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

www.ardelllashes.com 

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



EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

Oppdag avansert høyteknologisk 
hudpleie fra Exuviance

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

SIKKERHET
Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk 
forskning på hudpleie.

TRYGGHET
Produktet selges av utdannede hudterapeuter. 
Personlig, profesjonell rådgivning og original-
produkter er avgjørende for best mulig resultat 
og for at du skal oppnå sukess.

www.exuviance.no

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

GNISTRENDE JULEGLØD 
MED DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®

Se strålende ut i alle sosiale sammenheng i en hektisk førjulstid. 
Med GREEN PEEL® Fresh Up får huden en effektiv antirynke 

og en glød du ikke kan sminke deg til.
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Møt Andrea Rudolph. Fredrik & Louisa satser stort på duft og lager egne duftrom.

KOSMETIKK

 4 Leder
 6 Nyhetsmiks
 10 Møte med Andrea Rudolph fra Rudolph Care
 12 De største skjønnhetstrendene
 14 Fargene som forynger
 18 Trendtips fra Youngblood
 20 Layering – nytt duftkonsept
 22 Son Venïn – norsk nisjeparfyme
 24 Fredrik & Louisa satser stort på duft
 27 Trendspaning for huden
 30 Ole Henriksen blir ny
 32 Kicks åpner flaggskipbutikker
 35 L’Oréal – en bærekraftig forvandling
 40 Global kampanje mot dyretesting
 43 Myter og fakta om fillers
 46 Purebeau Fibroblast – ny antiage-behandling
 49 Produktnyheter
 51 Merkevare- og leverandørregister 
 54 Klassiker: YSL Touche Éclat

Varemerket Ole Henriksen har fått et løft.

KOSMETIKK 4 2017 | 3



� LEDER

4 | KOSMETIKK 4 2017

KOSMETIKK

Høsten 2012 fikk den norske skjønnhets-
bransjen et nytt blad som jobber rendyrket 
B2B, på tvers av de etablerte salgskanalene. 
Et blad for både butikker og salonger, noe 
som er unikt!

2017 har vært et godt år for bladet, det 
beste så langt, og vi ligger an til en solid 
vekst i omsetningen. 

En nyhet nå, er at vi også kommer til å 
åpne opp for personlige abonnement til 
elever, ansatte og andre som har lyst til å få 
bladet hjem i posten.

Vi har gode og lojale supportere som har 
støttet oss i alle disse årene, og vil gjerne 
rette en helt spesiell takk til disse! 

Uten våre faste annonsører hadde vi aldri 
kunnet bygge opp KOSMETIKK, og vi er 
derfor svært takknemlige. 

I høst har vi for første gang også kommet 
med et ekstranummer, et messeblad laget 
spesielt for Bergen Beauty, som ble arrangert 
i Grieghallen i november. 

Vestlandet har nemlig fått sin egen skjønn-
hetsmesse, og det ble et vellykket arrange-
ment med god stemning, selv om enda flere 
bergensere nok burde tatt turen. Jan Thomas 
var der, Fred Hamelten, Dajana og Sophie 
Elise likeså. Vi fikk hilst på mange nye folk, 
knyttet gode kontakter, og kommer veldig 
gjerne tilbake!

Så snart dette bladet er sendt til trykk, 
drar vi til en ny fagmesse, nemlig Natural 

Products Scandinavia. Den arrangeres hver 
høst i Malmø, og er forbeholdt den «grønne» 
delen av bransjen. For første gang skal vi 
bidra ved å holde foredrag, og det blir kjem-
pespennende!

Messen i Malmø har mange internasjonale 
utstillere, og mange som søker representa-
sjon i Norge. Vi er i gang med å booke 
møter, og ser fram til to hektiske messedager 
med trendspaning på det naturlige feltet.

Etikk, miljø og bærekraft er tema 
som også dukker opp i denne utgaven av 
KOSMETIKK. Vi har intervjuet den danske 
hudpleiegründeren Andrea Rudolph, som 
har laget verdens første Svanemerkede duft, 
og er klar for å vokse i Norge. 

I tillegg bringer vi en stor artikkel om 
L’Oréal, som har satt opp tydelige og kon-
krete bærekraftsmål. De mener at bærekraft 
faktisk kan gå hånd i hånd med økonomisk 
vekst, at luksus vil bli «back to nature», og at 
det bare er selskap som vil klare å tilpasse seg 
som blir igjen. 

Har de rett?
Det er i alle fall nok problemstillinger å ta 

tak i, og nok å rapportere om i denne herlige 
bransjen, der så mye skjer. 

Vi takker for et godt og innholdsrikt år, og 
gleder oss til å ta fatt på 2018!

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

kosmetikkmagasinet.no
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Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Ansvarlig redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259  

krrodland@gmail.com

Annonser:

Kristine Rødland

+47 909 65 259 

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS

+47 924 43 696  

murvold@auroradm.no
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 2017 har vært et godt år for 
bladet, det beste så langt“
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Vi har laget messeblad for Bergen Beauty.

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

KOSMETIKK

KO
SM

ET
IK

K 
BE

RG
EN

 B
EA

UT
Y

BERGEN BEAUTY

+FRED HAMELTEN
MAC COSMETICS
MARINA MIRACLE

Vinterens 
vakreste negler

HEALTHY SPRAY TANNING

Aviva Labs Norge tilbyr 
Verdens eneste oljefrie 
spraytan, som også er 
økologisk og naturlig.
 
Aviva Labs har en 
enormt stor kolleksjon 
som vil gi den perfekte 
fargen uansett hudtone.  

På vår stand vil du kunne få:
20% avslag på alle våre produkter og kurs.   Gratis produkt prøver.

Besøk vår stand nr B8

 

Bergen Beauty
     2017 

MESSE-
MAGASIN

MED HALLKART 
OG PROGRAM

MYTER OG FAKTA 
OM FILLERS

SLIK SMINKER DU 
DEG YNGRE

Vinterens 
vakreste negler

Omslag Messemagasin.indd   1 23.10.2017   11.17



Internasjonal ledende 
messe for kosmetikk, negl- 
og fotpleie, wellness, spa 

Fagmesse for 
makeupartister og 

visagister

Verdens ledende messer for beauty-eksperter

10. + 11. mars 2018

www.top-hair-international.com

9. - 11. mars 2018

www.beauty-duesseldorf.com

10. + 11. mars 2018

www.make-up-artist-show.com
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Verdens viktigste messe 
for frisørbransjen

Norsk-Tysk Handelskammer

Drammensveien 111 B _ N-0273 Oslo

Andreas Totzauer

Tel. +47 22 12 82 12

totzauer@handelskammer.no

www.handelskammer.no
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Vakre vinternegler
Den lyse delen av fargeskalaen inspirerer 
noen av verdens fremste negldesignere til en 
spennende lek med mønstre og dekora-
sjoner. Influert av vinternatur og frostede 
pasteller har CND med kolleksjonen «Gla-
cial Illusion» laget lakkfarger som illustrerer 
trenden.

Inspirerende design 
fra CND.

Sniktitt på ny økosminke
BAIMS er et nytt, økologisk makeupmerke 
som lanseres i Norge og Tyskland i januar. 
Produktene er veganske og ikke testet på 
dyr. Forpakningene er i bambus, og du får 
en sneak peek her!

Det skjer i 
Düsseldorf
Jobber du med makeup, hud eller hår, bør 
du sjekke ut messebyen Düsseldorf! 9. til 11. 
mars 2018 er det duket for de actionfylte 
fagmessene Beauty Düsseldorf, Top Hair og 
Make-Up Artist Design Show, med masse 
faglig påfyll og inspirasjon. 

Beauty Düsseldorf favner om kosmetikk, 
negler, føtter og spa/wellness. Konseptet 
utvikles stadig, og den medisinske delen av 
hudpleiebransjen blir nå med for første gang. 

Et annet nytt tema på messen er digitalise-
ring, og det blir workshops der man kan lære 
om nettmarkedsføring og sosiale medier. Fri-
sørmessen Top Hair får også et løft, og flytter 
inn i nye haller som gir større plass. 

Fagmessene i Düsseldorf 
er kjent for å holde høy 
kvalitet.

BAIMS lanseres av Bente Gätzschmann, Way of 
Living AS. Frends lanserer et nytt luksusmerke for 

hårpleie, skapt av David Justin og hans mor 
Freda Rossidis, som er en kjent hårstylist. 
Hun har gjort visninger for alle de store 
motehusene, og bidrar nå med sin ekspertise 
for Mr. Smith. 

Det australske merket har fått mye pres-
sedekning. Anette Lislerud fra Frends forteller 
at produktene er vanskelige å finne på nett, 
noe som er viktig i dagens frisørmarked. De 
står også fritt til å bestemme hvilke salonger 
som får ta dem inn. 

Produktene er sulfat- og parabenfrie, 
og ikke testet på dyr.

Møt Mr. Smith!

David Justin har 
grunnlagt Mr. Smith 

og tatt med moren, Freda 
Rossidis. Her sammen 

med Anette Lislerud fra 
Frends.
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STEP 1

STEP 3

Clear Spot Micellar  
Cleansing Foam
Dyptrengjørende rense-
skum og toner i ett.

HUDBEHANDLING  
FOR HAN OG HENNE

EFFEKTIVT OG  
LETT Å BRUKE 

Beauty Ghost,  
The Original Oxygen 
Peel Off Mask 

Glattere hud på  
1-2-30 min.

The Original Black 
Peel Off Mask 

Fjerner hudormer  
og urenheter. 

Liposome Facial Cream 

Beskytter mot forekomster av fine 
linjer og rynker, og bevarer en 

ungdommelig, glatt og frisk hud.

Bestill på www.decrusto.no
Nesco International AS avd. DECRUSTO Postboks 707, 3196 Horten, Norway
Telefon: (+47) 33 04 51 00  -  E-post: info@decrusto.no

STEP 2STEP 2

VEIEN TIL RENERE OG SUNNERE HUD

4-2017 Kosmetikk Decrusto ANN 210x297.indd   1 31.10.17   10.07
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Erborian kommer i butikk
VITA satser på K-Beauty, og har sikret seg 
enerett på det fransk-koreanske hudpleie-
merket Erborian. Navnet kommer fra 
det franske «Herbes d’Orient», urter fra 
orienten. 

– Koreansk hudpleie er kjent for sine vel-
dig mange steg, men vi har forenklet det og 
gjort det lettere for vestlige forbrukere. BB 
Crème og CC Crème er blant våre bestsel-
gere, sier Katalin Berenyi, som er den ene 
grunnleggeren av merket.

Kristin Myklebust fra VITA forteller at 
hun falt pladask for Erborian under et besøk 
på Sephora for snart et år siden, og har job-
bet målbevisst for å få produktene til Norge.

Dajana lanserer bok
Makeupartisten 
Dajana Tomanovic er 
en populær influ-
encer med mer enn 
100 000 følgere på 
sosiale medier. Nå 
er hun bokaktuell 
med «Din helt egen 
Masterclass», der 
hun har samlet sine 
beste tips og triks. 
Boken utkommer på 
Juritzen forlag. 

Farlige tatoveringer

Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aro-
matiske aminer og høyere nivåer av tungme-
taller enn anbefalt. Merkingen er heller ikke 
alltid tilfredsstillende, viser en undersøkelse 
gjennomført av Mattilsynet. 

Funnene viser at det fremdeles er en risiko 
ved å bruke slike produkter, og det er viktig 
at importørene sikrer at fargene er trygge 
og overholder norsk regelverk. Det ble ikke 
registrert om tatoveringsfargene også kunne 
brukes til permanent makeup, men regelver-
ket er uansett det samme.

Tatoveringer 
kan utgjøre en 

helserisiko.

Katalin Berenyi flankert av Martine Hesleskaug og 
Kristin Myklebust fra VITA.

Erborian er blant 
de første koreanske 

varemerkene i 
norske butikker.

«Grønn» messe
Nürnberg er en møteplass for innkjøpere, for-
handlere og produsenter som vil oppdatere seg 
på nye trender og innovasjoner i den «grønne» 
delen av bransjen. 14. til 17. februar arrangeres 
VIVANESS 2018, som er en fagmesse for natur-
lige og økologiske kosmetikkprodukter. Den går 
samtidig som Biofach, og de to messene trekker 
årlig til seg rundt 45 000 fagbesøkende.

VIVANESS er dedikert til naturlig kosmetikk.
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Adgang kun
for fagbesøkende

Nürnberg, Tyskland

14. – 17.2.2018

Internasjonal fagmesse for naturlig kosmetikk

into natural beauty

HOLD AV DATOEN OG  
LAGRE DEN DIREKTE  
I KALENDEREN DIN HER.

INFORMASJON
Strauss & Partnere
T +45. 70 20 21 81 
F +45. 70 20 21 82
mail@strausspartner.com

COSMOS NATRUE
I samarbeid med

INSPIRASJON PÅ  
VAKKERT OG STILFULLT VIS

På VIVANESS kan du se frem til et variert utvalg av naturlig 

kosmetikk; her finner du nemlig mer enn 250 internasjonale 

utstillere som presenterer sine nye produkter. På grunn  

av messens strenge adgangskrav har VIVANESS blitt et  

velrenommert høydepunkt i kosmetikkbransjen. Kom og la 

deg inspirere av de nyeste produktene, ideene og mulighetene 

innen naturlig kosmetikk!

For mer informasjon, gå til:

VIVANESS.COM

ARRANGØR
NürnbergMesse
T +49 9 11 86 06 - 49 11
F +49 9 11 86 06 - 49 10
visitorservice@nuernbergmesse.de

VI18_92x265_NO_KOSMETIKK.indd   1 19.10.17   08:00

Gyllen glød til festen
Melanie Mills Hollywood er et 
konsept for body makeup som 
lanseres i Norge av Linda Vavik 
fra Scent. 

Det er ikke selvbruning, men 
en farget krem som sitter til den 
vaskes av i dusjen. Den tørker 
raskt og smitter ikke, og kan 
også brukes i ansiktet. Perfekt 
til julebordsesongen!

Gleam Body Radiance finnes i fem 
farger, og påføres som en bodylotion.

L’Oréal x Balmain
L’Oréal Paris samarbeider for 
første gang med et parisisk 
haute couture-hus. Sammen 
med Balmains kreative direktør, 
Olivier Rousteing, har de laget 

spesialutgaver av leppestiften 
Color Riche. Skjønnhet i mang-
fold er budskapet, og mangfoldige 
er også fargene på leppestiftene, 
som selges eksklusivt hos VITA. 

L’Oréal Paris ikler seg Balmain.



10 | KOSMETIKK 4 2017

Møte med Andrea Rudolph:

Grønn gründer
Den danske «kremdronningen» er 
klar for å vokse i Norge, og lanseres 
nå i VITA Exclusive. Samtidig  
kommer hun med sin aller før-
ste duft, Signature Notes, som er 
Svanemerket og øko-sertifisert av 
Cosmos.

Tekst: Kristine Rødland

Andrea om: 
Starten på kremeventyret
– Jeg var med i en større Greenpeace-
kampanje i 2006, der de testet blodet mitt. 
Siden jeg levde sunt, hadde jeg god selvtillit 
i forkant av testen, men ble nedslått av resul-
tatet. Blant testpersonene var jeg den som 
hadde mest kjemikalier og hormonforstyr-
rende stoffer i blodet, og mye av det kom fra 
skjønnhetsprodukter. Jeg hadde vært konkur-

– Vi produserer masse avfall, 
plastikk, i vår bransje, og med 

det følger et ansvar. 

Andrea Elisabeth Rudolph har bakgrunn som programleder på radio og TV, blant annet for Danmarks svar på 
«Skal vi danse», men stiftet i 2009 hudpleiemerket Rudolph Care. Hun har til sammen fem barn, tre egne og to 
bonusbarn. 

Açai Facial Oil og Sun Face 
Cream er to av Andreas 
favoritter.
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ransesvømmer, og var derfor plaget med tørr 
hud, så jeg brukte store mengder bodylotion 
på kroppen. 

Tenk deg hvordan det er med nikotinplas-
ter. Man setter det på huden, og etter noen 
minutter har man ikke trang til røyk, siden 
man har nikotin i hele blodbanen. Med 
bodylotion er det omtrent på samme måte. 
Når flasken er tom, er ikke kremen borte, 
men den er i din kropp. 

Jeg ble provosert, og bestemte meg for å 
skifte ut alle mine skjønnhetsprodukter med 
sunne og miljøvennlige alternativer. Hudpleie 
og velvære var viktig for meg, jeg hadde ikke 
lyst til å slutte å bruke denne typen produk-
ter. Mitt liv skulle ikke være på «slankekur». 

Andrea om:
Produktutviklingen
– Vi startet med kun åtte produkter, som 
det tok oss nesten tre år å utvikle. Det var 
vanskelig å finne fram til formuleringer som 
var effektive, samtidig som de tilfredsstilte 
kravene til økologisk sertifisering. 

Noe annet som var vanskelig å få til, var 
konsistensene. Vi opplever jo produktene 
med sansene, og teksturene og konsistensene 
er superviktige. Konvensjonelle hudpleie-
produkter er lekre og myke å ta på, mye på 
grunn av at de inneholder silikon, men det 
er ikke noe vi i Rudolph Care vil bruke. Vi 
måtte derfor finne fram til noe som gir følel-
sen av silikon, uten å være det.

Designet er også viktig. Jeg elsker luksus 
og høy kvalitet, at det ser pent ut på hyllen. 
Når jeg er på besøk hos folk, ser jeg ikke bare 
på produktene som er stilt opp på badet, 
men jeg kikker også inn i skapet, jeg er så 
nysgjerrig!

Andrea om: 
Veksten i Norge
– Vi har vært i Norge siden varemerket ble 
lansert i 2009, men aldri i et så stort omfang 
som nå. Rudolph Care kom først for salg på 
Gimle Parfymeri i Oslo, og vi var eksklusivt 
hos Gimle i ett år. Deretter åpnet vi også opp 
for noen andre forhandlere, som for eksempel 
Koch parfymeri og hudpleie i Stavanger. 

Vi har hatt noen gode og lojale supportere 
som har støttet oss i alle år. Camilla Schjel-
derup fra Gimle har vært en fantastisk sam-
arbeidspartner, som har hjulpet oss ekstremt 
mye. Vi kjenner hverandre godt, og har også 
utviklet en vennskapsrelasjon. Det er ikke 
bare forretninger. Nå er vi klare til å ta neste 
skritt og utvide distribusjonen i Norge – 
dekke hele landet slik vi også gjør i Danmark. 
Vi har gjort en avtale med VITA Exclusive. 
Camilla jobber nå for oss, og skal besøke alle 
butikkene i denne kjeden for å inspirere og 
kurse dem i produktene. 

Andrea om:
Målgruppen

– Jeg var 33 år da vi startet, og nå er jeg 41. 
I begynnelsen utviklet jeg produkter til meg 
selv, ut fra egne behov, men sortimentet har 
blitt mye større de siste årene. Vi har blant 
annet lansert hårprodukter, solkremer og 
self tanning drops. Jeg er overrasket over den 
store spennvidden vi har i målgruppen. Vi 
har mange unge, som vil ha renseprodukter, 
bodylotions og lip balms. Men vi har også en 
stor målgruppe på 50 pluss, som etterlyser 
smidighet og fukt.

Andrea om:
Personlige favoritter

– Jeg bruker alt vi har i sortimentet, 
noen mer i visse perioder enn i andre. Jeg 
liker å jobbe lag på lag, og legger først et 
serum, deretter en ansiktsolje, og til slutt en 
ansiktskrem. Eventuelt kan kremen byttes 
ut med en ansiktssolkrem, for vår solkrem 
tilfører også fukt og er et to-i-ett produkt. 

Andrea om:
Den nye duften

– Vi har laget verdens første Svanemerkede 
parfyme, og trer med dette inn i noe nytt. Jeg 
går inn i det med ærefrykt, for det er en helt 
ny spillebane, og med meget store spillere. 
Jeg har dyp respekt for parfymeverdenen, 
som er full av mystikk og poesi. Det foregår 
mye i den verdenen! 

Duften er vår signaturduft, selve duften av 
Rudolph Care-produktene som har vært med 
oss alltid, men som nå er tappet på flaske. Vi 
har samarbeidet med et firma i Grasse, og tatt 
det et skritt videre, for duften er også fri for 
de 26 deklarasjonspliktige parfymestoffene 
som kan gi allergiske reaksjoner.

Duften har ikke vært på markedet i mer 
enn noen uker, men vi har allerede fått posi-
tive tilbakemeldinger fra parfymeallergikere 
som gjerne vil bruke parfyme, og nå omsider 
har funnet et alternativ som fungerer. Det 
er en veldig mild duft, den er kroppsnær og 
privat. Man merker den ikke før man kom-
mer tett på, så den er for deg selv og dine 
nærmeste. Nå får den lov til å gå solo, og det 
er spennende. 

Andrea om:
Svanemerket

– Våre produkter er dobbeltsertifisert. I til-
legg til en øko-sertifisering har de også Svane-
merket, som sikrer at stoffene blir nedbrutt, 
i oss og i naturen. Jeg bruker mye økologiske 
produkter, men det trenger ikke være øko-
logisk for enhver pris. For meg er dette ikke 
sort-hvitt, men mer nyansert. Vi bruker ikke 
eteriske oljer overhodet, og det gjør at mange 
tåler våre produkter. Siden 2006, da jeg fikk 
mitt første barn, har jeg faktisk ikke brukt 
parfyme i det hele tatt! Det er først nå jeg har 
tatt det opp igjen.

En økologisk sertifisering tar hånd om alt 
som ligger forut for produktet, det handler 
om råvarer og produksjonsprosesser. Mens 
Svanemerket sikrer vår sunnhet og vårt miljø. 
Det følger et ansvar med å lage så mye avfall 
som vi gjør i kosmetikkbransjen. Opprin-
nelsen til produktene er viktig, men hvordan 
stoffene forsvinner, både fra oss og fra 
naturen, er minst like viktig. Den økologiske 
sertifiseringen ivaretar ikke dette i samme 
grad. 

Lekre konsistenser er en viktig del av opple-
velsen, synes Andrea Elisabeth Rudolph.

Signature Notes finnes som Eau de Parfum og 
Huile de Parfum. Det anbefales å ta på oljen først og 

spraye parfymen over.
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� TREND

De største skjønn hetstrendene

Nye barePRO Performance Wear 
Liquid Foundation kommer i et 
stort utvalg farger.

Nye kampanjebilder fra bareMinerals.



Vi vil ha sminke som sitter i 24 
timer og en helt naturlig look.  
Lee Etheridge, fra varemerket  
bareMinerals, forteller om de  
globale forbrukertrendene  
innen makeup.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: bareMinerals

Den første store trenden, som Lee Etheridge  
kaller «Performance», handler om makeup 
som holder seg på huden gjennom hele 
dagen, uansett om du jobber, trener eller går 
ut for å more deg med venner. 

– Sport har blitt en sosial greie, og kvinner 
vil se bra ut under workouten, påpeker hun. 
Den neste trenden heter «Natural Beauty», og 
passer godt til livsstilen her i nord.

– Det handler ikke bare om å bruke natur-
lige ingredienser, men om å se naturlig ut. 
Varemerker som posisjonerer seg på naturlig-
het gjør det bra på det globale markedet, 
og særlig blant millenniumsgenerasjonen, 
der halvparten foretrekker en naturlig look. 
Samtidig ønsker de å fremheve sine ansikts-
trekk og ta seg godt ut i sosiale medier. De 
vil gjerne bruke filter, sier Etheridge, som er 
International Education Director & Brand 
Ambassador for det kjente mineralmakeup-
merket.

Den tredje trenden heter «Global Diver-
sity», og handler om å tilby et stadig større 
mangfold av farger. Lee Etheridge forteller at 
millenniumsgenerasjonen, som er født rundt 
1990, er den mest varierte noensinne når 
det kommer til etnisitet og hudfarge. Noe 

som igjen stiller store krav til produsenter av 
hudsminke.

– Makeupmerkene henvender seg til et 
mangfold av etnisiteter, og det er behov for 
foundation i veldig mange farger. Samtidig 
ser vi at også mennene kommer på banen. 
Ikke bare er det stadig flere menn som kjøper 
hudpleieprodukter, men de bruker også mer 
makeup, rett og slett fordi de kan slippe unna 
med det, sier hun.

Hudvennlig og holdbar nyhet
Over hele verden er flytende foundation den 

foretrukne konsistens. bareMinerals lanserer 

derfor barePRO Performance Wear Liquid 

Foundation, som skal gi god holdbarhet og 

samtidig kjennes behagelig på huden. 

– Formelen inneholder mineralpigmenter 

som er dekket eller «pakket inn» i oljer 

vunnet ut fra planter. Oljene likner hudens 

egne lipider, og knytter seg til disse. Dermed 

fester også pigmentene seg til huden. Det 

blir ingen oksidering, og fargen holder seg 

slik den var ved påføring, forklarer Lee 

Etheridge.

I tråd med de rådende trender, skal produk-

tet sitte upåklagelig på huden i 24 timer, gi 

en filterliknende blurring-effekt og i tillegg 

forbedre hudstrukturen over tid. 

– Vi har planer om å gjøre dette til en hel 

produktserie. Det vil komme flere nyheter, 

blant annet for lepper og øyne, røper hun.

De største skjønn hetstrendene

Statement Luxe-Shine 
Lipstick i trendy rosa 
og mørk bærfarge.

10 aktuelle 
sminketendenser

HIGHLIGHT AND CONTOUR

Kim Kardashian har mye å svare for, og denne 

trenden vil nok alltid være med oss. Når man 

konturerer vil man også automatisk highlighte, 

for det man ikke skyggelegger vil tre ekstra 

frem. Teknikken ble opprinnelig brukt på matt 

hud, mens det nå er mer aktuelt med en dugg-

frisk finish. 

STROBING

Teknikken dreier seg om intens highlighting 

kombinert med minimal eller ingen konturering. 

Huden skal være skinnende vakker!

NUDE

Nude er ikke det samme som naturlig! Det 

kreves mye produkter for å skape en bra nude 

look. Gå for kremete produkter med rosa eller 

brune undertoner i stedet for korall. 

BRONZE

Rett fra catwalken kommer denne trenden med 

skimrende gull- og bronsefarget makeup. Vi 

ser vakre, metalliske nyanser og solkysset hud. 

Trenden kan også dras i retning Chrome, som er 

mer ekstreme metallfarger på øyne og lepper. 

SUN STRIPPING

En ny påføringsteknikk der man legger bronze-

ren i en horisontal linje over kinnene og nesen 

for å etterlikne en frisk og naturlig solbrenthet. 

Det brukes ikke bronzer i resten av ansiktet.

PINK

Rosafargene er skikkelig in! Både de søte 

pastellene og de sterke nyansene. Legg rosa i 

tinningene, på benet under øyebrynene og på 

kinnbena. Er du modig dropper du maskaraen.

MONOCHROMATIC

Samme farger på lepper, øyne og kinn, for 

eksempel bærfarger.

COLOR POP & STATEMENT LIPS

Velg et fargesterkt element, og kombiner det 

med en helt minimalistisk look. Bruk gjerne rosa, 

rødt eller bærfarger.

A TOUCH OF NEON

Innslag av sterke neonfarger gir en kunstnerisk 

og kul effekt.

MATTE LIPS

Matte lepper er fremdeles en stor trend, og kan 

se svært sofistikert ut. 

KOSMETIKK 4 2017 | 13Invisible Light Translucent Powder Duo gir 
matt kontra skimrende effekt.



INGLOT i korte trekk
• Kvalitetsmakeup som benyttes av 

makeupartister over hele verden. 

• Fire av fem makeupskoler i 

Norge benytter Inglot-produkter i 

undervisningen.

• Har de siste årene opplevd kraftig 

vekst og økt popularitet hos kvinner i 

alle aldersgrupper. Har over 700 butik-

ker på verdensbasis, og kom til Norge i 

oktober 2013.

• All makeupen produseres i EU, og 

95% lages på egen fabrikk. Det benyt-

tes kun ingredienser og råmaterialer av 

høyeste kvalitet, og produktene er fri 

for parabener. 

• 100% Cruelty Free.

• Hypoallergeniske produkter.

• Stort utvalg!

Kilde: Inglot Norge AS

– Inglot er godt kjent blant unge 
makeup-geeks, men har også mye 
produkter for voksne damer, sier 
makeupartist Sølvi Strifeldt.

14 | KOSMETIKK 4 2017



KOSMETIKK 4 2017 | 15

– Voksne kvinner bør være mye 
modigere når de legger makeup, 
og kan med fordel sminke seg mer 
dramatisk, sier Sølvi Strifeldt, som 
representerer Inglot. Hun mener at 
mange damer sminker på seg alder, 
og heller bør bruke farger som na-
turlig finnes i ansiktet. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristine Rødland og Pexels

– Søker man på nettet, er det lite å finne om 
sminke for voksen hud. Mange søker da råd i 
parfymeriene, der det hender at de kan ha litt 
for lite kompetanse på nye trender og teknik-
ker, sier Sølvi Strifeldt. 

Hun har bakgrunn fra illustrasjon, grafiske 
fag og reklame, men er også utdannet 
makeupartist, og har gjort seg godt bemerket 
innen dette feltet. Dessuten underviser hun i 
makeup, og jobber deltid i en Inglot-butikk 
på Ski sør for Oslo. 

– Skal man selge sminke, er det viktig å 
følge med på utviklingen, og holde seg faglig 
oppdatert på metoder og produkter. For 
Inglot er det viktig at de som gir veiledning 
i butikk også jobber ute som makeupartister, 
eller innehar god kunnskap. Når de voksne 
damene kommer inn til oss, går de gjerne rett 
bort til jordfargene eller bruntonene. Jeg tror 

det kommer av en forestilling om at jordfar-
ger er naturlige farger. Men hvor i ansiktet 
finner du mosegrønt, for eksempel? 

Det de voksne damene ofte er redde for, er 
de foryngende fargene. De bør bruke farger 
som naturlig finnes i ansiktet, gjerne farger 
som har en god del rødt i seg, som illuderer 
blod. Det er det som er naturfarger, ikke 
mosegrønt, brunt og mursteinsrødt, framhe-
ver den dyktige og erfarne makeupartisten. 

Andre farger som gir liv til ansiktet, er 
farger som innehar en god del blått, gult og 
rødt. 

– Dette er farger som normalt finnes i en 
frisk hud. Men det er viktig å ikke bruke for 
mye gult, som gir inntrykk av gulsott. De 
voksne damene kan også gjerne sminke seg 
med øyefarger, som blått og grønt, men da 
kun på lokket og langs vippekanten. I tillegg 
kan de gjøre bruk av «skyggefarger», men må 
da passe på å ikke bli en skygge av seg selv, 
bokstavelig talt. Ingen «popper ut» med skyg-
gefarger, sier hun.

Det er også lurt å unngå å bruke mye 
varme bruntoner, som minner om pigment-
flekker, jord og skitt. 

– Sminker man på seg jord ser man ut som 
en gartner, påpeker hun.

– Mange voksne damer er også livredde 
for skimmer, og tenker at det framhever 
rynker. Men sminker de seg kun med matte 
farger virker det aldrende, mens glød og 

fukt er kjennetegn på ungdommelighet. Et 
annet vanlig problem er tunge øyelokk. For 
å minimere dette bør man ikke bruke lyse 
øyeskygger, som mange tror, men mørke, 
legger hun til. 

Makeupen til Inglot lages i Polen. Kva-
liteten er svært god, ifølge Sølvi Strifeldt, og 
utvalget er enormt. 

– Inglot har veldig gode og konkurranse-
dyktige produkter. Jeg har brukt dem profe-
sjonelt siden de startet opp i Norge for fire år 
siden, den gang med butikk i Bogstadveien 
i Oslo. Det finnes farger til alle etnisiteter, 
og til veldig greie priser. Som profesjonell 
makeupartist er det viktig å få tilgang på alle 
typer farger. Inglot henvender seg til både 
unge og voksne, lyse og mørke, og har hele 
spekteret av produkter med alt fra toner til 
maskara. Polakker er ofte like «grå» i huden 
som oss nordboere, men med andre merker 
kan det være en utfordring å finne riktige 
hudtoner, mener Sølvi Strifeldt. 

Inglot er populært utenlands, og blant ung-
dom som gjerne vil sminke seg mye. Merket 
ble lansert i Norge omtrent samtidig som vi 
fikk den maksimalistiske sminketrenden med 
sotede øyne, masse bryn, rouge og markerte 
lepper. Å sminke seg mye ble akseptert, og i 
den forbindelse begynte bloggerne å skrive 
om konturering. 

– Vi har fått en subkultur av selvlærte 
makeup-geeks som vil vise at de mestrer kon-

Fargene som forynger

Høstens trendfarger
– Høsten kjennetegnes av mye varme farger som oker, rødbrunt og 

«rosabrunt», gullbrunt, varme plommefarger, burgunder og noe kaldere 

farger som aubergine. Grønt dras nå mer i retning mosegrønt, og 

petroleumsfargene fortsetter å holde seg. Det er ikke rene farger men 

mer tertiærfarger, og farger som inneholder noe mer grått. Helt nøytrale 

beigetoner ser vi også en del av, og gråtonene blir varmere. På leppene 

er det gjerne mattere tekstur som gjelder. Men alt dette er i hovedsak 

for de yngre av oss, sier makeupartist Sølvi Strifeldt.

Makeupen til Inglot produseres i Polen, og det er 
fine priser og stort utvalg i farger.
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Øyeskygger i gylne og gule fargetoner kan 

virke aldrende, da de assosieres med gulsott 

og gylne pigmentflekker. Det samme gjør andre 

farger som mangler rødt eller blått, som for 

eksempel mosegrønt. 

– Bruk høstfarger med måte dersom du er 40 

pluss, og suppler helst med friskere og mer fe-

minine farger for å ikke sminke på deg år, råder 

makeupartist Sølvi Strifeldt. 

Eksempler på foryngende farger er duse lakse-

farger og pudderrosa – farger som inneholder 

en fin balanse mellom rødt, blått og gult, men 

i favør av rødt. Rødt betyr liv, fravær av rødt 

betyr det motsatte. Eksempler på farger som 

virker aldrende er gule og terrakottabrune 

farger, gråbrunt og varmgrått. Velg heller brun-

toner med innslag av blått eller rødt.

– Heller ikke blå lepper eller blå kinn er gunstig. 

Det minner om surstoffmangel. Matthet i hud 

og lepper er ensbetydende med dehydrering 

og alderdom. Sunnhet betyr ungdommelighet, 

ungdommelighet betyr friskhet, og friskhet 

betyr å sminke på seg glød, liv, sol og blod. 

Ikke sykdom, alderstegn og død. Bruk derfor 

ikke for matt foundation. Frisk glød i huden, litt 

skimmer på øyelokket og ellers friske farger og 

glimt i øyet vil få deg til å fremstå mye yngre og 

vakrere, tipser Sølvi Strifeldt.

turering og andre teknikker vi i bransjen har 
holdt på med lenge. Inglot er et himmelrike 
for dem! Jeg er litt på en annen planet enn 
disse Instagrammerne, fordi jeg som profesjo-
nell er mer for naturlighet. Det er naturlighet 
som er en trend i bransjen nå, sier hun.

Hun forteller om nye hårstråteknikker på 
bryn, der man må ha gode pensler for å tegne 
ett og ett hårstrå. Effekten blir som micro-
blading. 

– Det kommer også mye fokus på kinn 
framover, med «sun stripping» og andre 
teknikker innen bronzing og rouge. Sminken 
blir også mer og mer androgyn, i tråd med at 
det skal se naturlig ut. Stadig flere gutter blir 
makeupartister, de sminker seg selv og skaper 
aksept for det de gjør. Uttrykket blir mer 
kjønnsnøytralt. Kanskje er det en reaksjon 
på den veldig glamorøse og feminine trenden 
som har vært en stund, en slags aktivisme der 
vi prøver å legge en demper på seksualiserin-
gen?

Bransjemessig så er bloggertrenden ut, 
mener Sølvi Strifeldt, men bransjen selger 
fortsatt godt på det de driver med. 

– Det handler om likes, subscribes, det 
genererer penger og bransjen hiver seg på. Nå 
er det bloggerne som bestemmer hva produ-
sentene skal lage av produkter. Et eksempel 
er den nye typen makeupsvamp av silikon, 
som opprinnelig skal ha vært et bh-innlegg, 
påpeker hun.

Slik sminker du 
deg yngre

NYHET!

Testresultat vipper, etter 
30 dagers bruk:

• Opptil 43% økt lengde

• Opptil 40% økt bredde

SVEITSISK VIPPE- 
OG BRYNSERUM
LENGDE - BREDDE - STYRKE

Importør i Norge: Fred Hamelten AS 
rubis@hamelten.no/21 64 54 47

Psst!!! Vi har nå 11 pinsetter til 
vippe extension på lager - til 
klassiske vipper og volumvipper.  
Pinsettene er håndlagede i Sveits.

Veil. pris 10 ml. 
1499,-



 
 

  

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

FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

CND GLACIAL ILLUSION COLLECTION
VINTERENS NEGLELAKKFARGER
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– En metallisk eyeliner i sølv eller 
gull gjør øynene mer «våkne». En 
tynn linje gir en fin effekt, men den 
kan også legges over hele lokket for 
en partypreget look, tipser makeup-
artisten Philip Luque.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Hanne Erøy/MIO Media

Han er Director of Makeup Artistry for 
Youngblood, et amerikansk mineralmakeup- 
merke som ble grunnlagt av Pauline 
Youngblood for rundt 20 år siden. 

Hun jobbet på en medisinsk hudklinikk 
der pasienter som hadde gjennomgått ope-
rasjoner og laserbehandlinger, stadig ba om 
anbefalinger på foundation. Legene på klinik-
ken gav henne en liste over ingredienser som 
kunne tette igjen porer, virke irriterende og 
på andre måter skade huden, og så dro hun 
til butikken for å sjekke hva som fantes. 

– Jeg tenkte at de tryggeste produktene 
trolig ikke ville dekke godt nok, mens kamu-
flasjesminken ville bli for tung og ikke tillate 
huden å puste. Det var et behov i markedet 
for en sunn og dekkende foundation, forteller 
Pauline Youngblood. Hun var svært selvbe-
visst i ungdommen, og ville ikke engang gå 

til postkassen uten sminke. 
Da hun arvet penger etter bestefaren, fikk 

hun muligheten til å gjøre noe med ideen sin. 
Sammen med en kjemiker tok hun fatt på 
jobben med å skape en dekkende mine-
ralmakeup som gav en sunn hudtone uten 
skimmer.

Youngblood finnes i dag i 55 land. Vare-
merket er spesialisert på foundations og for-
bindes med en avslappet California-stil – det 
skal ikke se ut som man har prøvd for hardt. 
En sunn glød er essensielt for merket, som 
representeres i Norge av Pagro Brands.

� TREND

Sesongens nye detaljer

Philip Luque bruker øyeskyggepaletten Desert 
Dreams til å skape en naturlig look. På leppene 
legger han Color-Crays i fargen Santa Cruz.

Øyeskyggepaletten Desert Dreams brukes her til en 
dramatisk smoky eye. Leppene males med Color-Crays i 
fargen Hollywood Nights.

Youngblood lanserer nye, matte 
Color-Crays til leppene.

Høstnyheter fra 
Youngblood.

Pauline Youngblood, Eveline 
Karlsen, Helene Thorsheim, 
Anna Bernhoft og Philip 
Luque.



Til Ingrid, 
som elsker å gå
rundt i favoritt-
butikkene sine, 
men som helst 
handler hjemme
fra sofaen.
For mange netthandlere er selve leveransen nesten 
like viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde
handlet oftere på nett hvis de hadde hatt mer kontroll 
på leveringen, og 81 % hadde handlet mer hvis det
var enklere å returnere varene. 

Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det 
enda enklere for kundene dine å handle på en måte 
som passer til akkurat deres behov. 

Les mer på postnord.no/collect-in-store
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Noomi Rapace er en av gründerne 
bak det nye varemerket N.C.P. 
Olfactives. Konseptet bygger på 
«layering», det vil si at man påfører 
duftene lagvis, og på denne måten 
skaper nye og unike duftuttrykk. 

Tekst: Kristine Rødland

Duftene til N.C.P. Olfactives er knyttet opp 
til de sju duftfamiliene: citrus, fruity, floral, 
fougère, chypre, woody og oriental. De er i 
tillegg unisex, og de ulike duftkombinasjo-
nene kan tilpasses både sinnsstemning og 
anledning. Man kan også skape en personlig 
duftsignatur, en form for «self branding».  

N.C.P. står for Now Collective Products, 
og utvikler nye varemerker og konsepter. Den 
nye duftserien består av sju parfymer som er 
framstilt i samarbeid med Yann Vasnier fra 
parfymeprodusenten Givaudan. 

Skuespilleren Noomi Rapace, som spilte 
Lisbeth Salander i Millennium-serien, har 
rollen som Creative Director. Med på laget 

er også skjønnhetsentreprenøren Steve Terry, 
som er kjent fra blant annet Toni & Guy 
og LYKO, Jonas Nilsson, som er tidligere 
alpinist, og Ash Pournouri, som er medie-
entreprenør. De fire gründerne har jobbet 
sammen som et team, og alle har bidratt med 
idéer og vurderinger.

Jo flere parfymer man kombinerer, jo 
mer unik blir duften man får fram, og man 
blander dem direkte på huden. En variant 
kan være å påføre en fyldigere og tyngre duft 
først, for deretter å legge til en lettere og 
luftigere duft. En annen variant kan være å 
kombinere dufter man synes har noe felles, 
fordi man gjenkjenner en duftnote i begge, 
eller fordi de har duftnoter som minner om 
hverandre.

Parfymene til N.C.P. Olfactives finnes i 
flakonger på 50 ml og 10 ml. Kolleksjonen 
inneholder både lettere og tyngre dufter, noe 
som formidles grafisk gjennom stripene på 
flakongene. Det kan være kostnadseffektivt 
å kjøpe en stor flakong av den duften man 
liker best, for så å legge til en eller flere av 

de mindre. På den måten kan man skape 
mange forskjellige dufter, ut fra hvordan man 
føler seg akkurat den dagen.

Parfymene selges på varemerkets hjem-
meside, der det også finnes masse inspirasjon, 
samt en guide til hvordan man kan finne 
fram til sin perfekte duft eller duftkom-
binasjon. I tillegg forhandles de i utvalgte 
KICKS-butikker og på kicks.no, og i 2018 
åpnes det også opp for salg via andre for-
handlere. 

Våren 2018 planlegges det lansering av 
ytterligere seks parfymer. Det kommer også 
duftlys i de samme duftene, og i tillegg job-
bes det med internasjonal ekspansjon.

Nytt parfymekonsept

� DUFT

Stripene på flakongene viser hvor lette eller tunge duftene er.

Skuespilleren Noomi Rapace er en av 
gründerne bak N.C.P. Olfactives.

Parfymeboksen Seven 
Facets inneholder alle 
duftene i 10 ml størrelse.
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Trend for «layering»
Jo Malone, som nå finnes på KICKS, er en pioner innen 

«layering», og tilbyr en nærmest uendelig rekke duftkombi-

nasjoner. Andre merker som egner seg, er Atelier Cologne 

og Maison Francis Kurkdjian. 

Men fenomenet er ikke bare forbeholdt nisjeparfymene. 

Dior og Clean har også kommet med konsepter som kan 

mikses på huden. 

I tillegg vil vi trekke fram Maison Margiela, som har lansert 

to tørroljebaserte «duftfiltre» kalt Glow og Blur. Glow tilfører 

letthet og friskhet til parfymene i Replica-serien, mens Blur 

gir et mykere preg.

Det anbefales ofte at man starter med å blande «single 

note scents», altså enkle dufter som inneholder få råmate-

rialer. Man bør heller ikke glemme duftoljer og kremer, som 

med fordel kan påføres under alkoholbaserte dufter. 

Til Nina, 
som elsker 
netthandel, 
men som 
aldri rekker 
å hente 
pakkene.

For mange netthandlere er selve 
leveransen nesten like viktig som varen. 
Hele 74 % sier at de hadde handlet 
oftere på nett hvis de hadde hatt mer 
kontroll på leveringen. 

Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester 
som gjør det enda enklere for kundene 
dine å handle på en måte som passer til 
akkurat deres behov. 

Les mer på 
postnord.no/flexchange

Jo Malone har dufter 
som egner seg for 

«layering».

Replica Filter Blur 
og Glow fra Maison 
Margiela.
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Tre byråledere ville prøve noe nytt, 
og bestemte seg for å skape egenpro-
duserte parfymer. Resultatet ble Son 
Venïn, som per i dag har lansert fem 
dufter. Den sjette er på vei.

Tekst: Gunnhild Bjørnsti 

– Vi var fristet av nye arbeidsoppgaver, og 
parfyme var såpass abstrakt at vi følte vi 
måtte sjekke ut hvordan den verdenen fun-
gerte. Vi begynte med research allerede for 
fire og et halvt år siden, forteller Dag Solhaug 
Laska. 

Sammen med Svein Haakon Lia og Kjell 
Reenskaug driver han designbyrået Bleed i 
Oslo. Teamet står også bak nisjeparfymemer-
ket Son Venïn, som lanserte sine første dufter 
høsten 2016.

– Navnet «Son Venïn» betyr «hans gift». 
Opprinnelig stammer det fra det franske 
uttrykket «cracher son venin» som betyr å 
spraye eller spytte gift. Navnet er utradi-
sjonelt, men vi ser en tydelig link mellom 
parfyme og væske som penetrerer hud og 
blod, noe som er avhengighetsskapende. Du 
«gifter deg» med parfymen din, fortsetter 
Dag Solhaug Laska.

Etter tips fra Bjørn Kristian Hilberg, man-
nen bak parfymemerket Malbrum, dro teamet 
på studietur til Grasse i Sør-Frankrike, på jakt 
etter potensielle partnere til prosjektet.

– Vi kom til Grasse med en beskrivelse 
av konseptet, som gikk ut på assosiasjoner, 

stemninger, humør, temperament og geogra-
fiske referanser. Det ble en krevende prosess, 
ettersom de ønsket konkrete preferanser 
rettet mot eksisterende varemerker og dufter. 
Vår visjon var fra begynnelsen å skape unike 
dufter med tydelig nordiske referanser. Vi 
ønsket ikke å tilpasse oss et eksisterende 
varemerke, sier han.

Etter en lengre prosess hvor forskjellige 
parfymører gjennomførte sine tolkninger og 
leverte forslag, endte Son Venïn opp med 
dagens leverandør, hvor det arbeider tre 
«neser» på deres bestilling. 

– «Nesene» bruker flere måneder på å 
lage formler, utvikling av nisjeparfyme tar 
tid – lang tid. I tillegg til selve duften, er 
det et enormt omfang å sette seg inn i med 
gjeldende EU-reglement og forskrifter.

Mye av råmaterialet i Son Venïns dufter er 
syntetisk.

– Bare de siste fire årene har vi sett en spen-
nende utvikling hva gjelder syntetiske kom-
ponenter. Dette fører til en pågående endring 
i forhold til hva som er mulig, ettersom man 
lettere kan teste varianter og kombinasjoner.

Dag Solhaug Laska forteller at man lettere 
kan forutse reaksjoner i kontakt med hud når 
man jobber med syntetiske entiteter, fremfor 
de naturlige. I dag har Son Venïn fem dufter 
som er produsert i Sør-Frankrike og tappet på 
flakong i Norge. Den sjette er under utvik-
ling, og skal lanseres første kvartal 2018.

– Den nye duften er mer intens enn sine 
forgjengere, med noter av røyk, skog, salt 
og sødme. En duft med en tydelig nordisk 
signatur, avslutter Dag Solhaug Laska.

Son Venïn er å oppdrive blant annet hos 
Heaven Scent i Oslo, Koch Parfymeri i Sta-
vanger, Sandnes og Madla, Cow i Stockholm 
– samt på deres egen hjemmeside sonvenin.
com.

Norsk nisjeparfyme

� DUFT

– Vår visjon er å skape intelligente og unike 
dufter som trigger sanseopplevelsene.
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For mange netthandlere er selve leveransen nesten like 
viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde handlet oftere 
på nett hvis de hadde hatt mer kontroll på leveringen. 

Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det enda 
enklere for kundene dine å handle på en måte som passer 
til akkurat deres behov. 

Les mer på postnord.no/collect-in-store

 Til Nora, som vil at det skal gå 
raskest mulig å finne det hun 
faktisk skal ha, slik at hun 
rekker å finne alle de tingene 
hun absolutt ikke trenger. 

Fem unike duftopplevelser
Parfymene til Son Venïn er i utgangspunktet unisex, 

men herrene vil la seg fascinere av 09_05. 

Pur_01: Treverk, roser, forsiktig safran. 

Inspirert av det asiatiske, det rene og naturlige.

Pur_02: Salt sjø, mint, vetiver, hvitt treverk. 

Minner fra en tidlig morgen i Middelhavsområdet.

 Le_Voleur: Safran, røkelse, iris, sandeltre, gaiactre. 

Mørk mystikk og kveldens skygger.

09_05: Ingefær, kardemomme, salvie, sedertre. 

Lener seg mot det maskuline, men med universelle noter 

som passer like godt for begge kjønn.

30_07: Appelsinblomst, sjasmin, vanilje, hvit muskat, sandeltre. 

Autoritær, med feminine undertoner.

Utsalgsprisen ligger på 1250 kroner for 50 ml Eau de Parfum. 

Den sør-koreanske 
kunstneren Daehyun 
Kim (Moonassi) har 

laget illustrasjoner for 
Son Venïn som handler 

om hvordan duft kan 
nytes. Moonassi tegner 

jevnlig for The New 
York Times, og har også 

arbeidet med Maison 
Kitsuné.



24 | KOSMETIKK 4 2017

Parfymerikjeden Fredrik & Louisa 
satser stort på nisjeparfyme, og 
innreder spesialventilerte duftrom 
i flere av sine butikker. De har også 
skaffet seg enerett på sju luksuriøse 
nisjeduftmerker. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Pia Bråten og Fredrik & Louisa

Friele formidler kunnskap om kaffe og kaffe-
kultur, mens Vinmonopolet informerer om 
vin. Fredrik & Louisa vil få til noe av det 
samme med parfyme, og har brukt mye tid 
og krefter på at alle ansatte skal bli skikkelig 
gode på duft. 

– Vi har sendt veldig mange medarbeidere 
på kurs. Rundt hundre stykker har vært i 
Grasse, der de har fulgt produksjonsproses-
sen frem til ferdig parfyme. I tillegg har vi 
trukket inn en del ressurspersoner, som den 
svenske dufteksperten Linda Landenberg. 

Personalet har fått opplæring av noen av de 
beste i bransjen, og det har blitt laget kurs-

materiell som skiller seg ut selv i internasjonal 
sammenheng. Satsningen ble styrebesluttet 
i 2013, og det er ingen andre som kan tilby 
dette. Det er nybrottsarbeid, sier Jon Henrik 
Handley, som er daglig leder og medeier i 
Fredrik & Louisa. 

Inspirert av Vinmonopolets svalrom, har 
parfymerikjeden åpnet spesialventilerte duft-
rom ved enkelte butikker. Foreløpig finnes 
det fem slike duftrom – i Strøm-
men, Sandvika, Bergen, Sandnes 
og Bodø. Kundene som trer inn i 
disse rommene, vil finne et unikt 
univers av nisjedufter som Fredrik 
& Louisa er alene om å selge i 
Norge.

– Produsentene av nisjeduft 
er gjerne små og uavhengige. 
De er ekstremt råvarefokuserte, 
og lanserer aldri et produkt som 
ikke representerer 110 prosent 
av det de ønsker. Som regel er de 
ikke «neser», men iverksettere og 
utviklere som vet hva de vil. Det 

er en industri drevet av «passion», forteller 
Handley.

Men selv om nisjeduftaktørene er små, 
utgjør de samlet sett en av de hurtigst vok-
sende kategoriene i bransjen, noe som tydelig 
kommer til uttrykk når man kikker på den 
internasjonale utviklingen.

– Harrods har bygget om sin parfymeavde-
ling slik at de klassiske duftene nå er flyttet 
bak i butikken, og hele inngangspartiet er 

fylt med nisjeduft. Samtidig ser vi 
at store aktører som Estée Lauder 
Companies har begynt å kjøpe 
nisjeduftmerker. Vi tror at veksten 
i dette markedet ikke er en forbigå-

ende trend, men et resultat av en 
endring i måten man kjøper og 
bruker duft på. Her ligger det et 
enormt potensiale, sier Handley.

� DUFT

Storsatsning på duft 
Flere av Fredrik & Louisas største butikker har nå etablert egne duftrom. Dette er fra Kvadrat i Sandnes.

Perris Monte Carlo har ti orientalske 
dufter i porteføljen. Perris-familien 
startet som distributører, men kjøpte opp 
et gammelt og luksuriøst parfymehus, og 
ble dermed produsenter.
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Fredrik & Louisa har valgt å fokusere 
på nisjeduftmerker som passer til nor-
ske forbrukere, og fører et håndplukket 
utvalg. 

– Arabere er gode på duft, men liker 
gjerne tunge dufter. Vi har noe av det 
også, som krydder, men tar hensyn til 
at den nordiske kulturen er annerledes. 
På samme måte som man veldig sjelden 
snakker om «herrevin» og «damevin», er 
det dessuten veldig få dufter innenfor 
nisjeuniverset som retter seg spesifikt mot 
kjønn. 

Markedet har stagnert litt hva gjelder 
klassiske dufter. Det er kun noen få, store 
produsenter som gjør seg bemerket, og det 
er vanskelig å få markedsappell hvis man 
ikke har en celebritet tilknyttet duften. 
Det er et varsko om at det er på tide å 
tenke nytt. Vi ønsker å få tilbake råvare-
fokuset og duftfokuset, og vil gi kundene 
tilgang til parfymer som ikke alle andre 
har, sier Jon Henrik Handley fra Fredrik 
& Louisa. 

Sju agenturer
Som en del av satsningen, har Fredrik & Louisa fått agentur på sju eksklusive nisjeduft-

merker: Atelier des Ors, Chabaud, Perris Monte Carlo, Keiko Mecheri, Carner Barcelona, 

House of Sillage og 27 87. Disse selges eksklusivt hos Fredrik & Louisa, som er en selektiv 

parfymerikjede med 36 butikker i Norge.

Jon Henrik Handley fra Fredrik & Louisa presenterer den nye satsningen på nisjedufter.

27 87 er et ukonvensjonelt parfymemerke som 
blander duft og design med en moderne livsstil. 
Det er basert i Barcelona.

Fredrik & Louisa vil bygge duft-
kultur på det norske markedet. 

Duftrommene skaper en helt ny 
opplevelse for kundene i butikk.



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

www.kerstinflorian.no@kerstinflorianswe /kerstinflorianhudvard

N AT U R L I G E  I N G R E D I E N S E R .  AVA N S E R T E  F O R M U L E R I N G E R .  FA N TA S T I S K E  R E S U LTAT E R .

I N S P I R I N G  W E L L N E S S  &  B E A U T Y

A R O M A T E R A P I  G I R  M Å L R E T T E D E  R E S U L T A T E R .

Rejuvenating Anti-Stress
nullstiller & revitaliserer

Rehydrating Neroli
tilfører oksygen & beskytter

Clarifying Lavender
myker opp & beroliger

Gi næring og myk opp huden med frøolje fra 
hagtorn, argan, jojoba og engkarse.

Økologiske ansiktsoljer

NYHET!
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K-Beauty
Beskrivelse: – Koreansk skjønnhetspleie har 
tatt verden med storm, og et ledende merke 
i USA er Glow Recipe. Det ble etablert av 
to amerikanske jenter som ønsket 
å introdusere K-Beauty til vesten. 
Trenden forbindes med dukmasker, 
BB-kremer og bisarre, nye kon-
sistenser som er uvante å ta på. Jo 
rarere, jo bedre? Sånn kan det i alle 
fall virke, og sjokkeffekten er nok 
en del av attraksjonen. 

Noen av ingrediensene er kjent 
i bransjen fra før, men markeds-
føres under nye navn. Andre, som 
snegleslim og bigift, har oppstått i 
Korea. Snegleslim inneholder pro-
teiner, hyaluronsyre, glykolsyre, 
allantoin, enzymer og cu-peptider, 

men hvor mye slim inneholder egentlig 
produktet? 

Den aktive ingrediensen i bigift er melittin, 
et peptid som forårsaker smerte og rødhet 
rundt et bistikk. Melittin er kostbart, så her 

igjen kan man spørre seg hvor mye 
som egentlig finnes i produktet. 
Husk også at rundt to prosent av 
befolkningen er allergisk mot bigift!

Vurdering: – Jeg tror at 
K-Beauty er en kortvarig trend, og 
ikke noe folk vil kjøpe om og om 
igjen. Men det er spennende, nye 
produktkategorier og fascinerende 
konsistenser. Det de kaller Splash 
Mask har for eksempel 20 prosent 
glykolsyre, og brukes i dusjen. 
Essence er en kombinasjon av 

toner og serum, og typisk for 
K-Beauty, mens Pressed Serum 

er en blanding av serum og fuktighetskrem. 
Det føles som en svampaktig sufflé og smelter 
på huden. Et unikt og annerledes produkt, 
som er spennende å ta og føle på.

Innkapslet retinol
Beskrivelse: – Retinoider er blant de mest 
effektive, aldersbekjempende stoffene. Begre-
pet brukes om retinsyre, retinol og retinyl 
palmitat, som booster kollagenproduksjonen, 
øker cellefornyelsen, jevner ut misfarging og 
glatter huden. Av disse foretrekker langt de 
fleste retinol, som omdannes til retinsyre i 
huden. Det nye nå, er å kapsle inn retinolet 
slik at det blir mer stabilt og mindre irrite-
rende.

Vurdering: – Retinol stimulerer kollagen-
produksjonen på samme måte som retinsyre, 
men med mindre irritasjon. Jeg synes det er 

Trendspaning for huden

� HUD

Dr. Diana Howard fra The International 
Dermal Institute vurderer de hotteste 

hudpleietrendene og de største nyhetene 
innen ingrediensteknologi. Virker det? 

Eller er det kun en hype?  

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Shutterstock, Pexels og 

produsentene

Dukmasker med dyreprint 
fra SKIN Camilla Pihl.
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en god idé å bruke innkapslet retinol, da det 
blir mer stabilt og absorberer saktere inn i 
huden.

Gjær
Beskrivelse: – Gjærcelleekstrakt er rett og 
slett bakegjær, som vi også bruker når vi lager 
brød og øl. Det er en kilde til vitaminer, 
enzymer, nukleinsyrer og proteiner. Levende 
gjærcellederivat bidrar til sårheling, stimu-
lerer elastin- og kollagensyntesen, glatter 
ut huden og øker utnyttingen av oksygen i 
vevet. 

Mange makeupartister og kjendiser bruker 
hemoroidekremen Preparation H rundt 
øynene fordi den strammer skikkelig opp. 
Effekten skyldes gjærcelleekstrakt! Men 
originalutgaven med gjær fås nå bare kjøpt i 
Canada, i USA har produktet blitt omfor-
mulert.

Vurdering: – Dette er en av mine favoritt-
ingredienser, og vi bruker den i nesten alle 
Dermalogica-produkter. Det kan lukte litt 
gjær i høye konsentrasjoner, men er verdt det 
siden fordelene er så store.

Øko-hudpleie
Beskrivelse: – En langvarig trend! Nytt nå 
er å tilsette peptider, hyaluronsyre, vitaminer 
og andre biologiske næringsstoffer for å gjøre 
produktene mer effektive.

Vurdering: – Jeg er forbauset over at det 
fortsatt er så mye fokus på denne kategorien. 
Det finnes ingen vitenskapelige bevis på at 

naturlig eller økologisk hudpleie faktisk er 
bedre. De naturlige ingrediensene utsettes for 
omfattende ekstraksjonsprosesser, vi smører 
oss tross alt ikke inn med rene planter. Jeg 
anbefaler en kombinasjon av planter og tek-
nologi for best mulig effekt på huden.

Niacinamid
Beskrivelse: – En ukjent, men viktig ingredi-
ens som gir en rekke fordeler til huden. 
Tilhører gruppen av B-vitaminer, og brukes 
også som kosttilskudd i sportsverdenen for å 
få «the niacinamid rush».

Vurdering: – Jeg ser fordelene, og det er 
en meget effektiv ingrediens vi ofte bruker. 
Men den virker irriterende på huden. Det er 
vanskelig å formulere gode produkter med 
niacinamid, men vi har funnet en produsent 
som har klart å stabilisere ingrediensen, slik 
at den ikke trigger irritasjon. 

Anti-pollution
Beskrivelse: – Stadig flere bekymrer seg 
for luftforurensning og urban forurensning 
i form av svevestøv. Særlig i Asia, der man 
også har en tendens til å være litt mer sensitiv 
i huden. Resultatet kan bli dehydrering, 
inflammasjon og pigmentflekker. Det har 
derfor kommet en produktkategori som 
adresserer dette.

Vurdering: – Grundig rengjøring ved 
hjelp av dobbelrens er viktig for å begrense 
skadevirkningene fra forurensning. Antioksi-
danter er også nyttig. Masker som inneholder 
aktivert trekull hører med i denne kategorien, 
da denne typen trekull har et stort overflate-
areal som absorberer svevestøvpartikler. 

Spiselig solfilter
Beskrivelse: – Kapsler som inneholder mye 
antioksidanter, og inntas om morgenen 
sammen med et glass vann, er en ny type 

� HUD

Dukmasker har tatt verden med storm, og 
finnes i alle prisklasser, avhengig av hvem som 
er produsent. Denne kommer fra Patchology.

Krokodilleolje kommer fra Sør-Afrika, der det finnes krokodillefarmer. 
Den er rik på essensielle fettsyrer og brukes i hudpleieprodukter på samme 
måte som fiskeolje. 

Stadig flere bekymrer seg for forurensning og hvordan det påvirker huden.
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Virkningsfulle 
plantestoffer

Camellia japonica frøolje, tamanu frøolje og 

chia frøolje er nye, spennende plantestoffer 

som dr. Diana Howard har store forventnin-

ger til. Forskerne lærer også stadig mer om 

mikroalger, som chlorella, og «dypdykker» 

nå etter nye stoffer som kan glatte ut og 

«plumpe» huden og motvirke rynker. 

solbeskyttelse.
Vurdering: – Dette er en stor greie i India, 

der man tror at man kan spise piller i stedet 
for å bruke solkrem. Det bekymrer meg, og 
er rett og slett dårlig vitenskap!

Nevropeptider
Beskrivelse: – Det sies at nevropeptider imi-
terer effekten av Botox, og bidrar til å glatte 
ut linjer i huden. Argireline eller acetyl heksa-
peptid-3 er en type nevropeptid. Synake, en 
slangegift, er en annen.

Vurdering: – Hvis legen må injisere dette 
for å få det fram til den riktige nerven, 
hvordan kan det da nå fram når det smøres 
på? Konsentrasjonen kan man også gå ut 
fra er lav, siden disse stoffene gjerne virker 
irriterende på huden.

Stamceller
Beskrivelse: – En stamcelle kan 
omskapes til enhver kroppslig celle. 
Trenden startet med stamceller fra 
epler, men det brukes også stamcel-
ler fra druer, edelweiss, solhatt, 
syriner, sopp og andre vekster. På 
markedet finnes det en hel rekke 
produkter i denne kategorien.

Vurdering: – Jeg har ingen tro på dette, og 
det tjener ikke bransjen, med mindre man vil 
gro fram planter eller frukt. Stamcellene som 
brukes i kosmetikkprodukter er døde, og kan 
ikke påvirke menneskehuden.

Mikroflora
Beskrivelse: – «Microbiome» er et nytt og 
hot begrep, også i velværebransjen. Vi får sta-
dig mer kunnskap om menneskets naturlige 
mikroflora, og det er ikke lenger bare snakk 
om inntak av probiotika. Vi bruker det også 
topikalt. 

De helsefremmende bakteriene bidrar til å 
redusere inflammasjon, og brukes til behand-
ling av akne og rosacea – gjerne i kombina-
sjon med antibiotika og annen medisinering 
som bedrer tilstanden. 

Vurdering: – Lovende, også når det gjelder 
antiage, men trenger mer 
forskning!

Dobbelrens blir stadig mer 
populært. PreCleanse Balm er en 
nyhet fra Dermalogica.

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 

Dr. Diana Howard er kjemiker og ansvarlig for 
produktutvikling for Dermalogica. Her sammen med 
Ann-Kristin Stokke fra Skintific.



– Jeg følte at det var på tide å oppdatere vare-
merket mitt, slik at det kjennes mer moderne 
og tiltalende. Det har hendt en hel del siden 
jeg startet opp i bransjen, sier Ole Henriksen.

Han vokste opp sammen med to 
brødre i den lille byen Nibe på 

Nordjylland. Da han var 19 år 
gammel ville han oppdage 

verden, og han falt pladask 
for Indonesia. Men under 

oppholdet der, fikk han 
inflammatorisk hud 

med cystisk akne. 
Han fikk hjelp av 

hudpleieren 
Lagita, som 

jobbet ved 
en kli-

nikk i 

Jakarta. 
Hun utførte 

en vellykket hudpleie-
behandling der hun brukte 
ulike botaniske stoffer, 

og det var der Ole fattet 
interesse for faget.

– Jeg flyttet til London 
og tok eksamen innen 
hudpleie og kosmetisk 
kjemi, og deretter dro 
jeg til San Francisco. 
For meg som gutt var 
det kjempevanske-

lig å få jobb som 
hudterapeut, så jeg 
bestemte meg for 
å flytte videre til 
Los Angeles. Der 

åpnet jeg mitt første spa, 23 år gammel. Året 
var 1975, forteller han.

Ole lokket raskt til seg kjendiseliten i 
Hollywood, og Barbara Streisand ble hans 
første kunde. Andre faste kunder var Diana 
Ross, Kirk Douglas, Sylvester Stallone og 
Madonna. Senere kom også verdensstjerner 
som Justin Timberlake og Katy Perry. 

Han ble kjent for å skape den berømte 
Ole-gløden, «the Ole Glow». Hemmeligheten 
var delvis hans holistiske syn på skjønnhet, 
og delvis hans produktfilosofi, som bygger 
på eksfoliering, behandling og lindring. Ole 
mener at en vakker hud handler om tekstur 
og naturlig glans.

– Jeg vil at mennesker skal eldes med 
verdighet, med en frisk og sunn hud – det 
handler ikke så mye om rynker. For å oppnå 
skjønnhet bør man ikke bare ha en god 
hudpleierutine, men også leve sunt, og ha en 
aktiv livsstil med god kost og trening. Man 
bør dessuten synes godt om seg selv, og smile 
mot speilbildet sitt hver dag. Følger man 
dette, får man min berømte «Ole Glow», 
forklarer han.

I begynnelsen framstilte Ole Henriksen 
sine kremer selv, hjemme på kjøkkenet. 

– Jeg ville ha effektive produkter som fun-
gerte, så jeg begynte å lage mine egne kremer, 
som jeg tok med til salongen for å behandle 
kunder. Da jeg merket at produktene falt i 
smak, og de ville ta med kremene på reiser, 
bestemte jeg meg for å lansere min egen 
hudpleieserie. Det var i 1984. 

Allerede fra starten var Ole Henriksens 
varemerke et wellness-merke som ble drevet 
fram av de behandlingene han utførte i salon-
gen. Han hadde kunder med akne, rosacea og 
solskadet hud.

– Jeg tror at huden alltid kan dra nytte av 
god hudpleie, uansett alder. Og med min 
bakgrunn følte jeg at det var behov for kre-
mer som virkelig var effektive, sier han.

Hvert produkt, fra de enkle for daglig 
pleie til de mer profesjonelle, inneholder 
en kombinasjon av effektive og kraftfulle 
planteekstrakter og essensielle fettsyrer som 
skal bedre ethvert hudproblem. Produktene 
er dessuten beriket med en oppløftende duft 
og en luksuriøs konsistens.

Ole Henriksen fikk rask fremgang med 
sine produkter, som i begynnelsen ble solgt 
via egen hjemmeside og på eget spa. I 2005 
fikk produktene en større internasjonal 

Varemerket Ole Henriksen har fått 
et løft, 32 år etter at det kom på 
markedet. Den danske hudpleie- 
guruen vil vise fram sine skandina-
viske røtter. For å gi konsumentene 
en enklere shoppingopplevelse, er 
produktene organisert i fire serier 
som er fargekodet for ulike hudtil-
stander. 

Tekst: Jessica S Kempe

Ole Henriksen blir ny
Ole Henriksen er ved 66-års alder i 
toppform. Produktene hans selges i USA, 
Canada, Mexico, Australia, Skandinavia og 
Storbritannia.
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De fire seriene
The Truth Collection – 

gir glans, anti-aging og 

langvarig fukt.

The Transform Collection – 

jevner hudtonen og hudoverflaten.

The Nurture Collection – 

gir intensiv fukt og pleie for tørr og 

sensitiv hud.

The Balance Collection – 

Oles nyeste innovasjon, minsker 

overflødig talgproduksjon og 

forfiner porene.

spredning da han inngikk partnerskap med 
Sephora, og i 2010 var Truth Serum det mest 
solgte antiaging-produktet i disse butikkene. 
Truth Serum er for øvrig fortsatt med i sorti-
mentet, og er en global bestselger.

Året etter, i 2011, ble varemerket kjøpt opp 
av det LVMH-eide selskapet Kendo for å ta 
det til et nytt nivå, og nå i høst gjenoppstår 
det i ny drakt. For første gang siden det 
kom på markedet, har det gjennomgått en 
relansering som reflekterer Ole Henriksens 
skandinaviske opphav.

– Det var en sjanse til å gjøre produktene 
mer elegante og sofistikerte, og jeg ville også 
gjøre shoppingopplevelsen så enkel som 
mulig, sier han.

Designet på forpakningene er skandina-
viskinspirert, og mens han tidligere hadde ti 
produktserier har han nå forenklet det til fire: 
Truth, Transform, Nurture og Balance. 

– De er organisert etter fargekoder, og 
utformet for å håndtere spesifikke hudproble-
mer som blant annet matt, tørr, fet, sensitiv 
og ujevn hud. Dette gjør det enklere enn 
noensinne for konsumentene å velge riktige 
produkter. 

For første gang representeres også seriene av 
skandinaviske modeller i ulike aldre, som Ole 
Henriksen selv har valgt ut gjennom digitale 
casting-kampanjer.

– Jeg vil vise at alle kvinner kan gløde 
innenfra og ut, og få muligheten til en 
ungdommelig hud med «the Ole Glow», sier 
han.

Ole Henriksen har forenklet sin hudpleieserie, og 
organisert den etter fargekoder. På denne måten blir 
det lettere å finne rett produkt til hudtypen.  

Hver serie representeres av skandinaviske modeller i ulike aldre, 
som Ole Henriksen selv har valgt ut.

Ole Henriksen er utdannet 
hudterapeut, og åpnet spa 
i Hollywood som 23-åring. 
Produktene er basert på hans 
erfaringer med hudpleie.
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I det nyoppussede GlasMagasinet 
i Oslo har KICKS åpnet sin første 
norske flaggskipbutikk. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristian Dale/KICKS

Skjønnhetskjeden har også nylig åpnet to 
flaggskipbutikker i Sverige, i Gøteborg og 
Malmø, og flere er i vente. Felles for butik-
kene er et bredt sortiment av eksklusive 
varemerker og et butikkmiljø utenom det 
vanlige. 

Ambisjonen er å gi kundene masse påfyll 
og inspirasjon, og et unikt tilbud av tjenester. 

I GlasMagasinet finnes det blant annet Nail 
Bar, Brow Bar og behandlingsrom for hud-
pleie, og man kan også få lagt makeup.

Eksklusive varemerker som Jo Malone, 
Hermès og Frédéric Malle er representert i 
duftavdelingen, mens By Terry, Laura Mer-
cier, Buxom, Smashbox, Urban Decay og LH 
Cosmetics fra Linda Hallberg sørger for et 
bredt utvalg når det gjelder sminke.

Satsningen på flaggskipbutikker markerer 
et nytt kapittel i KICKS’ historie, og et viktig 
steg mot en mer opplevelsesbasert handel. 

– Ambisjonen er å skape et skjønnhets-
palass der kunden får en helhetsopplevelse 

for alle sanser, samtidig som det digitale 
og fysiske møtes. I tillegg til å ha et unikt 
shoppingmiljø i butikken, kan vi tilby over 
25 000 produkter fra 300 merker via vår 
prisbelønte e-handel, sier Zrinka Wergeland, 
markedssjef i KICKS.

Skjønnhetskjeden står sterkt blant unge 
«beauty junkies», men ønsker å oppleves 
som mer inkluderende, og har derfor også 
utviklet et nytt kommunikasjonskonsept og 
en ny grafisk identitet. Det innebærer en 
oppgradering av butikkmateriell, emballasje, 
nettside og logo. I tillegg har det blitt laget et 
symbol i form av en K, som vil være synlig på 
produktemballasjen.

� BUTIKK

En ny handleopplevelse

Nordens største  
skjønnhetskjede

Siden oppstarten i 1991 har KICKS vokst fra tre til nærmere 

250 butikker i Sverige, Norge og Finland. KICKS er i dag Nordens 

største skjønnhetskjede gjennom sitt butikknett og sin e-handel. 

I Norge har KICKS eksklusivitet på merker som Smashbox, 

Urban Decay, Bobbi Brown, Linda Hallberg, Buxom, Origins, 

100BON, Glamglow, Filorga, Aurelia med flere.

KICKS GlasMagasinet i Oslo er den første 
av flere flaggskipbutikker i Norge. 

❶ Zrinka Wergeland og Gina 
Azaric fra KICKS er glade for 
å åpne flaggskipbutikk i Oslo.

❷ I den 550 kvadratmeter 
store butikken kan skjønn-
hetsinteresserte kunder få 
masse påfyll og inspirasjon. 
Elizabeth Arden tilbyr 
oksygenbehandling.

❸ I butikkens Nail Bar får 
kundene manikyr.

❹ KICKS tar steget mot en 
mer opplevelsesbasert handel. 

❺ KICKS har et helt nytt 
samarbeid med makeupar-
tisten og influenceren Linda 
Hallberg. 

❶

❹ ❺

❷ ❸
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Viktige milepæler 
for L’Oréal

Mål 2020: Minske 

kulldioksidutslippene med 60%. 

Resultat 2016: Kulldioksidutslippene har 

minsket med 67% siden 2005, samtidig 

som man har økt produksjonen med 30%. 

Altså har man nådd det oppsatte målet fire 

år før tiden. 

Mål 2020: 100% av produktene 

skal ha en positiv miljøprofil. 

Resultat 2016: 82% av produktene som 

ble lansert i 2016 hadde en forbedret 

miljømessig og sosial profil.

Mål 2020: Minske vannforbruket i 

produksjonen med 60%. 

Resultat 2016: Vannforbruket er 

minsket med 48%.

Mål 2020: Nye formuleringer skal være 

nedbrytbare og plantebaserte.

Resultat 2016: 18% av nye og oppdaterte 

produkter har fått en forbedret miljøprofil 

på grunn av nye formuleringer som tar i 

bruk fornybare råmaterialer. 

Mål 2020: Alle varemerker skal ha tydelig 

informasjon på produktene som hjelper 

konsumentene til mer bærekraftige valg. 

Dette målet blir oppfylt i 2017.

En bærekraftig 
forvandling

L’Oréal Group er midt i en historisk omveltning.  
Skjønnhetsgiganten legger om både produksjon, innovasjon og 

utvikling for å sette et så lite miljøavtrykk som mulig. 

 
Tekst: Jessica S Kempe

Palmeolje.

Forskerne leter etter nye formler som 
gir mindre miljøpåvirkning.
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L’Oréal har 34 varemerker, og 
anser bærekraft som 

sitt viktigste arbeidsområde. Selskapet vil 
dessuten være en drivende aktør i skjønnhets-
bransjen. 

I 2013 satte L’Oréal opp tydelige bære-
kraftsmål med programmet «Sharing Beauty 
with All». Visjonen var å gjøre bærekraftig 
skjønnhet til noe vakkert og selvfølgelig. 
Personen bak er Chief Sustainability Officer 
Alexandra Palt, som vi ble invitert til å treffe 
i København. 

– Med «Sharing Beauty with All» kan vi 
kombinere våre ambisjoner innen business og 
bærekraft. Vi har satt oss et forretningsmål 
om å nå en milliard nye kunder før 2020, og 
programmet er avgjørende for å nå det målet. 

Det innebærer en historisk omveltning 
for L’Oréal, som er i ferd med å legge om 
både produksjon, innovasjon og utvikling. 
Skjønnhetsindustrien har et ansvar for å for-
andre seg, og selskaper som ikke jobber med 
omstilling og bærekraft kommer neppe til å 
overleve, sier hun.

L’Oréal arbeider aktivt med 
bærekraft gjennom hele verdi- 
kjeden – fra innhøsting, for-
mulering og produksjon fram 
til sluttproduktet som går ut til 
kunden. 

– Det innebærer også at vi 
jobber for en bærekraftig livsstil, 
og at vi sammen utvikles på 
en bærekraftig måte, forklarer 
Alexandra Palt.

Når det gjelder innovasjon, 
jobber L’Oréal med å utvikle nye 
produkter og oppdatere eksisterende pro-
dukter som setter mindre avtrykk på miljøet. 

– Forskerne leter etter nye formler som gir 
mindre miljøpåvirkning. De bytter ut alle-
rede eksisterende ingredienser med fornybare 
og naturlige råmaterialer, og jobber også med 
å lage mer miljøvennlige forpakninger. Hittil 
har 82 prosent av våre nye og oppdaterte 
produkter fått en forbedret miljøprofil, og 
innen noen år kommer alle til å ha det, sier 
hun. 

Sheasmør produseres først og fremst i Afrika. Quinoa brukes blant 
annet av Kiehl’s.

Hårprodukter fra 
Matrix Biolage og 
L’Oréal Paris.
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Når det gjelder produksjon, er målet å min-
ske miljøpåvirkningen med 60 prosent. Siden 
2005 har L’Oréal redusert sine kulldioksid-
utslipp (CO2) med 67 prosent samtidig som 
produksjonen har økt med nesten 30 prosent. 

– Dette viser at bærekraft faktisk kan gå 
hånd i hånd med økonomisk vekst. 

Når det gjelder sheasmør kommer 100 
prosent av leveransene fra Fair Trade, mens 
100 prosent av palmeoljen er sertifisert som 
bærekraftig. 

– Sheasmør er en viktig ingrediens i mange 
skjønnhetsprodukter, og produseres først 
og fremst i utviklingsland i Afrika. I dag må 
produksjonen oppfylle moderne normer, så 
vi har endret våre prosedyrer, hvilket gjør det 
mer miljøvennlig samtidig som produsentene 
får bedre arbeidsvilkår.

Mangelen på vann er også viktig for 
L’Oréal, ettersom vann er et nøkkelelement i 
hele verdikjeden. Siden 2005 har selskapets 
vannforbruk i produksjonen minsket med 48 
prosent, og målet er å få til en reduksjon på 

60 prosent innen 2020. 
– I tillegg utvikler vi dessuten sjampo som 

kan skylles ut med mindre vann, og vi passer 
på at det produktet man vasker seg med er 
biologisk nedbrytbart. I dag er 88 prosent av 
våre sjampoer og 86 prosent av våre dusjseper 
biologisk nedbrytbare, men målet er at alle 
skal være det i nær framtid. 

Vi har også utviklet en prototype på et nytt 
rengjøringssystem for vann. Det er beregnet 
på frisører, slik at de kan gjenbruke vann, og 
testes nå i utvalgte salonger, forteller Alexan-
dra Palt.

L’Oréal har også et ambisiøst avfallsmål. 
Innen 2020 er det meningen at alle L’Oréals 
43 fabrikker skal ha null prosent avfall ved 
produksjon. 

–  Vi vil at alt skal gå til gjenvinning. 

Men den største utfordringen er ikke å 
få til en bærekraftig utvikling når det gjelder 
innovasjon og produksjon, ifølge Alexandra 
Palt, men å lære opp forbrukerne til å ta 
bærekraftige valg. 

Quinoa fra Bolivia. 

Alexandra Palt er Chief Sustainability Officer i 
L’Oréal, og jobber for en mer bærekraftig utvikling i 
skjønnhetsindustrien. 

L’Oréal i tall
L’Oréal ble grunnlagt av kjemikeren  

Eugène Schueller i 1909, og omsetter for  

25,8 milliarder euro. De har 3870 forskere,  

43 fabrikker og 34 varemerker i porteføljen.  

De forhandles i 140 land.

L’Oréal & 
veldedighetsarbeid

L’Oréal har vært med på å grunnlegge  

Women4Climate-initiativet. De er også  

engasjert i de globale prosjektene For Women 

in Science og Beauty for a Better Life.

L’Oréal & 
dyretesting

Det har vært mye diskusjon rundt det at Kina 

tester alle importerte produkter på dyr. L’Oréal 

sluttet i 1989 å teste sine produkter på dyr, og 

i 2012 sluttet de også å teste enkeltstående 

ingredienser på dyr. De siste fem årene har 

L’Oréal samarbeidet med kinesiske myndighe-

ter hva gjelder dyretesting, og de har oppret-

tet et Episkin-senter i Shanghai. Her deler de 

sine kunnskaper i å produsere hudmodellen 

Episkin, slik at man i stedet kan teste produk-

ter på rekonstruert hud.
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– Det er det store nøkkelspørsmålet vi 
aktivt jobber for å løse. Kundene kan lese på 
skjønnhetsprodukter hva de inneholder, noe 
som kan hjelpe dem med å ta bærekraftige 
valg, men det er ikke alle som har kunnska-
pen. Vår oppgave er å lære dem hvordan de 
kan leve mer bærekraftig. Ikke bare kjøpe 
«riktige» produkter, men også redusere tiden 
i dusjen og benytte lavere temperatur på 
vannet. 

L’Oréals mål er å få konsumentene til å 
stole på deres varemerker. At de ikke skal 
behøve å tenke på å gjøre bærekraftige valg. 

– Vi jobber med å få ut budskapet på våre 
ulike hjemmesider, og inngår partnerskap 
med bevisste influencers og talspersoner. 
Dessuten sjøsetter vi bærekraftsprosjekter der 
konsumentene får sjansen til å være delaktige 
– eksempelvis Acqua for Life, der Armani 
inngikk partnerskap med Røde Kors for å få 
renere drikkevann i utviklingsland, og Mis-
sion Blue, der Biotherm jobbet for minskede 
utslipp i havet. Men dette er en veldig kom-
pleks utfordring for oss, forteller hun. 

I tillegg ønsker L’Oréal å engasjere sine 
ansatte til å leve bærekraftig. Blant annet har 
de installert en app der de hver dag får en 
«grønn» utfordring. 

– Et oppdrag kan for eksempel være å ikke 
bruke printeren en hel dag. Vi har også en 
bærekraftuke for våre 89 300 medarbeidere, 
der vi involverer alle til å delta i ulike former 
for miljø- og veldedighetsarbeid. 

– Så hva blir det neste? Kommer vi til å se 
enda flere miljøsatsinger fra L’Oréal? 

– Det er behov for hastetiltak. Når vi har 
kommet halvveis i å oppfylle våre 2020-ambi-
sjoner, vil vi fordoble innsatsen for å minske 
vår miljøpåvirkning og nå våre mål, spesielt 
når det gjelder bærekraftig produksjon og 
innovasjon. 

– Hva ser du som de største truslene mot en 
bærekraftig utvikling? 

– Min største uro er den høye forurensin-
gen, som årlig dreper 1,3 millioner mennes-
ker. Klimaforandringene ser jeg også som en 
konsekvens av den. En annen stor trussel jeg 
bekymrer meg for, er mangelen på vann. 

– Hvordan tror du skjønnhetsindustrien vil se 
ut om ti år? 

– Bærekraftig skjønnhet vil utvilsomt bli 
den nye normalen, og det er bare selskap som 
har klart å tilpasse seg som blir igjen. Luksus 
vil bli «back to nature». Konsumentene vil 
ønske seg luksuriøse opplevelser uten å føle 
dårlig samvittighet. De vil med andre ord 
kjenne seg bekvemme med sin konsumpsjon.

Prosjektet Acqua for Life.L’Oréal legger om til en mer bærekraftig produksjon.

THE EXPERIENCE IS EXCEPTIONAL, 
THE RESULTS ARE REAL
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The Body Shop har rullet i gang en 
global kampanje der dyrenes rettig-
heter står i fokus. Målet er å tvinge 
gjennom et forbud mot dyreforsøk i 
de landene der dette fortsatt tillates.

Sammen med Cruelty Free International 
skal The Body Shop samle inn åtte millioner 
underskrifter globalt, som de skal gi til FN. 
På denne måten håper de å kunne drive gjen-
nom lovendringer i de landene som ikke har 
vedtatt forbud mot dyretesting av kosmetikk. 
Dette gjelder visstnok mer enn 80 prosent av 
landene i verden.

Cruelty Free International vurderer at 
rundt en halv million dyr fortsatt brukes til 
testing av kosmetikk hvert år. De reglene som 

finnes for dyretesting kan beskrives som 
et lappeteppe, med forskjellige lover i 
ulike land, hvilket gjør det vanskelig for 
konsumentene å holde seg orienterte.

Tradisjonell dyretesting har 
aldri blitt bekreftet som et fullgodt 
alternativ for å bedømme sikker-
heten til kosmetikkprodukter og 
ingredienser på en pålitelig måte. 
Det finnes moderne alternativer, 
som kunstig dyrket menneskehud, 
som i de fleste tilfeller fungerer 
like effektivt, og som 
dessuten er godkjent av 
berørte myndigheter. 

– The Body 
Shop og Cruelty 

Free International har gått sammen for å 
levere den største og mest ambisiøse kampan-
jen noensinne, for å få et globalt forbud mot 
å bruke dyr til testing av kosmetikkprodukter 
og ingredienser, sier Jessie Macneil-Brown fra 
The Body Shop.

– Der dyretesting tillates, kreves det som 
regel ikke at testdata gjøres tilgjengelig for 
allmennheten eller for kontrollmyndighe-
tene. Det gjør det veldig vanskelig å vite hvor 
utbredt dette er. Men vi vet at en enkelt test 
kan kreve hundrevis av dyr. Ettersom majo-
riteten av landene i verden fortsatt tillater 
dyretesting av kosmetikk, er et globalt forbud 
den eneste måten å sette en effektiv stopper 
for dyrenes lidelse, sier Michelle Thew fra 
Cruelty Free International.

Den pågående kampanjen krever et 
internasjonalt forbud mot dyretesting av 
kosmetikk, både produkter og ingredienser, 
overalt og for all framtid. 

Man kan signere på nettet eller i hvilken 
som helst av The Body Shops 3 000 butikker 
rundt om i verden. Konsumentene oppfor-
dres til å bruke kampanjens hashtag, #Fore-
verAgainstAnimalTesting, i sosiale medier for 
å skape oppmerksomhet rundt saken.

NEI TIL
DYRETESTING

L’Oréal har nylig solgt The Body Shop til Natura Cosméticos fra Brasil, som også eier varemerkene Aesop og 
Natura. Etikk og bærekraft er sentrale verdier for dette selskapet. Foto: Pexels

The Body Shop har 
gjenopptatt sin gamle 
kampsak, dyretesting.
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Kalahari Lifestyle er en komplett hud- og spaserie som består av 
rene, naturlige, økologiske planteoljer og botaniske ingredienser 
fra Kalahariørkenen. Sertifiserte PhytoTrade organisasjoner står  
for produksjon av både ingredienser og emballasje.

 f  @beautyproductsas  • +47 23 19 10 00 • www.beautyproducts.no

Kalahari Phyto Compounding 3 mm bleed Mari.indd   1 11.10.2017   10.03.12





– Leppebehandling med filler kan gjøre 
underverker for en litt «sliten» eldre munn, 
eller fukte lepper som alltid er tørre. Er 
behandlingen utført på riktig måte, gir den 
et så naturlig resultat at ingen vil kunne se at 
man har tatt en slik behandling, sier Yvonne 
Rouppert, som er kosmetisk sykepleier og 
spesialist på injeksjonsbehandlinger. 

Hun er daglig leder av klinikken Frøken 
Dings i Bergen, og forteller at hovedvekten 
av de som ønsker leppebehandling gjerne er 
under 35 år, men at alle aldersgrupper har 
vært innom for en slik behandling. 

– Den eldste kunden vi har hatt, var en 
flott dame på 81 år. Helsen var ikke den 
beste, og hun måtte ha rullator for å komme 
seg rundt. Hun ville gjerne pynte seg litt, 
men var ikke så opptatt av rynkene sine. 
Siden hun husket å ha hatt vakre lepper i sin 

ungdom, bestemte vi oss for en foryngende 
behandling der vi fylte på litt volum, men 
mest fukt. Hun strålte da hun gikk ut døren, 
og det var tydelig hun følte seg vakker. Sånne 
kundeopplevelser gjør at dette er verdens 
fineste jobb, forteller Yvonne Rouppert. 

Injeksjonsbehandlinger kan nemlig ikke 
bare gi økt volum, men også fukt og glød til 
tørre lepper. Leppekanter som har blitt visket 
ut med alderen kan fås tilbake, man kan 
løfte på «sure» munnviker, eller skape bedre 
balanse mellom over- og underleppen. 

– Restylane har for eksempel en hel rekke 
spesialprodukter kun til lepper. Alle kan, om 
man ikke er fornøyd med resultatet, fjernes 
på et øyeblikk med et stoff som heter Hylase. 
De forskjellige Restylane-produktene gir 
dessuten økt blodsirkulasjon, slik at du får 

tilbake den naturlige rødfargen som gradvis 
forsvinner med alderen, sier Yvonne Roup-
pert.

     Myter og fakta omfillers
Mange tror at leppebehandling med filler 
bare er for dem som ønsker større lepper. 
Men det finnes mange flere muligheter enn 
de fleste kjenner til. 

Hovedvekten av de som ønsker leppebehandling er under 35 år, men behandlingen er ikke bare for unge mennesker. Foto: Shutterstock

Demomodell som har fått en leppeforyngende 
behandling. Den innebærer litt volum og masse 
fukt, markering av leppekanter, «smiling corners» 
(miniløft av munnviker) og reduksjon av «røykelin-
jer» på overleppen. Hun har i tillegg fått en Restylane 
Skinbooster-behandling som har gitt henne mer spenst 
i huden i hele ansiktet. 
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Mange ønsker seg litt større lepper, og 
gjerne noe som ligner på Kylie Jenners lepper. 

– En leppebehandling kan gjøre mye 
positivt for et ansikt, og det er viktig å bevare 
den naturlige balansen mellom overleppen 
og underleppen ved leppeforstørring. Er du 
en av dem som ønsker deg større lepper, så er 
det viktig at du gjør dette langsomt, og for-
deler volumøkningen over flere behandlinger, 
understreker Yvonne Rouppert.

– Det alt for få vet, er at man kan aldri 
oppnå større lepper på en flott og naturlig 
måte ved kun én behandling. Injiserer man 
mye produkt i en leppe på én gang, vil fil-
leren velge minste motstands vei og også flyte 
over til andre områder. Vi får dessverre inn en 
del yngre kunder som ønsker hjelp til å rette 
på leppebehandlinger som ofte er utført av 
uerfarne behandlere med rimelige og relativt 
ukjente produkter. De har ofte de typiske 
tegnene på «Duck Lips» og «Trout Pout», noe 
man får når man injiserer for mye produkt 
i leppene på én gang. Det er dessverre ikke 
alltid vi kan hjelpe disse.

De kjente fillermerkene Restylane og 
Juvéderm er gjennomprøvd og har vært på 
markedet i over 20 år, og kan fjernes øyeblik-
kelig ved hjelp av Hylase. 

– Men en del av de rimelige produktene 
som er på markedet i dag, er «semiperma-
nente», og kan ikke tas bort med dette stoffet. 
Noen av dem klumper seg også fordi de 
egentlig ikke egner seg til å ha i lepper. Man 
må være litt tålmodig for å få et naturlig og 
flott resultat. Det er også Restylane Kylie Jen-
ner har brukt til å bygge sine ikoniske lepper, 
og dette har hun gjort over tid, sier Yvonne 
Rouppert, daglig leder i Frøken Dings.

Ulike typer fillers
Hyaluronsyrefillers finnes i mange ulike konsistenser, der de tynneste brukes til å 

fuktbooste huden mens de tykkeste bygger volum. Hyaluronsyren øker fuktighe-

ten i huden og stimulerer hudens egen kollagenproduksjon. Generelt kan man si 

at jo tynnere en filler er, jo mer overfladisk kan den settes. 

De tynneste produktene brukes helt i overflaten på de fineste rynkene, der de 

nærmest flyter utover med liten risiko for klumper. Ved leppeforstørrelse og 

behandling av nese-munnvikfolden brukes ofte produkter med middels tykkelse, 

mens de tykkeste konsistensene benyttes når man legger filleren dypt inn mot 

benet for å bygge større kinnben eller hake. Man må ha alle disse konsistensene 

til rådighet, gjerne enda flere, for å kunne skreddersy behandlingen for kunden.

«Større lepper må 
bygges over tid»

Yvonne Rouppert

Frøken Dings bruker egne teknikker og nåler som minimerer sjansen for blåmerker. Klinikken har flere typer 
leppeprodukter, og skreddersyr behandlingen for kunden.

Yvonne Rouppert, daglig leder i Frøken Dings, behandler en demomodell.
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Purebeau Fibroblast er en ny og 
spennende behandling som stram-
mer huden og fjerner arr og rynker 
ved hjelp av en såkalt «plasma 
flash».

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Pexels

Nyheten er ikke tilknyttet noen produktserie, 
men kommer fra tyske Purebeau, som også 
har ekspertise innen makeuptatovering og 
microblading. 

– Behandlingen har vært tilgjengelig i 
Tyskland siden 2015, og i andre land siden 
2016. Den er i utgangspunktet forbeholdt 
kosmetiske sykepleiere og klinikker som 
jobber med kosmesøytiske serier, sier Hanne 
Westgaard, som er eier av Beauty Products og 
introduserer nyheten i Norge. 

Kompetanseklinikken på Jessheim er først 
ut med å tilby behandlingen, og startet opp 
i høst. De holder også sertifiseringskurs for 
Beauty Products. 

– Behandlingen kan sammenliknes med 
laser, og passer i utgangspunktet alle, men 
man må ta hensyn til de vanlige kontraindi-
kasjonene. Det er viktig å være klar og tydelig 
i kommunikasjonen med kundene. Få en god 
dialog før man starter opp behandlingen, så 
de vet hva de kan forvente seg. Fibroblast er 
for de som vurderer om neste steg er å gå til 

kirurg. Det er en overflatebehandling, men 
den gir gode resultater, sier Stine Knutsen fra 
Kompetanseklinikken. 

Behandlingen er et alternativ til både 
nåler og skalpell. Man gjør bruk av en 
elektrode som produserer en såkalt «plasma 
flash», som minner om en liten gnist. Lyset 
ledes fra elektroden til huden, som trekker 
seg sammen og fordamper. 

Man skaper et sår, en kontrollert og liten 
skade på huden. Dermed starter hudens egen 
regenereringsprosess, og kollagen og elastin 
kommer til. Det er viktig å ikke pille på 
huden etter behandlingen. Kunden vil se en 
umiddelbar forbedring ved at vevet hever seg, 
for så å synke etter et par dager, før regenere-
ringen kommer i gang og det løfter seg igjen. 

–  Det dannes små sår, skurver, i det øverste 
hudlaget. De faller av etter fem til sju dager, 
men kan dekkes med sminke. Huden leges 
veldig fort, og kunden kan raskt gjenoppta 
sine vanlige aktiviteter. Man er tilbake i jobb 
mye fortere enn om man for eksempel skulle 
tatt en øyelokkoperasjon, og blir ikke «løftet» 
godt nok, kan man ta to-tre behandlinger.

Det er dessuten veldig viktig for resulta-
tet hvordan kunden etterbehandler huden 
hjemme. Man må se på dette som en 
brannskade. Men selv om behandlingen kan 
virke dramatisk, foregår den oppå huden, 
i motsetning til tatovering, microneedling 
og Skinpen, som stikker dypere, sier Hanne 
Westgaard fra Beauty Products, som selv har 
prøvd den nye behandlingen under øynene.

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

Øk fortjenesten! 
FORNY SALONGEN DIN MED CRYO 21! 

Dui Clinique AS (Eneimportør)  Tlf:  33 33 48 90 / 928 69 061        E-post: post@duiclinique.com         Web:  www.cryo21.no

 
- Nå har  jeg endelig funnet en 
måte å komme meg ned i vekt 
på og det er med Cryo 21. Jeg 
mistet 10 cm rundt magen 
etter fire behandlinger, sier 
Ellen Tone Repstad fra Søgne 
fornøyd. 

– For en tid tilbake fikk jeg en 
forgiftning hos tannlegen. Jeg 
ble overfølsom, og gikk opp 
50 kilo på et år. Jeg ble into-
lerant mot en rekke matvarer  
 

og uansett hva jeg gjorde så gikk 
ikke kiloene bort, forteller Ellen 
Tone. - Så leste jeg om Cryo- 
terapi og tenkte at dette måtte  
være for godt til å være sant. 

Hun reiste til Tønsberg for 
en demonstrasjon av Cryo 21 i 
begynnelsen av april 2016. Da 
fikk jeg selv behandling med 
Cryo 21. Jeg ble så imponert 
over hva denne maskinen kun-
ne gjøre at jeg kjøpte maskinen 
med en gang . 

Planen var å kun bruke Cryo- 
apparatet privat
Da Ellen Tone kjøpte maskinen 
hadde hun ingen planer om å 
bruke den på andre enn seg selv.  
Men dette endret seg fort.      

- Etter at jeg så hvor gode 
 

resultater man kan få med Cryo 
21, har jeg startet opp med be-
handlinger i lokaler hjemme i 
kjelleren, forteller hun videre. 
Ellen Tone har nå utført ca. 300  
behandlinger i salongen sin 
Kroppen i balanse, og hun har 
mange fornøyde kunder. 

Fikk hjelp til oppstarten
- Jeg har fått god hjelp fra Dui 
Clinique under oppstarten, 
både med opplæring og ved 
spørsmål som har kommet un-
derveis. Min yngste datter har 
også startet opp med behand-
linger med Cryo 21 i Grimstad 
med gode resultater. 

Flere kurs og seminarer
Jeg har siden vært på flere kurs 

og seminarer der jeg har fått 
lære om hvordan man kan få 
gode resultater med denne uni-
ke maskinen. Jeg har lært  hvor-
dan den kan anvendes til ulike 
typer behandlinger fra blant 
annet smertelindring og beten-
nelser til ansiktspleie og rynke-
behandling. 

– Dette er den gøyeste job-
ben jeg har hatt, avslutter hun 
med et stort smil.

Jeg trodde det var for godt til å være  
sant, men så fikk jeg prøve Cryo 21 selv!

“ 
Jeg gikk ned 10 cm 

rundt magen med kun  
4 behandlinger.

FO
TO

: P
riv

at

Frys fettet bort! Bli en del av 
Cryo-familien  
du også!

Man jobber på hver side av rynkene, slik at huden trekker seg sammen og får et løft. 

En foryngende 

GNIST
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THE ART 
OF SKIN 
RESURFACING

PHFORMULA er en pharma-cosmeceutical produktserie basert på  
teknologien til regenerativ medisin og er et resultat av en innovativ  

allianse mellom cosmeceuticals og medisinske produkter. 

 9Hud-resurfacing
 9Patentert leveringssystem (PH-DVC™)

 9Kontrollert levering av aktive ingredienser uten negative sideeffekter
 9Helhetlig hudprogram, skreddersydde behandlinger til alle hudtilstander

Ønsker du å vite mer om pHformula og hvilke muligheter pHformula kan gi deg og din klinikk?
Kontakt Beauty Products AS, kundeservice@beautyproducts.no | 23 19 10 00 

www.beautyproducts.no | www.phformula.com

phformula annonse til kosmetikk 3 mm bleed.indd   1 12.10.2017   15.14.00
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

DOCTOR BABOR
Hyaluronsyre er kjent for sin effekt på fuktighet og dermed 
hudaldring. Hydro Cellular Hyaluron 
Cream og Hyaluron Infusion inneholder 
Babors HYPE kompleks av høy-, medium- 
og lavmolekulær hyaluron-
syre sammen med peptider, 
som tilfører intensiv fukt 
og stimulerer hyaluronsyre-
produksjonen i huden samt 
dannelsen av kollagen-
bindende proteiner.

Tjøstolvsen AS 
tlf: 51 95 93 00

DERMALOGICA
Glatt ut synlige linjer mens du sover! Dermalogicas 
nye Nightly Lip Treatment strammer opp, tilfører 
fuktighet og gjenoppbygger huden på og rundt 
leppene om natten. Nøkkelingrediensene er indisk 
søterotekstrakt, sesamfrøekstrakt, sheasmør, 
eplefruktekstrakt og glyserinkompleks. Produktet 
gir også volum til leppene (veil. pris kr 695/10 ml).

Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

DERMALOGICA
Stress Positive Eye Lift er en høyeffektiv leave-on øyemaske
som reduserer synlige tegn på stress og gir huden rundt 
øynene et løft. Den kan brukes 
både dag og natt – eller som 
«førstehjelp» ved behov. Ekstrakt 
av vill-indigofrø lysner mørke ring-
er, mens sjøvannekstrakt og arktisk 
alge gir mindre hovenhet og poser 
under øynene. En unik applikator 
kjøler ned og stimulerer huden, og 
resultatet blir et strålende og vå-
kent blikk (veil. pris kr 795/25 ml).

Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

DERMALOGICA
PreCleanse Balm løser opp smuss og sminke umiddelbart, og 
er årets viktigste rensenyhet. Den har en luksuriøs 
konsistens som forvandler seg fra balm 
til olje, og fjerner alt; vannfast 
maskara, foundation, solkrem, 
leppestift – ja, selv vippelim, 
hårfjerningsvoks, teatersminke og 
tyggegummi i håret! Med et naturlig 
Biolipid Complex styrker den hudbar-
rieren og holder på fuktigheten. Balmen 
er perfekt på reise, i veska og i trenings-
bagen. Brukes før vanlig rens og selges med 
en rensevott (veil. pris kr 495/90 ml).
 
Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

HOMMER
Den greske herreserien HOMMER har utviklet Hair & Beard 
Balmade, en krysning mellom balsam og stylingpomade som 
er ideell til stell og temming av vilt og 
uregjerlig skjegg. Det revolusjoner-
ende produktet gir også en avslappet 
styling på kort til mellomlangt hår. 
Formelen er laget med hampolje og 
barbary fikenolje som beskytter hår 
og hud, mens sheasmør, olivensmør 
og naturlig keratin gir næring og glans 
(veil. pris kr 440/100 
ml).

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

PCA SKIN
Detoxify Mask er en nyhet for både  
profesjonelt bruk og salg. Masken 
absorberer olje og urenheter, og virker 
svært balanserende for huden ved at 
den inneholder japansk hvit leire. Har 
evnen til å rense selv de minste porene, 
og er ekstremt effektiv for å avgifte 
huden. Masken holder huden klar, ren 
og reduserer synligheten av porer. Den 
passer til alle hudtyper, men er ideell for 
en fet hudtype og hud med tendenser til 
utbrudd (veil. pris kr 690/60 ml).

Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

DMK LIMITED
Forestill deg å bruke et produkt som 
skaper en usynlig, nettlignende struktur 
for å løfte, stramme og tone det delikate 
området rundt øynene, akkurat som 
en filler. Eye Web er en øyekrem som 
styrker og beskytter hele øyeområdet. 
Motvirker aldringstegn og reduserer 
mørke ringer og poser. Gjør øyeområdet 
ungdommelig, friskt og glatt (veil. pris kr 
1295/15 ml).

Hexa AS 
Tlf: 73 83 37 60
www.hexa.no

DR. SCHRAMMEK
Nytt fra Dr. Schrammek er Vitamin C Beauty Flash, en real 
antirynkekur som utnytter effektiviteten av vitamin C på 
et helt nytt nivå. Ved hjelp av et 2 Step-system inneholder 
produktet ren vitamin C som nyaktiveres direkte før påførelse. 
Reduserer linjer, hyperpigmentering og tap av elastisitet, og 
booster en sliten og trøtt hud (veil. pris kr 1150).

Dermelie AS
post@dermelie.no

DARPHIN
Prédermine Sculpting Night Cream er en rik og luksuriøs 
nattkrem som stimulerer cellefornyelsen og reverserer even-
tuelle skader i huden. Kremen inneholder aktive botaniske 
ingredienser som booster kollagenproduksjonen, virker umid-
delbart oppstrammende og jevner ut linjer og rynker. Préder-
mine er en premium anti-age linje som jobber med å bekjempe 
aldringstegn samtidig 
som fuktighetsgivende 
og nærende ingredi-
enser gjør huden smidig 
og myk (veil. pris kr 
1339/50 ml). 

Beauty Products AS
tlf: 23 19 10 00

MATIS
Réponse Corrective-serien utvides med to flotte nyheter 
til julebordsesongen. Express Lift Concentrate er et aske-
pottserum i ampuller som glatter ut tretthetstegn og gir en 
strålende hud med perfekt glød. Produktet kommer i et prak-
tisk reiseformat, der en ampulle er nok til to påføringer. Lift 
Performance Care er en sensorisk krem som virker skulptur-
erende, løftende og oppstrammende. En facelift på krukke!

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

BIO SCULPTURE GEL
Bio Sculpture introduserer 
et nytt og kompakt 
Nail Art Kit for kreative 
neglteknologer. Settet 
inneholder åtte høypig-
menterte fargegeléer på 
tube, åtte sjablonger, en 
metallplate, to runde 
puffer og seks spisse 
puffer som passer perfekt 
til ombréteknikk og en 
steg-for-steg manual 
(veil. pris kr 1512).

Bio Sculpture Scandinavia AB
info@biosculpturescandinavia.com

HENNÉ ORGANICS
Nyheten Lip Tint fra Henné Organics er en ultrafuktgivende 
leppepomade med diskret farge som smelter sammen med 
din naturlige leppefarge. Den virker pleiende og mykgjørende, 
gir en naturlig finish, og finnes i fire delikate farger (veil. pris 
kr 189).

Hexa AS 
Tlf: 73 83 37 60
www.hexa.no
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MERKEVAREREGISTER
111 Skin/Elements Group

A
Adam & Eve Wax/ Waxing Palace & 

Products
Acorelle/Nordic Organic
Akileine/Thorsen Biovital
Alphanova/Nordic Organic
Amazing Shine/ Tone Lise  

Akademiet
Amie/Cosmotrade Sweden
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Ardell/J. Nordström Handels
Ardell/Tone Lise Akademiet
Astonishing Nails/Beauty Products
Aura Allure Spray Tan/ Beauty 

Products
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B
Babor/Tjøstolvsen
bareMinerals/Dermanor
Batiste Dry Shampoo/Aspire Brands
Batiste Stylist/Aspire Brands
Beauty Beam/Elle Basic
Beauty Made Easy/ Cosmotrade 

Sweden
Beauty Smile/Beauty Company
Be Berry/Aspire Brands
Being by Sanctuary/Beauty Products
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
Berodin/Waxing Palace & Products
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Blossom Jeju/Happyskin
BOHO Green Revolution/ Nordic 

Organic
Bomb Cosmetics/ Cosmotrade 

Sweden
Bronze Ambition/ Cosmotrade 

Sweden
Brow by Mii/Beauty Products
BubbleT/Cosmotrade Sweden
Bulldog/The Hair&Body Company
Buxom/Dermanor

C
Café de Bain/Cosmotrade Sweden
Callus Peel/SkinNordic
Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/SpaSupply Norge
Charles Worthington/ Beauty  

Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Christian Faye/Beauty Products
Clean + Easy/Tone Lise Akademiet
CND Shellac/Thorsen Biovital
CND Shellac/NeglAkademiet
CND VINYLUX/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Cotoneve/Beauty Products
Creightons Haircare/ Cosmotrade 

Sweden

D
Darphin/Beauty Products
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
de_CURE/de_CURE Norway
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/HH Cosmetique
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dirty Works/Cosmotrade Sweden 
Disney/Elle Basic
d.j.v. MIARAY/ J. Nordström 

Handels
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dresdner Essenz/CosMie
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie
Dr. Salts/Cosmotrade Sweden

E
Eco by Sonya/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Ecru New York/Beauty Products
Elemis/Dermanor
e.l.f. Cosmetics/SpaSupply Norge
Elina/CosMie
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Erbario Toscano/ Cosmotrade 

Sweden
Esqido/Beauty Products
Evanesce/Elements Group

EveLom/SpaSupply Norge
Evolve Organic Beauty/Nordic 
Organic
Exuviance/HBS-Sweden 

F
FAB Hair/Elle Basic
Fashion TV/Tone Lise Akademiet
FeetForm/Thorsen Biovital
Ferrari/Cosmotrade Sweden
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/ Fred 

Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Fudge Urban/Beauty Products

G
Garden of Green/Body Green
Gatineau Paris/HH Cosmetique
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Gelish/Tone Lise Akademiet
Giovanni/CosMie
Good Things/Cosmotrade Sweden
Grecian/Letsfaceit Nordic
Green People/Elle Basic
Guinot/Beauty Products

H
Hanae Mori/Alldis
Happy Naturals/ Cosmotrade 

Sweden
Harmony/Tone Lise Akademiet
Héliabrine/Thorsen Biovital
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Herbalind/CosMie
HerbOlive/CosMie
Hive of Beauty/HH Cosmetique
Holiday/Dermanor
Hommer/Happyskin
Human + Kind/ J. Nordström 

Handels

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
Institut Karité/Alldis
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
ItalWax/Beauty Company

J
James Reed/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Just for Men/Letsfaceit Nordic

K
K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kardashian Beauty/ SpaSupply 

Norge
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kind Natured/Cosmotrade Sweden
Kisby/CosMie
Kissed by Mii/Beauty Products
K-Pro/Body Green
Kårby Organics/Dermanor

L
LaBeeby/HH Cosmetique
Lalique/Alldis
Lashem/Beauty Products
Laufwunder/Skintific
Leighton Denny/SkinNordic
Lepo/CosMie
Less is More/Nordic Organic
Ling/SpaSupply Norge
Lip Smacker/Aspire Brands
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products

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
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
MeMeMe/Cosmotrade Sweden
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mille Ulivi/Nordic Organic
Mini Mani Moo/ J. Nordström 

Handels
Mini Mani Moo/ Tone Lise  

Akademiet

www.kerstinflorian.no

Rejuvenating Anti-Stress
nullstiller & revitaliserer

Rehydrating Neroli
tilfører oksygen & beskytter

Clarifying Lavender
myker opp & beroliger

Gi næring og myk opp huden med frøolje 
fra hagtorn, argan, jojoba og engkarse.

Økologiske ansiktsoljer

NYHET!

K-Beauty på norsk
Elle Basic har lansert det nye varemerket Beauty Beam i VITA. Fokuset 

ligger på ansiktsmasker med innovative og trendy ingredienser, 

som drageblod, bigift og wasabi. Det finnes tre forskjellige leirmasker, 

som produseres for Elle Basic i Korea.
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Miriam Quevedo/Prettygood
Mokki Eyewear/Mokki
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/SpaSupply Norge
Mustela/Alldis

N
NailPerfect/Tone Lise Akademiet
Nappa/Body Green
Natural Basics/Elle Basic
Natures Way/Body Green
NeoStrata/HBS-Sweden 
Nimue/Beauty Products
Niod/Dermanor
NOIR Stockholm/Prettygood
Nueva/J. Nordström Handels

O
Organic Colour Systems/
Frisørgrossisten
Organic Island/Nordic Organic
Organickonjacsponge/NelaTrade

P
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharma Skincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products

Philip B/SpaSupply Norge
Photonova/Powerlite
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
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/Beauty Products
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
Siligo/Beauty Products
Sisley/Sisley
SkinBetter Science/Dermanor
SKIN Camilla Pihl/Elle Basic
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 Perfect V/SpaSupply Norge
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
White to Brown/Beauty Company
Wunder2/NOR Cosmetics

X
Xanitalia/Skintific
You & Oil/Elements Group

Z
ZAO Organic Makeup/ Nordic 

Organic
Zarko Perfume/SpaSupply Norge
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

LEVERANDØRREGISTER
Alldis AS
Oscars gate 27
0352 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no

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

Beauty Company A/S
Ringveien 14
1524 Moss
Tlf: 942 40 250 
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

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: +46 733 545 444
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

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

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no
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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
Nyvegen 23
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
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se

Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se

NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

NelaTrade
Ölsboda 528
SE-693 91 Degerfors
Sverige
Tlf: +46 708 99 0767
lars@nelatrade.se
organickonjacsponge.se

NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Holtegata 32
0335 Oslo
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no
nordicorganic.no

Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

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
post@skinthal.no
skinthal.no

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

Tone Lise Akademiet AS
Haslevangen 15
0579 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

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, smykke-
skrin og skreddersydd emballasje

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

VIL DU VÆRE MED I 

MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET? 

Ta kontakt med Kristine Rødland 

på telefon 909 65 259 eller 

krrodland@gmail.com. �

ANDRE 
LEVERANDØRER
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�KLASSIKER

Touche Éclat
Tenk at det er 25 år siden Touche Éclat kom til. Den gylne pennen blir flittig kopiert –  

og er fremdeles en bestselger for Yves Saint Laurent.

Tekst: Kristine Rødland

Touche Éclat ble skapt av Terry de Gunzburg, en fransk makeup-
artist som i 1998 startet opp sitt eget varemerke, By Terry.

Fra 1985 til 1998 jobbet hun imidlertid for 
YSL Beauté, og hun har fortalt i intervjuer 
hvordan Touche Éclat kom til. Produktet var 
inspirert av hennes personlige metode: hun 
likte å bruke børste for å påføre foundation, 
ikke svamp, og hun hadde et hemmelig 
«våpen» når hun jobbet med å legge sminke.

– Jeg blandet sammen tre forskjellige tek-
sturer: foundation, fuktighetslotion og toner, 

som jeg med en flat og liten børste påførte over foundation for å 
friske sminken opp. På denne tiden eksisterte ikke ordet «glow» 
i makeup, og jeg brukte tre år på å overbevise ledelsen i YSL om 
å lansere produktet. Det var langt foran sin tid, har hun uttalt til 
magasinet Forbes.

Det tok også tid å få formuleringen på plass, visstnok krevdes 

det rundt 2000 forsøk. Og til slutt var det Yves Saint Laurent 
«himself» som måtte gi den endelige godkjenningen, slik at 
Touche Éclat kunne settes i produksjon. 

Terry de Gunzburg jobbet tett med den legendariske mote-
skaperen, og var med i hans innerste krets. Da han presenterte  
sin siste ready-to-wear kolleksjon i 1998, sluttet også hun og  
satte opp sitt eget konsept.

Så hva er egentlig Touche Éclat? En concealer, en foundation, 
en highlighter, eller litt av alt? Produktet dekker minimalt, men 
jevner likevel ut og gir en mykt skimrende effekt. Det har blitt 
kalt tryllestav og åtte timers søvn på boks, mens Terry de Gunz-
burg selv har fått tilnavnet «glow-guru». 

For mens makeupen i 1992 skulle være dekkende og matt, vil 
alle nå ha sminke som gir glans. 

Glow – eller på fransk éclat – forbindes med ungdom, lykke og 
god helse. Skinner huden ser den også levende og vakker ut. 

Reklamebilde for Touche Éclat fra 2013 med Ginta Lapina.

Touche Éclat ble lansert i 1992, 
og selger godt fremdeles.

Terry de Gunzburg.



EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

Oppdag avansert høyteknologisk 
hudpleie fra Exuviance

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

O
RIG

INAL  QUALITY  G
U

ARANTEED  BY  EXUVI
AN

C
E

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

SIKKERHET
Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk 
forskning på hudpleie.

TRYGGHET
Produktet selges av utdannede hudterapeuter. 
Personlig, profesjonell rådgivning og original-
produkter er avgjørende for best mulig resultat 
og for at du skal oppnå sukess.

www.exuviance.no

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

GNISTRENDE JULEGLØD 
MED DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®

Se strålende ut i alle sosiale sammenheng i en hektisk førjulstid. 
Med GREEN PEEL® Fresh Up får huden en effektiv antirynke 

og en glød du ikke kan sminke deg til.

W W W. S C H R A M M E K . N O
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+OLE HENRIKSEN
RUDOLPH CARE
INGLOT

Nisjeduft  

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

KOSMETIKK

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

www.ardelllashes.com 

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

Kosmetikk_Ardell_KBA.indd   1 2017-11-07   15:29:41

BÆREKRAFTIG 
SKJØNNHET

BÆREKRAFTIG 
SKJØNNHET

Trendspaning 
for huden
Trendspaning 
for huden

– EN VOKSENDE TREND


