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BliVakker
EN SUKSESSHISTORIE

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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GREEN PEEL®
THE  POWER OF NATURE

NR. 1 I VERDEN

GREEN PEEL®

PÅ NATURLIG  HUDFORNYELSE 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 attraktiv 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.
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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 50 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.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
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. 
www.exuviance.no

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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� LEDER

KOSMETIKK 2018 nærmer seg slutten, og vi håper det har 
vært et godt år for dere, våre kjære lesere, 
som jobber i bransjen. 

Det er en bransje som er drevet av innova-
sjoner, der det hele tiden lanseres nyheter. Nå 
ser vi at det også skjer mye nytt i handelen 
som kan være utfordrende for mange. 

For selv om økonomien i Norge vokser, 
og nordmenn vil få mer penger mellom 
hendene i 2019, er strukturen i varehandelen 
i endring. 

Vi ser det i kjøpesentrene, der varesam-
mensetningen er i ferd med å forandre 
seg i retning mindre klær og sko, og mer 
servering. Vår bransje er i så måte heldigere 
stilt, for det etableres fortsatt mange nye 
kosmetikkbutikker og konsepter. 

Spørsmålet er hvor lenge det kan vare? 

Et tydelig utviklingstrekk det siste året 
har vært fremveksten av nye lavpriskjeder 
som Loco og Normal. Normal har på kort 
tid åpnet nesten 50 butikker i Norge, mens 
Loco i skrivende stund har 18 butikker pluss 
nett. 

Sammen med aktører som Nille og 
Europris, vokser de nå i prosent mye mer 
enn netthandelen. Det påvirker dagligvareka-
nalen, der det nå er en negativ utvikling når 
det gjelder salg av kosmetikk, det påvirker 
massemarkedet og frisørsalongene. 

Samtidig ser vi at netthandelen øker, kan-
skje særlig netthandel av varer i utlandet, og 
her er kosmetikkbransjen særlig utsatt.

 Så hvordan navigere i dette landskapet? 
Vil butikkenes rolle endre seg, vil vi få 
flere «brand stores» der leverandørene tar 
kontroll? 

Vi forsøker å belyse temaet ved hjelp av 
de nyeste tallene fra bransjen, og har i tillegg 
vært på et spennende besøk hos BliVakker 
i Kristiansand, som nå for første gang har 
åpnet en fysisk butikk.

I tillegg skjer det interessante ting på leve-
randørfronten, med nye konstellasjoner og 
forretningssamarbeid. Solis skal innlemmes 
i Scandinavian Cosmetics Group, sammen 
med EMH, og fra nyttår får også E. Sæther 
AS større oppgaver. 

I omskiftelige tider er det viktig med et 
bransjeblad som kan fange opp det som 
skjer, formidle innsikt og gi kunnskap. Mar-
kedet for skjønnhetsprodukter har aldri vært 
så dynamisk som det er nå, og vi ser med 
spenning frem mot 2019.
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Kristine 
Rødland.

Vi har vært på lanseringsevent med IT Cosmetics i 
Stockholm.

I neste nummer
Gå ikke glipp av vårt eksklusive intervju med Ellinor 

Sæther, damen som tar utfordringer i kosmetikkbransjen 

på strak arm. Hun leder sitt eget firma Sæther Nordic 

A/S i Danmark med datterselskaper i Norge, Sverige 

og Finland, styrer over 70 brands, har 184 ansatte – og 

fortsatt mange planer.
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NYHETSMIKS Tekst: Kristine Rødland

Sæther overtar Revlon/Elizabeth Arden
Revlon/Elizabeth Arden har inngått en avtale 
som innebærer at Sæther Nordic A/S tar over 
som offisiell distributør av husets merkevarer 
i Danmark, Norge, Sverige og Finland fra 1. 
januar 2019. 

I tillegg til prestisjemerket Elizabeth Arden, 
dreier det seg om en rekke dufter, samt Cutex 
og forskjellige consumer brands fra Revlon. 

I Danmark og Sverige inngår også fem profe-
sjonelle hårpleiemerker – Revlon Professional, 
D:FI, Orofluido, Intragen og American Crew 
– i avtalen.

Revlon/Elizabeth Arden-organisasjonen har 
per i dag sitt skandinaviske hovedkontor i 
Brøndby i Danmark. De stenger nå dette, og 
flytter sammen med E. Sæther A/S. 

Moroccanoil ble grunnlagt av Carmen Tal og hen-
nes daværende ektemann for 10 år siden, og leverer 
fortsatt nytenkende produkter. Nytt nå er Color 
Complete, som er deres første spesialserie for farget 
hår. 

Color Complete består av fem produkter, to for 
behandling i salong før og etter farging, og tre til 
hjemmebruk for å bevare og beskytte resultatet. 
Produktene jobber sammen, og styrker, reparerer 
og forsegler hårstråene for optimal bevaring av 
fargen. Brukes hele serien, fremstår håret blankt og 
nyfarget i flere uker.

Kerstin Florian 40 år
I år feirer Kerstin 
Florian 40 år for sitt 
selskap Kerstin Florian 
International. Det ble 
grunnlagt i et lite spa på 
Laguna Beach i 1978, 
og har nå blitt et stort 
og kjent varemerke som 
finnes i mer enn 200 
spaanlegg og dagspa 
verden over. Dagens 
hovedkontor er på 6000 kvadratmeter, og ligger i 
California. 

Kerstin selv er svensk, men flyttet til USA på 
1960-tallet. Der fikk hun en visjon om å lage mer 
naturlige og plantebaserte hudpleieprodukter. Hun 
hylles som en drivkraft innen spabransjen, og ble 
i høst utnevnt til «Industry Icon of the Year» av 
bransjebladet American Spa.

10 år som innovatør

Organic Grapefruit Black Pepper Bath & Body Oil er en 
nyhet fra Kerstin Florian.

Kerstin Florian hedres i høst.

Kerstin Florian 
lanserer nå produkter 

med probiotika.

Retinol Ceramide Capsules og Beautiful 
Color Liquid Lip er to høstnyheter fra 
Elizabeth Arden.
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Carmen Tal er 
grunnlegger av 
Moroccanoil.

Color Complete-serien består av 
totalt fem produkter.
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Tekst: Kristine Rødland Foto: Keith Kandell/YSL Beauté, Shutterstock, Unsplash og produsentene

Tyskland har en ledende posisjon når det gjelder natur-
lig kosmetikk, og kategorien er i vekst, så hvorfor ikke 
dra til Nürnberg for å gjøre innkjøp? Den tyske messen 
Vivaness gir førstehåndskunnskap om nye produkter, 
varemerker og trender, og arrangeres fra 13. til 16. 
februar 2019. 

Messen har strenge kriterier for deltakelse og tar 
avstand fra grønnvasking. Internasjonale nisjemerker 
og nykommere presenteres i et spesialshow som heter 
Breeze, og i tillegg blir det fokus på nye, tyske merker. 
Nettverksbygging og gode, faglige foredrag bidrar også 
til å trekke folk til messen i Nürnberg.

Ny YSL-ambassadør
YSL Beauté har utnevnt Kaia Gerber, datter av 
Cindy Crawford, til ny Makeup Ambassador. Hun 
er bare 17 år, men har allerede markert seg godt i 
internasjonale motemagasiner og på catwalken. Nå 
jobbes det med kampanjer for Rouge Volupté Shine, 
Touche Éclat og Mascara Volume Effet Faux Cils, 
som skal publiseres i 2019.

Mer miljøvennlige forpakninger
Kosmetikkindustrien bidrar stort til 
forbruket av plast, men stadig flere 
ønsker nå å gjøre noe med det. 

Simon Duffy, grunnlegger av Bull-
dog Skincare for menn, vil gi merket 
en mer bærekraftig og etisk profil, 
og lanserer derfor ulike tiltak som 
tar sikte på å redusere forbruket av 
vanlig plast. Nytt nå er forpakninger 
som inneholder plast fra sukkerrør, en 
innovasjon som gir mindre CO2-
utslipp og mindre forbruk av fossilt 
brennstoff.

Sukkerrør-plast fremstilles gjennom 
ekstraksjon av etanol fra sukkerrøret. 

Etanolen bearbeides videre til poly-
etylen og gir en plast som er betydelig 
mer miljøvennlig, selv om bruksegen-
skapene ikke skiller seg nevneverdig 
fra mer tradisjonelle plastmaterialer.

Et norsk merke som tenker i de 
samme baner, er Define fra Orkla 
Home & Personal Care. 
De lanserer nå RÅ sjampo 
og balsam med kortreiste, 
skandinaviske ingredien-
ser og forpakninger laget 
av resirkulert plast. 

Vivaness 2019

Kaia Gerber er en ny stjerne på modellhimmelen.

Bulldogs nye kremtuber er laget av plast fra sukkerrør.

Defines nye sjampo RÅ selges 
i flasker av resirkulert plast.
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Adgang kun

for fagbesøkende

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

into natural beauty

Nürnberg, Tyskland

13. – 16.2.2019

Internasjonal fagmesse for naturlig kosmetikk

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

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

COSMOS NATRUE
I samarbeid med

INSPIRASJON TIL SANSENE
Naturkosmetikk for alle sanser. Bli med og la deg begeistre når mer 

enn 250 internasjonale utstillere presenterer sine nyeste produkter. 

Legg turen innom VIVANESS og bli inspirert av kosmetikkens verden 

– innenfor følgende hovedkategorier:

• Nyheter og trender

• Opplev og utforsk

• Kunnskap og læring

Les mer om VIVANESS her:

VIVANESS.COM

VI19_92x265_NO_KOSMETIKK_BES.indd   1 01.10.18   07:42

Håndlaget på Island
Den nordiske naturen har mye flott å by på. Fra Island kommer Rå 
Oils – 100 prosent naturlige og veganske hudpleieprodukter som 
bekjemper tørr og flakete hud, sensitiv hud og akne. De inneholder 
nøye utvalgte oljer og er håndlaget i små porsjoner.

Rå Oils ble etablert i 2013 av mor og datter-duoen Elín og Fríða 
for å løse Fríðas langvarige problemer med akne. Moren Elín er 
hudpleier og aromaterapeut i Reykjavik, og det er Finally AS som tar 
produktene til Norge.

Acne Therapy er Rå Oils’ kanskje mest kjente produkt.

Fotpleie med wow-effekt
Sveitsiske SatisFeet er en ny utfordrer i 
markedet for profesjonell fotpleie, og har på 
bare fire måneder gjort seg godt bemerket i 
sitt hjemland. 

– De har på kort tid fått mer enn 700 for-
handlere i Sveits, og det sier alt om produk-
tenes wow-effekt, sier Caroline Normann fra 
Kokong, som lanserer SatisFeet i Norge. 

Serien består av kun ni produkter som skal 
dekke et bredt spekter av tilstander. Åtte av 
dem kan benyttes av diabetikere, og i stedet 
for tube, har de et hygienisk «airless-system» 
med pumpe som gjør at man kun bruker det 
man trenger. Noe ikke minst de eldre setter 
pris på. 

– Brukervennligheten gjør at de eldre 
synes kremene er lette å håndtere, og de føler 
at de varer lenger når man ikke søler bort 
produktet. Alle kremene inneholder dessu-
ten stamceller hentet fra eple, sier Normann.

SatisFeet er utviklet 
og produsert i Sveits, 
med lette, absorberende 
konsistenser.
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Tre generasjoner
I 1958 lanserte dr. Christine Schrammek 

Green Peel Classic. En urtebasert og helt 

naturlig peeling som nå er mer populær enn 

noen gang. I 1967 utviklet hun også  

Blemish Balm, som går for å være den  

originale BB-kremen. 

Datteren, dr. med. Christine Schrammek-

Drusio, tok over fagansvaret i 1988 og 

gjorde serien medisinsk underbygget. Nå er 

hennes datter, Christina Drusio, snart ferdig 

hudlege og klar til å videreføre familiebedrif-

ten, som i fjor hadde sitt beste år noensinne.

Dermelie og Dr. med. Christine Schrammek vant pris 
for beste stand under Bergen Beauty i oktober.

Urtene i Green Peel hjelper huden til å hjelpe seg selv. Målet er en sterk hudbarriere og en hud i balanse som eldes senere. Foto: Geir Øyvind Gismervik

Dr. med. Christine Schrammek-Drusio besøkte Norge 
for aller første gang under jubileet 29. september. Her 
sammen med sin mann Martin Drusio og Export 
Manager Birgit Schmitz.

Green Peel er en populær behandling blant menn, 
spesielt ekspressutgaven på 30 minutter i lunsjen.
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Eli om:
Arbeidsglede
– Jobben har alltid vært min store liden-
skap. Jeg føler meg utrolig privilegert som 
har hatt jobben som min største hobby. 
Antall arbeidstimer i døgnet har aldri vært 
noe tema. Etter over 40 år i bransjen er jeg 
fremdeles brennende engasjert i mitt fag, og 
har nå to firma med et team på 14 stykker. 

Jeg ble introdusert til Green Peel og Dr. 
med. Christine Schrammek hudpleiese-
rie allerede i 1988. En medisinsk utviklet 
peeling på ren plantebasis. Jeg føler meg 
privilegert som har så mange års erfaring 
med langtidsresultatene, og har opplevd å se 
urtenes helbredende kraft. 

Eli om:
Haugesund Hudpleieklinikk
– 1. september 1980 startet jeg Haugesund 
Hudpleieklinikk, og fra første stund har 
målet vært å gi kundene resultater de ikke 
kan oppnå hjemme. Det har vært mange 
lange dager med takknemlige kunder og fulle 
lister. Gjennom 40 år har jeg jobbet med 
utallige behandlingsteknikker og hudpleiese-
rier, med og uten legesamarbeid, men det er 
utvilsomt Green Peel og Dr. med. Christine 
Schrammek hudpleieserie som har gitt de 
mest fornøyde kundene.

Eli om:
Livets brutale virkelighet
– Våren 2009 opplevde vi det verste som kan 
skje i en familie. Den eldste av våre to sønner, 
Dag, fikk vite at han hadde kreft i et avansert 
stadium. Utallige besøk hos diverse fastleger 
hadde ikke fanget opp den alvorlige tilstan-
den. Hans aktive liv med idrett og jusstudiet 
hadde overskygget symptomene på sykdom. 

Med mål om å gjøre han frisk, ble han 
med i et internasjonalt forskningsprosjekt. 
Han gjennomgikk kontinuerlige og brutale 

behandlinger, men kreften var nådeløs og 16 
måneder senere, 4. oktober 2010, døde han.

Eli om:
Kommunikasjon
– Fire uker før Dag døde, ble han overtalt 
til å gjøre et intervju. Det skulle vise seg å 
bli hans siste kvalitetsdag. I nydelig vær 
ser vi han danse på bølgene på sin siste 
wakeboard-tur: «En må jo gjøre det som 
gjør livet verdt å leve.» 

Intervjuet er blitt til en 70 minutters 
film kalt «I have cancer I have nothing 
to fear». En film som er etterspurt i 
forskjellige sammenhenger i inn- og 
utland. Filmen handler om hverdagen 
pasienter og helsepersonell står overfor, 
og er blitt en del av kommunikasjons-
undervisningen på medisinstudiet. 

Møte med Eli Holme Lie:

GRØNT JUBILEUM
Hun har mye av æren for at Green Peel, som nå fyller 60 år, er blitt så populær i Norge.  

Siden 1980 har hun også drevet Haugesund Hudpleieklinikk, og kundene kan ikke unngå å  
legge merke til at hun alltid har et oppriktig engasjement og kjærlighet til mennesker.

– Etterspørselen etter det grønne, naturlige, bærekraf-
tige og parabenfrie er større nå enn noen gang, sier Eli 
Holme Lie, som har jobbet med Green Peel i 30 år.
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Eli om:
Å feire livet
– Historien gav inspirasjon til et teaterstykke 
som Dag selv var med på å planlegge, og 
som gikk for fulle hus to år etter hans død. 
Stykket handler om å gjøre døden mindre 
fryktløs, å se døden i øynene mens en feirer 
livet. Han minnet alle på å «leve i nuet, ta 
vare på hverandre, gjøre det vi elsker og gjøre 
alt vi gjør med kjærlighet».

Når en ser døden i øynene skjerpes sansene 
på hva som er rett og galt. Dag lærte oss, og 
alle de som fulgte ham, at livet er et privile-
gium som ikke må sløses bort.

Eli om:
Oppstarten av Dermelie
– Nettopp i denne perioden var det umulig å 
få tak i Dr. med. Schrammek i Norge. Jeg vis-
ste at det ikke fantes noe tilsvarende produkt 
på markedet, så jeg og min kollega Anne 
Karen Taule ble inspirert til å bli distributør 
for et konsept vi visste var rett for det norske 
markedet. Vi kontaktet derfor Dr. med. 
Schrammek i Tyskland, og våren 2012 ble vi 
distributører for varemerket i Norge under 
firmanavnet Dermelie. 

Eli om:
Veien videre
– Å starte med noe nytt og meningsfylt 
gjorde tapet og sorgen lettere å bære. Dags 
høyeste ønske var at vi skulle komme oss 
videre. At livet er for kort til å utsette å leve, 
uansett årsak. Det føltes rett å kunne tilby 
andre terapeuter et enestående hudpleiekon-
sept jeg med sikkerhet kunne gå god for, og 
som har gitt meg fantastiske resultater og 
fornøyde kunder i så mange år. 

Eli om:
Peeling i flere styrker
– Frem til 2010 ble Green Peel kun utført i 
den kraftigste varianten, Classic. En behand-
ling for konkrete hudproblem, og som på 
grunn av urtenes helbredende kraft klarer å 
fornye huden på kun fem dager. Fra 2010 ble 
det i tillegg lansert to lettere utgaver, Fresh 
Up og Energy, og med flere styrker ble Green 
Peel da en behandling for alle. Det var nytt 
og helt unikt. 

Eli om:
De helbredende urtene
– Det er utrolig for en terapeut å kunne tilby 
en organisk peeling med 100 prosent natur-
lige ingredienser. De helbredende urtene i 
Green Peel jobber i synergi med huden, og 
inneholder alle næringsstoffene som hudcel-
lene trenger. 

Det er en behandling som spiller på lag 
med huden. Uten å syre ned eller hulle opp 

hudbarrieren masseres urtene naturlig inn, og 
ingenting går på bekostning av hudens natur-
lige funksjoner. 

Eli om:
Fordelene ved Green Peel
– Kundene elsker den fantastiske gløden de 
første dagene etter en Green Peel. Ikke uten 
grunn er den kjent som kjendisenes favoritt 
på den røde løper. Gnistringen i huden ved 
berøring viser at de næringsrike urtene forblir 
i huden, og stimulerer den fra innsiden i flere 
dager etter hver behandling. 

Konseptet vekker stadig større oppmerk-
somhet som problemløser på hudtilstander 
som akne, store porer, pigmenter, slapp 
hud, solskadet hud, rynker og linjer. Kol-
lagenproduksjonen stimuleres, i tillegg til at 
urtene forsyner huden med det den trenger 
på innsiden. De plantebaserte kremene gir 
beskyttelse og pleie på utsiden. Huden blir 
sunnere, tettere og fastere og får den ultimate 
antirynke-effekt. 

Eli om:
Sensitiv hud
– Kunder med sensitiv hud er lettet over at 
de kan ta en så effektiv antirynke-behandling 
og samtidig styrke huden. Vi samarbeider 
med hudlege og har fantastiske resultater 
hvor hudbarrieren styrkes mot utbrudd av for 
eksempel rosacea og atopisk hud. Kundene 
er lettet over å slippe eller minske bruken av 
preparater som gir negative bivirkninger.

Eli om:
60-årsjubileet

– 29. september i år feiret vi at Green Peel 
ble utviklet av dr. Christine Schrammek for 
60 år siden. Datteren, dr. med. Christine 
Schrammek-Drusio, besøkte Norge for aller 
første gang for å delta i feiringen. Det ble en 
holistisk og minnerik dag utenom det van-
lige, sammen med Schrammek-terapeuter fra 
Alta i nord til Kristiansand i sør. 

Eli om:
Hverdagslykke
– Som hudterapeut er jeg ufattelig takknem-
lig for å få jobbe daglig med mennesker. På 
spørsmål om hva som er det viktigste i livet, 
svarte Dag før han døde: «De mellommen-
neskelige relasjonene.» Dag minnet alle rundt 
seg på å ta vare på hverandre, å leve etter 
indre verdier og gjøre alt med kjærlighet.

Alle som har blitt møtt med likegyldighet 
og ikke blitt tatt på alvor når en trenger det, 
vet hvilken mental smerte og tap av krefter 
det innebærer. Alle vi som jobber tett på 
mennesker, enten i helsevesenet eller som 
hudterapeut, må være oss bevisst hvilken 
påvirkningskraft vi har i møte med andre 
mennesker. 

Velger en å møte mennesker med respekt, 
raushet, ydmykhet og verdighet er det ube-
skrivelig hvilket mangfold av takknemlighet 
en får tilbake. Det er en hverdagslykke som 
gjør hver eneste dag til en fornøyelse. En 
magi som leger og alle som jobber med men-
nesker ikke må gå glipp av.

«Livet er et privilegium som 
ikke må sløses bort»

I Oslo ble Green Peel-jubileet feiret en hel lørdag på The Thief.
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Et fellestrekk ved høstens hårfarge-
lanseringer er at de oppleves snillere 
for håret, og gir mindre risiko for å 
utvikle allergier.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Björn Axén og Wella Professionals 

Björn Axén lanserer Color Shot, en skånsom 
og vegansk hårfarge som gjør at man kan 
bytte stil på en rask og morsom måte. Serien 
består av sju ulike washout-farger som enkelt 
blandes med en valgfri hårbalsam. 

Om resultatet blir diskret eller intensivt, 
avhenger av mengden pigment som tilsettes 
i balsamen. Fargene vaskes gradvis ut med 
sjampo, og finnes i varianter som passer både 
lyst og mørkt hår.

– Jeg har tidligere sagt at hårfarge fra Björn 
Axén, «it’s not gonna happen»! For jeg vet at 
det er mye som kan gå galt når man jobber 
med kjemikalier, og har sett folk som har fått 
brannsår på grunn av hårfarging, forteller 
Johan Hellström. 

Han er daglig leder i Björn Axén-konser-
net, som er et av Sveriges største og mest 
kjente frisørforetak. De driver flere eksklusive 
salonger i Stockholm og Göteborg, tilbyr 
kurs og opplæring og produserer dessuten 
egne hårprodukter for salg i butikk. 

Permanente hårfarger inneholder 
ammoniakk, som åpner skjellaget slik at 
fargepigmentene kan trenge inn i håret, og 
gjerne også hydrogenperoksid som bleker. 
Johan Hellström mener at vanlige forbrukere 
ikke bør farge håret selv, i alle fall ikke med 
vanlig hjemmefarging som inneholder disse 
stoffene.

– Hårfarging krever utdannelse og er et fag 
som skal forbeholdes frisører. Men bruker 
du denne typen washout-farger er det OK 
å gjøre jobben selv. De inneholder rene 
fargepigmenter og blir som en toning, uten 
skadelig ammoniakk og peroksid, sier han.

Toningsfarger kan bare legge seg på over-
flaten av håret, de går ikke inn i kjernen slik 
som permanente farger gjør. 

– Pigmentene fester seg utenpå håret og sit-

� HÅR

MER SKÅNSOMME 

FARGER 
Trenden for pastellfarger er fortsatt sterk, og stadig flere ønsker 

også midlertidige farger i håret. Her fra Björn Axén.

Björn Axén lanserer Color Shot, en ny og skånsom hårfarge som skal blandes med vanlig balsam. 



ter så lenge de kan. «No harm done». Men i 
og med at fargen ikke «åpner» håret, fungerer 
den ikke på etterveksten, og den dekker hel-
ler ikke grått hår. Du får best resultat på hår 
som allerede er farget eller bleket, hår med 
slitte tupper og hår som er blitt lysere i solen, 
forklarer han.

Color Shot selges i store skjønnhetskje-
der som KICKS og VITA, samt i den svenske 
kjeden Apoteket som eneste hårfargeserie, 
noe Hellström mener er en garanti for at 
produktene er snille mot mennesker og miljø.

– Håret går tilbake til utgangspunktet når 
fargen vaskes ut, det gjelder også om det er 
helbleket eller slitt. Vi har tatt bort alle farge-
pigmenter som kan bli grønne i denne pro-
sessen. Du kan regulere fargeintensiteten etter 
blandingsforhold og virketid, og alle farger 
kan blandes med hverandre. Det skal være 
superenkelt å få til, sier Johan Hellström.

– Er trenden for pastellfarger fortsatt sterk?
– Pastelltrenden er kjempesterk, størst 

blant de unge, men nå også blant de eldre. 
Det er en trend som har kommet for å bli, 
og som handler om å være individuell. Man 
har et behov for å uttrykke seg, og det er også 
mange gutter som har begynt å farge håret 
med denne typen farger. 

Sånn som verden ser ut nå, blir forskjel-
lene i personlig uttrykk større. Man ser det 
både i mote, hår og sminke. Uttrykkene 
blir modigere og varierer mer, og pendelen 
svinger hardere fra den ene ytterligheten til 
den andre, sier Johan Hellström.

At trender kommer og går raskere nå 
enn før, kan også Anki Moe, Nordic Creative 
Leader and Educator for Wella Professionals, 
skrive under på. 

– Det finnes en økende interesse for mid-
lertidige hårfarger, fordi tendensen er at man 
ønsker å skifte farge oftere enn før. Vi har en 
stor portefølje av slike farger til frisørsalonger, 
blant annet Color Fresh, Color Fresh Create, 
EOS og Color Touch, sier hun.

Den store nyheten fra Wella Professionals i 
høst er likevel Koleston Perfect med ME+ og 
Pure Balance Technology, som de mener er 
den mest betydningsfulle hårfarge-innovasjo-
nen på mer enn hundre år. 

Pure Balance Technology skal minimere 
dannelsen av frie radikaler ved å deaktivere 
urenheter, som metaller, i håret. Ifølge Wella 
forstyrrer frie radikaler fargedannelsen i farge-
prosessen, og er en viktig årsak til hårskade. 

ME+ skal erstatte de omstridte stoffene 
PPD og PTD, som brukes til å skape de fleste 
permanente hårfarger, men spesielt de mørke.

PPD og PTD ble først patentert på 
1800-tallet, og har lenge vært helt nødven-

dige ingredienser i permanent hårfarge. Men 
de er også svært sensitiviserende, og er kjent 
for å kunne fremkalle allergier. 

Noen forbrukere velger bort hårfarging 
fordi de er redde for å skade håret, mens 
andre er bekymret for å bli allergiske slik at 
de aldri mer kan ta en hårfargebehandling. 

– Vi i Wella Professionals mener at vi har 
et ansvar for å tilby så skånsomme hårfarger 
som mulig. Det er vårt oppdrag å finne alter-
nativer til PPD og PTD, og redusere risikoen 
for frisører og deres kunder slik at de unngår 
å utvikle nye allergier mot hårfargeprodukter. 
Den nye formuleringen gir opptil 60 ganger 
mindre risiko for dette, og er unik for Wella 
Professionals, sier Anki Moe.

Nye Koleston Perfect skal også være lettere 
å påføre, ha en mer behagelig duft, og gi et 
jevnere og mer levende fargeresultat.
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– Trendene endrer seg veldig fort for tiden. Vi ser 
mye mer rødfarger enn tidligere sesonger, fra dype 
bærfarger til kobbernyanser i forskjellige dybder, sier 
Anki Moe fra Wella Professionals. Bildene viser Wellas 
plantebaserte hårfarge EOS.

Nye Koleston Perfect med ME+ og Pure Balance Technology 
gir mindre skade på håret, og opptil 60 ganger mindre risiko 
for å utvikle en ny allergi mot hårfarge. 
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Naturlige urtefarger 
Wellas plantebaserte hårfarge EOS fyller 20 år, og lanseres samtidig i Norden.

– Vi ser et økende behov for plantebaserte og naturlige hårfarger, sier Anki Moe,  

Nordic Creative Leader and Educator for Wella Professionals.

Formelen består av en pulverbase av naturlige fargepigmenter som henna, indigo og 

kanel, og aktiveres med varmt vann. Men siden disse plantepigmentene har begrenset 

dekkevne, inneholder formelen også 11 prosent direkte fargepigmenter, som sikrer et 

mer holdbart resultat uten å skade håret. 

EOS tilpasser seg hårets naturlige farge og refleksjon, og intensiteten øker etter flere 

behandlinger. Paletten består av totalt ti naturlige farger som holder opptil 15 vask.

L’Oréal har også begynt å jobbe med plantebaserte hårfarger, og lanserte nylig  

Botanéa. I likhet med EOS, er dette profesjonelle hårfarger basert på henna,  

indigo og cassia, der aktivatoren er varmt vann.
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� DUFT

Dufttrendene handler mye om å 
skille seg ut fra mengden. Interes-
sen for nisjedufter fortsetter å øke, 
og det samme gjør etterspørselen 
etter veganske dufter og androgyne 
dufter. Fjorårets store trend for  
tuberose holder stand, men vi ser 
også et nytt innslag av ikke-søte 
frukter, som plommer.

Tekst: Gunilla Kempe

Foto: iStock og produsentene

Akkurat nå er bærekraft veldig trendy, og 
parfymemerkene konkurrerer om å vise at de 
står for riktige verdier. Vi har fått veganske 
merker som Le Labo, med den storselgende 
duften Santal 33, og Le Couvent, som lager 
eksklusive parfymer og intense cologner. 

– Det er også trendy å ha det som ingen 
andre har, en helt personlig stil, og en 
voksende forbrukergruppe leter etter dufter 
som skiller seg ut fra mengden, forteller Olle 
Virding, duftekspert ved varehuset NKs 
duftsalong i Stockholm.

– Stadig flere yngre menn og kvinner våger 
å utfordre seg selv og velge mer spesielle duf-
ter, ofte med en orientalsk touch. Det italien-
ske nisjemerket Pro Fumum Roma, med sine 
orientalske dufter med høyt oljekonsentrat, 
føles fortsatt trendy og verdsettes av mange. 

Andre fantastiske nisjedufter er Santal 33 
fra Le Labo, Fleur Narcotique fra Ex Nihilo, 

Årets hete 
DUFTER
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Irish Leather fra Memo, Baccarat Rouge 540 
fra Maison Francis Kurkdjian og Between 
Two Trees fra Floraïku. 

De kan alle bli kommende klassikere, på 
linje med allerede etablerte klassikere som 
Chanel No 5 og Guerlains orientalske Shali-
mar fra 1925, mener Olle Virding.

Fremover kommer vi sikkert også til å se 
flere parfymer som bærer parfymeskaperens 
navn. Maison Francis Kurkdjian er så langt 
det eneste duftmerket i verden som har 
samme navn som dets parfymør. 

– Storyen bak et parfymemerke er alltid 
interessant, ikke bare for duftnerder men også 
for den «vanlige» duftkonsument, påpeker 
Olle Virding.

At nisjemerker har kommet mer i fokus, 
innebærer at også tradisjonelle parfymemer-
ker må tilpasse seg og følge med på trenden 
gjennom å utkomme med serier i begrenset 
opplag, og med uvanlige ingredienser. Et 
eksempel er semi-nisjeduften Boss The Scent 
Parfum Edition som inneholder osmanthus-
ekstrakt. 

I fjor var tuberose den klart lysende 
stjernen på ingredienshimmelen. En rekke 
merker, fra Chanel, Prada og Dior til Hermès 
og Boucheron, lanserte dufter med sensuell 
tuberose som hovednote. 

– I år merkes ikke samme fokus på en 
bestemt ingrediens, men i vår var det mange 
som ville ha dufter med myke blomster, som 
neroli, tuberose, magnolia og gardenia, sier 
Olle Virding.

– Nå på høsten våkner interessen for mer 
treaktige noter, og en ny og voksende trend er 
dufter med innslag av ikke-søte frukter som 
«dark plum» – mørke plommer. 

Duftkategorien fruktig og blomstret, der 
hvite blomster som sjasmin og magnolia 
brukes sammen med litchi og røde bær som 
bringebær, dominerer likevel blant dameduf-
tene, mens lær, sedertre og vetiver fortsatt er 
viktige duftnoter i mange herredufter.  

Samtidig ser vi at gourmand-noter, som 
kakao og tonkabønne, dukker opp i stadig 
flere herredufter, og trenden er at man våger å 
eksperimentere mer. 

Men innen duftverdenen blir man likevel 
stadig mindre opptatt av stereotypier og den 
tradisjonelle inndelingen i dame- og her-
redufter, opplyser Olle Virding.

– Androgyne eller kjønnsnøytrale dufter 
vinner terreng. I dag kan en dameduft like 
gjerne gå mot røykaktige og tørre noter som 
søte og blomstrende, mens en herreduft 
som tradisjonelt er dominert av treaktige 
og krydrete innslag, nå kan ha et søtere og 
fruktigere preg.

Visse forskjeller i preferanser er avhengig av 
alder, det gjelder både menn og kvinner. 

– Jo eldre kvinner er, desto større er interes-
sen for mer mannlige noter, som harpiks og 
sandeltre, mens yngre jenter ofte foretrekker 
feminine, søte, blomstrete og fruktige dufter. 

Eldre herrer vil fortsatt gjerne ha friske 
sitrusdufter og treaktige noter, mens yngre 
gutter våger seg på noter som rose og oud, 
ofte inspirert av forbilder innen fashion som 

den trendy Tom Ford. Duftkulturen på net-
tet, med vloggere som Redolessence, spiller 
også en viktig rolle.

Samtidig blir det stadig mer populært å 
skaffe seg en duftgarderobe, og ikke bare ha 
en og samme signaturduft morgen, middag 
og kveld, hverdag som fest. 

– Man har kanskje en frisk, treaktig sitrus-
duft på dagen, og en mer mystisk og sensuell 
duft med noter av harpiks, blomster og oud 
på kvelden. I tillegg til sin favorittduft for alle 
anledninger. 

Dufttrendene er nå i store trekk like over 
hele verden, men det finnes helt klart interna-
sjonale forskjeller i preferanser.

– I Skandinavia er vi litt forsiktige og redde 
for å stikke oss for mye ut, og vi unngår der-
for ofte veldig tunge og sterke dufter. 

I Sør-Amerika er fruktige dufter som 
ananas og mango veldig populære, mens 
kvinnene her hjemme tiltrekkes av hvite 
blomsternoter. Men populære duftmerker 
som Byredo har også banet vei for en øket 
interesse for nisjedufter.

– Hvilke ser du da som årets fremste duftlan-
seringer?  

– Néroli Amara fra Van Cleef & Arpels, 
Fleur de Peau fra Diptyque, Munity fra Mai-
son Margiela, Nomade fra Chloé og A Rose 
for... fra Floris, sier Olle Virding, duftekspert 
på Nordiska Kompaniet i Stockholm.

Kommende klassikere
Santal 33 – Le Labo

Fleur Narcotique – Ex Nihilo

Irish Leather – Memo

Baccarat Rouge 540 – Maison Francis Kurkdjian

Between Two Trees – Floraïku
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Duftmarkedet vokser
Det norske totalmarkedet for dufter vokste med 9,5 prosent i 2017, og er på 635 millioner, 
ifølge Kosmetikkleverandørenes forening (KLF). De har estimert det totale innenlands-
salget over disk. Ser man kun på parfymeri og faghandel, vokste duftkategorien i 2017 med 
11,5 prosent.

Den gode utviklingen fortsatte i første halvår 2018, og er basert på nisjedufter, nye lanse-
ringer og store duftkampanjer, ifølge KLF.

Topp 15 damedufter
1. Elizabeth Arden (-21 %)
2. Hugo Boss (+14 %)
3. Dolce&Gabbana (+69 %)
4. Giorgio Armani (+64 %)
5. Versace
6. Gucci (+101 %)
7. Marc Jacobs
8. Lancôme
9. Paco Rabanne
10. YSL
11. Clean
12. Escada
13. Elie Saab 
14. Juicy Couture
15. Chloé

KLF netto salg inn til handelen 1. halvår 
2018. Dior og Chanel har valgt å ikke 
rapportere salgstall, og er derfor ikke med i 
oversikten.

Topp 15 herredufter
1. Hugo Boss (+4 %)
2. Giorgio Armani (+24 %)
3. Paco Rabanne (+32 %)
4. YSL (+41 %)
5. Versace
6. Jean Paul Gaultier
7. Calvin Klein
8. Dolce&Gabbana
9. Ralph Lauren
10. Abercrombie & Fitch
11. Lacoste
12. Burberry
13. Diesel
14. Davidoff
15. Prada

KLF netto salg inn til handelen 1. halvår 
2018. Dior og Chanel har valgt å ikke 
rapportere salgstall, og er derfor ikke med i 
oversikten.

Olles topp- 
lanseringer i år
Néroli Amara – Van Cleef & Arpels

Fleur de Peau – Diptyque

Munity – Maison Margiela

Nomade – Chloé

A Rose for... – Floris

Hugo Boss er Norges 
største duftserie, her med 
semi-nisjeduften Boss 
The Scent Parfum 
Edition.

Nomade fra 
Chloé er en av 
årets fremste 
lanseringer.

Olle Virding.
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– love the skin you´re in!

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

 NYHET i Norge   
– veganvennlige spaopplevelse  
   til hjemmebruk

En serie deilige og luksuriøse hjemmespa-produkter til en god 

pris og trendy design. Serien består av flere ulike linjer som  

inneholder handsåpe, dusjgel, skrubb, bodybutter og hand- 

kremer. Kvalitetsprodukter uten sulfater og parabener.   

Veiledende priser fra kr. 160,- opptil kr. 300,-
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Dufthuset Le Couvent des Minimes 
er inspirert av 1600-tallet og den 
franske botanisten Louis Feuillée. 
Varemerket ble i høst lansert eksklu-
sivt i KICKS.

Tekst: Gunilla Kempe

Le Couvent des Minimes er den første 
veganske nisjeparfymen i premiumsegmentet. 
Merkets store inspirator er den franske opp-
dageren, vitenskapsmannen og astronomen 
Louis Feuillée, som blant annet var botanist 
for Ludvig XIV. 

Louis Feuillée reiste 
verden rundt, fra Midt-
Østen til Sør-Amerika 
og Europa, og ble kjent 
for sine store kunnska-
per om planteriket. Det 
er Feuillées duftopple-
velser under disse reisene 
som hentes frem i Le 
Couvents naturlige og 
veganske dufter. 

– Le Couvent er et 
eksklusivt nisjemerke 
som treffer tidsånden. 

Det står for både tradisjon og kvalitet, og 
møter dagens fremste trender, sier Marie 
Caroline Renault, talsperson og General 
Manager for Le Couvent des Minimes.

Hun påpeker at det finnes en økende 
interesse for personlige og unike dufter, som 
har en særegen historie og ingredienser av 
høy kvalitet.

De eksklusive nisjeduftene er produsert 
i Grasse, parfymenes Mekka, av ti franske 
parfymører under ledelse av Hervé Gambs. 
De representerer alle duftkategorier – fra kry-
dret og aromatisk, blomstrete, søtt og friskt 
til orientalsk, treaktig og røykfylt. 

I serien Les Parfums Remarquables inngår 
det fem parfymer. Men Le Couvent har også 
lansert en serie med fem cologner inspirert 
av hager, Les Colognes Botaniques. I tillegg 
finnes det duftlys og hudprodukter som 
dusjgelé, kroppsolje og håndkrem. 

Produktene er 100 prosent veganske, 
hvilket innebærer at de er produsert helt uten 
allergitester utført på dyr og embryo. 

Parfymene inneholder 18 prosent parfyme-
konsentrat og 86 prosent naturlige råvarer, 
mens colognene har 10 prosent parfymekon-
sentrat og opptil 93 prosent naturlige råvarer.

Le Couvent  
des Minimes

Selskapet ble grunnlagt i 2004 av 

L’Occitane og kjøpt av Laboratoires Fil-

orga i 2017. Under de nye eierne er det 

blitt fullstendig fornyet, og posisjoneres 

nå som et selektivt, moderne og vegansk 

varemerke med luksuriøse, men samtidig 

tilgjengelige parfymer og cologner, samt 

hudprodukter og dufter til hjemmet.

Basen er i Mane i Provence, der det også 

finnes et gammelt kloster med samme 

navn. Botanisten og oppdageren Louis 

Feuillée ble født i Mane i 1660. Han 

bodde en periode i klosteret, der det 

også ble laget såper og kremer, og det 

er han som nå er inspirasjonskilden bak 

konseptet.

Vegansk nisjeparfyme

Marie Caroline Renault, talsperson og General 
Manager for Le Couvent des Minimes.

� DUFT

Le Couvent des Minimes har latt seg inspirere av Louis Feuillées gamle botaniske tegninger.

I sortimentet finnes det også 
produkter til hud og kropp.



Les Parfums  
Remarquables

Fort Royal – inspirert av eksotiske Karibien med noter av 

vanilje og vill rosépepper.

Smyrna – inspirert av blomster fra Kypros med noter av rose, 

svartpepper og sedertre.

Porto Bello – inspirert av Panama med noter av søt appelsin 

og røykfylt cognac. 

Santa Cruz – inspirert av de solrike Kanariøyene med noter 

av aromatisk eukalyptus, fruktig bergamott og sedertre. 

Valparaiso – inspirert av Chile med krydrete og treaktige 

noter fra vetiver og myrra.

Les Colognes  
Botaniques

Acqua Sacrae – en hvitblomstrende hage der sen-

suell tuberose møter sofistikert sjasmin og sedertre.

Acqua Paradisi – en rosenhage med noter fra 

rose, bergamott, pelargonia og fiol. 

Acqua Mysteris – en blomstrende appelsinhage 

som forenes med noter av palmarosa og sedertre.

Acqua Solis – en solrik hage med krydret duft av 

mandarin, kardemomme og vetiver.

Acqua Minimes – en sprudlende hage med gylne 

fruktnoter fra sitrus til litsea og vetiver. 

Le Couvents fem cologner. Le Couvents fem parfymer.
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IT Cosmetics markedsfører seg 
med nådeløse før- og etterbilder, og 
er kjent for sin heldekkende, men 
likevel naturlige makeup. Det ame-
rikanske sminkemerket lanseres nå i 
Sverige og Norge. 

Tekst: Kristine Rødland

IT Cosmetics ble grunnlagt av Jamie Kern 
Lima i 2008, og kjøpt av L’Oréal i 2016. IT 
står for Innovative Technology, og Lima ble 
etter oppkjøpet den første kvinnelige toppsje-
fen i L’Oréals mer enn hundreårige historie. 

Vi ble invitert til lanseringen i Stockholm, 
der vi fikk et intervju med Shannon Piri, 
som er ansvarlig for kurs og opplæring. Hun 
har vært med på å bygge opp IT Cosmetics 
til å bli et hurtigvoksende prestisjemerke, og 
forteller at Jamie Kern Lima nå er nybakt 
mamma.

Lima beskrives som en utradisjonell 
entreprenør i skjønnhetsbransjen. Hun har 
bakgrunn som nyhetsanker og journalist i en 
lokal TV-stasjon i California, og med glisne 
bryn og hissig rosacea slet hun med å finne 

heldekkende sminke som så naturlig ut på 
TV-skjermen. 

– Hun fikk en del negative kommentarer 
på grunn av hudproblemene og vekten sin, 
og ble trigget til å ta affære. Mens hun var på 
bryllupsreise med sin brasilianske ektemann 
i 2008, satte hun opp en forretningsplan, og 
rådførte seg med dermatologer og plastik-
kirurger for å lage hudpleiende makeup, 
forteller Shannon Piri.

Jamie Kern Lima fikk etter hvert en 
mulighet til å prøve seg på QVC, som er en 
stor, amerikansk kanal for TV-shopping. 

– Hun la alt i potten for å produsere opp 
nok produkter, var godt forberedt, og da hun 
kom på skjermen snakket hun uten stans. 
QVC er nådeløse, og kan finne på å ta deg av 
lufta midtveis i showet hvis de ser at ordrene 
uteblir og responsen ikke er god nok, sier 
Shannon Piri.

I stedet for å vise frem produktene på unge 
modeller, brukte Jamie Kern Lima kvinner 
i alle aldre, inkludert seg selv. Hun fjernet 
sminken sin mens hun var på lufta, slik at alle 
kunne se den hissig røde og ujevne huden. 
Deretter viste hun hvordan rødheten kunne 

Et hurtig- 
voksende brand
IT Cosmetics er et ledende prestisje-

merke i den amerikanske Ulta-kjeden, 

samt på Sephora i USA, Australia og 

Sørøst-Asia. Varemerket gjør det også 

meget bra på QVC og The Shopping 

Channel Canada. 

L’Oréal kjøpte IT Cosmetics for 1,2 mil-

liarder dollar i 2016, og det er nå lansert 

i Storbritannia, Tyskland, Frankrike og 

Mexico. I november kommer serien for 

salg i KICKS i Sverige og Norge, mens 

Finland får den i 2019.

Jamie Kern Lima er grunnlegger av IT Cosmetics, og L’Oréals første kvinnelige CEO.

I serien finnes det også annen makeup.

Your Skin But Better CC+ Cream er et nøkkelprodukt. 

Confidence in a Cream gir fuktighet og pleie til alle 
hudtyper.

Bransjens IT-girl
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dekkes med makeup på en fin og naturlig 
måte. 

Grepet fungerte godt, og IT Cosmetics 
ble etter hvert et av de mest populære vare-
merkene på shopping-kanalen. Produktene 
er klinisk testede, hudvennlige og problem-
løsende, men du behøver ikke ha akne eller 
rosacea for å få glede av dem. 

Shannon Piri mener at Jamies bakgrunn 
som journalist har gitt henne et annet per-
spektiv, som har vært nyttig under etablerin-
gen av merket.

– Mange i bransjen har klare meninger 
om hvordan ting bør legges opp, men Jamie 
var en outsider og kunne derfor stille nye 
spørsmål. Hun fokuserte på hudpleiende 
ingredienser, og pigmentene ble tilført under-
veis. For sminkemerker pleier det ofte å være 
motsatt!

Shannon Piri vil ikke røpe for mye av 
formuleringene, men forteller at de bruker 
hydrolysert kollagen, og at snegleslim står 
som nummer tre på ingredienslisten til CC-
kremen. 

– CC-kremen er det viktigste produktet, og 
hovedgrunnen til at jeg ble interessert i dette 
selskapet. De fleste CC-kremer er fargekorri-
gerende, men denne gir full dekning samtidig 
som den tilfører mye fuktighet, og får huden 
til å se frisk og naturlig ut.

Vi lager dagligdagse produkter, ikke trend-
produkter, og gjenkjøpet er veldig høyt. De 
har appell på tvers av generasjoner, og vi er 
mer opptatt av vanlige folk enn av kjendiser. 
Men det finnes kjendiser som er fans i hem-

melighet, selv om de har kontrakt med andre 
merker, eller til og med egne skjønnhetspro-
dukter, sier hun.

Naturlig nok oppstod det litt usikkerhet 
blant de ansatte da det ble kjent at L’Oréal 
ville kjøpe selskapet. Men erfaringene så langt 
har vært gode.

– L’Oréal har hjulpet oss med det operative. 
De er «hands-on» men likevel «off», og når 
det gjelder formuleringer er det snarere sånn 
at de vil lære av oss, sier Shannon Piri. 

– Vi vil alltid slåss for vår DNA, men til 
nå har det ikke vært nødvendig. L’Oréal vil 
ikke forandre oss, men har gitt oss en global 
infrastruktur som det ellers ville tatt lang tid 
å bygge opp. Vi ble lansert i Europa etter ti år 
på markedet, og uten L’Oréal ville det sikkert 
tatt ti år til. 

Vi klarte likevel på egenhånd å lansere oss 
i Singapore, og det var stort! Jeg husker godt 
mottakelsen vi fikk på Sephora, det ble min 
personlige wow-opplevelse. Vi måtte fylle på 
nye varer hele tiden, og det var fantastisk å se 
hvor godt det slo an, selv om de ikke visste 
noe om storyen, forteller hun.

5 bestselgere
Bye Bye Pores: Pudder som demper 

synligheten av porer og ujevnheter. 

Airbrushing-effekt og hudvennlige  

ingredienser.

Brow Power: Øyebrynsblyant i en 

universell farge, som kan reguleres ved 

å presse hardt eller lett. Formelen fester 

seg til huden og gir bryn som sitter godt.

Your Skin But Better CC+ Cream: 

Fargekorrigerende foundation med full 

dekkevne, høy SPF og fuktighetsgivende 

effekt. Alt i ett! Ved påføring starter du 

midt i ansiktet og blender utover med en 

børste.

Bye Bye Under Eye: Holdbar concealer 

med full dekkevne, beriket med pleiende 

ingredienser.

Superhero: Godt pigmentert svart  

maskara som gjør vippene synlig 

tykkere og lengre. 

Shannon Piri, som er ansvarlig for kurs og opplæring, 
stod for lanseringen i Stockholm.

Børster som passer til påføring av pudder og CC-krem.
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Ukelang holdbarhet
Pleiende ingredienser

Velg blant over 120 farger
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 NIGHT MOVES COLLECTION
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Lukten av badstuvarmt tre. Lyden av 
vanndråper som hveser på varme steiner. 
Vanndamp som møter knitrende varme. 

Et knippe bjørkeris dyppes i vann og 
klaskes mot den varme huden. Gysninger og 
tunge åndedrag. Et iskaldt dypp i null-gra-
ders vann, før det igjen bærer inn i varmen, 
lavmælt samtale og dempet ro. Det låter 
ganske rituelt, eller hva? 

Den finske badstutradisjonen er like 
gammel som vikingene selv, og alle finske 
barn har vokst opp med badstuen som knu-
tepunkt for familiens velbefinnende og helse. 
Det er sunt, mentalt avstressende og gir ro.

– Alle finner vet hva badstubad er godt 
for. At hormonbalansen reguleres, man blir 
mindre deprimert og får mentalt fokus. Bad-
stuens fordeler har vært kjent i hundrevis av 
år, og er jo en del av den finske folkekulturen, 
sier svenske Linda Myrberg, badstuekspert 
og «Aufgussmeister» med utdanning fra Sør-
Tyrol. 

Myrberg har satt seg grundig inn i 
hva som fysiologisk skjer i kroppen under 
badstubad. Hun har grunnlagt konseptet 
Saunachill, og opplever at den urnordiske 
badstukulturen nå har en revival på flere 
plan.

Det enkle og autentiske blir eksotisk. Bade-
land og eksklusive spa byttes ut med skogs-
vann uten mobildekning, leirbål, badstubad 
og lange samtaler. 

– Vi søker tilbake til våre røtter, og vil 
ha nærvær og opplevelser å dele sammen i 
naturen.

Vi har kommet til et punkt der vi på 
mange nivåer søker etter autentisitet, vi er lei 
av bullshit. Det er så mange som forteller oss 
hvordan vi bør leve, og vi legger håp og pen-
ger på at disse skal få oss sunne og glade. Men 
vi har aldri vært så overvektige, forvirrede 
og syke av stress som vi er nå. Og når vi da 
ser på hva som egentlig fungerer, så er det de 
gamle kurbadsprinsippene som holder stand: 
Dype åndedrag, frisk luft, natur, sjøbad, ren 

Badstubad som anti-age
– Badstu er verdens eldste anti-age-behandling, og fitness for latsabber, sier Nordens 
fremste badstuekspert, Linda Myrberg. Hvorfor skal vi reise til den andre siden av 
jorden for å oppleve helsebringende detox-retreats, når vi har det urnordiske og 
tradisjonelle badstubadet? 

Linda Myrberg er opptatt av skjønnhet innenfra 
og ut, og samarbeider med Oh Yes i Norge. Hun er 
grunnlegger av konseptet Saunachill.

Saunachill er et holistisk konsept som gir utrensning, avslapning og fornyet energi.
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Lindas spiselige ansiktsmaske
1 ss kokosolje • 1 ss honning

1 ts tindved råsaft fra Nordic Superfood 

Rør sammen, påfør ansiktet, ta mye på leppene – smak på den. 

Skyll av med lunkent vann.

Badstuen er en viktig del av vår nordiske kultur, og er spesielt vanlig i Finland. 

«Aufguss» er en tysk teknikk der man tilfører duftende oljer i vannet som man 
deretter heller på de varme steinene. Dampen som dannes vifter man ned over 
kundene, som da får en fantastisk opplevelse og svetter mye mer.

Ved badstubad øker blodsirkulasjonen i huden med 70 prosent, noe som gir mer 
blod, mer fukt og færre rynker. Bodyscrub inngår i Saunachill. Tørrbørsting er 
også et utrolig godt hjelpemiddel. 
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De 10 badstuebud
1. Ta bort smykker, klokker og briller – som 

kan bli veldig varme. 

2. Vask hele kroppen med såpe og gni deg 

tørr med håndkle før du går inn i badstuen. 

Dermed forsinker du svetteproduksjonen. 

All makeup skal bort.

3. Husk å drikke mye vann, og gå ikke sul-

ten inn i badstuen. Unngå å drikke alkohol.

 Start med å snu timeglasset for å få kontroll 

på tiden. Sitt på håndkleet, unngå å svette 

på trebenkene.

4. I badstuen er det en temperaturforskjell 

på opptil 60 grader. Lengst opp er tempe-

raturen cirka 100 °C, mens den «bare» er 

rundt 40 °C ved gulvet. Så jo høyere opp, jo 

varmere er det. Velg mellomsjiktet eller det 

laveste sjiktet først.

5. Et badstubad skal vare mellom åtte og 

15 minutter. Fokuser på dype åndedrag. 

Gjør tre til fem slike omganger i badstuen, 

to til tre ganger i uken. 

6. For best effekt og velbefinnende skal 

du kjøle deg ned etterpå, og gjerne få litt 

frisk luft. I måneder der det er mulig å ta en 

rulletur i snøen, er det helt klart det beste 

alternativet. Ellers kan du bruke kalddusj og 

is for å kjøle ned kroppen. Man har punkter 

på håndledd, innside av albue og nakke der 

man kjøler seg raskest ned.

7. Vent med bjørkeris til andre omgang, 

når huden har blitt mer myk.

8. Bruk dr. Sebastian Kneipps metode:  

Begynn med å dusje føtter og legger, kropps-

deler lengst bort fra hjertet. Fortsett med lår, 

mage og rygg før du lar det iskalde vannet 

renne ned over skuldrene, brystet og hodet.

9. Drikk og spis noe med fruktsukker etter 

badstue. Frukt eller juice. 

10. Personer med feber og akutte inflam-

masjoner må ikke ta badstue. Om du har 

hjertesykdommer, høyt blodtrykk eller en 

overaktiv skjoldbruskkjertel, bør du først 

rådføre deg med legen. Eldre mennesker 

som har lavt blodtrykk, må – spesielt under 

avkjølingsfasen – være forsiktige. 

mat, mosjon – og badstue, sier Myrberg.

Saunachill er et holistisk konsept som 
gir utrensning, avslapning og fornyet energi 
i badstue og dampbad på kun én time. 
Myrberg er utdannet akupunktør, og har 
jobbet mye med yoga, kosthold og pust. Hun 
ville derfor kombinere disse elementene med 
aromaterapi og badstue. 

– Saunachill er resultatet av flere års utvik-
ling og finsliping. Man gjennomgår nå et 
todagers kurs med både praktisk og teoretisk 
prøve og blir sertifisert, hvilket gjør at både 
kunden og den ansatte kan kjenne seg trygg.

Konseptet skreddersys til spa- og wellness-
anlegg, og finnes i Sverige, Norge, Danmark 
og Frankrike. Det er en gruppeaktivitet som 
blant annet passer for konferanser, utdrik-
ningslag og private arrangementer. 

– Man får tre omganger med «aufguss-tek-
nikker», der man bruker ulike eteriske oljer 
med forskjellige effekter. Mellom omgangene 
tar man en kalddusj eller ruller seg i snø. I 

badstuen gjør man pusteøvelser, stretching, 
massasje og akupressur, og er det nordisk 
tema, pisker man med bjørkeris. 

I pausen drikker man detox shots og spiser 
frukt, deretter er det tid for dampbad med 
skjønnhetsprodukter som bodyscrub og 
ansiktsmaske. Noen ganger tilbys det også 
spiselige ansiktsmasker laget av for eksempel 
honning, rørsukker og tindved, forklarer 
Myrberg, som startet opp konseptet for rundt 
ti år siden, da hun var spasjef på Well-Come 
Fitness & Spa i København. 

Badstuen er ikke bare en kilde til fysisk 
helse. Det er en totalopplevelse der det ånde-
lige og sosiale spiller en minst like viktig rolle. 
Finnene bruker badstuen både til ensom 
kontemplasjon og til avslappet samvær med 
familien. Den gir livskvalitet på en dypere og 
ikke-målbar måte.

– Badstuen er en veldig vakker og åndelig 
plass, nesten hellig. Før i tiden så var bad-
stuen det første som ble bygget når man kom 

til en ny by. Den var det eneste bakteriefrie 
stedet, så der fødte man barn, sydde sår, tør-
ket lin og korn og stelte de døde. Man kalte 
badstuen for «fattigmannens apotek». 

Ettersom livet begynte og sluttet i bad-
stuen, så var også åndeverdenen til stede. 
I Finland kaller man det å kaste vann på 
steinene for «löylö», hvilket betyr gudenes 
åndedrett. Den susende lyden som kommer 
når vann møter ild, symboliserer gudenes 
nærvær og pust, forteller Linda Myrberg. 

Badstuen er også et familiært og sosialt 
knutepunkt uten mobiltelefon, da ingen 
telefon kan overleve 85 varmegrader. 

– Jeg tror at finnene får et bedre selvbilde, 
og tidlig lærer seg å kjenne etter kroppens 
signaler. De ligger jo i verdenstoppen når 
det kommer til skoleresultater – og det tror 
jeg skyldes at de tar mye badstue. Det gir 
mindre stress, men større konsentrasjonsevne 
og mentalt fokus. Man får også et naturlig 
forhold til kropp og nakenhet, sier hun.

Å dusje eller bade i kaldt vann for å skylle av svette gir en fettforbren-
nende effekt. Kulden aktiverer noradrenalinet, som kicker i gang det 
brune fettet som igjen forbrenner annet fett. Det er fitness for latsabber. 



KOSMETIKK 4 2018 | 31

Bjørkekvist i  
badstubad

Til badsturitualet hører det også med å 

bruke bjørkekvist. I Norden var bjørken 

våren og livskraftens symbol fremfor 

noe; i Finland og Russland var den 

selve verdenstreet. 

Den var helliget til Tor og fruktbarhets-

gudinnen Frøya, og inngikk i nesten 

alle helende og livgivende ritualer på 

våren. 

Skikken med å pynte huset med  

bjørkekvaster går tilbake til vikingtiden, 

om ikke lenger, og at bjørken skulle 

dominere den svenske midtsommer-

stangen var vel nærmest en selvfølge.

Effekter av bjørk

• Vanndrivende – bra ved ødem

• Stimulerer nyrene og er virus- og 

inflammasjonshemmende 

• Stimulerer utsondringen av 

slaggprodukter i bindevevet

• Bjørk inngår derfor ofte i detox-kurer 

og i oljer for cellulitter.

Bjørkekvasten inneholder nyttige stoffer som saponin og klorofyll, og lages gjerne midt på 

sommeren når bladene er sterke, men fremdeles myke. Man lager opp nok for hele vinteren, 

og henger kvastene tørt og svalt. De tar ikke skade av å fryse.

Dette skjer i kroppen
Huden er vårt største organ, som under varme og kulde åpner og drar seg sammen. 

Dette gir en «fitness-effekt» for både blodkarene og overhuden. Blodsirkulasjonen øker, huden 

unngår å tørke ut, og på denne måten reduseres rynker.

 • Blodkarene utvides i varme, noe som fører 

til økt blodsirkulasjon og økt tilførsel av ok-

sygen. Når muskler får mer oksygen, blir det 

mindre melkesyre og du presterer bedre.

 • Musklene slapper av i varme og elastisite-

ten i vevet øker. Dette lindrer muskelsmerter 

og revmatiske problemer. 

• I varme produseres det serotonin og 

oxytocin – hormoner som motvirker stress, 

nedstemthet og aggresjon.

• Immunforsvaret aktiveres (hvite blodle-

gemer) da kroppen tror at den har feber og 

jobber for å ikke overopphetes.

• Blodkarenes vegger styrkes gjennom veks-

lende varmt/kaldt, pulsen stiger og hjertet 

pumper raskere. Kretsløpet styrkes.

• I kalde bad kickstartes forbrenningen ved å 

frigi endorfiner og adrenalin. Dette er nyttige 

hormoner som gir energi og smertelindring. 

De virker avstressende og humørløftende, og 

gir samme effekt som du ellers får av trening.

• Du kan forbrenne opptil 300-400 kalorier 

under en times vekslende badstubad, hvilket 

tilsvarer å løpe cirka seks kilometer, avhengig 

av kondisjon. 

• Vinterbading sies også å ha en god effekt 

på insulin- og blodsukkerreguleringen, og 

forskere undersøker nå om dette kan fungere 

som et hjelpemiddel mot diabetes type 2.

• Badstu er den beste måten å rense ut 

slaggprodukter på. Kroppen produserer 

200-400 gram svette på bare 15 minutter i 

badstue. Svette inneholder salt, nitrogen og 

stoffer som nikkel, bly og kadmium.

• De fleste mennesker har for mye oksygen 

i kroppen, noe som kan forårsake hodeverk, 

forbrenningsproblemer og andre kroniske 

sykdommer og infeksjoner. Badstubad bidrar 

til å svette ut disse slaggstoffene.
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Dr. Ankerstjerne er et helt nytt, norsk 
varemerke utviklet av ekteparet Stine 
og André Ankerstjerne. De har en vi-
sjon om å forenkle hudpleierutinen. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristin Saastad/Dr. Ankerstjerne

Han er norsk, hun er dansk, og de møttes 
under medisinstudiet i Århus. Nå bor de 
sammen midt i Oslo, og er nybakte foreldre 
til en liten jente.

Enkelt, men samtidig avansert er stikkord 
for den nye serien med hudpleieprodukter. 
Den inneholder et bredt spekter av nærings-
stoffer, vitaminer og antioksidanter, og skal 
være lett å forstå og bruke.

André Ankerstjerne forteller at han og kona 
er skeptiske til serier med cosmeceuticals som 
bare inneholder noen få, aktive ingredien-
ser slik at man må bruke mange produkter 
– eller helst et helt program – for å få en 
fullverdig hudpleie.

– Det er ikke nødvendig med store og 
omfattende serier. Vi vil skape effektive 
cosmeceuticals som er enkle å bruke i en 
travel hverdag. Et annet viktig poeng er at 
produktene gir en god følelse, og ikke danner 
en «film» på huden, sier han.

Paret tenker i utgangspunktet å selge 
produktene på nett, og har etablert sin egen 
nettbutikk. De samarbeider også med Colos-
seumklinikken. Så får tiden vise om det i 
tillegg vil komme flere forhandlere.

Å utvikle cosmeceuticals er kanskje ikke 
den helt opplagte karriereveien for to leger, 
men de har en sterk lidenskap for hudens 
biologi og beskriver seg som «hudnerder». På 
nettsiden har de også en egen side med «geek 
info», der de skriver detaljert om ingredien-
sene som finnes i produktene. 

Begge jobber som lege, Stine sågar som 
fastlege, og har erfaring fra allmennmedisin, 
kosmetisk medisin og farmasøytisk industri. 

Produktlinjen som ble lansert i oktober 
inneholder en ansiktsrens, en anti-pollution 
dagkrem, en anti-age nattkrem, og en multi-
funksjonell ansiktsgelé kalt Superfood som er 
proppfull av vitaminer. Produksjonen foregår 
i Danmark.

Effektiv og enkel hudpleie

Ekteparet Stine og André Ankerstjerne har 100 prosent eierskap og dedikasjon til det nye varemerket Dr. Ankerstjerne.

André Ankerstjerne presenterer den nye hudpleie-
serien under en frokost i Sanatorium i Oslo.

Produktene inneholder et bredt spekter av næringsstoffer, vitaminer og antioksidanter.Hyggelig lansering.
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Emma Wiklund var på 1980- og 1990-tallet en av 
verdens mest kjente fotomodeller. Hun driver nå 
hudpleiemerket Emma S., og lanserer en eksklusiv 
anti-age-serie samtidig som hun fyller 50 år.

Tekst: Jessica S Kempe

Da Emma kom tilbake til Sverige etter sin modellkarriere uten-
lands, begynte hun å jobbe med Lindex og studere bedriftsøko-
nomi ved IHM Business School. 

I 2007 ble hun valgt inn i Lindex’ styre, og det var der hun 
møtte norske Nora Larssen og idéen til Emma S. Skincare kom til. 
Selskapet ble stiftet av de to kvinnene i 2009, og året etter ble de 
første produktene lansert. 

– Jeg har alltid vært interessert i hudpleie. I mitt yrke som 
fotomodell var huden nødt til å være perfekt. Den var viktigere 
enn makeupen, og jeg pleide å kjøpe mine hudpleieprodukter i 
franske apotek. 

Jeg kunne ha sju motevisninger på en dag, noe som da 
innebar sju ulike makeuper. Jeg kunne ikke slurve med 

huden min, men måtte ha trygge produkter som 
passet til hudtypen. Dette har fulgt meg også 

i utviklingen av Emma S.-produktene. Jeg 
vil ha velprøvde og sikre ingredienser som 

man kan stole på, forteller hun.
 
Siden lanseringen av de første 
produktene har det bare gått frem-
over for Emma S. I dag selges vare-
merket hos totalt 830 forhandlere 
i Sverige, Norge, Finland og 
Tyskland, samt på taxfree, og 
selskapet forventes i år å oppnå 
en omsetning på 45 millioner 
svenske kroner. 

Sortimentet har blitt bredere 
opp gjennom årene, og består 
nå av drøyt 30 produkter, 
deriblant to dufter. Og når 
Emma Wiklund nå fyller 
50 år, er det igjen på tide 
med en lansering – anti-
age-serien Ultimate med 
dag- og nattkrem, serum og 

Emma S. Skincare
 Selskapet ble grunnlagt i 2009, har 12 ansatte og er basert i Stockholm. 

 Produksjonen foregår ved CCS Healthcare i Borlänge. 

 Omsetningen i 2017 var 30 millioner SEK, og forventes i år å gå opp til 45 millioner SEK. 

 Produktene selges i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland og på taxfree. 

EMMA 50+

Ultimate-serien fra Emma S. Skincare 
selges i første omgang kun i KICKS.
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Emmas skjønnhetsrutine 
– Jeg starter dagen med ansiktsrens, og legger deretter på serum, 

dagkrem og øyekrem. Når det kommer til hverdagssminken, bruker jeg 

for det meste primer, CC-krem, rouge og eyeliner. 

På kvelden renser jeg huden i tre trinn med eye makeup remover, 

rensegelé og ansiktsvann. Jeg avslutter med serum, øyekrem og nattkrem. 

Ut over dette booster jeg huden med fukt gjennom regelmessige ansiktsbehandlinger. 

Jeg bruker også min enzympeeling, som er nøkkelen til vakker hud. 

Rengjøring, peeling og tilføring av fukt er viktig for å beskytte huden mot aldring. 

Det finnes ingen snarveier, men det er viktig å trene, spise bra, få ordentlig med søvn, 

ikke røyke og ikke sole seg for mye, sier Emma Wiklund.

øyekrem – som retter seg inn mot en moden 
hud. 

– Jeg merker hvordan huden min har 
forandret seg de siste ti årene. I tillegg til at 
jeg har fått flere rynker og linjer, så har huden 
min blitt mye tørrere og mer sensitiv. Den 
har heller ikke like lett for å gjenhente seg 
som tidligere, forteller Emma Wiklund.

Det har tatt tre år å utvikle den nye serien. 
Teamet har analysert hva som skjer med 
huden når vi nærmer oss 50, og ut ifra det 
fremstilt en serie som tar sikte på å løse de 

problemene som oppstår. 
– Vi vet selvfølgelig at aldringen avhen-

ger av faktorer som livsstil, soling, søvn og 
genetisk oppsett. Men det som alltid skjer, ut 
ifra fakta, er at huden blir tynnere og tørrere 
på grunn av minsket kollagen og hormonelle 
endringer. Pigmenteringen blir også mer 
uregelmessig, barrierefunksjonen svekkes 
og rynker blir mer fremtredende, forklarer 
Emma Wiklund.

Ultimate-serien inneholder derfor en kom-
binasjon av flere nye bioaktive ingredienser – 
algeekstrakt, vitamin A-derivat og ulike typer 

peptider som påvirker hudens biologiske 
funksjoner. 

Hver ingrediens er nøye utvalgt, og som 
et ytterligere steg i å kvalitetssikre serien har 
samtlige produkter gjennomgått uavhengige 
tester ved det tyske instituttet proDERM. 
Testgruppen var kvinner i alderen 45 til 65 
år.

– For oss er det veldig viktig at våre 
produkter har en bevist effekt og kan holde 
hva de lover. Vi vil bygge varemerket vårt 
langsiktig og aldri gi avkall på kvalitet, sier 
Emma Wiklund.  

Emma Wiklund fyller 50 år og lanserer hudpleiese-
rien Ultimate. Den er utviklet for en moden og mer 
krevende hud. 

We harness the wisdom, power, and beauty of nature, to bring out yours. 18 vibrant 
shades made from 100% natural ingredients. For endless nourishing moisture and 

colour that doesn’t fade. A true force of nature. Just like you.

Finnes hos utvalgte Boots Apotek og online hos 
Boots.no, Blush.no og Coverbrands.no

Copyright © 2018. Burt’s Bees. All rights reserved.
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Karl Lagerfeld og det australske 
skjønnhetsmerket ModelCo samar-
beider i 2018 om en makeupkollek-
sjon som nå er høstens mest spekta-
kulære nyhet i VITA EXCLUSIVE. 

Tekst og foto: Kristine Rødland

– Makeupkolleksjonen er allerede lansert i de 
største land og motebyer i Europa og USA. 
Den inneholder mye, men det er ikke mange 
av hver, så det gjelder å være tidlig ute for å 
sikre seg godbitene. Dette er limited edition, 
så er det tomt, så er det tomt, sier Tina Berg, 
kategorisjef i VITA EXCLUSIVE.

Kolleksjonen er leken i stilen, men likevel 
sofistikert, og det er en oppsiktsvekkende og 
kul design på produktene. 

– Det er en makeupserie for de som er 
makeup-interesserte, og for fans av Karl 
Lagerfeld. Det er gode og anvendelige farger 
på produktene. De er lettsolgte, og det var 
også noe av grunnen til at vi valgte å gå inn 
for dette. 

ModelCo er et verdenskjent, australsk 
merke, og de er store – en konkurrent til 
L’Oréal i drugstore-kanalen i mange land. 
Tidlig på 2000-tallet lanserte de ikoniske 
produkter som heated lash curler, tube-mas-

kara og lipgloss med lys, og var de første til å 
lansere selvbruning på sprayboks.

Siden har det vært litt stille, i alle fall her 
til lands, men nå er noen av disse produktene 
tilbake som en del av Karl Lagerfeld-kollek-
sjonen. Å gjøre dette samarbeidet med en 
kjent motedesigner var veldig smart for å gi 
ModelCo et nytt løft, sier Tina Berg.

Lanseringen ble gjennomført spontant 
i oktober, og alt som brukes av markedsma-
teriell har blitt godkjent av teamet til Karl 

Lagerfeld i Paris. Det dreier seg om plakater 
og ballonger i butikk, digitalt materiale på 
web og sosiale medier, filmer på skjermer i 
butikk og utendørsreklame, alt i rosa og svart! 

– Vi har også et lekkert blanklakkert dis-
play i hver butikk. Det er laget i Fredrikstad, 
og tilpasset på mål for å passe perfekt i VITA 
EXCLUSIVE-butikkene, sier Bjørn Ferstad 
fra Mentellow Beauty Brands, som er leveran-
døren av disse produktene i Norge, og holder 
til i nettopp Fredrikstad. 

Han forteller at lanseringen har båret preg 

� BUTIKK

Nytt og spenne nde samarbeid

Veronika Bergby og Bjørn Ferstad fra Mentellow Beauty Brands håper at Karl Lagerfeld-makeup vil ligge under 
mange juletrær i år.

– Vi ønsker å markere oss i forhold til de andre kjedene, som jo er større og eldre enn oss. Det er gøy å samarbeide 
med partnere som er ja-mennesker og vil leke litt, sier Linda Erlingsen og Tina Berg fra VITA EXCLUSIVE.

Karl Lagerfeld og det australske skjønnhetsmerket ModelCo 
har laget en kul makeupkolleksjon i limited edition.
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Nytt og spenne nde samarbeid
av raske beslutninger og gode gjennomfø-
ringsevner for alle parter, og med stor respekt 
for Karl Lagerfeld sine retningslinjer. 

– Da vi fikk muligheten til å gjøre dette i 
Norge, var det ingen tvil om hvilken kjede vi 
skulle tilby denne merkevaren til. Jeg håper 
at Karl Lagerfeld vil ligge under mange jule-
trær, for med 50 referanser er det noe som 
kan passe alle!

– Vi er også vant til å jobbe ad hoc, er et 
lite team og kan gjennomføre beslutninger og 
omstille oss raskt, så for oss er dette en god 
match, tilføyer Linda Erlingsen, markedssjef i 
VITA EXCLUSIVE.

Mentellow Beauty Brands (Mentel-
low AS) ble etablert 1. juni 2017 av Bjørn 
Ferstad og Veronika Bergby, og det har vært 
en utrolig reise så langt. 

– Nå, halvannet år etter etableringen, er 
det 3000 butikker i Norge og 
Sverige som har et eller annet 
produkt fra oss. Det er alt fra 
dagligvarebutikker til parfyme-
rier, motebutikker, nettbutik-
ker og apotek. Vi setter ikke 
de samme produktene overalt, 
men bestreber oss på å finne noe 
som passer i de ulike kanalene. 

Vi har registrert veldig mange kunder 

på ett år. Riktignok kjente vi mange fra før, 
men vi begynte likevel fra scratch, og har 
hentet inn merkevarer som ikke fantes på det 
skandinaviske markedet fra før. Vi importerer 
varene inn til vårt lager og kontor i Fredrik-
stad, og distribuerer de videre til butikker 
i Norge og Sverige, forteller Bjørn Ferstad, 
som er daglig leder i selskapet. 

Han har over 28 år med bransjeerfaring, 
og har tidligere startet opp og drevet firmaer 
som Agati og Aspire Brands. I sistnevnte 
jobbet han i åtte år sammen med Veronika 
Bergby, som nå er medeier og markedssjef i 
Mentellow Beauty Brands. 

– Vi ønsket å gjøre noe nytt, følge 
drømmen vår! Vårt fokus er å være en god 
samarbeidspartner for både kunder og 
leverandører. I Mentellow har vi «mange 
hatter». Vi er et lite team, er fleksible, og kan 

snu oss raskt rundt for 
å finne markedstilpas-
sede løsninger. Noe som 

prosjektet med Karl Lagerfeld er et bevis på. 
Det viktigste for oss, er å levere gode 

merkevarer og være dedikerte til jobben vår. 
Vi har fokus på å finne «krydderet» i ulike 
kategorier, og har vært en del på messer i 
Europa og Asia for å være øyne og ører der 
ute for våre kunder. 

Bubble T, Glov og Miss Kay er tre nye, 
sterke merkevarer som vi blant annet jobber 
med, i tillegg til K-Beauty og veletablerte 
Baylis & Harding. En annen spennende 
nyhet vi lanserte i år er BodyBoom, en 
kroppsskrubb laget av kaffe som utvider 
kroppskategorien, sier Veronika Bergby.

De er begge godt fornøyd med oppstarten 
av Mentellow Beauty Brands.

– Vi har hatt en bratt læringskurve på mye, 
men er likevel på hjemmebane, og har doblet 
vår omsetning i forhold til forventning. Det 
har vært et morsomt første år, nå er det bare 
å kjøre på! Vi har mye spennende i loopen, 
forteller de til KOSMETIKK.

Konseptendringer i VITA
VITA EXCLUSIVE kommer etter hvert til å forsvinne som 

selvstendig merkevare. Etter det vi erfarer, jobbes det med å 

skape et nytt konsept som vil få betydning for hele VITA-kjeden.

Veronika Bergby, Tina Berg, Bjørn Ferstad og Linda Erlingsen har samarbeidet godt om å få Karl 
Lagerfeld-kolleksjonen raskt ut i VITA EXCLUSIVE-butikkene.
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Nettet tar volumveksten, og enn så 
lenge er det god fart i både apotek 
og parfymeri. Men butikkdøden 
lurer i kulissene.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: iStock og produsentene

– Kosmetikk- og hygienemarkedet har aldri 
vært så dynamisk. Totalmarkedet er i en god 
utvikling, og vi ser en betydelig vekst i alle 
produktkategorier bortsett fra hygiene. 

Blant de fysiske butikkene gjør apotekene 
det svært bra, med 9,8 prosent vekst i fjor, 
og det er også god fart i faghandel/parfy-
meri, sier Birger Stensland, styreformann i 
Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) og 
administrerende direktør i L’Oréal Norge.

Han forteller at årene fra 2008 til 2016 
har vært preget av oppgang, med et økende 
antall bedrifter innen handel av kosmetikk. 
Blant annet har det blitt åpnet mange nye 
apotek. Hva fremtiden bringer er derimot 

mer usikkert. Man begynner nå å snakke om 
butikkdød og en økning i antall konkurser 
generelt.

– Jeg tror at det skal legges ned en del 
butikker i vår bransje. Det vil nok bli betyde-
lig færre butikker i de kjedene som er etablert 
i dag, spår han.

Markedet står overfor enorme endringer, 
men Norge har fortsatt en veldig høy omset-
ning per capita, drevet av gode marginer. 

– Vi ser en kanalglidning der e-handel er 
vinneren. Det som vokser mest, er netthan-
del av varer i utlandet. Deretter kommer 
netthandel av varer i Norge, og på tredjeplass 
kommer handel i fysiske butikker i utlandet. 

Men det finnes også en annen type butik-
ker som for tiden har god vind i seilene, 
og det er butikker med bredt vareutvalg og 
lave priser. De ekspanderer faktisk raskere 
enn landets nettbutikker, og mye av veksten 
hentes fra varer i utlandet.

– 2017 og 2018 har vært preget av sterk 
etablering med nye kjeder som Loco og 

Normal, og det påvirker både dagligvare- og 
drugstore-kanalen negativt, sier Birger Stens-
land. Han spår at denne utviklingen vil fort-
sette, og at også fashion-kanalen, med salg 
av kosmetikk i kjeder som Cubus, Lindex og 
H&M, vil gå betydelig ned. 

KLFs seriestatistikk, som tar for seg 
innsalget til handelen per merke, viser samme 
trend. Det er solid oppgang for selektive 
serier og apotekserier, og tilsvarende nedgang 
for serier som selges i «massekanalene».

Tall fra første halvår 2018 viser at bredt dis-
tribuerte serier i faghandelen – som L’Oréal 
Paris, Max Factor, IsaDora og Maybelline 
– nå opplever nedgang (-18 prosent). Mens 
selektive serier har oppgang (+18 prosent).

– Bransjen påvirkes av massive globale 
endringer, kanalglidning og digitalisering. 
Internasjonalt drives veksten av nisjemerker 
som gjør det bra på bekostning av store og 
globale merker, sier Birger Stensland.

� BUTIKK

Totalmarkedet 
er i vekst

Estimert totalsalg til forbruker i 2017 er på 

11,505 milliarder kroner (+4,9 %). Det er 

vekst i alle kategorier unntatt hygiene, og 

tallene fordeler seg slik.

n Parfymeri/faghandel: 4 640 mill. (+4,3 %)
n Apotek: 1 575 mill. (+9,8 %)

n Internett/direktesalg: 1 000 mill. (+6,4 %)
n Salong: 390 mill. (+2,6 %)
n Frisør: 590 mill. (-4,1 %)

n «Andre»: 340 mill. (+161,5 %)
n Dagligvare: 2 975 mill. (-1,2 %)

KLFs estimerte innenlandssalg over disk, 

2017. «Andre» er f.eks. Nille, Europris, 

Normal.

Store endringer i bransjen

Apotekkanalen vokste med 9,8 prosent i 2017. I 2018 var det, ikke overraskende, et fantastisk salg av solkrem. Første halvår 
2018 økte KLF-innsalget til apotek med 17,2 prosent, mens innsalget til handelen totalt økte med 1,7 prosent.

IDUN gjør det 
stadig bedre i 
norske apotek.
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Salg over disk per kjede 2017
Butikker Omsetning mill. NOK Markedsandel

VITA/VITA EXCLUSIVE 219 (+1 %) 1 613 (+1,4 %) 29 %

KICKS 76 (-1 %) 1 072 (+1,9 %) 19,3 %

Fredrik & Louisa 111 (-53 %) 740 (- 26,4 %) 13,3 %

H&M 105 (+2 %) 810 (-1,2 %) 14,6 %

Cubus 172 (-1 %) 463 (-3,1 %) 8,3 %

Body Shop 48 (-6 %) 273 (+2,6 %) 4,9 %

Sparkjøp 24 (0 %) 220 (-0,5 %) 4 %

PHI Innkjøpspartner 97 176 3,2 %

Frittstående 42 (24 %) 80 (-5,9 %) 1,4 %

Douglas 2 (0 %) 70 (+40 %) 1,3 %

Lindex  75 (-14 %) 40 (-13 %) 0,7 %

www.raoils.no
info@raoils.no

Vegansk hudpleie, håndlaget på Island

rå oils

Nye serier i apotek
Vitusapotek og Apotek 1 satser begge sterkt på 

hudpleie, og denne høsten har det kommet flere 

nye serier i apotek. 

Payot er en legendarisk, fransk hudpleieserie 

med luksusfølelse, skapt av dr. Nadia Payot for 

rundt 100 år siden. Murad er et kjent, ameri-

kansk «doctor’s brand», mens CeraVe er et pris-

vennlig merke laget av amerikanske dermatolo-

ger. Det ble kjøpt av L’Oréal i 2017, og lanseres 

nå i flere land i et akselererende tempo.
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Midt i gågata ligger den, BliVakker Markens. 
En fysisk manifestasjon av den populære nett-
butikken som er 11 år i år. Butikken hadde 
«soft launch» 5. april og offisiell åpning 5. 
mai. Da hadde de ansatte jobbet svært intenst 
i noen måneder for å få den ferdig.

– Vi fikk «go» for butikken i septem-
ber 2017, jeg ble ansatt i november, og vi 
begynte da med tegninger og planlegging. 
Først hadde vi tenkt å åpne en liten butikk. 
Men så fikk vi lyst til å gjøre mer ut av det, 
sette Kristiansand på kartet. Det er naturlig 
at vår flagship store ligger her. Vi har 12 000 
varer på nett og bare plass til 7000 i butikk, 
så vi har valgt å fokusere på makeup, duft og 
hudpleie, forteller Kenny Tonjeson, som er 
produktutvikler, butikkutvikler og stylist i 
Brandsdal Group.

Butikken er delt inn i seksjoner eller soner, 
med kassepunktet midt i lokalet. Det er god 
gulvplass og mellom reoler, og det er menin-
gen at den skal utvides og bli enda større etter 
hvert. 

– Butikken skal gjenspeile blivakker.no, 

men siden leverandørene ikke er så glade i 
å ha varene sine på rosa hyller, har vi valgt å 
bruke mye sort. Vi er ikke eksperter på fysisk 
butikk, så vi er veldig stolte av resultatet, og 
våre leverandører er det samme. Butikken 
er vårt showroom der vi kan vise frem våre 
merkevarer, og på grunn av den har vi også 
fått nye merkevarer tilgjengelig for blivakker.
no, sier han.

Forbindelsen til nettbutikken etableres 
ved inngangen, der det er en selfievegg og en 
vegg med ikoner som er kjent fra blivakker.
no.

– Prisene i butikken er helt like de som er 
på nett, og vi har digitale displays som følger 
nettsidene med en liten forsinkelse på seks 
minutter. Er det 25 prosent avslag på nettet, 
er det også 25 prosent avslag i butikken, og 
man kan oppleve å se prisene forandre seg 
mens man er og handler. 

Vi har valgt mobile løsninger for logoer, 
hyller og innsatser slik at man enkelt kan 
bytte varemerker og leverandører. Alt av 

reklame fra leverandører kjøres på skjermer, 
og i tillegg har vi en prosjektor der vi kjører 
filmer. Alle får reklame, vi tar ikke betalt for 
dette. Leverandørene får også være med på 
vår Instagram med varemerker, tips og triks, 
sier Kenny Tonjeson.

Et viktig element i nettbutikken er produkt- 
anmeldelser, som legges ut hvis det kommer 
flere enn tre anmeldelser på et produkt. Har 

� BUTIKK

    BliVakker 
– EN SUKSESSHISTORIE
Bli med innenfor dørene til BliVakker, den raskest voksende og mest lønnsomme aktøren i 
bransjen. I år har de også åpnet en fysisk butikk for første gang, i kvadraturen i Kristiansand.

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Brandsdal Group og Kristine Rødland

Butikkutvikler Kenny Tonjeson og butikksjef Kristine Vium 
er stolte av BliVakker Markens. Butikken har 11 ansatte med 
Kenny, som stepper inn ved behov.

Dukmasker er populært, og samles på et stort bord i butikken.

Brandsdal Group har et nytt og flott hovedkvarter i 
utkanten av Kristiansand. 
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det tre stjerner eller mindre, kommer det på 
en OBS-liste og vurderes tatt ut av sortimen-
tet. Tonjeson forteller at anmeldelsene også 
legges vekt på i den fysiske butikken.

– Vi har åtte scannere plassert rundt i loka-
let, og pris og produktanmeldelse kommer 
automatisk opp når man scanner varen. Alle 
som jobber her er hudpleiere, makeupartister 
eller frisører. Vi satser på kompetanse og god 
service, og er svært behjelpelige. Merkene vi 
har i butikken kommer direkte fra leveran-
dør, her er det ikke noe parallellimport. Vi 
har eksempelvis Babor og hele sortimentet til 
Glo, sier han.

Butikksjef Kristine Vium forteller at hun 
selv har bakgrunn som frisør, og at det er 
spennende å få være med å utforme butikken 
selv, uten å være bundet av noe kjedekonsept. 

– Først var leverandørene skeptiske, men 
nå er pågangen så stor at vi kan velge hvem vi 
vil ha med. 

Brandsdal Group ble etablert i 1997, 
og fylte 20 år i fjor. De markerte jubileet 

BliVakker Markens åpnet i vår, og har blitt en attraksjon for alle som er interessert i skjønnhetsprodukter. Det var et mål med butikken å få tak på flere merkevarer, og den 
fungerer også som et showroom for blivakker.no. Prisene er nøyaktig de samme som i nettbutikken.

I butikken finnes det også en sittegruppe, og du får gratis kaffe mens du venter eller tar en pust i bakken. 

Vil du ha hår-
produkter eller andre 
varer som ikke finnes i 

butikken, kan du handle på 
blivakker.no, som ble Folkets 

Nettfavoritt for fjerde 
gang på rad i år.
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med å flytte inn i et nytt, stort og flott 
hovedkvarter et steinkast unna det gamle, i 
utkanten av Kristiansand. Selskapet er heleid 
av Einar Øgrey Brandsdal, noe som gir korte 
beslutningsveier og raske avgjørelser. Han 
beskrives som en impulsiv og tilgjengelig sjef. 
Har man en idé eller vil få noe gjort, er det 
bare å spørre. 

– Eventyret startet med Netthandelen, 
som drev med auksjoner. BliVakker hadde 
en ruklete start, vi fikk ikke lov til å handle 
direkte og måtte ut og parallellimportere. 

I 2007 hadde vi ingen direkteleverandører, 
bare parallellimport. Men andelen har steget 
gradvis, og med åpningen av den fysiske 
butikken tok vi et kvantesprang. Nå kjøper 
vi 80 til 85 prosent av sortimentet direkte av 
merkevareinnehaver, sier salgs- og markedsdi-
rektør Lene Johansen. 

På grunn av parallellimporten har det vært 
mye trolling i sosiale medier. 

– Det har kommet mange beskyldninger 
om falske varer, men det har aldri blitt bevist 
noe som helst. Folk har virkelig prøvd å 
stikke kjepper i hjulene for oss. Det har vært 
en tøff reise å få snudd dette, men vi opplever 
nå at kundene forsvarer og beskytter oss i 
kommentarfeltet. Heldigvis slipper vi å bruke 
tid på disse tingene nå, sier hun.

Det lille som er igjen av parallellimport 
forekommer mest på hårpleie, som alltid 
har vært størst hos BliVakker. Men hudpleie 
begynner nå å ta igjen salget av sminke. 
Ordrene plukkes i bunt, og betjenes raskt og 
effektivt av de ansatte på lageret, som bruker 
et egensnekret system med trekasser. 

– Stresstesten er Black Week. Da er det 
godt over 200 i sving her. Vi har fleksibel 
bemanning, slik at vi kan tilpasse oss både 
rolige og travle perioder, og må hele tiden 
bli mer effektive. Kundene forventer stadig 
raskere levering, og vi har en spesialavtale 

med Posten som sikrer levering lokalt rundt 
Kristiansand i løpet av dagen, sier hun.

BliVakker er etablert i fem land i 
tillegg til Norge, men da under navnet 
Cocopanda. Alle Cocopanda-butikker har 
lager i Tyskland, mens BliVakker har lager i 
Kristiansand. Der sitter også markedsførere 
for de forskjellige land, og kundeservice som 
snakker språket. Alle disse bor i sørlandsbyen.

– Det krever kapital å ekspandere ut i Nor-
den, og i 2012 var vi klar med Cocopanda i 
Danmark. Vi oppdaget snart at danskene har 
et annet handlemønster enn nordmenn og 
svensker. De elsker kupongkoder og bruker 
nesten hele lønna like etter lønningsdagen. 

Det tok en stund før vi knakk koden i 
Danmark, og da ekspanderte vi videre til 
Sverige. De er mer lik oss, men også mer 
skeptiske til måten ting presenteres på, og 
skyter hardt i sosiale medier hvis de er misfor-
nøyde med noe. Vi har gjennomsnittlig ti år 

yngre kunder i Sverige, og fokuserer der mye 
på makeup. 

Neste land ut ble Finland, og det ble et 
eventyr! Finnene er tålmodige og greie å ha 
med å gjøre. De aksepterer lengre leveringstid 
enn mange andre, og vi har få konkurrenter 
i Finland. 

I 2016 ekspanderte vi videre til Tyskland, 
og da fikk vi for første gang advokatbrev. Vi 
ble møtt med søksmål fra konkurrenter og 
merkevareinnehavere som klagde på paral-
lellimport. Tyskland er et Amazon-land, 
men nå er denne butikken i ferd med å bli 
lønnsom også. De har en mer sober nettside, 
og er veldig glade i modellansikter – noe vi 
ikke er i Norge! 

Mot slutten av 2017 åpnet vi også opp 
i Østerrike, og har som mål for neste år å 
etablere oss i ett eller to land til. Vi skal male 
hele Europa rosa, sier salgs- og markedsdirek-
tør Lene Johansen.

Rosa esker pakkes raskt og effektivt, og sendes ut til de mange kundene. Legg merke til systemet med trekasser!

BliVakker Markens har også sminkestasjoner der du kan teste produkter og få lagt makeup.

BliVakker og Cocopanda er bare to av nettbutikkene 
til Brandsdal Group.
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THE INNOVATIVE HAIR MASK
HIGH QUALITY HAIR CARE MADE IN KOREA.
The combination of thermal effect and natural 
ingredients cleanses and refreshes from the 
roots to the tips. Best for home and on-the-go.

FOLLOW US! @lolavonikoo #wrapanddo

THERMAL
TREATMENT
WRAP

181017_Ikoo_Ads_AspireBrands.indd   1 17.10.18   13:20

Vakre tall
 n Brandsdal Group hadde en omsetning 

på 800 millioner NOK i 2017, og i løpet 

av 2019 skal de bikke milliarden. 

 n Konsernet betjente 2 150 000 ordre 

og solgte 6 500 000 varer i 2017.
n BliVakker har 1 million registrerte 

kunder, 2 millioner totalt for alle «rosa 

butikker» i konsernet.
n Bedriften har totalt 150 årsverk, hvorav 

20 jobber i Tyskland. 

n Alt er in-house av IT og alle systemer 

er designet og utviklet internt. 

 n Verdiene kan oppsummeres med  

«EN KR». Engasjement, nyskaping, 

kremmerånd og redelighet.
n Den fysiske butikken er på 250 kva-

dratmeter, har 350 varemerker og 7000 

produkter. 60 av de 350 merkene er nye, 

og har ikke før vært i nettbutikken.

På lageret er det 
ingen roboter, men 
et egensnekret sys-
tem med trekasser. 

Bedriften har totalt 150 årsverk, hvorav 20 jobber i Tyskland. 

BliVakker Markens har egen selfievegg og er 
svært aktiv på Instagram.
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Exuviance utvikler innovative hud-
pleieprodukter som gir dokumen-
terte resultater, og i 20 år har HBS 
vært stolt distributør av varemerket. 

Exuviance tilbyr både salongbehandlinger 
og hudpleieprodukter for hjemmebruk, som 
i kombinasjon gir gode resultater for alle 
hudtyper. 

Varemerket ble lansert i 1996 av de to 
anerkjente forskerne Eugene Van Scott og 
Ruey Yu, som med oppdagelsen av alfahy-
droksysyrer (AHA) spilte en viktig rolle i 
utviklingen av den kosmetiske dermatologien 
og forandret hele skjønnhetsindustrien.

Siden den banebrytende oppdagelsen 
har Exuviance fortsatt med å utvikle nye, 
patenterte hudforbedrende ingredienser, 
som polyhydroksysyrer (PHA), Aminofil og 
NeoGlucosamine. De understøttes av mange 
vitenskapelige og kliniske studier. Exuviance 
fortsetter å føre vitenskapen fremover, og flere 
lanseringer er i vente.

Mannen som tok varemerket til 
Norden, var den svenske tannlegen Kennet 
Mesán. I løpet av sitt yrkesaktive liv hadde 
han blitt rammet av eksem på hendene, en 
ikke uvanlig konsekvens av engangshansker, 
desinfeksjonsmidler og hyppig håndvask. 

Siden han allerede hadde begynt å interes-
sere seg for forretningsmulighetene som 
fantes innenfor profesjonell hudpleie, ble han 
anbefalt å behandle hendene med Exuviance 
Hydrating Hand & Body Lotion. Dette ble 
et vendepunkt, og Kennet ble motivert til å 
spre ordet om det nye amerikanske varemer-
ket.

Sammen med partneren Allan Søn-
dergaard etablerte han Health & Beauty of 
Scandinavia (HBS) i Danmark, og i 1998 
begynte de å distribuere Exuviance-produkter 
i Danmark. Siden den gang har virksomheten 
ekspandert til å omfatte alle de fem nordiske 
landene.

I takt med ekspansjonen oppstod det et 
behov for å styrke driftssiden, og selskapet 

har de siste ti årene vært drevet av Kennets 
sønn Olof og svigerdatter Katarina. Det har 
vokst jevnt og trutt gjennom alle år, og hol-
der nå til i et hyggelig hus sentralt i Malmö. 

Mange av nøkkelpersonene har jobbet i 
selskapet i mange år, og familieånden gjen-
nomsyrer hele organisasjonen.

Professorene Eugene Van Scott og Ruey Yu oppdaget 
at glykolsyre hadde hudforbedrende egenskaper, og 
lanserte senere NeoStrata og Exuviance.

Probiotic Lysate Anti-Pollution Essence og Detox Mud 
Treatment er to høstnyheter fra Exuviance.

20 ÅR MED EXUVIANCE

HBS drives i 
dag av Katarina 
og Olof Mesán.

HBS hadde stor jubileumsfest i Oslo 27. oktober.
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P R O D U K T N Y H E T E R
ANNONSE

MISS KAY
Miss Kay har laget dufter for å matche personligheten din, 
humøret ditt og hvert øyeblikk. Hver Miss Kay-parfyme har 
sitt eget moodboard, en collage av bilder, farger og teksturer 
som forteller historien om duften. Dermed kan du føle parfy-
men uten ord, og finne den som passer best for øyeblikket og 
humøret. Det er et komplett utvalg av rene kvalitetsdufter å 
velge mellom, Eau de Parfums laget i Italia. Den lille, hendige 
flakongen passer perfekt 
i vesken og til å ha med 
på farten (veil. pris kr 
129/24,5 ml).
 
Mentellow Beauty Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

KATIE LOXTON 
Katie Loxton har tatt Norge med storm, og du finner serien i 
butikker rundt om i hele landet. Kule tekster og milde, deilige 
dufter kjennetegner Katie Loxton sin store serie med duftlys 
og duftpinner. Duftlysene er laget av soyavoks med eteriske 
oljer, og brenner fint ned i glas-
set. Dette er den perfekte gave til 
deg selv eller en du setter pris på! 
Ta gjerne kontakt om du ønsker en 
katalog (veil. pris fra kr 199-269).

CLOSE2HOME AGENTUR
lene.naasen@gmail.com
Tlf: +47 412 01 593

HENNÉ ORGANICS
Henné Lip Serum er en fabelaktig miks av nærende, pleiende 
og antioksidantrike oljer fra Nordens arktiske flora, som multe 

og tyttebærfrø. Kraftfulle oljer med anti-age- 
effekt som nype, kamille og argan fullpakket 
med antioksidanter og essensielle fettsyrer som 
øker kollagenproduksjonen, nærer og pleier lep-
pene, samt styrker leppenes beskyttende barri-
ere. Den lekre flasken med en påføringskule som 
inneholder 24k gull gir en eksklusiv følelse både 
visuelt og ved påføring (veil. pris kr 449/10 ml).

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

VITA LIBERATA
Et must-have til partysesongen! Lekkert og innholdsrikt 
gavesett fra Vita Liberata som gir deg en naturlig brunfarge 
og fantastisk glød med bestselgerne pHenomenal Mousse 100 
ml, Body Blur Latte 50 ml, Gold Tanning Mitt påføringshanske 
og Luxury Makeup bag i en flott gaveeske. Finnes i nyansene 
Medium og Dark. Lignende gavesett finnes også med Fabulous 
Mousse og Fabulous Lotion (veil. pris kr 599).

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

MISTIK
Hydro Serum fra Mistik er et plantebasert hårserum som gir 
langvarig fuktighet og beskytter mot tørrhet eller daglige 

påkjenninger som sol og forurensing. 
Produktet er helt fritt for fett og kleber 
ikke. Kan brukes i både vått og tørt hår og 
passer alle hårtyper.
Mistiks hårpleieprodukter er 100% 
naturlige og helt frie for syntetiske stof-
fer (ingen sulfater, silikoner, parabener, 
syntetiske dufter, farger eller konserver-
ingsmidler). De er veganske, milde og 
helt biologisk nedbrytbare (veil. pris kr 
235/125 ml).

Brand Square Sweden AB 
hello@brandsquare.se

NEW NORDIC
Nå fås en helt ny og unik variant av de populære Hair Vol-
ume™– nemlig vingummier, som er spesielt tilpasset deg som 
ønsker å ta vare på håret ditt. Disse 
lekre og velsmakende vingummiene 
bidrar til å gi deg et sterkere, sun-
nere og fyldigere hår.
Hair Volume™Gummies er de 
eneste på markedet som inneholder 
en sammensetning av naturlige in-
gredienser med smak av eple, og de 
er uten kunstige fargestoffer – sånn 
at du kan tygge deg til et vakkert 
hår (veil. pris kr 229/60 stk).

New Nordic as 
Tlf: 69 25 73 00
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

THE ORDINARY
The Ordinary er et av merkene under DECIEM-paraplyen 
som har tatt hudpleiebransjen med storm! Serien fokuserer 
på prissetting og ærlig kommunikasjon, og 
leverer effektive og etablerte teknologier til 
svært overkommelige priser. Produktene er 
veganske og fri for parabener. Et av stjerne-
produktene er Niacinamid 10% + Zinc 
1%, et høykonsentrert serum mot kviser og 
urenheter. Niacinamid (vitamin B3) reduserer 
synligheten av urenheter og tilstopninger, og 
støttes av sink-salt for å balansere talg-
produksjonen (veil. pris kr 69/30 ml).

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

SKINBETTER SCIENCE
Skinbetter science™ setter en helt ny standard 
innen profesjonell hudpleie med fokus på kliniske 
resultater og pasientens opplevelse, samtidig som 
de leverer banebrytende og vitenskapelig avanserte 
formuleringer. Even Tone Correcting Serum™ 
er et effektivt serum som bryter opp hyperpig-
mentering og lysner hudtonen. Resultatet er en 
dramatisk reduksjon av brune flekker, solskader, 
hyperpigmentering og misfarging (veil. pris kr 
1999/50 ml). 

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

SISLEY
Velvet Nourishing Cream inneholder en høy konsentrasjon av 
aktive plantestoffer som virker i dybden såvel som på hud-
overflaten. Tørr hud mangler både lipider og fukt, og kremen 
gir ikke bare umiddelbar lindring og komfort, men gjenopp-
retter også lipidbalansen og kompenserer for mangelen på 
vann. Brukes morgen og kveld 
på ansikt og hals, og har en 
lett tekstur som fungerer 
godt under makeup. Huden 
blir mer motstandsdyktig da 
den beskyttes om dagen og 
repareres om natten (veil. pris 
kr 1700/50 ml).

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

BURT’S BEES
En fantastisk nyhet – Gloss Lip Crayon fra Burt’s Bees med 
glossy finish! Den er 100% naturlig, fuktgivende og med me-
dium til full dekkevne. Finnes i seks farger – fra lys til mørk.
Bordeaux Vines er festfargen som gir en dyp rød farge fra 
plomme til burgunder og med nydelig glossy finish. Den gir 
myke og sunne lepper hver dag, takket være naturlig kendiolje, 
jojobaolje  og sheasmør. Lett å påføre, 8 timer fuktgivende, 
uten parabener eller mineraloljer (veil. pris kr 179).

Apini AS
post@apini.no

DR. SCHRAMMEK
Vitalizing Oil Concentrate – intensiv 
pleie for voksen, tørr og dehydrert hud. 
Eksklusivt oljekonsentrat bestående av 
planteoljer som tilfører huden essen-
sielle lipider. Huden blir mykere med 
en sterkere hudbarriere. Algeekstrak-
ter sørger for stimulering av hudens 
kollagenproduksjon. Oljekonsentratet 
benyttes som serum under dag- og natt-
krem, eller tilføres som dråper i dag- og 
nattkrem for en rikere konsistens. Den 
ultimate redningen for en vintertørr hud 
(veil. pris kr 390/10 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

IKOO
ikoo sin visjon er å tilføre markedet nye, innovative produkter 
innenfor hårpleie. Thermal 
Treatment Wrap er en ny 
form for hårmaske fra Korea, 
en luksuriøs wrap som beskyt-
ter og gir håret næring gjen-
nom en termisk/varme-effekt. 
Den termiske effekten sikrer at 
de aktive ingrediensene trenger 
dypere inn i håret. Finnes i 
tre varianter: Color Protect & 
Repair, Hydrate & Shine samt 
Detox & Balance (veil. pris kr 69).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
ikoo-brush.com
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MERKEVAREREGISTER
100% Pure/Young Skin
111 Skin/Elements Group

A
Acorelle/Nordic Organic
After Spa/Happyskin
Akileine/Thorsen Biovital
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Aroma Works/Spa Supply Norge
Aura Allure Spray Tan/ Beauty 

Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B
Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
BAIMS/Way of Living
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
Beauty Beam/Elle Basic
Beauty Made Easy/ Axion  

Distribution
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bema/Way of Living
Bentlon/Thorsen Biovital
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
BOHO Green Revolution/ Nordic 

Organic
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/ The Hair&Body 

Company
Burberry/E. Sæther
Burt’s Bees/Apini
Buxom/Dermanor

By Wishtrend/Soél

C
Calvin Klein/E. Sæther
Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Charles Worthington/ Beauty  

Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christian Faye/Beauty Products
CND/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
COOLA/Hexa
Cotoneve/Beauty Products
Curasano/Happyskin

D
Daily Concepts/Happyskin
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
dermGO/Young Skin
Dermograph/Young Skin
Disney/Elle Basic
d.j.v. MIARAY/ J. Nordström 

Handels
DKNY/E. Sæther
D.L.&Co/Axion Distribution
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dr. Dennis Gross Skincare/ Innovell 

Beauty
Dr. Konopka’s/Way of Living
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E
Eco by Sonya/Nordic Organic
EcoCare/Nordic Organic
EcoDenta/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Ecooking/Letsfaceit Nordic

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

Organic
Exuviance/HBS-Sweden 

F
FAB Hair/Elle Basic
Fedor Soaps/Young Skin
FeetForm/Thorsen Biovital
Filtronic/NeglAkademiet
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/ Fred 

Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Fudge Urban/Beauty Products

G
Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green & Gorgeous Organics/
Nordic Organic
Green People/Elle Basic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H
Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/ Tree of 

Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

I
IDA WARG/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic

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

J
James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Joewell/Hairstore
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K
K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Know Cosmetics/Aspire Brands
KOBO Pure Soy Candles/Apini
Kokoso Baby/Apini 
Kongy/Way of Living
K-Pro/Body Green

L
LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lady Green/Way of Living
Lalique/Alldis
Lancaster/E. Sæther
Lashperm/Klinikkshop
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Less is More/Nordic Organic
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/ Tree of 

Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products

DECIEM-drama
Brandon Truaxe, eksentrisk grunnlegger og 

majoritetseier av DECIEM, ble kastet ut av 

selskapet 12. oktober. Minoritetseier Estée 

Lauder Companies gikk rettens vei for å få 

ham fjernet fra alle funksjoner da han plutse-

lig begynte å stenge ned flagship stores. 

DECIEM står bak kultpregede varemerker 

som Niod og The Ordinary.

Styrker posisjonen
Scandinavian Cosmetics Group, som består av Scandinavian 

Cosmetics i Sverige, Danmark og Finland samt EMH i Norge, 

kjøper svenske Alf Sörensen AB og norske Solis AS. De fire 

selskapene skal fortsatt drives under sine respektive navn, 

men blir nå en enda sterkere nordisk enhet.

Solis, med alle sine merkevarer, 
innlemmes nå i Scandinavian Cosmetics Group 

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

Sweden

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

O
OilBar/Way of Living
Ole Henriksen/E. Sæther 
Olivia Garden/Hairstore
Omorovicza/Spa Supply Norge
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
Organic Colour Systems/ Frisør-

grossisten
Organic Island/Nordic Organic

P
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharma Skincare/Dermanor
PhD vokssystemer/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/ Letsfaceit 

Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
Pulp Riot/Verdant
PureBeau/Beauty Products
PÜR Make-Up/Spa Supply Norge
Purple Tree/Aspire Brands

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Recocil/Skintific 
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital

RevitaLash/Spa Supply Norge
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

S
S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
SG79/Elements Group
Salonsystem/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
Silcare Nails/Body Green
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
Slimline/NeglAkademiet
SkinBetter Science/Dermanor
SKIN Camilla Pihl/Elle Basic
SkinPen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Skintechnologies/Axion Distribution
Smith & Cult/Dermanor
Souldrops/Axion Distribution
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T
Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Ted Baker/Aspire Brands
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Ohm Collection/Way of Living
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge

Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tommy Hilfiger/E. Sæther
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic
Treaclemoon/Brand Square Sweden
Tromborg/E. Sæther
True Organic of Sweden/ Letsfaceit 

Nordic

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

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

Beauty

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

X
Xanitalia/Skintific

Y
YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
You & Oil/Elements Group
Yours Stamping/NeglAkademiet

Z
ZAO Organic Makeup/ Nordic 

Organic
Zarko Perfume/Elements Group
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

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

Apini as
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
Tlf: 977 00 795
viveca.holmsen@apini.no
burts.no
kokoso.no

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

Axion Distribution AS
Strandgaten 207
5004 Bergen
Tlf: 957 86 533
post@axion.no
axion.no

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

Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97
SE-113 31 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se

Dermanor AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66

kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no

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

E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg
1366 Lysaker
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Tlf: 40 00 16 62
kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no
sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no

Frisørgrossisten AS 
Trondheimsvegen 128 
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

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

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no

HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no

Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

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

Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264 
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
info@noab.se
noab.se

KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

Klinikkshop
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

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
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

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

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

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

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

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

Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy
Tlf: 953 39 099 /953 62 116
post@soel.no
soel.no

Spa Supply Norge / HOB House of 
Brands AS
c/o Line Schrøder
Bondilia 23
1386 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
no.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

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

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

Way of Living AS
Thomas Angells gate 13
7011 Trondheim
Tlf: 980 00 099 /975 77 766
forhandler@wayofliving.no
wayofliving.no

Young Skin AS
c/o House of Business Solli
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg
0255 Oslo
Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no
youngskin.no

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

VIL DU VÆRE MED I MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET? 

Ta kontakt med Kristine Rødland 

på 909 65 259 eller krrodland@gmail.com. 

�

ANDRE 
LEVERANDØRER



� INSPIRASJON

Inspirasjonen kommer fra 1980-tallet, med masse tekstur som gir et 
mykt, men likevel kraftfullt uttrykk. Glans og glitter er stikkord for 
noen av hårfargene, som minner om sølv og sukkertøy.

Glow
Håroppsetning i vintage-stil, med en myk knute 
bak og to dekorative «ruller» på kronen.

Myk og moderne hestehale festet lavt ved nakken.

Foto: Giel Domen

Hår: Laurent Decreton

Makeup: Magdalena Loza

Styling: Lieve Gerrits

Marilyn-bob med kreppede detaljer.Skulderlang lob med graderte spisser og myke bølger.Bolleklipp med knallfarger og mye glans.
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GREEN PEEL®
THE  POWER OF NATURE

NR. 1 I VERDEN

GREEN PEEL®

PÅ NATURLIG  HUDFORNYELSE 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 attraktiv 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 50 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.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
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. 
www.exuviance.no

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

1 998       20 1 8
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BliVakker
EN SUKSESSHISTORIE

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

Mer skånsomme 
HÅRFARGER

ÅRETS HETE
DUFTER

GREEN PEEL 60 ÅR


