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

EVY
SKINCITY
AMBERLY COSMETICS

GI BUSINESSEN
EN BOOST
VEGANSK TREND

LIPS. EYES.
BROWS. LASHES.
ARDELL IS NOW LAUNCHING MAKE-UP!
HIGH PERFORMANCE. RICHLY PIGMENTED.
LONG LASTING. ONE COAT FULL COVERAGE.
Ardell Beauty er tilgjengelig på H&M.

ENDELIG

SOMMER
BRUN UTEN SOL ØKO-SOLKREM
DET SKADELIGE BLÅLYSET
■
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Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
VINTERHUDEN ER
KLAR FOR LYSERE TIDER

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

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

BAKGRUNN

TRYGGHET

SIKKERHET

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

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.
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DR. SCHRAMMEK TAR VARE PÅ HUDEN
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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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TRYGG OG OMFATTENDE
BESKYTTELSE MOT
SOLSKADER

Spring
Miracles

ATTRAKTIV PRIS

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

ED BY EX

ANTIRYNKE

FARMEN MAIKEN
FRONTER DR. SCHRAMMEK

UNIK

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.

TE

- gi huden ekstra
oppmerksomhet for
en trygg våropplevelse

RESULTAT

1 998

20 1 8

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

@ G R E E N P E E L N O R WAY

DR. MED. CHRISTINE
SCHRAMMEK NORGE

W W W. S C H R A M M E K . N O

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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Nye beauty shots gir hudpleie innenfra.
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Amberly Cosmetics lanserer makeup basert på et nyskapende
fargesystem.
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FORSIDEBILDE: ELEVEN
Australia. Publisert med
tillatelse fra Verdant.

EVY ekspanderer og vil etablere seg i Norge.
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dermalogica

innovasjon
Møt våre bestselgende
nyheter fra 2017 og 2018:

Dermalogica baserer sine produkter på det
nyeste innen forskning på hudhelse.
Få de nyeste innovasjonene og ekspertisen
på hudpleie - besøk dermalogica.no!
Dermalogica Norway
@dermalogica_norway
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Vi er så heldige å bli invitert
på mange hyggelige og flotte eventer
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En morsom del av jobben med å lage KOSMETIKK er å treffe folk i bransjen.
Vi er så heldige å bli invitert på mange
hyggelige og flotte eventer, der vi presenteres
for nye produkter og får masse inspirasjon.
Det er både sosialt og nyttig. Et bransjeblad
er avhengig av tips og innspill til nyheter, og
«small talk» skal man aldri kimse av!
De siste ukene har vært spesielt travle på
event-fronten. Vi har drukket te med CND
på A.C. Perchs Thehandel, og spist fireretters middag med Amberly Cosmetics på
Ballroom.
På frisørsalongen KAVA Frogner har vi
møtt flotte skjeggmenn og vært på førlansering av Eroma Beard Oil, som nå skal ut i
norske barbershops og salonger.
Videre har vi vært på «hjemmefest» med
de irske søstrene Lisa og Vanessa Creaven,
som har grunnlagt Spotlight Whitening,
med tapas og rosa drinker i et hjemmekoselig
lokale over Håndslag.

økende interessen for veganske skjønnhetsprodukter, kanskje særlig blant de unge.
På verdensbasis hevdes veganisme å være
blant de største bevegelsene i vårt århundre,
og kategorien har utviklet seg fra nisje til
mainstream.
Trenden for veganisme begynner også å
røre på seg her til lands. Driver du butikk
kan det være lurt å ha dette i bakhodet, og
har du veganske produkter kan de gjerne
løftes ekstra frem ved hjelp av merking.
Vi håper på en solfylt sommer, og ønsker
deg en hyggelig og inspirerende lesestund
med KOSMETIKK!
Førlansering
av Eroma Beard
Oil på KAVA
Frogner. Foto: Zia

Vi har sett Dajana Tomanovic sminke
Alexandra Joner med produkter fra Marc
Jacobs Beauty, som nå selges i Marc Jacobsbutikken i Oslo sentrum, og vi har vært på
fasjonabel Mustela-lansering i Den franske
residensen.
Kun få dager før bladet gikk i trykken var
vi dessuten på lansering av det delikate, nye
hjemmespa-merket MON|SUN, som foregikk på Stock i Oslos Barcode-distrikt.
Det er KICKS som står bak denne
nyheten, som representerer en spennende
satsning på frittstående varemerker.
Vi har allerede lagt ut litt om det på
kosmetikkmagasinet.no, og skriver gjerne
mer. Så følg med, både i bladet og online!

Neste nummer av KOSMETIKK kommer i uke 38.
Ellers bærer denne utgaven preg av at
det endelig er sol og varmere dager. Hvordan
huden trygt og effektivt kan beskyttes mot
UV-stråling er et utfordrende dilemma i vår
bransje, og i bladet kan du lese om mange
nyheter på solkremfronten.
En annen ting å legge merke til, er den
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Alexandra Joner sminkes med produkter fra Marc
Jacobs Beauty. Foto: Kristian Dale
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Online timebestilling
Kunderegister
Resept/kundejournal
Mulighet for multibruker
Regnskapsintegrasjon
Enkel å bruke
Fri support og videokurs

www.unipos.no

Telefon: 08745
E-post: post@unipos.no
Adresse: Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset


NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland

Svensk innovasjon
FOREO har i løpet av sin femårige historie
markert seg med innovative og tekniske
produkter innen hud- og tannpleie. Selskapet
omsatte for over fire milliarder kroner i 2017,
og er nå en av de raskest voksende skjønnhetsprodusentene i verden.
Nytt nå er UFO, en innovativ maskebe-

Frisørenes nye it-produkt.

En dukmaske
skal monteres
på apparatet.

– Hårmasken alle
snakker om
– Hairstore har lenge ønsket å tilby et
produkt som klarer å gjenoppbygge hårets
fuktighetsbalanse samt bygge opp hårets
naturlige kvalitet. Nå kan vi stolt presentere
Arganmasken, som er utviklet eksklusivt
for våre kunder, og utfører mirakler på
kjemisk behandlet hår, sier Talita Kristina
Aas fra Hairstore.
– Den nye masken består av hveteprotein og jobifrøekstrakt som trenger dypt
inn i håret uten å tynge. Dens unike egenskaper styrker håret og gir en utrolig glans.

handling som kan styres og tilpasses ved
hjelp av en app på mobilen. UFO-apparatet
kombinerer LED-lys med pulseringer, kulde
og varme, og skal brukes sammen med spesialtilpassede sheetmasks.
FOREO finnes nå i 6000 butikker verden
over, og er spesielt populære i Asia.

Nye FOREO UFO.

Sjelden ørkenduft

Shehzad Jamil og André Myrvoll står for vårens mest skjeggete
lansering!

Det New York-baserte varemerket Proenza Schouler tar steget
over i parfymeverdenen med Arizona.

Proenza Schouler har nå lansert sin første duft, Arizona, som er bygget opp rundt to elementer eller noter:
Et kremet iris-element og et element av hvit kaktusblomst. Kaktusen Peruvian Torch blomstrer maksimalt
én gang i året, og har aldri tidligere blitt brukt i en parfyme. Duften er fanget opp ved hjelp av en teknologi
som gjør at naturen ikke kommer til skade.
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Nye norske skjeggoljer
Eroma Perfumes lanserer fem
naturlige skjeggoljer med
milde og gode dufter. Oljene
har ulike egenskaper, og gir
mykhet og næring til både
hud og skjegg. De er utviklet
og produsert av André
Myrvoll og Shehzad Jamil, med god hjelp fra
skjeggekspert Thorstein Myhre.

Eroma Beard
Oil finnes i fem
varianter.

©RRA49•RUDI®

En fuktighetsgivende
og oppstrammende
ansiktsmaske
Passer ypperlig som
avslutning på hudsliping,
microneedle, eller annen
hudpleiebehandling!
GRATIS vareprøve til
salongen din?
SEND:
Bedriftsnavn (Org.nr) og
Adresse til
post@hudpleiegrossisten.no
og få tilsendt gratis vareprøve!

Mer info: www.dinabelle.no

VI GJØR SKJØNNHETSBRANSJEN MER LØNNSOM
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NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland

Velduftende øko-solpleie
COOLA Suncare er tilbake på det norske markedet, denne gang
i regi av Hexa. Det er en økologisk solpleieserie som har et bredt
spekter av produkter for hele kroppen, og til både voksne og barn.
Varemerket ble grunnlagt i solfylte San Diego av Chris Birchby,
en tidligere surfeinstruktør som opplevde at begge foreldrene
ble rammet av føflekkreft. Alle COOLA-produktene inneholder
sertifiserte økologiske ingredienser, og gir bredspektret beskyttelse
mot UV-stråler. De har unike og naturlige SPF-boosters, og er ikke
testet på dyr.
I sortimentet finnes det blant annet fem friske Sunscreen Sprays,
som gir beskyttelse til kropp og ansikt, med og uten dufter. De er
vann- og svetteresistente, og pleier og fukter huden slik at du både
føler velvære og er optimalt beskyttet.
COOLA
Sunscreen Spray
gir rask og enkel
solbeskyttelse mens du
er på farten.

Chris Birchby fra California er
grunnlegger av COOLA.

Fresht og nytt
for håret

Miracle Hair Treatment var det
– Hårpleie trenger ikke å være avansert,
første produktet som ble lansert.
det trenger bare å virke!
Verdant kan nå tilby et prisvennlig, nytt og fresht varemerke kalt
ELEVEN Australia. Det ble etablert i 2011 av den kjente hårstylisten og salongeieren Joey Scandizzo, som innså at det var behov
for effektive hårprodukter som var lette for forbrukerne å forstå. En
annen nøkkelperson i teamet er den erfarne beauty-fotografen Andrew
O’Toole, som sørger for helproft markedsmateriell.
Serien er basert på lette og naturlige ingredienser, og består av 27
pleie- og stylingprodukter samt noen kroppsprodukter.

Mildt og barnevennlig
Den britiske it-jenta Tamara Ecclestone står bak Fifi & Friends, en
skånsom og naturlig hud- og hårpleieserie for barn. Den kom til etter
at hun selv ble mamma til lille Sophia. Serien er hypoallergenisk og
dermatologisk testet, inneholder totalt 20 produkter, og passer for
barn opp til 10 år. Den lanseres i Norge av Linh Le fra Vitality Lux.

Produktene inneholder blant annet
økologisk aloe vera,
økologisk kokosolje og
mandelolje.

Fifi & Friends er en
skånsom og effektiv
serie som passer selv
de mest sensitive
barnekropper.
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Tamara Ecclestone har lenge ønsket å lage gode produkter
for barn. Her med datteren Sophia.

Avslutte det hudpleien
har pabegynt ...

Reduserer fine
linjer, mørke
ringer
& hovenhet

VEGANSK

Jevner ut
hudtone,
struktur &
lysner opp

... med vår helt nye kolleksjon av
hudpleiende makeup-produkter som
ved hjelp av aktive planter gir en
profesjonell finish.

Gir en
fantastisk
finish med
flott glød

Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.
#kerstinflorianswe
www.kerstinflorian.no

Berit Olimb feiret nylig 10-årsjubileum
for den veldedige stiftelsen Mote Med
Mening. Inntektene fra årets show slo
alle rekorder!

Stylist med
lang erfaring
Berit Olimb (født 1960) er utdannet frisør, og har lang erfaring
som farge- og stilkonsulent.
Hun er i dag leder og eier av to
frisørsalonger i Oslo, Olimb & Co
Frisører AS i Prinsens gate og
Olimb & Co Løkka AS i Thorvald
Meyers gate på Grünerløkka.
Før etableringen av Mote Med
Mening hadde Olimb & Co et
sosialt prosjekt kalt Juleklippen i samarbeid med Kirkens
Bymisjon. Olimb er vinner av
Hedersprisen 2017 gitt i regi av
Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB).

Alle som er involvert i Mote Med Mening jobber
på frivillig basis, så all inntekt går til veldedige
formål. I år går pengene til Mental Helse
Ungdom.

Doan Tran fra Olimb & Co er kreativ leder i
Haute Coiffure Française, seksjon Norge. Dette
magiske hårshowet satte de opp i Paris i høst, og
det ble også nylig vist i Oslo Spektrum under Hår
& Skjønnhet.

«Som frisør må man alltid være i utvikling.
Det er verdens beste yrke»
12 | KOSMETIKK 2 2018

Møte med Berit Olimb:

Frisøren med det store

HJERTET

Berit Olimb startet tidlig med det
hun trives med – hår, stil, farger og
mennesker. I år feirer hun 10-årsjubileum for Mote Med Mening, et
veldedig prosjekt hvor årets inntekter støtter Mental Helse Ungdom.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Olimb & Co og Wenche Hoel-Knai

Berit om:
Oppstarten i bransjen
– I 1982 åpnet jeg min første frisørsalong,
selv om det å ha egen salong ikke var noe jeg
hadde drømt om. Oppstarten skjedde helt
tilfeldig, fordi foreldrene til en venn åpnet et
lite handelssenter i nærheten av der jeg vokste
opp.
Det var gøy å drive egen bedrift, og etter
kort tid hadde jeg tre ansatte. Derfor startet
jeg like gjerne én salong til, denne gang på
Gran, et annet lokalt tettsted som var i full
utvikling. På Gran ble det etter hvert to
salonger.
Den fjerde salongen åpnet jeg i Oslo i
1996, og konseptet Olimb & Co ble utarbeidet.
Berit om:
Salongene i Oslo
– Olimb & Co består i dag av to salonger
i Oslo, hvorav salongen på Grünerløkka er
blitt en franchise. Dette er noe jeg ønsker å
utvikle videre, da jeg kan se at det går i retning av større enheter i vår bransje. Jeg mener
vi har et godt konsept å bygge videre på, og
har mange spennende tanker for fremtiden.
Vi ble også nominert til Årets Frisørbedrift
2018, noe jeg er utrolig stolt av.
Berit om:
Mote Med Mening
– Vi startet en non-profit stiftelse, Mote Med
Mening, i 2007, og i år feiret vi 10-årsjubileum med et fantastisk program. Mote Med
Mening handler om å rette fokus på viktigheten av veldedig arbeid, og ikke minst å kunne

Jeg sitter i styret til Intercoiffure Norvège
gi noe tilbake til samfunnet.
(ICD) som årlig inviterer til store visninger
Vi arrangerer et fantastisk moteshow der
og show rundt om i verden. Dette gjør at
billettinntektene går uavkortet til et godt
våre medarbeidere også får ta del i hva
formål, som i år var Mental Helse
som skjer utenfor vårt eget hus,
Ungdom. Det er mange unge
og får med seg inspirasjon
mennesker med utrolige
hjem.
utfordringer i vårt samSalongens daglige leder
funn.
og medeier, Doan Tran,
Arrangementet
er kreativ leder i Haute
baserer seg utelukkende
Coiffure Française, sekpå frivillig arbeid fra
sjon Norge. I september
frisører, stylister, modelreiste alle i salongen til
ler og artister, og i tillegg
Paris, hvor den norske
sponsorinntekter. InntekServering av drikke til
seksjonen hadde eget show i
tene har økt hvert år, siste
kundene.
Louvre. Dette showet ble også
rekord var 180 000 kroner.
nylig vist i Oslo Spektrum under Hår &
Opp gjennom årene har Mote Med
Skjønnhet.
Mening samlet inn mer enn en million kroner til forskjellige formål. Tidligere mottakere
Berit om:
er Kreftforeningen, barneavdelingen på UlleKonseptet Olimb & Co
vål sykehus, Kirkens Bymisjon, BAR (barn
– I vårt vakre og sjarmerende lokale i
av rusmisbrukere), Karanba, Education for
Prinsens gate er det god atmosfære. Det
Life, Nanofasa og Pøbelprosjektet. Pengene
var tidligere et apotek. Salongen er mer en
har gått til alt fra å pusse opp klasserom til å
livsstilssalong hvor vi er opptatt av hele menhjelpe barn i slummen.
nesket. Uten unntak får alle tilbud om en
I år håpet jeg å slå alle tidligere rekorder,
nakke- og skuldermassasje med aromatiske
og det gjorde vi. Inntektene ble på godt over
oljer før hårbehandlingen starter.
200 000 kroner. En representant fra Mental
Som en Aveda-salong legger vi vekt på
Helse Ungdom tok imot den øremerkede
dufter og ritualer, og ønsker at produktspekpengegaven under Mote Med Mening-shoteret skal spenne vidt. Derfor tilbyr vi også
wet, og var svært takknemlig. Han fortalte
hud- og kroppsprodukter i tillegg til hårpleie.
alle i salen om betydningen av gaven, og
hvordan den kunne hjelpe mange mennesker. Målet er å få inn en hud- og kroppsterapeut,
Det symboliserer verdien av både det å kunne i tillegg til at vi kan tilby alle typer neglebehandlinger og vippeextensions i samme
få og gi.
lokale. Det å kombinere en hårfarge med en
manikyr er tidsbesparende for kunden.
Berit om:
Vi har totalt tre frisører i Olimb som er
Lederskap
makeupartister. Det betyr at vi kan tilby
– Som leder er jeg opptatt av å være en god
makeup innenfor alle sjangere, både brude-,
rollemodell både faglig og menneskelig, og
dag- og kveldsmakeup. I tillegg arrangerer vi
jeg har høye forventninger til de ansatte. Når
kundekvelder med forskjellige temaer.
noen sier at de vil utvikle seg, ja da vil jeg se
Vi leverer alle typer hårbehandlinger, men
det gjennom handling. Sånn sett kan jeg nok
vår spesialitet er klipp og farge. Vi jobber i
oppleves som litt «streng» og krevende.
disse dager tett med Creademic Danmark,
Mitt aller høyeste mål og ønske er å skape
som tilbyr et spennende og nytenkende
faglig dyktige og dedikerte frisører. Jeg liker
utdanningsprogram vi ønsker å introdusere
å gi og se andre vokse. Og så kjeder jeg meg
for norske frisører innen 2019.
fort.
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Berit om:
Kundene i salongen
– Kundene våre er kvalitetsbevisste kvinner
og menn i alderen 25 til 70 år. Dette er en
kundegruppe som er ressurssterk og tar selvstendige valg. Rundt 65 prosent er kvinner og
35 prosent er menn.
De fleste kundene er travle, men trofaste
gjester, som krever god service og punktlighet. Det betyr at vi må være dedikerte,
effektive og ikke minst fleksible.
Berit om:
Produktsalg og økonomi
– Jeg har stor tro på fremtiden for bransjen.
Vi er en av de heldige yrkesgruppene som
ikke kan erstattes med roboter. Dess mer
digitalisert og teknologisk verden blir, dess
større behov blir det for nærvær, velvære og
omsorg. Alt dette kan jo vi tilby, i tillegg til
faglig godt håndverk.
Når det gjelder økonomi, så tjener vi på
å gi kundene gode råd og veiledning slik at
de føler trygghet ved å kjøpe hårprodukter
hos oss. Vi satser på eksklusive merker som
Aveda, som representerer en hel livsstil.
For at frisørsalonger skal kunne selge
produkter, bør de tilby andre merker enn

det som finnes på hvert hjørne. Jeg har også
oppmuntret personalet til å skape gode
opplevelser rundt et salg. Det har vært vellykket, og vi er tilbake som på 1990-tallet da
frisørbransjen opparbeidet viktig omsetning
for bedriftene med mersalg av produkter.
Den inntekten fikk en knekk for cirka 10 år
siden, da netthandelen startet for fullt uten at
vi hadde mulighet for å konkurrere på pris.

Berit om:
Favorittprodukter for håret
– Avedas Dry Shampoo er et fantastisk
produkt for travle folk som meg. Et par puff,
og håret føles rent og luftig på «no time».
Fantastisk! Ellers kan vel ingen leve uten et
Ghd stylingjern?

Berit om:
Utviklingen fremover
– Bedrifter og eiere vil ta mer samfunnsansvar
på en eller annen måte, og se verdien av det.
Det å bidra med noe utenfor seg selv og sin
egen bedrift gir merverdi.
Vi opplever et trendskifte hvor mennesker
ser utenfor seg selv, og oppdager nytten og
gleden av å bidra med noe for andre. Det å
skape i fellesskap gir også indre motivasjon,
og man får mye tilbake, på en ekte måte.
Det er mange måter et firma kan ta
samfunnsansvar på, det handler ikke bare
om å gi penger. Man kan for eksempel gi
tid. En dame jeg møtte, fortalte at hun kalte
skuddårsdagen for «gi bort-dagen», og at hennes firma tilbød seg kostnadsfritt å bidra med
ekstra hjelp.

Lokalene i Prinsens gate huset tidligere et apotek.

Aveda Shampure Dry
Shampoo gir nytt liv
til frisyren.

Et hyggelig hjørne i salongen på Grünerløkka i Oslo.

Ghd Gold Professional
Styler er den nyeste
oppgraderingen av det
klassiske stylingjernet.

– Jeg er heldig som får drive med så mye spennende og kreativt,
og skape engasjement internt, sier Berit Olimb.
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CND BOHO SPIRIT COLLECTION
SESONGENS NEGLELAKKFARGER
FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

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

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



TREND

MIDLERTIDIGE
HÅRFARGER
Hårfarger og highlights som kan skylles ut
spås å bli enda mer populært. Man vil gjerne
matche hårfargen til klærne og kunne endre
looken raskt.

KLIMAKONTROLL
Det er velkjent at man ikke bør bruke samme
hudkrem på vinteren som på sommeren.
Nå kommer det også klimakontrollerende
produkter som tilpasser seg på huden etter
klimaet. Eksempelvis har Carita lansert fire
konsentrerte boosters som kan brukes etter
hudens varierende behov og påvirkning fra
været.
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SKJØNNE

INNOVASJONER
Skjønnhetsproduktene blir stadig mer innovative og tekniske.
Her er noen nyvinninger som forventes å slå gjennom stort.
Tekst: Jessica S Kempe Foto: Shutterstock og produsentene

Kevyn Aucoin The Exotique Diamond
Eye Gloss kan legges over øyne, kinn og
lepper for å få en riktig glossy look.

Det kommer nye looks hver sesong, og i stedet for å måtte bytte ut favorittproduktene,
kan man tilsette pudder eller væske i det man
allerede har. På denne måten kan man gi en
ekstra boost til farge og finish, og skape ulike
effekter, fra mattere hud til mer glow. Dette
er en trend som kommer.
En annen trend å legge merke til, er makeup
med olje-, væske- eller gelekonsistens, som
tørker ned til en pudrete finish etter påføring.
I og med at huden nå skal ha mye glans, lanseres det dessuten glosser for ansiktet som gir
en enda mer strålende glans enn highlighters.

The Velvetizer fra
Urban Decay er et
pudder som mikses med
foundation for å få en
mattere effekt.

Charles Worthington og Redken
har sjampoer med rensende
micellar-vann.

HUDPLEIE
SOM SMELTER

HÅRPLEIE INSPIRERT
AV HUDPLEIE

Vi får en ny type hudpleieprodukter – melting balms, concealers og serum – som lages
av mindre vann og mer oljer (noen inneholder også vokser). De smelter på huden så fort
de appliseres, og springer ut av trenden for
K-Beauty.

Hårpleieprodukter henter ingredienser,
formler og teknologier fra hudpleieprodukter
for å gi maksimale resultater. Dypt fuktende
hårmasker, serum, antiaging-sjampoer og
CC-kremer laget med snegleslim er noen
eksempler. Dukmasker for håret som påføres
etter sjamponering er også noe vi kommer til
å se mer av, og er en K-Beauty trend.
Davines har nylig lansert velduftende hårmasker i enkeltpakker, som også kan brukes
til multimasking. Det vil si at man påfører
ulike masker på ulike områder etter behov, slik at hår og
hodebunn får skreddersydd
pleie.
Redken, Charles Worthington
og Herbal Essences har lansert
sjampoer med micellar-vann,
som også er blitt populært i
rens for huden. Micellar-vann
inneholder molekyler som
fungerer som magneter og
Beauty Pro Hair
trekker til seg smuss, og det
Therapy er en dukmaske
spås at flere hårpleiemerker
som skal festes rundt
håret.
kommer til å henge seg på
denne trenden.

Nars Cosmetics
Powermatte Lip Pigment
er en vannaktig leppefarge
som tørker ned til en holdbar, matt finish.

MAKEUP-BOOSTERS &
FACE GLOSSES

Serum som styrker hår
og hodebunn fra HAIR
Rituel by Sisley.

Hydrating Gel Melt Cleanser fra e.l.f., som kom med
hudpleie i høst.

Lancôme Advanced Génifique
Hydrogel Melting Mask er svært
varmefølsom, og smelter i kontakt
med huden. Da avgis også de aktive
ingrediensene.

Davines fanger opp K-Beauty
trenden med den nye hårmaskeserien The Circle Chronicles.
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TREND
Abloom Holistic Organic
Skincare er 100% vegansk.

Nye økologiske og veganske
hudpleieprodukter fra ZAO,
som ellers er kjent for sin
makeup.

Hårpleiemerket Noughty
er sertifisert av Vegan
Society og selges blant
annet på H&M.

BAIMS er brasiliansk,
og selv maskaraen er
økologisk og vegansk.

Pacifica utvider sortimentet med veganske
hudpleieprodukter.

Kerstin Florian har
nylig kommet med
vegansk hudsminke.

Dr. Konopka’s er
sertifisert av Vegan
Society.

			VEGANSK KOSMETIKK

– fra nisje til mainstream
Det er en voksende trend for plantebaserte produkter, både når det
gjelder mat og hygiene. På verdensbasis hevdes veganisme å være blant
de største bevegelsene i vårt århundre. Men er vegansk det samme som
«cruelty-free»?
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og produsentene

Stadig flere kutter ned på kjøttforbruket og
går over til å spise plantebasert kost – om
ikke hver dag, så kanskje noen ganger i uken
av hensyn til helsen og miljøet. Mange er
også opptatt av etikk og dyrevelferd, og vil ha
skjønnhetsprodukter uten animalske stoffer,
og som heller ikke er testet på dyr.
– Veganisme er en massiv trend i Storbritannia, og det er spennende å se hvordan
kategorien har vokst opp gjennom årene, fra
nisje til mainstream, sier Carol Dunning.
Hun er Event Director for bransjemessen
Natural & Organic Products Europe, som
ble arrangert i London i april.
Det ble vist rekordmange veganske
skjønnhetsprodukter på messen, samtidig
som mange utstillere trakk frem nettopp
veganisme da de ble bedt om å oppsummere
årets største trender.
– De veganske produktene er nå mer
tilgjengelige for veganere og ikke-veganere
enn noen gang før. Vi ser spennende, nye lanseringer, mer variasjon i vareutvalget og større
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synlighet i handlegatene. Det er en trend som
bare vokser og vokser, sier Carol Dunning,
som anslår at det nå finnes mer enn en halv
million veganere i Storbritannia.
– Det er tre og en halv ganger så mange
som for ti år siden. Legger vi til vegetarianere
og andre forbrukere som av ulike årsaker
ønsker å unngå ingredienser som stammer fra
dyr, så ser vi at disse produktene har potensiale til å nå en bred og variert kundegruppe.
Varemerker som Urtekram, Faith in Nature,
Inika, Eco by Sonya, Natura Siberica og Dr.
Bronner’s har stilt ut veganvennlige produkter
på Natural & Organic Products Europe i årevis. De er i stadig utvikling og kommer ofte
med nyvinninger, noe som gjør dem veldig
populære blant forbrukerne, sier hun.
Vegansk kosmetikk er plante- eller
urtebaserte skjønnhetsprodukter som ikke
inneholder animalske stoffer. Maria Grunditz, som er markedssjef i KFI Spa Management, bekrefter at det finnes en øket interesse
for denne typen av skjønnhetsprodukter også
blant nordiske forbrukere.
– Det er sikkert flere grunner til det, men
vi har lenge hatt en stor interesse generelt
for hva vi spiser og hva ting inneholder. Jeg
opplever at vi i Norden er nøye med hva vi
kjøper. Vi vil gjerne vite eksakt hva produkter
inneholder og har tilegnet oss kunnskap.
For oss som arbeider i skjønnhetsindustrien
er dette fantastisk flott, da vi får forbrukere
som lytter til det vi har å lære bort. Samtidig
er det forpliktende. Vi må gjøre det enkelt for

Midsona eier
Urtekram, som produseres i Danmark og har en
økende eksport. Mange av
produktene er sertifisert
av Vegan Society.

Veganisme er en voksende trend, kanskje særlig blant de unge forbrukerne.

forbrukerne å foreta valg, og når vi utvikler
nye produkter, må vi vite hvorfor vi tilsetter
spesifikke stoffer og utelater andre, sier hun.
KFI Spa Management distribuerer varemerket Kerstin Florian, som nettopp har lansert
veganske makeupkremer.
– Produkter med vegansk innhold er nok
for mange et livsstilsorientert valg, men vi
vil også ha et bra resultat. Følelsen, effekten og sluttresultatet vi får når vi anvender
produktet, er det som avgjør om vi kommer
til å kjøpe det igjen. Er vi fornøyd med et
produkt, så kommer vi med all sannsynlighet til å ville teste flere produkter fra samme
varemerke eller serie, sier Maria Grunditz.
Det er først og fremst innen ansiktspleie
der det kommuniseres at et produkt er
vegansk. Men begrepet dukker også opp når
det er snakk om hårpleie og makeup, og da
kanskje særlig sminkekoster. Varemerker som
MAC og Jane Iredale faser nå ut de gamle
kostene med dyrebust til fordel for nye,
syntetiske børster.
Veganisme og dyrevelferd går nemlig ofte hånd i hånd, men ikke alltid, og et
produkt kan være «cruelty-free» uten å være

vegansk. Det er da ikke testet på dyr, men
inneholder animalske stoffer. Et eksempel er
produktene til Burt’s Bees, som er sertifisert
av «Leaping Bunny» og PETA, men inneholder bivoks og honning.
Motsatt kan det også finnes veganske
produkter som ikke er «cruelty-free». Da er
de uten animalske stoffer, men kan likevel ha
blitt testet på dyr. Produkter som er veganske
ved en tilfeldighet faller også inn i denne
kategorien.
– Men er man opptatt av dyretesting, kan
man også se etter strenge økologiske sertifiseringer, da dette gjerne går litt i hverandre.
Hos Soil Association og Cosmos er standarden at det ikke skal testes på dyr, verken når
det gjelder sluttprodukter eller ingredienser,
sier Anne Trogstad fra Spa Elixir, som distribuerer økologiske varemerker som Voya og
Hynt Beauty.
– Hynt Beauty har «Leaping Bunny»sertifisering og alle produktene er veganske. Bortsett fra maskaraen som har skjell fra
fisk i seg. Det gjør at den ikke smuldrer opp
og tørker ut. Jeg vet at noen veganere har én
ting de bruker som ikke er vegansk, og det
er maskara. Det er utrolig vanskelig å finne

Produkter med disse
sertifiseringene er ifølge
PETA både dyrevennlige og veganske.

Veganske
sertifiseringer
Ønsker man å bruke veganske produkter
som også er dyrevennlige i utviklings- og
produksjonsprosessen, slik at det garantert
ikke forekommer dyretesting, finnes det
ifølge PETA tre sertifiseringer å holde øye
med: «Certified Vegan» fra Vegan Action,
«Cruelty-Free and Vegan» fra PETA og «Vegan trademark» fra Vegan Society.
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en økologisk, «cruelty-free» og vegansk
maskara som gjør susen, forteller hun.
Det har vært en økende bevissthet
rundt naturlige, økologiske og veganske
produkter de siste årene.
– Selv om Norge fortsatt ligger etter
våre naboland i kunnskap om og bruk
av økologiske produkter – det gjelder
både mat og velværeprodukter – så ser
vi at det blir en større interesse. Man tar
hensyn til sin egen helse, og ikke minst til
miljøaspektet, sier Bente Gätzschmann,
som driver agenturvirksomhet gjennom
selskapet Way of Living.
Hun har Natura Siberica, BAIMS og
en rekke andre økologiske og veganske
varemerker i porteføljen. I tillegg er hun
innehaver av butikken Miss Organic i
Trondheim, der hun arrangerer kundekvelder og på denne måten kommer i
dialog med kvinner i ulike aldre.
– Jeg hadde en gruppe unge kvinner
mellom 20 og 25 år på velværekveld i
butikken min for noen uker siden. På
spørsmål om de visste forskjellen på naturlige og økologiske produkter, var det kun
én av 13 som var klar over at økologisk
innebærer at det ikke brukes sprøytemidler. Ingen av de unge kvinnene visste hva
parabener var for noe. Men til gjengjeld
var de fleste opptatt av at produktene de
brukte ikke skulle være testet på dyr.
Bente Gätzschmann mener at
mange unge i dag har et bevisst forhold til
dyretesting.
– De ønsker ikke å bruke produkter
med ingredienser som er testet på dyr.
Men de er ofte ukjent med at cocktailen
av kjemikalier de får i seg kan gi konsekvenser senere i livet. Har jeg tilsvarende
arrangementer med godt voksne kvinner,
er det gjerne motsatt. Min erfaring er at
det er kvinner i aldersgruppen 40+ som
er mest opptatt av ingredienser, og hva de
putter i og på kroppen sin, forteller Bente
Gätzschmann.
Hun har lagt merke til at produkter
uten dyrederivater og -ingredienser er blitt
mer populære og etterspørres oftere. For
å løfte frem disse produktene, har hun
derfor opprettet en egen vegan-kategori i
nettbutikken sin. I den fysiske butikken
har hun samlet og merket de veganske
varene, slik at det blir lettere for kundene
å finne frem.
– Det er gjerne de yngre som etterspør
vegansk, mens de godt voksne mer er opptatt av om det er økologisk eller ikke. Når
vi selv vurderer nye merker må disse være
vegan-sertifisert, oppsummerer hun.
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Vegansk vs økologisk
– Et vegansk produkt kan også være
helt syntetisk, sier Emma Bergqvist
fra Tree of Brands.
Hvordan er etterspørselen
etter veganske skjønnhetsprodukter, i Norden kontra
England og USA? Er det en
voksende trend?
– I Storbritannia økte
salget av veganske kosmetikkprodukter med 38
Emma Bergqvist fra
prosent i fjor. En slik enorm
Tree of Brands.
vekst har vi ennå ikke sett
i Norden, men den forventes å komme hit
også. Vegansk er veldig trendy og etterspørres stadig oftere av konsumenter. Utvalget av
veganske produkter øker også, og er et må-ha
for de fleste forhandlere.
Hva vil det si at et produkt er vegansk?
– Det betyr at det ikke finnes noen animalske ingredienser i produktet. I skjønnhetsbransjen er det først og fremst bivoks og
ullfett som brukes, men det finnes også andre
animalske ingredienser.
Hvorfor synes mange det er viktig å handle
veganske skjønnhetsprodukter?
– Dyrenes rettigheter og lidelser får stadig
mer oppmerksomhet. Mange forbrukere vil

unngå konsumpsjon som skjer på dyrenes
bekostning. Men det er ikke helt enkelt, for
det finnes alltid grader av hvor dyrevennlige
forskjellige ingredienser er.
Hva bør man tenke på hvis man skal rådgi
kunder som vil ha denne typen av produkter?
– Man bør være klar over at selv om et
produkt er vegansk, så innebærer ikke det at
det er plantebasert eller økologisk. Et vegansk
produkt kan også være helt syntetisk. Det er
også viktig å ta stilling til hvilke innholdsstoffer man vil unngå som eventuelt er animalske, og hvorfor.
Er det noen veganske produkter som er spesielt
vanskelige å formulere?
– Ja, leppestift og maskara. Ofte pleier man
å anvende bivoks, men det går jo ikke om
produktet skal være både naturlig og vegansk.
Hva er relasjonen mellom «cruelty-free» og
vegansk?
– «Cruelty-free» innebærer bare at produktet ikke er testet på dyr. Innen EU får man
ikke dyreteste verken sluttprodukter eller
enkeltstående ingredienser. Men et produkt
kan inneholde animalske råvarer uten å være
dyretestet. Det kan også være vegansk, i den
betydning at det ikke inneholder animalske
råvarer, selv om det er testet på dyr.

Sanselig spa-opplevelse
Skintific tilbyr nå den økologiske og veganske spa-serien iKOU fra Australia,
som stimulerer sansene med deilige dufter og konsistenser. Mange av ingrediensene er
villhøstet for å ivareta plantenes unike egenskaper og skåne miljøet rundt.
iKOU er spesielt sterke på kroppsbehandlinger. Signaturbehandlingen varer i 90 minutter
og gir fullkommen avslapning. Kroppen skrubbes, pleies og masseres fra topp til tå.
Det finnes også deilige skrubber å kjøpe med seg hjem, sammen med body souffléer,
body lotions, håndkrem, aromaolje, badesalt og liknende. iKOU har også duftprodukter til
hjemmet i seks ulike varianter.

iKOU De-Stress
Organic Body Soufflé og
Aromatherapy Bath Soak.

Hjemmespa med kroppsprodukter fra iKOU.

invisi FOAMING TAN WATER
ny revolusjonerende selvbruningsmousse

ZERO TRANSFER SUPER HYDRATING FAST DRYING
100% CLEAN 100% VEGAN 90% ORGANIC

Stolt leverandør av Vita Liberata i Norge: HEXA AS · Tlf 73 83 37 60
@vitaliberata_norge

Vita Liberata Norge



TREND
Markedet for selvbruningsprodukter vokser, og man
kan nå få brun uten sol, hudpleie og antiage i ett og
samme produkt.

Den verdenskjente, amerikanske brun uten sol-guruen
James Read lanserer Coconut
Water Tan Mist og Coconut
Dry Oil Tan.

GYLNE TIDER
Utviklingen går nå raskt innen segmentet brun uten sol. Nye formler
og ingredienser skal ikke bare gi en
attraktiv brunfarge, men også virke
pleiende på huden og gi antiageeffekt.
Tekst: Gunilla Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene

Stadig flere merker satser nå på innovative
selvbruningsprodukter som også gjenfukter
huden, bedrer elastisiteten og forebygger fine
linjer.
Den nye generasjonen av innovative brun
uten sol-produkter inneholder ikke bare
nye varianter av DHA, som gir huden en
lekker solbrun tone, men
også ingredienser som
hyaluronsyre, aloe vera
og vitamin C og E,
som reparerer og
motvirker negative
effekter av frie
radikaler. Noen
produkter inneholder også koffein
og peptider.
– Den absolutt
heteste trenden
nå, er multifunksjonelle produkter
som kombinerer
hurtigvirkende
brun uten sol
med hudpleie og
KICKS følger opp trenden
for selvbruning med en ny makeup, forteller
Jacqueline Burchell.
serie produkter i et stort
utvalg konsistenser.
Hun er sjef for
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produktutvikling ved
det ledende brun uten
sol-merket St. Tropez,
som selger ett tanningprodukt i minuttet.
– Ved å kun bruke
ett produkt kan dagens
konsumenter få både
en solkysset hud med
glow og en fastere hud. Jacqueline Burchell.
De kan forebygge og glatte ut rynker og fine
linjer, og beskytte huden mot ytre påvirkninger som for eksempel forurensning, sier hun.
I dag er det også mulig å få en naturlig
«juksebrun» farge i hele spekteret av nyanser.
Gjennom bedre teknikker, bedre formler og
teksturer, nyutviklede varianter av DHA og
større fokus på fukt, kan brunfargen i tillegg
både vare lenger og gi et jevnere resultat.
– Dagens forbrukere av brun uten solprodukter har helt andre muligheter enn
tidligere til å skreddersy brunfargen – fra
lys til medium og mørk – bare ved å variere
virketiden før produktet vaskes av.
Utvalget er også stort, hvilket innebærer at
alle, uavhengig av alder, hudtype og behov,
kan finne sitt spesifikke produkt. Samtidig
finnes det en rekke konsistenser å velge i –
fra sheetmask, lotion, krem og spray til olje,
vann, mousse, tanning pad, gele og balm.
Mye har også hendt hva gjelder duften
på produktene, og det tilsettes nå duftstoffer som gjør at den lite attraktive duften fra
DHA ikke slår gjennom.
– St. Tropez har, i samarbeid med det
internasjonale dufthuset Givaudan, utviklet
en duftteknologi og attraktive dufter som
fungerer sammen med DHA for å eliminere

den uønskede selvbruningslukten.
– Hvordan ser da fremtiden ut for brun uten
sol-produkter?
– Den ser lys ut. Produktene har blitt mer
fleksible og hurtigtørkende og lettere å bruke,
samtidig som de gir en mer langvarig farge
og et bedre resultat. Produktutviklingen
innebærer at produktene blir interessante for
en bredere målgruppe av forbrukere, og de
tilføres flere funksjoner.
En økende bevissthet rundt farlig solstråling og skadelige solarier som gir risiko for
hudkreft og for tidlig hudaldring, gjør også
at disse produktene anses som et stadig mer
interessant alternativ, sier Jacqueline Burchell
fra St. Tropez.

Vita Liberata har
fått nye eiere
Det prisbelønte og naturlige selvbruningsmerket Vita Liberata har i vår slått seg
sammen med det amerikanske legemiddelselskapet Crown Laboratories fra
Tennessee.
Vita Liberata er kjent
for sine eksklusive
og naturlige tanningprodukter, og ble
grunnlagt i 2003 av
irske Alyson Hogg.
Det var det første
selvbruningsmerket
uten parabener, parfyme og alkohol.
Alyson Hogg har nå
Alyson Hogg er grunnlegger
blitt sjef for konav Vita Liberata.
sumentprodukter i
Crown Laboratories,
og kommer til å fortsette å jobbe med Vita
Liberata. Hun forteller at fusjonen gjør det
mulig å skape enda mer allsidige og spennende produkter, ikke bare innen selvbruning men også innen hud- og solpleie.
– Vi viderefører vår Advoganic-teknologi til
hudpleie- og SPF-området, og jobber med
å skape nye, effektive og naturlige skjønnhetsprodukter med formler som er veganske, og som er uten parfymer, parabener,
alkohol og skadelige kjemikalier, sier hun.
Når det gjelder selvbruning, vil hun spesielt
løfte frem den nye innovasjonen Invisi
Foaming Tan Water med ingredienser som
ginko biloba og bringebær.
– Den gir fuktighet og antiage-effekt samtidig som den gir en effektiv, hurtigtørkende
og naturlig selvbruning med glow, sier hun.

Self Tanning Anti Age Serum fra Vita Liberata gir
både solbrun farge og antiage-effekt.

Lette, vannaktige konsistenser
er ekstra trendy nå. St. Tropez
lanserer Purity Bronzing
Water Mousse og Face Mist.
Invisi Foaming Tan Water fra Vita
Liberata har en nyskapende konsistens
som forvandles fra vann til skum.

St. Tropez er ofte
i aksjon under moteukene, her ved visningen
av Sophia Websters kolleksjon for høsten 2018.
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Healthy and Organic Suncare

COOLA SUNCARE er en eksklusiv økologisk solserie som tilbyr et bredt spekter
av solprodukter. Produktene inneholder 70-97 % sertifiserte økologiske ingredienser
for den optimale solbeskyttelsen for hele kroppen til både voksne og barn.

Hexa AS er stolt distributør av COOLA i Norge: Tlf 73 83 37 60 · mail@hexa.no
@coola_norge

Coola Norge

EVYs solbeskyttelse tåler tropisk hete og streng kulde, og har fått flere utmerkelser både i Sverige og
internasjonalt. Produktutvikling og produksjon foregår i Stockholmsområdet.

EVY
ekspanderer

EVY tilbyr avansert solbeskyttelse i
mousse-konsistens, og vil nå vokse
både på eksisterende og nye markeder. Margret Pinto fra Celsus Sweden forteller at de også har planer
om å etablere seg i Norge.
Tekst: Gunilla Kempe

Margret Pinto.

Hvordan vil du kort beskrive EVY?
– EVY er multifunksjonell hudpleie og
solbeskyttelse for hele familien. Grunnformelen, som er en medisinteknisk oppfinnelse, er
hemmeligheten bak produktenes effektivitet.
Den motvirker eksem, kontaktallergi og
beskytter mot hudirriterende stoffer. Videre
forsterker den hudens barrierefunksjon og
fungerer som en bærer og beskytter av aktive
ingredienser. Formelen trenger ned i hele
det øverste hudlaget, hvilket gjør de aktive

ingrediensene mer effektive, også i den daglige hudpleien.
I dag forbindes EVY først og fremst med
solbeskyttelse, men i starten ble teknologien også
brukt på andre måter. Hvilke?
– Formelen ble først brukt i sykepleien til
behandling av eksem og hudirritasjoner, og
til pasienter med liggesår. Frisører som håndterte kjemikalier og fiskere med røde, tørre
hender hadde god nytte av den. Det samme

hadde helsepersonell som hadde irritert hud
etter å ha brukt lateks-hansker eller vasket og
spritet sine hender.
EVY er en svensk oppfinnelse, men fikk sitt
gjennombrudd først på Island. Hvorfor var
nettopp Island interessant som første marked?
– Min mamma Anna Hjartardottir, som
var grossist innen helse og sykepleie, tok
grunnformelen til Island i 1995. Hun bor på
Island, derfor var det naturlig å starte der.
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Produktene ble testet ut i Islands harde,
bistre klima. En utsatt gruppe på Island er
fiskere, og de som sløyer fisk og kommer i
kontakt med saltvann og fiskens sterke magesyre. De får gjerne tørre, irriterte og røde
hender, men da de testet EVYs produkter
forsvant problemene.
Fremgangen på Island førte til at vi satset
både på hjemmemarkedet og internasjonalt,
og byttet navn fra Proderm til EVY. Den
første solbeskyttelsen kom i 1999, og har
siden blitt forbedret med antioksidanter og
mer pleiende ingredienser.
Hvem er i målgruppen?
– Målgruppen består av alt fra småbarn til
toppidrettsutøvere, som utsetter seg for tøffe
påkjenninger i tropisk hete og streng kulde.
Det er en bred målgruppe, men vi retter oss
inn mot de med sensitiv hud eller hudproblemer som rosacea, eksem og akne. Da vet vi at
produktene fungerer for alle.
Vi har en markedsandel på 50 prosent
på Island. I Sverige, Italia, Storbritannia
og Hong Kong selger vi produktene både i
butikk og på nett, og i Kina via «free trade
zones» på nettet.
Hvordan ser ekspansjonsplanene ut?
– Vi satser nå på å etablere PR og salg i
Norge, samt å finne en distributør i Spania.
Ellers er målet å vokse på våre eksisterende
markeder og fremst i Europa, der vi har et
stort potensial. I Storbritannia begynner vi nå
å selge våre produkter på det luksuriøse varehuset Space NK. Men vi merker en økende
interesse for vår teknologi også i andre deler

av verden, ikke minst i Asia.
Et annet mål er å videreutvikle vår nye serie
Daily – skape flere hverdagsprodukter med
antiage og flere skjønnhetsrelaterte produkter.
I dag snakkes det mye om viktigheten av å ta på
solkrem ofte, helst hver annen time. Hvor lenge
sitter EVYs solprodukter på huden?
– Beskyttelsen holder opp mot seks timer.
Formelen trenger ned i hele det øverste
hudlaget, hvilket gjør at huden lettere blir
mettet. Problemet med solbeskyttelse er
ikke bare at den skal påføres ofte, men også
i store mengder. Det trenges fem milliliter
til ansiktet og 35-45 milliliter til en voksen
kropp når man bruker vanlig solkrem. Så det
er vanskelig å oppnå den solbeskyttelsesfaktoren som angis på flasken.
Hvorfor er deres produkter parfymefrie og uten
konserveringsmidler?
– Vi utvikler produkter for de med sensitiv
og reaktiv hud. Parfyme og konserveringsmidler kan svekke huden på sikt, og ofte gi
opphav til allergiske reaksjoner, så
vi har valgt å utelukke dette.

Daily Tan Activator
har pleiende og aktive
ingredienser som stimulerer
melaninproduksjonen i
huden, styrker den og gir
en dypere og mer langvarig
solbrun farge. Den kan også
brukes som en body mousse
året rundt.
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Daily UV Face Mousse
inneholder hyaluronsyre og antioksidanter
som beskytter mot solskader og forurensning,
demper inflammasjon
og booster vanlig
hudpleie.

Kommer dere snart med nye lanseringer?
– Ja, vi holder nå på med å
utvikle en fuktende dagmousse. Den
lanseres i høst, og beskytter mot
det blå lyset fra mobiltelefoner og
datamaskiner. Vi lanserer også vår
CE-merkede formel mot eksem,
kontaktallergi og irritert hud.

Solbeskyttelse
med unik
teknologi
EVYs produkter er basert på medisinteknisk hudpleieteknologi. Formelen danner
en beskyttelsesbarriere som likner
hudens naturlige forsvar, og fordeles i
hele det øverste hudlaget.
Flere solfiltre virker sammen, og beskytter mot UVA- og UVB-stråling opp til
seks timer, selv ved bad og svetting.
Alle produkter er uten parfyme, alkohol,
konserveringsmidler og nanopartikler, og
passer alle hudtyper inkludert sensitiv
hud og problemhud.
Celsus Sweden AB utvikler og markedsfører EVY i Sverige og i verden. Selskapet omsatte for 15,7 millioner svenske
kroner i 2017. Produktene selges i
Sverige via en rekke salgskanaler: Hudpleieklinikker, apotek, hudleger, frisører,
sportsbutikker og nettbutikker. De finnes
også i Åhlens og KICKS.

EVY kan blant annet tilby
solbeskyttelse i mousse-konsistens
fra SPF 10 til 50, After Sun og
solbeskyttelse for barn.

Dr. Dominik
Göddertz er Lab
Manager og global
produktutvikler for
Nivea Sun.

Komplekse
formuleringer
– Å forene høye nivåer av solfilter
med konsistenser som kjennes behagelige på huden krever ekspertkunnskap, sier dr. Dominik Göddertz,
som utvikler solprodukter for Nivea.
Tekst: Gunilla Kempe

Et av de største gjennombruddene til Nivea
Sun er Anti Stains-teknologien som både
beskytter huden og bevarer klærne.

– Formelen bidrar til å dempe flekkene fra
solkrem etter vask, og finnes i Protect &
Moisture-serien, i flere barneprodukter og –
nytt for i år – i Protect & Bronze-serien.
En annen nyhet er produkter som er laget
spesielt for huden i ansiktet. Den er tynnere
og mer sensitiv enn kroppshuden og dessuten
mer individuell – noen har fet hud mens
andre lett blir tørre. Kombinert med sol kan
dette gi for tidlig aldring og gjøre huden mer
tilbøyelig til å få pigmentforstyrrelser. Nivea
Sun UV Face beskytter huden effektivt, og

kan kombineres med vanlig
hudpleie og sminke, sier dr.
Göddertz, som er Lab Manager
og global produktutvikler for
Nivea Sun.
Beiersdorf registrerte den første
formelen med UV-filter, Nivea Oil, i 1933,
og etterpå har milepælene vært mange.
I 1978 kom det første Nivea Sun-produktet
med SPF, og i 1988 ble UVA-filteret introdusert. Spesialprodukter for sensitiv hud og
for barn kom i 1992, og på 2000-tallet ble
det utviklet produkter for moden hud samt
produkter med svært høy SPF. Mye har også
skjedd innen forpakningsdesign, og pumpesprayen som gjør det enkelt å beskytte seg ble
lansert i 1999.
Nivea er i stadig kontakt med forbrukere for
å forstå hva slags solbeskyttelsesprodukter de
ønsker. Mange har for eksempel etterspurt en
solkrem som virker oppfriskende.
– Det var en utfordring ettersom mange assosierer solkrem med en fet og klissete følelse.
Men med Protect & Refresh utviklet vi en
oppfriskende og helt ny formel med en lett
og hurtigabsorberende konsistens. Et annet
eksempel er Protect & Bronze, som hjelper
huden å få en solbrun farge samtidig som
den beskytter mot skadelig stråling, sier dr.
Göddertz.

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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Senzie åpner medispa
Senzie Akademiet, som videreutdanner sykepleiere innenfor hudpleie og kosmetiske behandlinger,
har nå også åpnet medispa-klinikk på Karl Johans
gate i Oslo. Karim Sayed, som underviser ved
akademiet, er ansvarlig lege. Han satser på kvalitet
og skreddersøm der det legges opp et løp for hver
enkelt kunde.
Dr. Karim Sayed.

Innovative «solvann»
Vichy lanserer to oppfriskende og lette
«solvann», ett med hyaluronsyre som gir
fuktighet og ett med betakaroten som
fremmer solbrun glød. Formelen er bi-fase
med bredspektrede UV-filtre og termalsk
kildevann. Sprayene etterlater ingen hvite
merker verken på kropp eller tekstiler,
og er tilpasset sensitiv hud.

Det skadelige blålyset
Overalt, både utendørs og innendørs, fra TV-skjermer, datamaskiner,
surfebrett og smarttelefoner, utsettes
vi for det blåfiolette HEV-lyset. Det
trenger ned i hudens dypeste lag, og
skader både huden og øynene.
Tekst: Gunilla Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene

HEV er en forkortelse for High Energy
Visible, og er høyenergetisk synlig lys med
bølgelengde fra 400 til 500 nanometer. Fors-

kning har vist at HEV-lys skaper like mange
frie radikaler som UVA og UVB til sammen.
– Det blåfiolette lysspekteret har lengre
bølgelengder enn både UVA- og UVB-lys,
noe som gjør at det trenger enda dypere
ned i huden. Det aktiverer MMP-enzymet
som bryter ned kollagen og svekker hudens
barrierefunksjon, sier Mikaela Wistmar,
hudterapeut og kursansvarlig ved Hudhelse
Stockholm.
– Ikke-farlige men uønskede effekter av
HEV-lys er slapp og uttørket hud, rynker og
ujevn pigmentering. På sikt kan resultatet bli
alvorlige skader på DNA og mutasjoner som

kan gi hudkreft. En annen negativ effekt er
søvnforstyrrelser, og ved langvarig eksponering kan man få skader på netthinnen,
aldersforandringer i den gule flekken og til og
med blindhet.
Vi mennesker har alltid blitt naturlig
utsatt for blått HEV-lys utendørs. Men i dag,
som en konsekvens av det moderne livet der
vi hele tiden er påkoblet, har vi kraftig øket
vår eksponering, påpeker Mikaela Wistmar.
– Med dagens intensive surfing på mobiler,
surfebrett og datamaskiner økes dosen kraftig, sammenliknet med når vi bare utsettes

Ulike spektre av lys
Infrarødt lys
Ultrafiolett lys (UVA, UVB og UVC)
Røntgen
HEV-lys

Hele 50 prosent av frie radikaler i kroppen kommer fra
HEV-lys. Forskning på HEV-lys pågår rundt omkring i
verden, og forskerne tror at det blåfiolette lyset kan bidra
til hudkreft, øyeskader og for tidlig aldrende hud.
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Satser på hudpleie Cosmobeauty til USA
VITA Exclusive spisser konseptet med
enda flere premium brands. De bygger nye
hudpleiekabinetter i noen butikker. I tillegg
gjøres det små grep med innredningen,
blant annet installeres det hengende lamper
som gir en lunere og mer personlig atmosfære. De nye elementene er synlige i noen
butikker nå, og skal rulles ut i flere.

for HEV-lys utendørs. Både barn og voksne
bør derfor gjennom hele året smøre seg med
solkrem eller annen krem som inneholder
fraksjonert melanin. Det absorberer HEVlyset og beskytter dermed huden fra skadelig
påvirkning, sier hun.
Våre datamaskiner, mobiler og surfebrett
styrer stadig mer av hverdagslivet, både i
jobbsammenheng og privat. Så det gjelder
med andre ord å begrense skjermtiden.
Dessuten bør vi beskytte øynene og smøre oss
inn med hudkrem eller solkrem som beskytter mot det farlige HEV-lyset.
Det forskes mye på dette nå, og noen
skjønnhetsmerker har lansert produkter som
skal gi denne beskyttelsen. Det finnes også
spesielle terminalbriller og spesialbehandlede
«vanlige» briller som skjermer øynene mot
HEV-lys.

Cosmobeauty ønsker å lansere seg i USA, og har
signert en distribusjonsavtale med makeupartist
Hilde Lande, som driver firma i Chicago. I første omgang vil de konsentrere seg om B2B i denne byen,
men med en webshop som betjener B2C i hele USA.
De vil jobbe i det selektive markedet for å beholde
eksklusiviteten.
Hilde Lande.

3 in 1 Facial Oil fra
Annemarie Börlind
inneholder lutein, en
antioksidant som skal
absorbere HEV-lys.

Produkter som beskytter
Solkremer og andre hudpleieprodukter som beskytter mot HEV-lys kan nå merkes
med HEV. Det vil nok med tiden bli mer vanlig, da det er økende oppmerksomhet rundt
temaet. Babor har HEV-beskyttelse i sine nye Perfect Glow-ampuller, og kommer i mai
med en helt ny Skinovage-serie der flere av produktene er HEV-merket.
Mens ZO Skin Health benytter fraksjonert melanin mot HEV-lys, mener L’Oréal at fargede
pigmenter gir gunstig effekt.
– HEV-stråler er en del av det synlige lysspekteret, og studier har vist at
fargede pigmenter (titandioksid og jernoksid) kan beskytte mot synlig lys.
Nye Anthelios Pigmentation Tinted Cream SPF 50+ inneholder disse
fargede pigmentene, og kan anbefales i denne sammenheng, sier Sannie Yttergren,
Nordic Marketing Manager, La Roche-Posay.
Produktet svarer også på den nye trenden innen solbeskyttelse
for kremer som også virker mot pigmentering.
Perfect Glow fra Babor
inneholder kakaopeptider
som skal beskytte mot
skader fra det blå lyset.

Digital aldring
Strålingen fra HEV-lyset trenger dypt ned i
huden, enda dypere enn UVA- og UVB-lys.
HEV-lys kan:
• Ødelegge barrierefunksjonen i huden.
• Skape sensitivitet og inflammasjon.
• Gi ujevn pigmentering og tekstur.
• Forårsake rynker og slapp hud (men gir
ingen umiddelbare eller synlige tegn på
skader i form av rødhet eller hevelse).
• Øke MMP-aktiviteten som bryter ned kollagenfibrene.
• Forårsake søvnforstyrrelser.
• Føre til for tidlig aldring og celleskader ved
langvarig eksponering.
• Gi synsproblemer og alvorlige skader på
netthinnen og den gule flekken.

ZO Skin Health benytter fraksjonert melanin i solkremene Oclipse Sunscreen + Primer SPF 30, Oclipse
Daily Sheer SPF 50 og Oclipse Smart Tone SPF 50.

Anthelios Pigmentation
Tinted Cream SPF 50+ fra
Flere av Babors nye Skinovage- La Roche-Posay skal motprodukter er HEV-merket og
virke pigmentforandringer
skal motvirke digital aldring. og beskytte mot HEV-lys.
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Furet, som er eksportsjef i Laboratoire Phyto
Actif.
– Vi setter oss ekstremt høye mål når vi
formulerer produkter, og leter alltid etter
innovative, nye ingredienser og teksturer. Vår
misjon er å flytte grensene for hva som er
mulig innenfor økologisk kosmetikk, og slå
hull på fordommene mange folk har.
Bioregenas første økologiske solkremserie kom i 2007, og gav effektiv beskyttelse
men dessverre en hvit effekt på huden.
– I 2017, etter mer enn to år med forskning, klarte vi å lansere en ny og fullstendig
reformulert solkremserie, som ikke bare er
økologisk men også 100% hypoallergenisk
for en trygg og naturlig brunfarge. Noe
som er forholdsvis uvanlig innen økologisk
kosmetikk. Produktene er testet in-vitro og
in-vivo, og for både UVB og UVA, for å
fastslå SPF-en, sier Cecilia Furet.
De lette og behagelige solkremene trekker
raskt inn uten å etterlate huden hvit og
klebrig. De er beriket med fuktgivende oljer
fra argan og kokosnøtt, og inneholder bare
mineralske UV-filtre som består av finmalte
mineralpartikler.
– Filtrene reflekterer lys og UV-stråler bort
fra huden som et speil. De danner en fysisk
barriere oppå huden, og hindrer på denne
måten UV-strålene å komme i kontakt med
dermis, forklarer Cecilia Furet.

Mádaras nye og naturlige SPF-formuleringer er blant de mest sofistikerte på markedet.

Naturlig SPF
De økologiske solkremene blir
stadig mer luksuriøse. Den nye
generasjonen med produkter har
silkemyke, lette og behagelige
konsistenser, og gir trygg og effektiv
beskyttelse.
Tekst: Kristine Rødland

Hvordan huden trygt og effektivt kan
beskyttes mot skadelig UV-stråling, er et
utfordrende dilemma i kosmetikkindustrien.
Det latviske øko-hudpleiemerket Mádara
har forsket i nesten fem år på sine nye
solkremer, som nå lanseres i utvalgte norske
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Syntetiske eller kjemiske UV-filtre, som
de fleste av oss kjenner til og bruker, virker
på en annen måte.
– De syntetiske filtrene har evnen til å
absorbere UV-stråler og kjemisk transformere
dem til varme, noe som gjør dem mindre
skadelige for huden. Men siden disse filtrene
trekker dypt ned i huden, kan det oppstå
uønskede bieffekter, som hudirritasjoner, og
det er også mulig at hormonbalansen kan
påvirkes.
Et annet aspekt er miljøet. De syntetiske
filtrene vaskes ut i sjøen når vi bader, og er
giftige for visse alger som igjen er viktige

Boots apotek. Produktene har silkemyke og
luksuriøse konsistenser, og er laget for
Bioregena
å appellere til en bredere målgruppe
tilbyr et fullstendig
enn de som vanligvis kjøper økosortiment med økologisk
kosmetikk.
og teknisk avansert
Et annet nytt varemerke på det
solbeskyttelse for hele
norske og svenske markedet er
familien.
Bioregena, som produseres i Frankrike. Eierne bak Bioregena, Laboratoire Phyto Actif, har mer enn 40 års
erfaring innen økologisk og naturlig
kosmetikk, og var blant initiativtakerne
til det franske sertifiseringsorganet
Cosmebio.
– Økologi er i vår DNA, vi har ikke
bare hengt oss på en trend, sier Cecilia

Plant Stem Cell Age-Defying Sunscreen SPF30
fra Mádara inneholder sinkoksid, plantestamceller
fra dragehode, hyaluronsyre, bringebærfrøolje og
vitamin C og E.

for korallrevene. Uten disse algene, blekes og
svekkes korallrevene og de kan også dø, sier
Cecilia Furet.
Sinkoksid og titandioksid er de to mineralske filtrene som brukes i solkrem. Mádara
baserer sine nye produkter på sinkoksid
med optimal partikkelstørrelse, mens
Bioregena satser på en ultra-innovativ og
god variant av titandioksid, der hver partikkel er belagt med alumina fra mineralet
bauksitt.
– Det gjør at mineralpartiklene ikke kan tas opp i
kroppen, og hjelper også
til å garantere SPF-en i det
ferdige produktet. Hovedprinsippet for et mineralfilter er å ikke trenge gjennom
hudbarrieren, og det finnes
ingen nanopartikler i våre
produkter, sier Cecilia Furet
fra Bioregena.

Titandioksid benyttes som et
UV-filter i den luksuriøse, lette og
velduftende ansiktssolkremen Sun
Prep fra Hynt Beauty.

Plant Stem Cell Antioxidant Sunscreen SPF30 fra Mádara gir
bredspektret UV-beskyttelse til kropp, hender og ansikt.
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HUD
Hyaluronsyre og kollagen er populære
ingredienser i nutrikosmetikk. Det
brukes også mye antioksidanter og
vitamin C.

shots
Nye beauty

Nutrikosmetikk, eller kosttilskudd
for huden, er en trend som vokser
seg stadig sterkere. Ikke bare i form
av pulver, kapsler og tabletter, men
også flytende tinkturer.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og produsentene

En undersøkelse foretatt av karotenoideksperten Lycored i Frankrike og England,
viser at spiselige skjønnhetsprodukter særlig
slår an blant den yngre garde, og blant menn.
74 prosent av mennene som svarte på
undersøkelsen, syntes det var «normalt» å
bruke slike produkter, sammenliknet med 58
prosent av kvinnene. Når det gjaldt aldersfordeling, oppgav 43 prosent av respondentene
mellom 18 og 35 år at de hadde tatt kosttilskudd for å forbedre huden.
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Basert på dette mener Lycored at kategorien vil vokse og bli enda mer betydningsfull
i fremtiden. Selv om det nok fortsatt kreves
mer forskning for å bevise at mange av disse
produktene gir ønsket effekt.
En tidlig aktør i dette markedet var Fountain fra Deciem, med sine drikkbare og kule
tilskudd som finnes i en rekke varianter. I
Skandinavia har det danske selskapet New
Nordic tatt en sterk posisjon, og lanserer
nå nye beauty shots basert på hyaluronsyre,
hydrolysert kollagen og tindved.
– Tindved kan bidra til å opprettholde en
sunn hud, og er bokstavelig talt på alles lepper for tiden. Det er det mange gode grunner
til. Til tross for bærets beskjedne størrelse er
det proppfullt av vitaminer, og kan konkurrere med appelsiner og sitroner når det kommer til C-vitamin. Ett bær inneholder faktisk
like mye C-vitamin som en stor appelsin, og
er i tillegg en kilde til en rekke andre vitami-

ner, sier Camilla Fredborg, presseansvarlig
ved New Nordic i Danmark.
Huden inneholder en høy konsentrasjon av hyaluronsyre og har en unik evne
til å binde store mengder fuktighet. Denne
egenskapen avtar når vi eldes, noe som
medfører at huden mister fuktighet, fasthet
og elastisitet.
– Hyaluronsyre er derfor en god nøkkelingrediens å se etter når du vil ha et produkt
som skal hjelpe med å redusere hudens
aldringsprosess, sier Camilla Fredborg.
Hudterapeut Grethe Marie Grimen sier
at hyaluronsyre som tas oralt forblir lenger
i huden enn når den påføres topisk gjennom serum eller krem. En annen fordel
er at huden på hele kroppen fuktes, og at
hyaluronsyren i tillegg virker positivt på bein
og ledd.
– Den beste effekten oppnås ved oral og

Aora Antiaging er en beautynektar
laget av et kompleks med blant annet
hyaluronsyre og hydrolysert kollagen,
som skal aktivere cellene og hjelpe med
å bekjempe tegn på aldring.

Regulatpro Hyaluron er basert på et kaskadefermentert konsentrat, Regulatessenz, som fremmer
cellenes opptak av næringsstoffer fra mat og drikke.
Den høymolekylære hyaluronsyren skal føres effektivt ut i huden der den binder fuktighet.

Skin Care Hyaluron Shot fra New Nordic
smaker av tindved, og tilfører huden
fukt innenfra. Den inneholder også
hydrolysert kollagen som skal sørge for at
huden forblir fast og spenstig.

Bio Hyaluron dråper med
biofermentert og vegansk
hyaluronsyre skal virke godt på
både hud og ledd.

topisk bruk samtidig.
Grimen distribuerer flere typer nutrikosmetikk på det norske markedet gjennom
selskapet Young Skin. Hun mener at den
økende interessen for innvendig hudpleie har
sammenheng med den voksende etterspørselen etter ren mat og rene hudpleieprodukter
uten unødvendige ingredienser.
– Mange ønsker for eksempel å fjerne sukker og konserveringsmidler fra kostholdet.
Sukker er som en gift for både huden og
helsen, og aknehud kan noen ganger relateres
til problemer med mage og tarm. Starter du
med å justere kosten har du kommet langt,

og så kan du legge til det du trenger i form
av kosttilskudd, sier Grimen, som også
tilbyr forskjellige gentester for å avsløre
matintoleranser.
Et kosttilskudd som har vært lenge
på markedet er AVIVIR Aloe Vera,
som både finnes i kapsler og flytende
form.
– Med sitt høye innhold av det
aktive virkestoffet acemannan
bidrar aloe vera til hudens cellefornyelse, og har derfor en viss
antiage-effekt. En in-vivo studie
på 90 dager viste at inntak av
ren aloe vera-drikk økte produksjonen av kollagen type I og
III, slik at elastisiteten i huden
bedres og rynker reduseres, sier
Ann Helene Reiss, eier av Go
Healthy og helse-fag.no, som

tilbyr kurs innenfor hud og helse.
Innvortes bidrar aloe vera også til å vedlikeholde sunne slimhinner.
– Å ivareta slimhinnene som dekker de
indre flatene i munn, nese, lunger og fordøyelseskanal er spesielt viktig for å motvirke
irritasjoner i mage-tarmsystemet og
for å fremme kroppens forsvar mot
uønskede bakterier og virus.
For at helsepåstander om positiv
aloe vera-effekt skal kunne
benyttes, skal aloe vera-produkter inneholde minst fem
prosent av det aktive virkestoffet acemannan, sier Reiss.
Med AVIVIR ble aloe vera introdusert til Norge for snart 30 år siden.
Produksjonen foregår i Danmark etter
strenge nordiske krav med økologisk aloe
vera, der acemannan utgjør minst 10%
av tørrstoffet.
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Gi businessen en boost
– Små justeringer satt i system kan
gi en eventyrlig effekt på omsetningen, sier Alf Inge Cleve-Stiansen fra
Leading Edge. Her er hans beste tips
til deg som driver klinikk.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og Leading Edge

De fleste liker å få en god kundeopplevelse,
men hvor mange elsker å gi en slik opplevelse? Og hvor mange tror de har litt å gå på i
forhold til dette?
Spørsmålene stilles av Alf Inge CleveStiansen, som er daglig leder, partner
og coach i Leading Edge. Han er en av
Skandinavias fremste prestasjonsutviklere,
og tilbyr ledertrening både på individnivå
og i større grupper. På grunn av sine gode
formidlingsevner og engasjerende stil, holder
han dessuten hyppig foredrag på små og store
scener, og han jobber jevnlig med bedrifter
som Dermanor.
Det tar tid og krever mye energi å bygge
opp en bedrift, og ikke alle lykkes. CleveStiansen anslår at 70 prosent av de som starter opp i Norge vil gi opp innen det har gått
fem år. Ofte trenges det bare små justeringer
for at omsetningen skal få en boost, men som
med mye annet, kan det være vanskelig å vite
hvor man skal begynne.
– Justering er det samme som endring, og
hva skal til for at vi mennesker skal endre
oss? Det er lett å falle tilbake til det gamle og
vante i siste øyeblikk. En forutsetning for å få
til endring, er at vi er i stand til å se alterna-

Just do it!

tiver. Vi mennesker går gjerne på autopilot,
men den må skrus av, og så må vi gjøre noe
av litt høyere kvalitet. For å øke nivået må vi
se oss selv gjøre visse ting, som å smile, sier
Cleve-Stiansen.
Med spisskompetanse innen NLP, mener
han at vi må være mer bevisste på hvordan vi
bruker tankene våre.
– Vi tenker gjerne de samme tankene om
og om igjen, og mye av det vi tenker virker
negativt og begrensende. Skal vi gjøre nye
valg, må de fremstå som mer attraktive enn
de gamle, påpeker han.
Gode kundeopplevelser henger nøye
sammen med økt lønnsomhet.
– Økt hyppighet, økt produktsalg, økt
behandlingssalg – alt dette resulterer i økt
inntekt.
En kunde som kommer inn i klinikken fire
ganger årlig og bruker 1000 kroner i snitt, vil
i løpet av et år legge igjen rundt 4000 kroner.
– Jobb bevisst med disse tallene, og prøv
å ha minst 100 slike kunder som kommer
inn fast gjennom året. Det tilsvarer 400 000
kroner i omsetning, og gir en god og forutsigbar base, noe som er viktig for bedriften.
Faste kunder får gjerne også bedre resultater
av behandlinger, og er verdifulle kunder å ta
vare på, sier Cleve-Stiansen.
Neste steg for å øke omsetningen, blir å få
de faste kundene til å komme hyppigere til
klinikken.
– Hvor ofte bør hun/han komme for at det
skal bli en vane? Hver sjette uke? Klarer du
å få kundene til å komme åtte ganger i året i
stedet for fire, dobler du omsetningen til 800
000 kroner.

STEG 1

∙ Smil og si hei til alle kunder, også de som ikke er
«dine»!
∙ Ha dagens/ukens anbefaling godt synlig for kunden. Bruk disken aktivt til å vise frem ukens fokusprodukter. (Ikke vis for mange, det holder med tre.)
∙ Oppdater deg på kunden. Før hun/han kommer,
går du inn i systemet for å se hva dere gjorde sist
og hva som ble kjøpt av produkter. Da har dere noe
å snakke om og jobbe med videre.
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– Vær nysgjerrig på tall! De som har mest omsetning
per kunde, er gjerne også de som har mest fornøyde
kunder, sier Alf Inge Cleve-Stiansen, daglig leder,
partner og coach i Leading Edge.

Få kundene dine inn i et system, slik
frisørene gjerne gjør det. Deretter kan du dra
på litt på produktsalg og litt på behandlingssalg. Selger du et ekstra produkt og en ekstra
behandling til hver fjerde kunde, vil det gi
et stort løft. På denne måten kan du øke
omsetningen med ytterligere 500 000 kroner,
sier han.
Terapeuten er en nøkkelperson når det
gjelder å få til selve salgsprosessen, men det
finnes også andre måter å selge på.
– Du kan ha en innbydende klinikk som
skaper salg i seg selv. Produktene må da tas ut
av montrene, og du må også oppgi priser på

You can do it!

STEG 2

∙ Lær kunden å kjenne – hver gang!
∙ Still spørsmål om hans/hennes hud og bruk av produkter.
Spør om kunden ønsker en tilleggsbehandling eller oppgradert
behandling dersom du har tid til rådighet: «Kunne du tenke
deg…», «vil du unne deg…», «nå som du er her…». (Det kan
også gjøres før kunden kommer.)
∙ Inviter kunden tilbake til en ny behandling. Ha et mål om 100%
rebooking. Du vil at alle kunder skal komme tilbake, og du spør
dem konsekvent når de kan tenke seg å komme neste gang.

produktene! Det må ikke være hemmelig hva
ting koster. Kundepsykologien tilsier at hvis
jeg ikke vet prisen, så vil jeg heller ikke kjøpe,
så den må tydelig kommuniseres. I tillegg
kan du jobbe med salgsfremmende tiltak på
nettet.
Cleve-Stiansen har gjennomført konkrete
prosjekter med norske hudpleieklinikker, som
alle har opplevd økt salg. Innenfor en tidsramme på tre uker, settes det da opp et felles
mål basert på samme periode året før.
– Det kan for eksempel være å øke omsetningen med 20 prosent.
Omsetningsmålet brytes så ned til et
felles dagsmål, og de ansatte oppfordres til å
snakke om og vise resultater for hver dag.
– Et godt tips er å opprette en gruppechat
på Messenger, der man kommer med daglige
rapporter og heier på hverandre. Setter man
seg felles mål, er det sannsynlig at man klarer
å oppfylle disse målene og mer til. Potensialet
er stort hvis man involverer alle ansatte og
drar lasset sammen, sier han.
Det er nemlig ikke bare ledelsen som skal
være engasjert i tall, men alle som har jobb i
bedriften. Jo mer man spiller på lag, jo bedre
resultater vil man oppnå, og man bør snakke
om og være nysgjerrig på det man får til.
– Inviter til fellesmøte. Sett en tidsramme.
Bli enige om en felles målsetting og bryt
den ned til et felles dagsmål. Se på kundene
med nye øyne, ha fokus på å fylle timelister
og selge mer produkter og behandlinger.
Prøv gjerne også å øke omsetningen per
ansatt – hele tiden mens dere heier på
hverandre. Da kan dere booste omsetningen
ganske formidabelt, oppsummerer Alf Inge
Cleve-Stiansen.

Oh yes, it’s possible!

STEG 3

Sett deg et personlig mål og gå
etter det. Ofte trenges det bare små
justeringer for at omsetningen skal
få en boost.

∙ Vær personlig rådgiver og fortell hva kunden bør gjøre på egenhånd. Legg en langsiktig plan sammen med
kunden.
∙ Sett frem dine produktanbefalinger og informer med entusiasme. Skynd deg ut etter endt behandling og finn
frem de produktene du anbefaler, men ikke sett dem rett ved kassen. Etter at du har presentert dem, forholder
du deg stille, eventuelt så kan du nikke og smile. Ha kalkulatoren klar, for prisforespørsler må besvares raskt.
(Synes du selv at det du foreslår er dyrt, må du for all del ikke vise det til kunden.)
∙ Bruk ledig tid til å fylle opp kalenderen. Ring til kunden din, si at du har fått en ledig time, og at du tenkte på
han/henne. Det kan føles litt kleint, men gjort på riktig måte oppleves det positivt for kunden, og er et skikkelig
gulltips!
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– Det som er unikt med Skincity er den
høye lojaliteten. 80% av alle kjøp gjøres av
tilbakevendende kunder, og 50% av kunder
som har handlet hos oss mer enn fem ganger.
Denne lojaliteten har vi skapt gjennom en
sterk butikkidentitet og et høyt kundefokus med profesjonell rådgivning og raske
leveranser.
Skincity har tatt en tydelig posisjon som en
ledende aktør innen profesjonell hudpleie,
og kundene kjenner seg trygge på at vi har
valgt de beste varemerkene på markedet. Vi
er overbevist om at vi er på vei til å nå samme
posisjon i Norge.

Ekteparet Mikael Kjellman og Annica Forsgren Kjellman er grunnleggere av Skincity.

Hudklinikk på nettet
Skincity, som selger profesjonell
hudpleie og makeup online, er i
kraftig vekst og bygger opp en norsk
organisasjon i Oslo. Målet på sikt
er å bli en global aktør, forteller
administrerende direktør Mikael
Kjellman.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Jonas Eng/Skincity

Axel Johnson, som blant annet eier KICKS, har
kjøpt 70 prosent av aksjene i Skincity. Hvilke
planer har dere for videre vekst?
– Skincity satser nå stort på videre
etablering i Norge, og parallellt med dette
så lanserer vi i Finland i mai. Langsiktig ser
vi Skincity som en global aktør, men vi er
også ydmyke for at det tar tid å bygge opp et
internasjonalt konsept. Skincity er fortsatt et
veldig ungt selskap. Det ble grunnlagt i 2011,
og omsatte i fjor for cirka 277 millioner svenske kroner.
Dere etablerer nå kontor i Oslo, hvorfor gjør
dere det på dette tidspunktet?
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– Skincity etablerte seg i Norge via Skincity.no i 2016. Utviklingen har vært over all
forventning og vi ser lokal etablering som
vårt neste steg.
Målet er å tilby den beste kunnskapen, kvaliteten og servicen innen profesjonell hudpleie,
og det er da viktig med lokal rådgivning via
norske hudterapeuter. Mesteparten av salget
kommer som en konsekvens av at kundene
har vært i kontakt med våre hudterapeuter via chat, mail, telefon eller vår digitale
hudtest.
Vi søker nå etter norsktalende hudterapeuter. Målet for vår nye norske Country
Manager blir å øke kjennskapet til Skincity,
og på denne måten skape mulighet for
fortsatt vekst.
Hvilke kloke grep har dere gjort for å posisjonere
dere på nett?

Hvordan tror dere netthandelen innen beauty
vil utvikle seg?
– Da vi startet Skincity i 2011, lå fokuset
innen e-handelen på pris og produkt. Vi så
mange beautybutikker som tilbød et bredt
sortiment, men hadde begrenset kunnskap
om produktene. Slik er det til en viss grad
også i dag, men aktører som Skincity har
vært i forkant med å forandre dette. Vi ser i
dag en øket bevissthet hos forbrukerne, og er
overbevist om at vinnerne blir de butikkene
som kan tilby noe mer enn bare billige produkter. De globale trendene peker også mot
en økende etterspørsel etter effektiv, naturlig
hudpleie i kombinasjon med resultatorienterte produkter.
Noen netthandelsbutikker velger nå å etablere
fysiske butikker i tillegg til nett. Er det en
aktuell vei å gå?
– Det kan det absolutt være. Vi har i flere
år opplevd etterspørsel fra våre kunder om å
åpne opp Skincity i et større fysisk miljø. Hittil har vårt fokus vært på å skape den beste
digitale opplevelsen, men vi vurderer stadig
nye muligheter for å utvikle vårt konsept.
Ser dere noen utfordringer i dagens netthandelsmarked?
– Den tekniske utviklingen går veldig fort
fremover, og det gjør også kravene fra forbrukerne. Man har lenge snakket om skiftet fra
offline til online, men vår oppfatning er at
det er først nå det begynner å skje i vår bransje. Vi tror at de varemerkene og konseptene
som ikke henger med i denne utviklingen vil
få det vanskelig i fremtiden.
Den raske utviklingstakten og endringen i
forbrukeradferden er nok den største utfordringen vi ser.

Digital suksess

Skincity ble grunnlagt i 2011 av Annica Forsgren Kjellman, hudterapeut og
tidligere PR- og produktsjef, og Mikael
Kjellman, entreprenør med erfaring fra
e-handel. Det er en online hudpleieklinikk
som tilbyr profesjonelle varemerker og
rådgivning fra hudterapeuter. Selskapet

har vært lønnsomt siden starten, og i
2014 gikk Rite Ventures inn som deleier.
Axel Johnson har nå en majoritetspost,
men Skincity skal fortsatt drives som et
frittstående selskap. Zrinka Wergeland,
tidligere markedssjef i KICKS, er nylig
ansatt som Country Manager for Norge.

THE DAILY
ESSENTIALS
FOR SAVING
YOUR SKIN

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

ANTIOXIDANTS

SPF
3 IN 1

DNA ENZYME
COMPLEX ™

Basert på klinisk dokumentert, prisvinnende teknologi
E X C L U S I V E LY P R O F E S S I O N A L . C L I N I C A L LY P R O V E N . C U T T I N G - E D G E C O S M E C E U T I C A L S .
© 2018 Elizabeth Arden, Inc

Makeupen er laget ut fra et nytt fargesystem basert på
arketyper. To av dem er Noor og Nora, illustrert ved hjelp
av lokale jenter fra Stavanger.

Hudpleielinjen er laget for at man skal få synlige resultater, og man bør bygge opp huden før man starter med de
mest aktive produktene.
38 | KOSMETIKK 2 2018

Nyskaping fra Stavanger
Amberly Cosmetics er et nytt,
norskutviklet varemerke basert på
nettsalg, direktesalg og salg gjennom selvstendige spa og salonger.
Sortimentet består av hudpleie og
makeup, og lanseres også i Sverige.
Tekst: Kristine Rødland

Amberly Cosmetics holder til i Stavangers
østre bydel, som fra gammelt av var kjent
for hermetikk og sardiner. Det var et typisk
arbeiderstrøk der det ble produsert blikkemballasje, sardinnøkler, trekasser, etiketter
og andre ting som kunne knyttes opp til
hermetikkindustrien, som var viktig for byen
før oljen kom.
Nå har industrien veket plass for kreativt
arbeid, men det var nok ikke mange som så
for seg at det skulle skapes kosmetikk i det
som før var «byens bakgård».
Amberlys grunnlegger, Bjørn Erik Bjørnsen, var for 30 år siden importør og distributør av Avon, som han bygget opp i Norge. På
det meste hadde han 3000 salgskonsulenter
og 13 distriktssjefer spredt over det ganske
land.
– Vi klarte ikke å tjene penger på grunn av
kosmetikkavgiften, som ble lagt på utsalgsprisen hvis man importerte og solgte direkte.
Det førte til at jeg begynte å jobbe med andre
ting innenfor oljebransjen, men har hele
tiden hatt i bakhodet at jeg ville lage mitt
eget kosmetikkmerke, forteller Bjørnsen, som
blant annet har drevet med båtimport og
grunnlagt oljeutstyrsfirmaet Scan Tech.
Dagen før nyttårsaften 2016, mens
han satt hjemme på kjøkkenet, falt navnet
Amberly ned i hodet hans, og en måned
senere var han i sving.
– 2017 ble et ekstremt arbeidsår, vi bygget
opp et team på 12 mennesker som skapte
hele konseptet fra scratch. Vi begynte med
å designe monogram og krukker, og så var
vi i gang. Underveis har vi hatt mange gode
diskusjoner om forpakninger og hvordan ting
skal se ut, og bestemte oss til slutt for hvitt og
gull med perlemor.
Stephan Ulvund Øien, som utvikler makeupen, begynte hos oss 1. april, mens Camilla
Tran som er produktansvarlig for hudpleie,

offisielt startet 1. mai. Vi jobbet i en periode
nesten døgnet rundt, og fikk mange uforutsette utfordringer. Men det er ikke mange
som klarer å lansere en hel serie fra scratch
på rundt et år. Vi har store ambisjoner, gir
gass og får det til, selv om det oppstår hindre
underveis, forteller Bjørnsen.
Han beskrives som en veldig engasjert og
tilstedeværende sjef, som hele tiden har gått
rundt med prøver på ulike leppestifthylser
i lommen, og spurt kvinner hva de synes:
Er den for tung, for stor, for maskulin, eller
kanskje litt for «damete» i stilen?
– Leppestiften er det viktigste produktet
som alt annet måles mot. Faller den i smak,
er mye gjort, mener han.
Amberly Cosmetics selges på nett og
via selvstendige «beauty advisors» og merkevareforhandlere som spa og salonger. Produktene er ikke tilgjengelige i vanlige butikker,
da man ønsker at kundene skal få mulighet
til personlig veiledning av høy kvalitet, og en
spennende handleopplevelse uansett valg av
kanal.
– Våre «beauty advisors» skal ha fokus på å
veilede kunden, og tilrettelegge personifiserte
hudpleieprogrammer og makeup-produkter
ut ifra fargeanalyser. De har frihet til å
tilpasse hverdagen selv, ut fra egne ambisjoner, og bestemme om de ønsker å jobbe
deltid eller heltid. Vi har i tillegg et eget Pro
Concept for fagpersoner innen bransjen. Det
er mange dyktige fagfolk i Norge, og vi gir de
muligheten til å skape fortjeneste som merkevareforhandler i egen salong eller virksomhet, ved å fremme produkter via amberly.no,
forklarer Bjørn Erik Bjørnsen.
For bransjen har det lenge vært tøffe tider
med redusert inntjening på produkter på
grunn av hard konkurranse fra nettbutikker.
– Amberly gjenskaper mulighetene til god
fortjeneste for merkevareforhandlere via
produktsalg i netthandelen. Vi sender ordren
rett til kunden, slik at våre «beauty advisors»
og selvstendige forhandlere ikke trenger å ha
varelager og håndtere økonomiske utlegg.
Rask levering er vårt varemerke, og alle ordre
som er inne før klokken 12 sendes ut samme
dag, sier han.
Sortimentet består av hudpleie og
makeup, og hudpleieproduktene er utviklet

Bjørn Erik Bjørnsen har
lenge hatt lyst til å starte eget
kosmetikkmerke, og har investert
15 millioner kroner i Amberly
Cosmetics.
Stephan Ulvund Øien er
produktutvikler og colorist i Amberly Cosmetics.

Sminkekostene har en veldig myk og tett syntetisk bust.

av Camilla Tran. Hun har jobbet som hudpleier i ti år, med erfaring fra både hudpleiesalong, parfymeri og apotek.
– I salongen jobbet jeg med aktive produkter med syre, som gav umiddelbare resultater.
Men så kom kunden tilbake, og jeg la merke
til at huden hadde blitt mer sensitiv på grunn
av syren. Vi hadde løst et problem og skapt
et annet.
I parfymeri møtte jeg bevisste kunder som
var opptatt av hva produktene inneholdt og
ikke inneholdt. De ville at produktene skulle
gi resultater gjennom aktive og innovative
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ingredienser, og de ville ha en opplevelse. Jeg
har også jobbet fem år i apotek, noe som var
utfordrende, fordi jeg der traff folk som ikke
tålte noen ting!
Alle tåler mer enn de tror, men de må
bruke riktige produkter og bygge opp en toleranse. Bruker man aktive ingredienser, men i
en balansert dose, kan man skape langvarige
resultater over tid, og man må alltid starte
med å analysere huden for å finne riktige
produkter, sier hun.

Den flytende og matte leppestiften forventes å bli en
bestselger, og med Human Color System blir det lett å
finne riktig farge.

For Stephan Ulvund Øien, som lager
makeupen, er det som en drøm har gått i
oppfyllelse. Han har lenge jobbet med å
utvikle et nytt fargesystem kalt Human Color
System, som nå har blitt det førende prinsippet bak makeupen.
– Systemet er basert på arketyper som dekker hele jordens befolkning. De er delt inn
etter fargetemperaturene på øyne, hud og lepper, og vi presenterer dem på en enkel måte
slik at det blir lett for våre «beauty advisors»
å selge produkter. Vet du hvilken arketype du
er, blir det også lett å velge riktig fargetone på
makeupen, forklarer Stephan Ulvund Øien,
som har lang og internasjonal erfaring som
makeupartist.
– Jeg har jobbet mye ute i felten, i butikker
og direkte på kunder, og det var fantastisk å
få komme hit og bli tatt på alvor når det gjelder farge. Jeg har strenge krav til formlene.
Produktutviklingen er en veldig tidkrevende

Singularity Kit med farger tilpasset arketypen Nora,
som det finnes mange av i Skandinavia.
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men morsom prosess. Den starter med at jeg
lager en skisse over hva drømmeproduktet er,
og hvilke egenskaper og ingredienser det skal
ha og ikke ha. Det blir en fin kravliste. Deretter får vi tilbake formler som vi fortsetter å
justere til vi har skapt det perfekte produktet.
Vår foundation er vannavstøtende, og vi
har verdens beste matte leppestift med en
flytende formulering som ikke blir tørr på
leppene. Det er en drøm å jobbe under rammene Bjørn har gitt oss, han vil rett og slett
ha det beste, sier han.
Det er viktig å ivareta norsk kultur og
den lokale tilhørighet som varemerket har, så
øyeskyggene har navn som «Skål!» og «Fjære».
Men det er også viktig med mangfold, og
Amberly kan tilby 54 øyeskyggefarger, 36
leppestiftfarger og oppunder 200 farger
totalt.
– I prosessen har jeg blandet 1400 farger
for hånd. Det har vært mye jobb, men jeg
har sittet og grått av glede, fordi jeg har vært
så rørt. Dette er som musikk for meg, det er
lidenskapen min å se farger og folk.
Jeg er også veldig opptatt av forpakninger,
og mens Bjørn har bestemt at fargeskjemaet
skal være hvitt og gull, har jeg vært fiksert
på papirkvaliteter og magneter. Jeg har en
MacBook Pro, og ville ha det samme eksklusive, lille klikket når man lukker sammen
leppestiftene, sier Stephan Ulvund Øien.

Makeup fra Amberly Cosmetics.

En global

favoritt
fra PCA SKIN

* hyaluronsyre
hydrerer
hudoverflaten
* Hydrolysert
hyaluronsyre
penetrerer dypere

*HA-Complex stimulerer
hudens egen hyaluronsyreproduksjon

Hyaluronsyre som
jobber på tre* nivåer

Plump og mykgjør huden med forbedret kvalitet på
fuktighet som finnes i dette avanserte hyaluronsyre
formulaen. Denne delikate blandingen gir en dypere,
langsiktig effekt på tre nivå: på overflaten, dypere i
huden og forbedrer hudens egen hyaluronsyre
produksjon.
Tre avanserte steg til umiddelbar og langsiktig effekt

1. Steg

1 Steg

Forbedrer
overflatisk fuktighet

Forbedrer
overflatisk fuktighet

c
sting

3. Steg

Steg 2

2. Steg

Forbedret
penetrasjonsevne og binde
fuktighet

Forbedret penetrasjonsevne og binder fuktighet

Stimulerer
Steg
3

kroppens
naturlige produsjon
av hyalyronsyre

Stimulerer kroppens
naturlige produksjon av
hyaluronsyre

Nøkkelingredienser:

Hyaluronsyre og Sodium Hyaluronate (Hyaluronsyre Natrium Salter) –
molekyler med høy vekt av hyaluronsyre okkluderer huden, trekker til seg og holder 1000
ganger sin egen vekt for å fukte huden. Dette gir en mykere og glattere hud men den
forhindrer fukttap (TEWL) og optimaliserer fuktigheten i det øverste laget i huden.

Hydrolysert Hyaluronsyre - på grunn av at denne består av små molekyler, kan den
penetrere ned i huden for å levere fuktighet på et dypere nivå og dermed forbedre
fuktigheten i huden enda bedre og tydelig redusere dype rynker.

Kontakt Beate hos happySkin AS på beate@happyskin.no // 957 75 557

Complex
– loveHA-Pro
the skin you´re
in!

™ –Se
happyskin.no
for tilmer
informasjon
PCAogså
SKIN's blanding
har egenskapen
å virke
stimulerende på

hudens egen produksjon av hyaluronsyre.HA-Pro Complex leverer fuktighet i 24 timer på
alle nivå i huden, myker opp fine linjer og rynker, og plumper og gir huden en glatt struktur.
For langsiktig forbedring på fuktighet.

Ceramider - støtter foryelsesprosessen i hudens beskyttende lag og skaper en effektiv
barrierefunksjon for å forhindre fukttap; forbedrer langsiktig fuktighet og beskytter huden
mot ytre påkjenninger.

Umiddelbar og langvarig effekt, også
anbefalt for å støtte opp om injeksjoner
av fillere for best resultat.

Årets vinnere

Norwegian Cosmetic Award (NCA) er forbeholdt medlemsbedriftene i
Kosmetikkleverandørenes forening (KLF). Dette er en bransjeorganisasjon for
produsenter og importører av kosmetikk til norsk forbruk.
Vinnerne kåres av en fagjury med tilknytning til bransjen, blant annet fra detaljhandelen.
I år ble det delt ut priser i 18 kategorier. En fullstendig oversikt over alle som
fikk pallplassering finner du på kosmetikkmagasinet.no.
Kjellaug Norr fra Chroma er leverandør av Baby
Foot, som fikk hederspris. Her sammen med konferansier Ari Behn og Sigurd-Armand Hauge.

Prisfest for
bransjen
Det har vært mange gode lanseringer innenfor ulike kategorier
i året som har gått. Norwegian
Cosmetic Award (NCA) har kåret
de beste, og gjort ekstra stas på
en nykommer i bransjen, Camilla
Pihl.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Jarle Nyttingnes/KLF

– Mange leverandører har levert vellykkede lanseringer og skapt høy oppmerksomhet og gode salgstall. Det er likevel én
lansering juryen har lagt spesielt merke
til: Den har skapt en storm av oppmerksomhet og interesse blant kundene. Den
har til tider dominert sosiale medier og
skapt salgsrekorder, utsolgt-situasjoner og
ventelister over hele landet. Sjelden har
juryen vært vitne til en lignende salgssuksess. Kvinnen bak suksessen er en av
landets mest aktuelle influencere, og hun
har igjen klart å ta Norge med storm!
Slik lød juryens begrunnelse da Camilla
Pihl fikk tildelt prisen Årets lansering,
som var ny i år. Produktserien hennes,
SKIN Camilla Pihl, vant også pris for
beste hudpleie i bred distribusjon.
En annen juryen gjorde ekstra stas på,
var Kjellaug Norr fra Chroma, som fikk
hederspris for produktet Baby
Foot.
Bransjenestor
Sigurd-Armand
Hauge hadde æren
av å dele ut årets
hederspris.
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Hudpleie – selektiv distribusjon

Makeup – bred distribusjon

Sensai Extra Intensive Eye Cream
Juryen: – Produktet gir en luksuriøs følelse
og umiddelbart synlige resultater.

L’Oréal Paris Paradise Extatic Mascara
Juryen: – Denne mascaraen ble juryen
absolutt begeistret for!

Herreprodukt
L’Oréal Paris Men Expert Shower
Juryen: – Produktene har løftet denne kategorien gjennom bred listing i markedet.

Kroppspleie – selektiv distribusjon

Camilla Pihl fikk to priser for SKIN Camilla Pihl,
som er utviklet sammen med Elle Basic.

Kiehl’s Creme de Corps Nourishing Dry
Body Oil
Juryen: – På tross av sin fete konsistens
trekker produktet overraskende raskt inn i
huden og etterlater en nydelig duft. Dette er
et produkt du kjøper igjen og igjen.

Hudpleie – bred distribusjon

Kroppspleie – bred distribusjon

SKIN Camilla Pihl (serie)
Juryen: – Vinneren har begeistret juryen
med nydelige produkter av høy kvalitet og
imponerende salgstall over disk.

La Roche-Posay Lipikar Stick AP+
Juryen: – Dette produktet leverer uten tvil på
effekt og etterlengtet lindring for brukergruppen, som ofte er barn.

Hårprodukt/serie

Herreduft

L’Oréal Paris Colorista
Juryen: – Konseptet består av trendy, sterke
og uforpliktende farger som alle kan leke
med. Juryen var ikke i tvil.

Tom Ford Noir Anthracite
Juryen: – En maskulin og forførerisk duft
som ble en klar favoritt hos juryen.

Hårprodukt/serie
profesjonell styling

Gucci Bloom
Juryen: – En myk og feminin duft som vekker minner om en sommereng.

Bumble and bumble pret-a-powder
très invisible
Juryen: – Det er intet mindre enn den beste
tørrsjampoen vi noensinne har prøvd.

Dameduft

Design

Kérastase Aura Botanica (serie)
Juryen: – Serien oppleves som både eksklusiv og grønn.

Tiffany & Co.
Juryen: – Årets vinner har laget en utrolig vakker innpakning og presentasjon av
produktet, og klarer i tillegg å forvalte og
videreføre en av verdens mest ikoniske
merkevarer.

Makeup – selektiv distribusjon

Annonse

Sensai Luminous Sheer Foundation,
Sensai Translucent Loose Powder,
Sensai Flawless Satin Foundation og
Sensai Glowing Base
Juryen: – Når man lanserer fire produkter
som gir deg det perfekte grunnlag for jevn
hudtone, lang holdbarhet og den ultimate
glød, ja da er jo oppskriften komplett.

Gucci Bloom
Juryen: – Med bruk av naturlige farger og et
hav av blomster gir annonsen en atmosfære
som trigger sansene.

Hårprodukt/serie profesjonell pleie

Reklamefilm
L’Oréal Paris True Match Foundation
Juryen: – Dette er en reklamefilm som klarer

å formidle et flott budskap. Å beholde sin
egen identitet er en kjerneverdi for produktet
– være stolt av den du er.

Årets lansering
SKIN Camilla Pihl
Juryen: – Sjelden har juryen vært vitne til en
lignende salgssuksess.

Camilla Pihl og hennes team fra Elle Basic fikk pris for Årets lansering, og har gjennomført en lansering som
virkelig har skilt seg ut! Her sammen med konferansier Ari Behn og juryleder Finn Rasmussen.

Årets vekstpris dagligvare
(nominert og kåret av Nielsen)
Nivea innen kategorien solkrem
Nielsen: – Årets vinner har en vekst på 14
millioner fra 2016 til 2017. Vinneren har
doblet sin vekst i samme periode og økt sin
verdiandel med 28%.

NCA hederspris
Baby Foot
Juryen: – Produktet har overlevd i et
utfordrende marked, og suksessen må nok
også tilskrives personene som jobber med
merkevaren. En liten leverandør med stor
stå-på-vilje og ekstremt god service og
kunnskap.

Birger Løkeng mottok pris for beste profesjonelle stylingprodukt på
vegne av We Are One og Bumble and bumble.

Petter Risto Aamodt, Gudrun Berg Hansen,
Eline Friis Ruud og Elisabeth Rasmussen
fra E. Sæther er stolte representanter for
Tiffany & Co., som fikk årets designpris.

En gjeng med glade vinnere fra L’Oréal
Active Cosmetics Division, som gikk til
topps med et produkt fra La Roche-Posay.

Sensai var en av kveldens store vinnere, og her er gjengen som står
bak!

Nyhet
Nyhet

Snarveien til fint hår!
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Nytt innen fjerning av skjemmende
overfladiske hudproblemer
Accurett er en ny og revolusjonerende metode
som ved hjelp av kulde kan fjerne hudfliker,
leverflekker og pigmentforstyrrelser etc.

A

ldersflekker og solrelaterte pigmentflekker
blir ofte observert i estetiske klinikker. Med
Accurett har man fått en fenomenal løsning
for disse hudproblemene.
Innovasjonen er bruk
av en myk versjon av
den påviste teknikken
for cellesmelting ved
frysing (apoptose).
Hyperpigmenterte
cellelag blir behandlet
med nøyaktighet i en
enkel prosedyre.
Accurett sørger for
effektiv og smertefri
fjerning av skjemmende overfladiske
hudproblemer. Ingen
pre- eller postoperativ
hudbehandling er
nødvendig. Apparatet er praktisk, innovativt, enkelt og trygt å
bruke. Accurett fjerner
effektivt, ved hjelp av
kulde, skjemmende
hudfliker, solflekker,
aldersflekker, pimentflekker og små vorter
for den perfekte finish.
KRYOTERAPI
ER STIKKORDET
Accurett behandler vevet ved å fryse den
intercellulære væsken for å ødelegge
cellestrukturen. Behandlingen utføres for
å fryse og effektivt ødelegge uønsket vev.
Ingen spesielle forberedelser er nødvendig.
Behandling utføres 2 til 5 sekunder på hvert
sted og på større områder
benyttes sirkulære eller
kryssende bevegelser.
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Etter behandling, granulering og dannelse av
ny hud etter 10-15 dager, vil den ødelagte lesjonen falle av og friskt nytt hudvev blir synlig.
NØYAKTIGHET TIL
FINGERSPISSENE
Accurett finnes i to
elegante versjoner som
enten bruker 8- eller 16
grams patroner. Det er
perfekt for å oppnå de
aller beste resultatene
innen alle typer estetisk
arbeid i klinikken.
ENEIMPORTØR
Vi i Dui Clinique jobber
kontinuerlig med å finne
nye og bedre løsninger
for kropps- og hudproblemer som strekkmerker,
cellulitter, åreknuter, arr,
lymfedrenasje m.m.
Med over 35 års erfaring
har vi utviklet en sterk
oppfatning og intuisjon
av markedet. Vi har
skapt både helsekostprodukter og konsepter
for skjønnhetssalonger
som har ført mange
bedriftseiere til suksess.
Flere av produktene
selges i over 30 land.
Vi er eneimportør av Accurett, som er et av
våre siste tilskudd av apparater. Ved interesse, ta kontakt med:
Dui Clinique, epost: post@duiclinique.com,
tlf: 33 33 48 90 eller 928 68 444.

PRODUKTNYHETER

ANNO NSE

BIOREGENA

Bioregena Sun Care er en innovativ serie for solbeskyttelse
med fysikalske mineralfilter som beskytter mot UVA- og
UVB-stråling uten å legge igjen en hvit hinne på huden.
De inneholder ingen nanopartikler.
Produktene har SPF fra 15 til 50+ og er produsert
for ekstra sensitiv hud. I serien finnes det økologisk og vegansertifisert solbeskyttelse for
voksne, barn og spedbarn, og for både ansikt
og kropp.
Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

NVEY ECO

Nvey Eco Makeup går ikke på kompromiss med hverken
kvalitet eller innhold. Det er en økologisk og
innovativ makeupserie som faktisk forbedrer
din hud, samtidig som den gir et glansfullt
resultat. Nvey Eco Skincare har innovative
ingredienser som stamceller, embryovev,
eseltistel og veksthormoner fra bøk. Filosofien stammer fra Ecological Optimum
Bioavailability®-systemet, basert
på næringsstoffer som gir
toppresultat. Både makeup
og skincare passer også for
sensitiv hud.
Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

ECO BY SONYA

ZAO

Nordic Organic
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no

Nordic Organic
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no

DERMALOGICA

DERMALOGICA

Få solkysset hud med økologisk toner og selvbruner 2-i-1 fra
Eco by Sonya. Face Tan Water har vunnet flere priser takket
være innovasjon og fantastiske resultater. Bruk den to til fire
ganger per uke som en toner, og oppnå en nydelig glød helt
uten skadelige UV-stråler og giftige tilsetningsstoffer.
Face Tan Water er økologisk sertifisert av Australian Organic Food Chain, sertifisert Toxic-Free
av Safe Cosmetics Australia, vegansertifisert
og Cruelty-Free. Eco by Sonya tilbyr en komplett økologisk selvbruningsserie, kroppspleieprodukter som bevarer brunfargen og spray
tan til bruk i salong (veil. pris kr 379/100 ml).

Søvn er mangelvare i dagens digitale samfunn. Men når det
kommer til huden din er søvn helt essensielt! Bare et par netter med dårlig søvn kan gi gusten hud og fine linjer, og kronisk
søvnmangel fører til mørke ringer under øynene og for tidlig
aldring i huden.
Nye Sound Sleep Cocoon™ jobber sammen med huden om
natten. Den inneholder aktive ingredienser som erstatter fuktighetstapet huden har hatt i løpet av dagen, og revitaliserer
den til neste morgen. Produktet inneholder i tillegg essensielle
oljer som virker beroligende. Resultatet er hud med fornyet
glød og vitalitet (veil. pris kr 995/50 ml).
Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

ZAO minidisplay er ideelt for deg
som vil lansere økologisk sertifisert
og vegansk makeup med lav investering! Forbrukerne blir stadig mer
bevisste på veganske, økologiske,
dyrevennlige, giftfrie og miljøvennlige produkter. ZAO kan «krysse av»
på alt dette, og bør derfor bli det
naturlige valget for salongene som vil
følge med i tiden og møte kundenes
krav. ZAO har hudpleiende anti-age
formler, og refillsystem som binder
kundene til din salong.

Calm Water Gel er Dermalogicas nyeste tilskudd i UltraCalming-serien, som behandler irritasjon og gir
fuktighet til en sensitiv hud. Ved å kombinere
det beste fra naturlige, botaniske ekstrakter
og forskningsinnovasjoner gir denne fuktighetskremen huden akkurat det den trenger
– enten den klør og er stram eller virker
dehydrert og rød. Den unike gel-konsistensen
omdannes til en væske ved påføring og danner
en usynlig barriere som beskytter mot ytre påvirkning. Det beste av alt er at den også virker
forebyggende – slik at huden både føles og ser
sunnere ut over tid (veil. pris kr 695/50 ml).
Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
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ELEMIS

VITA LIBERATA

Elemis lanserer Pro-Collagen Overnight Matrix, som er neste
generasjon Pro-Collagen antiage hudpleie med Smart Drone
Technology. Den klinisk dokumenterte nattbehandlingen
benytter seg av banebrytende, ny droneteknologi, med innkapslede peptider som trenger ned i huden og jobber målrettet mot de områdene som bærer preg av stressrelatert
aldring (veil. pris kr 1599/50 ml).

Invisi Foaming Tan Water er et krystallklart selvbruningsvann som blir til et delikat hvitt skum når
det ristes og blandes. Det har ingen guidefarge,
og gir derfor heller ingen risiko for smitte på klær
og sengetøy. En dyp, lekker og naturlig brunfarge
utvikles i løpet av fire til seks timer. Moussen absorberes raskt inn i huden, gir minimal
selvbruningslukt, og er proppfull av naturlige
og økologiske planteekstrakter. Dette er den
reneste selvbruningen på markedet med Ecocert
DHA. Et nytt og revolusjonerende produkt fra
Vita Liberata (veil. pris kr 449/200 ml).

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

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

BATISTE

KERSTIN FLORIAN

Med Batiste tørrsjampo har du hjelpemiddelet du trenger i en tidspresset hverdag,
slik at du kan se flott ut til enhver tid –
enten du rakk hårvasken eller ei.
Produktene gjør det smidig å få
en fresh look uansett hvor du måtte befinne
deg. Håret blir lettere å style og får ekstra,
herlig volum. Nyheten Batiste Pink Pineapple dufter som en herlig fruktcocktail av
rosa ananas, granateple, guava og eple
(veil. pris kr 69/200 ml).

Luminizing CC Crème er en lett, fuktende
og fargekorrigerende krem som gir huden
glød og en mykere og jevnere fargetone.
Vegansk! Den fjærlette og dekkende
kremen «puster» og tilfører fuktighet uten
at den merkes. Den er perfekt å bruke hver
dag for en lett tonende finish som skjuler
rødhet og beskytter huden uten å føles
tung. Aktive planteekstrakter jevner ut
hudens struktur og fargetone, forbedrer
kollagentettheten og reduserer brune
flekker, rødhet og irritasjon (veil. pris
kr 485/50 ml).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
batistehair.no

BURT’S BEES
Burt’s Bees lanserer en ung, frisk og fruktig nyhet til leppene.
Flavor Crystals Lip Balm har gode nærende og fuktgivende
egenskaper som holder leppene supersofte over lang tid, og
en intens smak av ekte tørket frukt. Balmen inneholder 100%
naturlige ingredienser som næringsrik kokos- og solsikkeolje,
bivoks og antioksidantrik
vitamin E. Ingen parabener,
ftalater, petrolatum eller
SLS. Den kommer i tre varianter: søt appelsin, tropisk
ananas og frisk bringebær.
En fruktig sommerhit (veil.
pris kr 79).
Apini AS
post@apini.no
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KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se

VOYA

Mama Body Oil og Stretch Mark Cream er en ny
superduo fra VOYA bestående av økologisk superfood fra alger, chia, cacay, oliven, jojoba, kokosnøtt
og shea. Produktene booster kollagenproduksjonen samt forebygger og minimerer strekkmerker. Trygt for mamma,
barn og miljø. Oljen passer dessuten
perfekt til solskadet hud. VOYA er
sertifisert av Soil Association og
Cosmos Organic, og egne spa-behandlinger for mamma hører også med.
Spa Elixir
Tlf: 902 80 454
info@spaelixir.no

Guerlain 190 år

Historisk duftflakong.

Maison Guerlain ble grunnlagt i 1828
av Pierre-François Pascal Guerlain.
190-årsjubileet markeres med et
knippe filmsnutter, eller sagaer, som
belyser husets rike arv og historie. Som
ikke bare handler om parfyme, men
også solpudder og leppestift. Visste du
at Guerlain skapte den første moderne
leppestiften i 1870?

Lederskifte i
KICKS

Pontuz Bjelfman, konsernsjef for KICKS
siden 2006 og med 32 års fartstid
innenfor Axel Johnson-konsernet, forlater
skjønnhetskjeden til høsten. Ny administrerende direktør er Freddy Sobin,
konsernsjef i Consortio Fashion Group,
og med lang erfaring fra e-handel.

Pontuz
Bjelfman
ønsker nå nye
utfordringer.

MERKEVAREREGISTER
100% Pure/Young Skin
111 Skin/Elements Group

A

Acorelle/Nordic Organic
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
Astonishing Nails/Beauty Products
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B

Babor/Tjøstolvsen
BAIMS/Way of Living
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
Beauty Beam/Elle Basic
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bee Natural/Beauty Products
Being by Sanctuary/Beauty Products
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
Blossom Jeju/Happyskin
BOHO Green Revolution/
Nordic Organic
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/The Hair&Body
Company
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
Charles Worthington/Beauty Products
CHIA Hair/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christian Faye/Beauty Products
CND Shellac/Thorsen Biovital
CND Shellac/NeglAkademiet
CND VINYLUX/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
COOLA/Hexa
Cotoneve/Beauty Products

D

Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
dermGO/Young Skin
Dermograph/Young Skin
Disney/Elle Basic
d.j.v. MIARAY/J. Nordström
Handels
DKNY/E. Sæther
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
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
Eco-Spa/Young Skin
Ecru New York/Beauty Products

Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
ELhair/Hairstore
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Ermila/Hairstore
Esqido/Beauty Products
EveLom/Spa Supply Norge
Evolve Organic Beauty/Nordic
Organic
Exuviance/HBS-Sweden

F

FAB Hair/Elle Basic
Fedor Soaps/Young Skin
FeetForm/Thorsen Biovital
Femfresh/Aspire Brands
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
Guinot/Beauty Products

H

Hairbond/PrettyGood
Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HEVI Bodysugaring/Hexa
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hommer/Happyskin
Human + Kind/J. Nordström
Handels
Hårkontroll/Hairstore

I

IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
iKOU/Skintific
Iles Hair Formula/Spa Supply Norge
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
Kent/PrettyGood
Kerachroma/Beauty Products
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
KOBO Pure Soy Candles/Apini
Kokoso Baby/Apini
Kongy/Way of Living
K-Pro/Body Green

L

LaBeeby/Klinikkshop
Lady Green/Way of Living
Lalique/Alldis
Lancaster/E. Sæther
Lashem/Beauty Products
Lashperm/Klinikkshop
Laufwunder/Skintific
Less is More/Nordic Organic
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/Tree of
Brands
Lip Smacker/Aspire Brands
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Biovital
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products
Löwengrip Care & Colour/
Letsfaceit Nordic

M

Mádara/Elements Group
Mama Mio/Beauty Products
Marc Jacobs/E. Sæther
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Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Powerlite
Masque Bar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Miami Peels/Young Skin
Michael Kors/E. Sæther
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mille Ulivi/Nordic Organic
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Miriam Quevedo/PrettyGood
Miu Miu/E. Sæther
Mokki Eyewear/Mokki
Montalto Bio/Way of Living
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis

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
Neauvia Organic/Beauty Products
NeoStrata/HBS-Sweden
Nimue/Beauty Products
Niod/Dermanor
NOIR Stockholm/PrettyGood
Noughty/Aspire Brands
Nueva/J. Nordström Handels
Nvey Eco/Tree of Brands

O

OilBar/Way of Living

Ole Henriksen/E. Sæther
Olivia Garden/Hairstore
Omorovicza/Spa Supply Norge
One.gen/o,1/Young Skin
Organic Colour Systems/
Frisørgrossisten
Organic Island/Nordic Organic
Organickonjacsponge/NelaTrade

P

Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharma Skincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/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
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
Repcom/Beauty Products
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
Silcare Nails/Body Green
Siligo/Beauty Products
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
SkinBetter Science/Dermanor
SKIN Camilla Pihl/Elle Basic
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Verdant
Solinotes/Aspire Brands
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Star Design Salon Furniture/Body
Green
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital

T

Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
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
Tromborg/E. Sæther

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V

V76 by Vaughn/Verdant
Valeur Absolue/Spa Supply Norge
Viridi Eco/Tree of Brands
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal

W

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

X

Xanitalia/Skintific

Y

YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
You & Oil/Elements Group

Z

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

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

0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
Fax: 23 19 10 01
beautyproducts.no

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

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

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
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Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no

Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no
Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no

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

E. Sæther AS
c/o Regus Business Centre
Haakon VIIs gate 6, 3. etg
0161 Oslo
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
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se
KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se
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
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
NelaTrade
Ölsboda 528
SE-693 91 Degerfors
Sverige
Tlf: +46 708 99 0767
lars@nelatrade.se
organickonjacsponge.se
NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Holtegata 32
0335 Oslo
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no
nordicorganic.no
Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com
PrettyGood AS
Jacob Fayes vei 8
0287 Oslo
Tlf: 481 52 350
gry@prettygood.no
prettygood.no

Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-1265 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30

Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com

hello@treeofbrands.com
treeofbrands.com

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

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

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

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

ANDRE
LEVERANDØRER

Spa Supply Norge /
HOB House of Brands AS
c/o Line Schrøder
Seljestien 63
1387 Asker
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk

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

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

Mokki as
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00
mokki@mokki.no
mokki.no
Mokki Eyewear og totalleverandør av
utstyr til tattoo

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

Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- og
plastbæreposer, gaveesker, smykkeskrin og skreddersydd emballasje

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

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

Diors haute couture-kolleksjon for
sommeren 2018 er inspirert av kunstnere som Salvador Dali og Man Ray.
De kunne provosere, men hadde også
elementer av humor og subversjon.

Huden og leppene holdes i lyse og helt naturlige farger. Håret settes i sideskill og styles i en klassisk
hestehale.

Surrealistisk haute couture
Foto: Vincent Lappartient for
Christian Dior Parfums
Makeup: Peter Philips
Hår: Guido Palau

Peter Philips, Creative and Image Director for Dior Make-Up, er glad i surrealistisk kunst og mener
at den fortsatt gir gjenklang i dag.

Surrealismen representerte en estetisk revolusjon.
Budskapet forsterkes med en juksetatovering på halsen.
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De spektakulære øynene er tegnet opp med Diorshow On Stage Liner i en matt og sort farge. Lineren
er brukt til å skape grafiske og veldig overdrevne «øyevipper» på øvre og nedre øyelokk. Som en
kontrast og for å åpne blikket, er Diorshow Khôl i beige farge lagt ved vipperoten og på våtkanten.
Øyebrynene er definert med Sourcils Poudre og Diorshow Bold Brow.

Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
VINTERHUDEN ER
KLAR FOR LYSERE TIDER

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

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

BAKGRUNN

TRYGGHET

SIKKERHET

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

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

NYT vårsola MENS
DR. SCHRAMMEK TAR VARE PÅ HUDEN

L QU
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V IA
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U

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

IG

UA
Y G RAN

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

NCE O
R

PRISBELØNNET

IT

TRYGG OG OMFATTENDE
BESKYTTELSE MOT
SOLSKADER

Spring
Miracles

ATTRAKTIV PRIS

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

ED BY EX

ANTIRYNKE

FARMEN MAIKEN
FRONTER DR. SCHRAMMEK

UNIK

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.

TE

- gi huden ekstra
oppmerksomhet for
en trygg våropplevelse

RESULTAT

1 998

20 1 8

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

@ G R E E N P E E L N O R WAY

DR. MED. CHRISTINE
SCHRAMMEK NORGE

W W W. S C H R A M M E K . N O

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

Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO

www.ardellbeauty.com

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

KOSMETIKK 2/2018

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

+

SKINCITY
EVY TECHNOLOGY
AMBERLY COSMETICS

GI BUSINESSEN
EN BOOST!
VEGANSK SKJØNNHET
– fra nisje til mainstream

LIPS. EYES.
BROWS. LASHES.
ARDELL IS NOW LAUNCHING MAKE-UP!
HIGH PERFORMANCE. RICHLY PIGMENTED.
LONG LASTING. ONE COAT FULL COVERAGE.
Ardell Beauty er tilgjengelig på H&M.

GYLNE

TIDER

BRUN
UTEN SOL

ØKO-SOLKREM
DET SKADELIGE
BLÅLYSET
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