, fra
Beauty Products, er tre varianter av nålbeKOSMETIKK 1 2019 | 35

Nålesystemet gir smertefri levering av aktive virkestoffer ned i huden.

handlingen. Nå lanserer også Hudpleiegrossisten MesoGold, der de jobber med
mesoprodukter fra MCCM.
– MesoGold er en glow-behandling som gir
en vitaminboost, hvor vi bruker hyaluronsyre
og antioksidanter for å fukte, plumpe og gi
glød til huden.
Ingrediensene i selve ampullen kan tilpasses
etter ønsket type behandling og kundens
behov. Det finnes både rene ingredienser
og ferdige cocktails. Behandlingen innledes
med Meso Derma Cleanser for å desinfisere,
og avsluttes med en beskyttende klimakrem
med solfaktor 50 som er tilpasset medisinsk
bruk, forklarer Helene Hørgård Unsmo fra
Hudpleiegrossisten.

Behandlingen er fullverdig i seg selv.
Men ønsker man en røffere behandling hvor
man jobber mer aktivt på problemområder,
kan man med fordel legge til microneedling, dette blir da i så fall en helt annen type
behandling.
Hva er de mest vanlige spørsmålene dere får
fra kunder når det gjelder MesoGold?
– Veldig mange spør om varighet og effekt,
og om den gjøres som en kur eller enkeltvis.
De er også interesserte i hvordan de kan
mikse de ulike ingrediensene og cocktailene,
sier Helene Hørgård Unsmo.
For å opprettholde en sunn og glødende
hud, vil hun anbefale å gjøre behandlingen
regelmessig gjennom året, heller enn som en
kur.

Liv Alice Windheim Madsen,
eier av Viva Skin Clinic

– Fin behandling
for sunn hud

Navn på behandling?
– AquaGold Fine Touch, som
leveres av Beauty Technology.
Det er overfladiske mikroinjeksjoner med 24 karat gullbelagte nåler. Mikronålene er 0,6
mm lange og 0,13 mm brede,
tynnere enn menneskehår.
Formålet er å mikrokanalisere og levere behandlinger
direkte til huden. Med andre
microneedling-apparater er
formålet å «punktere» huden
Liv Alice Windheim Madsen, Viva
for stimulering.
Skin Clinic.
Pris? 5000,Hva slags produkter bruker dere under behandling?
– Vi bruker en blanding av filler, vitaminer og små doser botulinumtoksin A. Det øker hudkvaliteten med forbedring av spenst,
fine linjer, rynker og tørr hud.
Opplever kunden nedetid?
– Behandlingen tar rundt 30 minutter, og er så og si smertefri. Ingen nedetid, kun rødhet i huden samme dag. Vi behandler ansikt,
hals, bryst og hender.
Kombinerer du dette med andre behandlinger?
– Behandling med AquaGold påvirker ikke mimikken. Den kan
fint kombineres med andre typer behandlinger, da den virker helt
overfladisk i huden. Kunden kan ta andre injeksjonsbehandlinger
og peelinger etter noen uker.
Er det trygt å bruke syrer hjemme etter denne behandlingen?
– Samme dag skal man ikke bruke noen produkter på området
som er behandlet, dette gjelder selvfølgelig også fruktsyrer.
Anbefales det å ta kurer?
– Hvor ofte vi anbefaler behandlingen til kunder, varierer etter hva
de ønsker å forbedre med huden. Men vi ser at to ganger i året er
vanlig.
Hva er det vanligste spørsmålet du får fra kunder?
– Hvordan de vil se ut etter behandling, er det spørsmålet jeg får
mest.

Navn på behandling?
Easy Glow fra Cosmed
Beauty.
Pris? 1900,Hva slags produkter bruker
dere under behandling?
– Vi bruker litt forskjellige konsentrater – både fra ekseption
og Aesthetic Line. Begge
disse har mange forskjellige
vitaminer og gode ingredienser som blant annet vitamin
C og hyaluronsyre. Avslutningsvis bruker vi alltid en
Anne Naglestad, Annes Hudpleie &
krem med SPF som er tilpasset Spa.
kundens hud og behov.
Opplever kunden nedetid?
– Nei, kunden føler bare litt svie og litt rødhet stort sett samme
dag – dette er helt normalt etter en sånn behandling.
Kombinerer du dette med andre behandlinger?
– Vi kombinerer alltid behandlingen med en kort og lett kjemisk
peel i forkant. Den kan dessuten brukes som et element i en vanlig, klassisk ansiktsbehandling for å «vekke opp» sliten og livløs
hud.
Vi gjør også Easy Glow med retinol, men her blir det litt nedetid,
og da peeler vi heller ikke huden i forkant. Hvor lang nedetiden
blir avhenger av kundens behov, ønske og hudtype.
Er det trygt å bruke syrer hjemme etter denne behandlingen?
– Ikke samme dag, eller de første dagene hvis man er litt rød eller
sensitiv. Hvilke produkter som er greie å bruke, avtaler vi med
kunden når hun eller han er hos oss.
Anbefales det å ta kurer?
– Denne behandlingen er super å gjøre fire til seks ganger i året
for grovere hud, solskadet hud og fet hud. Det er generelt en fin
behandling hvis man ønsker en sunn hud.
Hva er det vanligste spørsmålet du får fra kunder?
– Om man kan gå på jobb dagen etter behandling.

– Så og si smertefri
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Anne Naglestad, eier av
Annes Hudpleie & Spa

Forhandler
i Norge:
Forhandler
i Norge:
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40 70
www.biovital.no
www.biovit



GJESTEN
∙ En god hudbarriere gir rom for gode indre forhold.
∙ Tenk hudbarriere i forbindelse med alle produktanbefalinger og/eller behandlinger.
∙ Vær obs på «peel-junkiesene» som har en tendens til å overpeele og dermed sensitivisere huden.

Huden – en viktig del av
kroppens forsvarssystem
Kjære deg!

Huden er fascinerende å jobbe med, synes
jeg. Du er sikkert enig? Det er stadig vekk
noe nytt å lære, nye behandlingsmetoder og
nye, spennende produkter å jobbe med.
Jeg har vært i hudpleiebransjen i nesten 24
år, og har selvsagt vært med på store endringer. For min egen del må jeg innrømme at jeg
i starten av min karriere jobbet mye på autopilot. Jeg jobbet ut ifra teorien og praksisen
jeg lærte, og tenkte ikke så mye selv. Jeg var
ikke god nok til å sette hud, kropp og livsstil
i et helhetlig og sammenhengende perspektiv,
og brukte heller ikke nok tid på å kartlegge
kundens genetikk og livsstil.
Da jeg derimot skjønte viktigheten av
dette, begynte jeg for alvor å se resultater av
arbeidet mitt, og det var gøy! Da jeg i tillegg
lærte meg viktigheten av hudbarrieren, ble
resultatene enda bedre. Dette er et tema
innenfor dermatologien (hudlæren) som jeg
virkelig brenner for.
Vi hadde i lang tid mye fokus på ingredienser og produkters effekt i hudens dypere lag,
og kanskje glemte vi litt viktigheten av det
øvre laget?
Det hadde liksom en litt kulere sving over
seg, hvis produktet inneholdt ingredienser
som kunne trekke langt ned i huden. «Jo
lenger ned, jo bedre», nesten.
Kjenner du deg igjen?
Misforstå meg rett, i mange situasjoner
både ønsker og trenger vi effekt også i dypere
hudlag, men om det er ubalanser i hudens
øvre lag, er det vanskeligere å oppnå gode
resultater i dypet.
Huden er et stort og viktig organ. Som
andre organer består også huden av vev, som
igjen er bygd opp av celler. Hudens øverste
lag, som vi ofte har mest fokus på når vi
snakker om hudbarriere, er et spesielt cellerikt lag.
Hver enkelt celle i dette laget bidrar gjerne
på en eller annen måte til hudens forsvars38 | KOSMETIKK 1 2019

system eller barrieresystem. De kan produsere
ett eller flere nyttestoffer som ofte har en
viktig rolle for hudens forsvarssystem, altså
hudbarrieren.
En av hudens hovedoppgaver er å danne
en barriere mellom det ytre miljøet (omverdenen) og det indre miljøet (som er alt inne
i kroppen vår). Huden skal holde uønskede
stoffer ute, samtidig som den skal holde inne
det som skal være inne, og skille ut det som
skal skilles ut.
Det er mange ulike celler og systemer som
samarbeider for at huden skal kunne ha
denne funksjonen. Huden har selvsagt mange
viktige oppgaver, som å regulere temperaturen, regulere saltbalansen, D-vitaminproduksjon og kommunikasjon, men fokuset her er
på hudbarrieren.
Noen viktige elementer i hudbarrieren er;
syrekappen, normalfloraen, keratinocytten,
bi-laget, langerhanscellen og antioksidanter.
Gode hudpleieprodukter kan være med
på å bygge en god hudbarriere. Gode fettstof-

fer, essensielle fettsyrer, fuktbindere, cellestimulerende og pH-balanserte produkter er et
godt utgangspunkt.
Noen eksempler på ingredienser du kan se
etter i produkter for hudbarrieren er: Ceramider, lecitin, essensielle fettsyrer, hyaluronsyre,
probiotika, sheasmør, vitaminer, antioksidanter og ingredienser som virker beroligende.
Ved feil ernæring og feil produktbruk over
tid kan hudbarrieren svekkes. Dette kan
blant annet oppleves som en «irritert», sart og
sensitiv hud.
Det var alt fra meg i denne omgang. Vil du
lære mer, er det bare å bli med i kunnskapsportalen «Hudens Verden» for hudterapeuter
og kosmetiske sykepleiere, eller den nye
«Hudkonsulenten» for andre som jobber eller
vil jobbe innen hud-, helse- og skjønnhetsbransjen.
Ha det bra og kos deg med HUD.

Hilsen fra
Anita Anker Eng

Team Anita

I KOSMETIKK vil du gjennom dette året møte fire Anita-er med til
sammen 100 års erfaring fra hudpleie- og spabransjen. I hver sin utgave
vil de motivere, inspirere og bidra med sin kompetanse.
– Vi brenner alle for bransjen, og sitter på forskjellig erfaring som tilsammen gjør at vi har flere innfallsvinkler. Vi ønsker å vise at vi er stolte
av yrket, og at potensialet for hudpleierne er stort. Derfor har vi utviklet
et foredrag der vi forteller egne historier og deler av vår kunnskap for
å motivere andre hudpleiere til å se alle mulighetene som finnes. Vi har
fokus på fremtidens hudpleiere, den faglige kompetansen, positiviteten
og gleden av å være i bransjen, forteller de.

I 2019 treffer du de fire Anita-er i KOSMETIKK. Fra venstre, Anita Sundquist,
Anita Winther, Anita Anker Eng og Anita Skaug. Foto: Beate Willumsen

– Kunnskap om huden er viktig
Anita Anker Eng er grunnlegger av firmaet
inciDerm, der hun tilbyr kursing og opplæring. Fokusområdet er nettundervisning.
Hun driver medlemsportalen «Hudens
Verden», som er en produktnøytral kunnskapsbase for hudterapeuter, kosmetiske
sykepleiere og andre som jobber i bransjen.
Målet er å tilby fagpersoner et sted hvor de
kan fordype seg i faget, ta til seg masse læring
og få inspirasjon i jobbhverdagen.
– I år starter vi i tillegg opp «Hudkonsulenten» i samarbeid med Cura Akademiet. Det
blir den perfekte nettutdannelsen for de som
jobber, eller ønsker å jobbe i parfymeri, apotek, frisørsalong, med vipper eller bistå i hudklinikker, for å nevne noe. Opplegget passer
for alle som ønsker en bredere forståelse for
huden uten å ta en fullstendig hudterapeututdannelse, forteller Anita Anker Eng.
Hun erfarer at med økt kunnskap får
man større arbeidsglede, bedre resultater av
behandlinger og produkter, og mer fornøyde
kunder.
– I løpet av min tid i denne bransjen har

jeg gjort mye forskjellig som har ført meg dit
jeg er i dag, men hovedfokuset har hele tiden
vært undervisning.
Jeg elsker selv å ta til meg ny læring, å være
i utvikling, og det å lære bort er helt fantastisk. Jeg har jobbet som faglærer på hudterapeutskoler og samarbeider fortsatt med flere
av dem i dag, sier hun.

Er det ubalanser i
hudens øvre lag, blir det
vanskeligere å oppnå gode
resultater i dypet.
Foto: Shutterstock

Anita Anker Eng, hudterapeut og gründer av
inciDerm, er første bidragsyter i vår nye spalte.
Foto: Beate Willumsen

I KOSMETIKK:
NR. 1 ANITA ANKER ENG,
hudterapeut og gründer av inciDerm
NR. 2 ANITA SUNDQUIST,
hudterapeut og NLP coach
NR. 3 ANITA SKAUG, NLP coach,
gründer og prosjektrådgiver
NR. 4 ANITA WINTHER,
fagkonsulent i klinisk psykologi
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ORLY INVITERER
EVENT
TID: 28.02.2019 Kl. 12-18
STED: Åpen scene
Badstugata 2, 0183 Oslo

HELT GRATIS

BUILD YOUR NAILS
BUILD YOUR BUSINESS
Meld på din bedrift i dag!
Send navn og antall til kontor@orlynorge.com
tlf: 485 15 515
Les mer om eventet på www.orlynorge.no



MESSE

Nytt & naturlig
Natural Products Scandinavia har etablert seg som en ledende nordisk fagmesse for
grønne skjønnhetsprodukter. Her kan du oppdage hva som rører seg på feltet og se siste nytt.
Tekst: Kristine Rødland

Naturlig tannkrem fra My White Secret, der den
sorte inneholder aktivert trekull.

Upcircle, tidligere Optiat, lager bærekraftige
kaffe-skrubber.

Nedbrytbart og trendy sølvglitter fra
Eco Glitter Fun.

De sorte maskene fra Turbliss inneholder torv fra
Estlands myrer.

Tidsriktig og hudvennlig makeup fra danske
Sandstone Scandinavia.

Natura Siberica presenteres av ProCare.
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MESSE

N

atural Products Scandinavia gikk
av stabelen i Malmömässan 14.
til 15. november sammen med
Nordic Organic Food Fair, og de 4 488 som
besøkte messen kunne være med på mange
interessante foredrag og seminarer.
Et nytt og populært innslag var en
livepitch i regi av helsekostkjeden Holland & Barrett, som nå har 18 butikker i
Sverige. Pitchen gikk ut på å selge inn nye
produkter til kjedens CEO Rikard Furusten
og kategorisjef Sunniva Ahlstad, og trakk til
seg mange tilskuere.
Messen ble arrangert av Diversified Communications, som er opptatt av at folk skal
Sara Nomberg, hudterapeut og grunnlegger av Organics by Sara, viste frem sine fine ansiktsoljer.
møtes og knytte nye forretningskontakter
Sorte tannkremer som renser eller
viste hudvennlig og tidsriktig makeup i
i messehallen. De jobber målrettet for å nå
bleker tennene ved hjelp av aktivert trekull
frem til innkjøpere og beslutningstakere, og godt pigmenterte farger.
fant vi hos merker som You & Oil og My
tilbyr blant annet B2B matchmaking.
White Secret (distribuert av Brand Square).
Trenden for ansiktsmasker var også
Ifølge Diversified og flere utstillere vi
Sistnevnte har også strips og andre produksnakket med, hadde mange bransjefolk med synlig på messen, der Lecler stilte ut fine
ter til peroksidfri tannbleking.
dukmasker. Et annet nytt bekjentskap var
romslige budsjetter funnet veien til Malmö
Ikke overraskende, hadde messen også litt
denne gang, og messen ble besøkt av selska- Naveen fra Evergoods Global, et taiwansk
selskap som lager miljøvennlige og biologisk å velge i hva gjelder probiotisk hudpleie,
per som Life, Sunkost, Holland & Barrett,
nedbrytbare dukmasker. Deres nye V-Shape med nyheter fra merker som Dr. Organic
Matas, Arket (H&M), Magasin du Nord,
og Kilig fra Biok Laboratorija.
Uplifting Mask har en annerledes form enn
Orkla og Midsona.
Og som alltid bugnet det av nærende og
mange andre, og løfter også under haken.
gode ansiktsoljer – fra Loelle og Organics
På standen til ProCare fant vi et stort
Skjønnhetsdelen var fortsatt ganske
by Sara – samt forskjellige typer oljer og
liten, men med et internasjonalt tilsnitt. De utvalg ansiktsmasker fra det amerikanske
essenser basert på roser.
merket Yes To – både dukmasker, peel-off
baltiske landene var godt representert med
Messen vender tilbake 13. til 14. novemmerker som Turbliss, Manilla, Lecler og You masker, leiremasker og sorte masker med
aktivert trekull. Dette er produkter som bør ber 2019, men da med nytt navn og ny
& Oil. En spesielt stor delegasjon kom fra
visuell identitet.
appellere til en yngre målgruppe.
Litauen, et land som tydeligvis jobber godt
Den omdøpes til Eco Life Scandinavia,
Mens vi snakker om sorte masker, er det
med produksjon av naturlig og økologisk
også verdt å nevne Turbliss fra Estland, som noe arrangøren tror vil appellere mer i
kosmetikk.
markedet, og bedre oppsummere hva den
lager egenartede og spennende rensemasker
Mye av det som ble stilt ut var helt i
handler om.
av naturlig torv.
tråd med skjønnhetstrendene og markedet
for øvrig. Helixium, distribuert av Tree of
Brands, viste for eksempel en hudpleieserie
basert på trendingrediensen snegleslim.
Ifølge internasjonal bransjestatistikk
drives markedsveksten nå av nisjemerker i
stor grad. Når vi samtidig ser at veganisme,
etikk, miljø og bærekraft har blitt viktige
verdier også for en del konvensjonelle merker, gjør det messen enda mer relevant.
Vil du supplere sortimentet med flere
tidsriktige og naturlige skjønnhetsprodukter, får du her noen innkjøpstips fra de
mange nyhetene som ble stilt ut.
En iøynefallende trend på catwalken og
festivalscenen akkurat nå er glittermakeup,
og gjerne av den litt grovere typen. Glitter
er veldig ofte mikroplast, men på standen
til Nordic Eco Footprint fant vi øko-glitter
i flere farger laget av cellulosefilm fra Eco
Glitter Fun.
Et annet sminkemerke som skilte seg ut,
var danske Sandstone Scandinavia, som
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Rosie Greenaway fra Diversified og Henrik Olténg fra NOC Sweden
presenterte «Who’s Who in Green Beauty Scandinavia».

Emma Bergqvist ble hedret som
ambassadør for grønn skjønnhet.

Ny kåring
Emma Bergqvist fra Tree of Brands gikk seirende ut av den nye kåringen «Who’s Who
in Green Beauty Scandinavia». Med sine 17 års erfaring som produktsjef, markedssjef
og talsperson for Weleda i Norden, er hun en av de mest kjente profilene i bransjen.
Kåringen ble arrangert i samarbeid med bransjeorganisasjonen NOC Sweden,
representert ved Henrik Olténg. Kandidatene var nominert av bransjen og
stemt frem av en tallrik bransjejury.
Andreplassen ble kapret av Maria Åkerberg, grunnlegger av det
økologiske hudpleiemerket med samme navn, mens den finske influenceren
Katja Kokko ble nummer tre. Eneste norske navn på «topp ti»-listen var
Marina Engervik, grunnlegger av Marina Miracle.

Yes To har et stort utvalg produkter
med aktivert trekull.

Rosen er tilbake i trendbildet!
Pressed Rose Hydrating Essence
er en nyhet fra Jalue.

Loelle har mange tiltalende
oljer, blant annet Rosehip
Oil.

Helixium haker av på trenden for snegleslim.

Probiotisk hudpleie fra Kilig.

Pro Collagen Plus Anti-Aging
Moisturiser med probiotika fra
Dr. Organic.

Manilla er et hudpleiemerke fra Litauen.

Naveen fra Taiwan sin nye
V-Shape Uplifting Mask.

Bruns Products, fra
Lund i Sverige, gjorde
seg bemerket nok en
gang.

Natural & Organic
Awards Scandinavia 2018
Publikum inviteres hvert år til å stemme på sine favorittnyheter.
Her er vinnerne i de skjønnhetsrelaterte kategoriene.
❖ Best New Natural Beauty Product (kosmetikk, hårpleie, kosttilskudd for hud, hår og
negler) – Bruns Products Hair Mask nr 22 Warm Bergamott
❖ Best New Natural Skincare Product (ansikt og kropp) –
Biok Laboratorija Kilig Derma Face Cream
❖ Best New Organic Non-Food Product – Bruns Products Salt Spray nr 12
Fresh Mandarin

Toppmoderne
dukmasker fra
Lecler.
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MESSE

Gerhard Klapp fra
hudpleiemerket KLAPP
Cosmetics skal hedres med
en pris fredag 29. mars.

Makeupartisten Beni
Durrer skal også få en pris.

BEAUTY Düsseldorf byr på moteshows, prisutdelinger, mesterskap i makeup og mye mer.

Proffene møtes i Tyskland
Den siste helgen i mars gjøres messehallene i Düsseldorf om til Tysklands største skjønnhetssalong.
Tekst: Kristine Rødland

Messe Düsseldorf inviterer da til tre forskjellige fagmesser under samme tak. De
henvender seg til profesjonelle hudterapeuter,
fotterapeuter, negldesignere, makeupartister
og frisører, og kan besøkes på én og samme
billett.
Fagmessene tilbyr en unik kombinasjon
av foredrag, stands og praktisk trening, der
man får muligheten til å snappe opp tips og

triks fra noen av de mest kjente navnene i
bransjen.
Top Hair henvender seg til frisører, og
profilerer seg som en festival der kreativitet
og business går hånd i hånd. Den er fullspekket med workshops og store shows der man
får med seg siste nytt innen farge, klipp og
styling.
Make-Up Artist Design Show er en
møteplass for makeupartister som ikke bare
arbeider med beauty, men også TV, film og
scenekunst, og tilbyr workshops der man kan
teste ut nye materialer og teknikker. Et must
for alle som vil lære mer om body painting,
monstermasker og andre spesialeffekter!

Kevin Murphy kommer
til Top Hair.

BEAUTY Düsseldorf er messen for deg
som jobber profesjonelt med hudpleie,
kosmetikk, negler, føtter, wellness og spa.
Den fungerer som et trendbarometer og gir et
overblikk over alt som rører seg i markedet.
Under messen skal også prisen «The Golden Mask of Make-Up Artistry» deles ut til
Beni Durrer, som er en kjent, tysk makeupartist med egen produktlinje.
Gerhard Klapp, eier av hudpleiemerket
KLAPP Cosmetics, skal få «Life of Beauty»prisen. Den hedrer personligheter som setter
spor etter seg i den profesjonelle skjønnhetsbransjen. Klapp er en populær skjønnhetsekspert og entreprenør i Tyskland.

Kvalitetsprodukter til salong
– strips og håndteknikk
Nytt i !
Norge
janne@bortskjemt.com • mob. 911 911 33

Professional Sugar Paste
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Body Lotion

ANNO NSE

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 inneholder vanligvis resveratrol på 1% eller
mindre, og ferulsyre på 0,5% eller mindre.
Denne formelen inneholder både resveratrol 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).

PRODUKTNYHETER

BARE MINERALS

Barepro Longwear Lipstick lanseres i februar, og er en mineralrik, 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

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

PRIORI

PRIORI

TETRA fx250 gir den ultimate beskyttelsen
365 dager i året, uansett vær. Beskytter huden
på fire nivåer: DNA, antioksidant, UV og infrarødt lys. Mot all type stråling og miljøforurensning, ikke bare solen. Inneholder bredspektret
UVA- og UVB-beskyttelse, essensielle antioksidanter 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).

MINERALS fx351 TO 355 er ikke bare sminke, men en forlengelse av hudpleierutinen, og gir naturlig beskyttelse i pulverform. 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. Mineralene er 100% naturlige, helt fri
for vann og konserveringsmidler,
og passer alle. Finnes i fem nyanser 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

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

REGULATPRO®

HFL LABORATORIES

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

HFL Laboratories har utviklet en mild og naturlig tanninglinje. 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).

Go Healthy AS
regulatbeauty.no

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

AN N O N SE

DR.LIPP

COOLA

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%! Formuleringen er fri for duft og
smak, har kun fire ingredienser
og 100% naturlige fargepigmenter fra søtpotet, rød reddik
og hyllebær (veil. pris kr 99/8
ml).

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 leppene. Finnes både med og uten farge, og
passer like godt til voksne som til barn.
Inneholder over 70% økologisk sertifiserte ingredienser. Fuktighetsgivende
kokos- og avokadoolje, vitamin E og
gjenoppbyggende ekstrakter av blant
annet sjøgress (veil. pris kr 298/29 g).

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

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

DR. SCHRAMMEK

FORMULA 10.0.6

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 beskyttelsesbarriere, 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 immunforsvar, inneholder kremen virkestoffer som
demper rødhet, irritasjon og betennelser.
Hudens fuktighetsbalanse og sårheling
fremmes, kapillærene styrkes og celledelingen stimuleres (veil. pris kr 840/50 ml).

Formula 10.0.6 Body Care, støttet av den samme vitenskapen 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

Dermelie AS
post@dermelie.no

WHEN
Dukmaske av bio-cellulose og kokosnøtt med hydrolysert
hyaluronsyre og ginseng. Gir en umiddelbar og intens fuktighetsgivende 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 mersalgsprodukt for klinikker og
til sluttforbruker (veil.
pris kr 100 pr. stk).
Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00
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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

Jane Iredale 25 år

Garnier blir
økologisk

Jane Iredale har utviklet mineralmakeup av
høyeste kvalitet i et kvart århundre. I Norge
feirer de jubileet med å få makeupartist Tomas
Erdis tilbake på laget. Han røper at han spesielt
er glad i hudproduktene, som sammen med
fuktsprayene gir en glødende og feilfri base.

L’Oréal relanserer Garnier som et økologisk skjønnhetsmerke kalt Garnier Bio.
Produktene skal fortsatt ha gode priser
og henvende seg til massemarkedet. Det
grønne skiftet kommer som en konsekvens
av at forbrukerne er blitt mer opptatt av å
bruke plantebasert og naturlig hudpleie.

MERKEVAREREGISTER
A

Acorelle/Nordic Organic
After Spa/Happyskin
Akileine/Thorsen Biovital
AllSaints/E. Sæther
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Aroma Works/Spa Supply Norge
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B

Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
BAIMS/Way of Living
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
Beauty Made Easy/Axion
Distribution
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bema/Way of Living
Bentlon/Thorsen Biovital
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
BOHO Green Revolution/Nordic
Organic
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/The Hair&Body
Company
Burberry/E. Sæther
Buxom/Dermanor
By Wishtrend/Soél

C

Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Charles Worthington/Beauty
Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christian Faye/Beauty Products
Christina Aguilera/E. Sæther
CND/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
[comfort zone]/Kokong Skin Care
COOLA Suncare/Hexa
Cotoneve/Beauty Products
Curasano/Happyskin
Cutex/E. Sæther

D

Daily Concepts/Happyskin
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dermograph/Young Skin
DKNY/E. Sæther
D.L.&Co/Axion Distribution
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dr. Dennis Gross Skincare/Innovell
Beauty
Dr. Derm/Young Skin
Dr. Konopka’s/Way of Living
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E

Eco by Sonya/Nordic Organic
EcoCare/Nordic Organic
EcoDenta/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Ecooking/Letsfaceit Nordic
Eco-Spa/Young Skin
ECRU/Beauty Products

Electric Ink/Aspire Brands
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
ELhair/Hairstore
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Elizabeth Taylor/E. Sæther
Eminence Organic Skin Care/
Innovell Beauty
Ermila/Hairstore
Escada/E. Sæther
EveLom/Spa Supply Norge
Evolve Organic Beauty/Nordic
Organic
Exuviance/HBS-Sweden

ikoo/Aspire Brands
iKOU/Skintific
Iles Hair Formula/Spa Supply Norge
Innopen/Beauty Products
Instant Effects/Elements Group
Institut Karité/Alldis
Intraceuticals/Beauty Products
Inverness/Hairstore
Ionto-Comed/Skintific

J

F

James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Jennifer Aniston/E. Sæther
Joewell/Hairstore
Juicy Couture/E. Sæther
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

G

K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Know Cosmetics/Aspire Brands
Kongy/Way of Living
K-Pro/Body Green

FeetForm/Thorsen Biovital
Fiberwig/J. Nordström Handels
Filtronic/NeglAkademiet
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/Fred
Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Geoffrey Beene/E. Sæther
Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green & Gorgeous Organics/
Nordic Organic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H

Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/Tree of
Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

I

IDA WARG/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic

K

L

LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lady Green/Way of Living
Lalique/Alldis
Lancaster/E. Sæther
Lashperm/Klinikkshop
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Less is More/Nordic Organic
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/Tree of
Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Biovital
Lytess/Beauty Products

M

Mádara/Elements Group
Marc Anthony/Aspire Brands
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
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Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mille Ulivi/Nordic Organic
Milluminate/Axion Distribution
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Mistik/Brand Square Sweden
Miu Miu/E. Sæther
Mokki Eyewear/Mokki
Montalto Bio/Way of Living
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis
My White Secret/Brand Square
Sweden

N

NailLux/Klinikkshop
Nappa/Body Green
Naturae Donum/Way of Living
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
Natura Siberica/Way of Living
Natures Way/Body Green
Natúrys/Way of Living
NeoStrata/HBS-Sweden
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
Nudus/Axion Distribution
Nueva/J. Nordström Handels
Nügg/Beauty Products
Nvey Eco/Tree of Brands

O

OilBar/Way of Living
Ole Henriksen/E. Sæther
Olivia Garden/Hairstore

Omorovicza/Spa Supply Norge
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
Organic Colour Systems/Frisørgrossisten
Organic Island/Nordic Organic

P

Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharmaskincare/Dermanor
PhD vokssystemer/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/Letsfaceit Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
Pulp Riot/Verdant
PureBeau/Beauty Products
PÜR Make-Up/Spa Supply Norge
Purple Tree/Aspire Brands

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Real Barrier/J. Nordström Handels
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/Spa Supply Norge
Revlon Color Cosmetics/E. Sæther
Revlon ColorSilk/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO

Rubis/Fred Hamelten

S

S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
Salonsystem/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SatisFeet/Kokong Skin Care
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
Silcare Nails/Body Green
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
Slimline/NeglAkademiet
SkinBetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skin Regimen/Kokong Skin Care
Skin Republic/Elements Group
Skintechnologies/Axion Distribution
Smith & Cult/Dermanor
Sothys Paris/Cosmenor
Souldrops/Axion Distribution
Spa Find/Thorsen Biovital
Stayve BB Glow/Young Skin
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T

Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Ted Baker/Aspire Brands
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Ohm Collection/Way of Living
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge

Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tokyo Matsuge/J. Nordström
Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic
Treaclemoon/Brand Square Sweden
Tromborg/Kokong Skin Care
True Organic of Sweden/Letsfaceit
Nordic

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V

V76 by Vaughn/Verdant
Valeur Absolue/Spa Supply Norge
Vinylux/NeglAkademiet
Violent Lips/Axion Distribution
Viridi Eco/Tree of Brands
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal
VMV Hypoallergenics/Innovell
Beauty

W

Wahl/Hairstore
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
When/Happyskin
Wild Nutrition/Letsfaceit Nordic
Wunder2/NOR Cosmetics

X

Xanitalia/Skintific

Y

YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
Yours Stamping/NeglAkademiet

Z

ZAO Organic Makeup/Nordic
Organic
Zarko Perfume/Elements Group
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

LEVERANDØRREGISTER
Alldis AS
Holmenveien 20
0374 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no

Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
kundeservice@beautyproducts.no
beautyproducts.no

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com

Björn Axén Retail AB
Birger Jarlsgatan 124
SE-114 20 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 545 27 350
info@bjornaxen.se
bjornaxen.se

Axion Distribution AS
Strandgaten 207
5004 Bergen
Tlf: 957 86 533
post@axion.no
axion.no
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Body Green
Vollsveien 13C

1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no
Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97
SE-113 31 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se
Cosmenor AS
Solbråveien 23
1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90
post@cosmenor.no
sothys.no
Dermanor AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55

Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no
Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no

Elements Group
Vesterbrogade 34, 1.
DK-1620 København V
Danmark
Tlf: +45 38 100 111
michelle.thoresen@vendorsupport.no
elementsgroup.eu

E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg
1366 Lysaker
Tlf: 400 01 662
kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no
sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128
2068 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.no

Hairstore | Smith Larsen as
Elveveien 134
3271 Larvik
Tlf: 33 14 04 80 /87
talita@hairstore.no
hairstore.no

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no
HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

Innovell Beauty AS
Vibesgate 15
0356 Oslo
Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
laila@innovellbeauty.no
innovellbeauty.no

Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se
Klinikkshop
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com
Kokong Skin Care AS
Skuteviksbodene 16
5035 Bergen
Tlf: 472 75 060
bestilling@kokong.net
kokong.net

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se
Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se
NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Holtegata 32
0335 Oslo
Tlf: 952 48 752

post@nordicorganic.no
nordicorganic.no
Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

4031 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no

Sisley ApS
Bredgade 20A, 1. sal
DK-1260 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com

Tree of Brands AB
Brobyvägen 2
SE-187 35 Täby
Sverige
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com
treeofbrands.com

Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
post@skinthal.no
skinthal.no

Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no

Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no
Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy
Tlf: 953 39 099 /953 62 116
post@soel.no
soel.no
<

Spa Supply Norge AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk
The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Heiamyrå 11C

Way of Living AS
Thomas Angells gate 13
7011 Trondheim
Tlf: 980 00 099 /975 77 766
forhandler@wayofliving.no
wayofliving.no
Young Skin AS
c/o House of Business Solli
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg
0255 Oslo
Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no
youngskin.no

ANDRE
LEVERANDØRER
Mokki as
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00
mokki@mokki.no
mokki.no
Mokki Eyewear og totalleverandør av
utstyr til tattoo
Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- og
plastbæreposer, gaveesker, smykkeskrin og skreddersydd emballasje

VIL DU VÆRE MED I MERKEVARE- OG
LEVERANDØRREGISTERET?
Ta kontakt med Kristine Rødland
på 909 65 259 eller krrodland@gmail.com.
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INSPIRASJON

De skinnende fargene i håret er hentet fra fuglenes fjærprakt.
Foto: John Rawson
Hår: Candice Mckay/Davines
Styling: Jared Green
Makeup: Maddie Austin

The Murmuration

Den sør-afrikanske hårstylisten Candice Mckay
har latt seg fascinere av stærene, som danner
lynraske og bølgende formasjoner når de flyr i
flokk. De geometriske bevegelsene gir inspirasjon
til både hårklipp og fargemønster.
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Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
RESULTAT

UNIK

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk
forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens
fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene
Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet.
Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har
over 120 patenter.

SIKKERHET

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.
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THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

IG

IT

ED BY EX

Professorene bak Exuviance har mottatt
utmerkelsen Discovery Honorary Award
fra Dermatology Foundation for sin
fremstående forskning. Dette er en av de mest
prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.

NCE O
R

PRISBELØNNET

TE

Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør
underverker for huden og hjelper mot mange vanlige
hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn
reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

Vil du også ha suksess?
Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt
om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance. Nå har også du muligheten til å oppleve
gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi.
GRATIS heldagskurs i Tromsø 27. februar, Bergen
20. mars. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO

www.ardelllashes.com

Kicks’ kunder har stemt frem
Ardells modell Wispies som et av de
beste skjønnhetsproduktene for 2017.

KOSMETIKK 1/2019

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

Gyllen cocktail

+

DARPHIN
ELLINOR SÆTHER
NATURAL PRODUCTS SCANDINAVIA

Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.

NÅLBEHANDLING
FOR HUDEN
Clean Beauty –

DEN NYE TRENDEN

MAKEUP
& HÅR

VÅRENS
NYHETER
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