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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN
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Vårens nye

trender

JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*
*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

+

ISADORA
SMITH & CULT
EROMA

MAKEUP
NEGLER
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NYHET

Definerte
fyldige
bryn

Sculpting Brow Builder
En hur�gtørkende brynsmascara i tre nyanser som er enkel
å påføre og gir et naturlig resultat. Inneholder ﬁbre som
former og gir et inntrykk av fyldigere bryn.
Tilgjengelig i fargene: Fair, Medium og Darker

Forurensning fremskynder
hudens aldringsprosess
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Nyhet
daily superfoliant

– ditt første forsvar mot forurensning

Eksfolierende pulver som
renser huden og fjerner
giftstoffer som befinner
seg dypt i porene
Høyaktiv formel som
bekjemper pigmentflekker,
ujevn hud og fine linjer
forårsaket av forurensning

daily superfoliant
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Leder
Nyhetsmiks
Vårens makeuptrender
Vårens negletrender
Smith & Cult
IsaDora – ledende på makeup
Nordisk supermat for bedre hud og helse
Hudpleie i tablettform
Eroma Perfumes
Møte med Thor Hauge fra Douglas
Fem trender for framtiden
Markedsføring i sosiale medier
Ny kassasystemlov
Karrieretips for butikkselgere
Produktnyheter
Merkevare- og leverandørregister
Klassiker: Sisley Émulsion Écologique

FORSIDEBILDE: Candice
Swanepoel for Biotherm.
Publisert med tillatelse fra
L’Oréal Norge.

Makeupmerket Smith & Cult lanseres nå i Norge.

KOSMETIKK
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GREEN PEEL®
NATURLIG HUDFORNYELSE

THE
POWER OF
NATURE

ANTIRYNKE MED RESULTATER
PÅ MINIMUM AV TID FOR EN SUNN,
STERK OG SPENSTIG HUD.

@greenpeelnorway

Dr. med. Christine
Schrammek Norge

FOR NÆRMESTE SALONG POST@DERMELIE.NO
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Et nytt år er i gang, og vi håper du vil
hygge deg med denne første utgaven av
KOSMETIKK.
Et tema som går som en rød tråd gjennom
dette nummeret, er butikkdrift, salg og
handel. Norsk handel er delvis i medvind, og
har hatt en nokså jevn omsetningsvekst over
lengre tid. Men mange er bekymret for den
sterke veksten i salg av kosmetikk på nett.
Johanne Kjus, som er fagsjef med ansvar
for handel i Virke, forteller at nettmarkedet
for kosmetikk vokser fire ganger så raskt som
omsetningen i butikk. Hun forventer en
årlig vekst i kosmetikk på nett på 35 prosent
de neste årene, men tror heldigvis ikke at
nettmarkedet vil vokse i det uendelige.
– Vi vil nok finne et balansepunkt, sier
hun.

“

Vi blir glade for alle som følger
oss, liker og deler.
Så hvordan skal vi navigere i dette
omskiftelige landskapet? Det skal vi belyse i
denne utgaven av KOSMETIKK.
Vi har fått byrået Bespoke Copenhagen
til å beskrive hvilke shoppingtrender som
gjelder for de yngste forbrukerne, som hører
til Millennials-generasjonen, og hvordan
disse vil påvirke bransjen.
Et sentralt poeng er demokratiseringen
av teknologi: digitale verktøy skaper nye
muligheter, og blir stadig viktigere for både
handelen og de store merkevarene i bransjen.
Shiseido America har nå kjøpt MatchCo,
en app som omtales i artikkelen fra Bespoke
Copenhagen. Ved hjelp av mobilkameraet
kan du scanne huden din og få en perfekt
tilpasset foundation.
Thor Hauge, som er en pionér i parfymeribransjen, har vi også tatt en prat med. Han
forteller om omnikanal-prosjektet han har
dratt i gang med Douglas.
Omnikanal er neste generasjons retail,
og innebærer at netthandel og fysisk butikk
nærmest smelter sammen. Kunden veksler
hele tiden mellom forskjellige salgskanaler,
plattformer og enheter, og med en omnikanal-strategi skal denne kundereisen bli mest
mulig sømløs.
Videre har vi en artikkel om den nye kassasystemloven som trådte i kraft ved nyttår,
og som innebærer at du kanskje må bytte ut
kassen din.

Og sist, men ikke minst, så har vi vært på
foredrag om markedsføring gjennom sosiale
medier. Tar du til deg rådene fra Ingvild
Moen, som driver firmaet Resonate, kan
også du bli en sosial superhelt! Det er nyttig
kunnskap for alle som driver en bedrift, liten
eller stor, og ønsker å nå ut til kunder.
Facebook er det største sosiale mediet
i Norge. Med 3,2 millioner norske brukere
blir det trangt om plassen i nyhetsfeeden,
men det er likevel Facebook vi har valgt å
satse på med KOSMETIKK. Gi oss gjerne
en like! Vi blir glade for alle som følger oss,
liker og deler.
Vi er nå i vår femte årgang (hurra!), og får
mange gode tilbakemeldinger på vårt konsept. Det er ikke tvil om at KOSMETIKK er
bransjens foretrukne blad. Vi henvender oss
til hele bransjen og har et bredt nedslagsfelt,
noe som gjør oss godt rustet sammenliknet
med våre konkurrenter.
I tillegg er vi synlige på nett. Her legger vi
ut nyheter fortløpende, så vi håper dere jevnlig går inn på kosmetikkmagasinet.no for å
følge oss også der!
Merkevare- og leverandørregisteret ligger
også på nettutgaven vår, og i tillegg har vi
stillingsannonser, noe som blir stadig mer
populært. Har du gått glipp av et blad, kan
også alle utgavene leses digitalt på kosmetikkmagasinet.no.
Vi gleder oss til et nytt og innholdsrikt år
med bransjen!

©2015 Syfy Media, LLC. Jordin Althaus/Syfy, Make-up Artist Walter Welsh

Verdens ledende messer for proffe fagfolk

Internasjonal ledende
messe for kosmetikk, neglog fotpleie, wellness, spa

©Foto: Egbert Krupp // Konzept & Haare: Oliver Szilagyi

©www.goodshoot.com

Fagmesse - Show - Kongress
for den internasjonale
frisørbransjen

Fagmesse for
makeupartister og
visagister

31. mars - 2. april 2017

1.+ 2. april 2017

1.+ 2. april 2017

www.beauty-duesseldorf.com

www.top-hair-international.com

www.make-up-artist-show.com

Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111 B _ N-0273 Oslo
Andreas Totzauer
Tel. +47 22 12 82 12 _ Fax +47 22 12 82 22
totzauer@handelskammer.no
www.handelskammer.no


NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Eva Rose/Green Spirit og produsentene

Made in Switzerland
Hormeta finnes nå i Norge.
Hudpleiemerket selges gjennom
bergensfirmaet Nordic Skin
Care AS, som drives av Therese
Eide. Hun fikk opp øynene for
merket under en tur til Paris, og
har nå fått enerett på distribusjon for hele Norden.
– Vi er i en etableringsfase,
ønsker flere forhandlere, og har
i første omgang fokus på parfymeri og apotek, forteller hun til
KOSMETIKK.
Hormeta har sin egen
forskning og produksjon i
Sveits, og ble etablert i
1949.

– Det er en helt unik hudpleieserie som både gir umiddelbar og varig eﬀekt. Sveitsiske
planteekstrakter kombineres
med ingredienser som Matrixyl
3000, retinol, hyaluronsyre, gull
og edelstener. Selve grunnpilaren er bruken av ioniserte sporstoﬀer som virker dypt i huden
og gir raske og synlige resultater,
sier Eide.

Re-Generation Serum
gir huden fuktighet,
fylde og glød.

Ingunn Mathisen fra Green Spirit spesialiserer seg på økologiske produkter.

Nytt utstillingsvindu
Green Spirit har nylig åpnet
konseptbutikk ved Bogstadveien
i Oslo. Ingunn Mathisen, som
er daglig leder og grunnlegger,
bestemte seg for å gå fra netthandel til fysisk butikk da hun fikk
nyss om at lokalet var ledig, men
har båret på en drøm om dette
lenge.
– Det er bra å ha et vindu ut
til markedet, og nettkundene

våre kan nå komme hit for å få
veiledning og bli mer kjent med
produktene, sier hun.
Green Spirit har agentur på alle
merkene som selges i butikken.
De forhandles også gjennom hudpleieklinikker og helsekostbutikker, avhengig av
hva som passer
i den enkelte
kanal.

Kun for menn
Depot er en serie med enkle og moderne
groomingprodukter som lanseres av
Topshelf. Her finner mannen det han
trenger for å pleie hår og skjegg.
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Gold Shining Mask kombinerer
ioniserte sporstoﬀer med ekte gullstøv og provitamin B5.

Nye tider i taxfreehandelen
Nå kan du forhåndsbestille taxfreevarer
på nett etter Klikk & Hent-prinsippet.
Travel Retail Norway tilbyr dette fra 1.
mars i sine butikker på lufthavnene i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand.
– Egne kasser og ferdigpakkede poser
vil gjøre at handelen går raskt og eﬀektivt, sier Håkon Fjeld-Hansen, administrerende direktør i Travel Retail Norway.


nyhetsmiks

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Messe Düsseldorf og produsentene

Svensk nykommer
EVY Sunscreen Mousse
er utviklet og produsert
i Sverige, og lanseres nå i
Norge.
Produktet har en medisinteknisk base som gjør
at det fordeler seg i hele
det øverste hudlaget, i
stedet for på overflaten. Det dannes en
beskyttende barriere,
og moussen gir også
fukt til huden.

Mer informasjon om
messene finner du på
kosmetikkmagasinet.no.

EVY Sunscreen
Mousse gir ekstra god
UVA-beskyttelse.

Tysk messetrio
Düsseldorf er en spennende skjønnhetsdestinasjon i starten av april. Da arrangeres
Beauty Düsseldorf, Top Hair og Make-Up
Artist Design Show samtidig.
Her er det de profesjonelle utøverne som
står i fokus, og de kan se fram til actionfylte
messedager med mye faglig påfyll og inspirasjon.

Beauty Düsseldorf er en av verdens største
skjønnhetsmesser. Den kan skilte med 1500
utstillere og varemerker fra mer enn 40
land, og favner om både hudpleie, sminke,
negler, føtter og spa/wellness. Det arrangeres
foredrag, motevisninger og mesterskap i
makeup. Top Hair har et liknende konsept
for frisører.

Juicy lansering
Juice Beauty er et varemerke for salonger
og parfymerier som tenker «grønt». Det ble
grunnlagt i 2005 av Karen Behnke i California, som ville ha hudpleieprodukter med ekstra
mye antioksidanter da hun var gravid.
– Produktene er laget
på en base av økologisk
juice, og inneholder
avanserte og potente
ingredienser, sier Line
Schrøder fra Spa Supply,
som lanserer merket i
Norge.
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Orly satser i Norge
Aldri har det vært så mye nytt til neglene som
de siste fem årene. Nå søker også Orly etter
flere forhandlere.
– Orly eies av Jeff Pink, som fant opp den
franske manikyren under innspillingen av
«Saturday Night Fever» i 1975. Det er et profesjonelt merke i USA, med patentert design
på grep og børste, forteller Fanny Randz, som
lanserer merket gjennom Glamit AS.
Den ekstra holdbare lakken Epix og nyheten Breathable, som har pleie, base, farge og
topcoat i én og samme flaske, er populære
innslag i sortimentet.

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.

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
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Verdens første
«smarte» hårbørste
Kérastase lanserer, sammen med
Withings, en hårbørste med avanserte sensorer som skal overvåke
eﬀekten av ulike hårpleierutiner.
En medfølgende mobilapp tilbyr
ytterligere innsikt, og foreslår
dessuten produkter som kan
hjelpe brukeren til bedre hårpleie.
Kérastase er ledende innen profesjonell hårpleie, mens Withings
gjør seg bemerket innenfor det

voksende
feltet
«Connected
Health»: teknologiske produkter og
tjenester som muliggjør
et bedre og sunnere liv. Børsten kommer på markedet midt i
2017, og i Norden fra
Kérastase Hair Coach Powered by
august.
Withings kan blant annet fortelle om
du børster håret ditt for hardt.

Storslått Nimue-lansering
Den eggeformede
blenderen fuktes før
bruk, og gir sømløs
påføring av sminke.

Beauty Products og Nimue skal i vår sende fire
norske hudterapeuter til Sør-Afrika, der de skal
kjempe om å bli Årets internasjonale hudterapeut 2017. I forbindelse med kåringen kommer
det også en helt ny antiage-linje.
Alt er foreløpig hemmelig, men skal avsløres
for kunder og presse på et stort event i Oslo 24.
mars. Følg med på kosmetikkmagasinet.no for
mer informasjon!

American Crew er et av varemerkene i Frends’
portefølje.

Frends åpner akademi
Moteforum på Skøyen er under ombygging, og i mars flytter frisørleverandøren
Frends inn. De skal skape et opplæringssenter for alle deres varemerker, der det
skal gjennomføres små og store kurs,
visninger og show.

Beautyblender jubilerer
Den kjente makeupsvampen
Beautyblender fyller 15 år, og
kommer for anledningen i en
champagnerosa farge.

Makeupartisten Rea Ann Silva
klekket ut konseptet i 2002, og
svampen kom på markedet året
etter. Den produseres av selska-

pet Rea.deeming Beauty i USA,
som Silva eier, og med sin åpne
cellestruktur har den vunnet
mange priser.

Kårby Organics er
nytt i Norge.

Økologisk nyhet

Dermanor har begynt å jobbe med Kårby
Organics, et svensk merke skapt av Jon
Kårby. Han har mer enn ti års erfaring som
hudterapeut og lærer på Elisabethskolan, men
ønsket å virkeliggjøre drømmen om et eget
varemerke.
Etter en inspirasjonstur til India høsten
2013, der han studerte ayurvedisk urtelære,
begynte han å lage økologiske duftprodukter til hjemmet. Sortimentet består av
romsprayer, diﬀusere og duftlys.
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CND NEW WAVE 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 110 farger
To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys
Ingen Base Coat, selvheftende Color Coat
Fargene ﬁnnes i CND SHELLAC behandling



trend

Vårens nye makeup
Lancôme Cushion Blush
Subtil highlighter.

Glansfull hud, crazy colours og 80-tallsrouge. KOSMETIKK har møtt
den internasjonale makeupartisten Jonas Wramell, som har base i både
London og Stockholm, for å få rede på hva som gjelder.
Tekst: Jessica S Kempe og Kristine Rødland
Foto: Chris Roman/L’Oréal Paris, Maybelline New York, Chanel,
Moroccanoil, Dior, bareMinerals, Sisley, Davines og produsentene

Christian Dior.
Lancôme Le Crayon Miracle.

Glow
– En nyvasket, fresh hud ser vi mye av i vår.
Dessuten skal huden ha kjempemye glans. Vi
kan allerede se kjendiser som har tatt til seg
denne trenden. Kim Kardashian satt usminket på første rad under Balenciagas visning,
og Alicia Keys sier at hun har kvittet seg med
all makeup.
Den nakne glow-looken ble blant annet
vist hos Isabel Marant, Michael Kors, Marni
og Proenza Schouler.

bareMinerals GEN NUDE Matte Liquid Lipcolor
med innebygget primer.
16 | Kosmetikk 1 2017

Zimmerman.

Emanuel
Ungaro.

Reem Acra.

Marissa
Webb.

Jason Wu.

Blush
bomb

Zimmerman.

– Rosa rouge, som var stort på 80-tallet, gjør
comeback i vår. Man matcher gjerne rosa
rouge med røde lepper. Rougen legges også
opp over øynene i pannen. Det eksperimenteres med å bruke makeupprodukter på nye
måter, leppestift kan for eksempel anvendes
som rouge. Kenzo, Chanel og Nina Ricci
viste denne trenden.

Chanel.
Chanels nye rouge
Coco Code.
Sisley Phyto-Blush Twist.
YSL Baby Doll Kiss &
Blush Duo Stick.
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trend
Nicole
Miller.

Smudgy Eye
– Glem den klassiske smokey eye, nå er det smudgy eye som gjelder. En øyemakeup som gir
en følelse av «late night, early morning». Det skal med andre ord se ut som den har sittet på
en stund. Skyggene kan gjerne være gnidd litt utover, og maskaraen og eyelineren trenger ikke
være perfekt.
Balmain, Rag & Bone og Pucci var noen motehus som valgte denne makeupen for sine
modeller i vår.

Rebecca
Minkoff.

Iøynefallende
lepper
– I vår våger man litt mer, og man ser innslag
av «streetstyles». Det lekes med lepper i ulike
farger som fersken, rødt, oransje og fuksia
sammen med en helt nøytral og usminket
look. Vi ser også eksempler på colourblocking, lepper i to farger, for eksempel oransje
overleppe og rød underleppe. I tillegg ser
vi ombré lepper, som at leppene males med
oransje i midten og rødt rundt omkring. Det
lekes også med ulike teksturer, og både matt,
semimatt og glossy leppestift er helt «rett».

Jason Wu.

Cushnie.
Lancôme Matte
Shaker.
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Sisley viser
vingeformet eyeliner, rouge i kinnene
og lyse, naturlige
lepper.

Fargesjokk
– Det er i vår helt «rett» å leke med øyeskygger og overraske med sterke farger som blått,
lilla, grønt, oransje, rødt, rosa og gult. Dette
er en trend som også synes i moteverdenen.
Man kan eksempelvis ha en rød veske til en
ellers nøytral look. På samme måte kan man
i makeupverdenen vise innslag av en sterk

Slik får du looken

farge mens resten av sminken er nøytral.
Utover å overraske med farger, kan man
også påføre farger på uventede steder. På
Guccis visning for våren var det gule, lilla og
hvite øyebryn, hos Proenza Schouler var det
gule ører, og hos Max Mara ble tinningene
malt snarere enn øyelokkene.

Haider
Ackermann.

Tomas Erdis, som er makeupartist for Jane
Iredale, tror på mange av de samme trendene som Jonas Wramell denne våren.
– Sunn, naturlig hud med masse glød har
blitt en gjenganger i motebildet, og jeg
elsker det! Det gjelder også denne våren.
Mineralpudder kombinert med fuktspray
gir god holdbarhet og en fantastisk glød.
For en enda mer glødende effekt foreslår
jeg en av mine nye favoritter, Phyto Replenish Oil fra Dermalogica. Den er perfekt
som underlag for våre mineralpudder, og
kan også blandes i flytende foundation.
I vår kan man også leke seg med farger på
leppene! Velg mellom gylne karamelltoner,
dyp brun, knall rosa, matt eller glossy –
her kan du gjøre akkurat det du ønsker.
Når det gjelder øynene, ser vi alt fra et
naturlig blikk til sterkt innrammede øyne
og smudgy looker. La resten av makeupen
bestemme uttrykket – kombiner naturlig
hud med mer dramatiske øyne, eller la fargesterke lepper være i fokus sammen med
en naturlig øyemakeup. For ekstra varme
og lette roser i kinnene, prøv en kremblush, for eksempel In Touch Cream Blush
i den nye fargen Candid. Bruk gjerne det
samme produktet på kinn, øyne og lepper
for en enkel look som er gjort på 1-2-3,
tipser han.
For et markert blikk, prøv Jane Iredale
Mystikol Powdered Eyeliner som har
fått ny design og ny formel.

Ottolinger.

Lancôme Grandiôse Liner i fargen Magenta.

Glitterregn

– Glitter fortsetter å være hett også nå i vår. Hos DKNY og Fendi stjal dramatiske glitterlepper
showet. Det så ut som modellene hadde dyppet leppene i en glitterboks. Hos Rodarte var det
neglene som glitret, og hos Marc Jacobs bar modellene skimrende øyeskygger i pastell og sølv.
Det blir uten tvil en glitrende vår, sier makeupartist Jonas Wramell.
Rocky Barnes viser bareMinerals nye look,
GEN NUDE.

Vincent Moutault tolker
trendene for Davines.
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TREND

Pink Leggings fra
CND Shellac.

Ecstasy fra CND
Shellac.

Blanc Arty fra YSL.

Vandal Orange fra
YSL.

Do You Sea What I
Sea? fra OPI.

Beige Beige fra
Chanel.

Banana Clips fra CND
Vinylux.

Vårens hete negler

Fransk og grafisk manikyr fra Rebecca Minkoﬀ.

Kreativ og vågal look fra Libertine.

Naturlig og delikat fra Oscar de la Renta.

Trendene som synes i makeupen og
moten går igjen på vårens negler.
Tekst: Jessica S Kempe og Kristine Rødland
Foto: Essie og CND

Blokkfarger, grafiske mønstringer, glitter og
en glossy og naturlig look er noen stikkord
for sesongens trender.
CND stod for manikyren under visningene
til Libertine og Alice + Olivia, og skapte
mange fantasifulle looker.
– Dette er sesongen for sterke, vågale og
ekstreme farger! Vi er ferdig med å ha bare én
farge på neglene. Trenden for våren 2017 er
«split-style» manikyr der man skaper en kontrast og en unik design på hver hånd, uttaler
Jan Arnold, Style Director og grunnlegger av
CND.
Palmebladmønster fra Alice + Olivia.
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Glitternegler med fargegradering fra Michael Costello.

EN UNIK FORMEL
SOM BESKYTTER HUDEN
I OPPTIL SEKS TIMER.
OG NOEN FLERE GRUNNER TIL AT EVY ANBEFALES AV HUDLEGER:

1

2

3
FORSTERKER HUDENS BARRIERE

MEDISINTEKNISK BASE

DOBBELT SÅ DRØY SOM KREM

Moussen fordeles i hele det øverste
hudlaget, i stedet for å legge seg på overflaten. Derfor gnis eller renner den ikke
av ved bad, svette eller håndkletørking.
.

EVY absorberes raskt så det er lettere
å bruke riktig mengde. Den er kladdefri,
tetter ikke ig jen porene, etterlater ingen
hinne og beskytter utmerket under sminke.

4

5

6

HØYEST MULIG UVA-BESKYTTELSE

FOR BARN & FØLSOM HUD

BESKYTTER I EKSTREMT VÆR

SPF angir UVB-beskyttelsen. 1/3 UVAbeskyttelse kreves i følge EU, men EVY
har over 90 % , noe som er viktig for følsom hud og for å motvirke tidlig aldring.

EVY passer til alle hudtyper, inkludert
solallergikere, små barn samt personer med
vitilgo/albinisme. Inneholder ingen konserveringsmidler,nanopartikler og parfyme.

Den som utsettes for store påkjenninger i
ekstreme miljøer må kunne stole på solbeskyttelsen sin. Seilerne i Volvo Ocean Race
og mange andre eliteutøvere velger EVY.

Kontakta oss på www.evytechnology.com

Den milde formelen tilfører fuktighet og
bevarer hudens fukt også ved tøffe påkjenninger fra sol, vann og irriterende stoffer.
Kan også brukes på lepper og i hårtuppene.

Smith & Cult er kjent for sine blanke neglelakker,
og distribueres i Norge av Verdant.

Hva betyr
8-Free?
Formuleringen til Smith & Cult er uten
dibutyl phthalate, toluene, formaldehyde,
formaldehyde resin, camphor, xylene,
ethyl tosylamide og triphenyl phosphate.
Neglelakkene produseres i USA.

Fargetrender
for 2017
– Bleke og «frostede» pastellfarger er en
trend for våren, sier negleartist
Sarah Bland, som er ambassadør for
Smith & Cult. Hun er med på å utforme
lakkfargene, og har for tiden lagt sin elsk
på 70-tallets frost- og perlemorseffekter.
– Vi har laget en ny og hvit versjon av
rosegull-lakken vår. Til høsten kommer vi
med brent oransje, inspirert av
moteskaperen Isabel Marant, som
gjorde en hel kolleksjon i denne fargen,
sier Sarah Bland.
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Jeanne Chavez og Dineh Mohajer er den kreative kraften bak det nye, amerikanske varemerket Smith & Cult.

Lekker lakk
Smith & Cult ble skapt i 2014,
og lanseres nå i Skandinavia.
Kvinnene bak merket, Dineh
Mohajer og Jeanne Chavez, er
ingen hvemsomhelst i bransjen.
Tekst: Kristine Rødland

Dineh Mohajer skapte midt på 1990-tallet det sagnomsuste neglelakkmerket Hard
Candy, kjent for sine melkeaktige og lett
fluoriserende pasteller.
Lakkene ble nærmest mikset sammen
på studenthybelen. De fikk omtale på The
Late Show With David Letterman, der Alicia

Silverstone viste fram en babyblå nyanse, og i
de viktigste amerikanske motebladene.
Etterspørselen tok av i voldsom fart, og
læringskurven var bratt. Kanskje litt for bratt.
Prosjektet vokste Dineh Mohajer over hodet,
og da luksuskonglomeratet LVMH ville kjøpe
i 1999, takket hun ja. Hun fortsatte å jobbe
for selskapet i en periode, og satte deretter i
gang med nye prosjekter.
Jeanne Chavez har vært hennes businesspartner gjennom hele denne perioden.
Hun beskriver Smith & Cult som en «voksen» utgave av Hard Candy: de kule fargene
og gatesmarte navnene er med fremdeles,
men stilen har blitt mer sofistikert.

– Merkenavnet spiller på den dualiteten
mange kvinner har: vi går på jobb og har en
viss stil, men er mer vågale på privaten. Det
er The Smith Girl og The Cult Girl, forklarer
hun.
Neglelakkene er kjernen i sortimentet,
men Smith & Cult har i tillegg kommet med
produkter for øyne, bryn og lepper. De har
også planer om å lage primers, highlighters
og bronzers, men skal på ingen måte tilby alt.
– Dineh står for den estetiske utformingen, og er selvlært som designer. Hun har
en visjon i forhold til hvordan det skal se ut,
mens min jobb er å finne leverandører som
kan lage det hun ønsker, forteller Jeanne
Chavez.
Hun beskriver Dineh som en kreativ og
litt privat person som jobber hjemmefra i
kosebuksa, mens hun selv er utadvendt og
representativ.
Neglelakkene har overdimensjonerte lokk
i gull, og ligger tungt i hånden. Lokkene er
slått bulkete og skjeve i produksjonen, slik at
alle er litt forskjellige. En designdetalj som
også går igjen i det øvrige sortimentet.
Hard Candy-lakkene var til sammenlikning
pyntet med små, hjerteformede ringer i plast.
Smith & Cult kan skryte av en såkalt
8-Free formulering, og fargen holder seg pen
og glansfull på neglene i opptil en uke.
Varemerket ble lansert i Sverige i høst, og
kom deretter til Norge og Danmark. Den
norske distributøren, Verdant AS, forteller at
det foreløpig er tilgjengelig på Kicks.no og
Skincity.no, samt i utvalgte frisørsalonger.
– Skandinavia er et helt nytt marked for
oss, Hard Candy ble bare solgt i USA og
Japan. Vi får allerede mye respons fra våre
skandinaviske kunder, og vil lytte til deres
behov, sier Jeanne Chavez.

Leppeproduktene
til Smith & Cult
produseres i Italia.

Neglelakkene Gay Ponies Dancing, Bitter Buddhist og 1972, samt overlakken Above It All, som gir geleliknende
holdbarhet og glans.

www.italwax.no
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Fakta om IsaDora
IsaDora finnes i 43 land verden over. Selskapet Invima AB er basert i Malmø,
og ble grunnlagt i 1983. Antall sysselsatte er 200.
Konseptet handler om å produsere innovativ makeup av høykvalitative ingredienser –
parfymefritt, klinisk testet og i farger som passer alle hudtoner. IsaDora tilbyr et komplett
sortiment bestående av både makeup og accessoirer.

LEDENDE PÅ

MAKEUP
Kosmetikkselskapet Invima med
varemerket IsaDora har en global
omsetning på 2,5 milliarder kroner.
I Norge er IsaDora det nest største
skjønnhetsmerket etter L’Oréal
Paris, og pilene peker oppover.
Tekst: Jessica S Kempe

IsaDora finnes i 43 land verden over, og
selges i mer enn 6000 butikker.
Bak varemerket står Ingvar Vigstrand og
Ingrid Berndtsson, som fant en åpning i
markedet for moteriktige makeup-produkter

IsaDoras vårmakeup heter Cool Matt.
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med høy kvalitet og gode priser. I 1983 ble
IsaDora lansert, og merket ble raskt en salgssuksess i Sverige, Norge og Finland.
– De lyktes å komme inn med noe helt
nytt: trygge og trendy makeup-produkter,
som var klinisk testede og uten parfyme.
Dessuten var prisene slik at folk hadde råd
til å kjøpe, forteller Ingrid-Marie Johansson,
som er Creative Director og har arbeidet i
selskapet siden 1989.
Produksjonen begynte i liten skala i
Malmø, men i dag lages størstedelen av produktene hos Invimas datterselskap i Sveits.
Produktutviklingen skjer imidlertid i Malmø.
– Vi forsøker hele tiden å fange opp nye

trender verden over, og er raskt ute med
innovative produkter og moteriktige farger.
Vi har korte beslutningsveier og kan derfor
være ute i rett tid, forklarer Ingrid-Marie
Johansson.
IsaDora var tidlig ute med innovasjoner
som Nude Cushion Foundation, Face Sculptor Strobing og Ultra Matt Liquid Lipstick.
Johansson fastslår at vi lever i en verden der
konsumentene er kunnskapsrike og hele tiden
etterspør noe nytt. Å treﬀe rett på trendene er
avgjørende for å lykkes i kosmetikkbransjen,
man kan aldri slå seg til ro.
– Vi tar fram fem nye makeupkolleksjoner hvert år, og omkring 100 nye farger per
halvår. Man må være trendfølsom, ha stor
interesse og dessuten god intuisjon for hva
som kan forventes å selge, sier hun.
Å hele tiden ligge i forkant har vist seg å
være en vellykket strategi i Norden så vel som
internasjonalt, og butikkomsetningen øker.
– Vi har også fått stor oppmerksomhet på
grunn av vårt ansikt utad, supermodellen
Xenia Deli. Hun har prydet flere internasjonale motemagasiner og medvirket i en
musikkvideo med Justin Bieber, sier Maria
Eckard som er markedssjef.
Makeupmerket hører til den semiselektive kategorien i Sverige og Norge, men
utenlands posisjoneres det gjerne som et
såkalt «bridge brand», mellom semiselektivt
og selektivt.
– På internasjonale varehus plasseres
IsaDora ofte sammen med eksklusive varemerker. I visse land, som Saudi-Arabia, De
forente arabiske emirater og Russland, har
distributørene sitt eget salgspersonell. Der
har vi også mer eksklusive forpakninger for

Bestselgere og
innovasjoner
Perfect Moisture Lipstick
Face Sculptor
Twist-Up Gloss Stick
Big Bronzing Powder
Nude Cushion Foundation
Insane Volume Lash Styler
Ultra Matt Liquid Lipstick

Trend for
matt makeup
IsaDora ligger i forkant av trendene og har
nylig lansert en matt, flytende leppestift.
– Den er lett som en gloss, men rik på pigmentering – og helt matt. Kundene etterspør
makeup som sitter hele dagen, sier IngridMarie Johansson og Amanda Berg.
De tror også at contouring og highlighting vil
være stort i minst ett år til, samt at fokuset
på «glow» fortsetter.
– En annen trend handler om å mikse matt
med glitter eller skimmer. Samt at fargene
«byttes om», slik at vi ser myke pastellnyanser på høsten og mørke toner på våren.

Xenia Deli er IsaDoras ansikt utad, og trekker til
seg en del oppmerksomhet.

enkelte artikler, med speilesker i stedet for
transparente lokk.
Nå har IsaDora også en lansering i India.
– Vi kommer inn i to eksklusive parfymerikjeder, med elegante shop-in-shop innredninger, sier Ingrid-Marie Johansson.
– Hva er da selskapets framtidige mål?
– Det er å fortsette å utvikle vår markedsledende posisjon i Sverige, der vi er nummer
én på makeup. Vi skal også fortsette vår internasjonale ekspansjon. Det er der potensialet
er størst, sier markedssjef Maria Eckard.

Salgssjef Magnus Palm, Creative Director IngridMarie Johansson, PR-ansvarlig Amanda Berg og
markedssjef Maria Eckard.
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Nordisk supermat
Hva vi spiser har betydning for
kroppens og hudens helse. Visse
frukter, bær og grønnsaker har en
spesielt gunstig eﬀekt, og motvirker
aldring.
Tekst: Gunilla Kempe

I vår ville, nordiske natur finnes det fantastiske bær og vekster, rike på antioksidanter,
vitaminer og mineraler, som har en veldig
gunstig eﬀekt på helse og hud.
Det fastslår Linda Myrberg, som er helseekspert og grunnlegger av varemerket Nordic
Superfood by Myrberg. Hvordan virker da de
ulike superbærene, fruktene og grønnsakene?
– Rotfrukter som gulrøtter, søtpoteter og
rødbeter, inneholder for eksempel hyaluronsyre, som finnes naturlig i huden og binder
vann i hudcellene. Huden framstår dermed
glattere og mer rynkefri, forteller Myrberg.
Andre velgjørende bær og frukter er blåbær,
bringebær, solbær, jordbær, bjørnebær, granateple, vindruer, mørkerøde plommer – og
rødkål.
– De inneholder antocyaniner: mørkerøde,
lilla eller blå fargepigmenter som styrker
minnet, beskytter hjerneceller fra for tidlig
aldring, og fungerer som en beskyttende
antioksidant for kollagenet i huden og
blodkarene.
Blåbær er også bra for synet, mens både
blåbær og solbær motvirker høyt blodtrykk
og forkalkning av karene. Disse bærene er
også bra for blodsirkulasjonen, sier Myrberg.
Et superbær på frammarsj er tyttebær.
Det har, ifølge vitenskapelige studier ved
Karolinska Universitetssjukhuset i
Stockholm, vist seg å kunne bremse
fettopptaket i kroppen.
Tyttebær er dessuten rikt
på C-vitamin, A-vitamin,
kostfibre og magnesium. I tillegg
inneholder det mye flavonoider
og lignaner, som anses å kunne
hemme utvikling av kreft. Man
forsker dessuten nå på tyttebærets eﬀekt på pasienter med
diabetes type 2.
Også tranebær og rips inneholder store mengder antioksidanter,
som motvirker bakterietilvekst
og kan hjelpe mot blant annet
urinveisinfekesjon.
– Et ekte superbær er også
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Kropp og sjel henger sammen, og å spise sunt innebærer ofte også å spise godt, mener Linda Myrberg.

Spa- og helseeksperten Linda Myrberg
Linda Myrberg har mangeårig erfaring fra holistisk helse og trening, og har utviklet en rekke
helse- og spaprodukter for ledende spa- og designforetak. Hun har også jobbet med TV og
reklame, og har en fortid som musikalartist og proffdanser.
I 2015 etablerte hun helseforetaket Nordic Superfood by Myrberg.
Hovedsetet er i Göteborg, mens produksjonen stort sett foregår i Finland.
Sortimentet består av råsaftkonsentrat, kollagen og pulverblandinger framstilt av
viltvoksende nordiske bær og vekster.

tindved, som vokser vilt i nordre del av
Sverige, sier Linda Myrberg. I Norge finner
vi tindved hovedsakelig rundt Trondheimsfjorden og nordover mot Troms. Det intenst
gule bæret er ekstremt rikt på C-vitamin og
andre vitaminer, mineraler og nyttige
fettstoﬀer.
– Det har en beskyttende eﬀekt
på huden, og bidrar til å bygge
opp cellene og øke blodsirkulasjonen. Tindved er dessuten bra
ved leddverk og inflammasjon, og
styrker immunforsvaret.
Eksempler på nordiske
supergrønnsaker og urter er brennesle, grønnkål og mynte, som
virker basegjørende og bidrar til å
regulere pH-verdien i kroppen. De
inneholder velgjørende antioksidanter, renser kroppen og tilfører

energi, og gir en detox-eﬀekt.
– Men viktigst for en bedre hud er kollagen, understreker Linda Myrberg. Dette er
et protein som er en sentral byggestein i hud
og bindevev.
– Vår motstandskraft mot sykdommer, vårt
utseende og vår livslengde er avhengig av
kvaliteten på kroppens kollagen. Etter 25 års
alder minsker hudens kollagenproduksjon,
noe som blant annet bidrar til tørrere hud og
mer rynker.
Jo eldre vi blir, jo mer brytes de kollagene
fibrene ned, og huden mister fasthet, fuktighet og elastisitet.
– I gamle dager spiste vi mye mer beinmarg, bein, brusk og skinn enn vi gjør i dag,
og fikk derfor i oss mer kollagen. Kollagen
finnes bare i animalsk form, fra kjøtt og fisk,
men råvarer som inneholder mye C-vitamin
øker dannelsen av kollagen, forklarer Linda
Myrberg.

Eksempler på
supermat
࿁ Mørkerøde og blå bær: blåbær, solbær,
bringebær, markjordbær.
࿁ Røde grønnsaker og frukter samt røde
bær med lykopen: tomat, granateple,
nype.
࿁ Gule og oransje (røde) grønnsaker og
bær med betakaroten, karotenoider og
vitamin C: rød og gul paprika, gulrøtter,
tindved.
࿁ Grønne grønnsaker med klorofyll og
sulforafan: nesler, grønnkål, brokkoli,
rosenkål.
࿁ Hvite grønnsaker og frukter med
quercetin, sulfider og flavonoider:
løk, hvitløk, hodekål, eple.
࿁ Mat med hyaluronsyre: rotfrukter som
søtpoteter, gulrøtter og rødbeter.
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Tabletter

for huden

Granatepleekstrakt og marint kollagen er to av ingrediensene i Skin Care Collagen Filler.

Hudpleie innenfra – Beauty from
Within – er fremtiden, mener Karl
Kristian Bergman Jensen, som er
grunnlegger og medeier i selskapet
New Nordic.
Tekst: Kristine Rødland

Siden 1991 har Karl Kristian Bergman Jensen
utviklet helsebringende kosttilskudd. Nå er
også skjønnhet en viktig satsning, med produkter som Skin Care Collagen Filler og Hair
Volume, så vi har stilt ham noen spørsmål.
– I tillegg til å bruke kremer, hvorfor er
det også viktig å ta hånd om hud og hår
innenfra?
– Kosmetiske produkter virker, som navnet
sier, kun kosmetisk – det vil si at de endrer
utseendet på det ytterste laget av døde hudceller. Det er også definert av kosmetikklovgivningen at kosmetiske kremer ikke virker
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inn på hudens levende cellelag.
Skin Care Collagen Filler inneholder ingredienser som via blodbanen når ut til hudens
dypere lag av levende celler. Her aktiverer
tablettens ingredienser de kollagenproduserende cellene i huden til å produsere mer
kollagen, forklarer han.
Kollagen er viktig for hudens struktur, og
bidrar til å holde huden spenstig samt å holde
på fukten. I takt med at vi blir eldre, synker
hudens naturlige produksjon av kollagen.
– Hair Volume virker etter samme prinsipp,
og inneholder ingredienser som påvirker hårsekkens celler til å produsere mer hår. Det er
interessant hvordan naturlige stoffer fra planter
virker i harmoni med våre egne celler, og kan
aktivere dem til å være mer effektive, sier han.
De største nyhetene innen hudpleie
mener han vil komme fra forskning på interaksjoner mellom plantestoffer og menneskelige celler.

– Mange fokuserer på matens næringsstoffer – vitaminer, mineraler og fettsyrer som
inngår i cellenes ernæring. Forståelsen for
hvordan plantestoffer kan signalisere til våre
celler og gjøre dem mer aktive og vitale, kommer til å endre oppfattelsen av hudpleie, og
hudpleie innenfra – Beauty from Within – er
fremtiden.
Vi forsker også på hudens bakterieflora og
utvikling av gode bakterier for å reetablere
hudens bakteriebalanse. Det blir et helt nytt
kapittel innenfor hudpleie.
– Hvilke urter og planter har du selv mest
tro på?
– Personlig synes jeg at ekstrakter av bark
fra både bjørk og furu er spennende, både når
det gjelder hudpleie og helse generelt. Det
er mange interessante planter, og vi kjenner
fortsatt bare virkningen av en brøkdel av
dem. Effekten av planter fra havet kjenner
vi også bare litt til, og der synes jeg også det
er mange spennende muligheter. De største

oppdagelsene har vi fortsatt til gode, sier han.
Interessen for denne typen hudpleie
er voksende, men har fortsatt ikke slått helt
gjennom blant folk flest.
– Med tanke på at kosmetiske produkter kun har en kosmetisk virkning, mens
hudpleie innenfra har en reell funksjon, er
det utrolig at ikke flere tar kosttilskudd som
pleier huden innenfra.
Jeg møter forskere som har arbeidet det
meste av livet med å utvikle antiaging-kremer, og mennesker som jobber med kliniske
undersøkelser av huden, som er overrasket
over hvor eﬀektiv denne typen hudpleie er i
forhold til utvendige produkter.
Det er vanskelig å forstå at markedet ikke
er større enn det er, men trenden er likevel
at det vokser. Det vokser over hele verden,
og det kommer stadig flere produkter på
markedet.
Jeg tror at et utvendig hudpleieprodukt har
en fordel ved at det dufter godt og er lekkert
å påføre, mens en hudpleietablett virker litt
mystisk. Vi gjør alt vi kan for å endre på den
oppfatningen. Alle som bruker en rynkekrem
eller fuktighetskrem kan med fordel bruke
en tablett sammen med kremen, mener Karl
Kristian Bergman Jensen fra New Nordic.

Dansk forretningseventyr
New Nordic eies av Karl Kristian Bergman Jensen og
Marinus Blaabjerg Sørensen, som begge er danske.
Det ble grunnlagt av Bergman Jensen i 1990.
Hovedkontoret ligger nå i Roskilde, mens
produksjonen foregår i Sverige og Danmark.
New Nordic distribuerer til 32 land, og har vært i
Norge siden 2000 med kontor i Moss.
VITA er en viktig salgskanal sammen med helsekost.
Frutin og BioDrain er to klassikere, og innen
beauty-segmentet selger Hair Volume og
Skin Care Collagen Filler godt.

Karl Kristian Bergman Jensen er grunnlegger og medeier av New Nordic. Han reiser stadig rundt i verden for å
finne nye urter og råvarer til produkter.

NYHET!

BOOST
YOUR
SKIN
WITH
SUPERBERRIES
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Norsk nyskapning
Decrusto er et nytt og spennende bekjentskap. Serien består per i dag av to produkter:
Liposome Facial Cream med aktivt stabilisert
oksygen, og The Original Black Peel Off Mask
med aktivt trekull. Begge inneholder dessuten
Wellmune betaglukaner. Bak serien står selskapet Nesco International AS.

Tom Pecheux
skifter jobb
Tom Pecheux er ny Global Beauty Director
for YSL Beauté. Han har hatt en lang og
fantastisk karriere som makeupartist. Nå
skal han være med på produktutvikling
sammen med YSLs fargespesialister og
skape trendsettende looks for dette merket.

Naturlig aroma
Norske Eroma Perfumes lager veganske og alkoholfrie parfymeoljer
til både han og henne.
Tekst: Kristine Rødland

Duftene er basert på naturlige ingredienser og
er dessuten alkoholfrie.
– De varer lenge på huden, opptil 24 timer,
og kan også mikses med hverandre for å få
en unik duft. Vi bruker ingen råvarer som
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er utvunnet fra dyr, og duftene er heller ikke
testet på dyr. Det har gjort at vi også har vunnet innpass hos veganere, en målgruppe vi i
utgangspunktet ikke hadde tenkt på, forteller
Shehzad Jamil, som lanserte varemerket i
januar 2015 sammen med André Myrvoll.
De jobber for tiden med å bygge opp et
solid forhandlernettverk i Norge, og ønsker
også å selge duftene i Sverige og Danmark.
Varemerket er representert i SkinTonic og
Cosmetique-parfymerier, og finnes også i

noen hudpleieklinikker og frisørsalonger.
– Gunstig pris og små flakonger gjør at
duftene egner seg godt som mersalgsprodukter. Flakongene er også meget reisevennlige,
påpeker Shehzad Jamil. Han forteller at duftene er godkjent av International Fragrance
Association (IFRA) og produsert i England.
Eroma Perfumes står også bak den nye
duften fra illusjonisten Alexx Alexxander,
som forhandles eksklusivt i parfymerikjeden
Fredrik & Louisa.

Hair Volume

™

ER DU LEI AV TYNT OG LIVLØST HÅR?
Hair Volume™ kan gi deg og håret ditt den
hjelpen du trenger. Er du lei av håret ditt, og
føler at uansett hvor mye spray og andre stylingprodukter du bruker i forsøk på å få mer
volum, gir det ikke noe resultat?
Noen ganger skal problemet løses helt nede
i hårrøttene. Hair Volume™ hjelper deg med
å bevare en normal hårvekst med fylde.
Det er ﬂere ting som påvirker håret ditt;
kost, livsstil og aldring, for ikke å glemme

varmt vær og slitasje forårsaket av hyppig
bruk av diverse hårprodukter. Tynt eller skadet hår kan ha stor innvirkning på selvtilliten
og velværen, men fortvil ikke - hjelpen er like
i nærheten.
New Nordic’s Hair Volume™ tabletter hjelper deg med å bevare et normalt hår hvis du har
tynt hår, mister mye hår eller har svake hårstrå.
Hair Volume™ fås kjøpt hos Life, Sunkost,
VITA, H Naturkost og på newnordic.no
www.newnordic.no

Online Store

«Vi har opplevd
lanseringer med kø
rundt kvartalet for
å komme inn»

Douglas Nordic AS består av en butikk og
nettbutikk, som til sammen solgte for 60
millioner kroner i 2016. – Denne topplinjen
har vi skapt på to år, og er bedre enn
forventet, forteller daglig leder Thor Hauge.
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Møte med Thor Hauge:

En pionér i
parfymeribransjen
Thor Hauge kan kunsten å tenke
nytt når det gjelder salg av kosmetikkprodukter. Han bygget opp
Esthetique-kjeden til stor suksess,
og var deretter engasjert i Travel
Retail Norway. Sist ut er Douglas
som omnichannel pilotprosjekt i
Norden.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Douglas

Thor om:
Oppstarten av Douglas i Norge
– Norge har tradisjonelt hatt verdens høyeste
utsalgspriser på kosmetikk, og vi skal ikke
langt tilbake i tid da de norske utsalgsprisene
lå 30 til 35 prosent høyere enn i utlandet.
Det er allerede historie. Den teknologiske
revolusjonen har gjort at folk kan handle
når som helst fra hvor som helst, og da kan
vi ikke lenger opprettholde slike priser og ta
ut like høy verdi i markedet som vi gjorde i
tiden med Esthetique. Dette er realiteter vi
må forholde oss til, det er ikke noe vi bestemmer. Så ideen til Douglas Nordic AS var å
skape en omnikanal-løsning som ville være
konkurransedyktig i møte med realitetene
og utviklingen i markedet. Med omnikanal
så mener vi en integrert digital og fysisk
handelsløsning som sikrer kunden en enhetlig
opplevelse uansett kanal.

i butikken har vi en større sjanse til at de
velger oss når de skal supplere produktene
via nettsiden douglas.no. Der har vi Europas
største kosmetikkutvalg tilgjengelig, med over
40 000 produkter.
Vi har også en app hvor kundene kan holde
seg orientert, handle og scanne strekkoder for
å supplere eller sammenligne priser. I fremtiden vil det også være mulig med ekspresslevering på én til to timer i sentrale strøk. Hvor
attraktivt dette vil bli vet jeg ikke helt, men
det er praktisk hvis man skal ut og har knust
favorittneglelakken. Vår markedsføring består
utelukkende av digital markedsføring som
optimaliseres fra et ekspertteam i Tyskland.
Thor om:
Lederstil
– Jeg liker å få medarbeidere til å lykkes i
arbeidsoppgavene sine, og å få mennesker
til å vokse og trives. I dag er jeg i ledelsen

av Douglas Nordic AS sammen med Peder
Madsen, tidligere direktør for Engelschiøn
Marwell Hauge AS.
Thor om:
Porteføljen
– I butikken i Bogstadveien har vi rundt 100
merker, men på nettsiden har vi flere hundre,
jeg tror det nærmer seg 400. Utvalget er
enormt, presentasjonen blir stadig bedre og
søkefunksjonen er god. Douglas er Europas
største parfymerikjede, og ingen kan slå oss
på utvalg og stabilitet.
Thor om:
Kundene
– Vi er i dag allerede godt etablert hos unge,
trendy makeup-entusiaster, spesielt i Oslo
vest. Vi har opplevd lanseringer med kø
rundt kvartalet for å komme inn. Beliggenheten vår er viktig. Vi lager nyhetsbrev

Thor om:
Vekst og utvikling
– Vårt konsept med parfymeri og netthandel
i kombinasjon har vært vellykket, selv om
starten bød på teknologiske utfordringer. Vi
hadde vår del av tekniske problemer, men
nå fungerer alt nesten som det skal. Vi har
antagelig den beste tekniske ekspertise i
Europa med oss. Vi ser at våre kunder liker
å teste ut nye dufter og kremer i butikken i
Bogstadveien, få eksperthjelp og en god dose
inspirasjon. Klarer vi å begeistre kunden
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Rundt 100 forskjellige merkevarer eksponeres i butikken.

og kampanjer i Norge som optimaliseres i
Tyskland, og ser et godt potensiale i å nå ut
til flere i Norge.
Thor om:
Fremtiden for bransjen
– Før var det å shoppe en stor hobby, men i
dag ser man heller jentegjengen på kaﬀebar
med telefoner. Mennesker er fortsatt sosiale
dyr, men hva vi bruker tiden på endrer seg,
og hvordan vi kjøper er i forandring.
Fremover tror jeg på opplevelser i et parfymeri, ikke bare det å vise et lager med varer
og ekspedere på forespørsel. Når kvinner og
menn går ut for å handle i fysiske butikker,
dreier det seg om mer enn det å bare få tak på
et produkt. Etablerte merker må også følge
med i timen, man kan ikke lenger bare flyte
på historien. Vi ser at det stadig kommer nye
merker som vokser lynraskt.
Det såkalte gråmarkedet – de som kun
driver netthandel og som i hovedsak parallellimporterer varer – har tatt en betydelig
del av nettmarkedet i Norge. Nå er som sagt
de store prisforskjellene borte, og vi tror at
bransjen selv vil rydde opp i mye av dette.
For kundene er det viktig å vite at ingen kan
konkurrere med Douglas på gode priser på et
så stort og stabilt utvalg.
Thor om:
Nye yrkesgrupper i butikken
– Vi satser også på tjenester og behandlinger i
butikken. Blant annet har vi en fast hudpleier
og sykepleier som tilbyr og gjennomfører
relativt avanserte behandlinger for våre
kunder. I løpet av året kommer øyebrynstylist
Fred Hamelten med egen bar, og vi får frisør
og manikyr (stell av negler). Vi har også
dyktige makeupartister som gir råd og legger
makeup kostnadsfritt på våre kunder.
Vårt slagord «Your Partner in Beauty»
betyr at vi bryr oss om kundene våre, og at vi
ønsker tillitsforhold og langsiktige partner34 | KOSMETIKK 1 2017

Douglas har god beliggenhet i Bogstadveien 10 i Oslo.

forhold. Vi blir ekstra glade når vi hører kundene si: «Så god service har jeg aldri opplevd
før.» Våre fageksperter er så dyktige på sine
områder, de kan sitt fag og er gode rådgivere,
istedenfor kun å tenke kortsiktig salg.
Thor om:
Utviklingen fremover
– Den teknologiske og digitale utviklingen
går raskt, selv for de unge i den digitale
bransjen, og vi ser at våre nettløsninger og
digitale kommunikasjonskanaler må tilpasses hele tiden.
Utvalget er enormt og kan
virke uoversiktlig, men med
stadig bedre produktpresentasjoner og søkemuligheter
kommer vi stadig nærmere
kundene.
Vi har så langt vært så
heldige å få frie hender
til å drive utviklingen av
konseptet i Norge. Innen
vår bransje er utfordringen
å finne fremtidens handlemåte. Ingen vet noe om

hvordan verden ser ut om ti år, utviklingen
skjer så raskt. Vi må ha fleksibilitet til å endre
oss. Det grunnleggende og det menneskelige kommer til å bestå, så faglig kompetanse
og dyktig personale vil bli enda viktigere
fremover.
Thor om:
Konkurrentene
– Alle jobber nå med å
kombinere nett og fysiske
butikker. Uansett om de
fra starten var butikkjeder
eller rene netthandlere. Vårt
fortrinn er at vi startet som
omnikanal og har dette som
utgangspunkt.

Han har en
mangeårig favoritt
på duftfronten –
Dior Homme.

Thor om:
Skjønnhetsprodukter
– Selv om jeg jobber med
kosmetikk, er det mennesker
jeg er mest opptatt av. Men jeg
har en favoritt på duftfronten
– Dior Homme – den har jeg
brukt lenge.

Erfaring fra parfymeri og travel retail
Thor Hauge er en gründer i norsk parfymeriverden. Han startet opp Esthetique-kjeden som
satset utelukkende på kvalitetsmerker fra ledende brands. Til tross for skepsis, ble kjeden
en stor suksess og anerkjent for god service. Forretningsmannen Terje Stykket kjøpte opp
Esthetique og solgte kjeden til Axstores AB i 2010, og parfymeriene gikk over til svenske
Kicks. Thor Hauge valgte å trekke seg ut.
Han var 50 prosent JV partner med Gebr. Heinemann som etablerte Travel Retail Norway AS
(TRN) i 2005. Sist ut er Douglas som omnichannel pilotprosjekt i Norden med Douglas som
JV partner.
I november 2014 startet han opp et midlertidig Douglas-parfymeri, såkalt «pop up». Lansering av hovedbutikken i Bogstadveien slik vi ser den i dag, var 3. september 2015. Det
er planer om å starte flere Douglas-parfymerier i Norge, men foreløpig er ingenting avklart.
Hovedeieren av tyske Douglas er CVC, et private equity funding selskap.

Luxury Lipcare

Henné Organics er et lite amerikansk merke med to fantastiske leppeprodukter, Luxury Lip Balm
og Rose Diamonds Lip Exfoliator, som gir deg myke og sunne lepper.
Produktene er 100% naturlige - du kan faktisk spise dem om lysten skulle melde seg! De er også
USDA-serifiserte, som betyr at de er 95% økologiske. Henné Organics er ikke testet på dyr.

Leverandør av Henné Organics i Norge: HEXA AS | epost: mail@hexa.no | tlf. 73 83 37 60
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			 5 trender

for fremtiden
Hvilke verdier og teknologier er det som påvirker Millennials-generasjonen?
Hvordan vil dette forme skjønnhetsindustrien? Vi gir ordet til det danske
byrået Bespoke Copenhagen, som har analysert de yngste forbrukerne.
Tekst: Martin Dyrman
Foto: Zoella Beauty og produsentene

Vår forståelse for skjønnhet er i stadig
endring, og er både en refleksjon av, og en
reaksjon på, tidligere og nåværende trender,
normer og mønstre. De eksplosive fremskrittene i teknologi, og de store, verdibaserte
endringene i samfunnet gjør at utviklingen
nå går raskere enn noen gang, og begrepet
skjønnhet er i tilsvarende endring.

❶

Tjenester som Birchbox og Glossybox
skaper sosiale fellesskap.

THE WORD OF WEB
Nettsamfunn deler inspirasjon globalt, og
«the word of web» blir stadig mektigere enn
«the word of mouth».
Millennials ønsker å være aktive deltakere
i sosiale fellesskap, snarere enn konsumenter
av standardiserte produkter. Vellykkede merkevarer bygger fellesskap rundt opplevelser
og verdier, for på denne måten å nå ut til sine
kunder. De inkluderer også kundene i prosessen med å skape nye produkter. Til gjengjeld
får kundene det de har behov for, og føler
sterkere tilknytning til merket.
Zoella er en av de mest berømte Youtuberne, og hun engasjerer millioner med sine
tanker rundt livsstil og skjønnhet. Tjenester
som Glossybox og Birchbox virker også engasjerende. Man mottar en månedlig eske med
skjønnhetsprodukter og får i tillegg tilgang
til inspirerende «tutorials». Nettbutikker og
sosiale medier gir lojale kunder plattformer
der de får inspirasjon, kunnskap og tilhørighet til et globalt nettverk.

Youtuberen Zoella har lansert sin egen serie med
skjønnhetsprodukter.

«The word of web» blir stadig mektigere enn «the word of mouth».
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Bespoke Copenhagen
Bespoke er et Københavnbasert selskap som hjelper organisasjoner og
individer med å navigere gjennom usikkerhet, åpne opp sitt fulle kreative potensial og
skape nye scenarier for fremtiden. Les mer på bespokecph.com.

Martin Dyrman er prosjektleder og kaospilot i Bespoke Copenhagen.

❷

BEAUTY INSIDE AND EVERYWHERE
Skjønnhet handler ikke bare om å se bra ut,
men er også et spørsmål om etikk og helse.
Åndelig oppvåkning og et ønske om å skape
en bedre verden kan også knyttes opp mot
skjønnhetsbegrepet.
En gang i tiden brukte kvinnene svakt giftige belladonna-blader for å utvide pupillene
og få et mer forførende blikk. De måtte lide
for skjønnheten. Nå oppsøker Millennialsgenerasjonen butikker som Rituals og The
Body Shop for å tilfredsstille sine behov for
personlig pleie.
På Rituals er produktene inspirert av gamle
østerlandske ritualer, og lover å skjemme deg
bort på både utsiden og innsiden. Skjønnhetsprodukter handler på denne måten like
mye om bærekraftighet, sunnhet og åndelig
oppvåkning som det å se bra ut.

❸

DEMOCRATIZING
THE SCIENCE OF BEAUTY
Billigere og mer kraftfulle digitale verktøy gir
deg muligheten til å bli din egen dermatolog,
og hjelper merkevarer med å levere kvalitetsprodukter til lavere priser.
Når du lytter til musikk på Spotify vil
algoritmer bruke din kjøpshistorikk til å
foreslå nye band du kanskje liker. Verktøy for
å utføre hudanalyser tilbys nå til priser som er
innen rekkevidde for vanlige butikker, mens
vanlige forbrukere kan bruke sitt mobilkamera for å få tilbakemeldinger på hud og
kropp hjemmefra.
Last ned appen MatchCo for å få den
perfekte foundation for din hudtone, eller
gå til apoteket for å få huden din analysert
med hudscanner. I fremtiden vil produkter
ikke bare være fysiske gjenstander, men en
intelligent tjeneste som inkluderer smarte
algoritmer, eksperttips i butikken og bruk av
produktet.

THE NEW SHOPPING EXPERIENCE
Fremveksten av
virtuelle plattformer åpner markedet, og tvinger
merkevarer til å
konkurrere om
å skape engasjerende handleopplevelser.
Siden mer og
mer shopping
gjøres på nettet,
blir opplevelsen av å handle sammen med venner, på
kjøpesentre eller i byens sentrum, truet. Både
fysiske og virtuelle butikker er derfor villige
til å anstrenge seg for å gjøre shoppingen til
en morsom opplevelse, mer enn bare det å
kjøpe et produkt.
Å handle et par briller fra Warby Parker er
en opplevelse som inkluderer det å legge ut
selfies på #warbyhometryon, mens Finding
Ferdinand hjelper deg å skape din unike
leppestift. Det vil ikke ta lang tid før det
kommer butikkonsepter som gir deg muligheten til å lage din egen krem, sjampo eller
foundation.

❹

❺

PERSONALIZED PRODUCTS
Tilpassing og personalisering er normen i den
virtuelle verden, og den unge generasjonen
forventer at de fysiske skjønnhetsproduktene
følger med så fort som mulig.
Ingen mennesker er like, og vi endrer oss
dessuten underveis i livet og fra den ene
sesongen til den neste. Millennials er vant til
at digitale produkter kan tilpasses ulike behov
og ønsker, og forventer samme type service
også når det gjelder fysiske produkter.
Det bygger seg derfor opp en etterspørsel
etter unike og personaliserte produkter. På
functionofbeauty.com kan du ta en quiz som
hjelper deg å mikse sammen din personlige
sjampo og balsam, og deretter kan du designe
din egen flaske. Mens du på MTaylor kan
lage en personlig tilpasset skjorte.

Du kan lage din egen sjampo på
functionofbeauty.com.
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Sosiale medier
3,2 millioner nordmenn har Facebook-konto.
Av disse bruker 2,6 millioner primært mobil. Facebook
er stabilt økende, men bruken endrer seg, særlig hos de
yngre. 86% av brukerne er aktive daglig.
Snapchat er det nest største sosiale mediet i Norge,
med 2 millioner brukere. 70% av disse er aktive daglig.
Deretter kommer Instagram, med 1,7 millioner brukere,
der 55% er aktive daglig, ifølge ferske tall fra Ipsos MMI.
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Bli en sosial

SUPERHELT
Hvorfor skal målgruppa være interessert i det du poster, tvitrer, deler
og sier? Er du klar til å sette brukeren først?

Proﬀere bloggmarkedsføring

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Stian S. Møller/Resonate, BASF,
Shutterstock og L’Oréal Paris

– En kampanje gir bare midlertidig eﬀekt.
Det er vanskeligere å få oppmerksomhet enn
før, og når du har knekt koden, endres kanalene. Hva gjør du da? spør Ingvild Moen fra
Resonate AS, som er rådgiver innen digital
markedsføring og sosiale medier.
Nøkkelen til suksess er å bygge opp ambassadører, og ambassadører vil ha likes. Det
krever at du inntar en mer aktiv rolle når du
jobber med sosiale medier. Du må skape en
følelse av fellesskap med dine fans, og lage
innhold som de får lyst til å dele.
– Se dem, lik dem! Gi dem noe å prate om,
og prat med dem! Hvorfor deler vi i sosiale
medier? Jo, det er for å bli sett og likt. Vi blir
glade av å få likes! Det er dopamin-belønning
til hjernen, understreker Moen, som holdt
foredrag om dette temaet da Kosmetikkleverandørenes forening arrangerte Fagforum
i høst.
Fellesnevneren for de som lykkes på
sosiale medier, er at de vet hvem de er i
målgruppas liv.
– De har en tydelig stemme og lager et
tydelig innhold på målgruppas premisser,
sier Ingvild Moen. Hun mener det er viktig
å vende fokus bort fra egen merkevare og
bedrift, og over mot brukeren. Hun eller han
skal anerkjennes og ses.
– Vi må få folk til å bli ambassadører fordi
de liker våre produkter, og ikke fordi vi har
betalt en blogger for å skrive et innlegg, sier
hun.
Facebook er det største sosiale mediet,
og med 3,2 millioner norske brukere er det
trangt om plassen i nyhetsfeeden.
– Det er lurt å poste når du treﬀer målgruppa på mobilen. I Osloregionen der folk
tar mye kollektivtransport, er det smart å

Mange bloggere er blitt mer bevisste på hva de
legger ut av reklamerelatert innhold.
– Et bloggsamarbeid omfatter ikke bare
blogginnlegg, men Facebook, Instagram,
Snapchat – som funker overraskende bra – samt
video, sier Helen Nødtvedt fra AdLink, som er
Aller Medias salgsselskap for bloggmarkedet.
– Det er blitt ekstremt profesjonalisert. Man kan
ikke lenger sende bloggeren en pose med produkter og la det seile sin egen sjø. Nå tenkes det
konsepter og legges helhetlige planer, og alt blir
godkjent av oppdragsgiver før det legges ut, sier
Nødtvedt.

Tips for mer omtale

– For å øke omtalen i sosiale medier må du gi folk noe
å snakke om, og bruke de flatene du har til å skape
engasjement, sier Ingvild Moen, som driver firmaet
Resonate AS.

legge ut oppdateringer på morgenen, når folk
er på vei til jobben. Men det fungerer ikke
like godt i områder der folk må kjøre bil, så
om du driver en lokal bedrift er det viktig å
ta slike hensyn, sier hun.
Innhold som engasjerer folk til å like,
dele og kommentere får godt gjennomslag
på Facebook. Samtidig er video populært, og
levende bilder prioriteres ofte høyt i nyhetsstrømmen.
– Jobber du med video, er det lurt å legge
litt ressurser på å tekste den. Da får folk
innholdet med seg selv om lyden er slått av.
Dessuten bruker folk 12 prosent lengre tid på
videoer som er tekstet. Siden de fleste videoer

Finn ut hva du skal være, og for hvem.
Bruk de flatene du har til å gi
folk noe å snakke om.
Svar på en personlig måte.
Kommuniser én hashtag, bruk den konsekvent og
hele tiden, på bokser, innpakning og alt.
Det skaper dialog med brukerne.

spiller av automatisk, må du fange oppmerksomheten deres innen tre sekunder, før de
scroller videre, forklarer Moen.
Hun anbefaler Live Video eller direktevideo, som er en forholdsvis ny funksjon på
Facebook.
– Det er et nytt og annet premiss enn
videoer som er redigerte. Når du skal gå live
på Facebook bør du lage en idé der du bygger
opp en forventning om at noe skjer på slutten, som får folk til å følge med.
Du bør strømme i minst fem minutter,
og kan holde på i maks halvannen time. De
som har engasjert seg med siden din de siste
30 dagene får et varsel, og posten kommer i
nyhetsstrømmen.
– Du trenger ikke bekymre deg for den
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MARKEDSFØRING

Nyttige apper

Facebook Pages Manager: Administrere Facebook
Snapseed: Googles bilderedigeringsapp
Hyperlapse: «Fast forward»-film
Boomerang: Artige, korte sekvenser i gif-stil
Layout: Beste collage-appen
Musical.ly: Kidsa elsker denne
Cinemagraph: Lag cinemagraph enkelt
YouTube Capture: Lag enkle, informative videoer
Union: Legg bilder på bilder
PicPlayPost: Collage hvor du kan bruke både
stillbilde og video
Triller: Lag musikkvideo enkelt
Followers for Instagram: Oversikt over hvem som
følger tilbake/slutter å følge
GorillaCam: Stop Motion-video enkelt

tekniske kvaliteten. Faktisk kan det være en
fordel om det ser litt impulsivt og hjemmelaget ut, mener Moen.
For å gjøre det bra på Instagram må du
ha en tydelig historie og et konsekvent og
forutsigbart innhold – i bildene som deles,
stil eller tone.
Moen er skeptisk til enkelte bedrifters uvettige bruk av Instagram, der regram-konkurranser spammer ned feeden til brukerne.
– Det blir som å pisse i buksa for å holde
seg varm. På kort sikt fungerer det godt, men
i det lange løp vil brukerne flytte seg til andre
kanaler for å slippe unna maset til bedriftene,
sier hun.
Trenger du inspirasjon til hvordan det kan
gjøres, anbefaler hun å følge med på Instagrammene flettemamma og trinesmatblogg.
Vakrerom, norgesglasset og ingrid_blafre er
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andre eksempler til etterfølgelse.
– Det gjelder å finne en nisje og være tro
mot den. Du må være inspirerende og underholdende, og ha en jevn frekvens på det du
legger ut. I tillegg må du følge opp og svare
på det andre legger ut. De som lykkes best på
Instagram, bruker minst 25 prosent av tiden
på å like og kommentere andres innhold. Se
bare på douglasnorge. De er gode på dette, og
det øker sjansen for at fansen deler mer, sier
Ingvild Moen.
Hun råder deg til å svare på en muntlig og
personlig måte. Kommunisere én hashtag –
og følge den opp:
– Ingen har noensinne postet et bilde på
Instagram, med åpen profil og emneknagg,
og ikke ønsket å bli sett.

Få større gjennomslag på Facebook
Logger du på Facebook, er det til enhver tid
rundt 1500 poster som kjemper for å komme inn
i feeden. Det du klikker og kikker på, får du automatisk mer av. Facebook belønner per i dag:
Poster som klikkes på, og får delinger,
kommentarer og likes.
Saker som spres av mange.
Poster med stoppeffekt.
Korte filmsnutter der folk ser så mye
som mulig av filmen.
Godt innhold belønnes også økonomisk, poster
som klikkes på gir lavere priser når man bruker
Facebook-annonsering.

Nye og freshe produkter
i salongen?
SpaSupply Norge er leverandør av
* Murad * Caudalie * Juice Beauty *
Pür Cosmetics * Zarko Perfume * EVE LOM *

Ta kontakt for mer informasjon,
jeg gleder meg til å møte deg.
lsc@spasupply.no / 93238488.



BUTIKK

Selv om kassen din ikke er like gammel som denne, kan det være på tide å bytte den ut. Foto: Shutterstock

Ny kassasystemlov
Har kassen din blitt antikvarisk?
Den nye loven som trådte i kraft
ved nyttår innebærer at mange
kassasystemer må oppgraderes på
en eller annen måte.
– Regjeringen vedtok i 2015 kassasystemloven med tilhørende forskrift. Den trådte i
kraft 1. januar 2017, og innebærer store endringer i bruk og utforming av kassasystemer
i Norge, sier Christian Engen, økonomisjef i
Unipos.
Produsenter og importører av kassasystemer har fram til nå ikke vært underlagt noen
særskilte lovkrav. Kravene har ligget på den
bokføringspliktige i form av dokumentasjonskrav og krav til rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.
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– Formålet med den nye loven er å forebygge svart omsetning, særlig ved kontantsalg.
Loven omfatter alle bokføringspliktige,
uavhengig av om det er kjøp, utleie eller
utlån. Myndighetene ønsker mer kontroll
på bransjen og forbrukere av kassasystemer,
og alle som skal kjøpe nytt kassasystem må
forsikre seg om at kassen tilfredsstiller de nye
kravene, forklarer Engen.
Har du allerede et kassasystem eller kassaapparat, må du innen 1. januar 2019 sørge
for at det enten er oppdatert eller byttet ut.
De litt eldre rombaserte kassene, som
gjerne er mindre kassaapparater med integrert
pengeskuﬀ, har de største utfordringene
med å tilfredsstille kravene i den nye loven,
mens PC-baserte kasser har kortere vei for å

komme i mål. Det skal foreligge en produkterklæring på systemet som viser at det er i
tråd med regelverket, og den skal oppbevares
sammen med kassaapparatet.
– Det er estimert at mellom 60 000 og
100 000 kasser må byttes ut innen 1. januar
2019. Dette er vanvittig mange, og flere
aktører har derfor nå kommet på banen for
å ta sin andel. Dette gjør at man må passe
på å inngå avtaler med seriøse aktører som
tilfredsstiller alle nye krav i loven, sier Engen.
I den norske butikkdatabransjen skilles
det mellom produsenter og forhandlere, norske og utenlandske. Christian Engen mener
at det er en fordel å inngå avtale med en
norsk produsent.
– I tillegg til Unipos, finnes det fire-fem
norskproduserte kassasystemer. Fordelen med

å inngå en avtale med en norsk produsent, er
at vi besitter all kompetanse innad og har full
kontroll over vår egen programvare. Det er
lettere å få teknisk hjelp, og samtidig kan våre
kunder få være med å utvikle systemet videre,
sier han.
I forskriften som følger med loven skisseres
det en rekke systemkrav i forhold til hvilke
sikkerhetsmekanismer kassasystemene må
inneholde, hvilke krav som gjelder for innsyn
fra ansatte, og hvilke muligheter myndighetene skal ha for å få tilgang til det enkelte
kassasystem.
Det er en stor reform, og nesten alle kasser må oppgraderes på en eller annen måte.
De store kjedene har ofte softwarebaserte
løsninger, og kan gjennomføre én sentral
oppgradering som gjelder for alle utsalgsstedene, mens mindre butikker og salonger må
forhøre seg med sine leverandører om hva de
må gjøre.
– Vi i Unipos anbefaler alle å bytte ut så
raskt som mulig. Det er to grunner til dette.
Den ene er at flesteparten av de kassene som
må byttes ut, er enkle kassaapparater uten
noen muligheter for smarte og automatiserte
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funksjoner. Et nytt kassasystem vil da hjelpe
deg å drive mer eﬀektiv butikk, og du vil
spare tid og penger.
Den andre grunnen er at hvis alle skal bytte
kasser i de siste månedene før 1. januar 2019,
kan det oppstå lang leveringstid. I verste fall
kan du bli stående uten lovlig kasse.
– Hva om det kommer nye krav?
– Kassasystemloven er den største endringen som har skjedd i vår bransje i moderne
tid. De nye kravene som gjelder, retter seg
mest mot programvaren. Vi løser dette for
våre kunder ved at alle våre kassasystemer
blir levert med fremtidige oppdateringer av
programvare. Siden vi produserer vår egen
programvare, vil du som kunde nyte godt av
frie oppdateringer, og alltid få hjelp av vår
support, sier Christian Engen fra Unipos.

Christian Engen er økonomisjef i Unipos,
en totalleverandør av kasser og butikkdata.

Beauty S ile
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Behandling utføres på kun 30 min.
n
ngemerter
I
Nu kan alle utføre tannbleking
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Start pakke fra kr. 18.000.Beauty Concept A/S
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BUTIKK

Slik lykkes du som butikk
– Utdanning og engasjement legger
grunnlaget for karrieren, sier Jonas
Kronlund, som driver bemanningsforetaket STHLM Retail Staﬀ.
Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Shutterstock

Jonas Kronlund kjenner skjønnhetsbransjen
svært godt. Allerede som 22-åring jobbet han
som butikkselger for flere av de ledende varemerkene. Han elsket salgsyrket og avanserte
til Regional Coaching Manager for YSL i
Skandinavia.
Etter åtte år som ansatt sluttet han for å
gjøre noe mer entreprenørielt, og begynte i
stedet å leie ut seg selv til ulike foretak. Blant
44 | KOSMETIKK 1 2017

annet kurset han bedrifter i hvordan man kan
øke salget ved å motivere og inspirere butikkpersonell, «shop floor coaching», og hvordan
man bør møte kunder.
Dette var i 2011, og starten på STHLM
Retail Staﬀ, som i dag er Skandinavias største
bemanningsforetak innen parfyme, kosmetikk og hudpleie. Kronlund mener det er viktig med coaching i salgsyrket. Det personlige
møtet med kunden får stadig større betydning, ikke minst med tanke på konkurransen
fra netthandelen.
– Vi lever i en verden der konkurransen er
så stor at vi må gjøre det lille ekstra for kundene. De må føle seg ivaretatt og underholdt,
ellers går de til netthandelen, forklarer han.
STHLM Retail Staﬀ finnes nå represen-

tert i Sverige, Norge, Danmark, Finland og
Estland, og er også deleier i det finske bemanningsselskapet Promoline. Målet er å være det
opplagte valget når man søker personell med
spisskompetanse innen skjønnhet i Skandinavia.
Jonas Kronlund har i dag 175 stykker i
poolen, og trenger flere.
– Når vi plasserer ut folk, er det utrolig
viktig at rett person havner på rett plass. De
vi har i poolen er nøye utvalgt, og må ha
minst to års erfaring fra skjønnhetsbransjen.
De må også ha en utdannelse bak seg, og ikke
minst «passion» for sitt yrke. Det var, og er
fremdeles en utfordring å få tak i godt utdannet personell, de vokser ikke på trær, sier han.

Ni steg til en
vellykket karriere
Jonas Kronlunds aller
beste tips til deg som vil jobbe innen
retail i skjønnhetsbransjen.

v

Utdann deg på velrenommerte skoler
som gir deg brede kunnskaper innen
hudpleie. Se på hvilke sertifiseringer skolene har, da det finnes useriøse aktører.

x

Sett fart på karrieren. Våg å starte fra
«bunnen», vær frampå og ta for deg.
Gjennom å jobbe ekstravakter og påta
deg oppgaver som andre ikke rekker eller ønsker å gjøre, kan du klatre på karrierestigen. Vær ansvarsfull og idérik. Pass
på å være en «doer». Vil du for eksempel
bli butikksjef? Ta en jobb (hvilken som
helst) innenfor den bransjen du drømmer
om. Vis fram dine kunnskaper, energi
og engasjement. Sug til deg så mye
informasjon du kan, og lær deg andre
avdelinger enn den du jobber på.

kselger

z

Samle gode attester. Tenk at anbefalinger kan være gull verdt. Skaff deg så
mange anbefalingsbrev som mulig, og
strev etter å gjøre deg selv «lettansatt».

|

Vis engasjement. Det er aldri feil, og
det smitter! Ingen behøver å kunne alt,
spesielt ikke den som viser «passion» og
engasjement for jobben.

Jonas Kronlund er grunnlegger av bemanningsforetaket STHLM Retail Staﬀ, som spesialiserer seg på
skjønnhetskjeder, travel retail og apotek.

Jonas Kronlund,
adm.dir. STHLM Retail Staff

u

Gjør deg «lettansatt» med riktig innstilling og godt humør. Ingen vil ha en bitter
ansatt. Min filosofi har alltid vært, og er
fremdeles, å ha det gøy i alt jeg gjør.

w

Skaff deg praksis. En god utdanning gir
deg et forsprang i bransjen, men betyr
ikke alt. Har du ikke hatt mulighet til å utdanne deg, kan du komme inn i bransjen
via en praksis- eller lærlingplass. Kontakt
bedrifter som vokser og trenger hjelp,
men som kanskje ikke har økonomi til å
ansette akkurat nå. Gå gjennom ditt kontaktnett. Det finnes ofte noen som har
kontakt med noen som kan hjelpe deg å
komme i gang. Undervurder ikke styrken
i å spørre om hjelp og tips.

y

Våg å drømme. Fortell om dine drømmer
og framtidsplaner.
Den som ikke forteller kan heller ikke få
hjelp på veien mot sine mål.

{

Vær faglig oppdatert. Les deg opp på
produkter og hold deg oppdatert på det
siste nye innen trender og lanseringer.
Les deg alltid opp på bedriften der du
søker jobb. Still gjerne noen spørsmål
som viser din «passion» for bransjen og
bedriften.

}

Husk på grunnfilosofien – ha det gøy!
Velg en jobb du trives med. Om du har
det bra, vil det også merkes på din prestasjon. Å ha det gøy og trives med det
du gjør er alltid nummer 1. Da kommer
du til å lykkes.
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PRODUKTNYHETER

AN N O N SE

DERMALOGICA

DERMALOGICA

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

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

ELEMIS

ELEMIS

Med sitt lette, men rike skum, vil
Gentle Foaming Facial Wash skånsomt fjerne alle spor etter smuss, støv
og makeup fra huden. Den kremete
skumrensen vil redusere overflødig
talg som har bygget seg opp, og huden
vil føles imponerende ren, balansert
og frisk. Aktive plantestoffer og en
deilig aroma av sitron, søt- og bitter
appelsin, ylang ylang og petitgrain gir
en frisk følelse av såpe-og-vann rens
uten å gjøre huden tørr. Enkelt men
effektivt (veil. pris kr 419/150 ml).

Hydra-Boost Serum er, med sin høye ytelse,
klinisk bevist å gi umiddelbar fuktighet
med en overbevisende sammensetning av
ingredienser. Néréfrø forbedrer hudens evne
til å holde seg fuktig og begrenser hudens
vanntap. Quinic syre, fra en sørafrikansk
plante, beskytter mot dehydrering. Hyaluronsyre er nøkkelen til en optimal regulering
av fuktighet, mens vitamin E, omega 6 og
9, samt andre fettsyrer, forsterker hudens
barriere og regulerer fuktighet ved å øke
hudens naturlige syntese innenfra (veil. pris
kr 769/30 ml).

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

DARPHIN

DR. SCHRAMMEK

Dermalogica lanserer Daily Superfoliant – ditt første forsvar
mot forurensing!
Visste du at forurensing fremskynder hudens aldring?
Svevestøv og mikroskopiske forurensingspartikler trekker inn
i huden og akselererer utviklingen av pigmentflekker, ujevn
hud og fine linjer. Daily Superfoliant er
et høyaktivt eksfolierende pulver som
fjerner giftstoffer som befinner seg i
porene. Den renser dypt og stimulerer
cellefornying, samtidig som den gir
antioksidantbeskyttelse og bekjemper
aldringstegn forårsaket av forurensing
(veil. pris kr 795/57 g).

Intral Environmental Lightweight Shield SPF50 er en ny
og ultralett UVA/UVB beskyttelse for
ansikt og decolleté som beskytter mot
solskader, forurensing og andre ytre
påvirkninger. Kremen inneholder 100%
mineralfiltre sammen med blant annet
hveteproteiner som er med på å danne
en beskyttende hinne på huden. Den
er super som en makeupbase, da den
har naturlige pigmenter som etterlater
huden glatt og glødende. Påføres over
krem og kan brukes alene, men erstatter
ikke dagkrem eller foundation (veil. pris
kr 570/30 ml).
Beauty Products AS
tlf: 23 19 10 00
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Nylanseringen Phyto Replenish Oil har
raskt blitt en favoritt blant makeupartister og hudeksperter verden rundt.
Denne ultralette oljen gir deg glødende,
duggfrisk hud, og har et utall bruksområder. Phyto Replenish Oil gjenoppbygger hudens barriere, beskytter mot
forurensing, glatter ut fine linjer og
holder huden gjennomfuktet hele
dagen. Oljen består av plantebaserte,
aktive ingredienser, og kan brukes
daglig for en sunn og strålende glød
(veil. pris kr 995/30 ml).

Time Control RetiNight Essence er et
nytt antirynkeserum som sparker i gang
cellefornyelsen og kollagensyntesen
gjennom natten. Inneholder en aktiv
kombinasjon av vitamin A og Vitanol BIO
som reduserer rynkedybde, øker volum og
gir spenst i huden, samt virkestoffer som
øker styrken i fuktbindingene og støtter
hudens egen reparasjonsprosess. Serumet
får huden til å jobbe aktivt mens du sover.
Dermelie AS
post@dermelie.no

PRODUKTNYHETER

ANNO NSE

VITA LIBERATA

SISLEY

Body Blur Instant HD Skin Finish kommer nå i fargen Latte Light, en etterlengtet
nyhet! Dette er en askepottkrem som gir
jevn og fresh glød til kropp og ansikt, med
dekkende og lysreflekterende egenskaper.
Den fukter og nærer huden og gir den et
klart og friskt utseende. Kremen kan brukes
som en primer i ansiktet, eller blandes i litt
foundation for en ekstra glød til hverdags.
Den er også super å blande med dagkrem
for en dus og naturlig look, og finnes fra før
i fargen Latte (veil. pris kr 475/100 ml).

Sisley er kjent for sine nydelige og
komplekse dufter, og lanserer nå
Izia. Den er oppkalt etter Isabelle
d’Ornano, som signerer sine personlige brev på denne måten.
Hun elsker å dekorere sine
hjem med friske rosebuketter,
og duften er derfor bygget opp
rundt feminine noter av rose. Toppnoten består av aldehyder, rosa pepper og hvit bergamott,
mens hjertenoten er bygget opp rundt en blomstrende roseakkord. Med amber, musk og sedertre i basen får duften også et
varmt og krydret preg (veil. pris kr 1110/50 ml EdP).

Hexa AS | Vita Liberata Norge
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

BABOR

PCA SKIN

Babor lanserer to rykende ferske
nyheter i ReVersive-serien.
ReVersive Anti-Aging Serum
inneholder en høy dose Lumicol,
som booster hudens glød og
gir deg en utstråling du sjelden
opplever. ReVersive Anti-Aging
Overnight Mask støtter hudens
egen reparasjon og følger dens
biologiske klokke. Begge produktene er basert på Babors velkjente
ReVersive ingredienser Telovitin,
Agicyl og Epocyl.

Dual Action Redness Relief er det første serumet på markedet som både reduserer rødhet,
reparerer barrierefunksjonen og gjenoppretter fuktigheten i huden. PCA Skin har enerett
på kombinasjonen av håndplukkede aktive
ingredienser og leveringssystemet Omnisome.
Omnisome har en transportevne som gjør at
ingrediensene fraktes raskt ned i huden og leverer effekt i over ti timer. Denne teknologien
finnes i flere produkter fra dette medisinske
merket, og gir dramatisk gode resultater. Dokumentert effekt! (Veil. pris kr 1580/30 ml.)

Tjøstolvsen AS
tlf: 51 95 93 00

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

MERKEVAREREGISTER
A

Adam & Eve Wax/Waxing Palace &
Products
Akileine/Thorsen Biovital
Amie/Cosmotrade Sweden
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Ardell/J. Nordström Handels
Ardell/Tone Lise Akademiet
Astonishing Nails/Beauty Products

B

Babor/Tjøstolvsen
bareMinerals/Dermanor
Batiste Dry Shampoo/Aspire Brands
Batiste Stylist/Aspire Brands

Beauty Lashes/Beauty Products
Beauty Made Easy/Cosmotrade
Sweden
Beauty Smile/Beauty Company
Be Berry/Aspire Brands
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Benev/Beauty Products
Bentlon/Thorsen Biovital
Berodin/Waxing Palace & Products
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén
Bliss/Dermanor
Bomb Cosmetics/Cosmotrade Sweden
Bronze Ambition/Cosmotrade Sweden
Brow by Mii/Beauty Products

BubbleT/Cosmotrade Sweden
Bulldog/The Hair&Body Company

C

Café de Bain/Cosmotrade Sweden
Callus Peel/SkinNordic
Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Caudalie/Spa Supply
Charles Worthington/Beauty Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Christian Faye/Beauty Products
Clean + Easy/Hudpleiegrossisten
Clean + Easy/Tone Lise Akademiet
CND Shellac/Thorsen Biovital
CND Shellac/NeglAkademiet

CND VINYLUX/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Cosmocology/Beauty Products
Creightons Haircare/Cosmotrade
Sweden

D

Darphin/Beauty Products
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
de_CURE/de_CURE Norway
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/HH Cosmetique
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dina Bellè/Hudpleiegrossisten
Dirty Works/Cosmotrade Sweden
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Disney/Elle Basic
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dresdner Essenz/CosMie
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie
Dr. Salts/Cosmotrade Sweden

E

I

IBD/Tone Lise Akademiet
Iceberg/Cosmotrade Sweden
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
I Love…/Aspire Brands
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
ItalWax/Beauty Company

Elemis/Dermanor
Elina/CosMie
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Jane Iredale/Skintific
Erbario Toscano/Cosmotrade Sweden Juice Beauty/Spa Supply
Esqido/Beauty Products
Just for Men/Letsfaceit Nordic
EveLom/Spa Supply
Exuviance/HBS-Sweden
Kalahari/Beauty Products
Kardashian Beauty/Spa Supply
Kathleen Kay/Isaksen & CO
FAB Hair/Elle Basic
Kelemata PL3/Isaksen & CO
FeetForm/Thorsen Biovital
Kerstin Florian/KFI Spa Management
Ferrari/Cosmotrade Sweden
Kevin.Murphy/Verdant
Fiberwig/J. Nordström Handels
Kind Natured/Cosmotrade Sweden
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Kisby/CosMie
Flenning Garner/Body Green
Kissed by Mii/Beauty Products
Flirties/Beauty Products
K-Pro/Body Green
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/Fred Hamel- Kårby Organics/Dermanor
ten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Fudge Urban/Beauty Products
LaBeeby/HH Cosmetique
Lash B Long/Hudpleiegrossisten
Lashem/Beauty Products
Laufwunder/Skintific
Garden of Green/Body Green
Leighton Denny/SkinNordic
Gatineau Paris/HH Cosmetique
Lepo/CosMie
Gehwol/Tjøstolvsen
Lip Smacker/Aspire Brands
Gelato UV-Gel/Body Green
Lipsmart/Dermanor
Gelish/Tone Lise Akademiet
Little Green/Beauty Products
Giovanni/CosMie
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Good Things/Cosmotrade Sweden
Biovital
Grecian/Letsfaceit Nordic
L’Usine/Elle Basic
Green People/Elle Basic
Lytess/Beauty Products
Guinot/Beauty Products

J

K

F

L

G

H

Happy Naturals/Cosmotrade Sweden
Harmony/Tone Lise Akademiet
Héliabrine/Thorsen Biovital
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Herbalind/CosMie
HerbOlive/CosMie
Hive of Beauty/HH Cosmetique
Human + Kind/J. Nordström Handels

M

Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Mama Mio/Beauty Products
Marc Anthony/Aspire Brands
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
MaskerAide/NOR Cosmetics
MasqueBar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
MeMeMe/Cosmotrade Sweden

Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Miriam Quevedo/Prettygood
Mokki Eyewear/Mokki
Murad/Spa Supply
MXL Hair Extension/Beauty Products

N

Nappa/Body Green
Natural Basics/Elle Basic
Natures Way/Body Green
NeoStrata/HBS-Sweden
Nimue/Beauty Products
NOIR Stockholm/Prettygood
Nueva/J. Nordström Handels

O

Organic Colour Systems/Frisørgrossisten

P

Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels
PodoTronic/Body Green
PureBeau/Beauty Products
Pure Colors/Beauty Products
PÜR/Spa Supply

Q

Quick Fix/Cosmotrade Sweden

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Hudpleiegrossisten
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
Revaléskin/Dermanor
RockFace/Cosmotrade Sweden
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

S

Salonsystem/HH Cosmetique
Salvador Dali/Cosmotrade Sweden
Sanctuary Spa/Beauty Products

Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SASS/Waxing Palace & Products
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Sergio Tacchini/Cosmotrade Sweden
Silcare Nails/Body Green
Silver Fox/Hudpleiegrossisten
Sisley/Sisley
Skinpen/Beauty Products
Smith & Cult/Verdant
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Star Design Salon Furniture/Body
Green
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital

T

Tanning Essentials/Body Green
Thalgo/Skinthal
Thalion/HH Cosmetique
ThaliSense/HH Cosmetique
The Real Shaving Company/Cosmotrade Sweden
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
TL Mineral Complex/Tone Lise
Akademiet
ToGoSpa/NOR Cosmetics

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V

V76 by Vaughn/Verdant
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels

W

Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
Wunder2/NOR Cosmetics

X

Xanitalia/Skintific

Z

Zarko Perfume/Spa Supply
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

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

Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
Fax: 23 19 10 01
beautyproducts.no

aspirebrands.com
Beauty Company
Lørenveien 44, 0585 Oslo
Tlf: 94 240 250
info@beautycompany.no
info@beautysmile.no
beautycompany.no
beautysmile.no
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Björn Axén
Birger Jarlsgatan 124
SE-114 20 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 545 27 350
info@bjornaxen.se
bjornaxen.se

Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
cosmieas.com

Cosmotrade Sweden AB
Rörvägen 60
SE-136 50 Jordbro
Stockholm
Sverige
Tlf: +46 (0)733 545 444
kai@cosmotrade.se
cosmotrade.se

Hudpleie grossisten AS
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

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
Fax: 63 98 22 61
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.no
HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no
HH Cosmetique
Helse og Hudpleiesalongen AS
O. Skasliensvei 11
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

Hudpleiegrossisten AS
Ryensvingen 3
0680 Oslo
Tlf: 479 71 044
tor@hudpleiegrossisten.no
hudpleiegrossisten.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se
KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

Letsfaceit Nordic AS
Eilert Sunds gate 41
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se
Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se
Neglakademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
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 ApS
Frederiksgade 7
DK-1265 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com
SkinNordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
post@skinnordic.no
skinnordic.no
Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
post@skinthal.no
skinthal.no
Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

Spa Supply Norge AS
c/o Line Schrøder
Seljestien 63
1387 Asker
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk
The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21 A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no
Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo

Tlf: 23 00 29 29
post@tonelise.com
toneliseakademiet.no
tlbeautystore.no
Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no
Waxing Palace & Products
Jacob Aalls gate 13
0368 Oslo
Tlf: 22 60 00 76 (tast 2)
kurs@waxingpalace.no
waxingproducts@waxingpalace.no
waxingpalace.no

ANDRE
LEVERANDØRER
Elle Basic AS
Gjerdrums vei 8
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
info@ellebasic.no
ellebasic.no
Spesialist på konseptutvikling og produksjon av private label/emv
Mokki as
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00
mokki@mokki.no
mokki.no
Totalleverandør av eyewear og
utstyr til tattoo
Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- og
plastbæreposer, gaveesker, smykkeskrin
og skreddersydd emballasje

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

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

Émulsion Écologique
Denne Sisley-kremen har vært populær i mer enn 35 år,
og appellerer til både kvinner og menn.
Tekst: Gunilla Kempe

Sisley ble grunnlagt i 1976 i Paris av entreprenøren og aristokraten Hubert d’Ornano, og fylte dermed 40 år i fjor.
Hubert d’Ornano, som gikk bort i 2015, har sammen med
hustruen Isabelle d’Ornano vært sterkt engasjert i selskapet.
Kosmetikkinteressen har også lenge vært i slekten. I 1935 var
Hubert d’Ornanos far, Guillaume d’Ornano, med på å grunnlegge Lancôme.
I dag sitter sønnen Philippe og datteren Christine i ledelsen for
familieforetaket, med ansvar for å forvalte dets historiske arv og
sørge for fortsatt utvikling og ekspansjon.
Sisley var på 1970-tallet en av pionerene bak «grønn» hudpleie
med produkter basert på naturlige og kraftfulle planteekstrakter
og eterisk olje. Émulsion Écologique ble lansert i 1980, men det

store internasjonale gjennombruddet kom ti år senere med Super
Soin Solaire Visage, en antiage-solkrem for ansiktet, og suksessduften Eau de Soir.
I 1999 lanserte Sisley hudkremen Sisleÿa Global Anti-Age med
mer enn 50 aktive ingredienser. Den tok ti år å utvikle og ble en
internasjonal storselger.
En innovativ bedriftskultur, en sterk familietradisjon med korte
beslutningsveier og et stort fokus på kvalitet har ført til global
ekspansjon. Produktporteføljen består av alt fra eksklusive hudpleieprodukter og makeup til luksuriøse parfymer, og varemerket
finnes nå i mer enn 90 land.
Sisley har hovedkontor i Paris, forskningssenter i Saint-Ouen
l’Aumône, produksjon i Blois og rundt 4 500 ansatte.

Sisley er et tradisjonsrikt familieforetak grunnlagt av
greveparet Hubert og Isabelle d’Ornano.

Émulsion Écologique fra 1980
er én av mange klassikere fra det
franske prestisjemerket Sisley.
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RESULTAT
Exuviance er et hudpleieprodukt som virkelig gjør
underverker for huden din. Holder huden ung og sunn.
Reduserer fine linjer og uønskede aldringstegn.

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en svært rimelig pris.

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

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

UNIK
Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet.
Ingen har laget noe tilsvarende før, og ingen får kopiere
dem. Exuviance har over 120 patenter.

SIKKERHET
AL

V IA

U

ED BY EX

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
beautyproducts.no
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EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

www.exuviance.no
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Produktet skal selges av kvalifisert hudterapeut.
Personlig rådgivning er avgjørende for å gi
kunden et best mulig resultat og for at du
skal oppnå fremgang.

IG

IT

TRYGGHET

NCE O
R

Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk
forskning på hudpleie.
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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN
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ISADORA
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trender

JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*
*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

MAKEUP
NEGLER

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
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