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er modell for nye Complexion 

Rescue fra bareminerals. Publi-

sert med tillatelse fra Dermanor.

Camilla Schjelderup og Gimle Parfymeri i 
Oslo har vunnet servicepris.

Gründer Torhild Næss ønsker velkommen til RÅ Organic Skincare i 
Sandvika Storsenter.

Lilla øyeskygge er en 
trend for våren.



NO. 1 I VERDEN PÅ NATURLIG HUDFORNYELSE
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KOSMETIKK

Har du klikket hjem noen varer fra nettet i 
det siste? I så fall er du en typisk nordmann. 

Ferske undersøkelser om nettshopping 
viser at hver fjerde nordmann har handlet på 
nett opptil ti ganger de siste tre månedene. 
Menn fullfører noen flere kjøp enn kvinner, 
og de yngste aldersgruppene netthandler 
aller mest. 

Selv kjøper jeg regelmessig kattemat på 
nettet. Da får jeg tunge sekker med tørrfôr 
og hermetikkbokser brakt hjem på døra. 
Klær og sko har jeg også kjøpt, både til 
meg selv og datteren. For ikke å snakke om 
møbeltrekk. Noen ganger er det tidsbespa-
rende og bekvemt å shoppe fra sin egen stue. 

Mannen i huset er mer avansert. Han 
er fast kunde på eBay og Alibaba, som er 
Kinas største markedsplass på nettet. Jevnlig 
dukker det opp små pakker med kinesiske 
skrifttegn i postkassen vår. Selv briller kjøper 
han fra Hong Kong. Ofte blir det bra, og 
når prisene er i bånn har han råd til noen 
bommerter.

Ikke overraskende er mannen glad for de 
nye reglene som gjør det mulig å netthandle 
varer for inntil 350 kroner fra utlandet, 
uten å betale moms og fortollingsgebyr. 
Regelendringen rammer uten tvil vår bransje 
hardt, men det blir spennende å se hvor stor 
effekten blir i praksis. 

Enn så lenge foretrekker folk flest norske 
nettbutikker, og de som er interessert i å 
handle fra utlandet, har gjort det i mange år 
allerede.

Siden frakten nå skal regnes med i total-
beløpet, er det en håndfull internasjonale 
netthandelsgiganter som tjener mest på 
regelendringen. Nemlig de som tilbyr gratis 
frakt. Strawberrynet og Lookfantastic er to 
eksempler fra vår bransje, og det finnes flere. 

Må kunden betale mye i frakt, er den reelle 
tollfrigrensen faktisk lavere i dag enn før 
årsskiftet. 

Det at VITA nå skal etablere seg i Sverige 
gjennom oppkjøpet av Grand Parfymeri, 
kan også ses i sammenheng med den nye 
tollfrigrensen. 

VITA satser for tiden stort på netthandel, 
og når de nå får nettbutikk og lager på den 
svenske siden av riksgrensen, kan de sende 

varer momsfritt til norske kunder. I tillegg 
får de muligheten til å operere på det euro-
peiske netthandelsmarkedet.

Den digitale utviklingen har også store 
konsekvenser for den trykte pressen. Selv har 
jeg brukt litt tid på å fikse opp nettsidene 
til KOSMETIKK. Vi kommer nå med hyp-
pigere oppdateringer, og åpner også opp for 
annonsering på nett. 

Med bare fire trykte utgaver i året, har 
jeg tilgang på mer stoff enn jeg får plass til i 
magasinet, så da supplerer jeg ved å legge ut 
nyheter fortløpende på nett. Jeg håper dere 
fortsetter å tipse om aktuelle hendelser, og 
jevnlig går inn på kosmetikkmagasinet.no 
for å følge oss også der!

Det trykte magasinet går det heldigvis 
bra med, og vi har en god start på det nye 
året. Jeg er glad og takknemlig for den gode 
støtten vi får fra bransjen! Det gjør at jeg ser 
optimistisk på framtiden til KOSMETIKK. 

Vi er nå inne i vår tredje årgang, og har 
gjort noen små fornyelser. Blant annet har vi 
laget et «nyhetsloft» som gjør at vi får plass 
til enda flere produktnyheter og annet nytt 
fra bransjen. 

Vi har også endret litt på registeret helt 
bak i bladet, slik at det nå er forbeholdt 
faste annonsører og de som ellers bestiller 
registeroppføring. Jeg har prøvd så godt jeg 
kan å informere om dette. Men er du slettet 
fra registeret og fremdeles ønsker å stå der, er 
du velkommen til å ta kontakt, så finner vi 
forhåpentligvis en løsning. 

KOSMETIKK skal være navet i bransjen!

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

Postadresse:

Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Annonser:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS

+47 924 43 696

murvold@auroradm.no

Trykk:

Merkur Grafisk AS

Digital utfordring

          Enn så lenge foretrekker folk 
flest norske nettbutikker“
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Fås kun i hudpleiesalonger - se mer på www.babor.no

Hva om vi kunne skru tiden tilbake?

En ny anti-aging serie fra BABOR med en helt ny og
innovativ formel. Denne fører de aktive virkestoffene dypere

ned i huden enn tidligere, og gir en fantastisk effekt.
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tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Glam & glød
Babor tar den ultraglamorøse 
stilen inn i hudpleieklinikkene 
med storsatsningen ReVersive, 
en antiage-serie som bygger på 
prisbelønnet forskning. Produk-
tene inneholder telovitin, som skal 
forlenge cellenes livssyklus, samt 
virkestoffene agicyl, lumicol og 
epocyl. Huden skal bli glattere, 
fastere, få jevnere farge – og fram-
for alt mer glød.

ReVersive Anti-Aging Dual Serum 
aktiveres før bruk, og benyttes 
som en kur.

Luksusshopping
Re-Nutriv lanserer Ultimate Diamond, som 
inneholder et ekstrakt av svarte trøfler. Serien 
har satt standarden for luksuriøs hudpleie 
siden 1956, da den første Re-Nutriv kremen 
kom. I likhet med dette nye ekstraktet, var 
den basert på kostbare og sjeldne ingredienser.

Morselskapet Estée Lauder Companies 

har for øvrig vært på en skikkelig shopping-
runde: i løpet av de siste månedene har det 
kjøpt opp nisjemerkene Le Labo, Rodin Olio 
Lusso, Editions de Parfums Frédéric Malle 
og Hollywood-baserte Glamglow, som lager 
leiremasker for ulike hudtyper og behov. 

Nytt konsept
H&M lanserer høsten 2015 et nytt og 
bredt skjønnhetskonsept som skal erstatte 
den nåværende egenproduserte kosme-
tikken. Med H&M Beauty skal de tilby 
makeup-, hår- og kroppspleieprodukter av 
høy kvalitet og til gunstige priser. 

Alt-i-ett
Med Complexion Rescue har 
bareMinerals satt seg høye mål: 
kremen skal overgå de popu-
lære alfabet-kremene og fargede 
fuktighetskremene som allerede 
finnes på markedet, og gi en 
totalløsning til huden. Hemme-
ligheten ligger i en ny ingrediens-
teknologi, som sikrer at huden 
føles fuktigere enn vi er vant til 
med denne typen kremer.

Complexion Rescue lanseres i ti 
nyanser, og dekkevnen kan vari-
eres etter behov.

Øko-duft
Kicks lanserer nå de naturlige parfymene 
fra Honoré des Prés. De er sertifisert av 
Ecocert, og blir de første sertifiserte duftene 
i Kicks’ sortiment.

– Vi har satset på økologiske produkter 
siden 2009, og ser nå en spennende utvik-
ling der etterspørselen øker, og våre kunder 
blir mer engasjerte og bevisste. Derfor er 
det veldig gøy å kunne ønske Honoré des 
Prés velkommen, sier Catharina Lundberg, 
som er innkjøpssjef i kjeden.

Honoré des Prés ble lansert i 
2008 av den anerkjente parfy-
møren Olivia Giacobetti. 

Let’s twist
Sisley bygger videre på sitt sebrastripete og 
kule Twist-konsept, som har gjort merket rele-
vant for en yngre målgruppe. Nye Phyto-Eye 
Twist er en øyeskyggeblyant i jumbo-størrelse, 
som glir lett over huden, og gir en dekkende 
farge som sitter godt. Blyanten kan brukes 
både som øyeskygge og eyeliner.



For more information contact J. Nordström Handels AB   Tel +46 8 544 81 544   www.noab.se

HELLO NORWAY!
The fantastic China Glaze nailpolish is now available at H&M and Lindex.

www.chinaglaze.com

Download our app!

Kosmetikk_Norge_AII.indd   1 2014-08-27   16:06
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tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Vitamininnsprøytning
22. april inviterer Beauty Products til et 
storstilt forhandlerarrangement i Oslo med 
Fernando Bouffard og Petru Van Zyl, som står 
bak den innovative hudpleieserien pHfor-
mula. De lover en inspirerende dag med 
mange spennende foredrag for hudterapeuter.

Samtidig kommer merket med en ny VITA-
linje. Den består av dag- og nattkremer som 
er fullspekket med vitaminer og andre aktive 

ingredienser som fremmer 
hudhelse. Kremene sørger 
også for at huden får den 
fuktigheten og næringen 
den trenger for å 
fungere optimalt. 

VITA A inneholder A-vitamin, VITA B3 har niacinamid, mens VITA C jobber med en stabil 
form for vitamin C. 

Fernando 
Bouffard er 
hjernen bak 
pHformula.

Jeg-fokus

Wella Professionals lanserer i 
mai den nye stylingserien EIMI, 
som betyr «jeg er» på gam-
melgresk. Som navnet antyder, 
er den skapt for individualister 
som er selvsikre, trygge og ute 
etter å skille seg fra mengden. 

Anki Moe fra Wella trek-
ker spesielt fram den nye tørrsjampoen 
Dry Me, som inneholder tapiokastivelse, 
samt Sugar Lift, som er en sukkerbasert 
teksturspray.

– Sukker gir en klebrig og glansfull effekt 
i håret, mens salt blir tørt og matt, sier hun.

Fornying
Davines oppdaterer Essential Haircare-
serien med nye formuleringer og ny embal-
lasje. Produktene er nå frie for sulfater og 
parabener, slik det sømmer seg en «grønn» 
hårpleieserie. Et nytt familiemedlem ønskes 
også velkommen, nemlig Minu, som passer 
til fargebehandlet hår.

Ny look
Cosmica stammer fra 1952 og 
har lange tradisjoner i norske 
apotek. Nå relanseres serien 
med nye produkter, nytt 
design og nytt fokus på anti-
age. Den inneholder alt fra 
dagligdagse basisprodukter til 
problemløsere som skal pleie 
huden på best mulig måte. 

Cosmica-serien har fått en 
real ansiktsløftning.

Vårfarger til neglene
Kalde pastelltoner er stikkordet for CNDs 
nye vårkolleksjon. Den inneholder blant 
annet fargen Field Fox, en nøytral blanding 
av beige og rosa som passer godt til skandina-
viske hudtoner. 

TV2s moteekspert, Marianne Jemtegård, 
mener at de mest kledelige rosatonene er de 
som har litt blåskjær i seg. 

– Norske kvinner tør nå mye mer når det 
kommer til negldesign. Til våren er 

det aktuelt med marmore-
ringer på neglene, gjerne 
kombinert med litt glitter. 
Vi ser også eksperimentelle 

versjoner av den klas-
siske franske, sier hun.

CNDs vårkol-
leksjon Flora 

& Fauna.
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Taffy har de seneste år vokset seg stor på det svenske og 
danske marked av kosmetisk pigmentering. Nå kan også 
norske hud terapeuter tilby Taffy til sine kunder. Taffy ble 
lansert i Sverige 2012 og i Danmark 2013, og det finnes 
omkring 60 salonger i disse land. Nå står endelig Norge 
for tur. Om du har interesse av Taffy og ønsker å tilby 
dette til dine kunder kan du få mer informasjon om våre 
sertifisering kurs på vår hjemmeside
www.taffy.se eller kontakt oss på info@taffy.se
Taffy er ett manuelt verktøy (drives ikke av batteri eller 
strøm) som er spesielt anpasset og framtatt til våre 

egne pigment for og få ett så naturlig resultat som 
mulig. Våre behandlinger er semipermanente dvs de 
holder i ca 3 år. Våre kunder er fornøyd med resultatet 
og behøver ikke uro seg over bryn som på sikt skifter 
til en uønsket farge.

Vi arbeider med ulike soner og en teknikk som vi 
kaller strå- for strå teknikk. Taffy er med andre ord ett 
handarbeid og vi kan anpasse oss helt etter kundens 
naturlige bryn, hudfarge og eventuelle ønsker. Alt for 
og oppnå ett så naturlig resultat som mulig.

TAFFY - Den nya generationens
semipermanenta make up
- för ett naturtroget resultat

Behandlingen är skonsam mot huden och näst intill smärtfri.
TAFFY-instrumentet används helt manuellt. Med vår teknik är
det möjligt att få ett bryn som ser naturligt ut. De kan variera
i både storlek och tjocklek. TAFFY-behandlingar utförs endast 
av certifierade terapeuter.

VARFÖR VÄLJA TAFFY?
• Vackra bryn med fin form 

• Strå för strå-teknik som ger ett otroligt naturligt resultat

• Minimal smärta och svullnad

• 100 % sterilt

• Snabb läkning, skonsam mot huden

Före Efter

TAFFY - DEN NYE GENERASJON
SEMIPERMANENT MAKE UP
- for et naturlig resultat

Våre 
behandlinger er
semipermanente 

og har en varighet 
på ca 3år
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«Vi må skape hver-
dagsmagi hele tiden, 
for det er da kundene 

kommer tilbake»

Camilla Schjelderup 
og moren Lill-Ann 

Schjelderup driver Gimle 
Parfymeri, som ble etablert i 

1939 av samme familie. Gimle 
Økologiske Parfymeri ligger 

vegg-i-vegg.
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Familiedrevne Gimle Parfymeri har 
holdt til på samme gatehjørne i 76 
år. Camilla og Lill-Ann Schjelderup 
vant nylig kåringen Serviceløft for 
sin innsats i butikken.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Caroline Roka/Gimle Parfymeri og 

produsentene

Camilla om:
Årets Service Veiviser 2014
– Vi ble ringt opp av HSMAI før jul, og det 
var tydelig de ville at vi skulle søke på service-
kåringen. Vi måtte fylle ut masse dokumen-
ter, og jeg syntes ikke at jeg hadde tid. Men 
telefonsamtalen trigget meg, og jeg brukte 
en halv dag på å gjøre i stand søknaden. Det 
var så gøy at vi vant hovedprisen! Jeg danset 
opp til scenen. Og siden vi fikk tre priser til 
sammen, måtte jeg toppe min egen dans tre 
ganger! Det er gøy å vise entusiasme når man 
får til noe. 

Kåringen skal inspirere til å løfte det norske 
servicenivået. Om du er liten eller stor spiller 
ingen rolle, men du må ha utmerket deg. Det 
handler om å skape gode kundeopplevelser. 
Det finnes nok av steder å kjøpe Chanel-lep-
pestift, så vi jobber for at folk skal velge oss. 

Vi skal være annerledes – vise personlighet, 
varme og engasjement. Folk kjører lange veier 
for å komme til butikken vår, og vi har nett-
kunder som stikker innom når de er i byen. 
De har lyst å oppleve den fysiske butikken. 

Vi gjør også veldig mange konsultasjoner 
på mail, for å hjelpe kunder med å finne rett 
produkt. Mange av øko-produktene er van-
skelig tilgjengelige, så vi sender med lenker til 
nettbutikken, og legger opp alternativer slik 
at folk kan velge. Det er hyggelig at folk har 
tillit til oss og bruker oss, selv om de ikke bor 
i nærheten. Og vi har veldig kunnskapsrike, 
hyggelige og takknemlige kunder!

Camilla om:
Øko-avdelingen
– Vi var smarte som startet den økologiske 
avdelingen, og gjorde det så seriøst og på et 
så høyt nivå. Jeg brukte 10 til 12 måneder 

på research før vi åpnet, 
og hadde ingen rollemo-
deller, ingen å se på. Jeg 
måtte stole på meg selv og 
magefølelsen, men hadde 
modellen til Gimle i bånn. 

Tenk, nå har vi hatt øko-
butikken i sju år! Vi møter 
likesinnede hele tiden, og 
har en fanklubb av kun-
der som takker oss. Jeg 
kunne aldri gått tilbake til 
å bruke vanlig kosmetikk. 
Velger man økologisk 
tvinges man også til å eie 
mindre, noe som er en 
bonus. Det nytter ikke å ha fire body-
lotions stående, for da rekker man ikke å 
bruke opp alle. Dette er ferskvare.

Bransjen har også gått framover. Før var 
man mer opptatt av å kommunisere hva som 
ikke var i produktene. Nå er det større fokus 
på effekt. Man får like gode resultater, men 
med en annen profil. Den største myten om 
økologi er at det ikke virker. 

Camilla om:
Emballasje
– Vi får mange henvendelser fra 
naturlige og økologiske brands som 
ønsker å komme inn i butikken, men 
takker nei til stygg emballasje. Vi er 
opptatt av estetikk og vil ha pene ting 

på badehyllen. Det gjelder også 
å skille klinten fra hveten, 

for det er mange 
uproffe aktører. 

Det som mangler 
i vår bransje er refil-
lsystemer. Kiehl’s 
belønner kunder 

som leverer inn brukt 
emballasje, noe flere 

burde gjøre! Her kunne 
vi som bransje gjort en 
jobb. Jo dyrere produktet 

er, jo mer emballasje er det 
gjerne pakket inn i. Det er viktig å lese det 
som står på pakken, både når det gjelder kos-
metikk og mat. Men vi bør finne alternative 
måter å gi informasjon til kunden.

Beauty Sleep 
Mask fra 
Amazing 
Space.

   – Vi skal være 

anneRledes

møte med Camilla schjelderup:

Gimle Parfymeri ble utvidet med en ny, stor andreetasje i november 2013.

Body Balm fra 
Rudolph Care.
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Camilla om:
Butikksalg
– Ingen av våre ansatte er styrt av provisjon 
og egen vinning. De får fast lønn fra oss, og 
skal kun ta hensyn til kundenes behov. Det 
er mye provisjonsbasert lønn i hudpleiesa-
longer, men hos oss er det ingen som jobber 
selvstendig, og ingen som får bonus basert på 
hvor mye de har solgt. 

Å kjøpe skjønnhetsprodukter kan være 
svært personlig. Kunden blottlegger seg, og vi 
må vise oss tilliten verdig. Å dytte på kunden 
en gigasvær bærepose og gjøre et godt salg 
der og da, er meningsløst. Det er vår jobb å 
oversette din drøm, den du nesten ikke visste 
at du hadde, til noe du kan ta med deg hjem 
fra oss. 

Camilla om:
Det nye butikkonseptet
– Gimle Parfymeri vokste i 2013 fra 21 til 
300 kvadratmeter, medregnet personal-
rom og ulike bakrom. Vi brukte tre år på 
å planlegge utvidelsen, og støtte på mange 
byggtekniske utfordringer underveis. Blant 
annet var det vanskelig å plassere trappen 
som går opp til andre etasje. Vi holder til i en 
gammel bygård med mye rør i veggene, og 
byantikvaren var inne i bildet.

Vi ønsket at kundene skulle bli sugd opp 
trappen, og i den nye andreetasjen ville vi 
skape en hyggelig leilighetsfølelse. Det er en 
støyende bransje visuelt sett, de ulike seriene 

slåss om oppmerksomhet med store logoer 
og mye plastikk. Vi ville ikke premiere denne 
typen estetikk, men heller sette kundenes 
behov i fokus.

På grunn av dette har vi møtt kritikk. Men 
det er vi som skal jobbe her, og vi som skal 
styre magien. Veggene er malt i mammas 
yndlingsblåfarge. Det er hun som er matriar-
ken, så hun må få lov til å bestemme! 

I andre etasje har vi også seks behand-
lingsrom, der vi blant annet tilbyr hudpleie, 
voksing og farging av bryn. Det vi ikke tilbyr 
er fillere. Jeg synes det er utrolig trist med 
kvinner som ser ut til å ha nebb. Med hud 

som er godt stelt, er 
ikke rynkene i veien. 
Selv er jeg 41 år, og 
har aldri følt meg 
vakrere!

Camilla om:
Parfyme
– Vi har valgt å vie 
butikkens første etasje 
til nisjedufter, og har 
skapt et eksklusivt 
duftunivers. Det var et 
dristig valg, men vi økte 
salget av nisjedufter 
med 800 prosent den 
første måneden. Vi ville 
heller ikke ha parfy-
melukt overalt, men 
konsentrert på ett sted. 

Jeg elsker å gjøre parfy-
mekonsultasjoner! Det er 
en krevende øvelse, som 
skal ta omtrent like lang 
tid som en hudkonsulta-
sjon. Man må med én 
gang klare å ta noen valg, 

og stille spørsmål som gjør at man treffer 
blink. Kunden bør ikke lukte på mer enn tre 
parfymer, men samtidig bør hun (eller han) 
utfordres litt.

Det er så mye magi i disse parfymehusene, 
så mye kjærlighet til ingredienser. Norske 
kvinner og menn har også blitt mer euro-
peiske i smaken. De har omfavnet oud og 
ingredienser vi aldri hadde trodd skulle selge 
godt i Norge. Det er ikke gøy å lukte det det 
lukter på tax-free. 

Selv er jeg veldig glad i Tobacco Vanille fra 
Tom Ford. Men den absolutte favorittduf-
ten er Siwa fra Memo. Jeg er generelt glad i 
vanilje og frisk sitrus.

Camilla om:
Priskonkurranse
– Vi har ingen kjedeavtaler, og oppfat-
ter at kjedene blir irritert og provosert på 
grunn av det vi oppnår. Vi er som en liten 
stein i skoen, men det er helt OK – vi har 
fortjent den posisjonen vi har. Heldigvis 
har vi leverandører som støtter oss, og står i 
vinden sammen med oss. Vi er størst på La 
Mer i Norden, større enn varehusene NK og 
Magasin du Nord, og har svettet og blødd for 
resultatene vi kan levere. 

Presidenten i Estée Lauder kom i limousin 
for å godkjenne butikken vår som Tom Ford 
flagship store. Vi måtte bevise, og det ble 
stilt skyhøye krav. Denne måneden lanserer 
vi Armani makeup, mens makeupen til Tom 
Ford kommer i april. 

Vi kan ikke selge det som finnes overalt, 
vår jobb er å overraske kundene og begeistre 
dem. Hver dag! Forankringen er hele tiden 
kundene, vi er ingenting uten dem. De 
har kanskje kjørt forbi tre kjøpesentre for 
å kunne gå inn døren vår, her på hjørnet i 
Bygdøy allé. Det kan ses på som en gullbil-

Seks behandlingsrom inngår også i konseptet. Alle 
ansatte er hudpleiere eller makeupartister.

Butikkens første etasje er viet nisjedufter.

Greenish epsomsalt.

Gene Expression 
Lifting Serum fra The 
Organic Pharmacy.

Stem Cellular 
Repair CC Cream 
fra Juice Beauty.
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lett, vi har bare én sjanse til å overbevise dem. 
Konkurransen er heftig nå, med «3 for 

2» og andre priskuttkampanjer. Men vi har 
forbedret vårt konsept, og kunne ikke vært 
Tom Ford flagship store på 21 kvadratmeter. 
At vi tok skrittet med å bygge trappen, gjør at 
vi vil overleve. 

Den priskrigen som foregår i bransjen nå, 
er ikke merkevarebygging men merkevare-
nedbygging. De som vinner til slutt er ikke 
de med lavest pris, men de som kan levere 
den lille magien til kundene. Vi har også en 
kjempegod nettbutikk der ingenting er på salg. 
Vi skal levere ut fra andre kriterier enn pris.

Camilla om:
Skjønnhetsfavoritter
– Da vi pusset opp på badet hjemme, fikk 
jeg installert en kjøkkenreol med store, dype 
skuffer til alt stæsjet mitt. Det er så mye som 
skal testes! Hyaluronsyreampullene fra Ama-

zing Space virker som en naturlig filler og gir 
fukt til huden. Mens Beauty Sleep Mask fra 
samme merke redder alle slitne mammaer.

Jeg elsker den nye maskaraen til Armani. 
Og CC-kremen til Juice Beauty, jeg kan fak-
tisk ikke leve uten. Jeg sverger til oljerenser 
og har tre forskjellige – et asiatisk rituale med 
dobbelrens. Gene Expression Lifting Serum 
fra Organic Pharmacy legger jeg utenpå 
kremen. Det vil si, jeg bruker først to serum, 
så en krem, og til slutt dette serumet. Da er 
jeg grundig sparklet! 

Epsomsalt er genialt. Vi selger det i butik-
ken, men det kan også kjøpes kilovis. Jeg 
bader i det – det gjør godt for musklene og 
virker avgiftende. På badet har jeg dessuten 
en «tønne» med body balm fra Rudolph 
Care, jeg bruker den på føtter, på barna – ja, 
på alt mulig. 

Det er vår jobb å oversette din drøm, den 
du nesten ikke visste at du hadde, til noe 

du kan ta med deg hjem fra oss »

naturlig leire

www.biovital.no

Argiletz leire er rik på 
mineraler og sporstoffer. 
Den aktiviserer kroppens 
naturlige forsvars- og 
reparasjonsprosesser. 
Bruksområder: 
Hud, hår, ansikt, hender, 
negler, føtter og celulitt.

Gimle på nett
parfymeri.no

gimleparfymeri.wordpress.com

Duften Siwa fra Memo.

Eyes to Kill Mascara fra 
Giorgio Armani.
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Palett og leppestift 
fra Armanis nye 
Runway-kolleksjon. 

trenda



KosmetiKK 1 2015 | 17

The Nude Look seiler opp som 
vårens viktigste makeuptrend. Stilen 
er minimalistisk og naturlig – frisket 
opp av kremete pasteller og skim-
rende innslag av sølv.

tekst: Kristine rødland

Foto: Giorgio Armani Beauty og produsentene

Makeup og mote går hånd i hånd, og make-
uptrendene som observeres under moteuk-
ene i New York, Milano og Paris blir gjerne 
førende for sesongen. 

Nå ser vi en tendens til at uttrykket blir 
mer minimalistisk. Samtidig blir det mindre 
forskjell på sesongene, og typiske høstpro-
dukter brukes nå minst like flittig gjennom 
sommerhalvåret. To eksempler er den røde 
leppestiften og den svarte eyelineren, som 
kan legges i klassisk cateye-stil eller mer 
eksperimentelt. 

Men hvordan skapes disse trendene? 
Makeupmerkene bruker mer enn ett år på å 

produsere og lansere sine sesongkolleksjoner. 
Det betyr at vårens nye farger og paletter ble 
påbegynt allerede i fjor vår. 

Giorgio Armani Beauty speeder nå opp 
denne prosessen. Kolleksjonen Armani 
Runway består av tre makeupprodukter 
som ble skapt i de travle timene før vårens 
motekolleksjon ble presentert for innkjøpere 
og presse.

Armanis makeupartist, Linda Cantello, 
jobber nemlig ikke bare med fiks ferdige 
produkter når hun forbereder et moteshow. 
Hun bruker også ulike pigmenter og baser 
som hun blander sammen for å skape et 
skreddersydd resultat. Disse inngår i Armanis 
såkalte Runway Lab, som gjør det mulig å 
skape nye farger, konsistenser og produkter 
live i kulissene.

Vårens Runway-kolleksjon ble sendt til pro-
duksjon i høst, kun få dager etter visningen 
av motekolleksjonen, og har nylig kommet 
for salg. For første gang finnes dermed både 
motekolleksjonen og den korresponderende 

makeuplooken i butikk samtidig.

Runway-kolleksjonen viser vårens kanskje 
aller største fargetrend, nemlig nude. Både 
innen makeup og mote ser vi en sterk trend 
for nøytrale farger som sand, khaki, nougat 
og lys grå. 

Ser vi på sesongens farger innen mote, leg-
ger vi dessuten merke til en hyppig bruk av 
svart. Kombinert med sporty hvitt, er det en 
litt uvanlig sommerfarge. Et hav av blåfarger, 
fra blekblått via kraftig Yves Klein-blått til 
klassisk marine, brukes som kontrast til det 
hvite og svarte. 

Lilla og lavendel er nye trendfarger, og lilla 
øyeskygge ble hyppig brukt på runwayen. 
Med sommervarmen kommer det dessuten 
kremete pastellfarger som mandarin, korall-
rødt, fersken, pink og turkis. 

Trenden for metalliske effekter og skin-
nende overflater gjelder fortsatt, og den 
ledende metallnyansen er nå sølv.

nøytral palett

Røde, matte lepper er 
en stor runway-trend. 
Chanel følger opp med 
Rouge Allure Velvet i to 

nye vårfarger.

Vårpalett fra Lancôme.

Lilla øyeskygge fra 
Urban Decay.

Lavendelfarget 
kremøyeskygge fra 
Max Factor.

Vårpalett fra IsaDora.

Svart er en 
aktuell mote-
farge, noe YSL 
viser med denne 
nye neglelakken.

Neglelakk i vårens sølv-
nyanse fra Chanel.

Svart 
blyant med 
sølvglitter 
fra Chanel.

Twist-Up Matt Lips 
i fargen Naked fra 

IsaDora.

Ekstra holdbar kajalblyant 
fra Urban Decay.
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a trend

Skogens sus – og cannabis. 
Spafinder Wellness har plukket 

ut de viktigste globale trendene for 
2015. Hvilke tror du mest på?

tekst: Kristine rødland

Foto: Visit Finland, H&m, 

thief spa og produsentene10
Iglooer av glass, komplett utstyrt med sauna, i den 
finske resorten Kakslauttanen.

Forest Bathing
Begrepet stammer fra Japan, og handler om 
å søke sjelefred gjennom stillferdige og rolige 
vandreturer der man tar inn skogens lyder, 
dufter, farger og stemninger. Det er bevist 
ved forskning at Forest Bathing har en rekke 
gunstige helseeffekter, og blant annet lindrer 
stress og depresjon. 

Når 54 prosent av verdens befolkning lever 
i byer, blir skogens sus en sjelden luksus, og 
mange spahoteller integrerer en eller annen 
form for Forest Bathing i sine menyer. Det 
etableres også stadig flere stille-retreats i sko-
gen, sammen med trehytter, iglooer og andre 
steder man kan søke ro. Eksempelvis har 
Finland kommet langt når det gjelder dette.

Cannabis + Spa
Spa Finder spår at spabransjen krysser spor med cannabisbransjen i 2015. Marihuana 
legaliseres nå i en rekke amerikanske stater, og kan dermed foreskrives i medisinske spa. 
Det vokser fram en «cannabusiness» som appellerer til nye målgrupper, og produktene blir 
stadig mer «upmarket». 

Utsalgsstedene for cannabis ser gjerne ut som Apple-butikker eller spa. Mange tilbyr 
massasje, yoga, akupunktur, meditasjon og liknende. Samtidig begynner amerikanske og 
europeiske spa å tilby cannabis-massasjer og -behandlinger.

Hampfrøolje fra cannabisplanten brukes dessuten i skjønnhetsprodukter. The Body Shop 
var en pionér sammen med Hempz. Det finnes også kremer som inneholder små mengder 
THC, virkestoffet i cannabisplanten som gir rus. Men de kan ikke selges fritt over disk på 
samme måte som de andre. Cannabis har også blitt en mattrend, og det er høyt nærings-
innhold i hampfrø og hampmelk.

ti spatrender

Hemp håndkrem og 
såpe fra The Body 
Shop, som var tidlig 
ute med å promotere 
hampfrøolje.

Hempz hår- og kroppsprodukter. Pain Creme med virkestoffet 
THC fra Apothecanna.
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Islamic World
Mat fra Midt-Østen, Afrika og Malaysia ligger på trendtoppen for 
2015, og velværeritualer fra disse områdene spås også å bli etterspurt. Vi har allerede blitt 
fortrolige med arganolje og glad i hammam. Nå vil vi også prøve sandbading, rasul og 
andre leirebaserte behandlinger. 

Det er økende interesse for ingredienser og skjønnhetsritualer fra det afrikanske konti-
nentet. Vi hungrer etter autentisitet, og kamelmelk, baobabolje, svartfrøolje, gurkemeie 
og harrissa, som er en tykk og sterk kryddersaus fra Nord-Afrika, vil bli etterspurt i både 
matretter og skjønnhetsprodukter. 

Industrial Revolution
Subsidierte treningstimer, kostholdskurs, 
helsesjekker og andre helsegoder i regi av 
jobben, skal ikke lenger være forbeholdt 
kontoransatte i det private næringsliv. 
Mange spa har opplegg rettet mot bedrifter. 
Kundegruppen kan godt utvides til å omfatte 
transport- og industriarbeidere, samt andre 
yrkesgrupper.

Gut Reaction
Magefølelsen blir bok-
stavelig talt viktigere. I 
alternative helsemiljøer 
har det lenge vært mye 
snakk om dietter og 
detox, men dette blir 
nå «mainstream». Hvis 
fordøyelsen er i orden, 
vil også immunsystemet 
bli bedre, og vi vil bli 
både friskere og slankere, 
hevdes det.

Det er økende 
oppmerksomhet rundt 
matintoleranser og aller-
gier, og spabransjen vil 
legge større vekt på tiltak 
som fremmer en god 
fordøyelse. Probiotiske 
bakterier er populære i 
matprodukter, og dukker 
nå også opp i hudpleieprodukter. Tanken er 
at de roer ned huden på samme måte som de 
roer ned magen, reduserer rødhet og demper 
inflammasjon.

Beyond the Stars
Det tradisjonelle stjernesystemet kommer 
sørgelig til kort når vi skal evaluere spa-
opplevelser på nettsteder og i sosiale medier. 
Luksus handler også om stillhet, luft, lys 
og pusterom, og de beste etablissementene 
opererer gjerne litt «utenfor boksen».

Wellness Homes,  
Communities & Cities
Økonomien er på vei oppover igjen, og vi 
ser en videreutvikling av 2000-tallets trend 
for luksuriøse spa-fasiliteter i hjemmene. 
Boligprosjekter og bosamfunn planlegges ut 
fra et velværeperspektiv, med vekt på trening, 
helse, grønne lunger og naturlig lys.

Et populært tilbud i Thief Spa er såpeskummende hammam.

Clinique Redness Solutions 
makeup med probiotiske 
bakterier.Spa Dream Q behandlingsbenk for 

sandbading fra Lemi Group.

Desert Farms kamelmelk.

Hyper-Personalized Beauty
Det er økende etterspørsel etter personlig tilpassede skjønnhetsprodukter. 
Bransjen benytter seg av spørreskjemaer og datateknologi for å finne riktige 
makeupfarger og produkter tilpasset hver enkelt. 

Generasjon Z, som er født fra 1995 og framover, er mer fokusert på individet 
enn tidligere generasjoner, og søker skreddersydde eller spesiallagede løsninger. 
Samtidig blir verdensbefolkningen stadig mer raseblandet, og trenger flere 
fargetoner innen makeup.

Med utgangspunkt i blod-, hud- eller hårprøver kan det skapes personlige 
antiage-produkter i laboratorier, noe som kan føre til store omveltninger i 
bransjen. Bite Lip Lab tilbyr et butikkonsept der kundene kan være med på å 
mikse sammen sine egne leppestifter. Enkelte makeupartister og frisører har 
også begynt å filme sine kundekonsultasjoner ved hjelp av Google Glass, slik at 

kundene får sin egen instruksjonsvideo med seg hjem.

Nye Re-Plasty Prescription fra 
Helena Rubinstein gir mulighet 
for skreddersydde løsninger.
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Vi har ikke akkurat mangel på 
skog, og som folk elsker vi å hente 
kraft og inspirasjon i naturen. 

tekst: maria Grunditz

Et anlegg i Sverige som har koblet skog og 
spa er Sturebadet Haga utenfor Stockholm. 
De har en opplevelse på menyen som heter 
Haga Skogsfloating. Gjestene omsluttes av 
naturen med trærne som vegger og him-
melen som tak. De ligger i spesialdesignede 
hengekøyer under trekronene og guides av 
en instruktør til mental avslapning.

Spa-kundene søker unike opplevelser, 
som forbindes med det stedet man besøker. 
For en utenlandsk gjest i den svenske 
fjellheimen er det en fantastisk opplevelse 
å få behandlingen Samezen, som Kerstin 
Florian har utviklet med inspirasjon fra 
samene. Behandlingen utføres i en lavvo 
og produktene som brukes presenteres på 
en trebrikke. Den består av rengjørende 
skrubb, skummende varmt bad i trebadekar 
og massasje med einebærolje, alt til beroli-
gende joik-musikk, og med stjernehimmel i 
taket. Samezen finnes blant annet på Cop-
perhill i Åre.

Å bo på spa er nok manges ønske, men 
ikke vanlig i dag. Trenden kommer sikkert 
til å vokse, da det er stor interesse for en 
sunn livsstil, der man dyrker egne grønn-
saker og bor og trener i vakre omgivelser. 
Victoria Park i Malmö tilbyr spa til de som 
kjøper leilighet i anlegget.

Social Fitness er allerede en trend. 
Tidligere reiste vi på solferie, nå drar vi på 
treningsretreat i stedet. Vi vil forene det 
nyttige med det morsomme, treffe likesin-
nede og gjøre noe godt for kropp og sjel. 
De fleste store spaanlegg har opplegg rundt 
dette.

I tillegg finnes det en trend som handler 
om å minimere og forenkle spamenyen, 
slik at det blir lettere for kundene å velge. 
Et anlegg som har dratt dette langt, er 
nyåpnede Hooks Spa & Fitness utenfor 
Jönköping. De tilbyr et unikt konsept: 
du booker kun behandlingstiden. Når du 
ankommer spaet, får du fotbad i elegante 
og luksuriøse omgivelser. Samtidig får du 
rådgivning av en terapeut, som legger opp 
programmet ut fra ditt behov den dagen. 

Maria Grunditz er Cidesco-utdannet hudterapeut 
og har jobbet i spabransjen siden 1990. Hun er i 

dag markedssjef i KFI Spa Management, som distri-
buerer Kerstin Florian og gir rådgivning for spa.

Super-Social Fitness
Trening definerer hvem vi er, hvordan vi kler 
oss, hva vi spiser, hvem vi er sammen med 
og hvor vi drar på ferie. Vi knytter sosiale 
bånd med dem vi trener sammen med, enten 
det dreier seg om løping, yoga, crossfit eller 
pilates. 

Leverandører av fitness-utstyr har begynt å 
arrangere eller sponse eventer der likesinnede 
kan knytte bånd. Mange spa tilbyr også ulike 
former for treningsaktiviteter, og skaper et 
fellesskap rundt dette. Samtidig øker salget 
av kult og trendy treningstøy, og motemerker 
kaster seg på karusellen.

Kilde: Spafinder Wellness, Inc.

skandinaviske 
opplevelser

H&M er blant de mange motekjedene som satser stort 
på sport og trening. 

Spa On Arrival 
En rekke luksushoteller ønsker nå å gi posi-
tive opplevelser til gjestene som sjekker inn. 
Det handler om massasjer, fristende  
smoothies og aromaterapi på rommet. 
Flyplass-spa er et annet eksempel på  
denne trenden. 

Forbrukerne vil ha velvære når som helst 
og hvor som helst, og kommer raskere i 
feriemodus med behandlinger som hjelper 
dem å stresse ned. De henter seg også lettere 
inn etter lange flyreiser, og presterer bedre på 
forretningsmøter.

Behandlingen Samezen utføres på Sturebadet i Stockholm.



skandinaviske 
opplevelser

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION
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Bohemske liksom-tatoveringer i skinnende gull eller sølv blir 
kjempehot til sommeren.

tekst: Kristine Rødland | Foto: Fab tattoos

Fenomenet begynte å røre på seg i USA i fjor sommer, og kommer nå til Norge 
med full kraft. Amerikanske Flash Tattoos har klart å skape seg et merkenavn, 
men mange leverandører selger disse skinnende tatoveringene. 

De er elsket av amerikanske festivalgjengere og kjendiser som Vanessa Hud-
gens, Beyoncé og Alessandra Ambrosio. Her hjemme har Charlotte Spetalen, Vår 
Staude og Tone Damli vist seg med smykketatoveringene. De klistres på med vann, og 
varer i opptil seks dager hvis du behandler dem forsiktig. 

– Dette blir nok sommerens hype – et utslag av en sterkt voksende hippietrend, 
inspirert av strandliv, palmer og reiser til varmere strøk, sier Birgit Løitegaard fra smyk-
kemerket Arts & Crafts. 

– Vi kjøper dem direkte fra en produsent i Kina, og kommer til å selge dem i alle våre 
butikker og via forhandlere, legger hun til.

Arts & Crafts viste tatoveringene på Gave & Interiørmessen i januar, og det samme 
gjorde leverandørene NoraNorway, Close2Home og Camilla Smith. Sistnevnte stilte på 
stand iført store, fargerike indianerfjær, og har også Ibiza-inspirerte klær i sortimentet. 

På messen Hår & Skjønnhet var de bohemske tatoveringene synlige på standen til 
Hårologi of Sweden.

Lars Bjerkeengen fra smykkemerket NoraNorway forteller at han merker stor pågang 
etter tatoveringene.

– Vi har 40 forskjellige tatoveringsark, og har solgt så mye at det er helt vanvittig! Det 
er den gode, gamle Donald-tatoveringen satt i system. Selv om det finnes forskjellige 
brands, er tatoveringene i utgangspunktet like. De kommer alle fra Asia, og det er ikke 
sånn at noen er mer ekte enn andre. Men det er viktig at de er allergitestet, poengterer 
han. 

Tatoveringene passer godt sammen med smykker, men kan selges nær sagt over alt, 
og er et typisk mersalgsprodukt som bør stå ved disken. 

– Det er nå man må kaste seg på denne trenden. Tatoveringene vil bli kjempepopu-
lære til sommeren, og jeg tror hypen varer ut august, sier Lars Bjerkeengen. 

tRend
tatoverings

Slik gjør du
Påfør tatoveringen på ren hud 

uten olje eller bodylotion. Klipp 

ut det mønsteret du ønsker, 

og ta bort den gjennomsiktige 

plasten som dekker tatoverin-

gen. Plasser den på huden med 

mønsteret ned, og trykk med en 

fuktig klut i 30 sekunder. Voila!

Camilla Smith selger sine 
smykketatoveringer under 
merkenavnet Fab Tattoos.



 
 

 

  

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

Velg blant 84 farger
Ukelang holdbarhet

To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys

Ingen Base Coat, selvheftene Color Coat
Fargene finnes i CND Shellac behandling

SESONGENS NEGLELAKKFARGER
CND FLORA & FAUNA COLLECTION

FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC



24 | KosmetiKK 1 2015

Ny metode 
for bryn
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Microblading er et nytt alternativ 
til tradisjonell kosmetisk tatovering. 
Det er kun bryn og øyekontur som 
kan behandles.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Niclas Bågenheim/taffy

Interessen for permanent makeup øker, og nå 
lanseres Taffy-metoden i Norge. Den inne-
bærer at terapeuten jobber med et manuelt 
verktøy, og er dermed en type microblading. 
Det er verken behov for strøm eller ledning 
i veggen. 

– Verktøyet likner på en penn med små, 
sterile engangsnåler. Det dyppes i pigment, 
og deretter gjøres det tynne snitt i hårets 
vekstretning. Resultatet blir naturlig og ser i 
prinsippet ut som ekte hårstrå. Taffy har også 
et stort antall pigmenter som kan blandes 
med hverandre, slik at man får en nyanse 
som stemmer overens med kundens ønske. 
Vi arbeider ut ifra en soneteknikk for å skape 
et så naturtro resultat som mulig, sier Cecilia 
Lindqvist fra den svenske skjønnhetsklinik-
ken MedShape, som har agenturet for Taffy i 
Skandinavia. 

Taffy finnes i hele Europa, og ble lansert 
i Sverige i 2012. Ifølge Lindqvist jobber nå 
rundt 40 salonger med denne typen pigmen-
tering rundt omkring i Sverige. Fra 2013 
kunne danske hudterapeuter utdanne seg i 
systemet, og nå er turen kommet til Norge. 

– Vi har allerede noen norske salonger 
som er interessert i å ta vår utdanning i 
Sverige. Vi kommer til å være representert 
på norske messer, og skal også være synlig 
i norsk presse. I tillegg leter vi etter en god 
representant for agenturet vårt, som er bosatt 
og virksom i Norge. Vi kommer til å høre på 
det norske markedet og tilpasse oss etter dets 
behov, sier Cecilia Lindqvist.

Hun mener at metoden er mindre smer-
tefull og mer skånsom for huden. Den gir 
dessuten en større grad av frihet til utøveren.

– Ettersom verktøyet er såpass enkelt å 
arbeide med, er det lettere å bygge opp en 
naturtro form på øyebrynet, sier hun, og 
legger til:

– Siden Taffy ikke er en tradisjonell kosme-
tisk tatovering men en pigmentering, finnes 
det ingen risiko for allergier. Vi arbeider i det 
øverste hudlaget, og får derfor et semiper-
manent og ikke et permanent resultat. Dette 
setter kundene stor pris på, da de slipper 
å kjenne på den uroen som et permanent 
resultat skulle kunne gi. Det kan også være at 
man vil ha en viss fasong på brynene i 20-års 
alderen, og en annen 40 år senere, sier hun.

– Hvor lenge holder resultatet?

– Behandlingen varer vanligvis opp til tre 
år, men det avhenger av faktorer som alder, 
hudtype, livsstil, yrke og hygiene. Immunsys-
temet spiller også en rolle. Kunder som tar 
en Taffy-behandling i en av våre salonger, får 
vedlikeholdsråd med seg hjem, slik at resulta-
tet skal bli så holdbart som mulig. 

– Tror du metoden appellerer til andre 
kundegrupper enn tradisjonell kosmetisk 
tatovering?

– Vi merker at vi får mange kunder som 
tidligere har vært skeptisk til kosmetisk 
tatovering. De har vært ute etter et natur-
lig resultat, og opplevd at de ikke kunne få 
det med denne metoden. Vi skandinaver er 
generelt svært opptatt av naturlig skjønnhet, 
og vil ikke se sminket ut hele tiden. 

Vi merker også et oppsving i forhold til 
personer som lever veldig aktive liv, med mye 
trening, og som vil slippe å bruke mye tid på 
å sminke seg. Mange som lider av sykdom-
men Alopecia, der man mister håret flekkvis, 
kommer også til oss for å få naturlige bryn og 
en eyeliner, sier hun.

For å bli en sertifisert Taffy-utøver må 
man ta MedShapes utdanning.

– Kurset innledes med to intensive hele 
dager. Deretter arbeider kursdeltakeren videre 
i sin egen salong under oppfølging av kursan-
svarlig. Hun utfører arbeid på modeller som 
skal godkjennes. Når hun har gjennomført 
ti godkjente behandlinger per område, får 
hun sin sertifisering og sitt diplom. Skulle 
det være nødvendig med mer undervisning, 
så tilbys kursdeltakeren dette kostnadsfritt. 

Utdannelsen strekker seg over 80 til 100 
timer totalt, og er godkjent av bransjeorgani-
sasjonen SEYF, Svenska Estetikers Yrkesför-
bund, sier Cecilia Lindqvist.

Hun forteller at MedShape har skapt en 
helhetsløsning for terapeutene, og gir dem 
mer enn bare opplæring. 

– Vi tilbyr et samarbeid, og jeg tror at 
denne helhetstankegangen gir en trygg-
het til salongene. De får også en følelse av 
samhørighet, og kan utveksle erfaringer med 
hverandre. 

Vi sørger for at alle sertifiserte utøvere blir 
representert i våre kanaler – sosiale medier, 
markedsføring og så videre. Vi tilbyr også 
kostnadsfrie workshops, for å holde arbeidet 
oppdatert og ajour. I tillegg gir vi opplæring 
i Taffy Lips, men dette er en mer tradisjonell 
pigmenteringsmaskin, sier hun.

Cecilia Lindqvist (t.v.) er sjef for MedShape, mens 
Ramona Hållström er utdanningsansvarlig.

Taffy-metoden, som brukes for å skape øyebryn og 
eyeliner, innebærer at terapeuten jobber med et 
manuelt verktøy. 
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Talika ble etablert i 1948, og satser 
på pleie for øyepartiet.

tekst og foto: Kristine Rødland

Merket har vært i Norge i ti år, 
og relanseres nå med et større 
utvalg produkter av distributø-
ren Solis. 

Siden øyekategorien er i vekst, 
mener de at sortimentet er som 
skapt for norske forbrukere. 
Her er det nemlig øynene som 
står i fokus, med øyevippese-
rum, øyebrynserum, forskjellige 
øyemasker og andre spesialpro-
dukter.

Det hele startet med den unge 
øyelegen Danielle Roches, som 
lagde en plantebasert, helende 
krem for å behandle øynene 

til brannskadde soldater. Kremen hadde en 
overraskende bieffekt, den stimulerte pasien-
tenes vipper og bryn til å vokse.

– Nå finnes det mange slike serum på 
markedet. Men Lipocils Expert var det 
opprinnelige øyevippeserumet, og vil alltid 
gi resultater hvis det brukes regelmessig og 
på riktig måte i 28 dager. Vippene vokser, får 
mer farge og fasong, lover Alexis de Brosses. 

Han opplyser at det aktive virkestoffet er 
en sammensetning av sju planteekstrakter.

– Jeg var så heldig å få kjøpe vippeseru-
met mange år etter at det ble skapt, og drev 

i begynnelsen selskapet helt alene. 
Talika er et uavhengig merke, som 

ikke inngår i noe konsern, 
og blir i dag distribuert 

til ledende butikker i 
mer enn 60 land, sier 
Alexis de Brosses.

Definerte bryn
Mange makeupmerker vier nå litt ekstra 

oppmerksomhet til øyebrynene. Nye Brow 

Art Genious Kit fra L’Oréal Paris inneholder 

en pigmentert og vannfast voks som former 

og fikserer brynene, et øyebrynspudder som 

gir farge, en kost og en liten pinsett. 

Brow Art Genious Kit fra L’Oréal Paris.

Våkent blikk
Guinot fokuserer på øyepartiet med den nye 

behandlingen Eye Logic, som kan benyttes 

sammen med Hydradermie. Den behand-

ler aldringstegn rundt øynene ved å virke 

hudforyngende og oppstrammende. Det be-

nyttes først et serum til innslusing. Kunden 

får deretter massasje, før det hele avsluttes 

med en deilig øyemaske.

Eier av Talika, Alexis de Brosses, flankert av Vibeke Hellesjø og Kjetil André Lundstein fra Solis. Til høyre Ulrikke Frøshaug fra kjeden Fredrik & Louisa. 

Øynene i fokus



Nimue er globalt anerkjent for sin innovative teknologi basert på den effektive 
kombinasjonen av eksepsjonelle ingredienser i kombinasjon med vitenskapelig beviste 

leveringssystemer. Som en primær leder i hudpleieindustrien er vi stolte av vår ekspertforståelse 
av huden for å kunne behandle varierte hudtilstander effektivt.

De behandlende og reparerende formulaene leverer optimale konsentrasjoner av farmasøytisk 
graderte næringsstoffer, banebrytende antioksidanter, phytoceuticals, peptider og andre 

kraftige aktive ingredienser der de trengs mest- under hudens overflate for å aktivt 
forbedre hudens helse og utseende.

den nye generasjonen 
derma-cosmeceuticals

         Nimue selges kun hos autoriserte hudterapeuter - finn din forhandler her:

Oslo: Aviva Medic AS, Haakon den godes vei 14 , 0373 Oslo, 22 72 42 00, www.avivahelse.no | Beauty Spot AS, 93 28 80 37, www.beautyspot.no | Beau Visage,Trudvangveien 29 , 0363 
Oslo, 96 67 87 73 | Beth`s Beauty, Niels Juelsgt. 38, 0257 Oslo, 22 55 53 80, www.beths.no, | Beth`s Beauty, Gabelsgate 11, 0272 Oslo, 22 44 92 20, www.beths.no | Klinikk Adam og Eva, 
Bogstadveien 26-28, 90260142, www.facebook.com/klinikkadamogeva | Clinique Amanda, Kongsveien 104, 1177 Oslo, 22 74 00 00, |Cocoon AS,  22 55 88 88, www.cocoon.no | 
Ditt  Apotek Lilleaker, Lilleaker vn 29, 0283 Oslo, 22 52 51 70| Nyt AS, Vibesgate 11, 0356 OSLO, 450 440 30 | Skin byme, Dælenenggata 14A, 0567 OSLO, 99 75 27 48 
|Skin In, Kjelsåsveien 18, 0488 Oslo, 22710080 | Vinderen Hudpleie & Permanent Makeup AS , Slemdalsveien 70 B, 0370 OSLO, 92 88 44 63 Akershus: Hannes Hud, 
Fot og Spa, Bjørkeveien 2,1940 Bjørkelangen, 93 02 18 15 | Mia Cara, Storgt. 6, 2050 Jessheim, 488 40 888, www.miacara.no | Skjønnhetsklinikk, www.skjonnhetsk-
linikken.com, 40041929 | Tema Hud, Elveveien 2, 1394 Nesbru, 45 50 55 39 | Tårnåsen: Kolbotn Hudpleie, Valhallveien 70, 1413 Tårnåsen |Buskerud: Renèe Velvære 
(på Kongsberg), 93 25 65 75, www.reneevelvare.com | Østfold: Hudpleiesalongen, Jotneveien 28,1654 Sellebakk, 95 91 25 01 | Klinikken for han og henne, Helgerød gata 
33, 1515 Moss, 69 25 78 76 , www.klinikkenforhanoghenne.no  | Aust-Agder: Harebakken Frisør og Hudpleie, Langsøveien 5, Harebakken Senter, 4846 Arendal, 37 03 63 38 | 
Vest-Agder: Estime hud og helse, Kirsten flagstad vei ,14621 Kristiansand S, 38 79 24 94 | Nimue hud , Festnings gata 34, 4614 Kristiansand S, 38 02 58 00, www.nimuehud.no, |
TK Hudpleie, www.tk-hudpleie.no , 4639 Kristiansand S, 90 78 46 05 | Rogaland: Elena`s Skin, Lervigveien 22A, 4014 Stavanger, 995 23 934 | Fab.lounge, Keramikkveien 24, 4032 
Stavanger, 51 88 44 50, www.fablounge.no | Sogn og Fjordane: Clinique 1, Hafstadveien 34 , 6800 Førde, 99 61 05 30 , www.clinique-1.no, | Møre og Romsdal: EB Klinikk, 6082 Gursken, 45 66 
18 58 | Erika`s Skjønnhetssalong, Myrane, 6143 Fiskå, 99549712 | Hudpleieklinikken prof. make-up AS, Vikegata 34, 6150 Ørsta, 70067400 | Molde hud og kroppspleie, Storgt. 12 - 14, 6413
Molde, 91 64 00 13, www.m-h-k.net | Trøndelag: Clinique Cicerone, Kjøpmannsg. 34, 7011 Trondheim, www.clinique-cicerone.no  73 51 40 00 | 
Nordland: Balansen Helse og Livsstilssenter- trening helse spa, 75 56 66 66, www.balansen.no | Hudterapeut Kristin Bendiksen AS, Idrettsgata 28, 8370 
Leknes, 41 40 38 06 | Vill og vakker Sortland Medisinske hudklinikk, Gårdsaleen 2, 8400 Sortland, 76 12 00 20 | Troms: Embrace Balance, Grønnegata 10, 
www.embracebalance.no,  tlf. 94849208| Memonas Beauty Room, Storgata 25B, 9008 Tromsø, 46 95 84 07 | Finnmark: Litt Lykke Dr.Wesselsgt 3, 9900 Kirkenes, 97 98 28 68

Nimue annonse fagblader.indd   1 27.01.2015   12:20:15



Lilleborg lanserer denne måneden 
AquaDerma, en hudpleieserie som 
er utviklet og produsert i Norge.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Lilleborg

AquaDerma er Lilleborgs største lansering 
siden Define kom på markedet i 2002, og 
ambisjonene er høye: ifølge Finansavisen 
ønsker Orkla-sjef Peter Ruzicka å utkonkur-
rere L’Oréal på ansiktspleie i løpet av ett år. 

Orkla, som eier Lilleborg, har investert 70 
millioner kroner i produktutvikling og mar-
kedsføring. Målet er at serien skal bli størst 
på hudpleiemarkedet i løpet av 2015, noe 
som innebærer et salg på over 100 millioner 
kroner. 

For å få til dette, går de bredt ut: Aqua-
Derma skal ikke bare selges i dagligvarebutik-
ker, men også i Vita, H&M, Cubus, Apotek1 
og Boots apotek. 

Serien er utviklet etter strenge ingrediens-
krav, og omstridte ingredienser er bevisst 

valgt bort. Ingen av 
produktene inneholder 
parabener, alkohol, 
BHT, EDTA, SLS, 
ftalater, mineralolje eller 
silikoner.

– Vi har tatt ut en lang liste med ingredi-
enser for å sikre at forbrukerne føler trygghet 

ved å velge Aqua-
Derma. De ingre-
diensene vi velger å 
bruke i produktene, 
skal dessuten ha 
en god funksjon. 
Silikoner er eksem-
pelvis erstattet med 
sheasmør, som 
gir samme glatte 
følelse på huden, 
men tilfører mer 
fuktighet, forklarer 
senior produktsjef i 
Lilleborg, Kristina 

Velgaard, som har jobbet med AquaDerma 
siden utviklingsfasen.

Serien er lage ut fra norske kvinners ønsker 
og behov, og tar hensyn til at tørr hud er mer 
forekommende i Norge enn sørover. 

– Stjerneingrediensen i kremene er et 
ekstrakt fra norsk lakserogn som viser seg 
å ha effekt på sårheling. Det er et patentert 
kompleks som Lilleborg har enerett på å 
bruke, og som vi løfter fram som antiage-
ingrediens, sier hun. 

Konkurransen er tøff, og det er få serier på 
ansiktspleie som har tilsvarende bred distri-
busjon i Norge. 

– Vi vil bygge volum i flere kanaler, og har 
enkelte spesialiserte produkter som passer 

bedre i Vita enn i dagligvare. Vi 
skal levere på samme kvalitetsnivå 
som det man får i hudpleiesalon-
ger. Utenom renseserviettene, er 
også alt produsert ved Lilleborgs 
fabrikk i Kristiansund, sier Kristina 
Velgaard.

VITA inntar Sverige
Vita-kjeden har kjøpt Grand Parfymeri i Göteborg, og jobber under 

dette varemerket når de nå skal etablere seg på vestkysten i Sverige. 

Grand Parfymeri har til nå vært familieeid, og består av tre store 

butikker i Göteborg og Kungsbacka, samt nettbutikk og lager. 

Disse skal nå danne utgangspunkt for videre vekst med både 

e-handel og nye, heleide butikker.

Kao tar grep
Det japanske selskapet Kao har fra januar 

etablert seg med kontor i Oslo. KMS, 

Kanebo og Molton Brown er blant Kaos 

merker internasjonalt. I Norge representerer 

de John Frieda, Goldwell og Olymp, som 

innreder frisørsalonger. Kao styrer også 

sine merkevarer selv i de øvrige nordiske 

landene.

Lilleborgs nye hudpleiesatsning AquaDerma er «free-from», og skal selges i flere kanaler. Kristina Velgaard har 
vært med på prosjektet siden starten.

satser stort på hud
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Inhibitif er en serie med hudvennlig produkter som minimaliserer grobunnen for hår. De aktive ingrediensene hemmer hårveksten, og du trenger ikke å vokse eller barbere 
like ofte. Produktserien passer til kropp, ansikt, armhuler og intimsoner. Smør på to ganger daglig på barbert eller vokset hud og etter 8 uker vil du merke resultatene.

www.masq.noDistribueres av
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Sertifiseringsordninger
USDA Organic: Amerikansk sertifisering som krever minimum 

95 % økologiske ingredienser. Tillatt med maks 5 % syntetiske 

ingredienser eller ingredienser som ikke fås i økologisk form.

Soil Association: Britisk ordning. Produktet må inneholde minst 

70 % økologiske ingredienser, og det stilles strenge krav til de 

resterende ingrediensene når det gjelder helse og miljø. 

Ecocert: Fransk sertifiseringsordning. Krever minimum 95 % 

naturlige ingredienser og minimum 10 % økologiske 

ingredienser. Kan ikke inneholde animalske ingredienser.

BDIH: Tysk ordning som krever at innholdet er fra rene, naturlige 

råvarer og aller helst økologisk, men stiller likevel ikke krav til 

mengden økologisk innhold.
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Økologisk mat er blitt allemannseie, 
og økologisk kosmetikk er på full 
fart etter. KOSMETIKK bringer 
et utdrag fra boka Renere Liv, som 
fremmer en mer økovennlig livsstil.

tekst: tina Holt og Birgitte magnussen

Foto: isabel Watson og Øyvind Næss

Forlag: Cappelen Damm

Velger du økologisk er du garantert å unngå 
rester etter sprøytemidler, kunstgjødsel og 
annen kjip kjemi. I tillegg til at det mest 
sannsynlig er bedre for både hud og helse, 
skåner du natur og miljø, og produktene er 
heller ikke testet på dyr. 

Økologiske produkter må produseres etter 
miljøvennlige og bærekraftige prinsipper 
og med biologisk nedbrytbare råvarer. Det 
er bedre å heller bruke noen få økologiske 
kvalitetsprodukter, enn en drøss med ikke-
økologiske produkter til all slags bruk. For 
eksempel kan én ren økologisk ansiktsolje 
brukes både dag og natt, rundt øynene, i 
hårtuppene og andre steder på kroppen som 
trenger ekstra fukt. 

Det vi synes er så genialt med økologisk 
kosmetikk, er at det stilles skyhøye krav til 
produktene. Velger du økologisk, kan du 
dermed lene deg tilbake og være helt trygg på 
at du har gjort et trygt, sunt og bærekraftig 
kjøp. Men for å vite at du er garantert økolo-
giske ingredienser skal du se etter anerkjente 
sertifiseringer når du handler. Ecocert, Soil 
Association og USDA Organic er eksempler 
på sertifiseringsordninger du kan stole på. 

Sertifiserte økologiske produkter skal 
ikke inneholde syntetiske parfyme-, farge- og 
duftstoffer, parabener, nanopartikler, petro-
kjemikalier, silikoner eller genmodifiserte 
organismer (GMO). 

Likevel kan de inneholde stoffer som noen 
kan reagere på, slik som linalool og limonene 
fra eteriske oljer, så vær obs på allergiske 
reaksjoner som rødhet, eksem, nupper eller 
kløe. Opplever du slike reaksjoner, bør du 
umiddelbart slutte med produktet, uansett 
om det er økologisk eller ikke.

Betyr også grønn, organisk, eco eller natur-
lig at produktene er trygge, rene og økolo-
giske? Ikke nødvendigvis. Begrepsforvirringen 
er stor, produsentene vet at grønt selger og 
såkalt grønnvasking har derfor blitt utbredt. 

Ved å kalle produktet naturlig eller 

Naturlig skjønnhet

Makeupartist Birgitte 
Magnussen (t.v.) og forlags-
redaktør Tina Holt har 
skrevet om ren mat, øko-
fashion, «grønne» vaskemidler 
og naturlig skjønnhet.

Boka Renere Liv utkom 
på Cappelen Damm forlag 

høsten 2014, og oversettes nå 
til svensk.
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organisk går vi gjerne fem på og tror at det 
er helse- og miljøvennlig og økologisk. Ofte 
inneholder produktene enkelte plantebaserte 
ingredienser som fremheves i salgsteksten, 
mens resten av innholdet kan være syntetisk 
fremstilt og i verste fall inneholde skadelige 
stoffer. 

Ordet organisk er spesielt forvirrende for 
norske forbrukere; på engelsk betyr ordet 
organic økologisk, mens på norsk er organisk 
kun en betegnelse på noe som er produsert av 
levende organismer og som kan brytes ned i 
naturen. 

Det finnes ingen regler for hva man kan 
kalle grønt, økologisk eller plantebasert, så ta 

på økobrillene, se etter anerkjente sertifiserin-
ger og les innholdsfortegnelsene nøye.  

«Grønne frisører» har begynt å poppe opp 
her og der. Hos disse stilles det strenge krav 
til helse- og miljøhensyn. Det finnes også en 
rekke frisørsalonger med økologisk profil, 
uten at de er sertifiserte som grønne frisører. 

For noen er det viktig at produktene de 
bruker er veganske, det vil si at produktene 
ikke inneholder noen form for animalske 
ingredienser, slik som bivoks, honning eller 
lanolin, og selvsagt at de ikke er testet på dyr. 
Slike produkter er ikke alltid merket som 
veganske, så lær deg hvilke ingredienser du 
bør unngå, hvis dette er aktuelt for deg. Vær 
obs på at produkter som ikke er testet på 

dyr ikke nødvendigvis er frie for animalske 
ingredienser. 

Har du glutenallergi eller cøliaki kan du 
med fordel gå for skjønnhetsprodukter som 
er merket som glutenfrie og ellers lese inn-
holdsfortegnelser nøye. Unngå glutenholdige 
ingredienser som inneholder ordet wheat (tri-
ticum vulgare) og oat (avena sativa). Kosme-
tikk kan også inneholde andre allergener, som 
ingredienser fra melk, soya, nøtter, peanøtter 
og sesamfrø, så unngå slike produkter dersom 
du vet du er allergisk mot noen av disse.

Omstridte ingredienser
Her er stoffene vi velger å unngå i våre skjønnhetsprodukter.

Parabener: Brukes som konserveringsmiddel og som parfymestoff. 

Kan virke hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

SLS (sodium lauryl sulfat) og SLES (sodium laureth sulfat): Får 

såpe, sjampo og renseprodukter til å skumme, men kan virke ut-

tørkende.

Mineraloljer/parafin/petrolatum: Lages av biprodukter fra oljeindus-

trien. Tetter huden og hemmer dens naturlige utrensningsprosesser. 

Parfyme (parfum/fragrance): Brukes i alle slags skjønnhetsproduk-

ter. Kan inneholde ftalater som kan skade immun- og forplantnings-

systemet. Kan også inneholde kjemikalier som produsenten ikke 

er forpliktet til å opplyse om – blant annet hormonforstyrrende og 

allergifremkallende stoffer.

Propylenglykol (PG) og polyetylenglykol (PEG): Brukes som fuktgi-

ver og for at aktive stoffer skal trekke lettere inn i huden. 

Triklosan: Brukes som antibakterielt middel i såper, deodoranter 

og tannkremer. Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker forbud mot 

triklosan i kosmetiske produkter.

Aluminium: Vanlig i deodoranter, og kan skade mennesker ved 

høye opptak i kroppen. Dette ifølge Mattilsynet, som ønsker at det 

fastsettes grenseverdier.

Etanolaminer (DEA, TEA og MEA): Brukes både i skjønnhets- og 

renholdsprodukter. 

Nanopartikler: Brukes blant annet i noen typer mineralmakeup og 

solkrem. De ørsmå partiklene kan trenge inn i kroppen og tilføre 

giftstoffer uten at kroppen har evne til å rense det tilstrekkelig ut.  

Naturlige favoritter
Vi har smurt, sprayet, pudret og peelet oss med natur-

lige produkter i en årrekke, og har etter hvert kommet 

frem til et knippe merker og produkter som vi synes 

stikker seg frem i den grønne skjønnhetsjungelen. 

The Clean Dirt rens fra 
May Lindstrom Skin.

Volumising Mascara 
fra Green People.

Rensesvamp til tørr og voksen 
hud fra Konjac Sponge.

Deodorant 
Cream fra 
Soapwalla.

a tema

Sea Mist saltvannsspray fra 
John Masters Organics.
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Sunnhet kommer stadig mer i fokus 
når det gjelder hudpleie. Hva du 
spiser, og hvordan du tar vare på deg 
selv, påvirker hudhelsen.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Aveda

Det finnes flere spor å følge for deg som vil 
jobbe holistisk i forhold til hudpleie. Et av 
hovedsporene går østover, i retning India 

og Kina. Decléors grunnlegger Solange 
Dessimoulie, som du kan lese intervju med et 
annet sted i dette bladet, er sterkt påvirket av 
shiatsu-massasje, refleksologi og akupressur. 

– Når du påfører produkter, bør du ikke 
smøre dem vilkårlig på huden, men bruke 
bevegelser som stimulerer lymfesystemet. For 
eksempel kan du føre hendene langs linjene 
som går fra munnviken opp til nesevingene, 
videre langs toppen av kinnbeina og bort til 
hårfestet ved øret. 

Du bør også bevege ansiktsmusklene 

mens du påfører produktene, for på denne 
måten å stramme opp selve fundamentet for 
huden. Påfør øyekremen i et åttetall rundt 
begge øynene, og følg samtidig fingeren med 
øynene. Gjør denne bevegelsen tre ganger, 
råder hun.

Shiseido, som har røtter i Japan, er opptatt 
av aromakologi, og mener at dufter ikke bare 
virker psykologisk på menneskesinnet, men 
også påvirker hudfunksjonene. Helt siden 
1990 har selskapet lagt vekt på forskning som 
framhever duftens funksjonalitet. 

Ifølge Shiseidos forskere er det tett forbin-
delse mellom huden og følelsene dine, og et 
hudproblem kan skyldes emosjonelt stress. 

Et merke som går lenger inn i det holis-
tiske, er Aveda. Grunnleggeren Horst Rechel-
bacher var inspirert av det eldgamle indiske 
helsesystemet ayurveda, og alle terapeuter 
som jobber med merket må skaffe seg grunn-
leggende kunnskaper om denne filosofien.

– A Veda springer ut av ayurveda, som 
betyr kunnskap om livet. Selve navnet indike-
rer en holistisk tilnærming, sier Krista Kiley, 
som er basert i Sveits, og jobber frilans med 
å lære opp hudterapeuter for Aveda. Hun har 
vært tilknyttet merket i mange år, og har også 
jobbet sammen med grunnleggeren selv.

– Når vi blir tørre eller sensitive i huden, er 
det symptomer på underliggende tilstander 
som vi bør prøve å behandle. For eksempel 
kan vi stimulere reflekspunkter under føt-
tene som korresponderer med huden. Ved 
fordøyelsesproblemer har jeg en spesiell yoga-
positur som jeg anbefaler. Å optimalisere 
fordøyelsen og utrensningen av avfallsstoffer 
er viktig blant annet når vi skal behandle 
akne, sier hun.

Spabehandlingene til Aveda fokuserer på 
pust og berøring. Spesielle bevegelser brukes 
for å fremme total avslapning, sammen med 
duftende essensielle oljer. Ved å inhalere dypt 
og lukke øynene, forsterkes sanseinntrykkene.

– Før vi begynner, spør vi alltid gjestene: 
hvordan har du det i dag? Vi lærer tera-
peutene å spesialtilpasse behandlingene til 
hvert enkelt individ. Hele tiden ser vi etter 
ubalanser. Vi vil flytte gjestene fra ubalanse til 
balanse ved hjelp av produktene, teknikkene 
og ritualene vi bruker. 

Det er en urvitenskap som er fundert i 
naturen, med både forskjeller og likheter 
i forhold til kinesisk medisin. Vi bruker 
akupressur-teknikker i våre behandlinger, 
og deler oppfatningen om at energien flyter 
gjennom kroppen, forklarer Krista Kiley, og 
legger til:

– Holistiske behandlinger er veldig «hands-
on». Vi bruker ikke maskiner på huden. Når 
vi utvikler produkter, konsulterer vi ayurveda: 
hvilke ingredienser er brukt til å behandle 

temA

Holistisk 
hudpleie

Aveda er influert av det eldgamle 
indiske helsesystemet ayurveda, og har 
en holistisk tilnærming.

a
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eksempelvis akne? 
Det vi tilfører kroppen, påvirker kvalite-

ten på huden, håret og neglene. Vi benytter 
tradisjonelle, ayurvediske virkestoffer, men 
tester dem i laboratoriet for å finne ut om de 
faktisk har den ønskede effekten. På samme 
måte tester vi essensielle oljer. Vi er nøye når 
vi velger ingredienser, og kan i mange tilfel-
ler spore dem tilbake til gården der de ble 
dyrket, sier hun.

Hos Kerstin Florian er «Outer Beauty, 
Inner Health» et begrep. Mange spa har lenge 
jobbet med nærproduserte ingredienser og 
har sunne valg på menyen. 

– Vi snakker gjerne om hvor viktig kost-
hold, fysisk trening og mental avslapning 
er for helsen. Sammen med stell av ansikt 
og kropp, utgjør dette spaets fire hjørnestei-
ner, sier markedssjef Maria Grunditz i KFI 
Spa Management, som distribuerer Kerstin 
Florian.

Et annet holistisk spor går til det sørlige 
Tyskland, der man lenge har hatt stor kunn-
skap om urter og biodynamisk jordbruk. I 
dette grønne og bølgende landskapet står 
antroposofien sterkt, og hudpleiemerker som 
Weleda og Dr. Hauschka har sitt utspring 
her. 

Dr. Hauschka står for en holistisk hudpleie, 
formet etter Rudolf Steiners syn på men-
nesket og naturen. Eteriske oljer kombineres 
med nøye utvalgte ekstrakter fra legeplanter. 
Plantene pleies og høstes etter månefasene og 
stjernerytmene, og den naturlige gjødselen 
skal gjøre jorden mer levende og gi vekstene 
kosmisk kraft.

Dr. Hauschka mener at huden trenger 
forskjellig pleie avhengig av dagsform og sted, 
årstid og livsfase. De unngår derfor å dele 
huden inn i hudtyper, men tar heller utgangs-
punkt i hudtilstander som alltid er i endring. 
Målet med hudpleien er å aktivisere hudens 
egne prosesser, slik at den fornyer seg selv og 
gjenskaper sin naturlige balanse. 

Rent konkret mener forskerne til Dr. 
Hauschka at huden for eksempel ikke har 
godt av nattkrem. Fete, oljeholdige produkter 
bidrar til å hindre den naturlige cellefor-
nyelsen som finner sted om natten, slik at 
huden blir «lat» og slutter å gjøre jobben selv. 
Det antroposofiske hudpleiemerket foreslår 
i stedet lette, vannbaserte preparater med 
balanserende urter og planter.

I hudpleieklinikkene har Green Peel fra 
Dr. Schrammek vunnet mange tilhengere. 
Anne Karen Taule fra den norske distributø-
ren Dermelie forklarer at også dette merket 
har en holistisk tilnærming:

– Populariteten henger sammen med 
helhetstankegangen vi ser mye av i Tyskland 

generelt. Tyskerne er veldig grundige og tar 
hensyn til mange faktorer i forhold til hud-
helse. En hud i ubalanse vil eldes raskere. Vi 
bruker kraften fra urter og planter sammen 
med bioteknologi, og fokuserer på å gi opti-
mal stimulering med minimal belastning, sier 
hun, og legger til:

– Green Peel er en mekanisk peeling, men 
urtene jobber med restitusjon for at huden 
skal komme raskest mulig i balanse. Det er 
alltid målet. Huden skal være ferdig restituert 
før man setter i gang med neste «trenings-
økt». Det er et problem i vår bransje at det 
ikke tas nok hensyn til restitusjon. Det er like 
viktig som selve behandlingen, og målet er en 
sunn og frisk hud, poengterer hun.

Charlene Florians detox smoothie
Øk energien din og gi huden næring med greens! Dette er en god kombinasjon av 

deilige ferske frukter og grønnsaker som forfrisker og gir energi til kroppen. 

Kjør følgende økologiske ingredienser i en blender:

En stor håndfull persille | En håndfull grønnkål

1/2 eple | 1/2 sitron med skall

1 banan | 250 ml rent kildevann

Be part of  the 

next gener
ation!

Mobil: 932 15 355
siri.tonsberg@hotmail.com
www.nexgenails-scandinavia.no

• Brush – Dip – Smooth
• Ikke skadelig for naturnegl
• Ingen UV-herding
• Like holdbar som gelé/akryl
• Inneholder kalsium og vitamin E
• Luktfri

Ta kontakt for demo eller informasjon
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Hudpleieserien Kremfresh endrer 
navn til RÅ Organic Skincare, og 
etablerer nye butikker.

tekst: Kristine Rødland

Foto: ina Wesenberg og Jens Bredberg/

RÅ organic skincare

Gründeren Torhild Næss og datteren 
Amanda Næss forteller at det oppstod mange 
misforståelser rundt det gamle navnet Krem-
fresh, som lett kunne forveksles med et visst 
meieriprodukt. Etter ti års drift fikk de derfor 
lyst til å starte på nytt.

Den gamle Kremfresh-butikken i Sandvika 
Storsenter er bygget om, og har fått et stilrent 
og tidsriktig uttrykk. En stor steinvask fanger 
blikket midt i lokalet, her kan kundene prøve 
de ulike produktene.

Butikken er utformet sammen med desig-
nere fra Comte Bureau. De har også laget ny 
logo og emballasje, og i dette arbeidet har det 
vært viktig å få fram naturelementene som 
kjennetegner serien.

RÅ Organic Skincare har produkter til 
både ansikt, hår og kropp. De er gruppert i 
serier med poetiske, norske navn som Vill-
vind, Sevje, Grøde og Kime. Serien som heter 
Favn er helt uten duftkomponenter, og passer 
derfor også til sensitiv hud og eksemhud. 

– Favn selges hos enkelte hudleger. I tillegg 
har flere grønne frisørsalonger fattet interesse 
for hårproduktene våre, forteller Torhild 
Næss. 

Produktene er rene og naturlige, og 
inneholder økologiske og Debio-sertifiserte 
råvarer. De utformes i samarbeid med farma-
søyt. Ingrediensene som kommer gjennom 
nåløyet, er valgt fordi de øker produktenes 
yteevne og virker positivt på huden. 

– Vi er inne i en prosess for å få produktene 

sertifisert av Natrue, og venter en avklaring 
rundt dette i mai, forteller Torhild Næss. 
Natrue er en forholdsvis ny sertifisering, 
som går for å være strengere enn eksempelvis 
Ecocert.

RÅ Organic Skincare leter for øyeblikket 
etter flere gode forhandlere i Norge, og skal 
også åpne butikk på Gjøvik.

Alt-i-ett
Svenske Estelle & Thild kommer med 

en ny, farget fuktighetskrem i to nyan-

ser. Den er sertifisert av Ecocert, og gir 

en sunn, naturlig glød. Hyaluronsyre 

øker hudens evne til å holde på fuktig-

het, mens lakrisrot bidrar til å redusere 

pigmentflekker.

Velduftende
NOR Cosmetics introduserer Lalicious, 

som består av luksuriøse produkter til 

kropp. Serien kommer fra California, og 

inneholder gode, naturlige ingredienser 

som tar vare på huden. Stoffer som huden 

ikke har godt av utelates. Produktene 

finnes i seks duftvariasjoner.

RÅ norsk nyhet

Torhild Næss driver RÅ Organic Skincare sammen med datteren Amanda, som er kosmetolog.

Merket produseres på den norske vestkysten. Amanda Næss finner riktige produkter til en kunde.



Daglig næring for huden

Tilfør naturens viktige næringsstoffer for å få en sunn, vakker hud. Aktive 

ingredienser i kombinasjon med avansert teknologi gir enestående resultat. 

Essensielle vitaminer, mineraler, antioksidanter og effektive næringsstoffer pleier, 

beskytter og gjenoppbygger huden.

Essentials Skincare
Et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper med omhyggelig utvalgte 

ingredienser. Fullkommen næring for huden, hver dag. Huden blir klar, fastere, 

mykere og gjenfuktet. 

Oppdag vår økologiske ansiktsolje – Neroli Oil. Denne aromaoljen er utvunnet av 

pomeransblomster. Bidrar til å syresette, gjenfukte og forbedre tørr og sensitiv hud. 

Ytre skjønnhet, indre helse.

Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.

www.kerstinflorian.no

facebook.com/kerstinflorianhudvard

En inspirasjon til velvære og skjønnhet



a aktuelt

Apotekene nærmer seg parfymeriene, og går inn på nye 
produktkategorier som BB-krem og serum. 
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Apotekkanalen er for tiden i sterk 
vekst. Hud- og solpleieprodukter 
står for to tredeler av salgene. 

tekst: kristine Rødland

Foto: Vichy, la Roche-Posay, Boots Norge, 

kristine Rødland og produsentene

Apotekene har tradisjonelt vært problemlø-
sere, med produkter for fet hodebunn, akne 
og atopisk eksem. Nå finner vi i tillegg luksu-
riøse antiage-kremer, ansiktsoljer og vippe- 
serum i apotekhyllene, sammen med ulike 
typer neglelakk, foundation og maskara. 

– I 2001, da Vichy ble lansert, var Clini-
derm det mest avanserte hudpleiemerket i 
apotek. Samme år kom dereguleringen av 
apotekmarkedet. Etter dette har apotekene 
gjort store sprang, og nærmer seg parfymeri-
ene. Vi ser en tendens til større bransjeglid-
ning, sier Marianne Kampli fra L’Oréal 
Norge. Hun er Commercial Director i Active 
Cosmetics Division, og ansvarlig for apotek-
seriene Vichy og La Roche-Posay.

Apotekkanalen kan vise til mer enn 20 pro-
sent vekst i første halvår 2014. Kanalen gjør 
det særlig skarpt innen kategoriene hudpleie 
og kroppspleie, og er markedsledende på 
solprodukter. 

Antall apotek øker, og det etableres flere 
store apotek. Før dereguleringen i 2001 var 
det 397 apotek i Norge. Høsten 2014 kunne 
vi telle 784 apotek – en vekst på mer enn 90 
prosent. 

Stor-apotek etableres med fokus på selvvalg 
og shop-in-shop områder. Samtidig er prisni-
vået oppgradert. 

– Apotekene nyter høy faglig trover-
dighet, og er blitt mer tilgjengelige. 
Men samtidig er konkurransen tøffere, 
og det er færre innbyggere per apotek. En 
del av veksten skjer nå på kjøpesentrene, 
der det er lengre åpningstider. Det etableres 
gjerne to konkurrerende apotek på de store 
sentrene. Noen av de nye, store apotekene ser 
nesten ut som eksklusive tax free-butikker, 
sier Marianne Kampli.

Kundene opplever at apotekene tilbyr 
trygghet og et bredt produktutvalg til hele 
familien. 

– Apotekansatte har stor tillit i befolknin-
gen, faktisk større tillit enn leger viser under-
søkelser, og har et stort ansvar for å komme 
med gode anbefalinger, sier Kampli. 

Vekstpotensialet ligger i handelsproduk-
ter, som i flere år har vært et viktig satsnings-
område. 

Reseptbelagte varer står for ca 60 prosent 
av omsetningen. Legemidler som selges fritt 
over disk representerer ca 11 prosent. Men 
apotekene presses her av dagligvarebutik-
kene, som selger mange av de samme varene. 
Derfor er handelsproduktene – som står for 
ca 28 prosent av omsetningen – interessante.

Marianne Kampli ser to store trender når 
det gjelder hudpleie i apotek.

– Den ene trenden er den eksklusive som 
nærmer seg parfymeriene, representert ved 
merker som Nuxe og REN. Boots fører 
ikke luxurymerker i Norge som de gjør i 
England, men satser i stedet mer 
på egne brands. Norsk Medisi-
naldepot (NMD) har derimot en 
rekke merker som også finnes i 

andre kanaler, men som framstår 
eksklusive i apoteksammenheng. 

Dermalogica og L’Occitane er to 
gode eksempler. Apotek1 har Nuxe 

og The Body Shop, sier Kampli, som plas-
serer sitt eget merke Vichy i denne eksklusive 
gruppen:

– Vichy har oppgradert forpakningene, 
og posisjoneres nå som et premiummerke i 
forhold til innovasjoner, dufter, konsistenser 
og emballasje. Det er et merke som skal ligge 
i forkant, sier hun.

Som en motvekt til den eksklusive 
trenden, finner vi en mer minimalistisk 
tilnærming, der «less is more». 

– Serier som La Roche-Posay og Avène 
henvender seg til en bevisst kundegruppe 
som ønsker allergivennlige produkter testet 
på ekstra sensitiv hud. På samme måte som 
de er opptatt av hva maten inneholder, er 
de også opptatt av ingredienser i hudpleie, 
fortsetter hun.

Makeup er en forholdsvis ny produkt-
kategori i apotek. Her har Boots ligget i 
forkant, men Vitus har tatt tak i kategorien 
med Fedora Minerals – en mineralmakeup-
serie utviklet av Jane Iredale for den norske 
apotekkjeden i 2012. Samtidig har også La 
Roche-Posay lansert makeup med hudvenn-
lig fokus.

– Foundation og maskara selger best. Men 
makeup kan være litt utfordrende i apotek. 
Selv om mange av apotekkundene bruker 

Vekst
vinneren

Neglelakk er et forholdsvis nytt produkt i apotek.

Vichy tar trenden for BB-kremer og ansiktsoljer inn i apotek, 
og er antakelig Norges største hudpleiemerke per i dag.

Makeup fra La Roche-Posay.
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sminke, er de kanskje ikke helt i modus til å 
handle dette i apotek. Kanskje er de heller 
ikke oppmerksomme på at det finnes. Det 
har vært en del testing underveis. Både 
Max Factor og IsaDora har vært inne i 
Apotek1, men disse forsøkene er avsluttet, 
sier Kampli, som også synes hårpleie er en 
spennende kategori.

– Det som gjerne selger best, er 
problemløsere som hjelper mot sensitiv 
hodebunn og flass. Mange hårpleieserier 
prøver seg i apotek, men de skiftes ofte 
ut, så vi har ikke helt klart å knekke den 
koden. Vi har imidlertid lyst til å ta 
tak i kategorien, siden produkter mot 
håravfall selger godt i Sør-Europa, sier 
Kampli, som tror produkter bør ha en 
liten unikhet i seg for å lykkes i apotek.

97 prosent av apotekmarkedet 
er kjedebundet. Det er et ryddig og 
strukturert marked som domineres av 
store, internasjonale selskaper. 

– Apotekbransjen likner i struktur 
på dagligvarebransjen, men med 
ekstra dokumentasjonskrav og 
tanker rundt ingredienser, mener 
Kampli. 

Kjedene jobber aktivt for å dif-
ferensiere seg fra hverandre. 
– Alle kjedene har sine protokoller for hva 

de sjekker, og stiller store krav til dokumenta-
sjon. Noen stiller også litt strengere krav enn 
det som er lovpålagt. Kjedene satser dessuten 
mye på utdanning, sier hun.

Administrerende direktør i L’Oréal Norge, 
Birger Stensland, presenterte i høst  
utviklingstrekkene i apotekmarkedet på 
vegne av Kosmetikkleverandørenes forening. 
Han støtter Kamplis observasjoner.

– Vi ser en trend for flere såkalte «cross-
channel» merker. L’Occitane og REN selges i 
Vitusapotek, Essie er i Boots, mens The Body 
Shop finnes i hyllene til Apotek1. Det er stor 
sortimentsbredde: fra basic til premium, og 
fra problemløsning til beauty. 

Apotekene hadde et sterkt første halvår i 
2014, med 23 prosent vekst basert på tall fra 
Kosmetikkleverandørenes forening, og 12,3 
prosent vekst basert på tall fra Farmastat. 

– Kanalen er en vekstvinner, og etablerin-
gen av nye apotek vil fortsette. Boots Norge 
har sterke vekstambisjoner, og overtar leve-
ransene til Sykehusapotekene fra 2015. Det 
er ikke lenge til vi bikker 800 apotek i Norge, 
oppsummerer Birger Stensland.

Respectissime Densifying Mascara fra La Roche-Posay.

Luksuriøse hudpleieprodukter fra REN.

Starter Kit fra Fedora Minerals, som 
forhandles eksklusivt i Vitusapotek.
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Internasjonale kjeder
Phoenix eier Apokjeden, som står bak Apotek1. McKesson eier Norsk Medisinaldepot 

(NMD), som igjen eier Vitus og driver Ditt Apotek på franchise. NMD har i tillegg levert 

varer til Sykehusapotekene, men denne avtalen overtas nå av Alliance Healthcare Norge. 

Boots Norge og Alliance Healthcare Norge er en del av Alliance Boots, som er det ledende 

selskapet innen distribusjon av legemidler, helse- og sykepleieartikler i Europa. I partner-

skap med amerikanske Walgreens utgjør Alliance Boots verdens største apotekkjede.  

Alliance Healthcare vinner anbud
Boots Norge sin legemiddelgrossist, Alliance 

Healthcare, leverer legemidler og apotekvarer til 

alle landets helseforetak og sykehusapotek fra 

januar 2015. Avtalen har en verdi på 4,5 milliarder 

kroner per år, og gjelder i fire år med mulighet til 

forlengelse i to år.

Alliance Healthcare blir med dette Norges største 

grossist innen legemidler og mer enn dobler sin 

markedsandel. Anbudet ble innhentet av Syke-

husapotekene, på vegne av de fire regionale helse-

foretakene i Norge. 

– Vi er stolte og svært ydmyke over å ha inngått 

denne store og viktige kontrakten, sier adminis-

trerende direktør i Alliance Healthcare Norge og 

Boots Norge, Margrethe Sunde.

kjedetilknytning
Apotek1: 302 apotek

Vitusapotek: 210 apotek

Boots apotek: 149 apotek

Ditt apotek: 70 apotek

Sykehusapotek: 32 apotek

Frittstående: 21 apotek

Totalt: 784 apotek

Tallene er oppdatert pr. september 2014.

Kilde: Farmastat

kjedenes markedsandel 
1. halvår 2014
Apotek1: 44 %

NMD: 37 %

Boots: 14 %

Sykehusapotek: 3 %

Frittstående: 1 %

Andre: 1 %

Kilde: Farmastat

APoTEKHANDElSMArKEDET 
1. HAlVår 2014

klF innsalg fordelt på 
produktgrupper
Hudpleie 81 mill (+ 19 %)

Sol 77 mill (+ 17 %)

Hygiene 59 mill (+ 45 %)

Makeup 11 mill (+ 8 %)

Hårpleie 8 mill (+ 12 %)

Totalt 237 mill. Hudpleie og sol står for 

2/3 av salget.

kategoriutvikling 1. halvår 2014
Ansikt (+ 8,46 %)

Kropp (+ 8,74 %)

Sol (+ 21,50 %)

Hår (+ 7,65 %)

Makeup (- 6,53 %)

Total vekst 12,3 %. Kilde: Farmastat

topp 10 hudpleiemerker 
1. Vichy (+ 6,12 %)

2. Cosmica (+ 25,74 %)

3. la roche-Posay (+ 19,59 %)

4. Eucerin (+ 9,54 %)

5. Cliniderm (+ 16,21 %)

6. Aderma (+ 2,77 %)

7. Avène (+ 1,27 %)

8. Dermica (+ 33,99 %)

9. Aco (- 0,21 %)

10. Nuxe (+ 35,28 %)a

Boots Norge har vekstambisjoner.

Administrerende direktør og farmasøyt 
Margrethe Sunde er glad for å få kontrakt 
med Sykehusapotekene.
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Hele sju av ti unge går inn i en 
fysisk butikk for å se på, ta på, eller 
prøve varer de allerede har bestemt 
seg for å kjøpe på nett. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Zalando

Fenomenet kalles showrooming, og dis-
kuteres flittig innen handelen for tiden. 
Hovedgrunnen til at forbrukere showroomer, 
er at nettbutikker ofte tilbyr lavere priser på 
produkter enn fysiske butikker. Dette kan de 
gjøre fordi de har lavere driftskostnader, som 
for eksempel personal- og husleiekostnader. 

Virkes e-handelsbarometer viser at 42 
prosent av nordmenn benytter seg av 
showrooming. Men selv om mer enn to av 
fem showroomer innimellom, er det langt fra 
en vane for de fleste. Kun fire prosent av de 
spurte oppgir at de gjør det mer enn ti ganger 
per år.

De unge showroomer klart mest. Blant de 
under 35 år, oppgir nesten 70 prosent at de 
noen ganger showroomer. I alderen 35 til 
49 år er andelen 53 prosent, mens i alderen 
50 år og oppover er det kun 25 prosent som 
showroomer.

Siden de unge leder an, er det sannsynlig 
at showrooming blir et økende fenomen. For 
ungdom som er vokst opp med internett, er 

det like naturlig å netthandle som å handle i 
fysiske butikker.

– Dette er en stor trussel for varehandelen. 
Hvis utviklingen fortsetter, kommer de som 
produserer i større grad til å ta ansvar for 
butikkleddet. Dette skjer nå hos for eksempel 
Stormberg og Helly Hansen, og flere tenker i 
samme baner. Da kan de balansere nettbu-
tikken og den fysiske butikken på en bedre 
måte, sier Lars Fredriksen, som er utviklings-
sjef i Oslo Handelsstands Forening. 

Tall fra Virkes e-handelsbarometer 
viser at nordmenn netthandlet for nesten 80 
millioner kroner det siste året. Kosmetikk-
produkter stod for to prosent av omsetningen 
på nett i denne perioden, og fem prosent av 
antall solgte varer. 

Sammenliknet med bransjer som data, 
elektronikk og hvitevarer samt klær, sko og 
tilbehør, er dette lite. Men det er likevel et 
faktum at ti prosent av kosmetikkomsetnin-
gen i Norge foregår på nett. 22 prosent av 
denne omsetningen, og 31 prosent av antall 
kjøp, foregår i utenlandske nettbutikker. 

Stadig flere handler via mobilen, og når 
tilgjengeligheten øker, øker også salget. 
Personer mellom 19 og 39 år handler mest 
på mobil, men siden de eldre aldersgrup-
pene er mer tilbakeholdne, skjer det meste av 
netthandelen fremdeles via pc og mac. 

Mobilen spiller likevel en stadig viktigere 
rolle i kjøpsprosessen. 

Ifølge Virkes e-handelsbarometer bruker 33 
prosent mobilen til å sjekke priser i andre  
kjeder eller butikker enn den de fysisk 
befinner seg i. Dette tallet dobles når det 
gjelder kunder under 35 år. Også annen 
informasjon ved produktet innhentes, slik at 
mobilen gir verdifull shoppehjelp. 

Her kan det ligge muligheter for de mindre 
aktørene i varehandelen. Ved å satse på  
kundeservice og produktkunnskap, kan de 
bygge tette bånd til kundene, hjelpe dem å ta 
valg og gjennomføre kjøpet.

Seks av ti benytter seg i hovedsak av norske 
nettbutikker, mens tre av ti oppgir at de helst 
handler fra utlandet. De eldste aldersgrup-
pene handler mer i norske nettbutikker enn i 
utenlandske, mens dette er mer jevnt fordelt 
blant de yngste.

– Kundene ser ut til å stole mer på de nor-
ske nettbutikkene. I tillegg tror jeg mange 
har blitt overrasket over ekspedisjons- og 
tollkostnadene. Dette er et fortrinn mange 
norske detaljister bør benytte seg av, sier Lars 
Fredriksen fra Oslo Handelsstands Forening, 
som også nylig har gjennomført en undersø-
kelse om nettshopping. 

– Markedet er prematurt, men begynner nå 
å finne sin form. Det er stor endringsvillighet 
blant forbrukerne, sier han.

a butiKK

Selv om omsetningen er høy i mange nettbutikker, er det foreløpig få som tjener penger. Store motebutikker, som Zalando, kan ha opptil 40 prosent retur. 

Nye handlevaner



post@cosmederm.no                      tlf: +47 22503377 (4)

Vi søker forhandlere i Skandinavia!
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skjønnhets-
pionéren

Solange Dessimoulie grunnla Decléor 
for mer enn 40 år siden. Hun driver med 

kampsport, og har et holistisk syn på 
helse og skjønnhet.

a profil

tekst: Kristine rødland

foto: Decléor

Solange Dessimoulie har passert 
70 år, men stiller fortsatt engasjert 
på jobb. Decléor ble i fjor solgt fra 
Shiseido til L’Oréal.
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Madame Solange er en liten, 
vever kvinne med stor 
utstråling, som virker yngre 
enn sine år. Hun røper ikke 

den nøyaktige alderen sin, men har ganske 
sikkert passert 70. Den vevre kroppen er myk 
og smidig etter mange år med Tai Chi og 
Qigong. 

Hun starter alltid dagen med et glass fersk-
presset appelsinjuice. (Den ferdigkjøpte har 
ikke like mange vitaminer.) I tillegg vekker 
hun kroppen opp med et Qigong-inspirert 
rituale som utvilsomt gjør henne godt. Hun 
er i bedre fysisk form enn mange kvinner 
som er halvparten så gamle. 

At hun også er glad i shiatsu-massasje, 
refleksologi og akupressur, merker vi på 
mange av Decléors behandlinger. Den som 
gir massasje synkroniserer pusten med den 
som får, slik at det åndes inn og ut på likt, og 
massasjen utføres med hele kroppen. 

Man trykker på og stimulerer bestemte 
punkter for å balansere kroppens energi-
strøm, drenere avfallsstoffer og fremme god 
helse. 

– Under huden er ansiktet som et kart. 
Reflekspunktene påvirker ulike organer i 
kroppen, og applikasjonsteknikkene er derfor 
veldig viktige! Man må vise kunden hvordan 
produktene skal påføres. Så kan hun varme 
resten mellom fingrene, og puste dypt inn to-
tre ganger. Duftene påvirker sinnet, forklarer 
hun.

Decléor er en pionér innen aromaterapi, 
og selges per i dag i 80 land verden rundt. 
Merket har lenge vært godt likt i Skandina-
via, der vi, ifølge distributøren Dermanor, har 
det høyeste Decléor-forbruket per capita. 

I februar i fjor ble Decléor sammen med 
Carita solgt fra Shiseido til L’Oréal, som 
ønsket sterkere tilstedeværelse i det profesjo-
nelle hudpleiemarkedet. 

Solange Dessimoulie har sin bakgrunn 
innen skjønnhetspleie, og da hun var midt i 
20-årene, jobbet hun for Clarins. Hun fortel-
ler at hun hadde et fryktelig utslett på denne 
tiden. Det kom mellom fingrene og over 
kroppen, hun skjønte ikke hva det kunne 
være. 

Under et sykehusopphold kom hun i kon-
takt med hudleger og fikk en dypere forstå-
else for funksjonene i huden. Blant annet ble 
hun introdusert for oxiproline, en aminosyre 
som hjelper huden med å bygge opp sitt eget 
kollagen. 

– På denne tiden trodde man at kollagen 
fra kuer kunne penetrere huden og bidra til å 
bygge opp hudens eget kollagen. Jeg prøvde 
oxiproline på huden min, og forlot sykehuset 
med ny innsikt, forteller hun.

De gamle egypterne, grekerne og 
romerne brukte mye essensielle oljer i medisi-
nen. Det finnes også lange tradisjoner for 
dette i Asia, særlig i Kina. På begynnelsen av 
1900-tallet introduserte René-Maurice Gat-
tefossé essensielle oljer til kosmetisk bruk, og 
han anses for å være aromaterapiens far.

På 1970-tallet jobbet kosmetikkindustrien 
mye med ingredienser fra dyreriket. Kollagen 
fra kuer er bare ett eksempel. Men Solange 
Dessimoulie kjente til herbalisten Maurice 
Mességué, og var mer opptatt av planter. 

Hun forlot jobben i Clarins for å bygge 

opp en liten hudpleieserie med proline. 
Tanken var å kalle den Pro-Lagene, som hen-
spilte på kollagen uten å si det direkte. 

– På denne tiden behandlet man bare 
ansiktet, og tok av verken smykker eller 
kjoler før man la seg på behandlingsbenken, 
forteller hun.

I 1974 skapte hun hudpleieserien Cléor – 
«den gylne nøkkelen som åpner skjønnhets-
tempelet». 

For å lære mer om planteterapi, fulgte hun 
forelesninger ved universitetet i Bobigny. Der 
ble hun i 1976 kjent med aromaterapisten 

Essensielle oljer framstilles ved destillasjon.

Decléors klassiske maske lukter 
frokostblanding, og er laget av 
linfrø, hvetekli og solsikkefrø.
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Caroline Colliard, og de to kvinnene samar-
beidet om å skape hudpleieprodukter i hele 
45 år. Cléor skiftet navn til Decléor i 1984.

– Jeg ville ta naturen inn i baderommet, 
og var en av de første i Frankrike som gjorde 
bruk av plantenes helbredende krefter, sier 
hun.

Med sin myke, glatte og klare hud er 
Madame Solange sin egen aller beste rekla-
meplakat. 

– Jeg tror på naturlige produkter, og vet 
ikke om noen i industrien som kan skilte 
med like lang brukserfaring! Huden min 
beviser at naturlig kosmetikk gir resultater, 
sier hun, og legger til:

– Fuktighet er viktig for å holde huden 
ung. Man må finne noe som låser fuktig-
heten inn i huden, slik at ikke effekten 
forsvinner etter et par timer. Her er  
Aromessence serum effektivt.

Aromessence er selve klassikeren fra De-
cléor, og har vært i sortimentet siden 1978. 
Serumet, som inneholder ulike essensielle 
oljer, finnes i dag i en rekke varianter og pas-
ser til de fleste hudtilstander. Det inneholder 
100 prosent aktive ingredienser, og holder seg 
ferskt i lang tid uten bruk av konserverings-
midler.

– Essensielle oljer er flyktige molekyler 
fullpakket med energi, og man trenger store 
mengder vann til destilleringen. Kvaliteten 
på vannet er veldig viktig. Om man bruker 
kranvann eller kildevann påvirker helt klart 
resultatet, noe mange ikke snakker om, sier 
Madame Solange, og legger til:

– Essensielle oljer blander seg dessuten lett 
med hudens fettstoffer. De har stor pene-
treringsevne og drenerer avfallsstoffer ut av 
huden. Det er i dag stort fokus på essensielle 

oljer, men de destilleres ofte i kort tid. Da 
mister man dessverre noe av effekten.

En gang i Japan ble Madame Solange 
nærmest overfalt av ivrige fans. 

– De lurte på om jeg hadde operert 
ansiktet mitt, og ville se bak ørene etter arr. 
Men jeg sa: sjekk heller hendene, armene og 
overleppa! Det er der alderen pleier å synes!

Hun ruller demonstrativt opp ermene, og 
viser fram melkehvit, glatt og velfuktet hud.

– Hvis du ikke tar vare på deg selv, vil 
ingen gjøre det for deg. Vanskeligheter 
og sykdommer må du takle alene her i 
livet, og det samme gjelder skjønn-
het, slår hun fast. 

Det spreke utseendet skyldes 
også hennes iver for kinesisk 
kampsport. Hun praktiserer 
eldgamle teknikker som 
øker energistrømmene gjen-
nom kroppen, fremmer 
styrke og balanse. 

– Alle snakker om yoga 
i dag, men for meg er det Tai 
Chi og Qigong som gjelder. 
Alle kvinner burde trene kamp-
sport. Det er viktig å ha reflek-
sene i orden, sier hun, og tilkaller 
sin tolk. Hun vil demonstrere et 
kraftfullt tommelgrep hun mener 
alle kvinner bør beherske. 

To sekunder senere ligger tolken på 
gulvet, og lille, vevre Madame Solange stil-
ler seg i kampposisjon. Hun beveger armene 
med langsomme og myke bevegelser. Øynene 
er smale og intense.

– Se på blikket mitt. Jeg er «fit for fight», 
triumferer hun.

Aromessence ansiktsserum inneholder en kombinasjon 
av essensielle og vegetabilske oljer.
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SENSIDERM SOS BALM
ØYEBLIKKELIG HJELP FOR SENSITIV HUD

 GREEN PEEL®
fra serien med

The famous Seche Vite™ dry fast top coat is widely acknowledged as 
the world’s fi nest top coat. Specially formulated to penetrate through 
nail lacquer, forming a single solid coating over the nail plate for a 
much more durable fi nish.

@SecheNails

Seche

HELLO NORWAY!
The award winning 
Seche Vite Top Coat is 
now available at Kicks, 
H&M and Lindex.

J. Nordström Handels AB   Tel +46 8 544 81 544   www.noab.se
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ButiKKDataKjeDeReGisteR
EasyUpdate AS
Solvangveien 17
5519 Haugesund
Tlf: 400 04 079
post@easyupdate.no
easyupdate.no
ledigtime.no

ButiKKiNNReDNiNG

Lystad Spesialinnredninger AS
Postboks 2002
3202 Sandefjord
Tlf: 33 48 21 50
company@lsi.no
lsi.no

fabulous
makeup melt gel-to-oil cleanser

Rensegeléen som effektivt
fjerner makeup og renser huden. 

Ta farvel med pandaøynene...

Finnes hos parfymerier, hudpleiesalonger, SPA og på www.houseofbeauty.no

NYHET!

LeVeRaNDøRReGisteR
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
linn-tone@beautyproducts.no
beautyproducts.no

Cosmederm Methods AS
Postboks 136 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 22 50 33 77
post@cosmederm.no
dermaroller.no

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 22 65 88 00
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
CosMie AS er på Facebook

Cover Brands 
Cosmetics Agency AS 
Grefsenkollveien 20B
0490 Oslo
Tlf: 934 36 788
trine@coverbrands.no
coverbrands.no

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

Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

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

Elle Basic AS
Gjerdrumsvei 12A
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
info@ellebasic.no
ellebasic.no

Everyhair Norge AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
post@everyhair.no
everyhair.no

Health & Beauty of 
Scandinavia Aps
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no

Heer Hud & Spa
Heerveien 8
1445 Drøbak
Tlf: 932 15 355
siri.tonsberg@hotmail.com
nexgenails-scandinavia.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264 
SE-181 24 Lidingö
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
Tlf: +46 8 534 88 500
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

Lovelyskin
c/o Njål Hansson AS
Postboks 6031 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 917 57 217
trude@lovelyskin.no
lovelyskin.no

MedShape AB
Rågvägen 4
SE-18769 Täby
Tlf: +46 44-122 242
info@medshape.se
medshape.se
taffy.se

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

SkinNordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
post@skinnordic.no
skinnordic.no

Skin Society AS
Farmannsveien 48
3125 Tønsberg
Tlf: 996 39 962
post@skinsociety.no
skinsociety.no

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

Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Besøksadr: Heiamyrå 11C
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no

Tjøstolvsen AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 22 44 08 07
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no

VOYA 
Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
info@voyaorganics.no
voyaorganics.no

Vil du være med i merkevare- og leverandør-
registeret for 2015? Ta kontakt med redaktør 
Kristine Rødland på 909 65 259 eller krrod-
land@gmail.com.

KICKS Norge AS
Postboks 6137 Etterstad
0602 Oslo
Besøksadr: Haslevangen 15
Tlf: 22 57 69 00
Country Manager: Carina Sønsteby
Marketing Manager: Zrinka Wergeland
facebook.com/kicks
kicks.no
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“Siste nytt på skjønnhetsfronten for de mest 
økointeresserte. Vår absolutte favoritt!” 

- Costume

Skin Society AS er enedistributør av Schmidt’s Deodorant i Norge  
+47 99 63 99 62 | post@skinsociety.no | les mer på www.skinsociety.no

www.biovital.no

Eksklusiv massasjegel med champagneduft

www.kerstinflorian.no
facebook.com/kerstinflorianhudvard

Tips for vinterhuden!
Gi huden næring, fuktighet og beskyttelse i vinter.

Aromatherapy Facial Oil 
Påfør noen dråper på 
ansikt og hals for å tilføre 
mer fuktighet eller bland 
inn i din fuktighetskrem.

Rescue Crème 
En fyldig ansiktskrem 
som styrker hudens evne 
til å motstå miljøbetinget 
stress og ekstreme klima-
tiske forhold.

•	 Hyaluronsyre
•	 Kollagen
•	 Peptider
•	 Vitamin	C,	K	og	E
•	 Økologiske	oljer
•	 Planteekstrakter

22	50	33	77	(4)
post@cosmederm.no

Vakrere i dag 
enn i går

22 50 33 77 (4)
post@cosmederm.no

KOSMETIKK
Ønsker du å annonsere 

her? Ta kontakt med 
Kristine Rødland, 
tlf 909 65 259 eller 

krrodland@gmail.com
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abransjen av Kristine rødland

Fest & fag
Babor arrangerte i januar et storstilt lanseringssemi-
nar for den nye serien ReVersive. Programmet startet 
fredag kveld med mingling på The Thief. Her stod 
de nye produktene utstilt, og det ble også servert 
tapas og bobler. Margareta Klein, som er Senior Area 
Manager ved hovedkontoret til Babor, snakket om 
planene for de kommende årene.

Lørdag ble rundt 60 kunder presentert for den nye produktserien 
og behandlingen. De som ønsket, kunne ta Saunaguss på Thief Spa, 
og det var felles middag på kvelden. På søndagen holdt Christina 
Skogvoll-Anfinsen fra Din hud- og kroppspleie et foredrag om hud og 
ernæring, mens Anders Åmot snakket om motivasjon og inspirasjon.

Bjørn Tjøstolvsen fra distributøren Tjøstolvsen AS.
Foto: Babor Norge/Mariano Garcia 

ren 15 år
Det engelske hudpleiemerket REN 
valgte Stockholm som location da de 
feiret 15-årsjubileum før jul. Gjester 
kom fra hele Europa for å være med på 
markeringen, som foregikk i kunsthallen 
Artipelag. 

nytt firma
Terje Skjefstad presenterte nye MASQ Cos-
metics på messen Hår og Skjønnhet i januar. 
MASQ springer ut av Strindberg AS, og byr 
på både kjente brands og mindre nisjemerker. 

De to firmaene retter seg mot ulike 
segmenter. MASQ jobber mot parfymerier, 
hudpleieklinikker og apotek, mens Strindberg 
orienterer seg mer mot lavprissegmentet.

Terje Skjefstad.



Savner du New York eller drømmer om å reise dit? Vis-
ste du at en liten del NYC nå finnes i Norge?
 
bliss er New York’s eget hudpleiemerke, og med unike 
produkter rett fra våre bliss SPA har du funnet det du 
leter etter. Effektive produkter, som lukter fantastisk 
og gir deg den unike, lille SPA følelsen hver dag.

Så vil du ha med New York hjem, 
vet du hvilket merke du skal velge!

1. fabulous makeup melt gel-to-oil cleanser, 275 kr
2. micro magic spa-powered microdermabraison treatment,          
499 kr
3. grapefruit + aloe body butter, 339 kr
4. multi-‘face’-eted all-in-one anti-aging clay mask, 
    499 kr

Vårens nyhet

1

2

3
4

ta med                         new york
hjem

bliss finnes hos KICKS, Vita Exclusive, og 
i utvalgte Fredrik & Louisa parfymerier,  

    hudpleiesalonger og SPALes mer på 
Tlf. 40 00 40 79  E-post: post@easyupdate.no

Programvare kasse

Din salong

* etableringskostnader kommer i tillegg

Online timebestilling

Fra 299,- pr. mnd.*

Fra 299,- pr. mnd.*

Gjør dine ledige timer 
tilgjengelige på mobilen 
kun 149,- pr. mnd.



Fagbladet For hele skjønnhetsbransjen

KOSMETIKK

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

Ca. 1000 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. 
Nå har også du muligheten til å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 

www.exuviance.no

Returadresse: KOSMETIKK, SOlvEIEn 110 C, 1162 OSlO
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Holistisk 
Hudpleie+

Microblading: 
Ny metode for bryn
SMykketatoveringer: 
Sommerens hype

SPA
TRENDER 
2015

Talika
Gimle Parfymeri

Vårens 
makeup


