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Pleier i dybden
og gir perfekt
finish.
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Fagbladet for hele skjønnhetsbransjen

En foundation for alle behov
CoverBlend Skin Caring Foundation SPF 20
CoverBlend Skin Caring Foundation gir ikke bare
en perfekt finish som varer hele dagen.
Den pleiende sammensetningen trekker dypt
ned i huden der den minimerer aldringstegn,
tilfører fukt og beskytter huden.

Vårens nye

MAKEUP

Fra morgen til kveld.
Passer også til svært sensitiv hud.

SPF 20 mot skadelig UV-stråling
Uparfymert, oljefri
Pleiende ingredienser

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
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

ANTIAGE
+
NYX
DECIEM
THE WELL

TCA-peeling
Nyttige bakterier
Levende stamceller
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KOSMETIKK

THE EXPERIENCE IS EXCEPTIONAL,
THE RESULTS ARE REAL
ELEMIS, the leading British skincare and spa brand, brings together
the power of nature, science and aromatics. Our continuing
mission is to stimulate the skin – to keep it functioning through
products and formulas that deliver every time.
Be part of the future of skincare.
Be part of ELEMIS.

... er landets ledende portal for timebestilling på nett!
Over en halv million kunder har bestilt time gjennom ledigtime.no. Det viser hvor
viktig det er med online timebestilling.
På Ledigtime.no finner du alle frisørsalongene i Norge med onlinetimebok!
Ikke gå glipp av potensielle kunder.
Som kunde hos Easyupdate vil din salong bli prioritert øverst med logo.
Er din salong på Ledigtime.no? Hvis ikke ring oss på 40 00 40 79
ELEMIS
www.dermanor.no og www.elemis.no

ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream

ONE SOLD EVERY TEN SECONDS

Finn din forhandler på www.elemis.no

Elemis Norge

Online timebestilling
med egne hjemmesider

Fra

299,- pr.mnd.*

Easy App

Fra

149,- pr.mnd.

Programvare kasse

Fra

299,- pr.mnd.*

* Etablering fra 2 999,-

Les mer på
Tlf:40 00 40 79 E-post: salg@easyupdate.no
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Vårens haute couture-look fra Dior.

Elisabeth Sandager, International General Manager for Helena
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Vi er godt i gang med det nye året, og hva
passer vel bedre enn å ta en titt på trendene
som preger bransjen? Temaet går som en rød
tråd gjennom denne utgaven av KOSMETIKK.
For ikke lenge siden hadde vi en stor
artikkel om koreansk hudpleie, og mange
mainstream-merker lar seg åpenbart
inspirere av skjønnhetsinnovasjoner fra det
sørøstlige Asia. Legg bare merke til de mange
nye essensene som har kommet – eller kommer – i butikkhyllene nå. De brukes i tillegg
til toner og serum, og utgjør et helt nytt
trinn i hudpleierutinen.
Samtidig spås fermenterte hudpleieprodukter å bli en trend, kanskje særlig innen
det naturlige segmentet, der man i størst
mulig grad vil unngå bruk av konserveringsmidler. En annen asiatisk spesialitet er dukmasken, som det nå lanseres en fortolkning
av i VITA-kjeden.
Slik bringes trenden for K-Beauty hjem,
og den ble faktisk også nylig omtalt på God
Morgen Norge.

“

Messen var i det hele tatt en
hyggelig og herlig opplevelse, og vi
trenger denne typen møteplasser for
folk i bransjen.
Millennials-generasjonen, som er født
mellom 1983 og det tidlige 2000-tall, kikker
like gjerne østover som vestover når de søker
etter informasjon, og takket være internett
sprer nyheter seg fort.
I USA kan man nå abonnere på hudpleiebehandlinger. Skjønnhetssalonger legger opp
et behandlingsprogram som kundene kan
tegne abonnement på til en fast, månedlig
pris, slik at huden stelles regelmessig uten at
man behøver å tenke så mye på det. Heyday

Trykk:
Merkur Grafisk AS
Neste nummer av KOSMETIKK kommer i uke 21.

Astri Raaket fra FRØYA og Bitchn’ Brows gav meg en
makeover på Health & Beauty-messen i februar.
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i New York gir dette tilbudet, og det kan
kanskje være en idé også her?
Samtidig vil trenden for økologisk
hudpleie og behandlinger med stamceller
fortsette å vokse, og her er svenske Maria
Åkerberg en pioner. Som den første i verden,
har hun lyktes med å lage en ansiktsbehandling som baserer seg på levende stamceller fra
planter. En innovasjon du kan lese mer om i
denne utgaven av KOSMETIKK.
Hudens mikrobiom og den nye bruken av
pre- og probiotika i hudpleie bringer vi også
en artikkel om. Det er et annet tema som er
helt i tiden, og som det forskes mye på.
I denne utgaven viser vi også fram
sesongens nye makeup, for når vårsolen
blinker i bakkene er det fristende å prøve
noe nytt. Røde lepper og glødende hud er
stikkord for de viktigste runway-trendene,
og Lancômes skandinaviske makeupartist
Henrik Steen har lagt sin elsk på «shine».
Selv fikk jeg en ny og flott makeuplook
på Health & Beauty-messen for noen uker
siden. På standen til FRØYA Cosmetics var
det topp stemning og full fres, med et team
av makeupartister som gjorde makeovers og
solgte sminke.
Messen var i det hele tatt en hyggelig og
herlig opplevelse, og vi trenger denne typen
møteplasser for folk i bransjen. Ekstra gøy
var det å treffe norske skjønnhetsgründere
som satser friskt på egne merker, og har
spennende nyheter på gang. Fred Hamelten, Marina Engervik og Bad Norwegian er
tre eksempler, som vi sikkert kommer til å
skrive mer om i dette året.
Det er en spennende bransje der det hele
tiden skjer mye nytt, og jeg gleder meg til
resten av 2016!

Distributed in Scandinavia by J. Nordström Handels AB, www.noab.se

JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*
JUST GOT AN UPGRADE!
*Based on INTAGE SRI value amount of product share in the mascara category (12/2013-11/2014)

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

TOKYO - JAPAN


nyhetsmiks

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Alexander Norheim/Swiss Clinic, Kristine Rødland og produsentene

I april kan Glossybox-abonnentene oppdage SENSAIs
produkter til en gunstig pris.

Glossybox +
SENSAI
I april lanserer Glossybox sitt hittil mest luksuriøse samarbeid med det japanske skjønnhetsmerket SENSAI. En limited edition-eske
inneholder luksusprøver på noen av merkets
absolutte bestselgere, samt den ikoniske Mascara 38 ºC i full størrelse.
– Glossybox er en meget interessant
kanal for oss å nå fram til en målgruppe av
skjønnhetsinteresserte kvinner. Det er en helt
ny måte å kommunisere på for oss, og vi kan
introdusere våre produkter til nye brukere,
sier Anette Frigstad, Brand Manager for
SENSAI i Norge.

Bærekraftig fra H&M
Det siste tilskuddet til H&M’s
Beauty-sortiment er på vei inn
i utvalgte butikker og online.
Conscious Beauty Collection er
en skjønnhetslinje bestående av
økologiske og mer bærekraftig
produserte produkter for hud,
hår og kropp.
Hele linjen har økologisk
sertifisering fra Ecocert, hvilket
betyr at minst 95 prosent av alle
planteingredienser, og minst 10
prosent av samtlige ingredienser basert på vekt, kommer fra
økologisk jordbruk.
– Vi tilbyr allerede bærekraftige valg i våre kleskolleksjoner,
så det er naturlig for oss å gi
det samme tilbudet innenfor

vårt Beauty-konsept, sier Sara
Wallander, konseptdesigner på
H&Ms Beauty-avdeling.

Conscious
Beauty
Collection
består av 30
produkter som
er pakket i resirkulerbare
materialer.

Swiss Clinic i VITA
Swiss Clinic kommer nå til 184
VITA-butikker. Det svenske
selskapet har blant annet gjort seg
bemerket med sin Skin Roller til
hjemmebruk, etter samme konsept som microneedling i klinikk.
– Å lansere på VITA er et viktig
steg i vår utvikling, og vi er utrolig glade for at det er VITA som
tar oss ut i retail. Det er viktig for
oss å nå ut til en riksdekkende
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kundegruppe, sier Sebastian
Gordon, en av gründerne i Swiss
Clinic.
VITA fører Swiss Skin Roller
med 0,2 og 0,5 mm nåler, Swiss
Rejuvenator serum, Swiss Lashes
øyevippeserum, Swiss Brows
brynserum samt en rensespray
til å rengjøre rolleren med. Fram
til nå har Swiss Clinic solgt sine
produkter kun på nett i Norge.

Sebastian Gordon fra
Swiss Clinic vil lage
problemløsere.

«Healthy
Body & Healthy
Mind» er det nye
slagordet til
Biotherm.

Ny frisk stil
Med Candice Swanepoel som ny ambassadør,
håper Biotherm å nå en yngre målgruppe som
vil være «fit for fun». Det skal snakkes mindre
om ingredienser til konsumentene. Samtidig

Økologisk hårpleie

Frisørsalongen Eco Cult har åpnet dørene
i Bygdøy allé i Oslo. De jobber med det
økologiske og veganske hårpleiemerket BIO
A+O.E., som produseres i Italia.
For noen uker siden var grunnleggeren av

Jim Krol flankert av Karoline Nystad Prøsch
(t.v.) og Louise Rovsing fra L’Oréal.

USA-besøk

kommer merket med en rekke nye lanseringer, og mange av forpakningene oppgraderes
slik at de blir mer moderne og kompakte.

Andrea Villani
sammen med Stian
Fuglerud og Camilla
Eldegard fra Eco Cult,
som drives av Pouf
Pouf.

merket, Andrea Villani, på besøk i salongen
for å presentere de spennende produktene,
som nå for første gang er tilgjengelige i Norden. Great Lenghts har agenturet.

Jim Krol er Scientific Director i SkinCeuticals, og han besøkte nylig Oslo
for å presentere det nye antioksidantserumet Resveratrol B E.
Serumet tar i bruk et avansert
leveringssystem, som gjør det mulig
å tilføre en høy dose stabilisert resveratrol til huden. Det skal brukes om
natten for å redusere skader, styrke huden
og gjøre den mer motstandsdyktig.

Nyskapende parfyme
Pagro Brands presenterer det franske
parfymemerket Sabé Masson. Damen bak
merket, Isabelle «Sabe» Masson, begynte
som praktikant i et lite parfymeri kalt Shop
8, som senere skulle utvikle seg til skjønnhetsmekkaet Sephora.
Hun er kjent for sine Soft Perfumes, som
er nærende og naturlige duftstifter med
pleiende ingredienser, laget uten alkohol
og parabener. I tillegg har hun
også flytende parfyme. Sabé
Masson selges hos parfymeriene
Fredrik & Louisa.

BIO A+O.E. har økologisk
sertifisering fra Ecocert.
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene
Dragon’s Blood og Viper Venom er
to av linjene til NIP + FAB.
Kylie Jenner fronter
NIP + FAB.

IDUN Minerals er nytt i Norge.

Svensk nykommer
Letsfaceit har nylig etablert et norsk datterselskap med kontor i Oslo. De distribuerer
en rekke varemerker, som Wet n Wild, Lily
Lolo, Grecian, Just for Men og deres eget
merke IDUN Minerals,
som ble lansert i 2011.
IDUN distribueres
gjennom apotek, og er
tilpasset sensitiv hud
med rosacea, psoriasis
eller akne. Samtidig
er det en fullverdig
kosmetikkserie som
følger trender i markedet uten at det går
ut over kvaliteten.
Merket finnes på ca.
800 apotek i Sverige
og har også framgang
i Finland og Italia.

Kjendisfavoritt
Kylie Jenner fra The Kardashians er utnevnt
til ambassadør for NIP + FAB, noe som
har gitt dem mye medieomtale. Nå bringer
MASQ Cosmetics merket tilbake på det norske markedet.
NIP + FAB er utviklet av Maria Hatziste-

Ren økoluksus
Det er økende oppmerksomhet rundt veganske skjønnhetsprodukter. Hynt Beauty er en ny og tidsriktig makeupserie som Spa Elixir
lanserer i Norge.
Merket het tidligere Christopher Drummond Beauty, men ble oppgradert og omdøpt i sommer, og posisjonerer seg nå til å bli et globalt
økoluksus-merke. Det loves sofistikert og holdbar makeup med flotte
pigmenter og luksuriøse teksturer – elegant innpakket og med smarte
løsninger som skal gjøre hverdagen enklere.
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fanis, som også er grunnlegger av Rodial, og
produktene inneholder mange av de samme
trendriktige (og uvanlige) ingrediensene. Det
er en stor og prisvennlig serie med mange
underlinjer, og det finnes produkter for både
ansikt og kropp.

Sexy ny
butikk
Se hvem som har flyttet inn i
de gamle lokalene til L’Oréal
Paris på Karl Johan! Victoria’s
Secret åpnet 1. februar butikk
i samarbeid med Agora Trading. Prestisjeduftene har en
sentral plass i de lekre hyllene,
sammen med kroppspleieprodukter og lipglosser. I
sortimentet finnes det også
undertøy og tilbehør som vesker, toalettmapper og skjerf.

Hynt Beauty skal selges
gjennom utvalgte salonger
og spa i Norge.

Gorgeous hair

Hair Growth Serum
Ditt nye, hemmelige våpen med aktive ingredienser som får håret ditt til å blomstre!
Serumet gir næring til hårsekkene og gjør håret ditt fyldigere og lengre.
Grow Gorgeous hårprodukter
sørger for vakkert og sunt hår.
Vakkert hår er sunt hår. Dagens hårpleieprodukter inneholder ofte
ingredienser som i seg selv er skadelige for håret. Grow Gorgeous
er en hårpleieserie basert på tre enkle prinsipper: Ingen skadelige
ingredienser, beskytte mot ytre påvirkninger og stimulere til sunt
hår og hodebunn. Serien består av flere typer hårmasker og kurer
som reparerer, pleier og gir nytt liv til ditt hår.

GROW GORGEOUS SERIEN DISTRIBUERES AV MASQ AS

MER INFORMASJON PÅ WWW.MASQ.NO

SpaAnette Ose har erfaring fra å åpne både
Farris Bad og Thief Spa, og er nå Spa
Manager på The Well.

Gigantiske The Well
Stein Erik Hagen med familie har investert mer enn 400 millioner kroner
i The Well, som har 130 ansatte, og beskrives som det største spabadet
nord for Hamburg.
Arkitektkontoret Halvorsen & Reine har tegnet en velværedrøm med 15
forskjellige saunaer, 25 behandlingsrom, 11 bassenger, hager, grotter,
lounger og en 250-seters restaurant.
Et dagspass koster 495 kroner, og gir adgang til tre etasjer med pur
nytelse. Du kan blant annet oppleve spektakulære fossefall og grotter, 11
bassenger, tyrkisk hamam, japansk badehus, toetasjes blockhaus-sauna,
marokkansk rhassoul og et stort spenn av behandlinger.
14 | Kosmetikk 1 2016

Møte med Anette Ose:

-eksperten
The Well er Nordens største spa,
og eies av Stein Erik Hagen. Anette
Ose er Spa Manager og gir et glimt
inn i hverdagen på det nye anlegget.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Beate Willumsen og
Glenn Røkeberg/The Well

Anette om:
Veien inn i bransjen
– Jeg begynte på Magic på Oslo City da
jeg var 16 år. Magic var en foregangssalong
på mange måter: frisør, hudpleieklinikk og
parfymeri i ett. Mangel på kompetanse gjorde
meg frustrert, og jeg begynte på Den franske
kosmetologskole for å lære mer.
Faget var spennende. Jeg ble opptatt av
ingredienser, virkninger, hvorfor hudpleieprodukter fungerer som de gjør. Jeg ville ha svar.
Etter skolen vendte jeg tilbake til Magic, der
jeg jobbet i mange år.
Anette om:
Farris Bad og Thief Spa
– I 2008 fikk jeg være med på å starte opp
Farris Bad i Larvik, som er et spa med hotell
og ikke omvendt. Et spa kan være en viktig
del av omsetningen til et hotell hvis det driftes lønnsomt, og Farris Bad går som en kule.
Det har en god økning hvert år, og flere år
har det vært spa som har stått for den største
økningen.
Jeg ble tvillinggravid, og etter dette startet
jeg som Spa Manager på Thief Spa, og var
med på åpningen også her. Jeg bor i Asker,
og med to små barn ble reiseveien til Larvik
lang. Thief Spa har et annet konsept enn Farris Bad. Det er et city spa. Men siden begge
er i Choice-systemet, er det likevel mange
likhetstrekk ved driften.
Så dukket The Well opp, og jeg kunne ikke
la denne muligheten gå fra meg! Jeg tiltrådte i
mai, rundt sju måneder før vi åpnet i desember. Stein Erik Hagen er en spa-entusiast, han
sitter på enormt mye kunnskap og har reist

Anette Oses favorittprodukter kommer fra Mii og Elemis.

mye for å se hva de beste i verden gjør. Han
har så satt sitt personlige preg på The Well.
Anette om:
Hagens galskap
– Man må nok ha en god porsjon galskap
for å tørre å gjennomføre et prosjekt som
er så stort og nytenkende som The Well. I
motsetning til Farris Bad, der driften er satt
bort til Choice, er The Well 100 prosent eiet
og drevet av Stein Erik Hagen sitt personlige
selskap Canica.
Hagen har hele tiden sagt at får vi til Farris
Bad, så skal vi bygge dette også. Han har
planlagt det lenge, og prosjektet begynte å
rulle da han fant den rette tomten. Setter
man passeren på The Well og tegner en ring
rundt, så favner man om hele østlandsområdet med 1,6 millioner mennesker.
Hagen er ekstremt til stede, og det samme
er de andre som sitter i styret og er involvert
i prosjektet. Han er veldig god på detaljer,
kommer hit og tester ut, og har førstehåndsinformasjon om det som skjer.
Anette om:
Spa-etikette
– Vi bruker mye tid på å lære folk å bruke
spa. Hva man kan gjøre og ikke gjøre, og
hvordan man skal få mest mulig ut av det.

Nordmenn har lang erfaring med finsk
badstu, så da blir det gjerne til at de prøver
den. Men vi har mange ulike badstuer og
bassenger, og må lære folk å bruke dem i
riktig rekkefølge, slik at de får en gradvis
oppvarming av kroppen.
Vi må bygge kunnskap om produktet vårt.
Det er ikke gjort på én-to-tre, og vi samarbeider tett med Farris Bad. Vi bruker ressurser
på å informere om etikette, håndklebruk og
dusjing mellom de ulike attraksjonene.
Anette om:
Hygiene og renhet
– Vi lager vårt eget badetøy som alle må
kjøpe og bruke av hygieniske grunner. Vi
ønsker for eksempel ikke store surfeshortser
på anlegget, for de trekker til seg mye vann.
Det går ut over vannkvaliteten, skaper vannsøl og ødelegger treverket på liggebenkene.
Det blir urent.
Når gjestene uniformeres med samme type
badetøy, glir alle fint inn, og det skaper en
god følelse. Men vi gjør det først og fremst
på grunn av hygiene. Badetøyet vårt trekker
til seg veldig lite vann, og har en stilren og
nøytral design.
Vi har verter og vertinner som tar
introduksjonsrunder gjennom dagen. De
informerer og rettleder. Aktivitetsplanen er
Kosmetikk 1 2016 | 15

omfattende, med mye saunagusser og skrubber. Det er i det hele tatt mye informasjon
som skal ut, og vi har tenkt mye på hvordan
vi bør skilte slik at det verken blir for mye
eller for lite.
Anette om:
Utformingen av anlegget
– Bygningen er på 10 500 kvadratmeter,
og har størrelse som et hotell, men har
ikke hotellrom. Inspirasjonen kommer fra
Tyskland, Østerrike, Nederland og Sveits, der
de har mange store anlegg. Vi har prøvd å
plukke det beste.
Mange grupper vil reise på spa, men det er
vanskelig å få det til slik at alle får behandling
samtidig. Det har vi kapasitet til her, for vi
har 27 behandlingsstasjoner og stort trykk på
gruppebooking.
Mange ønsker å bruke dagen på The Well,
spise lunsj og nyte. Vi har en jevn fordeling
av kvinner og menn, og god spredning i
alder. Bygningen rommer 962 garderobeskap
fordelt på ti garderober. De er ikke kalde og
upersonlige, men intime. Bygningen er gjennomtenkt, og man får ikke følelsen av å være
i en stor, tom sal selv om det er mye plass.
De fleste – også bransjefolk – blir overveldet
av størrelsen, men planløsningen er god og
ingenting er overlatt til tilfeldighetene.
Vi åpnet 4. desember, og etter to måneders drift har vi fått bekreftet mye av det vi
trodde. Forarbeidet har vært bra: tallene er
overveldende og bedre enn forventet. Vi har
naturligvis hatt noen utfordringer underveis,
det er ikke til å unngå. Det går gjerne på
tekniske ting, belysningen har for eksempel
tatt litt tid.
Anette om:
Valget av leverandør
– Vi gjorde et bevisst valg med vår behandlingsmeny og valgte å jobbe med kun én
produktserie. Å velge leverandør var en veldig
omfattende prosess, og vi hadde flere inne til
vurdering. Vi endte opp med Elemis, som
vi allerede kjente fra Farris Bad. Konseptet
vårt krever en produktserie litt utenom det
vanlige. Vi skal tilby en opplevelse, og vil ha
en maksimalistisk serie som gir noe ekstra.
Elemis var tidligere kjent for å være gode på
kropp, men mindre gode på ansikt. Nå har
det skjedd en rivende utvikling, og de har
også fått bra ansiktsprodukter!
Vi har fokus på ritualene, og er ikke et
medi-spa, men skal likevel tilby ansiktsbehandlinger som kan måle seg med de beste
hudpleieklinikker. Elemis er opplevelsesbasert, og skiller seg fra andre serier på det
norske markedet. De har også veldig gode
kits og kampanjer. Det er forfriskende at det
kommer inn noe nytt som får breie seg på de
16 | Kosmetikk 1 2016

Spaets store Wellness Pool måler 10×25 meter og holder 35 grader. Det har båser med vertikale sidedyser for stående boblebad, og senger av luftrør for liggende boblebad.

Det koselige biblioteket er forbeholdt spaets medlemmer.

norske hyllene.
Vi må se an hva kundene ønsker og hva
vi selger godt av. Vi gjennomfører daglig
svært mange behandlinger, og må ha gode
terapeuter. Folk har høye forventninger, og
siden vi trenger volum, må også prisene være
fornuftige.
Anette om:
Spa-shopen
– Vi kommer til å bruke mye tid på de internasjonale messene for å se hva som rører seg,
og bør ha gode forutsetninger for å lykkes.
Canica, som eier oss, er dyktige på salg. Det
er viktig å tilpasse seg, det er vel ingen som
åpner med et produktsortiment som er spoton fra dag én.
Folk ønsker å handle, så det gjelder å finne

det som treffer dem. Vi har også tatt fram en
egen serie med produkter som vi har stort
fokus på i spa-shopen.
Anette om:
Skjønnhetsfavoritter
– Skrubb er generelt mitt favorittprodukt,
og lenge har jeg kun brukt Lime & Ginger
Salt Glow fra Elemis. Den er akkurat passe
grov – og har en fantastisk duft! Jeg er også
veldig glad i masker, og på badet har jeg
Elemis Pro-Collagen Quartz Lift Mask. Den
gir masse fuktighet og glød. Spesielt liker jeg
å påføre denne på vei inn i dampbadstu, og la
den sitte på mens jeg tar badstu. Mii Flawless
Face Base SPF 10 er en dekkende, men lett
makeupkrem som kun selges på det profesjonelle markedet. Jeg liker at den har litt faktor!

Nordlys Laconium er en mild badstu med varme benker og vegger samt en glassplate i midten der røyk siver ut og skaper en fin stemning.

Fossefallgrotten skal gi deg følelsen av å gå inn i en gruvegang med
underjordiske fosser, kalde fliser og lyd.

Spa-shopen inneholder mange fristelser.

Varme og kalde kulper bidrar til å gjøre badstuopplevelsen komplett.

Den nordiske blockhaus-saunaen på to etasjer er den aller varmeste.
Kosmetikk 1 2016 | 17
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Lancômes skandinaviske makeupartist Henrik Steen tolker vårens nye look.

Henrik Steen presenterer sine modeller på et event hos
L’Oréal i København.

Naturlig look
Vårens nye makeup domineres av
myke pasteller og produkter som gir
solkysset hud.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Kristine Rødland, YSL Beauté og produsentene

Denne våren er det glød som gjelder, og
makeupkolleksjonene består av mange
skimrende og hudnære nyanser. Med tanke
på årstiden er det slett ikke uvanlig, men noe
er likevel nytt:
– Det er pasteller over det hele, kun pasteller, uten de kontrastfarger man vanligvis ser
i makeup. Uttrykket er veldig neddempet og
mykt, med mye «shine» i huden – noe som
etterspørres, sier Lancômes skandinaviske
makeupartist Henrik Steen.
18 | Kosmetikk 1 2016

KOSMETIKK treffer ham på L’Oréals nye
kontor i København, der han har sminket fire
modeller i sesongens nye farger. Han forteller
at han synes makeup handler om balanse, og
han mener alle makeuper bør ha et innslag av
noe maskulint som skaper likevekt:
– Det kan være harde streker i form av en
eyeliner, eller en blush som lager en kontrast.
Med så myke farger som vi ser nå, er det viktig å tenke på dette. Hvis alt blir sukkersøtt,
blir det for mye, sier Henrik Steen.
Lancôme er et klassisk merke med
mange voksne kunder, men forsøker nå å
inkludere de litt yngre jentene. Kanskje ikke
de aller yngste og mest trendsettende, men de
som henter inspirasjon fra dem – og i tillegg
har god kjøpekraft, slik at de kan skaffe seg
mer kostbare produkter.

– Vi ønsker at Lancôme skal få en boost
blant 20-åringene. Kvinnene på 40+ har vi
som kunder allerede. For å få til dette satser
vi på myke, sarte farger som smelter inn i
huden, og som alle har lyst til å bruke, sier
Henrik Steen.
– Uttrykket er sommerlig, fresht, lett og
naturlig, med fokus på baseprodukter som gir
perfekt hud, samt lepper, «shine» og negler.
Man kan aldri bli for gammel for «shine»,
for man har ikke rynker på nesen, poengterer
han.
Millennials er navnet på ungdomsgenerasjonen Lancôme og mange andre merker
ønsker å nå. De er født mellom 1983 og det
tidlige 2000-tall, og kalles også for generasjon Y.
I motsetning til den foregående genera-

Vårens nye, gylne
øyeskyggepalett fra
Clarins.

Ready Color
Boost i en
solkysset, ny
vårfarge fra
bareMinerals.

Urban Decay lanserer en
ny Blush Palette i samarbeid med
artisten Gwen Stefani.

My Parisian Blush
i fargen Corail de
Ville fra Lancôme.
Khôl Hypnôse Waterproof i fargen Bleu Ciel
Parisien fra Lancôme.

Vårens nye palett fra Lancôme.

sjon X, har de vokst opp med internett og
avansert datateknikk. De har tro på seg
selv, og vil gjerne bygge en merkevare eller
business rundt sin personlighet. Blogging,
DJ-virksomhet og andre kreative jobber passer dem godt.
– Mens den eldre generasjonen gjerne kommer til butikken for å få råd og løsninger,
opptrer Millennials-generasjonen som en
sparringpartner, sier Nicolas Arroyo fra trendbyrået Bespoke Copenhagen.
– Mens tidligere ungdomsgenerasjoner har
hatt et veldig vestlig fokus, og sett til USA og
England for inspirasjon, vil Millennials-generasjonen også kikke østover, mot de fremvoksende, nye markedene i Asia. De sitter på
mye kunnskap og vil diskutere på like fot.
Takket være internett sprer informasjon seg
veldig fort, og det som er hot i Asia blir også

Lancômes nye Juicy Shaker
er en tofaset formel som gir
farge og glans til leppene.

snart hot her, utdyper han.
I det sørøstlige Asia er
det stort fokus på «balms», «oil
tints» og «graduation lips». Blant
vårens nyheter finner vi derfor også
«lip oils», «cushion»-applikatorer og
andre innovasjoner inspirert av asiatiske
produkter.
– Vi har allerede lansert en «cushion
Kosmetikk 1 2016 | 19

foundation», og kommer etter hvert med
en «cushion blush», en myk og glatt blush
som kan brukes over hele ansiktet, forteller Henrik Steen. Han viser også fram den
nye øyeskyggepaletten, som består av ni små
kuber pakket i en dekorativ og søt blikkboks.
– Paletten er inspirert av Asia, og gir mye
pigment. Kubene kan også brukes vått, men
det er ikke poenget her. Jeg har brukt dem
for å skape «shine», forklarer han.
Juicy Shaker er en annen Lancôme-nyhet
som refererer til det sørøstlige Asia. Det er en
tofaset formel som både inneholder farge og
leppepleiende olje, og som påføres med en
myk «cushion»-applikator. På denne måten
kan man kombinere glansen og komforten
fra en olje med fargen fra lakkerte pigmenter,
uten at man får en klebrig følelse.
Forpakningen er inspirert av en cocktailshaker, og Lancôme håper den blir like etterspurt som 2000-tallets legendariske lipgloss
Juicy Tubes.

Neglelakker i søte, nye vårpasteller fra Lancôme.
Vårens freshe makeuplook fra YSL Beauté, kalt Boho Stones.

Ny sminketeknikk
Stripping eller sun-stripping er en ny
sminketeknikk som skaper en solkysset
og gyllen effekt. Et skimrende solpudder
legges i en vannrett bevegelse fra kinn
til kinn og over nesen, der solen naturlig
treffer ansiktet.
Uttrykket blir veldig fresht og sommerlig,
og teknikken er enklere enn både strobing og konturering, da det bare trenges
et solpudder med passe mye skimmer
og en børste.
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Rouge Pur Couture Vernis à
Lèvres nr. 43 fra YSL Beauté.

Pastellfarget vårkolleksjon fra
IsaDora.



trend

B-gjengen dukket
opp hos Chanel. En
blåfarge det er verdt å
legge merke til!
Det var mye fletter på showene, og av den litt rampete
sorten. Eugene Souleiman skapte en grafisk «no-braid
braid» for Esteban Cortazar.

Nytt fra

catwalken
Blå øyesminke og nude makeup er –
i tillegg til røde lepper – noen av de
viktigste catwalk-trendene.

Stram stil hos DKNY, med glattslikket hår.

Pannelugg er en het trend,
som her hos Blumarine.
22 | Kosmetikk 1 2016

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Chanel, Tommy Hilfiger og
Wella Professionals

Til nude makeup er det flott med ren og
plettfri hud. Gode hudpleierutiner, gjerne
med innslag av oljer, er essensielt.
I tillegg er strobing fortsatt en toppaktuell
makeupteknikk, som skiller seg fra konturering ved at det ikke brukes mørke farger til å
skulpturere med, bare lyse highlighters. Og
det i massevis! Huden får lys og glans uten å
dekkes for mye til.
Da vår- og sommermotene ble vist, stjal
Chanel showet med en blå øyesminke som
mest av alt minnet om bandittmaskene til
B-gjengen. En iøynefallende look, basert på
makeupkolleksjonen Blue Rhythm de Chanel, som kom i butikk i fjor sommer.
Mange andre motehus viste også blå
øyesminke, om enn ikke like drastisk, så dette
er en farge som ikke bør overses for våren
2016.

Avslappet og fresht hos Tommy Hilfiger, med tynne
fletter.



trend

Røde lepper
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trend
Matte Lipstick i nyansen
Badblood fra Urban Decay.

Den lille røde representerer eventyr,
glamour og luksusliv – til en rimelig
penge. Nå troner den på trendtoppen.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Vincent Lappartient for Christian Dior Parfums, Wella Professionals og produsentene

Den røde leppestiften spilte en nøkkelrolle
da motehuset Dior viste sesongens haute
couture-kolleksjon for kun få uker siden.
Peter Philips, Creative and Image Director
for Dior Makeup, skapte to forskjellige makeuplooks for showet: én med rød leppestift og
én med svart eyeliner. Gruppen av modeller
med rød leppestift ble sendt ut på runwayen
midtveis og til slutt i showet, som en overraskende kontrast.
Peter Philips kombinerte to forskjellige
rødfarger da han skapte makeuplooken: en
klassisk rød og en plommerød.
Han tegnet opp leppene med Crayon
Contour Lèvres i Rouge Royal, og fylte dem
inn med Diorific Mat leppestift i Fabuleuse.
Midt på underleppen la han Crayon Contour
Lèvres i den mørkere plommefargen Prune
Troublant, iblandet Diorific Mat leppestift
i Troublante. Fargene ble dratt litt ut over
leppekonturen, slik at den ikke ble skarpt
definert.
Leppestift inneholder hovedsakelig
tre typer ingredienser: voks, pigmenter
og oljer. Pulveriserte pigmenter tilfører
farge, mens ulike typer voks gir fast
konsistens. Bivoks, carnauba, parafin,
ozokerite, microcrystalline og candelilla
er noen av de vanligste vokstypene som
brukes.
I tillegg inneholder leppestiften oljer,
som virker mykgjørende, samt andre
ingredienser som pleier og beskytter
leppene. Alle dekkende leppestifter
gir naturlig solbeskyttelse på grunn
av den kraftig pigmenterte fargen.
Jo mattere og mer pigmentert
leppestiften er, jo bedre sitter den på
leppene. Men den matte leppestiften
kan også oppleves som tørr, da den
inneholder mindre oljer. Kunsten
blir da å formulere leppestifter som
24 | Kosmetikk 1 2016

både dekker godt, sitter lenge og føles behagelige på leppene.
Matte leppestifter er for tiden i skuddet, med mange nye lanseringer, men den
klassiske bestselgeren er likevel crème. Den
har god balanse mellom voks og oljer, og gir
halvmatt og dekkende farge.
En trendsetter på leppefronten er Kylie
Jenner. Hun opplever stor etterspørsel etter
sine nye leppeprodukter som gir en matt
finish, og har i tillegg gått i bresjen for overtegnede lepper. Ikke alltid med like heldig
utfall, men liplineren er uansett essensiell.
For med denne er det lettere å få en jevn og
holdbar farge.
– Når du påfører lipliner er det viktig å
tegne rundt leppekonturen, for så å fylle
hele leppen. Dette får leppestiften til å sitte
hele dagen, sier makeupartist Ronja Hauan,

som er Brand Manager og produktutvikler
for det nye, norske sminkemerket FRØYA
Cosmetics.
En annen teknikk det har vært litt snakk
om i det siste er The Ombré Lip, der man
bruker to forskjellige fargenyanser som glir i
hverandre for å skape en illusjon av fyldigere
lepper.
– Ombré lips har vært hipt i USA i mange
år, men har heldigvis tatt en svipptur innom
Norge også. Jeg vil ikke påstå at det er noe
spesielt nytt i motebildet, men kjente bloggere og mediepersonligheter har satt fokus på
denne looken i det siste.
For å oppnå en ombré look, begynner
du med å legge mørk farge ytterst, for så å
jobbe deg innover med ønsket farge. Det er
viktig at det fader. Du bruker først lipliner,
og gjentar deretter prosessen med leppestift,
forklarer Ronja Hauan fra FRØYA Cosmetics.

Giorgio Armani Beauty utvider leppestiftserien Rouge d’Armani med 13 nye nyanser. Den kombinerer sterke fargepigmenter
med lette oljer for holdbarhet og komfort.

Leppestiftserien Rouge Pur Couture The
Mats fra YSL lover matte couturelepper
med lang holdbarhet.

Crayon Contour
Lèvres i fargene Rouge
Royal og
Prune Troublant
ble benyttet under
haute coutureshowet til Dior.

Rouge Coco fra Chanel, i den
klassiske rødfargen Gabrielle.

Vårens haute couture-look med røde lepper fra motehuset Christian Dior.

DKNY var blant de mange som valgte klassisk røde lepper for vårsesongen 2016.

Røde leppestifter
fra det nye, norske
sminkemerket
FRØYA.

Røde lepper
kombinert med
rocka pannelugg fra
motevisningen til
Acne.
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Reload i Kicks

Ekte smykker

Reload er en minispray som kunden selv enkelt fyller
med populære dufter fra etablerte parfymemerker. Den
har fått suksess rundt omkring i verden siden lanseringen i høst, og har nå gjort entré hos KICKS. Sprayen
kan tilpasses egen stil og personlighet ved hjelp av
forskjellige deksler, på samme måte som mobilen.

Arts & Crafts lanserer Artisan Silver,
en spydspisskolleksjon med håndverkspreg laget i ekte sølv og bronse.
Charlotte Thorstvedt fortsetter som
frontfigur for det norske merket, og
har også formgitt sine egne smykker.

NYX til Norge
Makeupmerket NYX har lenge vært
en storfavoritt hos amerikanske
makeupartister, og lanseres nå her
til lands.

NYX ble startet av Toni Ko i 1999
med to mål: å tilby kvalitetsmakeup
til makeupjunkies til en god pris, samt
å selge merket til L’Oréal. Sommeren
2014 ble NYX kjøpt opp av L’Oréal,
og i 2016 blir merket lansert på det
norske markedet. Navnet NYX er
hentet fra gresk mytologi, og refererer
til nattens gudinne.
Ved oppstarten var Jumbo Eye Pencil
det eneste produktet i sortimentet,
likevel genererte det en omsetning på
to millioner dollar det første året. NYX
har nå en produktportefølje på over
1600 referanser, og ble i november
2015 kåret til Brand of the Year i
WWD Beauty Inc. Awards, som deles
ut av det kjente, amerikanske bransjebladet Women’s Wear Daily.
Makeupjunkies og
makeupartister er veldig
viktige i NYX-universet.
De gir tilbakemeldinger
til NYX-hovedkontoret i
Los Angeles om hvilke
produkter de savner,
og hva de ser mangler i

markedet. Dette gir NYX innsikt i hverdagen
til makeupinteresserte jenter og gutter, og gir
dem muligheten til å lage unike produkter
og farger.
NYX får mye oppmerksomhet i sosiale
medier, blant annet for god pigmentering og
fargeutvalg i sortiment.
Det ble for alvor en hype rundt NYX da
de lanserte sine Macaron Lippies, leppestift i
blant annet grønn, hvit, blå og gul. Rihanna
var en av kjendisene som viste seg med blå
leppestift i fjor, og dro i gang en litt mer
fargerik trend enn vi har sett tidligere, hvor
nyansene i NYX-sortimentet virkelig får
komme til sin rett.
NYX FACE Awards er som en Idolkonkurranse for makeupinteresserte, og
blir avholdt i Los Angeles hvert år i august.
Deltakerne får en rekke utfordringer som
løses via makeup-tutorials på youtube, og har
skapt et enormt engasjement.
Vinneren i 2015, Glam&Gore, er en
makeupartist som legger ekstremt kompliserte og skremmende looks, og er nå blitt en
kjendis i makeupverdenen i USA.
NYX har allerede vært til salgs en stund
hos Visage, som er en spesialbutikk for
makeup, men får nå en mer omfattende distribusjon. L’Oréal ser for seg en god miks av
nisjebutikker, kjedebutikker og nettbutikker
som Coverbrands og Blush.

NYX har mange utradisjonelle og godt pigmenterte
farger. Sortimentet rommer alt en makeupjunkie
måtte begjære.
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CND ART VANDAL COLLECTION

VÅRENS NEGLELAKKFARGER
FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

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

Ukelang holdbarhet
Velg blant over 100 farger
To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys
Ingen Base Coat, selvheftene Color Coat
Fargene ﬁnnes i CND Shellac behandling



hud

Den oppsiktsvekkende,
svarte fargen kan være en
medvirkende årsak til at
masker med aktivt trekull
øker i popularitet.

Trekull laget av bambus.
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Kulltabletter hjelper mot forgiftninger og omgangssyke.

Pore Refining Solutions Charcoal
Mask fra Clinique.

Aktivt trekull er den nye trendingrediensen
som renser og gir førstehjelp til huden.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og produsentene

Charcoal Rescue Masque
fra Dermalogica.

Svart magi
– Gusten, livløs hud er i ferd med å bli et
stadig vanligere hudproblem. Miljøgifter
blander seg med talg som ligger på huden og
lager et voksaktig belegg. Dette fører til at
huden mister glød, samtidig som risikoen for
inflammasjon og tilstoppede porer øker, sier
Ann-Kristin Stokke.
Hun er fagsjef og medeier i Skintific,
som blant annet distribuerer Dermalogica i
Norge. I april kommer de med Charcoal Rescue Masque, et spennende alt-i-ett produkt
for sunn, glødende hud.
Masken inneholder ingredienser som trekker ut overflødig talg og urenheter, gjør porer
mindre synlige og har en beroligende effekt
på rødhet. Den skal også virke glattende på
huden.
Ifølge The International Dermal Institute,
som står bak hudpleiemerket Dermalogica,
bruker de fleste kvinner om lag 20 sekunder
daglig på å vaske ansiktet. Dette er på langt
nær nok til å fjerne alle urenhetene som ligger
på huden.
Hovedingrediensen i Charcoal Rescue
Masque er det japanske trekullet binchotan,
som er uthulet og porøst slik at det får en
ekstremt stor overflate. Opp gjennom årene
har det vært brukt til alt fra rensing av vann
til bleking av tenner.
Det har en negativt ladet overflate som
trekker til seg – og fester seg til – positivt
ladde giftstoffer, og absorberer dem slik at de
gjør mindre skade.
– Binchotan-trekullet utvinnes fra japansk
ubame-eik. Det aktiveres ved å varme opp
eikestokker til ekstremt høye temperaturer,
for så å kjøle de raskt ned. Dette uthuler
trekullet, og øker dermed bindingsoverflaten
ved å lage et nettverk av mikroporer inne i
kullet.

Det nye, aktive materialet kan absorbere mer enn tusen ganger sin egen vekt i
positivt ladde stoffer. Dersom man kunne
brette ut hele den aktive overflaten, ville en
teskje dekke nesten tusen kvadratmeter. Det
er større enn en tennisbane, forklarer AnnKristin Stokke.
Dermalogicas nye maske inneholder også
svovel, som øker cellefornyelsen og gir klarere
hud. Andre nyttige ingredienser er vulkansk
aske, marin leire og bambusekstrakt, som
virker som fysiske eksfolianter slik at huden
etterlates glatt og med ny glød.
I tillegg inneholder masken også kjemiske
eksfolianter fra fytinsyre, melkesyre og
mandelsyre, samt niacinamid som reduserer
rødhet og irritasjon.
Aktivt trekull har lenge vært brukt i
akuttmedisin til behandling av pasienter som
har tatt en overdose eller blitt forgiftet.
Kullet virker i fordøyelsessystemet, der det
har en unik evne til å binde seg til andre stoffer. Det kan ikke trekke videre inn i kroppen,
og toksinene passerer derfor gjennom
tarmen uten å gjøre
skade.
Det finmalte, svarte
pulveret er uten lukt
og smak, og skal kunne
redusere opptaket av
giftstoffer med opp til 60
prosent. Mange velger
derfor å ha aktivt trekull i
medisinskapet.
Kullet har vært i
medisinsk bruk siden de
Cleanse 5 Minute
Thermal Detox Mask fra
Sanctuary Spa.

Skin Diver Active
Charcoal Body Wash fra
Origins for Men. Clear Improvement

Active Charcoal Mask
fra Origins.

gamle egypternes tid, og er skriftlig
dokumentert fra år 1550 før Kristus,
ifølge leksikon.
En historie fra 1831 forteller om den
franske professor Touery, som drakk
en dødelig dose stryknin foran sine
kolleger ved Akademiet for medisin.
Han overlevde eksperimentet fordi han
hadde blandet aktivt trekull i giften.
Trekullet kan komme fra en rekke
kilder, slik som torv, ved, kokosnøttskall, bambus og petroleum. Det
brukes i luftrensere, gassmasker og
vannfiltre.
Noen renser faktisk også tennene
Perfect White tannmed aktivt trekull, og det finnes
svarte tannkremer som baserer seg på krem fra Beverly
Hills Formula.
ingrediensen. Perfect White fra Beverly
Hills Formula skal for eksempel redusere
misfarging og gi hvitere tenner.
Bruken av aktivt trekull som helsebringende middel fikk en kraftig boost i 2014, da
Gwyneth Paltrows nettmagasin Goop skrev
om «the best juice cleanses». Å drikke koksgrå detox-juice ble med ett mer populært.
Men det bør ikke overdrives, da
trekullet også hemmer opptaket av
vitaminer og andre sunne næringsstoffer.
Trenden for å bruke aktivt trekull i
hudpleie startet også omkring denne
tiden, og med utgangspunkt i USA.
Kullet absorberer oljer og fettstoffer, og fester seg til urenhetene på
hudoverflaten som en magnet. Det
gir derfor best effekt i masker som blir
liggende på huden over noe tid før de
skylles av.
Himalayan Charcoal Body Clay fra The Body Shop.
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Alle gode ting er 10
Brandon Truaxe er softwareentreprenøren som solgte
selskapet sitt, og satset friskt i
skjønnhetsindustrien.
Da Brandon Truaxe etablerte selskapet
Deciem, hadde han en visjon om å lansere
produkter forbrukerne ikke visste at de hadde
bruk for – men som de faktisk trengte. Han
er en kreativ og ambisiøs person med mange
idéer som han har lyst til å realisere. Men
er det mulig (eller lurt) å gjøre ti ting på én
gang?
Folkene rundt Brandon Truaxe mente at
han burde ta det litt med ro, og gjøre ferdig
ett prosjekt om gangen, men han ville ikke
høre. Så han satte i gang med produksjon og
merkevarebygging av ti nye brands samtidig.
Navnet Deciem kommer også fra det latinske
ordet decima, som refererer til tallet 10.
Deciem startet opp i 2013, og flere av
merkene har allerede gjort seg godt bemerket.
Fountain, Hand Chemistry, Grow Gorgeous
og Inhibitif er ledende i sine kategorier hos

Boots UK. Faktisk er Deciem en av svært få
leverandører Boots UK tar seg bryet med å
besøke, fordi de vet at dette selskapet står for
innovasjon.
– Vi skal gjøre alt det andre ikke gjør, og
på grunn av dette endrer vi bransjen, har
Brandon Truaxe, som er i slutten av 30-årene,
sagt.
Han har en bakgrunn innen software, men
har også vært involvert i andre selskaper i
skjønnhetsbransjen. I 2010 jobbet han med
Indeed Labs, som med produktet Nanoblur
dro i gang en trend for blur-produkter. Han
solgte sin andel av dette selskapet i 2012.
Sluttavtalen inneholdt en konkurranseklausul som gjorde det umulig å lage nye produkter for ansikt. De neste årene var Brandon
Truaxe derfor nødt til å bruke kreativiteten
sin på andre og mer nisjepregede produkter –
noe som viste seg å være et smart trekk.
Men siden karantenetiden nå er over, er det
slett ikke utenkelig at noen av de ti merkene
han jobber med omhandler ansiktsprodukter.

Brandon Truaxe er grunnlegger av Deciem.

Her er Deciem-seriene:
Fountain

er en serie kosttilskudd som inntas i flytende
form, og har vannløselige næringsstoffer som raskt tas opp av kroppens celler.
Fountain-produktene ble lansert i Boots i
Storbritannia høsten 2013, og har allerede
blitt en stor suksess. På én måned omsatte
Fountain for nesten 11 millioner kroner i
300 butikker.

Hand
Chemistry

er håndkremen som lover
synlig yngre hud innen 10
dager. Den unike sammensetningen med 19,5% aktive
ingredienser motarbeider
rynker, pigmentflekker, tørrhet og ujevn farge.
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Inhibitif

er en serie med hudvennlige produkter som
hemmer hårvekst, slik
at man ikke trenger å
vokse eller barbere så
ofte. Det finnes produkter for ansikt, kropp,
armhuler og intimsoner,
samt en egen serie for
menn.

Grow Gorgeous
er en hårpleieserie som gir sterkere
hårvekst og et sunnere og mer skinnende hår. Serien består av nyskapende spesialbalsam for blondiner og
brunetter som gjør sjampo unødvendig. Videre består serien av ulike
serum og masker.

Hair is
Fabric

(HiF) er en serie med
eksklusive hårprodukter
som gir målrettet pleie.
Når man vasker ull, silke
og sportstekstiler med
spesialvaskemiddel, bør
man gjøre det samme
med håret. Serien består
av mange forskjellige
typer sjampo og balsam.

Deciem har hovedkontor
og produksjon i Toronto,
Canada.

AB Crew

retter seg mot menn, og vil
tilby proteinpulver, stylingprodukter og kroppspleie. Serien
frontes av fitnessmodell og
motivator Lazar Angelov – som
også er frontfigur for parfymen
Invictus by Paco Rabanne.

NORGE
KONTAKT SKINNORDIC AS
T: 417 62 846 E: POST@SKINNORDIC.NO
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Nyttige bakterier

En sunn hud kjennetegnes av variasjon, der mange bakteriearter lever i balanse. Har du en hudsykdom, har du en annerledes mikrobiom, som er ute av balanse.
En målrettet manipulering av hudens mikrobiom kan behandle tilstander og sykdommer i huden.

Pre- og probiotika brukes nå i
hudpleie, og er en interessant
tilnærming for å behandle sensitiv
hud og motvirke aldring.
Tekst: Gunilla Kempe
Foto: iStock og produsentene

32 | Kosmetikk 1 2016

Den nyeste forskningen på feltet har ført til
at man har begynt å utnytte og stimulere de
gode bakteriene som lever i og på huden for
å skape effektive antiage- og hudpleieprodukter. Sør-afrikanske Esse Organic Skincare lanserte i høst verdens første levende probiotiske
hudpleieserie, og flere merker følger nå etter.
Tidligere har vi forbundet levende probiotika – nyttige bakterier – med kosttilskudd
og helsebringende matprodukter som styrker

kroppens immunforsvar og tarmflora. Nå
viser forskning at probiotika i tillegg har
positive virkninger på huden og kan motvirke
aldring.
Det internasjonale forskningsprosjektet The
Human Microbiome Project har påvist at
hudens velbefinnende avhenger av billioner
av mikroorganismer, som lever på og i huden.
Mennesket har vist seg å være et komplisert
økosystem, der menneskelige celler og både

I Esses nye serum
inngår hele 50 millioner
levende nyttebakterier i
hver dråpe.

Vi mennesker er bygget opp av milliarder av små mikroorganismer.

Det store området er en hudcelle. De
små runde cellene rundt hudcellen er
mikroorganismer. Bildet viser andelen
bakterier vi har på og i kroppen per
menneskelige celle.

gode og onde bakterier hele tiden samvirker.
Vi mennesker består av bare 46 prosent
menneskelige celler og hele 54 prosent
bakterieceller, viser resultat fra The Human
Microbiome Project. Probiotisk hudpleie
innebærer at man stimulerer de gode bakteriene, og gjennom dette hemmer de bakteriene
som er skadelige for huden.
– Gjennom å tilføre probiotika og bruke

Trevor Steyn, grunnlegger av Esse Dette er en probiotika (en god bakterie).
Organic Skincare.
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prebiotika som næring til de gode bakteriene, kan man slå ut og minske de som er
skadelige for huden. Man kan også forbedre
hudens barrierefunksjon og hemme aldring,
sier Trevor Steyn, som er grunnlegger av Esse
Organic Skincare.
Den probiotiske hudpleieserien Esse Plus,
som består av serum, ansiktskremer og
øyekrem, er basert på den nyeste forskningen,
og ble introdusert på det svenske markedet
høsten 2015. I det nye serumet inngår hele
50 millioner levende nyttebakterier i hver
dråpe.
For å stimulere de gode bakteriene kreves
også rett pH-balanse. Esse-produktene har
derfor en pH-verdi mellom 4 og 5, og er også
uten giftige kjemikalier som kan virke negativt på balansen i hudens mikroflora.
– Hvordan ser da framtidsutsiktene ut for
probiotisk hudpleie?
– Vi tror at det er framtiden innen hudpleie. I løpet av fem år kommer det til å være
et allment kjent begrep, sier Christopher
Genberg, som er grunnlegger og medeier i
Esse Organic Skincare Sverige.
– Flere av de største globale hudpleieleverandørene forsøker i dag å utvikle levende
probiotisk hudpleie. Vi ligger likevel langt
foran øvrige produsenter innen denne teknikken.
Vi er først i verden med å tilby levende
probiotisk hudpleie, og har som mål å lede
denne utviklingen også i framtiden. Med
teknikken kan vi oppnå resultater på huden
som er bedre enn med tradisjonell hudpleie,
og uten å bruke syntetiske ingredienser, sier
han.
I Sverige og globalt selges Esses produkter
på utvalgte salonger og spa, men merket er
ennå ikke introdusert i Norge.

Nyvinning i
apotek
Tekst: Kristine Rødland

Huden koloniseres av en mengde ulike
mikroorganismer, der mangfoldet ser ut til
å spille en viktig rolle for å opprettholde
en normal og sunn hud. Typisk for mange
hudsykdommer er en unormal flora av
mikroorganismer. Dette komplekse samspillet har vi så vidt begynt å utforske og forstå.
– Hele verden har fokus på dette nå, det
er helt ny forskning, sier Sannie Yttergren
fra L’Oréal. Hun er Nordic Marketing
Manager for La Roche-Posay, som lanserer
kremen Lipikar Balm AP+.
Den inneholder den nye og patenterte
ingrediensen Aqua Posae Filiformis, som
skal manipulere hudens mikrobiom, og
gjennom dette behandle atopisk eksem og
andre tilstander i huden.
Mikrobiomet er hudens bakterielle
signatur, unik og spesifikk for hvert individ,
og noe L’Oréal har forsket på siden 2007.
– Fungerer den patenterte ingrediensen
Med nyheten Lipikar Balm AP+ ønsker La Rochepå samme måte som probiotika?
Posay å manipulere hudens mikrobiom.
– Probiotika kjennetegnes ved å ha
positive egenskaper og forekommer naturantallet av patogene bakterier. Den endrer
lig – men kan også tas som kosttilskudd.
sammensetningen av hudens mikrobiom,
Aqua Posae Filiformis finnes ikke naturlig
og kan derfor heller betegnes som prebiopå huden i utgangspunktet, men har vist
tika, sier Sannie Yttergren fra L’Oréal.
seg å ha positive egenskaper ved å stimulere
hudens immunforsvar, og dermed senke

Pre- og probiotika
styrker huden

Annemarie Börlind har med banebrytende forskning utviklet et kompleks
med pre- og probiotika som gjenskaper balansen i hudens bakterieflora.
Det tyske naturkosmetikkmerket har analysert hva som trengs for å
normalisere hudfunksjonene, i motsetning til det som tidligere har kjennetegnet pleie for sensitiv hud – å ta bort og utelukke.
Komplekset framstilles av yacon-rot, rødbete og mais, som stimulerer
den gode bakteriefloraen. Det inneholder også melkesyrebakterier som
styrker hudens immunforsvar og øker cellefornyelsen som gjør huden
glatt og smidig.
Serien som lanseres heter ZZ Sensitive. Den skal bidra til at sensitiv hud
lettere kan ta til seg virkestoffer som styrker og beskytter, og i tillegg
skal den gi antiage-effekt.
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Nye ZZ Sensitive fra det naturlige hudpleiemerket Annemarie Börlind.

Maria Åkerberg er først på markedet med hudpleie basert på levende plantestamceller som masseres inn i huden.

Verdensnyhet
Maria Åkerberg lanserer verdens første hudpleiebehandling med levende
stamceller fra planteriket, Pure Cell
Treatment.
Tekst: Gunilla Kempe

Den svenske hudpleiegründeren har allerede
kurset flertallet av sine forhandlere i den nye
ansiktsbehandlingen, som ble introdusert i et
hundretalls salonger i Sverige, Norge og USA
før jul.
Pure Cell er en energirik vekstcelle full av
antioksidanter, som dyrkes fram av Åkerbergs
selskap Dermanord i et beskyttet miljø, til
den har oppnådd en celleform som er et
forstadium til rosenrot.
– Behandlingen har en gunstig effekt på
huden både umiddelbart og på sikt, og passer
alle hudtyper og aldre, sier Åkerberg, som
er grunnlegger av Dermanord og det egne
varemerket MARIA ÅKERBERG.
Selv de som lider av en hudsykdom, som
akne, eller har sensitiv hud kan gjennomgå
behandlingen. De levende stamcellene har
vist seg å bare stimulere det friske i huden.
Behandlingen med levende plantestamceller skjer manuelt i flere steg, og huden for-

beredes gjennom en kraftfull ansiktspeeling.
Resultatet synes umiddelbart etter den første
behandlingen, men man anbefaler kurer på
fem behandlinger fordelt på én per uke.
– Stamcellebehandlingen gir en rekke
positive effekter. Man kan øke cellefornyelsen
og få huden til å reparere seg selv, stimulere
kollagenproduksjonen og beskytte huden
mot frie radikaler. Man kan også gjøre hudcellene mer motstandsdyktige samt gi huden
mer glød og spenst, sier Åkerberg.
Flere års utviklingsarbeid og mye
testing ligger bak lanseringen, og
Dermanord jobber nå videre med
å utvikle produkter med levende
stamceller fra andre vekster.

Vekstcellen er et forstadium til rosenrot,
og inneholder energirik næring i
den mest potente form.
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Skånsom

TCA
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Kjemisk peeling med trikloreddiksyre kan kun utføres av helsepersonell, men er likevel forlokkende for
mange hudpleiere.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock

TCA eller trikloreddiksyre skaper en kontrollert forbrenning i huden, og er en av de mest
brukte ingrediensene i medisinske peelinger.
Pensling med TCA er gjerne smertefullt,
innebærer risiko for pigmentforandringer
og krever lang tid til tilheling på grunn av
utstrakt flassing.
– Stadig flere hudpleieklinikker samarbeider nå med helsepersonell, og kan derfor
tilby medisinske behandlinger. Vi opplever
at det er et sug i markedet etter denne typen
peeling, som gir en etse-effekt, selv om også
peeling med glykolsyre og andre typer fruktsyre gir svært godt resultat, sier Grethe Marie
Grimen fra Beauty Products, som distribuerer pHformula på det norske markedet.
Nå kommer de med nyheten TCA Touch,
som er en TCA-«resurfacing» i stedet for en
TCA-peeling, og derfor mer skånsom i bruk.
Behandlingen er effektiv på solskadet hud,
fine linjer, arr og pigmenteringer, og inneholder 30 prosent TCA.
Peelingen har gelékonsistens og påføres
med fingrene. Man har derfor mer kontroll.
Den er mye mindre smertefull enn tradisjonell TCA-peeling, og innebærer lite til ingen
nedetid.
– Hvor mye og hvor lenge det vil flasse er
individuelt, og avhengig av hvor mange lag
som legges på, men det er uansett ikke snakk
om mye flassing. Det er også mye mindre
fare for postinflammatorisk hyperpigmentering.
TCA Touch er et revolusjonerende konsept
som gir intens stimulering og cellefornyelse.
De komplekse, aktive ingrediensene settes
sammen på en unik måte, og med et spesielt
leveringssystem, på samme
måte som med andre «skin
resurfacings» fra pHformula, sier Grethe Marie
Grimen.

– Vi har et litt annerledes tilbud enn våre
konkurrenter, som leverer sterke peelinger
forbeholdt sykepleiere og leger. Environ
har TCA for hudpleiere, med lav pH på 1
og lav TCA-konsentrasjon på 2,5 prosent.
Kombinasjonen av de to gir resultater, sier
Yvonne Palacios fra Esthetica, som distribuerer Environ i Norge.
Hun ønsker ingen «frosting», der trikloreddiksyren får proteinene i huden til å
koagulere slik at det dannes hvit farge, men
anbefaler heller et forløp på seks skånsomme
behandlinger.
– Vi er nye på markedet, og det er tøft å
selge inn en lavere TCA-prosent, men kundene lar seg overbevise når de ser resultatet.
Hjemmeproduktene med A-vitamin er likevel det viktigste i vårt regime, for uten dette
vitaminet fungerer ikke huden optimalt.
Man bør bruke A-vitaminkrem for å få fullt
utbytte av salongbehandlingen, påpeker hun.
Environs TCA-peeling er tillatt for
hudpleiere, men det kreves en sertifiseringseksamen.
– Den fjerner de syke cellene og beholder
de friske, i motsetning til sterke TCA-peelinger som skreller bort alt. Vi kan legge opp til
seks lag, noe som gjør peelingen tilsvarende
sterkere, men har så langt ikke hatt behov for
å legge på så mye.
Clouet når man skal vurdere peeling er
pH-verdien, ifølge Yvonne Palacios:
– Den må ned til basalcellelaget og løse
opp bindingene der, og til dette trenger den
en lav pH. Det produseres vekstfaktorer, og
de kjemiske prosessene foregår ganske lenge
i huden.

Palacios synes det er et tankekors at TCA
er strengt regulert, mens hvem som helst kan
jobbe med alle styrker av glykolsyre.
– Dessverre har jeg hørt om flere hudpleiere som jobber med TCA i høyere konsentrasjoner enn de har lov til. Det betyr at det
finnes useriøse selgere, påpeker hun.
Lill-Heidi Jentoft fra Spa Equipment, som
distribuerer den konkurrerende serien PCA
Skin, tror at mange hudpleiere er
usikre på regelverket, og hvor
mange prosenter TCA de har
lov til å bruke.
– Dette er en gråsone, og det
utvikles stadig nye formuleringer. Da man begynte å
behandle huden med kjemiske
peelinger, cirka 50 år tilbake
i tid, benyttet man singelsyrepeelinger. De ga gode
resultater, men bivirkningene
var store. Derfor begynte
man å eksperimentere med
kombinasjonspeelinger og
lavere doser, noe som gav
fantastiske resultater
og lite bivirkninger.
PCA Skin er kjent
som de første til å
kombinere ulike syrer
med antioksidanter,
anti-inflammatoriske
og fuktighetsgivende
ingredienser, sier hun.

pHformula MD er en ny,
medisinsk hudpleieserie.

TCA Touch fra
pHformula leveres
i ferdige kits som
også inkluderer
hjemmeprodukter.

Selv om TCA er forbeholdt helsepersonell, er det
ingen regel uten unntak. Er
du hudpleier og vil jobbe
med ingrediensen, kan du
ta en titt på hudpleieserien
Environ, som finnes i snart
40 salonger.
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Fruktsyrer

Fruktsyrer – eller AHA-syrer – trigger biologiske prosesser i huden,
og gjør at døde hudceller på hudoverflaten løsner. Denne oversikten
viser de ulike syrene som finnes på
markedet.
Tekst: Kristine Rødland og Kjersti Johansen
Foto: Shutterstock, Kristine Rødland og produsentene

– AHA-syrer eksfolierer ikke bare huden,
men gjør den tykkere og binder mer vann.
Linjer og rynker dyttes derfor ut. Vi kan fylle
ut huden ytterligere ved å tilføre hyaluronsyre, mens retinoider – eller A-vitamin – øker
celledelingen, sier dr. Joe Lewis, som er
kjemiker og en legende innen bransjen.
Han begynte å jobbe med AHA-syrer
i 1983, da han var med på å utvikle den
glykolsyre-baserte serien MD Formulations.
I det siste har han blant annet tatt fram
Elizabeth Arden PRO, som også gjør utstrakt

Kjersti Johansen, tidligere fagsjef i Dermanor,
og dr. Joe Lewis.

bruk av AHA-syrer.
– Da det første MD Formulations-produktet kom på markedet i 1985, valgte vi å jobbe
med glykolsyre. Men hadde vi visst det vi vet
i dag, ville vi valgt melkesyre i stedet. Den
har en viktig funksjon som signalmolekyl og
stimulerer huden til å produsere hyaluronsyre, noe vi behøver mye av, forklarer han.
– Det huden først og fremst trenger, er en
kombinasjon av retinoider og AHA-syrer.
I tillegg er det viktig å tilføre beskyttelse i
form av solfilter og antioksidanter. Dette er
det aller første man bør tenke på i forhold til
antiage, sier han.

Alle de ulike fruktsyrene virker eksfolierende på hudoverflaten og gir fuktighet,
men har også egenskaper som skiller
dem fra hverandre.
Melkesyre: Hudens eget signalmolekyl
ved sårheling. Virker fuktighetsgivende
og gjenoppbyggende på huden. Stimulerer celledeling, produksjon av fuktighetsfaktorer (hyaluronsyre) og bindevevsproteiner som kollagen. Gir generell
hudforbedring og virker på både uren
hud og tegn på hudaldring.
Glykolsyre: Virker på samme måte som
melkesyre, men kopierer bare effekten,
da syren ikke finnes naturlig i huden.
Virker litt mer aktivt antiage.
Mandelsyre: Eksfolierer bort opphopning av pigment og brukes derfor mye
for å redusere pigmentflekker og ujevn
pigmentering. Reduserer effektivt synligheten av porer.
Sitronsyre: Virker overflate-eksfolierende
og lysnende.

Guide til
syrer
Alfahydroksy-syrer (fruktsyrer)

Syrer: Glykolsyre (glycolic acid), melkesyre
(lactic acid), mandelsyre (mandelic acid),
sitronsyre (citric acid) med flere.
Begrensninger: Ingen.
Egenskaper: Virker eksfolierende på hudoverflaten samtidig som de kan trekke ned i

dypere hudlag og stimulere huden til raskere
fornyelse samt økt produksjon av fukt og
bindevev. Dypere effekter er avhengig av en
viss konsentrasjon, så en buffer er viktig for
å unngå for lav pH. Gir ikke avflassing og
man trenger ikke tid for tilheling.

Betahydroksysyre

Sterke syrer

Syrer: Salisylsyre (salicylic acid).
Begrensninger: Maks to prosent, registrert
som legemiddel.
Egenskaper: Virker eksfolierende og betennelsesdempende. Kan i høye konsentrasjoner gi irritasjon og avflassing, men slike
konsentrasjoner er kun tillatt for helsepersonell og sykepleiere.

Syrer: TCA/trikloreddiksyre (trichloroacetic
acid), fenol, isotretinoin (vitamin A-syre).
Begrensninger: Kun tillatt for helsepersonell
som lege eller sykepleier.
Egenskaper: Virker kraftig eksfolierende og
delvis etsende. Kan i høye konsentrasjoner
eksfoliere helt ned til papillær dermis slik at
punktblødninger oppstår. Gir avflassing etter
behandling, og man må beregne en ukes
rekonvalesens.
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Environ Alpha Day
Lotion SPF 15 er en
nyskapende solkrem som
inneholder melkesyre.

Doctor Babor Refine Cellular
AHA 10+10 Peeling Gel med ti
prosent AHA-syre og ti prosent
antioksidanter.
Elizabeth Arden PRO styrker
sin Brightening-linje med Skin
Brightening Serum og Brightening
Peel Pads, begge med melkesyre.

NY INNOVATIV TCA
RESURFACING
Et revolusjonerende konsept med intens stimulering
og cellefornyelse, meget god hudtoleranse og effekt.
TCA TOUCHTM resurfacing solution har evnen til å
kontrollere penetrasjonen av TCA og resulterer i en
unik og skånsom multifunksjonell behandling.

Kosmetikk 1 2016 | 39
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Health &
Beauty
2016
Hudpleiebransjen satte
hverandre stevne midt i februar.
Her er noen glimt fra messen!
Ved Kristine Rødland

Topp stemning hos Babor, som også hadde messens
største, fineste og mest prangende stand.
Bjørn Tjøstolvsen og Jeanette Frøshaug fra Tjøstolvsen
AS, som distribuerer Babor.

Hos Dermelie kunne man prøve Dr. Schrammeks
populære Green Peel.

Dermanor satser for fullt på Elemis, her representert ved
Solfrid Indrehus og Reidun Wang.

Ronja Hauan er produktutvikler for det nye sminkemerket FRØYA, som hadde
en travel messestand med
mye aktiviteter.

Anne Holmstrøm representerer Leighton Denny
neglelakk, og var fornøyd med messen.
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iMetric er et lett og hendig apparat som brukes til å
utføre hudanalyser. En verdenslansering fra Skinthal!

En inspirasjon til velvære og skjønnhet
Omsluttende velvære
Essentials Body Care
Rene, nærende ingredienser gir en helhetlig, sanselig
opplevelse. Denne komplette serien av kropps- og
badeprodukter har sitt opphav i tradisjonelle europeiske
behandlinger: varme mineralvannskilder, aromaterapi,
urteterapi og thalassoterapi (alger).
Oppdag vår økologiske kroppsolje – Ginger Bath & Body Oil.
Eteriske oljer fra ingefær, koriander og thailandsk ingefær gir
energi og styrker sansene samtidig som de gir fuktighet og
næring til huden.
Ytre skjønnhet, indre helse.

Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.
Kåret til beste muskelavslappende kroppsolje på
Earth Day Beauty Awards.

www.kerstinflorian.no • /kerstinflorianhudvard • @kerstinflorianswe

Nominert i kategorien Beste kroppspleieprodukt
luksus på Danish Beauty Award 2014!

Øyebrynskongen Fred Hamelten har mye nytt på
gang, men denne lille krabaten var kun til låns.

Health &
Beauty
2016
Carl-Arne Meyer
Melin fra Bad Norwegian,
som snart lanseres i KICKS
i Norge, Sverige og på nett.
Gutta hadde en enkel men
tøff stand.

Therese Bunæs fra Hudhelse hadde med seg Wendy Coskran fra
Colorescience i USA på sin stand.

Erlend Bratland i aksjon med sminkekosten for Cover Brands, som i tillegg til å drive nettbutikk også har
agentur på KIDE Cosmetics, The Balm og andre merker.

Det var mye
øyevippeaktiviteter, og for
første gang ble det
arrangert NM i
vippeextension.
Marina Engervik
presenterte sitt eget
hudpleiemerke,
Marina Miracle,
laget i Norge.

Maria Grunditz viste fram nyheter fra
Kerstin Florian, deriblant apparatet
K-Lift, som gir naturlig ansiktsløft.

L’Oréal er i ferd
med å fornye
Decléor, og hadde
en rålekker
messestand.
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Neglakademiet lanserte en helt ny CND spaserie
for hender og føtter.



profil

Elisabeth Sandager er interessert i historie, strategi og
merkevarebygging, og snakker mange språk flytende.

Fighting spirit
Elisabeth Sandager er internasjonal
toppsjef i L’Oréal Luxe. Hun er
kjent for sin positive innstilling og
evne til å motivere.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
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– Alt er mulig. Gi aldri opp, er mottoet til
Elisabeth Sandager. Hun har base i Paris, og
har siden 2007 vært øverste sjef for luksusmerket Helena Rubinstein.
Sandager har dansk far og ungarsk mor, ble
født i Kongo, og har dessuten bodd i både
Egypt, Sverige og Polen. Nærheten til fransk
kultur har hun vokst opp med. Hun har en

internasjonal tilnærming også når det gjelder
karrieren, og kombinerer kreativitet med
merkevarebygging og strategi.
Hun startet opp i L’Oréal i 1981, som
produktsjef i Danmark, og fikk etter hvert
internasjonale oppgaver. Opp gjennom årene
har hun jobbet med mye forskjellig, også
utenfor L’Oréal. Blant annet har hun hatt

lederstillinger i danske Bang & Olufsen og
franske Kookaï.
I 2007 vendte hun tilbake til L’Oréal
som International General Manager for
Helena Rubinstein. To år senere ble hun i
tillegg direktør for japanske Shu Uemura og
kinesiske Yue Saï – tre ulike varemerker som
alle inngår i den internasjonale L’Oréal Luxeporteføljen.
– Uansett hvilken suksess og gode resultater
jeg har oppnådd, så er det å hjelpe mennesker
til å vokse og ha det gøy på jobben det viktigste for meg, forklarer Sandager.
Hun har et utadvendt og strålende vesen,
og er godt kjent i bransjen for å være både
dyktig og klok. Hun er strategisk og visjonær.
Kreativ og energisk. I tillegg mestrer hun
kunsten å tilpasse karriere og personlig liv.
– Jeg har to flotte døtre, og det å være mor
er så betydningsfullt. Samtidig kan jeg ikke
bare være hjemme – jeg trenger stimulans for
hodet. Det å balansere jobb og privatliv er
avgjørende, og det lar seg absolutt gjennomføre, mener hun.
Sin positive innstilling fikk hun god bruk
for da hun ble alene med sine to døtre. Begge
fedrene gikk bort.
– Det å fokusere på det gode og gi det
beste til barna selv i vanskelige perioder, var
avgjørende. Man må gi uten å tenke på seg
selv. Å tenke på denne måten var til stor hjelp
for meg, sier hun.
– Har du alltid vært sterk?
– Det skjedde noe med meg da jeg var ni
år. Jeg falt ut i vannet i en havn, og det kom
en stor ferge mot meg. Jeg fikk øye på en
stålwire, og klatret for livet opp etter den.
Heldigvis gikk det bra, for ellers hadde jeg
nok ikke vært her i dag, forteller hun.
Å klatre på karrierestigen ble Sandagers
yrkesvei. Hun stortrives som direktør for
Helena Rubinstein, og har reposisjonert merket til nye høyder. Noe av det første hun satte
i gang med, var å klassifisere alle dokumentene som handler om historien og produktene. Merket Helena Rubinstein står for over
100 nyvinninger, noe som er eksepsjonelt
innen kosmetikkindustrien.
– Helena Rubinstein er spesielt fordi det er
det eldste kosmetikkmerket, og har de fleste
«first kind»-oppdagelser. Det har jeg sjekket
historisk med andre merker. Vi har alltid vært
vitenskapelig langt fremme, og det skal vi
fortsette med, fastslår hun.
Helena Rubinstein levde fra 1870 til
1965, og regnes for å være en legende innen
kosmetikkindustrien. Hun var svært engasjert
i forskning og medisin.
I 1902 åpnet hun forretning i Melbourne.
Der solgte hun sin egenproduserte hud-

krem Valaze, og det
ble opptakten til en
eventyrlig historie. Allerede i 1907 begynte
Helena Rubinstein
å kombinere hudpleieteknikk med
elektrisitet, noe
hun hadde lært av
hudleger.
I 1908 lanserte hun
den første moderne
nattkremen, og i
Ansiktskremen Re-PLASTY
1910 kom det første
Age Recovery er Sandagers favoritt.
dyptrensende hudproduktet. I 1939
solgte hun verdens første vannfaste maskara,
og i 1948 lanserte hun Sun Twins – et nyskapende sett med solkrem og solpudder.
– Mme Rubinstein var alltid avant garde,
hun var tidlig ute med så utrolig mye. Mange
vet at hun skapte den første maskaraen, og
hun var også den første til å definere de ulike
hudtypene. Det skjedde allerede i 1910,
og hun samarbeidet med en hudlege. Nå
samarbeider vi med Laclinic Montreux og
Dr Michel Pfulg, som det eneste kosmetikkmerket. I tillegg var vi først ute med å bruke
vegetale stamceller i hudpleieprodukter, sier
Sandager.
Hennes personlige hudpleiefavoritt er
Re:Plasty Age Recovery, som reparerer og
tilfører fuktighet til huden.
– Age Recovery dag- og nattkrem kan jeg
ikke leve foruten, jeg må ha dem også på
reise. Kremene har en spesiell og myk konsistens som er med på å gi en ekstra lindrende
effekt.
– Har konsistensen da en egen virkning?
– Innen premium hudpleie betyr konsistens og nytelse svært mye. Det skal føles godt
når vi påfører produktene. Personlig glede er
avgjørende for å kjøpe noe igjen, og dessuten
medfører en god konsistens at effekten faktisk blir bedre.
Vi er i gang med studier som belyser hvilke
virkninger konsistenser har, hvilke signaler de
sender til hjernen og dermed huden. Effekten
er umiddelbar, viser det seg. Det er fascinerende at vitenskapen kan bidra til å gi så
tydelige resultater, sier en engasjert Elisabeth
Sandager.
Disse oppdagelsene synliggjøres i Helena
Rubinsteins hudpleienyhet Prodigy Reversis,
der det legges stor vekt på konsistenser og
sanselighet.

Nye Prodigy Reversis skal reversere
hudens aldring med plantestamceller og
ekstrakt fra edelweiss.

– Bevar en «fighting spirit», og gjør kun det du virkelig tror på, er rådet fra Elisabeth Sandager.

Helena Rubinstein var tidlig ute med mye, og er en
legende innen bransjen.
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Produktnyheter

Babor

BABOR lanserer SKINOVAGE PX Winter Protect Cream som
«kler» huden i en myk, behagelig kappe, og styrker barrierefunksjonen på omtrent samme måte som vitamin E.
Keratiniseringsprosessen stimuleres slik at det legges et
sterkt, beskyttende «skjold» på hudoverflaten. Shea Butter og
Macadamia reparerer og regenererer skadet hud, slik at den
blir myk og smidig. Rødhet og
stramhet reduseres betraktelig. Samtidig beskytter algeekstrakt og alpine stamceller
mot miljørelatert aldring
(veil. pris kr 795/50 ml).
Tjøstolvsen AS
tlf: 51 95 93 00

SISLEY

Sisley lanserte bestselgeren Sisleÿa Global Anti-Âge i 1999,
og nå kommer oppfølgeren: Sisleÿa L’Intégral Anti-Âge.
Nyheten virker ikke bare på genetisk og miljømessig aldring,
men også aldring som skyldes personlig livsstil. Travelhet,
stress, overforbruk, sorger og bekymringer er med på å skape
ubalanser i cellenes biologiske livssyklus, som påvirker ansiktet enda mer enn de andre formene for aldring.
Sisleÿa er beriket med nye og
supereffektive ingredienser basert
på planter, som hjelper cellene til
å fungere optimalt. Kremen fås i
to lekre konsistenser, og de foryngende resultatene er enestående
(veil. pris kr 3535/50 ml).
SISLEY
tlf: +45 33 38 46 30

BÖRLIND

ZZ Sensitive er en ny hudpleieserie med pre- og probiotika og
antiaging for sensitiv hud. Nature & Science virker sammen
i Börlinds ZZ Sensitive-serie, som nå relanseres med helt nye
komposisjoner, nye antiaging-produkter og øyekrem.
Pre- og probiotika fra sukkerarter og melkesyre normaliserer,
balanserer og styrker hudens mikroflora. Serien består av mild
rengjøring, fuktgivende ansiktsgel, beskyttende dag- og nattkrem, regenererende dag- og nattkrem samt øyekrem (veil.
pris fra kr 300 til kr 500).
Nature Treats AB
Tlf: +46 173 31 100

An n o n se

VOYA

Pearlesque Hydrating Moisturiser er den ultimate ultranærende dagkrem med jerikorose, laminaria algeekstrakt,
baobab og arganolje, som i perfekt synergi booster hudens
fuktighetsnivå, styrker cellenes struktur og reduserer sensitivitet. Granatepleekstrakt øker kollagenproduksjonen mens
gresskarkjerneolje gir nydelig glød.
Dagkremen er 100 prosent naturlig og sertifisert av Soil Association. Den lyser opp huden innenfra, og resultatet er en
hud som er fuktet, beskyttet og
med en perlende glød (veil. pris
kr 995/50 ml).
Spa Elixir
Tlf: 902 80 454
info@spaelixir.no

NIP + FAB

Endelig lanseres NIP + FAB i Norge. Serien frontes av Kylie
Jenner fra The Kardashians, og har fått massiv omtale i sosiale
media.
Dragon’s Blood-serien består av produkter med salisylsyre
og hyaluronsyre som gir umiddelbar fukt og fylde til huden.
Produktene er også tilsatt trollhassel, som gir
huden en jevnere og friskere overflate. Dragon’s
Blood-serien består av serum, pads og ansiktsmaske, og distribueres
av MASQ Cosmetics
(veil. pris fra kr 169 til
kr 339).
MASQ Cosmetics
Tlf: 23 03 63 10
post@masq.no

ELEMIS

Den nye Nourishing Omega-Rich Cleansing
Oil fra ELEMIS er sammensatt av ingredienser fra urtiden, og utviklet ved hjelp av dagens
mest avanserte teknikker.
Denne lette, men effektive oljen er en mester
i å gjenopprette hudens balanse og ivaretar
dens verdifulle mikroflora. En delikat blanding av mer enn 90% naturlige oljer arbeider
sammen for skånsomt å fjerne smuss, forurensning og makeup, samtidig som huden får
næring. Lanseres i mars (veil. pris kr 449/195
ml).
Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no
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Anno nse

Produktnyheter

HYNT BEAUTY

WELEDA

Spa Elixir
Tlf: 902 80 454
info@spaelixir.no

Vitalkost AS
Tlf: 33 00 38 70

Velluto Pure Powder Foundation er en fuktgivende, kremete
pudderfoundation som gir en myk og fløyelsglatt finish. Formulert med foryngende og helbredende økologiske ekstrakter.
Pudderet glir lekende lett på, demper rødhet, jevner ut misfarging og holder huden perfekt
fuktet hele dagen. Helt uten
hudirriterende bismuth
oxychloride, nanopartikler
og potensielt skadelig talkum. Finnes i 7 farger med
mulighet for refill (veil. pris
kr 775 inkl. kost).

WOODY’S

«Male grooming» er i skuddet som aldri før! Woody’s er et
livsstilsmerke som fokuserer på enkel bruk av enkle produkter,
som lukter godt og får jobben gjort. Det er en komplett serie
for skjegg og hår, som er utviklet i samarbeid med frisører
og stylister. Woody’s selges
kun i utvalgte kanaler, og gir
god «value for money» (veil.
pris fra kr 79 til kr 189).
MASQ Cosmetics
Tlf: 23 03 63 10
post@masq.no

JOHN FRIEDA

Frizz Ease Miraculous Recovery Shampoo & Conditioner
er en kraftfull duo som rengjør, reparerer og gjenfukter fra
første bruk. Amino Repair Complex og viktige næringsstoffer
tar hånd om splittede tupper gjennom å reparere lipidbeskyttelsen og motvirke krus. Frizz Ease Miraculous Recovery Intensive Masque er en hårinnpakning
som reparerer håret i dybden uten
å tynge det ned. Frizz Ease Miraculous Repairing Créme Serum er en
lett, ikke-fet formula som minimerer
krus, behandler splittede
tupper og reparerer skader
fra varmestyling (veil. pris
fra kr 109 til kr 129).

Jardin de Vie betyr «Garden of Life», og er navnet på de
tre nye økologiske parfymene til Weleda. Lett og autentisk
parfyme med dufter fra økologiske planter, blomster og urter.
Naturlige dufter er dypere og
mer komplekse, og berører oss
på en mer helhetlig måte. Et godt
alternativ for deg som reagerer på
syntetisk parfyme. Velg mellom
frisk og fruktig Agrume, romantisk og eksklusiv Rose, eller myk
og sensuell Grenade (veil. pris kr
399/50 ml).

MINI MANI MOO

Mess No More fra Mini Mani Moo er en revolusjonerende, flytende maskeringstape spesiallaget for negler. På bare et halvår
har produktet hatt mer enn 100 millioner videovisninger på
internett!
Man applikerer den flytende formuleringen rundt neglen, og
den stivner raskt til en beskyttende latekshinne. Når manikyren er ferdig drar man enkelt bort latekshinnen. På denne
måten blir det mindre søl og mer skånsomt for huden rundt
neglen. Produktet kan også brukes som underlakk om man enkelt vil kunne fjerne lakken uten lakkfjerner (veil. pris kr 189).
J. Nordström
Handels AB
Tlf: +46 8 544 81 544

ANATOMICALS

En bade- og kroppspleieserie som er morsom, lekker og freidig. De kreative forpakningene har kvikke slogans, attitude og
humor. Produktene har herlige dufter og bra priser (veil. pris
fra kr 19 til kr 99).
J. Nordström Handels AB
Tlf: +46 8 544 81 544

Kao Sweden AB
Tlf: +46 8 556 02 070
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Har du prøvd Kerstin Florians økologiske kroppsoljer?
Revitalizing Bath & Body Oil
Rosmarin, lavendel og fennikel
bidrar til å styrke og rense kroppen.
Myker opp og gir næring til huden.
Lavender Bath & Body Oil
Lavendelolje og E-vitamin gir en
følelse av ro og gir fuktighet og
næring til huden.

Team Chanel er på plass

Ginger Bath & Body Oil
Energigivende olje med ingefær
og koriander. Bidrar til å varme og
stimulere kroppen.

Chanel Norway AS har etablert seg i nye lokaler i Øvre Slottsgate i
Oslo sentrum. Kontoret bemannes av Ida Lund Hermanrud, Melissa
Malka (i permisjon) og andre som har jobbet med merket i Engelschiøn Marwell Hauge, som hadde agenturet fram til 1. februar.

www.kerstinflorian.no

merkevareregister
a

Ab Crew/MASQ Cosmetics
Adam & Eve Wax/Waxing Palace &
Products
Anatomicals/J. Nordström Handels
AntiBac/Everyhair
Ardell/J. Nordström Handels
Astonishing Nails/Beauty Products

B

bareMinerals/Dermanor
Beauty Lashes/Beauty Products
Be Confident/MASQ Cosmetics
Belladot/MASQ Cosmetics
Benev/Beauty Products
Berodin/Waxing Palace & Products
Beyond Wishes/Dermanor
Bioslimming/Beauty Products
Bitchn’ Brows/La Cosmetica
Bliss/Dermanor
Brow by Mii/Beauty Products
Börlind/Nature Treats

C

Callus Peel/SkinNordic
Charles Worthington/Beauty
Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Christian Faye/Beauty Products
Ciaté/NOR Cosmetics
Clean and Easy/Hudpleiegrossisten
CND Shellac/Neglakademiet
CND Vinylux/Neglakademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Cosmocology/Beauty Products
Crack/Everyhair

D

Darphin/Beauty Products
de_CURE/de_CURE Norway
Denman/Everyhair
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/HH Cosmetique
Dina Bellè/Hudpleiegrossisten
Diva/Everyhair
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dresdner Essenz/CosMie
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie
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E

Eco Tools/MASQ Cosmetics
Elemis/Dermanor
Elina/CosMie
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Esqido/Beauty Products
Exuviance/Health & Beauty of
Scandinavia

F

Fiberwig/J. Nordström Handels
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flirties/Beauty Products
Fountain/MASQ Cosmetics
FRØYA Cosmetics/La Cosmetica
Fudge Urban/Beauty Products

G

Gatineau Paris/HH Cosmetique
Gaya Mineral Makeup/MASQ
Cosmetics
Giovanni/CosMie
Grace Cole/MASQ Cosmetics
Grow Gorgeous/MASQ Cosmetics
Guinot/Beauty Products

H

Hair is Fabric/MASQ Cosmetics
Hand Chemistry/MASQ Cosmetics
Herbalind/CosMie
HerStyler/MASQ Cosmetics
Hive of Beauty/HH Cosmetique
Human + Kind/J. Nordström
Handels
Hynt Beauty/Spa Elixir

I

Inhibitif/MASQ Cosmetics
Intraceuticals/Beauty Products

K

Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Keune/Everyhair
Kisby/CosMie
Kissed by Mii/Beauty Products

l

LaBeeby/HH Cosmetique
Lalicious/NOR Cosmetics
Lash B Long/Hudpleiegrossisten
Lashem/Beauty Products
Leighton Denny/SkinNordic
Lepo/CosMie
Little Green/Beauty Products
Love Boo/MASQ Cosmetics
Lucrèce/Inci Skin Care
Lytess/Beauty Products

M

Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Magnetic Lash/NOR Cosmetics
Mama Mio/Beauty Products
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
MaskerAide/NOR Cosmetics
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Miriam Quevedo/Prettygood
MXL Hair Extension/Beauty
Products

N

ND Norma de Durville/Spa Elixir
NeoStrata/Health & Beauty of
Scandinavia
Nicka K New York/MASQ
Cosmetics
NIP+FAB/MASQ Cosmetics
Nimue/Beauty Products
Nueva/J. Nordström Handels

O

Organic Colour Systems/Frisørgrossisten

P

Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels
Pinks Boutique/Spa Elixir
PureBeau/Beauty Products
Pure Colors/Beauty Products
Pure Lash/La Cosmetica
Pure White/La Cosmetica

R

Real Techniques/MASQ Cosmetics
Recipe for Men/MASQ Cosmetics
Refectocil/Hudpleiegrossisten
Revaléskin/Dermanor
Root Vanish by Kazumi/Everyhair
Rosa Graf/Isaksen & CO

S

Salonsystem/HH Cosmetique
Sanctuary Spa/Beauty Products
Sara Happ/NOR Cosmetics
SASS/Waxing Palace & Products
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Silver Fox/Hudpleiegrossisten
Sisley/Sisley
Skinpen/Beauty Products
St. Tropez/Beauty Products

T

Tape It/La Cosmetica
Thalgo/Skinthal
Thalion/HH Cosmetique
ThaliSense/HH Cosmetique
Tints of Nature/Frisørgrossisten
ToGoSpa/NOR Cosmetics

V

Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
Vivian Gray/MASQ Cosmetics
VOYA Organics/Spa Elixir

W

W7/MASQ Cosmetics
Woody’s/MASQ Cosmetics

leverandørregister
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
Fax: 23 19 10 01
beautyproducts.no
CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
cosmieas.com

de_CURE Norway
Enerbakken 3C
1768 Halden
Tlf: 472 49 248
decure@hotmail.no
decure.com
Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no
Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no
Everyhair AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
Fax: 32 81 33 01
post@everyhair.no
everyhair.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
Fax: 63 98 22 61
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.no
Health & Beauty of
Scandinavia
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

HH Cosmetique
Helse og Hudpleiesalongen AS
O. Skasliensvei 11
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

Hudpleie grossisten AS
Hudpleiegrossisten AS
Garver Ytterborgs vei 98
0977 Oslo
Tlf: 479 71 044
tor@hudpleiegrossisten.no
hudpleiegrossisten.no
Inci Skin Care AS
Parkveien 41
0258 Oslo
Tlf: 952 42 895
info@lucrece.eu
lucrece.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
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
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

Neglakademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no
Prettygood AS
Jacob Fayes vei 8
0287 Oslo
Tlf: 481 52 350
gry@prettygood.no
prettygood.no

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

La Cosmetica AS
Frognerveien 44
0266 Oslo
Tlf: 400 90 527
post@lacosmetica.no
bellessa.no
bitchnbrows.no

Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
anne@spaelixir.no
spaelixir.no
voyaorganics.no
pinksboutique.no
ndvoks.no

MASQ Cosmetics
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf: 23 03 63 10
Fax: 23 03 63 11
post@masq.no
masq.no

Waxing Palace & Products
Jacob Aalls gate 13
0368 Oslo
Tlf: 22 60 00 76 (tast 2)
kurs@waxingpalace.no
waxingproducts@waxingpalace.no
waxingpalace.no

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

butikkdata
EasyUpdate AS
Solvangveien 17
5519 Haugesund
Tlf: 400 04 079
post@easyupdate.no
easyupdate.no
ledigtime.no

spamøbler og
innredning
Molto AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 469 52 850
anita@everyhair.no

frisørmøbler
og innredning
Everyhair AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
Fax: 32 81 33 01
post@everyhair.no
everyhair.no

skjønnhet i
abonnement
Glossybox Sweden AB
Drottninggatan 108
SE-113 60 Stockholm
marketing@glossybox.no
glossybox.no

Vil du være med i merkevare- og leverandørregisteret?
Ta kontakt med Kristine Rødland på 909 65 259 eller krrodland@gmail.com.
Registeroppføring på print og på nett koster kr. 2500,- eks.mva per år,
pluss eventuelt kr. 500,- eks. mva i tillegg for logo.
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klassiker

Aromatics Elixir
Denne parfymen har overlevd i mer enn 40 år, og fått status som kultobjekt.

Aromatics Elixir fra Clinique ble lansert i 1971, og har
ikke endret verken utseende eller komposisjon siden.
Derimot ble det lansert en ny variant i februar 2015.
Aromatics Elixir ble skapt av Cliniques medgrunnlegger Carol Phillips og parfymelegenden Bernard
Chant, som brukte to år på å utvikle duften. Oppgaven
var å skape en ny dimensjon av Clinique, som reflekterer merkets kliniske opprinnelse.
Aromatics Elixir er en kompleks duft som
kombinerer mange forskjellige ingredienser. Den
hører til chypre-familien, og skifter vesen alt etter
kjemien til kvinnen som bærer den.
Duften har aromaterapeutiske egenskaper med
innslag av krydderurter og kostbare blomsteroljer

som ikke bare lukter godt, men som også virker inn på
kropp og sjel.
Roseessens, som er kjent for å være styrkende og
astringerende, inngår som ingrediens i duften, sammen
med appelsinblomst, sandeltre og kamille. I bunnoten
finnes det typiske chypre-ingredienser som patchouli,
amber, musk og vetiver.
Duften oppleves best hvis du sprayer den ut i luften for så å vandre inn i duftsløret. Da utfolder den
seg naturlig, og vil aldri bli for sterk.
Den har en oppløftende virkning, og er rett og
slett verdens første aromaterapeutiske parfyme.
I tråd med Cliniques filosofi, er dessuten alle
ingrediensene klinisk testet.

Aromatics Elixir er
mer enn en parfyme – i
1971 definerte den en
helt ny tidsånd.

Parfymen ble skapt av Bernard Chant, som også laget
mange dufter for Aramis og Estée Lauder.
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Annonse fra New York Times, oktober 1971.

THE EXPERIENCE IS EXCEPTIONAL,
THE RESULTS ARE REAL
ELEMIS, the leading British skincare and spa brand, brings together
the power of nature, science and aromatics. Our continuing
mission is to stimulate the skin – to keep it functioning through
products and formulas that deliver every time.
Be part of the future of skincare.
Be part of ELEMIS.

... er landets ledende portal for timebestilling på nett!
Over en halv million kunder har bestilt time gjennom ledigtime.no. Det viser hvor
viktig det er med online timebestilling.
På Ledigtime.no finner du alle frisørsalongene i Norge med onlinetimebok!
Ikke gå glipp av potensielle kunder.
Som kunde hos Easyupdate vil din salong bli prioritert øverst med logo.
Er din salong på Ledigtime.no? Hvis ikke ring oss på 40 00 40 79
ELEMIS
www.dermanor.no og www.elemis.no

ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream

ONE SOLD EVERY TEN SECONDS

Finn din forhandler på www.elemis.no

Elemis Norge

Returadresse: KOSMETIKK, Solveien 110 C, 1162 Oslo

Pleier i dybden
og gir perfekt
finish.

Kosmetikk 1/2016

Fagbladet for hele skjønnhetsbransjen

En foundation for alle behov
CoverBlend Skin Caring Foundation SPF 20
CoverBlend Skin Caring Foundation gir ikke bare
en perfekt finish som varer hele dagen.
Den pleiende sammensetningen trekker dypt
ned i huden der den minimerer aldringstegn,
tilfører fukt og beskytter huden.

Vårens nye

MAKEUP

Fra morgen til kveld.
Passer også til svært sensitiv hud.

SPF 20 mot skadelig UV-stråling
Uparfymert, oljefri
Pleiende ingredienser

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
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

ANTIAGE
+
NYX
DECIEM
THE WELL

TCA-peeling
Nyttige bakterier
Levende stamceller
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