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JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*

Bryllupsmakeup

*Based on INTAGE SRI value amount of product share in the mascara category (12/2013-11/2014)

FIBERWIG er en av Japans mestselgende maskaraer. Den har blitt et uunnværlig skjønnhetsprodukt for kresne

de beste knepene

fashionistaer over hele verden. Grunnen til at FIBERWIG har blitt så populær, er nok at den gir lange vipper som ser
naturlige ut, sitter hele dagen, tåler regn, tåler tårer, ikke klumper og er enkel å fjerne med bare litt lunkent vann.
Nå har FIBERWIG fått ny emballasje og en oppdatert sammensetning med ingredienser som tilfører vippene
næring og gjør dem glansfulle.

TOKYO - JAPAN
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RESULTAT
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.

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en svært rimelig pris.

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

PRISBELØNNET
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.

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

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

SIKKERHET

www.exuviance.no
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Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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Sophia Lie for Dermalogica Norge
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Produktet skal selges av kvalifisert hudterapeut.
Personlig rådgivning er avgjørende for å gi
kunden et best mulig resultat og for at du
skal oppnå fremgang.
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Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk
forskning på hudpleie.

Velkommen til din
beste hud noensinne.

Innhold.
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MIRAKELKREMEN
DET ER MANGE BB KREMER, MEN BARE EN BLEMISH BALM
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Dr. med. Christine
Schrammek Norge
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Endelig er sommeren her, og vi kan kaste
klærne og nyte å være ute. Vi nordmenn har
en voldsom appetitt på solen, og 83 prosent
av innbyggerne i landet vårt mener at en
solbrun hud får en person til å se sunn ut.
Vi vet at soling medfører risiko for å
utvikle hudkreft, men beskyttelsesvanene
våre er likevel dårligere enn for gjennomsnittet av nasjoner. Dette fremgår av en studie
La Roche-Posay har laget i samarbeid med
IPSOS i 23 land fordelt på alle kontinenter.
Vi deler solvaner med våre naboland,
og det er tydelig at vi nordboere elsker
lyset, varmen og energien solen gir. Vi er
oppmerksomme på dens skadelige effekter,
men dyrker den ikke med den forsiktigheten
vi burde.
93 prosent av innbyggerne i de fire nordiske landene mener at solen gir dem energi.
Når det gjelder beskyttelse, sier 90 prosent at
de ikke alltid bruker solkrem, mot gjennomsnittet som er 82 prosent.
Vi ligger også langt under det europeiske
snittet når det gjelder andre metoder for solbeskyttelse, som å bruke hatt og søke skygge.
Men vi er til gjengjeld veldig opptatt av å ta
vare på barna våre, og er flinkere til å smøre
dem med solkrem enn oss selv.
Noen som kjenner seg igjen?

“

Kampen mot hudkreft
begynner i hjemmet

Vi skriver om solbeskyttelse i denne
utgaven av KOSMETIKK, og særlig skriver
vi om føflekkreft. Det er den mest alvorlige
formen for hudkreft, men hvis den oppdages
i tide kan den nesten alltid kureres.
Derfor er det viktig å sjekke seg selv og
sine nærmeste for føflekker som vokser eller
endrer seg, og om det oppstår nye merker
på huden. Kampen mot hudkreft begynner
i hjemmet, og det er den eneste kreftformen
som er synlig for det blotte øye.
En føflekk som endrer seg raskt er et faresignal, og et mulig tegn på kreft. Det er noe
veldig mange nordmenn vet. Men bare 27
prosent oppgir at de kontrollerer føflekkene
sine årlig, og 23 prosent har aldri sjekket
sine egne føflekker, viser undersøkelsen fra
IPSOS.
La Roche-Posay ønsker å engasjere folk i
kampen mot hudkreft, ikke én og én men
sammen, med kampanjen «Skinchecker»,
og har lagt ut mye nyttig informasjon på

nettet. Det er også motivasjonen for at de
gjennomførte den verdensomspennende
undersøkelsen.
Det er alarmerende at Norden ligger
øverst på statistikken over prosentvis antall
tilfeller av føflekkreft. Danmark har den
høyeste andelen blant kvinner, mens Norge
og Sverige er nummer to og tre blant menn.
Her må vi ta grep! Vi må bli flinkere til
å bruke solkrem, og ikke minst må vi bli
flinkere til å smøre oss på riktig måte. Det er
faktisk ganske mye solkrem som må til for
at vi skal få den beskyttelsen som oppgis på
flasken.
I tillegg til solkrem, har antioksidanter
lenge blitt fremhevet som gunstig. Derfor
ble vi veldig overrasket da vi leste om den
sensasjonelle, nye forskningen som nå gjøres
i Sverige.
Mye tyder på at antioksidanter i kosttilskudd stimulerer til økt spredning av
dattersvulster hvis man har, eller har hatt
føflekkreft. Om hudpleieprodukter med
antioksidanter har samme effekt, vet man
ikke, men du bør absolutt få med deg vår
artikkel om dette temaet.
Da vil vi gjerne ønske dere alle en fantastisk sommer! Nyt solen, den lyse årstiden
er så viktig for oss som bor i Norden. Men
ta på solkrem og søk beskyttelse når solens
stråler er på sitt mest intense.

THE DAILY
ESSENTIALS
FOR SAVING
YOUR SKIN
NYHET

PROBLEM: MILJØMESSIG HUDALDRING
Konstant eksponering for sol, indre og ytre
miljøfaktorer, forurensing og røyking kan føre
til synlig for tidlig aldring av huden.
LØSNING: TRIPLE PROTECTION
• Triple Protection Factor SPF 50
• Triple Protection Factor Face & Body SPF 30
• Triple Protection Factor Lip Balm SPF 30

ANTIOXIDANTS

SPF
3 IN 1

DNA ENZYME
COMPLEX ™

Basert på klinisk dokumentert, prisvinnende teknologi

E X C L U S I V E LY P R O F E S S I O N A L . C L I N I C A L LY P R O V E N . C U T T I N G - E D G E C O S M E C E U T I C A L S .
© 2016 Elizabeth Arden, Inc
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Edgy sminke
Makeupmerket LH Cosmetics har inngått
avtale med Kicks. Bak varemerket står det
digitale stjerneskuddet Linda Hallberg, som
har en stor følgerskare i sosiale medier samt
Nordens største skjønnhetsblogg.
LH Cosmetics skal selges i de fleste Kicksbutikker, også i Norge, og det planlegges flere
produktlanseringer sammen med skjønnhetskjeden i 2017.
Den 29 år gamle svenske makeupartisten
Linda Hallberg har på kort tid etablert LH
Cosmetics som et hett varemerke innen
skjønnhet. Siden starten i oktober 2016 har
hun solgt til mer enn 40 land online. Kicksavtalen er et steg på veien mot å bli et etablert
varemerke i Norden, for så å ekspandere til
resten av Europa og USA.

Linda Hallberg.

Ai ai!
Helena Christensen er ny
frontfigur for Nimue. Hun er en
stor fan av hudpleieproduktene
og opptrer som kampanjemodell
for den nye serien Ai, som står
for Age Intelligent.
Ai har en ny tilnærming til
antiage, og er inspirert av biologiske studier som viser at livsstil,

livshistorie, miljø og genetikk
har stor innvirkning på hvordan
huden eldes. Produktene er
formulert med et kompleks
av nye, aktive ingredienser, og
har et avansert leveringssystem
som skal få ingrediensene ned i
huden.

Duggfrisk finish
Temptu er ledende innen airbrush
makeup, og brukes hyppig av
sminkører i film- og TV-bransjen.
Nytt nå er Temptu Air, et apparat
som er lite, håndholdt og ladbart,
og som også kan selges til forbruker.
Ved hjelp av ferdigblandede
«pods» kan man påføre foundation, øyeskygge, rouge og kroppssminke. Det finnes også et stort
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utvalg spesialeffekt-farger samt
«hårfarger» til bruk på ettervekst
og bryn.
– Airbrush makeup passer for
alle som jobber profesjonelt med
makeup i salong, for eksempel til
brud. Det er hygienisk, og man
trenger ikke å bruke tid på å vaske
koster og svamper, sier Kjersti
Johansen fra Amedica, som lanserer Temptu i Norge.

Ai fra Nimue
består av Day
Cream, Night Cream,
Face Serum og
Eye Serum.

ER DU PÅ JAKT ETTER
ET NYTT MERKE TIL DIN BUTIKK?
• RODIAL • JAMES READ • MÁDARA
• EVANESCE • AUSTRALIAN NATIVE BOTANICALS
• SKIN REPUBLIC • INSTANT EFFECTS

Elements Group importerer og distribuerer noen av de beste skjønnhetsmerkene på markedet.
Ønsker du å bli en av våre forhandlere, vennligst ta kontakt med Michelle Thoresen.
Mobil 92245289 / e-post michelle.thoresen@vendorsupport.no
Les mer om våre merker her www.elementsgroup.eu
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Hanne Erøy/Mio Media og produsentene

VITA fører KORRES eksklusivt i Norge.

Kristin Myklebust er brand manager for KORRES.

KORRES shop-in-shop

Det naturlige, greske hudpleiemerket KORRES åpnet nylig sin første
norske shop-in-shop i VITA Majorstuhuset. Innredningen er påkostet
og reflekterer varemerkets estetikk. Kristin Myklebust fra VITA Brands
forteller at designet er inspirert av de farmasøytiske røttene til merket,
og håper VITA vil få flere KORRES-shops etter hvert.

Antiage-serien Castanea Arcadia er en ny lansering.

Spesialist på masker
Masker er i tiden, og Patchology lanseres nå i Norge av True
Beauty. Det fokuseres utelukkende på dukmasker og beauty
pads for ansikt, øyne, lepper og føtter. Serien har høstet mye
omtale i USA, og inneholder blant annet et patentert fuktighetskompleks som booster huden i en stresset hverdag.

Nytt norgeskontor
Pierre Fabre har etablert seg med
eget datterselskap og overtatt driften
av Dermoapo, som har representert
deres merkevarer i Norge siden
2000. Pierre Fabre står bak de kjente
apotekvaremerkene Avène, A-Derma
og Ducray.
– Vårt nordiske hovedkontor er
i Danmark, mens vi i Norge har et
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Avène er et varemerke fra Pierre Fabre.

salgs- og marketingkontor, som er
bemannet med det tidligere personalet fra Dermoapo, forklarer Elisabeth
Halvorsen, som er Nordic General
Manager ved Pierre Fabre DermoCosmétique Nordic A/S.
Hun ser et stort potensiale for
vekst i det dynamiske, norske apotekmarkedet.

Unwash utfordrer den
tradisjonelle hårvasken
med sjampo og balsam.

No Shampoo

«Co-washing» og «no-poo» har
vært en snakkis i noen år. Topshelf lanserer Unwash på det norske markedet, og tilbyr skånsommere hårvask. Tanken
er at vi i dag bruker mindre stylingprodukter i
håret, men farger det desto mer. Kanskje kan
den skummende sjampoen droppes til fordel
for en rensende balsam?

OXYGENATING GEL - REVOLUSJONÆR TEKNOLOGI

EVO2 oxygenating gel erBio Sculptures helt nye
”Fast Lane” produkt
som tilbyr tidseﬀektiv applikering
såvel som høy kvalitet.
Den er selvutjevnende og gir ﬂeksibel
støtte som forhindrer skade på negleplaten.
KONTAKT/INFORMASJON:
www.biosculpturescandinavia.com
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Velkommen til Bergen Beauty!

Søtsaker til neglene

4. og 5. november går teppet
opp for en ny og spennende
skjønnhetsmesse, arrangert av
Beyer Gruppen i Bergen. De har
booket Grieghallen og fått Jan
Thomas med på laget. I tillegg
til å møte dyktige fagfolk vil det
være mulig å få med seg ulike
show, aktiviteter og foredrag,
blant annet med Jan Thomas,
Dajana og Sophie Elise. Mes-

sen er åpen for fagpersoner
og privatpersoner, og både
leverandører og lokale salonger
skal medvirke.
– Dette vil du ikke gå glipp
av! Bergen Beauty blir en
møteplass for alle som vil få
med seg det siste innen
skjønnhet, hår og
Jan Thomas skal
helse, sier arrangør
holde foredrag og
være konferansier på
Bettina Beyer.
Bergen Beauty.

Le Mini Macaron er en innovativ neglenyhet,
en blank og holdbar 3-i-1 gellakk som kombinerer base, farge og topcoat i én flaske. Lakken herdes i en liten LED-lampe formet som
en makron, og er fri for allergifremkallende
stoffer. LED-lampen matcher lakkfargen, og
kan også snus og brukes til tærne. Kokooo har
agenturet.

Hår og
skjønnhet
Beauty Products har begynt å jobbe med Ecru
New York, som tilbyr luksuriøse hårpleieprodukter og makeup med gode, pleiende

ingredienser. De ønsker seg forhandlere, og
tenker at konseptet kan være aktuelt for både
frisører og hudpleiesalonger.

Skreddersøm for huden Nykommer i Norden
Det nye firmaet Young Skin jobber med flere
interessante serier, men spanske One.Gen
skiller seg ut ved å tilby hudpleie basert på
kundens DNA. En spyttprøve sendes til Barcelona for analysering, og ut fra denne lager
man et serum spesielt til kunden.
– Da kan vi jobbe målrettet med årsaken til
problemet, og ikke bare symptomet. Serien
nyter godt av forskningen til sin grunnlegger
José María García Antón, som også er en leverandør på peptider og andre aktive ingredienser. Han har for øvrig funnet opp virkestoffet
Argireline (Acetyl Hexapeptide-3), forteller
Grethe Marie Grimen fra Young Skin.
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Eco Masters produseres og distribueres av
Vitenza, og lanseres nå på det skandinaviske markedet. I denne engelske serien
finner du blant annet facial steaming,
microneedling og kremer som følger
den aller siste utviklingen innen hudpleie.
– Vi er i en etableringsfase, og ønsker
flere forhandlere og distributører. I
første omgang har vi fokus på spa, parfymeri og salonger, sier salgssjef Tijani
Fulani.

Eco Masters tilbyr
en god kombinasjon
av kvalitet og pris.
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The Original
Black Peel Off Mask
5 star rating!

The Original Black Peel Off Mask fjerner hudormer
og urenheter. Den binder seg effektivt til tette porer,
døde hudceller og andre urenheter, som forsiktig
trekkes ut av hudens overflate.
Tube á 100 ml.

Beauty Ghost
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The Original Oxygen Peel Off Mask
Beauty Ghost er den originale næringsmasken med Stabilisert
Oksygen (O ). Denne peel off masken inneholder høye
konsentrasjoner av dypvirkende ingredienser. Masken gir
intens, langvarig effekt og gjør huden stram, glatt og frisk.
Tube á 100 ml.

Bestill på www.decrusto.no

Hudpleiemerket
Dermalogica
Dermalogica er et amerikanskprodusert
hud- og kroppspleiesystem utviklet av
The International Dermal Institute, grunnlagt
av Jane og Raymond Wurwand. Det ble
lansert i 1986, og er fortsatt et av verdens
mest respekterte hudpleiemerker. Hovedkvarteret er i Carson utenfor Los Angeles.
Ekteparet Wurwand solgte Dermalogica
til Unilever i 2015 og beholdt en (ukjent)
aksjepost. Omsetningen det siste året ble
beregnet til 250 millioner dollar. Skintific er
norsk distributør, og produktene er tilgjengelige i godkjente hudpleieklinikker, i utvalgte
Vitusapotek og på dermalogica.no.
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Møte med Jane Wurwand:

– Jeg tror på kvinner
med egen business
Et av verdens mest suksessrike salongmerker, Dermalogica, ble startet av 58 år gamle Jane Wurwand
fra England. Hun har satset helhjertet på undervisning i hudpleiefaget, noe som har gitt resultater og
inspirert kvinner verden over.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti

Jane om:
Den første jobben
– Min far døde i 1960, da jeg var to år, og
min hardtarbeidende mor måtte oppdra barneflokken på egen hånd. Jeg var kun 13 år da
jeg begynte å jobbe i en lokal salong i Bournemouth som lørdagshjelp. Der innså jeg at
klientene ikke bare kom til salongen for å få
behandling. De kom også for den menneskelige kontakten og den gode servicen de fikk.
Vi var som en stor familie, og støttet opp
om hverandre, lo og tullet. Jeg elsket miljøet
i salongen, det var emosjonelt og dynamisk.
Jeg forelsket meg også i hudpleie. Jeg så
hvordan folk kom på jobb hver dag og
gjorde underverker for klientene. Det
var så sterkt, og jeg føler det samme
i dag.
Min mor, som var sykepleier,
og mine søstre som bodde
hjemme, syntes hudpleie
virket overfladisk. Jeg tenkte
at jeg måtte lære meg å forklare en behandling uten
å virke «dum». Jeg skulle
sette meg inn i faget.
Jane om:
Ærlighet i hudpleiefaget
– I salongen ble de etter
hvert svært opptatt av å selge,
og navn som «antialdringsbehandlinger» og «cellulære

behandlinger» likte jeg ikke. Jeg ville snakke
sant til kundene. «Slik gjør vi det her, just do
it,» ble jeg fortalt. Jeg ble desillusjonert og
følte at kundene ble litt lurt. I 1976 begynte
jeg å jobbe for Mary Quant som makeupartist i London, og innså at makeup var mer
ærlig enn hudpleiefaget den gangen.
Jeg likte ikke betegnelsen skjønnhetsindustri, fordi ordet «skjønnhet» (beauty) skapte
avstand til så mange mennesker. Bransjen
kunne virke begrensende med idealer om
at jenter bare skulle se pene ut og oppføre
seg skikkelig. Livet handler jo om å være seg
selv, være sunn og ha det godt med seg selv.
Jeg var 23 år og tenkte: Hvordan vil jeg – og
andre kvinner – bli beskrevet? Som unik!
Betydningsfull og spesiell.
Jane om:
The International Dermal Institute
– Jeg mistrivdes med det kalde klimaet og
ville ut i verden. Vinteren 1978 så jeg en
annonse for en rimelig reise til Sør-Afrika.
Seks uker senere satt jeg på flyet. Jeg fikk jobb
hos Redken og fikk i den anledning besøke
USA for første gang. Det overveldet meg; så
mange mennesker og så mye hud!
I Sør-Afrika hadde jeg møtt Raymond, som
nå er min mann og tenkte helt likt som meg.
Vi bestemte oss for å dra til USA og starte
egen business med utdannelse som vår force.
Hudpleie skal ikke bare handle om skjønnhet og luksus, vi må også være ærlige om
hvordan huden fungerer. Jeg hadde hatt 600
timer med trening og opplæring, og opplevde
stor interesse for min utdannelse fra Europa.
Basert på dette startet vi The International
Dermal Institute i 1983, hvor vi tilbød
opplæring og kunnskap, og var helt sikre på
at det var veien til suksess.
Jane om:
Vekst og utvikling
– I USA fantes det på den tiden bare euro-

peiske produkter, ingen amerikanske produkter for hudpleiesalonger. Det var heller ingen
nettbutikker, kun varehus, direktesalg og
salonger. Vi begynte å utvikle Dermalogicakonseptet med emballasje i grått og hvitt, og
unngikk bevisst alt rosa. Ingen hadde brukt
de nøytrale fargene før.
Vi startet opp med 14 000 dollar, og
lanserte Dermalogica i 1986. Det første året
tjente vi en million dollar! Det var som å
holde en tiger i halen. Det bor 14 millioner
mennesker i storbyen Los Angeles, så når noe
tar av, går det fort. Vi pakket inn forsendelsene selv, satt på telefonen og all markedsføring gikk via jungeltelegrafen.
Vi var begge immigranter og ville satse
internasjonalt. Så vi ekspanderte til Asia før
østkysten av USA, og til Australia før New
York. Vi ville ha flere bein i ulike markeder,
og lanserte også raskt i Europa. I 2008 kollapset økonomien, men takket være vår bevisste strategi klarte vi oss gjennom krisen.
Jane om:
Lederstil
– Mitt mål er å få mennesker med i en felles visjon. Da vi startet med ansettelser før
selskapet tjente penger, inspirerte vi de som
kom på intervju til å dele vår drøm. «Du er
en av de første som får være med på å endre
skjønnhetsindustrien og dermed verden», sa
jeg til jentene. Vi så an personligheten mer
enn CV-en, og god kjemi var et stikkord.
Raymond og jeg bodde i en ettroms leilighet,
så vi var alle i samme båt.
Energien med teambuilding har gjennomsyret våre tanker om ledelse, og i dag
har Dermalogica 1500 ansatte. Vi har åpne
kontorer, alle snakker med hverandre, og alle
er like viktige uansett funksjon. De menneskelige verdier er det essensielle i vår lederstil.
Jeg oppmuntrer også til å ta avgjørelser
basert på den informasjonen man har. Finnes
det 70 prosent informasjon om en sak, er det
Kosmetikk 2 2017 | 15

nok for å ta en avgjørelse. Man trenger ikke
alltid stadig mer data eller undersøkelser. En
god avgjørelse i dag er bedre enn ingen, eller
å vente i to år.
Jane om:
Dermalogicas konsept
– Den typiske Dermalogica-kunden har
tidligere blitt skuffet over andre merker, og
utfordrer oss til å lage gode produkter. Hun
eller han kan ha sensitiv hud og andre problemer, og ønsker ikke lanolin eller alkohol i
formlene.
Vi kan forbedre alle hudtyper, og hjelper til
med å løse klientens hudproblemer. Derfor
må hudterapeutene være utdannet. Vi tar i
bruk Face Mapping, og sjekker om huden
kan være påvirket av fordøyelsen eller indre
organer. Noen reagerer på hva de spiser.
Huden er et organ og avslører mye, så vi
snakker om hudpleie og produkter som kan
brukes hjemme, men også om hvordan livsstilen påvirker. Vi vil at huden
til klientene skal være på sitt
beste. Quick fix ligger ikke
for oss.
Sortimentet består av 122
produkter som er uten irritasjonsfremkallende ingredienser
som alkohol, kunstig farge og
duft, lanolin eller mineralske
oljer som tetter porene. Dermalogica tilbyr skreddersydde behandlinger som gir optimal hudhelse
for alle hudtyper.
Jane om:
Fremtiden for Dermalogica
–Vekstmulighetene er helt ubegrensede. Vi
har ikke hårfarge eller makeup, kun hudpleie,
så himmelen er åpen. Dermalogica er heller
ikke i alle markeder, vi har akkurat blitt
lansert i Frankrike, og vi har store land som
Kina som venter på opplæring og kunnskap om hud. «Train China» er vår ide nå.
Kinesere er ikke vant med entreprenørskap,
og må læres opp til å tenke som sin egen sjef
og selge Dermalogica fra sin salong. Den
reisen vi startet med å finansiere selskapet
selv, for så å selge det videre til Unilever, kan
inspirere andre. Mange kjenner faktisk ikke
til Dermalogica. Så potensialet er stort!
Jane om:
Kvinnelig entreprenørskap
– Jeg tror på kvinner med egen business. Vi
finnes nå i 48 000 salonger rundt omkring i
verden, der flere har to-tre ansatte. De kvinnene som starter opp er entreprenører. Jeg ser
at når kvinner er uavhengige i business, gjør
de det svært bra. Ikke bare innen hudpleie,
men også innen jordbruk og andre bransjer.
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Jane Wurwand (58) hadde en tøff
oppvekst. Hun mistet faren som toåring,
og moren ble en rollemodell for god
arbeidsmoral. «Dere må ha utdannelse
så dere kan være økonomisk selvstendige. Ikke bli avhengige av andre,» var
morens mantra.

Til en øde øy ville Jane Wurwand
tatt med seg Special Cleansing Gel og
Power Rich Night.

Teknologien tar bort jobber
mens behovet for menneskelig kontakt øker. Jeg liker å
styrke kvinners selvtillit på å
være entreprenører, selv i små
samfunn, der ligger det et stort
potensiale.
Jane om:
Utviklingen fremover
– Historien om Dermalogica skal ikke bare
handle om skjønnhet og produkter, men om
kvinnene som bygde det, som var gründere
og gjorde suksessen. Vi har 100 distributører
i verden, de er alle våre venner og en del av
familien.
Vi mennesker trenger hverandre, det er
også noe av grunnen til at klientene kommer
til salongen. De ønsker berøring og menneskelig kontakt. Mange er ensomme i dag,
de mangler tid og går glipp av omsorg. Får vi

ikke nok nærhet, går også vår evne
for empati tilbake. Jeg oppmuntrer
alle til å holde kontakt med gamle
venner, ringe og høre hvordan folk
har det (ikke bare sende tekstmeldinger) og snakke med de du møter
i butikken.
Jeg glemmer aldri min tid som
lørdagshjelp, da en dame på over
80 år kom langveis fra for å få
behandlinger hver 14. dag. Hun
måtte bytte buss to ganger, og jeg
tenkte det var slitsomt for henne.
«Du trenger bare komme hver sjette
uke for å bevare resultatet,» sa jeg
til henne. Da la hun hånden rolig
på armen min og sa: «Well dear,
hvis du ikke har noe imot det så vil jeg
fortsatt komme som vanlig, for dette er det
eneste stedet der noen berører meg.» Det
ga meg en dyp og grunnleggende forståelse
tidlig i karrieren. Hudpleiebransjen er en
industri som får mennesker i kontakt med
hverandre, og det vil man trenge i stadig
større grad fremover.
Jane om:
Skjønnhetsprodukter
– Jeg tenker på produktene som mine barn,
er glad i dem alle sammen og har vanskelig
for å velge ut noen favoritter. Hvis jeg skulle

Financial
Independence Through
Entrepreneurship
(FITE)
Jane Wurwand jobber bevisst for å styrke kvinnelig entreprenørskap verden rundt med Financial Independence
Through Entrepreneurship (FITE) som ble grunnlagt i 2011.
Mer enn 74 000 kvinnelige entreprenører har fått hjelp,
mange unge kvinner har fått opplæring og stipender.

«Norge har de best utdannede hudpleierne i
verden»
dra på en øde øy med begrenset bagasje,
hadde jeg imidlertid valgt ut disse tre: Special
Cleansing Gel, Solar Defense Booster SPF 50
og Power Rich Night.
Special Cleansing Gel er et universalprodukt som ikke bare renser huden og fjerner
makeup og smuss, men kan brukes som både
sjampo, kroppssåpe og til å vaske undertøy
med. Solar Defense Booster SPF 50 er ideell
for beskyttelse og Power Rich Night har
mange velgjørende egenskaper.
Jane om:
Norsk hudpleie
– Norge har de best utdannede hudpleierne
i verden, og dere har fantastisk hud. Norge
og Skandinavia har satt «gullstandard» for
utdannelse innen hudpleie. Dere har mye å
lære bort og mye å gi andre.
Jane om
Selvtillit for kvinner
– Livets lære går ut på å aldri undervurdere
deg selv, eller gjøre deg mindre enn du er.
Alle har en ubegrenset kapasitet for å bli
ekstraordinære. Du kan føle frykt og høre en
indre stemme som vil holde deg nede, men
ikke la det ta motet fra deg. Søk støtte fra
positive mennesker og miljøer. «Gjør mot
andre det du vil at andre skal gjøre mot deg,»
er en god læresetning.

HÅNDLAGET I SVEITS

For informasjon om fullt produktutvalg - ta kontakt på rubis@hamelten.no eller
sjekk ut www.pinsett.no. Leverandør: Fred Hamelten AS Tlf: 21 64 54 47

Kosmetikk 2 2017 | 17



trend

Modige bruder tør å bruke
mye farge, og kombinerer
røde lepper med rosa rouge.

En bryllupsmakeup innebærer
mer arbeid for makeupartisten
enn en vanlig festmakeup.

Bryllupsmakeup
– de beste knepene

Bryllupssesongen er i gang! KOSMETIKK har møtt Jessica Jarmteg,
ansvarlig for makeup-utdannelsen
på Björn Axén Academy, for å få
rede på de nye trendene og hva man
som makeupartist bør tenke på når
man jobber med en brud.
Tekst: Jessica S Kempe

Hva er årets trender innen bryllupsmakeup?
– Denne våren og sommeren snakker man
om rouge og «draping». Man bruker kremeller pudderrouge, og påfører den langs
kinnbeina og opp mot tinningen og inn mot
øyebrynet. Det hentes mye inspirasjon fra
80-tallet hva gjelder både farge og form.
Huden skal ha en fantastisk glow, og for
å få til dette bruker man illuminating og
highlighting-produkter. Leppene kan derimot
gjerne være matte. Øynene markeres med
penn i stedet for med eyeliner, som har vært
på moten i lengre tid. I år ser man også ganske mye farge i bryllupsmakeupen. De som er
modige kombinerer både rosa og rødt.
Hvordan forberedes en bryllupsmakeup?
– Når man skal gifte seg, er det viktig
at man booker inn en konsultasjon med
makeupartisten på samme måte som man
gjør med frisøren. Prisen for en bryllupsmakeup er høyere enn for en vanlig festmakeup,
ettersom det innebærer mye mer arbeid
for makeupartisten. Ofte gjør man også en
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prøvemakeup før bryllupet. Det er jo kanskje
den viktigste dagen i ens liv, derfor bør bruden begynne med å fortelle om bryllupet og
hvordan de tenker seg seremonien.
Hva er de viktigste spørsmålene som makeupartisten bør ta hensyn til?
– Først og fremst bør man tenke på om
det er et sommer- eller vinterbryllup, om
det er på formiddagen eller ettermiddagen,
hvilken farge det er på brudekjolen, hvilke
farger som inngår i brudebuketten og om det
er noe spesielt fargetema på bryllupet? Skal
makeupartisten være med hele dagen eller
bare til fotograferingen? Skal brudepiker også
sminkes? Trenger brudgommen sminke?
Det er også viktig for makeupartisten å vite
om det er et kirkebryllup eller en borgerlig
vigsel, og om seremonien skal holdes innomhus eller ute, kanskje ved en strand? Det er
ulike lysforhold som gjelder for disse stedene,
og det påvirker hvordan makeupartisten velger å legge makeupen. Ekstra viktig er miljøet
og lyset ved fotograferingen.
Når det kommer til makeupen, hva bør
makeupartisten tenke på da?
– Makeupartisten bør fremfor alt tenke
på at underlaget må holde gjennom mange
timer. Om makeupartisten ikke skal være
med hele dagen, må bruden ha med seg en
toalettmappe med sminke slik at hun kan
fikse på makeupen under dagen. På bryllupsdagen er det også bra om frisøren og
makeupartisten samarbeider. Det viktigste er

likevel at bruden føler seg bekvem og vakker
i makeupen, og makeupartisten må derfor
alltid tenke på helheten.
Hva er de vanligste feilene når det gjelder
brudemakeup?
– Det er nok at man har solt seg for mye,
eller fått en hudirritasjon på grunn av en
hudbehandling som er gjort i forkant av den
store dagen. Det er også viktig at man føler
man kan stole på makeupartisten, og bare
nyte den store dagen.
Er det vanlig at bruden også vil ha kroppen
sminket? Hvordan går det til, og hva bør man
tenke på?
– Absolutt, man bør alltid tenke på kroppen, kanskje har man en ermeløs kjole og vil
ha glans på skuldre, decolletage og kragebein.
Noen vil også dekke til en tatovering, og hvis
kjolen har en åpen rygg må man også der
dekke over små nupper og kviser.
Er det noe bruden bør tenke på eller forberede
før en bryllupsmakeup?
– Ja, hun må ikke ha solt seg for mye,
byttet hudpleieprodukter eller gjort en aktiv
hudbehandling de to siste ukene før bryllupet, ettersom det gir risiko for hudirritasjon.
Slike behandlinger må gjøres i god tid før
bryllupet.
Hva er forskjellen på en festmakeup og en
brudemakeup?
– Den største forskjellen er nok at det er

Inspirasjon til årets bryllupsmakeup hentes
blant annet fra den sterke 80-tallstrenden
som omhandler «draping».

Det er bra om frisøren og makeupartisten samarbeider slik at frisyre og makeup matcher. Man må også ta hensyn til brudens valg av blomster. Helheten er veldig viktig! Foto: Jason Carter Rinaldi/Moroccanoil

så mye mer å ta hensyn til når det gjelder
brudemakeupen. Som blant annet tema, fargevalg, blomster, om det skal være dag- eller
kveldsmakeup.
Når det kommer til brudgommen – hva er
mannlig makeup og hvordan får man best
resultat?
– Det er viktig at man jevner ut hudtonen
og dekker ujevnheter så det ser naturlig ut. I
blant trenger man å fikse bryn og påføre litt
bronzer, men nøkkelen til en naturlig mannlig makeup er å bruke bare det som trenges,
og veldig sparsomt.
Dere holder kurs i brudemakeup, hva får
man lære der?
– Kurset er en todagers utdanning for deg
som er frisør eller hudterapeut og vil jobbe
med brudemakeup i salongen. På kurset
går vi gjennom, både teoretisk og praktisk,
brudemakeupens ulike momenter og hvilken

rolle man har som makeupartist på denne
store dagen. Alt for at makeupartisten skal
kunne være en verdifull ressurs for brudeparet. Dette kurset krever forkunnskaper.

Jessica Jarmteg fra Björn
Axén Academy gir råd om
bryllupsmakeup.

Kurs i bryllupsmakeup
Tone Lise Akademiet holder jevnlig temakurs i Oslo, der kursdeltakerne får påfyll innen
forskjellige sminketeknikker. De lærer hvordan man skal legge en naturlig sminke som er
holdbar, og i tillegg får de en innføring i det psykologiske rundt det å sminke en brud.
Det legges opp til en blanding av demo og praksis, og etter endt kurs
får man 2diplom.
Kosmetikk
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Kurset krever forkunnskaper som makeupartist.
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Sommerbrud
En tidløs og klassisk look passer
godt til bryllup, og løsvipper gjør
makeupen komplett.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Jason Carter Rinaldi/Moroccanoil og
Sweed Lashes

– Nordiske kvinner kan gjerne bruke blonde
vipper, sier Gabriela Elio. Den svenske
makeupartisten elsker å gjøre brudesminke,
og er grunnlegger av Sweed Lashes, et varemerke innen løsvipper som blant annet selges
på H&M.
– Løsvipper sliter ikke på egne vipper, og
er et godt alternativ til vippeextensions, som
tar tid og koster en del penger å underholde,
sier hun.
Som brud vil man ha en tidløs look, og
man skal kunne se tilbake på bryllupsbildene
uten å skjemmes.
– Løsvipper egner seg godt til brudesminke, men man må se an bruden. Har hun
store øyne, kan hun lett bære større vipper,
mens hun ellers bør ha mindre vipper. Under
prøvesminkingen kan man gjerne teste to-tre
forskjellige varianter.
Det er viktig at bruden kjenner seg
bekvem, for hun skal representere seg selv og
ikke et varemerke. Hun skal være pen på egne
premisser, selv om du som makeupartist ikke
alltid er enig i hennes ønsker. Det er veldig
viktig å være lydhør når man jobber som
makeupartist, man må la kunden få være seg
selv, sier Gabriella Elio til KOSMETIKK.
Gabriella fikk idéen om å gjøre løsvipper
for seks år siden, men brukte litt tid på å få
forpakningen på plass.
– Løsvipper forbindes ofte med scenesminke eller trans-makeup, så det var viktig
for meg å ha en søt forpakning. Den turkise,
runde boksen er inspirert av makroner, pudderdåser og smykkeesker fra Tiffany’s, sier
hun, og forteller at det finnes trender også
innen vipper.
– En stund skulle vippene være rufsete.
Nå er det stort med 3D-vipper, som har et
bredere feste. 3D-vippene er tykkere og har
flere rader med hår, noe som gir inntrykk av
at det er flere ulike nivåer eller dimensjoner.
Minkvipper er også hett, men jeg vil at mine
vipper skal være basert på svenske verdier.

En femdelt flette foldes og
festes til en romantisk, lav
frisyre.

En delikat makeup kompletterer
vårens brudelook fra Marchesa.

– En klassisk stil vinner alltid frem, og mine vipper er
tidløse, sier Gabriella Elio fra Sweed Lashes.

Som nasjon er vi kjent for å ha
peiling på design og mote, og
det går etter min mening
ikke hånd i hånd med
minkpels, sier hun.
Sweed Lashes lages
av menneskehår, og Gabriella mener Indonesia er best på å
tilvirke vipper.
– Noen jobber på fabrikk
mens andre sitter hjemme,
og det er håndarbeid. Selv
om prisene er lavere i Kina,
er det ikke interessant for
meg å produsere der, for de
har ikke samme kvalitet. Jeg satser på brune og blonde vipper også, og
var først i verden med å tilby blonde vipper.
De er mykere og mer naturlige i uttrykket,
og passer også godt til kunder som har mistet
vipper, bryn og hår på grunn av sykdom.
Vippene er holdbare og av god kvalitet, og
skal ikke være vanskelige å feste.
– Et triks er å vente 30 sekunder fra du
tar på limet til du limer på. I tillegg er det

viktig å ikke vaske vippene i vann. Da mister
de formen, og alle er jo stylet med forskjellig bøy! Det er imidlertid OK å påføre et
lett strøk med maskara for å klebe løsvippene sammen med dine egne vipper, tipser
Gabriella Elio.
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Romantisk brudelook fra Monique Lhuillier, med blomsterkrans i håret.

Brudepynting backstage hos Marchesa.

Brudekjole med applikerte 3D-blomster fra Marchesas vårkolleksjon.
Bare skuldre
er en viktig
trenddetalj i år.

Eterisk brudetrend
Marchesa og Monique Lhuillier er to kjente brudekjolekreatører som i 2017 satser på en nymfeaktig og
eterisk stil. Frisyrene, som er skapt av Kevin Hughes,
Global Ambassador for Moroccanoil,
bygger opp om det romantiske uttrykket.
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Håret tvinnes
og pyntes med
blomster.

Mange av brudekjolene
fra Marchesa leveres
med avtagbare skjørt,
noe som gjør dem ekstra
anvendelige.

Romantiske brudenegler
Kjolen, håret og makeupen er på
plass. Nå gjenstår bare kronen på
verket. La ringen få selskap av perfekte brudenegler.
Tekst: Marianne Jemtegård

På den største av alle store dager spiller
hendene en hovedrolle på mange bilder
og videoklipp. Ringen skal fotograferes og
fremvises fra tidlig morgen til sent på kveld,
og viktigheten av en god manikyr kan derfor
ikke understrekes nok.
De aller fleste ønsker en klassisk form på
Ombre.
neglene til bryllupet, samtidig som de
ønsker at hendene skal se så slanke
og elegante ut som mulig. Løsningen er mandelformede negler i en
moderat lengde. Dette er den aller
mest flatterende formen, og kan lett
skapes ved hjelp av en akrylbehandling
i salong. Akrylen virker dessuten som en
forsterkende forsikring mot knekte negler.
Ulike varianter av fransk manikyr og
ombre har lenge vært en hit blant bruder
som ønsker en klassisk og ren look. Den

internasjonale trenden går allikevel mer
mot ensfargede negler i en klar og sofistikert farge. Kald beige og gammelrosa er to av
de sterkeste fargetrendene akkurat nå.
La bruden teste ut ulike nyanser og be
henne kjøpe med seg noen favorittfarger
hjem, slik at hun kan teste de i ulikt lys.
Vil hun ha romantisk dus rosa, vaniljehvitt,
sofistikert beige eller dempede gråtoner på
den store dagen? Husk, små nyanser utgjør
en stor forskjell.
«Something old. Something new. Something borrowed. Something blue.» Å leke
seg med dette gamle ordtaket, med søte, blå
detaljer enten på sko eller smykker,
har blitt en morsom trend. Men
hvorfor ikke ta trenden ett steg
videre, og la neglene stråle i kjølig
babyblått? Hold formen kort og
avrundet for et trendy uttrykk.
Blå neglefarge er i tillegg en
av vårens store skjønnhetstrender, så med en babyblå manikyr er bruden også moteriktig
på bryllupsreisen.

Mandelformede
negler er flatterende.

Trendy lakkfarger til brudemanikyren fra
CND Shellac.

HYPPIG HÅRVASK SLITER PÅ HÅRET
Bruk Batiste Dry Shampoo og få en nyvasket look
uten å vaske håret. Et must i treningsbagen.

Les mer om trening
og hår på tasnarveien.no
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trend
Klairs-serien består av 17 produkter,
og har fått mye omtale i vestlige
medier det siste året.
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Den koreanske 10-stegsrutinen

Too Cool for School er et koreansk
varemerke som selges i Sephora.

1. Dobbelrens. Først en oljebasert rens,
deretter en vannbasert skumeller kremrens.
2. Peeling. Brukes 2-3 ganger i uka.
3. Toner. Gjenoppretter pH-balansen,
tilfører næringsstoffer, renser og mykgjør
huden.
4. Essens. Fukter huden og forbereder den
på serum.
5. Serum og ampuller. Inneholder aktive
ingredienser tilpasset hudtype og behov.

6. Øyekrem. Beskytter og gir næring.
7. Fuktighetskrem. Skaper en barriere som
«låser inn» produktene man allerede har
brukt, slik at de ikke fordunster.
8. Dukmasker. Engangsmasker dynket med
aktive ingredienser, brukes «à la carte».
9. Sovemasker. Sitter på huden hele natten
og brukes 2-3 ganger i uka.
10. Solbeskyttelse. Solkrem og BB- eller
CC-krem med solfilter er et must!

Koreansk hudpleie
K-Beauty står for innovative produkter, ofte til en svært overkommelig pris. Nå begynner de første
koreanske varemerkene å dukke opp
i Norge.
Tekst: Kristine Rødland

Sør-Korea har en stadig økende eksport av
skjønnhetsprodukter, og er ledende innen
ingrediensteknologi. Både CC-kremer og
cushion foundations er oppfinnelser fra dette
landet, og koreanske varemerker er nå blitt
lettere tilgjengelige i Vesten.
Søstrene Susanne og Helene Enger har
sikret seg agenturet på det koreanske hudpleiemerket Klairs, helt uten tidligere erfaring
fra bransjen.
– Vi har alltid vært opptatt av hudpleie –
særlig koreansk – og kom over Klairs på nett.
Vi testet det, likte det, og fikk lyst til å prøve
å ta det til Norge. Det er jo mye snakk om
koreansk hudpleie, men få koreanske produkter å få kjøpt her til lands, forteller søstrene,

som opprinnelig er barnevernspedagoger.
De hadde ingen salgserfaring, bortsett fra
litt telefonsalg mens de gikk på videregående,
men sendte likevel mail til Klairs.
– Vi måtte overbevise dem i forhold
til egen salgserfaring for at avtalen
skulle gå i boks, og det tok noen
måneder, forteller de. Gjennom selskapet Soel AS selger de nå varemerket via
egen nettbutikk, samt i Coverbrands,
Blush og flere mindre nettbutikker.
– Vi har brukt Facebook og Instagram
til markedsføring. Kontor og lager har
vi hjemme på Nøtterøy, og ordrene blir
bare større og større. Drømmen er å få
et offline utsalgssted i butikk. Vi har
fått blod på tann, og vil også ta inn flere
koreanske merker, forteller de til KOSMETIKK.
Rutinene i K-Beauty er ofte mer kompliserte enn vestlige forbrukere er vant til.
Produktene legges lag på lag, og dobbelrens
er vanlig: først en oljebasert rens, deretter
en skumrens og til slutt en toner. Solfaktor er

en viktig del av regimet, sammen med regelmessig peeling, og i tillegg er det populært
med dukmasker og kollagenmasker som tas
ut av en pakke, legges på huden
og kastes etter bruk.
– Klairs skal være et rimelig alternativ til de eksklusive
merkene. Produktene er tilpasset
sensitiv hud, som mye annet
fra Korea, og selges dessuten på
apotek i visse asiatiske land. Klairs
tester heller ikke på dyr, og har et
mål om å bli 100 prosent vegansk,
sier Susanne Enger.
Klairs har også nylig blitt lansert
i Sverige, sammen med de koreanske varemerkene Hyggee og LJH
(Leejiham Cosmetics). Samtidig har
Sephora fått et godt utvalg i Korean
Beauty, med varemerker som Caolion, Skinfood, Too Cool for School,
Erborian, Dr. Jart+ og TonyMoly.
Erborian
selges i
Sephora.

Susanne og Helene Enger har fått det
koreanske varemerket Klairs til Norge.
Cushion foundation er en koreansk
oppfinnelse, denne er fra Klairs.
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Tidslinje
1896 – emigrerer til Australia
1902 – første skjønnhetssalong i Melbourne
1910 – første klassifisering av hudtyper
1930 – første peeling med korn
1935 – første beauty parties/kundekvelder
1935 – første krem med hormoner
1938 – første vannfaste maskara
1940 – første hudpleieprodukt til menn
1954 – første krem med vitaminer
1956 – første krem med AHA
1958 – første «automatic mascara»
1965 – første makeupfjerner for ansikt

Madame, som hun likte å kalle seg, var god på imagebygging. Det stramme, sorte håret ble et varemerke, og hun
brukte også mye store smykker.

Helena Rubinstein 115 år
Hun kom fra nøkterne kår, men
ble en av verdens mektigste forretningskvinner. Starten på eventyret
var ansiktskremen Valaze, som ble
kommersielt tilgjengelig i 1902.

ville gå en annen vei. Hun drømte om å
studere, og ble forelsket i en medisinstudent,
noe som ikke falt i god jord hjemme. Faren
hadde en annen, eldre mann i tankene, men
hun nektet å gifte seg.
24 år gammel emigrerte hun til Australia,
der hun hadde noen onkler. På passasjerlisten
stod hun registrert som Helena Juliet RubinTekst: Kristine Rødland
stein. Alderen var oppgitt til 20 år, altså fire
år yngre enn hun egentlig var, og hun fortHelena Rubinstein var en visjonær og mektig
satte å lyve på alderen gjennom hele livet.
kvinne, og dagens skjønnhetsindustri er kanI bagasjen hadde hun tolv små krukker av
skje ikke helt klar over hennes arv. Hun ble
morens spesialkrem, som ble laget
født 25. desember 1872 i den jødiske
av noen venner. Moren hadde
festningsbyen Kazimierz, ved
nemlig et fast kveldsrituale
Kraków i Polen, og var eldst
der hun samlet alle døtrene
av åtte søstre.
rundt seg, fikk dem til å
Moren var ekstremt
børste håret (de hadde
opptatt av at de skulle
alle langt, mørkt hår) og
ta vare på huden sin. De
smurte dem i kinnene med
skulle komme seg fram i
denne kremen.
livet ved å være attraktive
Vel framme i Australia fikk
og finne menn som kunne
Rubinstein mye skryt for den
forsørge dem – det var morens
lyse, tandre huden sin.
plan. Men Helena, som
Starten på forretningseventyret var
ansiktskremen Valaze.
Hun begynte å introdusere
egentlig var født Chaja,

kremen til australske kvinner, og kalte den
Valaze, som på ungarsk betyr gave fra himmelen.
Etter hvert la hun en plan om å åpne
skjønnhetssalong, og satte kremen i produksjon. Den ble kommersielt tilgjengelig i
1902, samtidig som hun startet opp sin første
salong i Melbourne. Med årene åpnet hun
dessuten flere salonger i New York, London
og Paris.
Rubinstein var en vakker og autoritær
kvinne, og ekstremt opptatt av estetikk. Hun
elsket kunst og kledde seg visstnok bare i
haute couture.
Hun flyttet etter hvert til USA, der den
største konkurrenten var Elizabeth Arden.
Fiendskapet dem imellom er velkjent. De
kom begge fra helt vanlige hjem, og bygget
seg opp til å bli blant de rikeste forretningskvinnene i verden.
Helena Rubinstein la premissene for mye
av dagens kosmetikkindustri og var en pioner
på mange måter. Hun ville skape ærlige
produkter, og benyttet ingredienser som var
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Helena Rubinstein mente
at et riktig kosthold var
nøkkelen til vakker hud.

.

Hver gang hun kranglet med sin mann, kjøpte hun et nytt smykke.

Varemerket var tidlig ute med å
benytte stamceller fra planter.
Helena Rubinstein er ett av få
merker som har alle sine maskaraer i metallhylser, noe som gir et
eksklusivt inntrykk.
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Hun var en stor samler av afrikansk kunst.

ukjente i kosmetikkindustrien, men velkjente
for apotekere og leger.
Hun reiste mye, og var opptatt av å møte
kunstnere, filmstjerner og kjente fagpersoner innen ulike felt. Hun var interessert i
kosthold, og mente det var viktig å tenke
helhetlig og pleie det indre – ikke bare det
ytre. Også i så måte var hun visjonær.
«There are no ugly women, only lazy ones»,
er et kjent sitat fra Helena Rubinstein. Hun
var gift to ganger. Den første ektemannen
var en polskfødt amerikansk journalist, mens
den andre var en 23 år yngre prins. Ekteskapene stoppet henne aldri fra å jobbe, og hun
beskrives som en kvinne som hadde lite tid
til barna sine.
Hun døde 1. april 1965 i New York. Da
var hun 93 år gammel og «still going strong»,
faktisk hadde hun jobbet dagen før. Selskapet
ble kjøpt først av Colgate-Palmolive i 1973,
og deretter av L’Oréal i 1988.
L’Oréal har jobbet for å gjenreise
merkevaren til sin tidligere prakt. De lager
målrettede hudpleieprodukter med aktive
ingredienser og eksklusive konsistenser. Men
selv om de forbindes mest med anti-age,
har de også en stor arv å ivareta hva gjelder
maskara.
Helena Rubinstein kom i 1938 med
verdens første vannfaste
maskara. Den ble lansert på
en verdensmesse i New York
ved hjelp av et team med
synkronsvømmere. Tjue år
senere, i 1958, lanserte hun

verdens første «automatic» maskara i hylse,
som er den typen vi bruker i dag. Før dette
var det vanlig med «cake» maskara, altså voks
og børste.
Helena Rubinstein og YSL er, ifølge
L’Oréal, de eneste varemerker som har alle
sine maskaraer i metallhylser – noe som gir et
eksklusivt inntrykk. «Automatic»-maskaraen
fra 1958 selges fortsatt på visse markeder,
for eksempel i Asia, men ellers er det Lash
Queen-serien det satses på.
Maskaraen Lash Queen Feline Blacks feirer
ti år i år, og i sin leopardprikkete hylse er den
fremdeles en bestselger. Det kommer en ny
Lash Queen-maskara hvert år, og det skal
være mangfold siden alle har forskjellige
vipper og ønsker forskjellig resultat.
Den leopardprikkete
maskaraen Lash
Queen Feline
Blacks fyller ti
år i år.

Inspired by Nature. Enhanced by Science.
En hudpleieserie basert på
sertifiserte økologiske ingredienser.
Basen av økologisk juice gir antioksidanter og næring til huden.

For mer informasjon kontakt
lsc@spasupply.no / 93238488

Ny salgsstrategi
Makeup Revolution har kommet for
salg i utvalgte Cubus-butikker.
Merket ble lansert i London i 2014,
og lover høypigmentert sminke til en
billig penge. Salg gjennom egen
nettbutikk var strategien da de tok
seg inn på det norske markedet, men
agenturet er nå overtatt av Nordic Beauty.

Norsk
nisjeparfyme
Son Venïn er et nytt, norsk parfymemerke med base i Oslo. Fem dufter
er nå på plass i nisjeparfymeriet
Heaven Scent samt i noen high-end
klesbutikker. Designbyrået Bleed
står bak konseptet.

Nye Blend Salt
Mousse får fram
bølger og tekstur i
håret.
Jan Keune bak disken i sitt apotek i 1922.

Keune jubilerer
Keune Haircosmetics fyller 95 år, og
det profesjonelle varemerket er nå
representert i mer enn 70 land.
Tekst: Kristine Rødland

Det hele startet med den unge kjemikeren
Jan Keune, som i 1922 drev apotek i Amsterdam. Han ønsket å skape holdbare krøller, og
fant opp en innovativ permanent i et laboratorium han hadde over apoteket. Under
navnet J.M. Keune ble han en av verdens
første produsenter av permanentvæske.
Selskapet vokste raskt, så han bestemte
seg for å stenge apoteket og heller satse på å
skape hårprodukter. På 1950-tallet ble «stort
hår» en trend. Nøkkelen for å få til dette var
hårspray, noe Keune
introduserte på det
hollandske markedet.
I 1957 begynte sønnen George å jobbe
i selskapet. Han dro
i gang eksportvirk30 | Kosmetikk 2 2017

somhet, noe som førte til stor vekst, og tok
gradvis over styringen. I 1977 var Keune
blant de første til å lansere hårgelé, og den
blanke wet-looken ble populær blant begge
kjønn. Fire år senere kom den trendsettende
Keune Mousse.
Hovedkontoret og fabrikken ligger i Soest
i Nederland, og tredje generasjon er nå på
plass i det familiedrevne selskapet: George Jr.
og Eelco Keune. En av de største bestselgerne
gjennom tidene er den permanente hårfargen Tinta Color, som ble lansert i 1990.
En annen milepæl er So Pure-serien, som
er basert på planteekstrakter og økologiske
essensielle oljer.
Keune er tro mot den profesjonelle kanalen,
og selges eksklusivt hos frisør.

New Dawn Color
Collection er Keunes
bud på fargetrendene
for 2017.

CND RHYTHM & HEAT COLLECTION
SOMMERENS NEGLELAKKFARGER
FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

AUTORISERT DISTRIBUTØR
www.neglakademiet.no
Tlf: 23 25 36 36

Ukelang holdbarhet
Velg blant over 110 farger
To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys
Ingen Base Coat, selvheftende Color Coat
Fargene ﬁnnes i CND SHELLAC behandling

Fakta om Börlind
Annemarie Börlinds største markeder er Tyskland, Østerrike, USA, Japan og
Sør-Korea, som er i rask vekst. Selskapet er representert i 38 land, inkludert
Iran, Irak og Dubai med varemerket Dadosens for problemhud. Siden 2000
har det vært i Sverige og siden 2007 i Norge, representert ved Nature Treats.
Produktene selges i helsekost, deriblant Life-kjeden,
hudpleieklinikker og parfymeri.

Hovedkontoret i Tyskland.

Grønn kjemi
Ved hjelp av bioteknologi og forskning har øko-hudpleien tatt et stort
skritt framover. KOSMETIKK har
vært på fabrikkbesøk hos Annemarie
Börlind, som forener det vitenskapelige med det økologiske.
Tekst: Kristine Rødland

Sør i Tyskland, i et grønt og bølgende landskap utenfor Stuttgart, finner vi hovedkontoret til det naturlige varemerket Annemarie
Börlind. Vi er invitert på fabrikkbesøk til
Schwartzwald for å lære om naturkosmetikk
og ingrediensteknologi.
Regionen er velstående, og kjent for sine
mange gamle kursteder. Vi bor på Hotel
Therme Teinach, et tradisjonsrikt termalbad
i den idylliske landsbyen Bad Teinach. Det er
nennsomt pusset opp, slik at man fornemmer historiens sus i veggene, og et nytt og
moderne Annemarie Börlind spa ligger i
tilknytning til resepsjonen.
Hovedkontoret og fabrikken ligger i en
landsby like ved, og vi kjører dit på svingete
veier. Det er selvforsynt med vann, og ikke
koblet til det offentlige vannettet. Vannet
tappes fra en kilde 160 meter under bakken,
og brukes også i produksjonen, slik at hudpleieproduktene lages med mineralvann fra
egen kilde. Bare det er litt unikt.
Annemarie Lindner ble født i 1920 i
Berlin. Det var en vanskelig tid i Tyskland og
arbeidsmarkedet var stramt. Den unge jenta
sluttet på skolen som 14-åring og søkte jobb
på fabrikk. Men hun hadde dårlig hud, noe
som gjorde henne fortvilet. Hun prøvde å
brenne og kutte i huden for å få bort aknen,
men ingenting hjalp.
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Etter hvert fikk hun en urtebok i julegave,
og i den fant hun gamle oppskrifter på
kremer. Hun lagde en enkel krem som huden
reagerte positivt på, utdannet seg til kosmetolog, og grunnla dessuten en egen fabrikk i
Øst-Tyskland. Den var liten, men hun gjorde
det ganske godt, og kremene hun lagde ble
også solgt til Baltikum. Varemerket het da
Annemarie Lindner Kräuterkosmetik.
Men det var ikke lett å drive næringsvirksomhet i det kommunistiske Øst-Tyskland.
Myndighetene konfiskerte fabrikken og
eiendelene hennes, siden hun drev privat
business. Hun startet opp igjen, og det
samme skjedde en gang til.
Da hun var 40 år fikk hun nok, og flyktet
til Vesten med familien. Det var en farlig
flukt, og hun hadde ingen forbindelser eller
penger som kunne hjelpe henne i gang. Men
hun møtte en herr Börner, en apoteker som
lagde urteekstrakt og ville begynne med
naturkosmetikk. De startet opp i Schwartzwald, og navnet Börlind ble satt sammen av
etternavnene Börner-Lindner.
Tredje generasjon Lindner er nå på vei
inn i selskapet, som formelt ble etablert i
1959. Annemarie selv døde i februar 2016,
da hun var 95 år gammel og på cruise i New
Zealand. Hun var en livsglad dame som
alltid hadde vesken full av vareprøver, og hun
sto på til det siste. Sønnen hennes har vært
operativ leder siden 1984, og tre av hans fire
barn har nå begynt å jobbe i familiebedriften.
Guylaine Le Loarer er forsknings- og
utviklingssjef. Hun er fransk, men har vært
i selskapet i 20 år. Det jobber 12 personer i
teamet hennes, noe som er lite sett i forhold
til mengden av nye produkter.
– Kvinner ønsker en signifikant effekt av
produktene de bruker. Annemarie Lindner

Annemarie Lindner, grunnlegger av det naturlige
varemerket Annemarie Börlind.

hadde som motto at hun ikke ville smøre
noe på huden som hun ikke kunne spise, og
mange av våre ingredienser kommer derfor
fra matvareindustrien.
Vi vil forbinde det vitenskapelige med
det økologiske, og var først med å bruke
ceramider i naturlig kosmetikk. En annen
innovasjon er Beauty Pearls, som var det
første anti-pollution produktet i det naturlige
segmentet. Det er testet av en uavhengig
instans og effekten er bevist: det virker mot
både forurensning og aldring, sier hun.
Ingrediensene skal være økologiske så
langt det er mulig. Men Börlind bruker også
naturlige derivater som raffineres for å få fram

Konvensjonell vs. naturlig
Mineraloljer
Silikoner
PEG emulgatorer
SLS
Parabener
		

Vegetabilske eller økologiske oljer
Fettsyrer
Naturbaserte emulgatorer
Naturbaserte tensider
Godkjente konserveringsmidler i
små mengder, der det behøves

Börlind har sin egen hage og vannkilde.

Börlinds nye Natural Beauty Spa i Hotel Therme Teinach.
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Leiremasken 2 in 1 Black Mask er en nyhet.

den beste effekten i et produkt.
– Våre Beauty Shots inneholder for eksempel plankton som har fantastiske egenskaper
når det gjelder å holde på fukt. For å sikre
at kvaliteten er konsistent, blir alle råvarene
nøye gransket. Det er spesielt for naturkosmetikk at det oppstår variasjoner i avlinger.
Absolutt alt produseres her, med unntak av
makeup-penner. Vi vil ha full kontroll over
inngående råvarer og utgående produkter,
forklarer Guylaine Le Loarer.
Det kan ta fra seks måneder og opp til trefire år å utvikle et nytt produkt. Formuleringene justeres kontinuerlig underveis, og det
hentes inn tilbakemeldinger fra uavhengige
instanser.
– Vi var tidlig ute med anti-pollution
og pre- og probiotika, og henger med på
trendene som også plukkes opp av L’Oréal og
liknende aktører. Vi er jo alle i kontakt med
de samme leverandører av ingredienser, og får
dermed godt innblikk i hva som etterspørres
til enhver tid.
Blått lys er noe man nå er opptatt av, det vil
si lys fra PC-skjermer og liknende, som gjør
skade på huden. Det finnes ikke mange slike
produkter på markedet for øyeblikket, men
det vil komme. Vanlige solkremer vil ikke
ha effekt på blått lys, men vi jobber med å
utvikle noe som hjelper, forteller hun.
Et stamcelle-ekstrakt som benyttes i
pleieserien EnergyNature var et prosjekt som
tok mye tid. Det er laget av en lokal rose som
kommer nettopp fra Schwartzwald.
– Man må følge med på forskningen, hva
slags nye ingredienser vil vi ha om noen år?
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Absolutt alt produseres her, med unntak av makeup-penner.

Å kommunisere tillit til varemerket, at
Vår satsning på pre- og probiotika er et
man virkelig gjør sitt ytterste for å sikre kvaeksempel på dette, sammen med blått lys,
liteten på innholdet, er for Börlind viktigere
som det nå vil bli mer oppmerksomhet
enn en økologisk sertifisering.
rundt.
– Vi skiller mellom naturidentiske stoffer,
85 prosent av de som jobber for Annesom er kopier av naturen, og helt syntetiske
marie Börlind er kvinner, og de har en lang
ingredienser. Allantoin og benzyl alkohol
liste over ingredienser de ikke vil bruke. De
får vi fra leverandører. Det er kostbart å
sier nei til mineralolje, silikoner, parabener
ekstrahere benzyl alkohol fra planteoljer,
og PEGs. De vil ikke bruke ekstrakter som
stammer fra døde dyr, og de vil heller ikke ha og meningsløst å felle trær for å lage dufter
til naturlige produkter. Det er heller ikke
lanolin i produktene.
forsvarlig økonomisk.
– Stadig flere av våre produkter merkes
Bioteknologiske ingredienser som hyalumed Vegan. Det er en stor vegan-bevegelse
ronsyre kan trekkes ut fra alger eller utvinnes
som pågår nå, og hvis denne merkingen står
fra gjærsopp. Ellers kommer mange av våre
på pakken, så er innholdet vegansk. Vi kan
ingredienser fra Frankrike, og fra Skandinavia
ellers bruke for eksempel bivoks.
har vi en rødalge, forklarer hun.
Vegan er ikke det samme som økologisk,
En økologisk sertifisering forteller heller
selv om mange later til å tro det. Når vi
ikke alltid alt om et produkt.
lager røde leppestifter, bruker vi godkjente
– Grønnvasking er utbredt, og lett å gjenmatfarger i stedet for cochenillelus, som ellers
nomskue for den som kan litt om kjemi og
er vanlig i bransjen. Det er et etisk valg. Alle
våre andre sminkefarger er mineralpigmenter, reguleringer på feltet. Man kan for eksempel
bruke grønn te i stedet for
sier Guylaine Le Loarer.
vann, eller blande aloe vera
En annen populær merking
med vann. Da blir det enklere
er Leaping Bunny, som
å få sertifisering.
handler om dyretesting. Dette
Mange sertifiseringsordble forbudt i Europa i 2004.
ninger vil ikke «godta» vann,
Guylaine Le Loarer mener at
men erstatter man det med
man ikke kan bruke Leaping
en væske som kan sertifiseBunny-merket på produkter
res, får man et produkt som
som lages av gamle og vel
tilsynelatende er økologisk.
utprøvde ingredienser.
Det er vanskelig å kommu– Har ingrediensene vært i
nisere dette til forbruker, sier
bruk lenge, så har de også vært
forsknings- og utviklingssjef
testet på dyr. Sånn er det bare.
Guylaine Le Loarer.
Så hvordan kan andre bruke
Forsknings- og utviklingssjef
Guylaine Le Loarer.
dette merket?

HEIA NORGE!
Det beste med mai er høytiden hvor vi feirer Norge på sitt aller beste!
Glossybox ønsker våren velkommen med en spesiell hyllest som
vi kaller ’Heia Norge-esken’!
Glossybox er den ledende skjønnhetsesken og din integrerte
markedsføringspartner for kosmetikkprodukter. Gjør som flere
hundretalls andre kosmetikk merkevarer og kontakt oss for mer info
om hvordan vi kan bli en del av dine markedsføringsplaner.
www.glossybox.no

N A T U R L I G E I N G R E D I E N S E R . A V A N S E R T E F O R M U L E R I N G E R . F A N T A S T I S K E R E S U LT A T E R .

INSPIRING

WELLNESS

&

BEAUTY

E N K R A F T I G M Å T E Å B E S K Y T T E , R E PA R E R E O G G I N Æ R I N G T I L H U D E N

NYHET!

Clarifying BerryPlus Repair Serum
Oppdag nye BerryPlus Repair Serum. Det beste fra
naturen + avansert teknologi i plantenes cellekultur
gir en direkte og dyp fuktighetstilførsel og virker
mykgjørende på huden.
En kraftig måte å beskytte, reparere og gi næring til
huden med vitaminer, mineraler og antioksidanter. Gir
et friskt og ungdommelig utseende.

Y T R E S K Ø N N H E T, I N D R E H E L S E
@kerstinflorianswe

/kerstinflorianhudvard

www.kerstinflorian.no

De seneste øko-trendene
– Det skjer mye spennende på økofronten for tiden, og vi ser trender
her som i den konvensjonelle industrien, sier Ingunn Mathisen.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Eva Rose, Pexels og produsentene

– Økologiske produkter skal ikke lenger bare
innfri minimumskravene til sertifisering. Vi
forventer antiage-effekter, lekre krukker og
behagelige formler. Det har vært en enorm
utvikling de siste årene. Produsentene har
blitt mer kunnskapsrike, og en rekke nye
økologisk sertifiserte ingredienser er blitt
tilgjengelige for forbruker, sier Ingunn Mathisen, som er grunnlegger av Green Spirit.
Hun var tidlig på markedet med økologisk

kosmetikk, og har siden 2008 bygget opp en
agentur- og distribusjonsvirksomhet utelukkende basert på dette.
– Mens man tidligere var mest opptatt av
hva produktene ikke inneholdt, forventer
man nå en effekt. De første økologisk sertifiserte cosmeceuticals er lansert, og vi har fått
nye, aktive ingredienser slik som stamceller
fra planter, polyfenoler fra epler og forskjellige typer supermat som løfter øko-ryktet til
nye høyder, sier hun.
Her er hennes oversikt over de seneste økotrendene.

Ingunn Mathisen er grunnlegger av
Green Spirit AS, og driver også
distribusjonsvirksomhet gjennom
Nordic Organic.

❶ Supermat
– Supermat har lenge vært i vinden innen
helsekost og ernæring. Nå ser vi at mange
av de samme ingrediensene, som kokosolje,
granateple, açaiolje og gojiekstrakt, benyttes
i hudpleien.

❷ Synergieffekter

– Ingredienser som alene har gode virkninger,
kan med riktig kombinasjon gi en forsterket
effekt ved at de virker sammen.

❸ V egetabilsk

hyaluronsyre

– Hyaluronsyre kan binde opp til
1000 ganger sin egen vekt i vann, og
er derfor en svært effektiv komponent
i fuktighetskremer. Hyaluronsyre med
lav molekylvekt kan trenge dypere inn
i huden, og har enda mer effektive fuktighetsgivende egenskaper, i tillegg til
at den øker produksjonen av kollagen.
EnergyNature-serien fra
Annemarie Börlind inneholder et
ekstrakt av plantestamceller fra roser.

Mille Ulivi lager hudpleie med açaiolje og gojiekstrakt, og er det første økologisk sertifiserte varemerket som bruker plantestamceller i alle produkter.
Emballasjen er av oliventre og er refillbar.
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Evolve benytter vegetabilsk
hyaluronsyre med lav
molekylvekt.

Eple har en rik sammensetning av polyfenoler som bekjemper frie radikaler.

Evanesce er nytt i Norge, og tilbyr økologisk kokosolje i stilsikker design.
Et multiprodukt som er rikt på antioksidanter.

❹ Eplepolyfenoler

❼ Cosmeceuticals

– Fram til i dag har kosmetikkindustrien
holdt seg til E- og C-vitaminer, men nå skifter kursen mot eplet og dets polyfenoler som
har ekstremt sterke antiage-egenskaper.

– Cosmeceuticals er målrettet hudpleie
som grenser til det medisinske, og de første
økologisk sertifiserte cosmeceuticals er nå lansert. Det benyttes aktive planteråvarer med
klinisk dokumenterte bioaktiver. Plantene
som lever i de mest ekstreme økosystemene
på planeten, har utviklet motstandsdyktighet
og styrke som kan hjelpe huden med å takle
ytre påkjenninger.

 jennomført
❺G
design

– Økologisk sertifisert kosmetikk må møte
krav til en miljøvennlig emballasje. Likevel
ser vi veldig mye som er innovativt, lekkert
og gjennomført. Et bærekraftig materiale som
er slitesterkt og kan brukes igjen og igjen, er
bambus. Her har vi et fantastisk alternativ til
plast. Bambus brukes også til refillsystemer.
Refill er ikke bare miljøvennlig, holdbart og
besparende for lommeboken, men knytter
også klinikken tettere til sine kunder, da de
vil komme tilbake for å kjøpe ny refill.

❻ Plantestamceller

– Stamceller er uspesialiserte celler, uten en
definert funksjon. Takket være denne egenskapen, er de i stand til å potensielt utvikle
alle typer celler i kroppsvevet. Vegetabilske
stamceller dyrkes fram ved hjelp av bioteknologi, og er ekstremt effektive i kosmetikk og
rynkereparerende hudpleie.

S5 har de første økologisk
sertifiserte cosmeceuticals.
Purity Serum inneholder tre bioaktiver fra
Amazonas som gir synergieffekt på akne.
Juice Beauty Stem Cellular
Anti-Wrinkle Booster Serum
inneholder vegetabilsk
hyaluronsyre og stamceller
fra frukt.
Acorelle har utviklet et nytt,
vegetabilsk solfilter med
karanjaolje som kan absorbere UVA- og UVB-stråler.

Biolage R.A.W. er
profesjonell hårpleie med
naturlig opprinnelse. Recover
Shampoo inneholder supermat som yucca og gojibær.
EmerginC Scientific
Organics Phytocell Cream
med blant annet stamceller
fra druer.
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❽ S olkremer som vi
vil bruke

– Det er ingen hemmelighet at økologiske
solkremer har fått et dårlig rykte. Men la
dette være fortid og gi disse solkremene en
ny sjanse. Kjemisk solfilter virker ved at
filterstoffene trenger ned i huden og stopper
UV-strålene ved hjelp av en kjemisk prosess. Alternativet er fysisk solfilter som består
av mineralpigmenter. De legger seg som små
pigmentkorn utenpå huden og reflekterer
bort solstrålene.
Mineralpigmenter i nanostørrelse er ikke
tillatt i økologiske solkremer, og produsentene har derfor hatt problemer med å lage
formuleringer som blir usynlige på huden.
Men dette er i ferd med å endres, og det
finnes også nye, vegetabilske solfiltre som gir
høy beskyttelse mot UVA- og UVB-stråler
samt hudaldring.
Et eksempel på dette er karanjaolje, som
lages ved kaldpressing av frøene til det indiske
pongolote-treet. Det er en kraftig antioksidant som har evnen til å absorbere UVA- og
UVB-stråler. Karanjaoljen er også helt transparent og usynlig på huden. Her bevises det
at man likevel kan bruke økologisk solkrem
med høy faktor uten å bli hvit.



hud

Murad Environmental Shield
Intensive-C Radiance Peel
jevner huden og gir glød.

Vitamin

boost!
C-vitamin demper pigmentering,
bekjemper frie radikaler og setter
fart på hudens kollagenproduksjon.
Og det gir glød, noe alle ønsker seg.

bindelsene, som kan angripe hudens celler,
proteiner og arvestoff. I tillegg bidrar vitamin
C til å gjenoppbygge den reduserte formen
av vitamin E, forklarer hun.

Vitamin C har mange fantastiske egenskaper, men kommer også med et knippe
utfordringer. For selv om det er kraftfullt, er
det veldig skjørt og flyktig.
Det oksiderer i kontakt med varme, lys og
I det siste har det kommet flere lanseringer
luft, og er vanskelig å stabilisere i hudpleiemed vitamin C. Bioline har lansert De-Ox
formuleringer. Produktene kan dermed miste
C Evolution, en profesjonell hudpleielinje
som kombinerer de mest avanserte former for mye av effekten etter at de er blitt åpnet.
Endrer de farge og blir lysebrune, betyr det
C-vitamin med multiaktive komplekser. Proat C-vitaminet oksiderer og blir mindre
duktene skal beskytte hudens skjønnhet og
virksomt.
reparere skader som er relatert til aldring.
Vitaminet finnes i mange ulike former.
– Aldring og UV-stråler senker kolDen reneste, sterkeste men dessverre også
lagennivået, men C-vitamin «sparker i
mest ustabile formen er askorbinsyre
gang» produksjonen og lager akkurat
(l-ascorbic acid). I tillegg finnes det
den rette typen kollagen som
forskjellige derivater.
huden trenger, sier Linn Siri SæleEt klassisk antioksidantprodukt er
myr fra ABAS Kosmetikk, som
C E Ferulic fra SkinCeuticals, som
distribuerer Bioline til hudpleieeies av L’Oréal.
klinikker.
SkinCeuticals ble skapt i 1997
Vitamin C er en antioksimed utgangspunkt i forskningen
dant som beskytter cellene
til dr. Sheldon Pinnell. Han
mot oksidativt stress forårvar en anerkjent, amerikansk
saket av reaktive oksygendermatolog som blant annet
forbindelser, for eksempel
publiserte studier på C-vitamin
frie radikaler. Dette er
og andre antioksidanter.
biprodukter som blant
Dr. Pinnell var den første
annet dannes når kroppen
som klarte å stabilisere rent
vår forbrenner oksygen.
C-vitamin i en høy konsentra– Vitamin C beskytter
pHformula Vita C Concentrated
sjon
og med en lav pH i en koshuden ved å nøytralisere
Corrective Serum er en «kraftpakke» med ulike typer C-vitamin. metisk formulering, også kjent
disse reaktive oksygenforTekst: Kristine Rødland
Foto: Bioline og produsentene
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som the Duke antioxidant patent. Ut fra dette
skapte han de første SkinCeuticals serum.
SkinCeuticals har gjennomført en rekke
studier på askorbinsyre (l-ascorbic acid) og
andre antioksidanter, og beskriver vitaminet
som vannløselig og lavmolekylært. Det spiller
en essensiell rolle i kollagensyntesen i huden,
bidrar til å forsterke hudens barrierefunksjon,
og reduserer dessuten pigmentering.
Nesten alle dyr og planter har evnen til
å produsere askorbinsyre. Mennesket er et
unntak, og vi må derfor innta dette viktige
vitaminet gjennom kosten.
Biologiske kontrollmekanismer bidrar
til å begrense mengden C-vitamin som
kan absorberes, og dermed leveres, inn i
huden. Ønsker vi å øke konsentrasjonen av
C-vitamin i huden, er det derfor nødvendig
med topisk påføring.
Varemerket Helena Rubinstein var tidlig
ute med å nyttiggjøre vitamin C. Allerede i
1995 kom de med en hudpleielinje kalt Force
C, der det blant annet fantes et kompleks i
pulverform som skulle blandes til før bruk.
Høsten 2015 lanserte de en modernisert
versjon med 10 prosent C-vitamin, som skal
frigjøres over tid og påvirke huden gjennom
hele dagen. I formuleringen bruker de tre
ulike typer C-vitamin som «avløser» hverandre, sammen med ingredienser som skal sikre
at C-vitaminet absorberes ned i huden.
Nylig har de kommet med et øyeprodukt
basert på samme teknologi, og det kan brukes
både som daglig pleie og som maske.

C-vitamin er ustabilt i kosmetiske formuleringer, og
vi får stadig nye løsninger på hvordan det best kan
utnyttes i hudpleieprodukter.

Exuviance Vitamin
C+ Antiaging Booster
er en stabil og effektiv
pulversammensetning
som tilfører huden 10
prosent vitamin C.

Doctor Babor Lifting
Cellular Vitamin C
Booster Concentrate
inneholder 20 prosent
vitamin C-derivat.

SkinCeuticals C E
Ferulic er en klassisk
kombinasjon av
vitamin C og E.
Clinique Fresh
Pressed Daily Booster
inneholder 10 prosent
C-vitamin og blandes
til før bruk.

Booster versus serum

Både booster og serum er høykonsentrerte produkter laget for å
gi forbedringer i huden. Hovedforskjellen mellom de to handler
om bruk. En booster kan mikses med fuktighetskrem eller påføres
direkte på huden, mens et serum er et selvstendig produkt som
legges på før kremen.
Helena
Rubinstein Force
C Booster Fluid og Eye
Mask & Daily Care
pleier huden med 10
prosent vitamin C.
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En annen aktuell lansering er Fresh Pressed System fra Clinique. Systemet består av
en cleanser i pulverform som skal blandes
med vann, og en booster som skal aktiveres
og deretter mikses med fuktighetskrem.
Begge pakkes i engangsforpakninger.
– C-vitamin mister mye av effekten over
tid, og er mest kraftfullt når det er ferskt.
Derfor bruker vi C-vitamin som er ferskt,
rent og lite bearbeidet. Vitaminet blir først
aktivert når man begynner å bruke produktene, forklarer Eileen Higgins, Vice President
for Global Product Development i Clinique.
Hun forteller at de bruker 10 prosent rent
C-vitamin, som er på sitt ferskeste og mest
potente de første sju dagene.
– Når boosteren er aktivert, anbefaler vi å
blande den i fuktighetskremen morgen og
kveld i sju dager. Den kan brukes i inntil 14
dager, men formuleringen kan da bli misfarget og mindre potent, forklarer Higgins.
Hun anbefaler systemet til alle som ønsker
en ekstra boost i sin daglige hudpleie-rutine.
For å oppnå bedre stabilitet i kosmetiske formuleringer, er det også vanlig å
bruke derivater av askorbinsyre. Magnesium
ascorbyl phosphate og ascorbyl-6-palmitate

Beauty S ile
Professional

Power Bright, et 3-trinnssystem fra Ole Henriksen som
lysner, reparerer og gir glød. Vinner av NCA 2017!

Bioline De-Ox C Evolution motvirker oksidativt stress
og glykering ved hjelp av blant annet C-vitamin.

er to eksempler. Derivatene omdannes enkelt
til askorbinsyre i kroppens celler og organer,
men øker ikke effektivt nivåene i huden, viser
forskning.
– Det fremgår av våre studier at rent
C-vitamin (l-ascorbic acid) fungerer best.
Ikke derivater. Formuleringene må i tillegg
følge visse parametre for at vitaminet skal
penetrere huden og gi effekt. En kombinasjon av antioksidanter virker også bedre enn
C-vitamin alene, sier Mikael Angell, som er

Brand Development Manager for SkinCeuticals i L’Oréal.
C-vitamin brukes ofte sammen med E-vitamin, og det finnes gode, vitenskapelige bevis
på at de understøtter hverandre, og gir bedre
effekt sammen enn hver for seg. Et annet
poeng er å tilføre ingredienser som balanserer
pH-verdien, for C-vitamin er i utgangspunktet surt og kan derfor virke irriterende på
huden. Man bør også påføre solkrem.

2-9 fargetoner
HVORFOR BLI BEAUTY SMILE
AMBASSADØR?
• Liten investering
• Liten arbeidsinnsats
• Økt omsetning
• Ingen ising
• Ingen bivirkninger
• Ingen smerter
• 0,1 % Peroxider
• Godkj. av mattilsynet
• Opplæring inkludert

Kosmetisk

TANNBLEKING

We Bring You The White Smile
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lysere tenner på
kun 30 min

Beauty Company A/S
info@beautysmile.no
www.beautysmile.no
Tel: 94 240 250

Ganger du antall minutter i solen med SPF-faktoren forutsetter det at du smører deg hver halvannen time. Foto: Pexels

SAFE

Sjekk føflekken! Kreftforeningen vil
innarbeide huskeregelen SAFE som et
alternativ til ABCDE-regelen.
S – større enn 6 mm
A – asymmetrisk
F – flerfarget
E – endring

Den farlige solen
Norge er blant de land i verden som
har høyest forekomst av føflekkreft.
Solkrem kan beskytte, men det forutsetter at vi bruker gode produkter
og på riktig måte. Solfaktoren er
mindre viktig enn at vi tar på nok.
Tekst: Kristine Rødland

– Nesten alle tilfeller av føflekkreft skyldes
overdreven soling. Det er viktig å være klar
over at det trengs 35 til 45 ml solkrem til en
helkropps-innsmøring. Kremen skal påføres
hver halvannen time, eller oftere om vi bader,
for å oppnå den beskyttelsen som står på
flasken.
Vi påfører altfor lite og altfor sjelden,
og får derfor ikke den beskyttelsen vi tror.
Ifølge hudleger smører vi oss med én tredel
av anbefalt mengde, sier Margret Pinto fra
EVY Technology, en svensk solkremserie
med nyskapende mousse-konsistens som ble
lansert i Norge i vår.
Følger vi ekspertrådene får vi det travelt
med å smøre.
– Tilbringer vi en dag på stranden med
vanlig solkrem, skal det gå med 120 ml! Det
tilsvarer en liten flaske. Tenk deg da en hel
familie som skal på tur. Tre voksne, eller to
barn og to voksne, trenger cirka 30 flasker til
en 14 dagers solferie, sier Pinto.
Hun mener det også er vanlig å misforstå

Margret Pinto lanserer solkremserien EVY Technology i Norge.

EVY Technology sitter lengre enn vanlig solkrem, og man trenger heller ikke ta på like mye.

hva SPF-tallene betyr.
– SPF angir hvor mye som slipper gjennom
av solens stråler, og det handler om UVB.
Eksempelvis slipper SPF 10 gjennom en
tidel, og gir 90 prosent beskyttelse. Mens SPF
50 slipper gjennom en femtidel, og gir 98
prosent beskyttelse, forklarer hun.
Det finnes flere typer hudkreft, men
føflekkreft er mest alvorlig og rammer også
mange unge.
– Føflekkreft kan se forskjellig ut, så følg
med hvis føflekken vokser og forandrer form

eller farge – spesielt hvis den blir svart, klør
eller blør. Har du mange føflekker, tjue eller
mer på armen, kan det være et signal. Det
er den nest vanligste kreftformen i aldersgruppen 25 til 49 år, sier Mona Stensrud,
spesialrådgiver i Kreftforeningen. Hun er enig
i at vi generelt tar på for lite solkrem.
– Smør deg nøye før du går ut, og etter et
par timer smører du deg igjen. Da treffer du
kanskje også de områdene du glemte første
gang. Det er viktig å finne en solkrem du
liker og vil bruke. Men ikke sats på solkrem
som eneste beskyttelse, råder hun.
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NYHET!

Omtanke for havet
Ingrediensene i solkrem påvirker miljøet og livet i havet.
Mange tusen tonn med solkrem vaskes ut i verdenshavene
hvert år, og korallrev trues av solkrem-indusert bleking. Noe
Biotherm tar konsekvensen av i år. Nye Waterlover Sun Milk
har øko-testede solfiltre og nedbrytbar formulering, slik at den
tar bedre vare på både huden og havet.

Clarifying
BerryPlus Repair Serum
Vektløs, umiddelbar fukting
Kraftige antioksidanter
Plantenæringsstoffer som
beskytter og gir påfyll

www.kerstinflorian.no

Sensasjonell ny forskning:

Antioksidanter kan forverre kreft
Er du frisk, er antioksidanter
styrkende for kropp og hud. Verre
er det hvis du har, eller har hatt,
føflekkreft og andre kreftformer.
Ny forskning viser at antioksidanter
i kosttilskudd stimulerer til spredning av dattersvulster.
Tekst: Gunilla Kempe
Foto: Shutterstock

Nå pågår det et forskningsprosjekt ved Sahlgrenska universitetssykehus i Göteborg for
å se om antioksidanter i hudkremer kan ha
samme negative effekt på kreftsyke.
– Et utall forskningsrapporter bekrefter
at antioksidanter beskytter mot kreft og frie
radikaler, som gir skader på vårt arvestoff
eller DNA. Vi ble derfor selv overrasket over
dette funnet og det tydelig negative resultatet, sier Martin Bergö. Han er en prisbelønt
professor i molekylærmedisin ved Karolinska
Institutet i Huddinge, som også er virksom ved Sahlgrenska universitetssykehus i
Göteborg.
– Vår forskning viser at antioksidanter i
kosttilskudd, som E-vitamin og betakaroten,
stimulerer til større spredning av dattersvulster i kroppen, og påvirker dessuten svært
små kreftceller og forstadier til hudkreft.
Dette er naturligvis veldig alvorlig, slår han
fast.
Ved malignt melanom eller føflekkreft
er det nemlig ikke hovedsvulsten, som kan
opereres bort, men
dens dattersvulster
som oftest fører til
at pasienten mister
livet.

Professor Martin Bergö har også tidligere fått stor oppmerksomhet for sin forskning. I 2012 mottok han den
prestisjetunge Göran Gustafssonprisen av Det kongelige svenske vitenskapsakademiet.

Det var ved en tilfeldighet, under et
forsøk på mus med lungekreft, at Martin
Bergö og hans forskningsteam fant ut at
antioksidanter satte fart på utviklingen av
svulster. Videre studier viste at antioksidanter
kan fordoble antallet dattersvulster ved både
føflekkreft og lungekreft, og de fikk samme
resultat da de dyrket kreftceller fra mennesker som da de studerte mus.
Et stort antall tidligere kliniske, randomiserte studier, der deltakerne tilfeldig ble valgt
ut for behandling eller placebo, har forsøkt
å kartlegge om antioksidanter gir beskyttelse
mot kreft. Men resultatene viste at de enten
ikke hadde noen effekt, eller at de gav mer
kreft, både ved lungekreft og prostatakreft.
Deltakerne var tilsynelatende friske

ved studienes start, men flere ble diagnostisert med kreft om de fikk antioksidanter
sammenliknet med om de fikk sukkerpiller
(placebo).
– Vi tror nå at en stor andel deltakere
allerede hadde små, udiagnostiserte svulster i
lungen eller i prostataen da studiene startet,
og at de vokste i løpet av studiene, noe som
førte til at de fikk en kreftdiagnose.
Den ene studien ble gjort på 40 000 til
50 000 røykere, som med stor sannsynlighet
kan ha hatt en uoppdaget, mindre svulst i
lungen i lang tid. Den andre studien ble gjort
på 70 000 middelaldrende og eldre menn, og
det er velkjent at nesten alle eldre menn har
celleforandringer i prostataen.
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Antioksidanter i kosttilskudd stimulerer til spredning av dattersvulster i kroppen, og påvirker også svært små
kreftceller og forstadier til hudkreft.

Bergös studie viste tydelig at antioksidanter kan påskynde framveksten av små og
tidlige svulster.
– Resultatet er naturligvis overraskende for
de fleste, da vi lenge har tatt for gitt at antioksidanter, som spiser opp frie radikaler, i alle
tilfeller beskytter mot kreft. Men vi forstår
nå at antioksidanter kan beskytte både friske
celler og kreftceller fra skadelige frie radikaler
– og når kreftcellene beskyttes kan de lettere
spres i kroppen, påpeker Martin Bergö.
Siden forskningsresultatene viser at kreft
kan forverres av antioksidanter, råder han de
som har overlevd føflekkreft og lungekreft,
samt de med høy risiko for å rammes, til å
unngå denne typen kosttilskudd.
– Det er et stort problem at kosttilskudd
med antioksidanter har blitt en milliardindustri, og feilaktig markedsføres som både et
botemiddel og et forebyggende middel mot
kreft.
Martin Bergö ser heller ikke at friske har
behov for å ta kosttilskudd.
– Alle som spiser en god, allsidig kost får i
seg tilstrekkelig med vitaminer og antioksidanter. Før man velger å ta kosttilskudd bør
man ha en dokumentert mangel, sier han.
Forskningsresultatene og studiene ved
Sahlgrenska universitetssykehus har fått stor
internasjonal oppmerksomhet, og flere andre
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forskningsgrupper i verden har kommet fram
til samme konklusjon, oppgir Martin Bergö.
– Disse funnene har stor betydning for
folkehelsen, og kan få som konsekvens at
kreftpasienter minsker inntaket av kosttilskudd med antioksidanter, og gjennom dette
får en bedre prognose.
Det som nå blir interessant for skjønnhetsbransjen og dens konsumenter, er om
Martin Bergö og hans forskerkolleger kan
påvise at hudsvulster vokser fortere av antioksidanter i kremer.
– Mitt råd allerede nå til skjønnhetsbransjen er å fraråde de som har eller har hatt
hudkreft, eller hører til en høyrisikogruppe, å
bruke hudkremer med store mengder antioksidanter. Selv om vi ennå ikke vet effekten av
å tilsette dem direkte på huden. Den potensielle faren overgår den potensielle nytten.
Våre studier viser at kreftceller er veldig
følsomme for frie radikaler. Om vi senker
nivåene av frie radikaler med antioksidanter,
så vokser og sprer kreftsvulstene seg mye raskere. Vi kommer til å forsøke å utnytte denne
kunnskapen til å finne strategier for å øke
nivåene av frie radikaler spesifikt i kreftceller.
Kan vi skape en prooksidant-effekt, motsatt
av en antioksidant, vil det kunne føre til at
kreftcellene dør.

Professor
Martin Bergö.

Mitt råd til skjønnhetsbransjen er å fraråde de
som har eller har hatt
hudkreft, eller hører til en
høyrisikogruppe, å bruke
hudkremer med store
mengder antioksidanter. Selv om vi ennå ikke
vet effekten av å tilsette
dem direkte på huden.
Martin Bergö, professor i
molekylærmedisin

Øk fortjenesten!
FORNY SALONGEN DIN MED CRYO 21!
Vi søker blide og utadvendte personer med interesse for
anatomi, helse, kroppspleie og velvære. Du har allerede
egen praksis eller ønsker å starte en. Vi tilbyr en komplett
markedsføringspakke, gratis kurs og full opplæring.
Cryo 21 er en terapeutisk kuldebehandling for permanent
fjerning av fett hvor som helst på kroppen - helt uten kirurgi.
Cryo 21 kan også brukes til:
Rynkeredusering
Ansiktsløft og anti-age
Cellulitter
Oppstramming
Smertelindring
Sene-/muskelbetennelse
Raskere restitusjon

!

Frys fettet bort
Dui Clinique AS (Eneimportør)

Tlf: 33 33 48 90 / 928 69 061

BALANSE & VELVÆRE I STRYN BLE ÅRETS SALONG 2016:

Er så glad for denne
investeringen. Hos
oss står folk i kø!

E-post: post@duiclinique.com

B

Balanse & Velvære i Stryn
har spennende dager på
salongen. Etter å ha investert i et Cryo 21 apparat har nemlig kundene
bare strømmet til. De fire
første månedene hadde
de over 420 behandlinger
og lange ventelister.
- Døgnet skulle hatt
flere timer og vi skulle hatt
flere apparater, sier daglig
leder Ann-Kristin Myklebust. Vi er veldig glade for
å få lov å jobbe med dette
fantastiske apparatet på
våre kunder.
- Cryobehandlingen er

Web: www.cryo21.no

bare helt rå! I dag hadde
jeg en kunde som mistet
6,5 cm fordelt på 3 ulike
mål på magen. Hun gikk
ned hele 3 cm over navlen
- og det bare på 30 minutters behandling, forteller
Ann-Kristin.
ÅRETS CRYOSALONG!
På Cryokongressen i Tønsberg ble de kåret til årets
salong 2016. Det de har fått
til i den lille bygda er imponerende!
- Dette har vært en super investering, avslutter
Ann-Kristin fornøyd.

Mii Cosmetics er utviklet spesielt
for det profesjonelle markedet,
slik at kvinner skal kunne kjøpe
makeup av sin hudterapeut.

Britisk sminke
Seks år etter debuten har Mii
Cosmetics blitt et populært valg for
profesjonelle i skjønnhetsbransjen
verden over. KOSMETIKK har
intervjuet grunnleggeren Susan Gerrard, som forteller hvordan det hele
begynte og hvordan makeupmerket
har utviklet seg.
Tekst: Jessica S Kempe

– Jeg har alltid hatt en oppfatning av at alle
kvinner bærer noen form for makeup, men at
de kjøper den i varehus. Derfor begynte jeg
å lete etter et makeupmerke som henvendte
seg til det profesjonelle markedet, sier Susan
Gerrard, som i mange år har drevet agenturvirksomhet mot hudterapeuter.
Hun gjorde en omfattende kartlegging av det
britiske markedet, men fant ingen merker
som passet til kravene som stilles i salonger
og spa. Derfor bestemte hun seg for å skape
en egen sminkeserie for hudterapeuter. Hun
satte sammen et team av pasjonerte skjønnhetseksperter, makeupartister og terapeuter,
og i 2011 ble Mii Cosmetics til.
– Jeg vil gi mine kunder makeup med de
beste ingredienser. Ved lanseringen hadde vi
framstilt de skjønnhetsproduktene vi mener
kvinner er mest avhengig av, som foundation,
bronzers og leppestift, samt en 100 prosent
ren minerallinje. Miis konsept er at det skal
være lett å velge, bruke og forstå produktene,
sier hun.
For Susan Gerrard er det viktig at hvert
produkt presterer maksimalt utfra sin avan48 | Kosmetikk 2 2017

serte formulering, samtidig som det følger
EUs regelverk.
– Vi leter etter ingredienser som er bærekraftige, giftfrie, miljøvennlige og så rene og
aktive som mulig. Vi gjør bruk av mikroniserte mineraler og lysreflekterende partikler.
Formuleringene er lette men samtidig
avanserte, sier hun.
Mii Cosmetics ble solgt inn til et antall
eksklusive salonger og spa, og raskt begynte
andre utøvere innen bransjen å få opp øynene
for serien.
– Vi hadde lyktes med å lage noen riktige
stjerneprodukter, som blant annet vår foundation Face Prep. Den inneholder peptidet
Matrixyl 3000, gir en hudoppstrammende
effekt og jevner umiddelbart ut fine linjer. Et
annet stjerneprodukt er Glamorous Bronzing
Trio som gir huden glød.
Sortimentet har med tiden vokst til også
å omfatte selvbruningsprodukter, under merkenavnet Kissed by Mii, og brynsprodukter,
Brow by Mii.
– En av skjønnhetsbransjens største trender
er å ha stylede og velstelte bryn.
Siden Mii hadde framgang i Storbritannia,
var det naturlig å finne partnere for å lansere
merket på utvalgte internasjonale markeder.
Men det var ikke tenkt at det skulle gå så
fort.
– Når sant skal sies, hadde vi ingen planer
om å gå utenlands etter så kort tid. Men vi
ble kontaktet av et knippe dyktige personer
fra andre land, og hoppet på muligheten til
å arbeide med dem for å få ut Mii internasjonalt.
I dag finnes Mii i mer enn 900 britiske

salonger og spa. Merket er dessuten lansert
i Australia, Belgia, Danmark, Tyskland,
Nederland, Irland, Sør-Afrika, Polen, Sverige
og Norge. I Norge har det vært på markedet i ett års tid, med Beauty Products som
distributør.
– Vår prioritet er å fortsette å forsyne
våre partnere og deres kunder med nye og
innovative produkter, og vi har planlagt flere
spennende lanseringer for 2017, sier Susan
Gerrard.

Kissed by Mii er en serie med selvbruningsprodukter.

Slik får du den
perfekte looken
Susan Gerrard deler sine
beste makeuptips.

u

Bruk farger som passer din
hudtone, og balanser makeupen.
Om du legger mye øyemakeup,
ha nakne lepper.

v

Selv om eksperimentelle looker
satte preg på vårens catwalk, elsker jeg
trenden med mer romantisk makeup:
nyanser av blek rosa og aprikos, jordnære metalliske farger på øynene og
preparerte øyebryn.

w

En vanlig tabbe er å velge feil
farge på foundation. Den er ofte for
mørk eller har feil undertone. Det er
best å matche hudfargen perfekt, og
om du vil oppnå en varmere tone –
gjør det med bronzer.

Susan Gerrard hadde lang erfaring som salongeier
og leverandør til spa-industrien da hun lanserte
Mii Cosmetics. Ektemannen og de tre voksne
barna jobber sammen med henne i selskapet
Gerrard International.
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En favoritt blant mange medier
og bloggere omtalt i mer enn
150 magasiner
•

Cosmopolitan

•

InStyle

•

Good Morning America

•

Allure

•

BRAVO

Innovative masker - Perfekt for en stresset hverdag!

•

Og mange ﬂere....

Patchology sine produkter er spesielt designet til å gi din hud et
boost i en travel hverdag - Her får du en hel serie fylt med luksuriøse
masker for både ansikt, øyne, lepper og føtter.

Hvorfor er Patchology
unikt?

Et enestående brand, som via deres patent på ﬂash masker har
høstet veldig god omtale i ﬂere medier.

• UNIKE MASKER - TRENGER KUN Å
SITTE I 5 MINUTTER FOR OPTIMAL
VIRKNING
• UNIK SERUM SAMMENSETNING
GIR EN SKIKKELIG BOOST TIL DIN
HUD

Dette er en eksklusiv serie hvor du både vil se og merke forandring
etter bruk. Patchology er kjent for at deres masker kun behøver å sitte på
i 5 minutter for optimal virkning.
Kontakt Maria på mlb@patchology.no +4791318485 og Bli forhandler idag!

• GIR GLØD TIL TRØTT OG SLITEN

HUD PÅ KUN 5 MINUTTER

SUNSPA LUXURY
En hanske/ mitt er et
must i «daten» med
Mousse og Lotion
SunSpa luxury hansken er perfekt
i «daten» med SunSpa Luxury
gradual lotion og SunSpa Luxury
mousse.
Den gir en jevn fordeling av
moussen/lotionen på kroppen.
Stoffet i hansken sikrer at
hendene forblir rene, når mousse
eller lotion påføres. Påfør mousse
eller lotion i sirkel bevegelser ved
hjelp av hansken.

Hvis kun det beste er godt nok, er det ingen vei utenom SunSpa's
nye Luxury Serie! De er veldig enkle å påføre, og har en ﬂott color
guide som hjelper deg til et perfekt og jevnt resultat hver gang.
Gradual Tan Lotion gir din hud rikelig med fukt, og gir deg en
lekker og naturlig kulør, som de ﬂeste vil misunne deg! Den utvikler
seg i løpet av de neste 4-6 timene, og vil samtidig berike din hud
med Argan olje og Acai ekstrakt.
SunSpa Self Tan Mousse er så luftig, ﬂott og lekker at man får
nesten lyst til å spise den! Den er veldig enkel å påføre, og den har
en ﬂott color guide som hjelper deg til et perfekt og jevnt resultat
hver gang. Det tar kun 5-10 minutter å påføre moussen, og du er
klar til den røde løper!
SunSpa sin nye Luxury serie er tilsatt en deilig mild duft av kokos,
som får deg til å drømme om sol og sommer. Begge produktene
innholder Argan oil og Acai bær, som har gode egenskaper for
huden.

Kontakt mlb@sunspanorge.no og Bli forhandler idag +4791318485

Årets beste
Med Jon Almaas som konferansier ble Norwegian Cosmetic Award en
vellykket festaften for bransjen. Det ble delt ut priser i 17 kategorier,
og her er årets vinnere!
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Jarle Nyttingnes/KLF og produsentene

Cecilie Nyberg og Kathrine Mehlin fra ACO Hud
Norge mottok juryens ærespris for Cosmica, som har
vært en favoritt i norske apotek siden 1950-tallet.

Nina Fredriksen, jurymedlem og markedsdirektør i
VITA.
Anette Hovind Johansen, Martine Darlén Andersen,
Heidi Rønning Nilsen og Hege Mathisen fra Aspire
Brands vant pris for MasqueBar.

Makeup –
selektiv
distribusjon

Konferansier Jon Almaas og juryleder
Finn Rasmussen fra KLF.

Sisley Sisleÿa Le Teint
Foundation

Dameduft
Tom Ford Private Blend
Soleil Blanc
Petter Risto Aamodt fra E. Sæther, som nylig har
startet opp i Norge, mottok pris for Ole Henriksen.

Kroppspleie – selektiv distribusjon
Aveda Beautifying Radiance Polish

Herreprodukt
Clinique for Men
2 in 1 Skin Hydrator
+ Beard Conditioner
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Konferansier Jon Almaas og jurymedlem Kathrine
Lehn Solbakken, kjedekoordinator Fredrik & Louisa.
Hege Hammersmark Nordhagen, Ulf Schjerpen og Elise Hole fra We Are One var
med for første gang, og vant pris for Aveda og Bumble and bumble.

Finn Rasmussen, juryleder
og administrerende direktør i KLF.

Filippa Marszalek, Sébastien Couve og Noëlle R.
Lindegaard fra Sisley fikk i år sin første pris i Norge.

Hårprodukt/serie
profesjonell styling
Bumble and bumble Hairdresser’s
Invisible Oil Dry Oil Finishing
Spray

Hårprodukt/serie
L’Oréal Paris Magic Retouch

Herreduft
Giorgio Armani
Code Profumo

En gjeng med glade vinnere fra Estée Lauder Cosmetics, som gikk til topps med Tom Ford
og Clinique for Men.

Hudpleie –
selektiv distribusjon
Ole Henriksen Power Bright

Kroppspleie –
bred distribusjon
Scholl Velvet Smooth

Annonse
Lancôme Juicy Shaker

Reklamefilm
Zadig & Voltaire – This is Her!
This is Him!

Design
Valentino Valentina Poudre

Årets vekstpris dagligvare
(nominert og kåret av Nielsen)
Dr. Greve

Bransjens egen
prisfest

Norwegian Cosmetic Award (NCA)
arrangeres årlig, og er forbeholdt
medlemsbedriftene i Kosmetikkleverandørenes forening (KLF). Dette er en
bransjeorganisasjon for produsenter
og importører av kosmetikk til norsk
forbruk. Vinnerne kåres av en fagjury
med tilknytning til bransjen,
blant annet fra handelen.
Omkring 300 feststemte bransjefolk
var med på årets event, som foregikk
på Latter i Oslo. Frisørleverandørenes
forening (FL) deltok for aller første
gang, noe som var svært gledelig.

Årets produkt
(nominert og kåret av fagjuryen)
Cosmica

Hudpleie – bred distribusjon
MasqueBar
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Hårprodukt/serie
profesjonell pleie
Wella Professionals Oil
Reflections: Luminous serie

Makeup – bred distribusjon
NYX Highlight & Contour Pro Palette

Anno nse

ANNEMARIE BÖRLIND

Annemarie Börlind lanserer tre nye ansiktsmasker: Hydro Gel
Mask er en fuktmaske basert på hyaluronsyre, røde alger og
acacia. Anti-Aging Cream Mask er en silkemyk maske med
eksklusive botaniske oljer og Szechuanpepper-ekstrakt som
gir rask effekt. 2 in 1 Black Mask er en dyptrensende maske med blant annet
vulkansk leire og syrinekstrakt, og
med peelingeffekt av riskorn (veil.
pris fra kr 399).

Produktnyheter

SISLEY

Black Rose Skin Infusion Cream er den perfekte hudpleie til
å gjenopprette hudens fylde og fremme dens naturlige glød.
En fantastisk kremet, men samtidig frisk og lett konsistens,
som forvandles til mikrodråper av vann som trenger langt ned
i epidermis. Kremen blir som en fuktinnsprøyting, og med sin
milde blomsterduft gir den en umiddelbar følelse av velvære
(veil. pris kr 1520/50 ml).
Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

Nature Treats AB
Tlf: +46 173 311 00
info@borlind.se

HORMETA

Infini Nutri Nuit Rest Cream er en fløyelsmyk nattkrem som
gir fuktighet og reduserer følelsen av stramhet etter en lang
dag. De rike ingrediensene jobber aktivt natten gjennom,
og du vil våkne med en revitalisert, glatt og silkemyk hud.
Kremen er stappfull av fuktighet, omega 3 og vitaminene A,
E og B. Den inneholder effektive, naturlige oljer fra avokado,
echium, makadamianøtter og økologiske ekstrakter fra bøkeknopper og vill akantus
(veil. pris kr 769/50 ml).
Nordic Skin Care AS
Tlf: 53 21 50 40
nordicskincare.no

PCA SKIN

Hyaluronic Acid Boosting Serum jobber
aktivt på tre nivåer. Det binder og holder på
fuktigheten i øverste hudlag for umiddelbar
plumpende og mykgjørende effekt. Det inneholder hydrolysert hyaluronsyre med mindre
molekyler som leverer fuktighet dypere ned
i huden. Og det inneholder et kompleks som
oppmuntrer hudens egen produksjon av hyaluronsyre og gir en langtidsvirkende effekt.
Passer perfekt til alle som har behov for
fuktighet (veil. pris kr 1580/30 ml).
Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00

DR. DERM

DOCTOR BABOR

Young Skin AS
mail@youngskin.no

Tjøstolvsen AS
tlf: 51 95 93 00

Dr. Derm er en hypoallergenisk cosmeceuticalserie med det nyeste innen leveringssystemer. Collagen Hydrogel øker elastisiteten
og smidigheten i huden, fukter i dybden, og
er et effektivt alternativ til hyaluronsyre- og
kollageninjeksjoner. Produktet gjenoppretter
cellulære prosesser, fukter med en depoteffekt
og stimulerer cellefornyelsen og ATP-energien i
cellene. Passer også for sensitive og problematiske hudtyper, med antibakterielle sølvpartikler
som virker beroligende (veil. pris kr 540/50 ml).

Doctor Babor spesialiserer seg på innovative ingredienser, målrettet behandling
og effekt i dybden. Lifting Cellular er
en helt ny linje innenfor denne serien,
med virkelig oppstrammende effekt og
lifting-teknologi. Dual Face Lift Serum
består av to serum som skal reversere de
anatomiske årsakene til aldring av huden.
Virker oppstrammende og plumpende for
å bevare den ungdommelige V-fasongen
(kr 1690/2x15 ml).
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Produktnyheter

An n o n se

VITA LIBERATA

PATCHOLOGY

Ten Minute Tan er en karamellfarget
krem som gir gradvis selvbruningseffekt, og er den raskeste måten å få
en lett og naturlig glød på! Kremen er
proppfull av pleiende og nærende ingredienser, samt fuktighetsgivende slik
at den tar vare på huden like mye som
fargen. Smør på rikelig med sirkelbevegelser, la virke i minimum 10 minutter
og dusj av. En lett og naturlig brunfarge
vil utvikles over 6-8 timer (veil. pris kr
449/150 ml).

Innovative masker kjennetegner Patchology. FlashPatch® Restoring Night Eye Gels er en nyutviklet øyemaske som gir en
skikkelig boost, og reduserer fine linjer med en kraftig nattlig
dose av antiage-ingrediensene retinol og peptider. Produktet
inneholder dessuten Cedrus atlantica bark som lysner og
reduserer mørke ringer rundt øynene, samt arnika-ekstrakt
som lindrer trette øyne med en avslappende effekt (veil. pris
fra kr 199).
TRUE BEAUTY AS
patchology.no

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

ECO MASTERS

SINGULADERM

Facial Deep Clay Face Mask er en naturlig leiremaske som på
kort tid renser i dybden og etterlater en fin, myk hud. I tillegg
til dyprens har den også en rekke pleiende egenskaper som
kan gi veldig god effekt på ulike hudproblemer. Masken leveres
sammen med en pleiende og fuktighetsgivende ansiktskrem
som inneholder en rekke unike oljer,
blant annet arganolje, og påføres etter
at masken er fjernet (veil. pris kr 449).

Xpert Sun Supreme spf 50 med nytt
revolusjonerende solfilter, Photodermic,
som er utviklet av R&D-teamet hos Singuladerm. Filteret «etterligner» koden for
solbeskyttelse og gjør at huden «svarer» på
påvirkningen av UVA/UVB/IR-stråler. I tillegg
til vanlige solfiltre, gir denne lette kremen
optimal beskyttelse fra solens skadelige
stråler og bidrar samtidig til å reparere eksisterende solskader. Den er spesielt godt egnet
for sensitiv og hypoallergisk hud (veil. pris kr
459/50 ml).

Vitenza Ltd
Tlf: +44 207 084 7144
Tijani.Fulani@vitenza.com

Young Skin AS
mail@youngskin.no

DR. SCHRAMMEK
Dr. Schrammek lanserer tre nye solbeskyttende produkter med høy SPF. Anti Pollution Day Cream er en dagkrem som virker
mot forurensning, fotoaldring og frie
radikaler. Sensiderm Sun Cream gir
intensiv UV-beskyttelse for alle. Mens
Solar+ Protect Fluid er et «must
have» produkt med lett konsistens
som kan brukes over andre kremer
ved behov.
Dermelie AS
post@dermelie.no

ELIZABETH ARDEN PRO
Triple Protection Factor Face & Body
SPF 30 er en hudbeskyttende krem for
ansikt og kropp som beskytter mot
miljøeksponering og motvirker tegn på
for tidlig aldring. Brukes som dag- eller
solkrem, gjerne med et hudforbedrende
serum under. Opprettholder en
strålende hud, dag etter dag, med en
ikke-farget formulering. Kommer i en
tube som er praktisk i vesken/baggen
og er det ultimate produktet for menn
(veil. pris kr 869/120 ml).
Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no
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P r o du k tnyheter
merkevareregister

ECRU NEW YORK
Velvet Air Lipstick er en nyhet i Norge, og kommer i 10
delikate farger. Leppestiften er fløyelsmyk, legger seg jevnt på
leppene og gir en intens farge som sitter lenge. En nøye sammensatt blanding av olje og pudder skaper en myk konsistens
som er lett å påføre. Den gir en silkemyk og halvblank finish
ved påføring, men drar du en finger lett over leppene aktiverer
du peptider som gir en matt finish (veil. pris kr 349).
Beauty Products AS
tlf: 23 19 10 00

111 Skin/Elements Group

a

D

Darphin/Beauty Products
Adam & Eve Wax/Waxing Palace & Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Products
de_CURE/de_CURE Norway
Acorelle/Nordic Organic
Deonat/J. Nordström Handels
Akileine/Thorsen Biovital
Depilar System/HH Cosmetique
Alphanova/Nordic Organic
Amazing Shine/Tone Lise Akademiet Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Amie/Cosmotrade Sweden
Anatomicals/J. Nordström Handels Dirty Works/Cosmotrade Sweden
Disney/Elle Basic
Andrea/Aspire Brands
d.j.v. MIARAY/J. Nordström Handels
Annemarie Börlind/Nature Treats
DMK Cosmetics/Hexa
Antibac/Thorsen Biovital
DMK SkinCare/Hexa
Ardell/J. Nordström Handels
Dresdner Essenz/CosMie
Ardell/Tone Lise Akademiet
Dr.med. Christine Schrammek/
Astonishing Nails/Beauty Products
Dermelie
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Dr. Salts/Cosmotrade Sweden
Products
Australian Native Botanicals/
Elements Group
Eco by Sonya/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Ecru New York/Beauty Products
Babor/Tjøstolvsen
Elemis/Dermanor
bareMinerals/Dermanor
Batiste Dry Shampoo/Aspire Brands e.l.f. Cosmetics/SpaSupply Norge
Elina/CosMie
Batiste Stylist/Aspire Brands
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Beauty Made Easy/Cosmotrade
Erbario Toscano/Cosmotrade Sweden
Sweden
Esqido/Beauty Products
Beauty Smile/Beauty Company
Evanesce/Elements Group
Be Berry/Aspire Brands
EveLom/SpaSupply Norge
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Evolve Organic Beauty/Nordic
Bellitas/Body Green
Organic
Belmacil/Skintific
Exuviance/HBS-Sweden
Bentlon/Thorsen Biovital
Berodin/Waxing Palace & Products
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
FAB Hair/Elle Basic
Biovital/Thorsen Biovital
Fashion TV/Tone Lise Akademiet
Björn Axén/Björn Axén Retail
FeetForm/Thorsen Biovital
Blinc/Hexa
Ferrari/Cosmotrade Sweden
Bliss/Dermanor
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
BOHO Green Revolution/Nordic
Flenning Garner/Body Green
Organic Flirties/Beauty Products
Bomb Cosmetics/Cosmotrade
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Sweden
Fred Hamelten Norway/Fred
Bronze Ambition/Cosmotrade
Hamelten
Sweden
Fred Hamelten Norway/Skintific
Brow by Mii/Beauty Products
Fudge Urban/Beauty Products
BubbleT/Cosmotrade Sweden
Bulldog/The Hair&Body Company
Garden of Green/Body Green
Gatineau Paris/HH Cosmetique
Gehwol/Tjøstolvsen
Café de Bain/Cosmotrade Sweden
Gelato UV-Gel/Body Green
Callus Peel/SkinNordic
Gelish/Tone Lise Akademiet
Calypso/Elle Basic
Giovanni/CosMie
Camillen 60/Thorsen Biovital
Good Things/Cosmotrade Sweden
Careblend/Skintific
Grecian/Letsfaceit Nordic
Carlton Professional/Skintific
Green People/Elle Basic
Carlton Wax/Skintific
Guinot/Beauty Products
Caudalie/SpaSupply Norge
Charles Worthington/Beauty
Products
China Glaze/J. Nordström Handels Happy Naturals/Cosmotrade Sweden
Christian Faye/Beauty Products
Harmony/Tone Lise Akademiet
Clean + Easy/Tone Lise Akademiet
Héliabrine/Thorsen Biovital
CND Shellac/Thorsen Biovital
Hempz Skincare/Body Green
CND Shellac/NeglAkademiet
Henné Organics/Hexa
CND VINYLUX/NeglAkademiet
Herbalind/CosMie
Colab/NOR Cosmetics
HerbOlive/CosMie
Collistar/J. Nordström Handels
Hive of Beauty/HH Cosmetique
Coloran/J. Nordström Handels
Human + Kind/J. Nordström
Cotoneve/Beauty Products
Handels
Creightons Haircare/Cosmotrade
Sweden

e

B

BLINC
Blinc Mascara Amplified er en helt unik
maskara som gir fyldige og lange vipper, samtidig som den er superenkel å
fjerne med kun vann. Maskaraen danner
små vannresistente «rør» rundt hver
øyevipp, som gjør at du kan trene, være
ute i regn, gni deg i øynene og gråte – og
maskaraen holder seg på plass! Når du
ønsker å fjerne den, gjøres det enkelt
med lunkent vann. De små «rørene» glir
lett av vippene og etterlater ingen rester
(veil. pris kr 289).
Hexa AS | BLINC
Tlf: 73 83 37 60
www.hexa.no

BIO SCULPTURE

EVO2 Oxygenating Gel er Bio Sculptures helt nye produkt
som tilbyr tidseffektiv
applikering såvel som
høy kvalitet. Geleen er
selvutjevnende og gir
fleksibel støtte som
forhindrer skade på
neglplaten. Den varer
opptil tre uker eller mer
med en langvarig, høy glans. EVO2-systemet er fullt kompatibelt med det originale Bio Sculpture Gel-systemet, herder til
en jevn overflate som ikke krever etterbehandling, og fjernes
i løpet av 10-12 minutter uten å skade den naturlige neglen
(veil. pris fra kr 180).
Bio Sculpture Scandinavia AB
info@biosculpturescandinavia.com

F
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I

IBD/Tone Lise Akademiet
Iceberg/Cosmotrade Sweden
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
Iles Hair Formula/SpaSupply Norge
I Love…/Aspire Brands
Instant Effects/Elements Group
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
ItalWax/Beauty Company

M

Mádara/Elements Group
Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Mama Mio/Beauty Products
Marc Anthony/Aspire Brands
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
MaskerAide/NOR Cosmetics
MasqueBar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
MeMeMe/Cosmotrade Sweden
Mii Cosmetics/Beauty Products
James Reed/Elements Group
Mille Ulivi/Nordic Organic
Jane Iredale/Skintific
Mini Mani Moo/J. Nordström
JuiceBeauty/SpaSupply Norge
Handels
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Mini Mani Moo/Tone Lise Akademiet
Miriam Quevedo/Prettygood
Mokki Eyewear/Mokki
K pour Karité/Nordic Organic
Moodmatcher/Beauty Products
Kalahari/Beauty Products
Kardashian Beauty/SpaSupply Norge Murad/SpaSupply Norge
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/KFI Spa Management NailPerfect/Tone Lise Akademiet
Kevin.Murphy/Verdant
Nappa/Body Green
Kind Natured/Cosmotrade Sweden
Natural Basics/Elle Basic
Kisby/CosMie
Natures Way/Body Green
Kissed by Mii/Beauty Products
NeoStrata/HBS-Sweden
K-Pro/Body Green
Nimue/Beauty Products
Kårby Organics/Dermanor
NOIR Stockholm/Prettygood
Nueva/J. Nordström Handels

J

K

N

L

LaBeeby/HH Cosmetique
Lashem/Beauty Products
Laufwunder/Skintific
Leighton Denny/SkinNordic
Lepo/CosMie
Less is More/Nordic Organic
Lip Smacker/Aspire Brands
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Biovital
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products

O

Organic Colour Systems/Frisørgrossisten
Organic Island/Nordic Organic

P

Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/SpaSupply Norge

PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
PureBeau/Beauty Products
PÜR Cosmetics/SpaSupply Norge

Q

Quick Fix/Cosmotrade Sweden

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
Repcom voks/Beauty Products
Revaléskin/Dermanor
RevitaLash/SpaSupply Norge
RockFace/Cosmotrade Sweden
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

S

S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
SG79/Elements Group
Salonsystem/HH Cosmetique
Salvador Dali/Cosmotrade Sweden
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SASS/Waxing Palace & Products
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Sergio Tacchini/Cosmotrade Sweden
Serum8/SpaSupply Norge
Silcare Nails/Body Green
Sisley/Sisley
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Verdant
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Star Design Salon Furniture/Body
Green

Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/Tone Lise Akademiet

T

Tanning Essentials/Body Green
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/HH Cosmetique
ThaliSense/HH Cosmetique
The Real Shaving Company/
Cosmotrade Sweden
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
TL Mineral Complex/Tone Lise
Akademiet
ToGoSpa/NOR Cosmetics
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

v

V76 by Vaughn/Verdant
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels

w

Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
Wunder2/NOR Cosmetics

x

Xanitalia/Skintific

y

You & Oil/Elements Group

z

ZAO Organic Makeup/Nordic
Organic
Zarko Perfume/SpaSupply Norge
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

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

Beauty Company
Lørenveien 44
0585 Oslo
Tlf: 94 240 250
info@beautycompany.no
info@beautysmile.no
beautycompany.no
beautysmile.no
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
Fax: 23 19 10 01
beautyproducts.no
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Björn Axén Retail AB
Birger Jarlsgatan 124
SE-114 20 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 545 27 350
info@bjornaxen.se
bjornaxen.se

Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no
CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo

Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
cosmieas.com

Cosmotrade Sweden AB
Rörvägen 60
SE-136 50 Jordbro
Stockholm
Sverige
Tlf: +46 (0)733 545 444
kai@cosmotrade.se
cosmotrade.se

de_CURE Norway
Enerbakken 3C
1768 Halden
Tlf: 472 49 248
decure@hotmail.no
decure.com

Dermanor AS
Billingstadsletta 83
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

post@skinthal.no
skinthal.no

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
Fax: 63 98 22 61
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.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
HH Cosmetique
Helse og Hudpleiesalongen AS
O. Skasliensvei 11
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com
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
KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

Letsfaceit Nordic AS
Eilert Sunds gate 41
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
Prettygood AS
Jacob Fayes vei 8
0287 Oslo
Tlf: 481 52 350
gry@prettygood.no
prettygood.no

Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-1265 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com
SkinNordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
post@skinnordic.no
skinnordic.no
Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29

Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

SpaSupply Norge AS
c/o Line Schrøder
Seljestien 63
1387 Asker
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
bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no

ANDRE
LEVERANDØRER
Elle Basic AS
Gjerdrums vei 8
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
info@ellebasic.no
ellebasic.no
Spesialist på konseptutvikling og produksjon av private label/emv
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

Unipos AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset
Tlf: 08745
post@unipos.no
unipos.no
Totalleverandør av kasser og butikkdata

Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
post@tonelise.com
toneliseakademiet.no
tlbeautystore.no
Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no
Waxing Palace & Products
Jacob Aalls gate 13
0368 Oslo
Tlf: 22 60 00 76 (tast 2)
kurs@waxingpalace.no
waxingproducts@waxingpalace.no
waxingpalace.no

Vil du være med i
merkevare- og
leverandørregisteret?
Ta kontakt med Kristine Rødland
på telefon 909 65 259 eller
krrodland@gmail.com.
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Jicky
Jicky var den første duften som inneholdt stoffer fra naturen sammen med syntetiske ingredienser.
Den er mer enn 100 år gammel, og har nå lånt flakong til nyskapningen Mon Guerlain.
Tekst: Kristine Rødland

Jicky ble skapt av Aimé Guerlain i 1889. Det er en abstrakt og
kompleks duft som ville røre ved følelser heller enn å kopiere
visse blomster, som var normen på den tiden. Den har et maskulint og krydret preg, og selv om den ble skapt for kvinner har
den også hatt appell til menn.
Det er delte meninger om Jicky har tålt tidens tann, men
den er fremdeles i salg, og har sine trofaste tilhengere.
– Jicky regnes for å være den første moderne parfymen,
og den første som kombinerte ingredienser fra naturen
med menneskeskapt kjemi, sier Guerlains duftekspert Cyrille Jahin. Han forteller at Guerlain har en
nesten 200 år lang historie som parfymehus, og har
skapt 1100 parfymer siden 1828.
– DNA-et til parfymehuset er den såkalte Guerlinade, en spesiell base som består av seks kompo-

nenter. Den gir en felles struktur til duftene, sier han.
Jicky var den første duften som inneholdt denne basen, og nå
forsøker parfymehuset å formidle kvintessensen av Guerlain til en
ny generasjon. Flakongen til duften Mon Guerlain, som er deres
seneste lansering, ble opprinnelig skapt for Jicky.
– For å hevde oss på markedet er det viktig å få fram
navnet Guerlain. I motsetning til mange av våre konkurrenter, er vi ikke støttet av et fashion brand, så hvordan ser
Guerlain-kvinnen ut? I gatebildet er hun nesten usynlig,
men hun uttrykker seg via duft.
Guerlain har laget en lang rekke klassikere, men
den unge generasjonen vil ikke ha «bestemorsdufter». Trenden nå er søtt, søtt, søtt, men vår nye duft
er mer kompleks og skiller seg ut, sier Cyrille Jahin.

Guerlain har en nesten 200 år Renate Johansen, Engelschiøn
lang historie som parfymehus. Marwell Hauge, og Cyrille
Jahin, duftekspert hos Guerlain.
Å skape en parfyme er en
langsom og møysommelig
prosess, som å skrive en bok.
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Mon Guerlain med
personlige initialer.

RESULTAT
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.

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en svært rimelig pris.

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

PRISBELØNNET
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.

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

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

SIKKERHET

www.exuviance.no
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Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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Sophia Lie for Dermalogica Norge
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Produktet skal selges av kvalifisert hudterapeut.
Personlig rådgivning er avgjørende for å gi
kunden et best mulig resultat og for at du
skal oppnå fremgang.
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Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk
forskning på hudpleie.

Returadresse: KOSMETIKK, Solveien 110 C, 1162 Oslo
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Fagbladet for hele skjønnhetsbransjen

Mii Cosmetics
annemarie Börlind
helena rubinstein

s søsterå Fiberwig
å har ogs
N
T!
E
H
utseende
Y
N
, fått nytt
sh
a
L
e
m
Volu
amme
maskara,
setning. S
sammen
t
re
d
e
ene
rb
og en fo
n gir vipp
erwig, me
ib
F
m
so
e.
fordeler
enn lengd
mer volum

nye økotrender
vitaminboost
for huden

JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*

Bryllupsmakeup

*Based on INTAGE SRI value amount of product share in the mascara category (12/2013-11/2014)

FIBERWIG er en av Japans mestselgende maskaraer. Den har blitt et uunnværlig skjønnhetsprodukt for kresne

de beste knepene

fashionistaer over hele verden. Grunnen til at FIBERWIG har blitt så populær, er nok at den gir lange vipper som ser
naturlige ut, sitter hele dagen, tåler regn, tåler tårer, ikke klumper og er enkel å fjerne med bare litt lunkent vann.
Nå har FIBERWIG fått ny emballasje og en oppdatert sammensetning med ingredienser som tilfører vippene
næring og gjør dem glansfulle.

TOKYO - JAPAN
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