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Kicks’ kunder har stemt frem
Ardells modell Wispies som et av de
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.
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Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
RESULTAT

UNIK

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk
forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør
underverker for huden og hjelper mot mange vanlige
hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn
reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

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

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

SIKKERHET

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.
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Professorene bak Exuviance har mottatt
utmerkelsen Discovery Honorary Award
fra Dermatology Foundation for sin
fremstående forskning. Dette er en av de mest
prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.
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Vil du også ha suksess?
W W W. S C H R A M M E K . N O

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger
rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Nå har også du muligheten til
å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god
økonomi. GRATIS heldagskurs i Oslo 17. mars. Kontakt oss
på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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Elements Group lanserer Mádara.
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Vårens nye makeuptrender.
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Burt’s Bees kommer med
spennende lanseringer.
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THE ART OF
SKIN RESURFACING

PHFORMULA er en pharma-cosmeceutical
produktserie basert på teknologien til
regenerativ medisin og er et resultat av en
innovativ allianse mellom cosmeceuticals
og medisinske produkter. pHformula gir
deg kontrollert levering av aktive
ingredienser uten negative sideeffekter
og er et helhetlig hudprogram.
Skreddersydde behandlinger til alle
hudtilstander.
Kontakt Beauty Products for å høre hvilke
muligheter pHformula kan gi deg og din klinikk.

Beauty Products AS
kundeservice@beautyproducts.no
+ 47 23 19 10 00
www.beautyproducts.no
beauty products as
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Hvor mange av dere pleier å gå på bransjens
messer? Siden forrige KOSMETIKK gikk
i trykken har vi vært på to stykker: Natural
Products Scandinavia som ble arrangert i
Malmø i november, og Health & Beauty
Scandinavia som gikk av stabelen i Oslo for
et par uker siden.
17. og 18. mars drar dessuten NFVB i
gang en ny utgave av Hår & Skjønnhet, et
arrangement som nå blir årlig. Som tidligere
blir det norgesmesterskap i frisering, makeup
og negledesign. I tillegg jobbes det med en
ny NM-konkurranse for hudpleiere.
Det er viktig å slutte opp om bransjens
messer. Kjenne på energien, knytte nye
kontakter og hilse på gamle kjente.
Det skjer alltid mye nytt i vår herlige
bransje, og på messene får dere en fantastisk
mulighet til å oppdage nye produkter, holde
dere oppdatert og treffe folk. Hvem vet,
kanskje kommer dere hjem med nye idéer
som kan gjøre det lettere å drive godt og
lønnsomt?

Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Annonser:
Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com

Natural Products Scandinavia er
møtestedet for den naturlige og økologiske
delen av bransjen. Messen vokser år for år, og
inviterte oss til å holde foredrag om trender
relatert til produkter fra messehallen. Vi
har vært der noen ganger før, men har aldri
opplevd så stort trøkk som nå i november.
Det er en internasjonal messe som besøkes
av en god del innkjøpere. Naturlig nok er

det mange svensker og dansker blant de
besøkende, men hvor er nordmennene?
Vi har en reportasje fra Natural Products
Scandinavia i denne utgaven av KOSMETIKK, og fikk hilst på såpass mange
gründere at vi kommer tilbake med mer stoff
ved en senere anledning.

“

Det er viktig å slutte opp om
bransjens messer

Grunnleggeren av Bergen Beauty,
Bettina Beyer, har vi også et stort intervju
med. Henne tar vi av oss hatten for! Hun
satte i gang helt alene og nærmest på impuls.
Uten erfaring, men med masse pågangsmot,
klarte hun å fylle messehallen med rundt 70
påmeldte bedrifter.
At det var tøft å dra arrangementet i gang,
legger hun ikke skjul på. Forhåpentligvis blir
det lettere i år, når hun har tall å vise til.
Bergen Beauty ble en veldig hyggelig
messe, der utstillerne kunne senke skuldrene
litt. Det var ikke noe press om å ha verdens
dyreste og fineste stand, andre ting var
viktigere.
Med trekkplastre som Jan Thomas og
Sophie Elise kom det en del vanlige publikummere, men til høsten skal det også satses
på en fagdag som bedre treffer bransjen. Vi
gleder oss allerede!

Layout:
Aurora Design & Media AS
+47 924 43 696
murvold@auroradm.no
Trykk:
Merkur Grafisk AS
Neste nummer av KOSMETIKK kommer i uke 20.

Vi ble invitert til å holde foredrag på Natural Products Scandinavia.
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Regnskapsintegrasjon
Enkel å bruke
Fri support og videokurs
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Adresse: Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset
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Beckham lanserer
grooming-brand

David Beckham
beveger seg inn i
skjønnhetsverdenen med
det nye varemerket House
99, som er inspirert av
barbershop-kulturen.

David Beckham regnes for å være et av
verdens fremste mannlige stilikoner. I mars
lanserer han varemerket House 99 sammen
med L’Oréal Luxe.
Beckham er fotballspilleren fra London
som ble kjent for å stadig endre på sin look.
Hårfrisyrene var et kapittel for seg, og så
snart han kom med en ny sveis, ble den
kopiert av guttene i gata. På grunn av dette
fikk han stor påvirkning på den mannlige
kulturen, ikke bare i England, men i hele
verden.
House 99 er da også inspirert av barbershop-kulturen, og tilbyr alt en mann kan
ønske for å skape en ny look. Ikke bare
hårpleie, men også hudpleie – til sammen
21 produkter for ansikt, skjegg, barbering,
tatoveringer, kropp og hår.
Men hva betyr navnet? Ifølge Beckham
reflekterer «House» ambisjonen om å bygge
et inkluderende fellesskap rundt det nye
merket, mens «99» viser til et viktig år i livet
hans. I 1999 ble han gift, eldstesønnen Brooklyn ble født – og Manchester United vant
Champions League og andre viktige troféer.

Luksus for hår og hodebunn

Bee Natural leppepomade finnes i
syv ulike smaker.

Myke lepper
Naturlige leppepomader er
veldig etterspurt for tiden,
og Beauty Products kan skilte
med et nytt agentur. Bee Natural er, som
navnet antyder, en 100 prosent naturlig
leppepomade laget med bivoks. Den er
allergivennlig, mykgjørende, pleiende og
gir en naturlig beskyttelse mot UV-stråler.
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«Haircare is the new skincare», proklamerer Sisley. Luksusmerket går inn i en helt
ny kategori når de nå lanserer eksklusive
hårpleieprodukter i parfymeri.
HAIR Rituel by Sisley bygger på Sisleys
mangeårige ekspertise innen hudpleie. Det
brukes gode botaniske ekstrakter og essensielle oljer også her, samt viktige mineraler,
vitaminer og proteiner.
Serien består av seks produkter, som
er laget for å ivareta hodebunnen og de
forskjellige delene av håret.

Hodebunnen har jo mye felles med
ansiktshuden, så det er logisk at den bør
pleies på samme måte. I tillegg mener
Sisley at faktorer som forurensning, stress
og genetisk aldring også virker negativt på
håret.
HAIR Rituel by Sisley består av to
sjampoer, en balsam, en reparerende
maske, et revitaliserende serum for
hodebunnen og en mykgjørende og
nærende olje.

GET YOUR
FACE GLOW ON
ET

H
NY

SELF TANNING
ANTI AGE SERUM
Magiske dråper med gradvis
selvbruningseffekt, samtidig
som huden pleies med effektive
anti-age fordeler.
Gjør huden silkemyk og gir en
naturlig glød. Den kan brukes
sammen med din eksisterende
fuktighetskrem eller alene som
et serum.

TRYSTAL MINERALS
BRONZER
Et luksuriøst mineral solpudder
som gir en fantastisk solkysset
glød og naturlig finish. Samtidig
gir den en “touch” av selvbruning
ved bruk over 8 dager.
Den er godt pigmentert med
varme fargetoner, slik at huden
oppfattes brun og gyllen. Enkel å
påføre og varer utover dagen.

SELF TANNING
NIGHT MOISTURE MASK
En fuktighetsgivende nattmaske
med selvbruningseffekt for
ansiktet. Den gir deg en lett og
nydelig glød over natten, samtidig
som den fukter og nærer huden
med anti-age egenskaper.

HEXA AS · Tlf 73 83 37 60 · www.hexa.no

Silkemyk formel som etterlater
huden myk og smidig med en
strålende glød.
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Hudpleieproduktene
til IDUN Minerals
passer til sensitiv hud, og
inneholder blant annet
eplesyre, vitaminer og
mineraler.

Kolleksjonen består av Skin Renewing
Foundation, Luminizing CC Crème og
Brightening Concealer.

Vegansk makeup
Kerstin Florian har sin ekspertise innen
hudpleie og spa, men går nå inn i en ny
kategori. Kerstin Florian Beauty er en
kolleksjon med nøye formulerte makeupprodukter som skaper en vakker og sunn
glød. Det føles som en naturlig progresjon
for merket, forteller Julie Andrews, som er
administrerende direktør.

IDUN lanserer hudpleie
Makeupen til svenske IDUN Minerals er
lansert i Vitusapotek og Apotek 1, og skal
følge trender uten at det går på bekostning av
ingredienser. Men visste du at de også har en
ny hudpleieserie?
– Det er en enkel serie med åtte produkter

som holder huden i balanse, og er utviklet for
å passe under sminke.
Produktene er ikke bare beregnet på tørr
hud, men også akne, rosacea og den type
problemstillinger, sier Pernille Bruksaas fra
distributøren Letsfaceit Nordic.

Prisvennlig kjemi

Toalettmapper og sminkepunger i perforert mokka
med gulldetaljer.

Stilsikker design
Er du på jakt etter nye toalettmapper? Da
bør du sjekke ut svenske Syster P. Varemerket drives av to søstre som ble inspirert til
å starte med smykkedesign under en tur til
Shanghai. Virksomheten ballet på seg, og
de lager nå også vesker, sko og toalettmapper i duse, delikate farger.
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Dermanor lanserte Niod fra Deciem for noen
måneder siden. Nå har turen kommet til The
Ordinary, som er et enklere og mer prisvennlig
alternativ fra samme produsent.
– Foreløpig blir det kun et lite utvalg hos
Douglas i Bogstadveien og Koch i Stavanger
og Sandnes, men det vil komme flere produkter og forhandlere etter hvert, sier Anne
Gabrielsen, som jobber for Dermanor.
Men selv om serien heter The Ordinary, er
den noe utenom det vanlige. Hvor finner du
ellers rene, aktive og potente produkter til
godt under hundrelappen?
Sortimentet gjør det mulig å sette sammen
en skreddersydd «hudpleiegarderobe» med
hyaluronsyre, C-vitamin, syrer og retinoider
i forskjellige styrkegrader – alt etter hva du
har behov for.
Et team av biokjemikere utvikler alle
Deciems varemerker, og siden grunnleggeren Brandon Truaxe ønsker originalitet
i formuleringene, ansetter han gjerne folk

som ikke har erfaring fra skjønnhetsbransjen
fra før.
En biokjemiker som har jobbet lenge i
bransjen, er ofte vant til å lage produkter ut fra
en markedsføringsplan, og trenger ikke være
spesielt innovativ, mener Truaxe.

Rimelige og potente formuleringer i
enkle apotekflasker. Det er essensen
av The Ordinary.

CND NUDE COLLECTION
SESONGENS 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

Møte med Bettina Beyer:

Bergens nye messedronning

– Jeg hadde hundre baller i luften og
gjorde tusen ting på en gang da jeg
arrangerte fjorårets messe. Nå ønsker jeg
mer fokus på fagdagen, og gleder meg
veldig, sier Bettina Beyer, grunnlegger av
Bergen Beauty.

Hun er 27 år, og har allerede rukket å bli trebarnsmamma, samt
å etablere Bergen Spraytan og ta agenturet på Aviva Labs. Men
ikke nok med det, hun har også grunnlagt Bergen Beauty, en
messe som til høsten går av stabelen for andre gang.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Britt Embry, Karoline Forselius og Cecilie Foldnes
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«Jeg stilte med min rosa Mac på møter,
og ble møtt med en enorm skepsis»
Bettina om:
Messekonseptet
– Bergen Beauty byr på en miks av leverandører, salonger og klinikker, og henvender seg
både til bransjefolk og forbrukere. Datoen er
satt for årets messe, som arrangeres i Grieghallen 19. til 21. oktober.
Nytt i år er at vi skal ha en fagdag på
fredagen, der vi skal sette sammen et godt
program som er tilrettelagt for bransjen.
Det blir mye hår, for det er såpass stort at vi
treffer mange, pluss selvfølgelig hudpleie og
makeup.
Jan Thomas og Sophie Elise var trekkplastre
på messen i fjor, men vi ønsker nå litt mer
tyngde både på fagdagen og på selve messen. Vi vil ha fokus på nyheter og trender,
gi kunnskap og inspirasjon. Derfor jobber
vi med å finne frem til nye og litt uvanlige
utstillere, som man ikke så ofte ser på messer.
For eksempel MAC Cosmetics, som var med
i fjor.

å vise oss frem.» Jeg luftet tanken med andre
utstillere fra Bergen som hadde stand i nærheten av min. Etterpå dro jeg til London på
en annen messe og fikk inspirasjon, og fant
ut at dette ville jeg bare gjøre!
Selve salgsprosessen startet i februar 2017.
Da var nettsiden klar, og jeg hadde booket
Grieghallen og brukt nesten ett år på forberedelser.
Den første jeg hadde møte med, var Jan
Thomas, for jeg tenkte at jeg måtte ha et
ansikt og en rød tråd. Han satt nå der og
smålo, for jeg hadde null erfaring og ikke
noe klart konsept. Men da messen først var
i gang, fikk jeg skryt av Jan Thomas. Han
fortalte at han hadde kommet til messehallen
i god tid, forberedt på at det kunne bli mye
styr. Men han hadde ikke kunnet gjøre annet
enn å vente. Jeg hadde full kontroll.

blondine som stod bak. Noen ganger ble jeg
bedt om å ta ting videre til sjefen eller teamet
mitt, og de ble ganske paffe da jeg svarte at
teamet kun besto av meg.
Jeg ville drive nyskapning, og det var det
folk likte. De som booket stand hos meg, de
ville ha noe nytt.
Jeg tok en dag om gangen, lærte meg regnskap, markedsføring og logistikk. Det var
den største jobben og den tøffeste jobben.
Jeg trodde folk ville strømme til, men sånn
funket det jo ikke. Den første dagen fikk jeg
åtte påmeldinger – og så stoppet det. I tre
måneder var det stille.
Det var forferdelig langdrygt, og jeg
begynte å fundere på hva jeg skulle gjøre.
Måtte jeg avlyse? Og selvfølgelig, med familie
og tre små barn så var det tungt å stå i det.
Da juni kom, fikk jeg tilløp til panikk, jeg
trodde sommeren ville bli stille. Men plutselig tok det seg opp! Juni ble enormt bra,
hele sommeren ble bra, og jeg klarte til slutt
å fylle Grieghallen med rundt 70 påmeldte
bedrifter.

Bettina om:
Oppstarten av Bergen Beauty
– Jeg var utstiller på Health & Beauty-messen
i Oslo i februar 2016 da idéen slo meg: «Noe
sånt som dette har vi ikke i Bergen! Vi som
driver i beauty-bransjen trenger en arena for

Bettina om:
Den tøffe startfasen
– Det var tøft å dra messen i gang. Jeg ville
veldig gjerne få det til, men tenkte ikke på
all jobben som lå bak. Jeg hadde ikke noe
apparat rundt meg, bare meg og mitt.
Jeg stilte med min rosa Mac på møter, og
ble møtt med en enorm skepsis. Ikke bare
var det et helt nytt konsept, men også en ung

Bettina Beyer utviklet Norges første
Tan Suit i 2015.

Bergen Spraytan, som eies og drives av Bettina Beyer, hadde selvsagt stand på Bergen Beauty. Hun har også
agenturet på Aviva Labs.

Bettina om:
Dominoeffekten
– Det er enormt vanskelig å bygge noe fra
bunnen. Man må ha noe å starte fra. I tillegg
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finnes det en dominoeffekt, for det første folk
spør om, er hvem andre som skal være med.
Det vil så klart bli lettere i år, når jeg har tall
å vise til.
Jeg har ikke hatt noe kall om å jobbe med
dette, og har heller ingen venner og familie
i bransjen. Det var litt tilfeldig at jeg satte i
gang, men desto gøyere. Markedet er der, det
gjelder bare å finne riktig arena.
Bettina om:
Etableringen av Bergen Spraytan
– Jeg har aldri vært opptatt av hår eller
sminke, og har ingen bakgrunn fra hudpleie,
annet enn at jeg tok agenturet på Aviva Labs
i 2013. I likhet med etableringen av Bergen
Beauty, skjedde også det veldig spontant.
Jeg hadde interesse for selvbruning, det å
være brun. I eneboligen vår hadde jeg innredet et «sprayrom» der jeg sprayet meg selv
og venninner. Jeg googlet, og fant ut at det
ikke var noen spraytan-salonger i Bergen. Alle
de som hadde hatt det for ti år siden, hadde
sluttet. Jeg tok inn St. Tropez, og brukte det
i ett års tid i min hjemmesalong, før jeg fant
frem til det økologiske og oljefrie spraytanproduktet Aviva Labs, som produseres i USA.
I desember 2015 åpnet jeg en helt ny
spraytan-salong i Bergen Vest, ved Vestkanten
Storsenter. Jeg var da alene som spraytansalong i byen i to år. Jeg jobbet nesten døgnet
rundt, og fikk etter hvert også forhandlere på
Aviva Labs utover resten av landet.
I dag er jeg totalleverandør på spraytan i
tillegg til å drive salongen. Den er tre år gammel, og vi har også knyttet til oss selvstendige

terapeuter som tilbyr hudpleie og estetiske
behandlinger. Det er viktig å være best på det
man gjør, og ikke spre seg over for mye. Jeg
vil tilby et spisset og målrettet konsept, og
være ekspert på spraytan.
Bettina om:
Spraytan-bransjen
– Det har skjedd enormt mye innen spraytan
de siste fire årene. Selvbruning var «ut»
i sikkert ti år – det luktet, ble oransje og
flekkete. De unge jentene tok da veldig mye
solarium. Men de har nå fått mer kunnskap
om hudkreft, og vil ha en sunnere brunfarge,
så solarium er ikke lenger vanlig. Det er en
kjempespennende bransje.
Bettina om:
Norges første Tan Suit
– Da jeg startet Bergen Spraytan, kom
kundene gjerne uten sminke og med håret i
hottentott. Det var nesten sånn at de kom i
maletøy av frykt for å få flekker på de vanlige
klærne sine. De følte seg ikke vel og ville
nesten ikke vise seg blant folk. Det ble jo en
snakkis når de kom: «Du må ikke se på meg,
jeg ser så fæl ut!»
Så jeg fant ut at jeg måtte skaffe frem et
plagg jeg kunne selge til kundene, slik at
de kunne føle seg mer vel. En Tan Suit! Jeg
fant frem til en fabrikk i Kina, og fikk laget
et plagg som de kan ha på seg for å beskytte
selvbruningen mens den virker, slik at de
unngår avfarging på klær og laken. En mørk
og løs onepiece som også kan brukes som
kosedress eller pysj.

Think Hair Wear hadde sitt populære hårshow under Bergen Beauty
bankett, der stemningen stod i taket. De lager dette showet årlig for
bransjefolk og kunder.
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Bettina om:
Morgenrutinen
– Mine must-haves innen hudpleie er Elixir
Cleanser, Elixir Niactil 4% og Dr. Schrammek Blemish Balm i Honey. Når det gjelder
makeup kan jeg teste ut mye forskjellig, men
en absolutt favoritt som jeg ikke kan erstatte
er Emite Make Up sin Lip & Cheek Tint.
Jeg oppdaget den i en Glossybox for et års
tid siden, og bruker den som lipgloss. Den er
amazing!

Elixir Niactil 4%, Dr.
Schrammek Blemish Balm og
Emite Lip & Cheek Tint er tre av Bettinas
favoritter.

Jan Thomas var et stort trekkplaster under fjorårets messe, og holdt
foredrag begge dager. Han var også konferansier under banketten
som ble arrangert på lørdagskvelden.

Beauty Ghost
UNIK OG REVOLUSJONERENDE
OXYGENBOOST FOR HUDEN

Tilfører huden ren oksygen, nødvendige mineraler og masse
fukt. Dette gir et umiddelbart løft, cellefornyelsen kickstarters
og resultatet blir en glattere hud med fornyet glød.
FOR OPTIMALT RESULTAT
Avslutt med vår delikate Liposome Facial Cream. Ansiktskremen inneholder en
rekke ingredienser som styrker huden og forsterker effekten av masken.

Hvor finner du Beauty Ghost? Spør ditt nærmeste parfymeri eller hudpleiesalong.
Du finner også produktene på www.decrusto.no eller ring og bestill via kundeservice på tlf. 330 45 100
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4 retninger for våren 2018
Vi følger ikke lenger trender slavisk, men runwayen inspirerer likevel til nye looks. Våren handler
om «diversity», eller mangfold,
der individet står i fokus.

MAC Cosmetics har utarbeidet en ny
trendrapport som er gjennomsyret av
mangfold. Det som nå er viktig, er den
individuelle skjønnheten. På runwayen
tilbys det ulike retninger som kan
tilpasses hver og en av oss. Her er de fire
viktigste trendene.

Tekst: Kristine Rødland
Foto: MAC Cosmetics

Ashley Williams.

John Galliano.

Eudon Choi.

Carolina Herrera.

Focused
Et produkt som får mye oppmerksomhet for tiden, er eyelineren.
Den er ofte synlig i motebildet, men føles ekstra aktuell i vår, og da
særlig i flytende form.
Eyelineren kan legges i vinge- eller kattøyeform, slik at uttrykket
blir elegant. Men vi ser også mange eksempler på en mer eksperimentell og leken stil, der linjene er kantete og harde. Da holdes
gjerne resten av makeupen i nøytrale toner. Tendensen med å kun
vektlegge ett element i ansiktet, står fremdeles sterkt.
Hva slags form man velger på eyelineren, virker inn på uttrykket og proporsjonene i ansiktet. Legges den i våtlinjen, blir blikket
smalt og hardt, mens en «disconnected» eyeliner kan få øynene
til å virke åpnere og større. Her er det bare å gripe pennen fatt og
eksperimentere.
Moschino.
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Lanvin.

Glimmer
Det glitrer og skimrer på øyelokkene, kinnbeina og leppene. Trenden for glitrende og glossy
overflater fortsetter også denne våren, men går nå mer i retning rhinestones og litt grovere
metalliske effekter. Stilen er «lo-fi» og orientert mot ungdommelig gatemote, der holografiske effekter brukes som en kul detalj. Selv øyevippene kan få en omgang med multifarget
glitter, på catwalken ble det vist av for eksempel Gucci og Ryan Lo.

Christian Dior. Foto: Vincent Lappartient

Manish Arora.

Alberta Ferretti.

Thom Browne.

Peter Philips i aksjon backstage.
Foto: Vincent Lappartient

– Ekspressive øyne
En fresh, naturlig look med ekspressive,
60-tallsinspirerte øyne. Slik beskriver Peter
Philips looken han laget for Christian Diors
vårvisning.
– Jeg ville fremheve øynene på en spontan
måte, forklarer Philips, som er Creative and
Image Director for Dior Make-Up.
Den klumpete looken minner litt om
småjenter som har lagt på sminke selv.
Øyevippene er dynget ned med volummaskara, lag på lag, og i tillegg er det lagt
en svart kajal i våtlinjen.

Ryan Lo.

JOUR/NÉ.

Shrimps.
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Krizia.

Rick Owens.

Alexis Mabille.

Issey Miyake.

Honest

Begrepet «freshness» er viktig denne våren. Spesielt for denne trenden,
som tar for seg hele spekteret fra nær sagt ingen makeup til en skikkelig gjennomført nude look.
Den naturlige skjønnheten forsterkes på en ærlig måte. Makeupen
skal være forseggjort, men samtidig vanskelig å se, og huden skal ha en
sunn glød.
Så kan man eventuelt ta det hele et steg videre ved å tilføre en
kremete blush som gir en flatterende rødme i kinnene. Eller lage en
mer pyntet look, der man fremhever ansiktstrekkene med myke, duse
jordfarger.

Michael Kors.

Altuzarra.

– Hudtonene er de viktigste
Massimo Mazzotta Møller, MAC
Senior Artist Nordic, trekker spesielt
frem den naturlige trenden, men er
også glad i holografiske effekter.

nende og våte detaljer for vippene og øynene,
en grafisk liner.

Finnes det noen viktige detaljer og/eller effekter?
– Holografiske teksturer er veldig til stede, i
både pudder, skygger og glosser.
De kan appliseres på øyne, lepHvilke farger utmerker seg i vår?
per, eller legges som en highligh– Alle varianter av hudtoner,
ter for å fremheve volumer og gi
lyse karamellnyanser, fersken
en forførende, sunn glød.
og lyse, varme farger er etter
Extra Dimension Skinfinish i
min mening de viktigste.
fargen Show Gold er et perfekt
Sterke farger som elektrisk blå,
eksempel på en gull-highlighter
smaragdgrønn og oransje for
med en myk, rød refleksjon, og
både øyne og lepper, med en
min absolutte favoritt. Glitter i
matt eller metallisk finish, gir
– Jeg liker hvordan MAC
en leken og personlig vri. Det
identifiserer trendene og setter forskjellige farger og refleksjoner
hører med i trendbildet, både
er også interessant å se hvordan navn på dem, sier Massimo
Mazzotta Møller.
som fine mikropartikler og
man kan manipulere klassiske
grovere glitter, og skaper unike
nyanser, som svart, ved å tilføre
«makeup-juveler» på øyne eller lepper.
gloss. På denne måten kan man skape skin18 | KOSMETIKK 1 2018

Hva er de mest oppsiktsvekkende nyhetene når
det gjelder makeup-produkter?
– Kosmetikken er hele tiden i utvikling,
men det mest imponerende er hvordan den
tilpasser seg vår livsstil. Plastforpakningene
erstattes ofte med papir, ingrediensene blir
mer økologiske, og de syntetiske fiberbørstene får bedre kvalitet. MAC Cosmetics har
akkurat lansert en hel linje med syntetiske
børster som er laget med et håndverksmessig
preg. De erstatter våre naturlige børster og er
like gode.
Hvor finner du inspirasjon til nye looks?
– Jeg inspireres av det meste jeg ser rundt i
byen, fra fargene folk har på seg til vindusmaleriene i kunstdistriktene. Jeg tiltrekkes
av uvanlige farger som oker, sennepsgult og
dypere nyanser av brunt, marineblått med
mer.

Unique

Denne trenden handler først og fremst om pigmenter.
Sterke og kraftfulle farger på enten øyne eller lepper, kanskje
utformet med en kunstnerisk vri.
Et nøkkelord når det gjelder applisering er «diffusion».
For selv om det er vel og bra med presisjon, er det mer tidsriktig med et «blurry» uttrykk der fargene fades ut. På denne
måten kan det også føles lettere å bære sterke farger.
Det finnes ingen regler, men legger man en makeup med
innslag av kraftige pigmenter, ser man gjerne at resten av
makeupen er forholdsvis nøytral, da det gir et bedre inntrykk av balanse.

– Glitter er min favoritt
Nicopanda.

Missoni.

Makeupartisten og influenceren Linda Hallberg har på
kort tid etablert LH Cosmetics som et hett varemerke
innen skjønnhet. Hun er
kjent for sin edgy stil og liker
den glitrende trenden.

Byblos.

Hva er dine favoritt-trender for våren?
– Metallic og glitter, helt klart! Det
er så herlig å se glitteret følge med
videre inn i våren!
Jeg er selv en sånn person som ikke
følger trender slavisk, men synes at
den største trenden er å gå sin egen
vei. Å våge å finne det man selv kler
og trives med. Men har man ikke
funnet det ennå, så kan trendene gi
god veiledning til å teste nye ting og
få litt ny inspirasjon.

Blumarine.

Sies Marjan.
Chromat.
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood.

MSGM.

Hvilke farger utmerker seg?
– Jeg synes egentlig ikke at det er
noen spesielle farger som utmerker
seg. Men selvfølgelig kommer det
alltid mye pasteller på våren. Vi ser
mer og mer at fargetrendene flyter
sammen og at alle farger funker gjennom hele året. Det handler nok mer
om teksturer: Glossy, matt, glitrende,
skimrende og så videre. Gjennomgående ser vi mye gloss – og fresh hud!
Finnes det noen viktige detaljer og/eller
effekter?
– Den markerte eyelineren, gjerne i

svart! Ikke nødvendigvis i en cat-eye,
men også en rundere form. Og gloss!
Gloss overalt.
Hva er de mest oppsiktsvekkende nyhetene når det gjelder makeup-produkter?
– Vanskelig spørsmål, jeg tenker
mest på innovasjon når jeg prøver
nyheter. Ciatés Glitter Flips for
eksempel, de er unike, og transformeres fra metallic matt til glitter når
man presser leppene sammen. Jeg har
aldri sett noe liknende før, hvilket
gjør at jeg kjenner must-have begjær!
Eller da Rihanna kom ut med 40
nyanser av foundation på én gang.
Det var kjempebra! Det må være
innovativt, inkluderende, genuint
og nytenkende for at jeg skal tenke
«wooow».
Hva satser du selv på for våren 2018,
profesjonelt og privat?
– Jeg satser mye på kontraster
mellom matt, skimrende, blankt og
glitrende. Jeg elsker kontraster i en
look, det gir en mye mer interessant
touch.
Hvor finner du inspirasjon til nye looks
og produkter?
– Jeg inspireres overalt! Det kan
være at jeg går en tur i skogen, eller
i byen i butikker. Jeg kan gå inn
på Pinterest og få idéer, og visse
idéer kommer også ut fra følelser og
tanker.
KOSMETIKK 1 2018 | 19
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Scrunchie fra Marc by Marc Jacobs.

8 nyheter for håret
Mange av vårens hårtrender sender tankene til 80- og 90-tallet.
Til og med den gode, gamle scrunchien er tilbake.
Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Naomi Gabrielle/Moroccanoil, MAC Cosmetics og L’Oréal Paris

L’Oréal Paris.

Versace.

1. KRØLLER

2. ACCESSOIRER

I fjor var de naturlige og ustylede, i år blir de
både større og fastere.

90-tallets scrunchie i silke og fløyel er tilbake, og det samme er hårbåndet. En hårspenne på
hver side er en annen enkel måte å ordne håret på. Hårets tekstur kan være naturlig, mens man
lar spennene gjøre looken.

Temperley London.

Simone Rocha.

4. BOB MED
LUGG
Luggen spås å bli riktig het i
2018, og aller helst i kombinasjon med bob.

5. VOLUM
I år skal det være fiksert volum,
til forskjell fra fjorårets «ustylede» look. Nøkkelprodukter
for våren er hårspray, mousse
og tørrsjampo.

L’Oréal Paris.

6. GUTTEKLIPP

3. FLETTER

Korte guttefrisyrer er noe
nytt som forventes å bli
stort, og som observeres
på en rekke modeller nå
om dagen.

Fletter er stort, og i år kan de også være
løse og laget på en litt slurvete måte.

Max Mara.
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7. WETLOOK
Wetlooken er ingen nyhet,
men har nå mer tekstur og kan
gjerne kombineres med krøller.
Det er med andre ord ikke
lenger en perfekt backslick som
gjelder.

8. GULL OG SØLV
Gule, varme toner er det nye
platina, og vi ser mye skittenblonde hår med mørke
røtter og gulblonde lengder.
Men også sølv synes godt for
våren. Man beveger seg bort fra
det helt grå håret, mot en mer
luksuriøs variant der man også
legger til sølv. Kjendiser som
Kim Kardashian og Cara Delevingne har allerede tatt til seg
trenden. Sølv er også en god
match til metallic, som er hett i
både klær og makeup nå.

Til Ingrid,
som elsker å gå
rundt i favorittbutikkene sine,
men som helst
handler hjemme
fra sofaen.
For mange netthandlere er selve leveransen nesten
like viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde
handlet oftere på nett hvis de hadde hatt mer kontroll
på leveringen, og 81 % hadde handlet mer hvis det
var enklere å returnere varene.
Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det
enda enklere for kundene dine å handle på en måte
som passer til akkurat deres behov.
Les mer på postnord.no/collect-in-store
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NUDE NEGLER

Den delikate favoritten
Lyse, hudfargede negler har lenge
vært nordmenns favoritt. Slik
hjelper du kunden til å finne den
perfekte nude-fargen.
Tekst: Marianne Jemtegård
Foto: CND og produsentene

Uavhengig av moteverdenens skiftende
trender, ligger hudfargede og velpleide negler
på toppen av manges ønskeliste. Og det er jo
ikke så rart: Nude negler symboliserer sunnhet og naturlig friskhet. Velger du rett fargetone, virker hendene i tillegg både slankere
og lengre. Men her kommer faremomentet:
En for varm tone kan gi et

usunt gulskjær, mens en for kald tone gir et
livløst uttrykk.
På samme måte som nude negler kan trylle
deg friskere, og til og med gi huden din mer
glød, kan feil fargetone gi motsatt effekt. Og
fargen som så perfekt ut på de glossy bildene
i motemagasinet, kan dessverre se langt
mindre glamorøs ut på hendene til kunden
din. Så her gjelder det å guide kunden til
fargen som er mest flatterende for nettopp
hennes hud.
Det første man må gjøre, er å finne rett
fargetone på huden. Har kunden en kald
eller varm hudtone?
Den enkleste måten å bestemme dette
på, er ofte å se på blodårene på innsiden av
håndleddet. Fremstår blodårene blå eller lilla,
har kunden en kald hudtone. Personer med
en varm hudtone har ofte et gul- eller
grønnskjær over blodårene sine.
Videre har personer med kalde
hudtoner typisk blå, grønne eller
grå øyne, og brenner seg lett
i solen. Mens personer med
varme toner har typisk brune
øyne, og en hud med mer
naturlig melanin som gjør at
den trives i sommersolen.
Kunder med en blek
og kald hudtone kler

ofte nude-nyanser med litt lys rosa i seg, da
dette står godt til rosaskjæret på fingre og
neglebånd. Et godt valg kan da være fargen
«Unlocked» fra CNDs nye kolleksjon med
nude-farger.
Ønsker kunden en mørkere nude, kan
farger som beveger seg over mot det grå
landskapet være ekstra lekkert. Den delikate
taupe-tonen «Unearthed» er en slik farge som
passer til de aller fleste.
Generelt kan man si at jo mørkere nudefargen er, jo flere hudtoner passer den til. Har
kunden olivenhud med varmere glød, er det
flott med gylne og beige farger som virkelig
bringer frem vitaliteten i huden. Varme rosatoner som CNDs «Uncovered» er også en god
match, mens sandtoner og dypere sjokoladetoner gir en ekstra sofistikert look.
Er kunden mørk, er det som en hovedregel
lurt å holde seg til varme toner og droppe
grått. Men husk at mørk hud ikke alltid har
en varm tone, selv om det er mest utbredt.
Blek hud kan ha varme undertoner, noe for
eksempel alabasterbleke Nicole Kidman er et
godt eksempel på. Den sørsudanske supermodellen Alek Wek har på sin side en hud
med kalde undertoner.
Forvirrende, ikke sant? Men fortvil ikke: En
enkel tommelfingerregel for å velge rett nude
er å se på negleseng og neglebånd. Farger
som matcher neglesengen er ofte gode valg

Den beste matchen får du
ved å se på hudtonen, om
den er kald eller varm.
CND lanserer en kolleksjon med nye nude-farger.
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for en lys og naturlig manikyr. CNDs
«Unmasked» er en varm og lys farge som
ofte passer godt til mørke kunder som
ønsker en naturlig nude look.
Med den perfekte fargematchen har
du det beste utgangspunktet for en
flatterende og forskjønnende manikyr.
Ønsker du å tilføre det lille ekstra, kan

dekordetaljer som strips i gull eller sølv,
eller glitterpulver og folie på noen negler
gi en trendy og glamorøs look.
Marianne Jemtegård er moteekspert, DJ og skribent. Hun gjør også PR, blant annet for CND.

Til Nina,
som elsker
netthandel,
men som
aldri rekker
å hente
pakkene.

NYE NUDES
For mange netthandlere er selve
leveransen nesten like viktig som varen.
Hele 74 % sier at de hadde handlet
oftere på nett hvis de hadde hatt mer
kontroll på leveringen.
Orly satser på pasteller som Pink Noise og
Cyber Peach.

Bare & Beautiful er IsaDoras nye kolleksjon med
kalde og varme nude-farger for lepper og negler.

Essie Treat Love & Color er negleforsterker, farge og
topcoat i ett, og kommer nå i flere nye farger.

OPI i den
nye fargen
Lisbon Wants
Moor.

Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester
som gjør det enda enklere for kundene
dine å handle på en måte som passer til
akkurat deres behov.
Les mer på
postnord.no/flexchange
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Duftene fra Atelier Cologne er inspirert av den klassiske Eau de Cologne, men varer lenger på huden. De
kommer i butikk i mars.

Christophe Cervasel og Sylvie Ganter står bak det franske parfymemerket Atelier Cologne.

Ny vri på den klassiske cologne
Atelier Cologne er et nytt og spennende varemerke på det skandinaviske duftmarkedet. Det hører til
L’Oréal Luxe, og skaper rene parfymer inspirert av den legendariske
Eau de Cologne.
Tekst: Gunilla Kempe

I 1709 skapte den italienskættede parfymøren Giovanni Maria Farina den første Eau
de Cologne i Köln. Den ble oppkalt etter
byen han bodde i, og var et revolusjonerende
alternativ til datidens tunge dufter.
Grunnleggerne av Atelier Cologne, Sylvie
Ganter og Christophe Cervasel, jobbet
sammen i New York da de i 2006 oppdaget
at de delte en lidenskap for den sitrusbaserte
Eau de Colognen. De drømte om å skape et
eget parfymehus, ble et par, og etablerte etter
hvert Atelier Cologne.
Mens den klassiske Eau de Cologne
forsvinner raskt fra huden, har Sylvie og
Christophe skapt en ny olfaktiv
familie – Cologne Absolue – som
kombinerer holdbarhet med en
stor dose sitrus. I 2009 lanserte
de sin første duftkolleksjon på Fifth
Avenue i New York, på det fasjonable
varehuset Bergdorf Goodman.
I 2012 ble en av duftene, Orange Sanguine, tildelt utmerkelsen «Beste luksusparfyme i Frankrike». Notene er fra blodappelsin
og rød mandarin, sandeltre, tonkabønne og
pelargon. Atelier Cologne flyttet inn i 8, rue
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Saint-Florentin i Paris, der parfymehuset
fortsatt holder til. I 2015 ble Sylvie og Christophe kåret til «Årets franske entreprenører»,
og i 2016 kjøpte L’Oréal Atelier Cologne.
I dag har de 35 eksklusive parfymer i
porteføljen, flesteparten med en høy konsentrasjon av sitrus og naturlige eteriske oljer.
Duftene er inspirert av unike øyeblikk og
minner fra reiser verden rundt.
De er skapt i samarbeid med kjente parfymehus i Grasse, som Robertet, Givaudan og
Mane, og ledende parfymører som Jérome
Epinette, Cécile Krakower og Ralf Schwieger. Produksjonen foregår i Frankrike, men
råvarene kjøpes inn fra rundt 50 land.
Atelier Cologne forener elegansen og
transparensen fra den opprinnelige cologne,
med den langvarige effekten til en ren
parfyme. Meningen er at kundene skal få
muligheten til å skreddersy sin egen, unike
duftgarderobe til forskjellige antrekk og
anledninger.

Parfymene består oftest av en hovedingrediens, en kraftfull note som gir duften navn.
Den kombineres med en overdose av sitrusfrukter, som tilfører friskhet og eleganse,
samt en blanding av kvalitetsråvarer som gir
en unik og uventet karakter og får duften til
å vare lenge.
I år lanseres fem kolleksjoner med totalt 25
dufter på det skandinaviske markedet: Joie
de Vivre, Chic Absolu, Avant Garde, Haute
Couture og Carte Blanche. Den blå kolleksjonen, Bon Voyage, er den eneste som ikke
blir lansert, og den selges i dag eksklusivt på
Sephora.

SEE
CHANGE
One sold each 9. second

www.dermanor.no

Elements Group har alt fra dukmasker
til high-tech hudpleie.

Variert portefølje

Elements Group ble etablert i 2005 av søskenparet Søren Nielsen og Lone Bjørn Nielsen,
og er basert sentralt i København. Selskapet
jobber med premium brands som forhandles
i department stores, parfymerikjeder, livsstilsbutikker og apotek. Porteføljen omfatter pleieprodukter til hud og hår samt dufter.
Michelle Thoresen fra Vendor Support Norway
er kontaktperson i Norge.
Bak Mádara står fire unge kvinner fra Latvia. Hudpleieserien har en tydelig latvisk profil, og forsker
på og benytter vekster som vokser vilt i den nordiske naturen.

Nytt i Norge
Elements Group satser på den økologiske hudpleieserien Mádara når
de nå vil etablere seg i Norge. Vi tok
kontakt med Lone Bjørn Nielsen,
grunnlegger og administrerende
direktør, for å høre mer.
Tekst: Kristine Rødland

Hva er deres strategi for Norge?
– Strategien er å bli nordiske, og å representere merkevareporteføljen i Danmark, Sverige
og Norge. Vi er godt etablert i Danmark,
hvor vi har vårt hovedkontor, og har også
kommet godt i gang i Sverige, der vi samarbeider med store kjeder innen både beauty og
apotek. På samme måte ønsker vi å etablere
oss på det norske markedet, hvor vi for tiden
er i dialog med flere store kjeder omkring et
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fremtidig samarbeid.
Hvilke merker vil dere satse på for det norske
markedet?
– Vi ønsker å satse på det økologiske og
Ecocert-sertifiserte hudpleiemerket Mádara
fra Latvia, som lager eminente kvalitetsprodukter med naturlige ingredienser til riktig
gode priser.
Vi har også engelske Rodial, som tilbyr en
helt fantastisk serie av high-tech hudpleieprodukter i en høyere prisklasse, noe vi tror vil
passe godt til den norske forbruker. Våre Skin
Republic dukmasker fra Korea gir forbrukeren mulighet til å få masker av høy kvalitet til
supergode priser, så man kan shoppe flere på
en gang.
På hårpleiesiden har vi valgt det naturlige
brandet Australian Native Botanicals, som
lager profesjonelle produkter basert på ingre-

dienser fra Australia. På duftsiden ønsker vi
å rulle ut Carven Parfums, som er sprunget
ut av motehuset Carven med helt fantastiske
dufter, historier og emballasjer. Sist, men ikke
minst, satser vi på James Read Selftan, som vi
allerede har stor suksess med i både Danmark
og Sverige.
Hvordan er markedet for økologiske varemerker
i Norge kontra våre naboland?
– Norge er godt på vei til å bli store på
økologisk hudpleie, noe Gimle Parfymeri er
et glimrende eksempel på. Naturlige, rene og
økologiske produkter er virkelig i ferd med
å få gjennomslag og interessen er stor. Det
samme ser vi på netthandelen. I Danmark
har vi vært økologiske lenge, og Sverige er
også godt med på bølgen. Særlig veganske
produkter vinner terreng. Jeg tror vi vil se
større fokus på økologiske brands i både

Pigmentert og pleiende Satin Lipstick fra Burt’s Bees.

Fresh fornyelse
Burt’s Bees endrer retning og får
større bredde i sortimentet. Det
naturlige varemerket lanserer snart
en komplett makeupserie.
Tekst: Kristine Rødland

Lone Bjørn Nielsen fra
Elements Group.
Australian Native
Botanicals er blant
Lones personlige
favoritter.

Visste du at Burt’s Bees fremstiller dekkende og godt pigmenterte leppestifter, og
at de også har en bred og innbydende serie
med hudpleieprodukter?
Varemerket ble grunnlagt i 1984 av den
nøysomme birøkteren Burt Shavitz, som
frem til nå har hatt sitt skjeggete ansikt på
noen av forpakningene. Det baserer seg på
naturlige ingredienser, der hver og en har
sin funksjon. Mest kjent er nok den klassiske Beeswax Lip Balm, og globalt selges
det én slik hvert sekund.
Burt døde i 2015, og varemerket staker

nå ut en ny kurs. De stilsikre, nye leppestiftene bærer bud om hva som skal
komme, og lanseres i butikk første kvartal
2018. I tillegg finnes det forskjellige andre
produkter til leppene, blant annet Tinted
Lip Balm, Lip Shimmer, Gloss Lip Crayon
og Tinted Lip Oil.
Burt’s Bees distribueres i Norge av Apini,
som røper at det frem mot 2019 vil komme
en rekke spennende lanseringer fra merket.
Faktisk er en komplett og helt naturlig
makeupserie på trappene, med produkter
som foundation, maskara, øyeskygge, eyeliner og blush.
– Makeupserien er akkurat lansert på
hjemmemarkedet i USA, der den har blitt
veldig godt mottatt, men har ikke kommet
til Europa ennå. Fra å være et naturlig
brand vil vi i fremtiden bli et naturlig
beauty brand, sier Viveca Holmsen fra
Apini.

Burt’s Bees lanserer i disse dager
Facial Cleansing Towelettes,
Cleansing Oil og Facial Oil .

Sverige og Norge i tiden som kommer – også
i parfymerikjedene.
Hvilke økologiske varemerker er de viktigste i
porteføljen?
– Vi har stor suksess med Aurelia Probiotic
Skincare og Mádara. På hårsiden er det helt
klart Australian Native Botanicals. Det var
nesten umulig for meg å finne salong-profesjonelle hårprodukter uten sulfater, parabener og så videre da jeg var gravid med min
sønn. Jeg fant derfor frem til dette australske
merket, og har ikke brukt noe annet de siste
seks årene.
Jeg føler at Norge er et utrolig spennende
– og for oss uoppdyrket land – som vi gleder
oss til å være representert i.
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MESSE

Optiat fra England spesialiserer
seg på bærekraftige skrubber og
ansiktsmasker. Selskapet ledes av
William Brightman (bildet) og
søsteren Anna.

Det finske selskapet Naturelle Pro Beauty representerer attraktive varemerker som Tata
Harper og Juice Beauty.

Crème Riche er siste nytt fra
Tata Harper.

GRØNNE
MØTEPUNKT

Malmøs
Bærekraft, allergier og sertifiseringer
var hete tema da Natural Products
Scandinavia ble arrangert i Malmø i
november. Messen vokser år for år,
og gir innblikk i hva som rører seg i
den naturlige og økologiske delen av
bransjen.
Tekst: Kristine Rødland

Natural Products Scandinavia har etablert seg
som en årlig bransjemesse for naturlige og
økologiske produkter innen mat og drikke,
livsstil, skjønnhet og helse. Den arrangeres sammen med Nordic Organic Food
Fair, og trakk til seg 4724 besøkende
fra hele verden da den gikk av stabelen midt i november.
Det var mange beslutningstagere
og innkjøpere blant de besøkende,
noe utstillerne tydelig satte pris på.
Diversified Communications,
som står bak messen, arrangerer
også tilsvarende shows i London
og Hong Kong. De forteller at
Malmø-messen ble besøkt av
representanter fra mer enn 2000

selskaper, inkludert store og attraktive foretak
som H&M, Åhlens og Matas. Det var 480
utstillere på messen, noe som var ny rekord.
Messen er størst på mat, men det var
også flere interessante utstillere på skjønnhetsfronten.
Et nytt bekjentskap var den finske distributøren Naturelle Pro Beauty, som nylig har
tatt over agenturet på Juice Beauty fra Spa
Supply. De viste frem attraktive varemerker
som Tata Harper, PLANT Apothecary og
Tabitha James Kraan. Sistnevnte var selv til
stede, og presenterte sin nye og helt naturlige
tørrsjampo.
En tydelig trend på messen var
produkter knyttet opp til etikk,
bærekraft og gjenbruk. Blant annet
fant vi bærekraftige kroppsskrubber og ansiktsmasker hos engelske
Optiat. Navnet er et akronym for
«One Person’s Trash Is Another’s
Treasure», og produktene lages av
rester av hamp og kaffebønner som
ellers ville gått til spille. VaremerEn luksuriøs og helt naturlig tørrsjampo
fra Tabitha James Kraan.

ket drives av søskenparet William og Anna
Brightman, som også lager såpestykker av
krydder brukt til produksjon av chai.
Økologisk myseprotein, som er et
næringsrikt og lett tilgjengelig restprodukt
fra meieriindustrien, er blant nøkkelingrediensene til det danske hårpleiemerket Unique.
Produksjonen foregår dessuten fullt og helt
med vindkraft.
Natural Products Scandinavia har også
mange forelesninger som gir innblikk i bransjerelaterte nyheter og trender. Et av temaene
som ble tatt opp, var merkelappene som brukes på forpakninger. I tillegg til forskjellige
økologiske sertifiseringer, har etiske symboler
blitt et vanlig syn. Og det finnes mange!
Et annet aktuelt tema var allergier, som
er et like stort problem i den økologiske
hudpleieverdenen som i den konvensjonelle.
Selv små barn kan utvikle allergier mot økohudpleie og -dufter. Derfor har det kommet
en ny sertifiseringsordning kalt AllergyCertified, som gjør det lettere å velge trygge og
hudvennlige produkter.
– For forbrukerne er det ikke lenger nok
at et produkt er økologisk, det må også være
hud- og allergivennlig. Økologiske produkKOSMETIKK 1 2018 | 29

ter inneholder noen ganger plantestoffer
som kan gi kraftige reaksjoner. Ut fra dette
perspektivet er naturlig ikke alltid best,
fortalte toksikologen Ewa Daniél, som har
risikovurdert en rekke kosmetiske produkter
og vært med på å etablere AllergyCertified.
Hun mener det er økende etterspørsel etter
allergisertifiserte øko-produkter.
– For noen år siden var dette to vidt
forskjellige kundegrupper, der den ene var
opptatt av økologi og den andre ville ha allergivennlige produkter. Nå vil man ha begge
deler på én gang.
Ewa Daniél fra AllergyCertified foreleser om allergier.
Bruns Frisörer har prisbelønte
hårpleieprodukter som lages for
hånd i Lund.

Bananduftende body cream
i kjempestor forpakning fra
Organic Shop.

Dr. Organic benytter seg av trendy ingredienser som hamp og aktivert trekull.

Årets prisutdeling
En viktig del av messen var Natural &
Organic Awards Scandinavia 2017,
som fant sted ved stengetid på åpningsdagen. 155 produkter var nominert,
og ble stemt frem av de besøkende.
Her er vinnerne i de
skjønnhetsrelaterte kategoriene:
• Best New Natural Beauty Product
(kosmetikk, hårpleie, kosttilskudd for hud,
hår og negler) –
Bruns Products Schampo nr 04.

Bærekraftig hårpleie fra danske Unique.
Men’s Exfoliating Face Mask fra Optiat er økologisk,
bærekraftig og vegansk.
Wake Up Bodywash fra PLANT Apothecary.

Best New Natural Skincare Product
(ansikt og kropp) –
Organic Shop Body Desserts Repairing
Body Cream Banana Milkshake.
•

•

Best New Organic Non-Food Product –
Bruns Products Hårsufflé nr 14.

I tillegg ble det delt ut to hederspriser.
Den ene gikk til Johannes Cullberg,
grunnlegger av matmarkedet Paradiset.
Den andre gikk til Charlotte Bladh André
fra organisasjonen Organic Sweden.
Oliven er en populær ingrediens i naturlige hudpleieprodukter, her representert ved danske OliveAll A/S.
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Avslutte det hudpleien
har pabegynt ...

Reduserer fine
linjer, mørke
ringer
& hovenhet

VEGANSK

Jevner ut
hudtone,
struktur &
lysner opp

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

Gir en
fantastisk
finish med
flott glød

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

Porteføljen
LIP – Sveriges første økologiske intimpleieserie som ble lansert i februar 2017.
YAG – vegansk makeup som kun
inneholder rene mineralpigmenter.
Produksjonen foregår i Halmstad.
Viridi Eco – prisbelønnet, økologisk kvalitetshudpleie som lages i Sverige.
Tree of Brands tar i tillegg hånd om det
norske varemerket Marina Miracle på det
svenske markedet.

Viridi Eco.

YAG Sweden.

Ny øko-aktør
Tree of Brands er en ny, nordisk
distributør og agent for økologiske
og naturlige skjønnhetsprodukter.
Bak selskapet står Emma Bergqvist
og Tove Svanlind, som har mange
års erfaring fra den grønne delen av
bransjen.

fordommer, slik at flere skal kunne foreta
bevisste valg. Dessuten vil de løfte frem helseperspektivet enda mer.
– For oss er skjønnhetsprodukter et spørsmål om kvinnehelse. Vi vil gjøre en forskjell
for kvinner i deres liv, og bidra til deres
skjønnhet og velbefinnende på en naturlig og
bærekraftig måte, sier Svanlind.

Tekst: Jessica S Kempe

Målet deres er å gjøre økologiske
skjønnhetsprodukter lettere tilgjengelig for
konsumenter.
– Fortsatt er det økologiske markedet bare
noen få prosent av det totale skjønnhetsmarkedet. Jeg tror at vi må gjøre økologiske
produkter lettere tilgjengelig i alle ledd, fra

Allerede for flere år siden hadde Emma
Bergqvist og Tove Svanlind tanker om å skape
et eget agentur for økologiske skjønnhetsprodukter, og nå har drømmen blitt til virkelighet. Våren 2017 startet de Tree of Brands
med tre økologiske varemerker i porteføljen:
norske Marina Miracle samt svenske LIP og
YAG. Nylig har de også signert kontrakt med
svenske Viridi Eco.
– Vi vil være en distributør for flere ulike
typer økologiske, naturlige varemerker og ha
den samme profesjonelle approachen som
konvensjonelle aktører, sier Svanlind.
– For oss er det kjempeviktig å være en
proff partner for hele bransjen. Målet er å ha
15 ulike varemerker i porteføljen, fra makeup
og hudpleie til parfyme. Vi vil nå kvinner i
alle aldre og segmenter, og om noen år vil
vi være Nordens største øko-distributør, sier
Bergqvist.
Tree of Brands vil være en seriøs aktør
som kun har nøye utvalgte produktserier.
– Vi velger sterke og sikre varemerker uten
tvilsomme ingredienser, og har en sjekkliste
på over 40 stoffer som vi forsikrer oss om
at ikke finnes i produktene. Effektivitet,
opplevelse og følelse må også være utover det
vanlige, fremholder Bergqvist.
De vil dele av sin lidenskap for økologisk
skjønnhet, formidle fordeler og få bukt med
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LIP Organic Intimate Care.

detaljhandel og e-handel
til mer selektive luksusbutikker, sier Tove Svanlind.
– Det finnes også kvinner som verken har
tid eller lyst til å sette seg inn i helse- og miljøspørsmål. Da må det uansett være lett for
dem å velge skjønnhetsprodukter ut fra andre
kriterier som effektivitet, duft eller følelse,
legger Emma Bergqvist til.
Hva er deres største mål?
– Utover å bli Nordens største øko-distributør, vil vi jobbe for å skape vekst i bransjen
og forandre kvinners forbruksmønster. Vi vil
ta neste generasjons naturlige produkter ut
på markedet.

Emma Bergqvist og Tove Svanlind har startet agenturet Tree of Brands, og har som mål å få varemerkene inn
på badet til hver eneste nordiske kvinne.

auty

Beste K-be

orge

Endelig i N

Ansiktsmasker for luksusopplevelse og ekstrem effekt
When er en serie ansiktsmasker hvor høy kvalitet på ’sheetene’ og ingrediensene står sentralt. Serien består av masker med ulike
fokusområder, som gir umiddelbare resultater. Maskene har en unik hydrerende effekt med dokumenterte resultater. Utviklet
med basis i Sør-Koreanske tradisjoner og produktene har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Dette er glimrende mersalgsprodukter i din salong. Ta kontakt med oss for mer informasjon og prøver.

For mer informasjon, kontakt Beate hos HappySkin AS på beate@happyskin.no // 957 75 557

Se også happyskin.no eller whenmask.com

– love the skin you´re in!



HUD

Ansiktsmasker i dukform er veldig
hett akkurat nå og kommer fra
Korea og Japan. Mats Höljö fra
Powerlite har utviklet masker for
det skandinaviske markedet. Nå
lanseres de i Norge.

Vitaminfylte masker

Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene

Dukmasker har vært på markedet i Japan i
mer enn 15 år, og var dermed godt kjent for
Mats Höljö, som har bodd i landet omtrent
like lenge. Men han forteller at japanske
kvinner bruker dukmasker av andre grunner enn vi gjør her hjemme.
– I begynnelsen ble disse maskene gjerne
brukt ved behandling i salong, men da de
etterhvert nådde den japanske detaljhandelen, gikk interessen rett i taket. I dag benytter stort sett alle japanske kvinner slike
masker med jevne og ujevne mellomrom.
Ikke for å få en pleiende eller foryngende
effekt, men for å bleke huden, forteller han.
Da han flyttet hjem til Sverige for noen år
siden, oppdaget han at disse maskene knapt
nok var å oppdrive på konsumentmarkedet.
Han ville derfor lage masker som var skreddersydde for et skandinavisk klima og en
skandinavisk hud. Selve formen på maskene
har han også tilpasset nordiske ansikter.
– I tillegg til at vi bruker masker av andre
grunner enn japanerne, har vi en mye
tynnere, tørrere og mer sensitiv hud, og
trenger derfor andre ingredienser. En
annen forskjell er at svenske kvinner ønsker en naturlig frisk duft,
sier han.

TREND FRA

ASIA

Høsten 2014 lanserte Höljö
maskeserien MASQ+, som nå
introduseres via Cosmedic i Norge.
Maskene er fremstilt av cellulose og
dynket med ingredienser som hyaluronsyre,
kollagen, vitamin C og E, trollhassel og aloe
vera. De har blitt veldig godt mottatt på det
svenske markedet, der de selges i salonger
og klinikker, og nå også i apotek.
– Dukmasker lages vanligvis av cellulose
eller bomull. Vi har valgt å bruke cellulose da det slipper fra seg serum på en
bedre måte. Det finnes også mer avanserte
cellulose-masker med kryssbindinger som
kan slippe fra seg enda mer, men vi har
ennå ikke kommet dit i Sverige, sier han.
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De siste årene har det vært økende
interesse for dukmasker, og flere selskaper
har snappet opp den asiatiske trenden.
Mats Höljö tror at interessen for disse
skjønnhetsproduktene vil fortsette å
vokse.
– Dukmasker er enkle å bruke, og har
som funksjon å kapsle inn aktive ingredienser som går ned i huden. En ansiktsmaske kan være fylt med 25 milliliter
serum, like mye som en mindre flaske

med produkt. Man kan dermed si at dette
er en ny og enkel måte å påføre serum.
Höljö forteller også at salonger har
begynt å tilby sine kunder ansiktsmaske
mens de får behandlinger som pedikyr
eller massasje.
– I Japan er det veldig vanlig å kombinere ulike behandlinger samtidig, og det
er også noe som jeg ser blir stadig mer
populært her hjemme, sier han.

Vinterens maskerade
Stort sortiment

Vi får stadig nyss om nye dukmasker som er praktiske å bruke i en hektisk hverdag.
Her er et utvalg nyheter!

1. WHEN
Innovativ serie fra Korea som lanseres
av Beate Svendsen fra Happyskin. Hun
forteller at det er utrolig gode masker som
selges mange steder i verden, blant annet
på Sephora, Le Bon Marché og Selfridges.
Bio-cellulosen som brukes i maskene
er tykkere enn vanlig, mer komfortabel
å bruke, har en overlegen klebeevne og
gir en optimal levering av ingredienser. Det finnes fem forskjellige
When-masker. I tillegg finnes det fem som heter Simply When, og
er basert på Bemliese bomull.

2. SWISS CLINIC
MASQ+ finnes i flere varianter. Rejuvenating
& Moisture passer for en tørr og stresset
hud, Firming & Nutrition er beregnet på en
tørr og voksen hud som trenger elastisitet,
mens Soothing & Calming er for en sensitiv
og solbrent hud. Det er lansert en rendyrket After Sun-maske og en skummende
rensemaske kalt Bubble & Cleansing Foam.
I tillegg tilbys det en spesialmaske til
profesjonelt bruk i salong.
Powerlite har også utviklet en noe enklere
serie med masker for detaljhandelen kalt
SerumMasq+, som blant annet finnes hos
ICA, Ellos, Lyko og Nordic Feel. Samtlige
masker formuleres og utvikles i Sverige,
mens produksjonen foregår i Korea.

Det svenske varemerket følger
opp sin Face Perfecting Dry
Mask med en tørr dukmaske for
hendene. Hand Dry Mask består
av et mykt stoff som påføres uten
at man blir klissete eller hindret fra
å bruke hendene mens masken
virker. Ingrediensene aktiveres ved
massering, og masken kan brukes
opptil tre ganger.

Swiss Clinic lanserer markedets første vannfrie håndmaske.

3. MASQUE BAR
Koreanske Masque Bar er etablert i markedet som et prisvennlig alternativ, og distribueres av Aspire Brands. Nå kommer de
med nye masker, der Gold Foil og Rose
Gold Foil er dukmasker med beroligende
og fuktgivende ingredienser.

4. BY WISHTREND
Soél bringer det koreanske varemerket By Wishtrend til
Norge. Det er en effektiv hudpleieserie som også inneholder dukmasker, og selges foreløpig kun på nett.

5. ELENI & CHRIS
Mats Höljö er grunnlegger av Powerlite. Selskapet har
også ulike maskiner til bruk i hudpleieklinikker.

Det norske varemerket lanserer to
bio-cellulose Age Renewal-masker for
ansikt og øyne, pluss tre masker som
fokuserer på glød, fukt og detox.
Maskene er beriket med skandinaviske ingredienser.
KOSMETIKK 1 2018 | 35

Trendy begreper i 2018
Positive aging Less is more
Hudhelse/hudkvalitet Foundation
Contouring Refinement
Beautification

«LESS is MORE»

Mye er forandret siden 1990-tallet,
som var plastikkirurgiens store tiår.
Vi har møtt lege og injeksjonsbehandler Iman Nurlin for å få rede
på de nye trendene innen estetisk
skjønnhet.
Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Shutterstock

På 1990-tallet skulle både kropp og ansikt
forandres ved hjelp av kirurgiske inngrep, og
det kunne gjerne synes. På 2000-tallet kom
de estetiske injeksjonene, som gav nye muligheter og ble mer etterspurt blant «vanlige»
forbrukere. Det var ikke bare leppene som
ble gjort større, man begynte også å ha stort
fokus på å behandle rynker.
– Det har skjedd utrolig mye de siste årene
når det gjelder injeksjonsbehandlinger. Frem
til 2010 behandlet man helst enkelte rynker,
og så sjelden på helheten i ansiktets aldringsprosesser. I dag tilpasser man behandlingen
med ulike typer fillers og teknikker avhengig
av hva man skal behandle. For eksempel bruker man nå mykere materialer i leppene for å
få et så naturlig resultat som mulig. Generelt
ser man at pasienter ikke lenger etterspør
overdrevent forstørrede lepper, såkalte «Duck
Lips», som var trendy for fem til ti år siden,
sier Iman Nurlin, som er tilknyttet Allergan
Medical Institute (AMI).
Nå er det ikke «more is more» som gjelder,
men «less is more». Den store trenden er
å ikke se behandlet ut, til tross for at man
gjennomgår behandlinger. Man snakker om
«positive aging», vil ikke se «fikset» ut, men
ønsker en freshere versjon av seg selv.
– Den viktigste trenden i 2018 er å ta mer
hensyn til pasientens forventninger og drømmer når man utformer en behandlingsplan.
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Kundene beveger seg stadig lengre bort fra omfattende ansiktskirurgi. I stedet velger de å gjennomgå
injeksjonsbehandlinger for å få så naturlige resultat
som mulig.

Iman Nurlin er lege og har arbeidet med estetisk
medisin siden 2010. Hun driver klinikken
Ribelle i Örebro i Sverige, og er tilknyttet
Allergan Medical Institute (AMI).

Det finnes utrolig mange muligheter
med sikre injeksjonsbehandlinger. Vi går
fra å behandle smådetaljer til å behandle
ansiktet i sin helhet, og vever også inn
pasientens følelser i behandlingsmålene.
Pasienten kjenner seg kanskje ikke helt
igjen i sitt eget speilbilde, og vil se mindre
trett, sint eller «hengete» ut. Det finnes
i dag muligheter for å gi pasienten et
piggere, gladere og yngre utseende uten
kirurgi.
Trenden innebærer at man går bort
fra overdrevne resultater, og heller jobber
mer med større ansiktsområder, og med å
gi huden fin tekstur og glans.
– Vi må bygge husets grunnmur før vi
begynner å innrede, og tar inn begrepene
foundation, contouring og refinement
i vårt kursprogram. Med foundation
og contouring mener vi å forme og
forsterke naturlige «ankere» for huden,
som kinnbein og hakelinje. Refinement
betyr å behandle huden med eksempelvis
mikroinjeksjoner, små doser av hyaluronsyre, for å gi bedre hudkvalitet, spenst og
elastisitet, sier hun.
Målet er at man gjennomgår delbehandlinger under en lengre periode, og at
resultatet skal bli synlig, men smakfullt og
sofistikert.
– Mimikk og ansiktsuttrykk skal nå
synes. Stive panner, oppblåste ansikter og
unaturlige og uproporsjonerte lepper er
noe vi kommer til å se stadig mindre av.
Parallellt med dette vokser likevel et
nytt begrep seg sterkere, nemlig Beautification, som handler om en ung og
skjønnhetsbevisst målgruppe. Innen
denne gruppen finnes det individer som
søker uoppnåelig perfeksjon og vil ha
raske resultater.
– Disse personene er svært påvirket av
blant annet sosiale medier og hysteriet
rundt det perfekte utseendet. De drives
av å etterlikne bildene av perfeksjon, noe
som kan være problematisk.
Dessverre er dette en gruppe som samtidig opplever stadig flere komplikasjoner.
– De er ofte uredde, mangler kunnskap
og leter gjerne etter det billigste alternativet. Derfor risikerer de å havne hos
useriøse injeksjonsbehandlere som verken
har utdannelse, forsikringer eller bruker
sikre produkter. Dette er det uregulerte
markedets bakside, påpeker Iman Nurlin.

Hudtrendene i 2018
– Fundamentet innen estetisk medisin er laser, peeling og medisinske
kremer. Injeksjoner er prikken over
i-en, og ikke noe som er absolutt
nødvendig, sier Isabella Bukurie
Krasniqi, grunnlegger av Elite
Helse.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Hilde Brevig

Det finnes en matematisk formel for skjønnhet kalt Det gylne snitt, som ikke bare
brukes innen estetisk medisin, men også
innen kunst, design og musikk. Forholdstallet 1:1,618 gir en rettesnor når man utfører
behandlinger.
– Det tar oss bare få sekunder å avgjøre om
et ansikt er vakkert. Er ansiktet i symmetri
og har de rette proporsjoner, anses det som
estetisk tilfredsstillende av de fleste mennesker, sier Isabella Bukurie Krasniqi. Hun er
sykepleier og grunnlegger av Elite Helse, en
klinikk som nylig har flyttet inn i nye lokaler
på Aker Brygge i Oslo.
Hudtrendene handler om vakkerhet og
perfeksjon. Vi vil ha silkemyk hud med
glødende utstråling – en hud fri for cellulitter, akne, rynker, sprukne blodkar, solskader
og synlige porer.
Den første hudtrenden Krasniqi trekker
frem, dreier seg om giftfrie produkter og
duftingredienser.
– Parabener er blitt erstattet med andre
stoffer, som fenoksyetanol. Utfordringen er
å finne et giftfritt konserveringsmiddel som
fortsatt er i stand til å holde en formulering
fri for skadelige bakterier.
Den andre trenden handler om kraftigere
ingredienser: Retinol, peptider og hyaluronsyre som gir en plump-up effekt og en
mykere og mer velfuktet hud.
– Disse ingrediensene er nå kraftig
forbedret. Masketrenden fortsetter også,
men påvirkes nå mer av Japan. Forbrukerne
begynner dessuten å etterspørre validering og
klinisk dokumentasjon, poengterer hun.
En annen trend handler om produkter
tilpasset ditt moralske kompass:
– Vi vil se flere økologiske, veganske og
glutenfrie alternativer. Men jeg anbefaler at
man leser ingredienslisten nøye, for noen
produkter inneholder kun noen få prosent
økologiske ingredienser, og kan faktisk være
mindre sunne enn produkter som ikke oppfyller kravene til sertifisering, sier hun.

– Den økende interessen for estetisk medisin er godt
integrert og akseptert i vårt moderne samfunn, sier
Isabella Bukurie Krasniqi.

Et beslektet fenomen handler om å kjøpe
for å gi tilbake, et ønske mange varemerker
anerkjenner ved å donere en del av salget til
veldedighet.
– Vi vil også se mer individualisering av
hudpleien, der DNA-prøver kombinert med
livsstilsrelaterte spørreskjemaer gir muligheter
for å gi en skreddersydd behandling. Både
genetikk og livsstil påvirker sterkt hudhelsen, sier Isabella Bukurie Krasniqi, som til
slutt trekker frem at kundene er blitt mer
kunnskapsrike, og bruker nettet i stor grad til
research.
– Teknikken går fremover, og vi vil se flere
chat-bots på nettsider som selger produkter.
Klinikkene skal beholde sin ekspertstatus,
men vi får i tillegg et system som gjør det lettere å dele kunnskap og gi god kundeservice
online, sier hun.
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Vekstfaktorer

Holistisk og naturlig

DermGO The One kombinerer peptider med det nyeste på markedet
innen NGF (naturlige vekstfaktorer).
Serien kommer fra firmaet bak
One.gen/o.1, og YoungSkin har
agenturet. Det finnes seks forskjellige serum-i-krem som dekker alle
hudtilstander.

LING ble grunnlagt av hudpleieeksperten Ling
Chan i 1985, men serien er ny på det norske
markedet. Den fusjonerer tradisjonelle asiatiske
skjønnhetsteknikker med state-of-the-art ingredienser og teknologi, og lanseres av Spa Supply.
Cameron Diaz, Gisele Bündchen og Uma Thurman skal være fans av LING, som også driver to
spa i New York.

Regenerative iPRF er en helt ny generasjon av
naturlig hudfornyelse. Metoden er utviklet av
dr. Shelley Khullar Godtfredsen.

Hudfornyelse med blodplasma
Naturlige hudbehandlinger er i
tiden, og hva er vel mer naturlig
enn behandling med ditt eget blod?
Shelley Khullar Godtfredsen har
oppdatert Dracula-metoden til noe
hun kaller Regenerative iPRF.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Shutterstock og Gunnhild Bjørnsti
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– Regenerative iPRF er en helt ny generasjon av naturlig hudfornyelse, der vi tilfører
huden sentrifugert blod som er beriket med
regenererende celler, forklarer Shelley Khullar
Godtfredsen.
Vi møter henne på Drammen Spesialistsenter, der hun tar imot pasienter som
ønsker å forbedre hudkvalitet og tapt volum i
ansikt og lepper ved hjelp av eget blod. Hun
er tannlege, oralkirurg og med doktorgrad
innen laserstimulering av nerveceller.

Kan du beskrive metoden på en enkel måte?
– iPRF står for «plasma rich fibrin», og
er et produkt fra pasientens eget blod som
inneholder vekstfaktorer, vekstceller og det
viktige, strukturelle proteinet fibrin.
iPRF virker på et helt annet nivå enn det
vi har hørt om til nå med PRP, også kalt
Dracula-metoden. PRP står for «platelet rich
plasma», og har langt færre celler og mindre
kvantitet av vekstfaktorer enn iPRF. PRP er,
som navnet forteller, hovedsakelig plasma

Helhetlig program

Ny filler

Cosmed lanserer ekseption, en profesjonell produktlinje som kan kombineres med
progressive hudforbedrende behandlinger.
Konseptet inneholder alt fra mesoterapi til
profesjonelle peels, og kan skreddersys for
alle hudtyper og -tilstander.

Beauty Products har inngått et samarbeid
som innebærer at de nå står for distribusjonen av Neauvia Organic filler i Norge.
Filleren kom på markedet i 2012, og skiller
seg ut ved å kombinere hyaluronsyre med
en PEG-polymer som gir en unik crosslink. Bak innovasjonen står det sveitsiske
selskapet Matex Lab.

uten det strukturelle proteinet fibrin i seg.
Hvordan tar du i bruk iPRF?
– Det spesielle er «slow speed»-konseptet.
Jeg tar blodprøver fra pasienten og sentrifugerer disse langsomt, noe som fører til at
det samlet blir frigjort mange flere celler og
vekstfaktorer samt fibrin. Fibrin virker som
en svamp og slipper ut vekstfaktorer over en
lengre periode, og gir den viktige volumøkningen.
Hva har PRF vært benyttet til tidligere?
– A-PRF har eksistert siden 2005 til bruk i
kirurgiske behandlinger og beinoppbygging
innen oralkirurgi. Måten blodet langsomt ble
sentrifugert på, ga en koagulert og geléaktig
konsistens som man kunne lage «solide»
fibrin-membraner av, og som ble benyttet
innen kirurgiske inngrep.
iPRF har vært i bruk siden 2014, og
benytter seg av spesialrør med en annerledes innside, slik at blodet ikke koagulerer
etter den langsomme sentrifugeringen. Jeg
har et «arbeidsvindu» på 10 til 15 minutter
for å kunne sprøyte inn det tyntflytende,
behandlete blodet med volumøkende fibrin i
pasientens hudvev og lepper.

så man slipper spissen på huden. De som tar
leppebehandling får tilbud om litt bedøvelse.
Er det noen bivirkninger?
– Det er ingen fare for reaksjoner mot produkter fra ditt eget blod. Det eneste å huske
på, er at pasienter som tar blodfortynnende
medisiner, lettere kan få blåmerker.
Hvilke resultater kan forventes? Og hvor mange
ganger bør man ta behandlingen?
– En Regenerative iPRF-behandling er
naturlig, trygg og effektiv. Den kan gjentas etter behov fordi det er ingen fare med
blodmaterialet som sprøytes inn. Gjentatte
behandlinger har en kumulativ effekt.
Tenk på det som «hudgymnastikk». Jo mer
regelmessig man tar behandlingen, jo bedre
effekt får man. Man behandler dynamiske
rynker med Botox, og statiske linjer samt
volumtap og hudkvalitet med iPRF. Det er en
kombinasjon som er veldig effektiv og har en
kumulativ effekt over tid. Hyppigheten kan
variere fra en gang hver fjerde uke til en gang
hver tredje måned. Det er veldig individuelt,
forklarer Shelley Khullar Godtfredsen.

iPRF versus PRP

Hvem passer behandlingen for?
– Regenerative iPRF kan tilpasses pasientens eget behov, og er for menn og kvinner i alle aldre. Noen trenger å bygge opp
volumtap i ansiktet eller fjerne fine linjer.
Andre ønsker å forbedre hudkvaliteten (som
porestørrelse) eller få en naturlig økning
av leppevolumet. Behandlingen kan også
kombineres med en «dermal shave» eller en
mikroperforering av huden med Dermapen
for å forbedre opptaket av iPRF-væsken i
huden. Det som iPRF ikke kan behandle er
pigmentflekker, laser er da det beste alternativet.
Hva skjer under en iPRF-behandling?
– Jeg bruker svært tynne nåler for å gjeninnsprøyte plasma/fibrin i bittesmå mengder
under huden (mesoterapi). Det er en veldig
effektiv metode. Om man trenger å erstatte
volumtap, kan jeg sprøyte inn via munnhulen

Langsom sentrifugering er essensielt for iPRF.
Bildet viser blodplasma i spesialrør.

Dr. Shelley Khullar Godtfredsen er utdannet som
spesialist i oralkirurgi ved The Royal College of
Surgeons i London. Deretter tok hun doktorgrad på
laserstimulering av nerveceller ved Universitetet i
Oslo.

iPRF står for «plasma rich fibrin», som
betyr plasmarik fibrin. Pasientens eget
blod sentrifugeres langsomt i et spesialrør som gjør blodet rikt på vekstfaktorer
og proteinet fibrin. Fibrin er som en
svamp som slipper ut vekstfaktorer i
huden over en lengre periode. Til sammenligning er Dracula-behandlingen
(PRP) sentrifugert hardere, i andre rør,
samler ikke fibrin og danner en mindre
konsentrasjon av vekstfaktorer.
Regenerative iPRF utføres hos Drammen
Spesialistsenter i Drammen og Tannlege
Klette & Co i Oslo fra januar 2018. Se
mer på regenerative.no
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SALG OVER DISK PER KJEDE
VITA
KICKS
Fredrik & Louisa
H&M
Cubus
Body Shop
Sparkjøp
Frittstående
Douglas
Lindex

Butikker
216 (+4%)
77 (+4%)
235 (-4%)
103 (0%)
174 (+1%)
51 (0%)
24 (+9%)
34 (0%)
2 (0%)
87 (0%)

Omsetning mill NOK
1 590 (+11%)
1 052 (+11,6%
1 005 (+4,7%)
820 (+17,1%)
478 (-5,3%)
266 (+4,7%)
221 (+16,3%)
85 (0,0%)
50 (+66,7%)
46 (-8%)

Markedsandel
28,3%
18,7%
17,9%
14,6%
8,5%
4,7%
3,9%
1,5%
0,9%
0,8%

Netthandelen øker
– Markedet er i stor endring, og
det har vært mer utvikling de siste
tre årene enn de foregående 30, sier
Birger Stensland, styreformann i
Kosmetikkleverandørenes forening
(KLF).
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Pixabay

til å endre seg. Det er ikke nødvendigvis de
som er i bransjen som forandrer bransjen, og
det er ikke sikkert de som er vinnere i dag vil
være det i fremtiden.
Nye og små selskaper vokser raskere enn
store, og de raske «spiser» de trege. Små
selskaper er ofte også flinkere til å hoppe på
nye trender, sier Stensland, som er styreformann i KLF og administrerende direktør i
L’Oréal Norge.

– Verden, og vår bransje, er blitt mer
uforutsigbar. Veksten i konsumentmarkedet
kommer i stor grad fra nye kanaler, og vi ser
at nettbutikker og monobrand-butikker gjør
det bra, sier Birger Stensland.
– I USA ble 2017 preget av butikkdød.
Kjøpesentre står tomme og kjente merker går
konkurs. Slik er det ikke i Norge, men det er
ikke usannsynlig at antallet butikker kommer

Nettbutikkene gir seg nå i kast med
retail. Amazon har kjøpt Whole Foodskjeden, Blush har åpnet salong i Sandefjord,
og Bli Vakker åpnet nå før jul butikk i gågata
i Kristiansand.
– Dagligvarehandelen påvirkes av Normal,
som nå åpner mange butikker i Norge, i
tillegg til de 85 de har i Danmark. En tredel
av vareutvalget er kosmetikk. Loco etable-
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rer også butikker i høyt tempo, og eies av
Cosmetic Group, som også eier VITA. Vi ser
dessuten at store aktører som Apotek 1 har
begynt å importere varemerker direkte fra
utlandet, det gjelder for eksempel Redken.
Men det finnes lyspunkter: Forbrukerne
vil ha mer kosmetikk og hygiene. Sånn er
det ikke i alle bransjer, og det gir muligheter
for oss. Flere forbrukere unner seg dessuten
dyrere produkter, og det er positivt å se at
detaljhandelen øker, sier Birger Stensland.
Kanalene med sterkest vekst er netthandel og apotek, og den økende netthandelen
kompenserer litt for fallet i butikker.
– Varehandelen går egentlig veldig bra i
Norge. Men på sikt vil de fysiske butikkene
tape for nett, og for mer fysisk handel i utlandet. Det blir færre butikker i Norge, og det
bildet kommer til å fortsette, sier bransjeana-

lytiker Knut Erik Rekdal fra Virke.
– Varehandelen er veldig påvirket av
teknologi, og det kommer nye konkurrenter og forretningsmodeller. I tillegg
ser vi en del bransje- og kanalglidninger.
Kosmetikk og apotek er blant
vinnerbransjene, og sammenliknet med
andre bransjer er det lite bransjeglidning.
– Skobransjen gjør det for eksempel
mindre bra, og er utsatt for konkurranse
både fra netthandelen og fra sportsbutikkene, sier Rekdal. Han trekker frem
Fredrik & Louisa som eksempel på en
kjede som gjør det bra.
– Å være tydelig er det viktigste kjennetegnet på en vinner. Heller det, enn å
være litt for alle, sier han.
Kosmetikk er også en marginvinner,
og her skiller VITA seg ut blant kjedene
med 15 prosent vekst.
– Kosmetikk er blant de varene vi
oftest handler på nett fra utenlandske
aktører. Her renner det en del penger
ut av landet. Når det gjelder norske
nettbutikker, er Bli Vakker den raskest
voksende og mest lønnsomme aktøren
i bransjen, sier Knut Erik Rekdal fra
Virke.

Nytt kjedekonsept
KLF-tall
• Faghandelen, som omfat-

Loco konkurrerer med nettbutikkene.
Loco er et kosmetikk/hygiene-konsept som spiller på
positivitet og en morsom handleopplevelse, der du finner
«kosmetikk til usminkede priser». Kjeden vokser raskt,
og har åpnet mer enn ti butikker.
– Vi kjører aldri tilbud i fysiske butikker, kun faste lave
Locopriser. Våre største konkurrenter er nettbutikker som
Bli Vakker og Blush. Vi skiller oss betydelig fra Normal. Det
er et non-food dagligvarekonsept, som ligger nærmere
Europris i posisjonering og målgruppe, sier Are Berg, som
er administrerende direktør i Loco.
Han har signert flere kontrakter for våren 2018, og er i dialog om en lang rekke etableringer også for resten av året.
I tillegg har han lansert en nettbutikk som også blir svært
viktig for den videre utviklingen av selskapet.

ter parfymeri, fashion og
drug stores, er den største
salgskanalen, og står
for 41 prosent av
totalmarkedet.
• Hårpleie øker med
16 prosent.
• Makeup har tidligere vært
i vekst, men nå går nesten
alle produktkategorier ned.
• Det er bra vekst i apotek.
• Dagligvare har det tøft,
og påvirkes av Loco og
Normal.

ETT
PROBLEM
MINDRE
FORMULA 10.0.6
MOT UREN HUD

REN HUD STARTER HER
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Marketwell lanserer en digital assistent som
er tilgjengelig på mobilen.

Med butikken i lomma
Kerstin E. Krohg, som leder selskapet Marketwell, vil hjelpe frisørog velværebransjen til å drive mer
effektivt med en ny app.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Unsplash, Beate Willumsen og Marketwell

Siden 2016 har Kerstin E. Krohg jobbet
med å utvikle en digital assistent, som skal
gjøre arbeidsdagen lettere for salongeiere,
salongmedarbeidere og leverandører i frisørog velværebransjen.
Ved hjelp av en ny app som er tilgjengelig
på smarttelefon eller nettbrett, vil hun gjøre
det mulig for ansatte og drivere i bransjen å
få et overblikk over blant annet sin personlige
booking og salg.
Appen gir alle ansatte i en salong kontinuerlig kontroll på virksomhetens nøkkeltall.
I tillegg gir den personlige tilbakemeldinger
til hver enkelt bruker, som på denne måten

Den nye appen
gir personlige
tilbakemeldinger.

kan sette seg mål og finne ut om målene er
oppnådd.
– Jeg mener dette kan hjelpe driverne av
salongene og de ansatte til å lykkes i sin egen
bedrift. Ikke bare vil det frigi tid for brukerne, men det vil også bidra til at de ansatte
aktivt blir involvert i driften, og dermed mer
motiverte til å bidra til økt lønnsomhet, sier
Krohg.
Grunnlegger
av Marketwell,
Kerstin E. Krohg.

Fakta om
Marketwell
• Systemutvikler og leverandør av digital
strategi og rådgivning spesielt rettet mot
små og mellomstore bedrifter.
• Etablert i 2014.
• Ledes og eies av Kerstin E. Krohg som
har 10 års erfaring fra bransjen.
• Holder til i Asker.
• Har fått støtte av Innovasjon Norge.
• Har inngått samarbeid med blant annet
Dermanor og Hår1. Kjeden.
• Appen vil være tilgjengelig i App Store og
Google Play første kvartal 2018.
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Ved hjelp av appen blir det også mulig å
bestille varer fra leverandører, søke i digitale
produktkataloger og få informasjon om kampanjer og andre aktuelle nyheter.
– Selv om mange salonger i dag har tilgang
til mye informasjon via sitt kassasystem, tror
jeg det kan oppleves som vanskelig tilgjengelig for ledere og ansatte. Vi har lagt vekt på
å lage en brukervennlig løsning med enkel
navigering, som den enkelte har tilgang til
via mobil eller nettbrett. Det vil også være
mulig å integrere appen mot kassasystemet.
I begge tilfeller er det salongen som eier sine
data, og som kan benytte disse til å ta de rette
beslutningene, forklarer Krohg.
Kerstin E. Krohg har tidligere jobbet som
prosjektleder i Unilever og daglig leder i
Headquarter, som er et innkjøpssamarbeid
for frisørbransjen. Men hun har også erfaring
fra andre bransjer.
– Jeg ønsker at appen skal bidra til en
positiv utvikling for frisør- og velværebransjen. Ut fra min erfaring, har jeg sett at det
er mulig å oppnå gode resultater ved å gjøre
ting annerledes og tenke utenfor boksen.
Selv synes jeg teknologi er morsomt hvis det
brukes riktig, sier hun.
Marketwell har gjennomført en markedsundersøkelse i Norge og Danmark i forbindelse med utviklingen av appen. Den ble
gjort i samarbeid med Design-People i Århus,
og viser at bedriftene ønsker hjelpemidler for
enklere og mer lønnsom drift.
– Mange forteller også om tidkrevende og
manuelle bestillingsrutiner, og synes det er
vanskelig å orientere seg i produktutvalget. Vi
tror det er behov for en skreddersydd løsning
som gir inspirasjon og motivasjon, uttaler
grunnlegger av Marketwell, Kerstin E. Krohg.

Bli med i vårt karrierefremmende nettverk!
HVA ER KARRIEREALLIANSEN?
Karrierealliansen er det største og viktigste samlingssted
for skjønnhetsbransjen og er en del av Tone Lise Akademiet.
Vi har unike tilbud til våre medlemmer for å styrke samhold og kompetanse.

Gjør som så mange andre bransjekollegaer- registrer deg
i Karrierealliansen og få muligheten til å posisjonere deg
og presentere deg for bransjen!
karrierealliansen.no

bransjesamhold l utdanning l jobberfaring l kompetanse l fagkunnskap l

nettverksvbygging l utvikling



BUTIKK
Tone Lise Akademiet lanserer Karrierealliansen,
et nytt og karrierefremmende nettverk for skjønnhetsbransjen.
Tekst: Kristine Rødland

Profesjonell rekruttering

Bli en attraktiv
kandidat
Karrierealliansen tilbyr sertifiseringskurs
innenfor disse fagområdene.
Makeupartister
Hudpleiere
Fotpleiere
Fotterapeuter
Frisører
Negleteknikkere
Vippestylister
Kosmetisk sykepleier/injeksjonsspesialister
Stylister
Spaterapeuter
Massører
Tatovører
PMU

– Tone Lise Akademiet har alltid vært tidlig
ute med nye trender, og vil være en ledende
kursleverandør og utdannelsesaktør i bransjen.
Nå starter vi i tillegg Karrierealliansen,
som skal være til gjensidig nytte for alle
parter i skjønnhetsbransjen. Vi skal sørge
for profesjonell rekruttering og legge til rette
for at arbeidstakere og arbeidsgivere finner
hverandre, sier Tine Spillberg.
Hun leder utdanningsavdelingen i Tone
Lise Akademiet, som nylig har flyttet til nye
og store lokaler på Hasle i Oslo.
Tine Spillberg beskriver Karrierealliansen
som et samlingssted for hele bransjen.
– Vi skal sørge for økt lønnsomhet for både
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arbeidstaker og arbeidsgiver, og øke bransjens
profesjonalitet. Vi bygger opp en database
med kandidater, som vi presenterer for aktuelle arbeidsgivere.
I tillegg bidrar vi med kunnskap og
opptrening, slik at begge parter vet hva som
forventes. På denne måten skaper vi en trygg
ombordstigning, sier hun.
Som kandidat kan man registrere seg i
Karrierealliansen, og få mulighet til å posisjonere seg og presentere seg for bransjen.
Man får kvalitetssikret sin kompetanse og
tilgang til sertifiserte videreutviklingskurs.
Selv om kandidaten får jobb, fortsetter medlemsskapet og opptreningen, slik at hun eller

han kan holde seg faglig oppdatert.
– Som medlem får du tilgang til et bredt
nettverk av attraktive arbeidsgivere som
stadig søker etter dyktige terapeuter. Du får
bistand i jobbsøkerprosessen og invitasjon til
fagdager, rekrutteringsmøter og berikelsesdager.
Karrierealliansen gir også klinikkene og
salongene en mulighet til å skille seg ut, og
fremstå som trygge valg for kandidaten, sier
Tine Spillberg.
Hun ser for seg at det nye karrieresenteret
kan være til nytte for hele skjønnhetsbransjen, ikke bare salonger og klinikker, men
også parfymerier og apotek.

ANNO NSE

ANNEMARIE BÖRLIND

3 in 1 Facial Oil er en ny ansiktsolje som beskytter mot
skjermstråling – det blå lyset – fra datamaskiner, mobiltelefoner og TV-skjermer. Inneholder eksotiske vegetabilske oljer
kombinert med den kraftfulle antioksidanten lutein, som absorberer det blå lyset. Produktet gir
fukt og næring, og beskytter huden
mot for tidlig miljørelatert aldring.
Påfør 2-3 dråper morgen og/eller
kveld, relatert til eksponering for
skjermstråling (veil. pris
kr 589/30 ml).
Nature Treats AB
Tlf: +46 173 311 00
info@borlind.se

PRODUKTNYHETER

SISLEY

Phyto-Khol Star Waterproof har en kremet og behagelig
formel som passer på øyelokkets sarte hud. Eyelineren renner ikke, klumper ikke og tåler både regn, fukt, varme, tårer,
svette og sebum. Den forblir perfekt og intens i fargen hele
dagen, men er lett å fjerne når dagen er slutt.
Serien består av åtte nyanser med forskjellige effekter, som
kler alle øyefarger:
Fem glitrende som får
øynene til å funkle, og
tre nesten sorte, med
subtile og skimrende
reflekser, som sikrer en
intens look (veil. pris kr
405 pr. stk).
Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

YAG SWEDEN

Svensk mineralmakeup i toppkvalitet helt uten talk, mineralolje, vismut, konserveringsmidler og parfyme. Produktene er
naturlige og veganske, i nyanser fra nude til mer fargesterke
toner, og gir et varig resultat med fin glans. Passer også for
hypersensitiv hud, noe som var en stor drivkraft bak utviklingen av merket. YAG Sweden produseres i
Halmstad på den vakre svenske vestkysten. Ingrediensene er nøye utvalgt og
har full sporbarhet. Kvalitetsmakeup for
hverdagsluksus!
Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

VIRIDI ECO

Prisbelønnet, økologisk kvalitetshudpleie produsert i Sverige.
Fantastiske produkter for både kunde og SPA. I sortimentet
finnes deilige bodybutters og bodyscrubs, massasjeoljer og
ansiktsprodukter som er nøye utprøvd og testet.
Alle produktene er 100% naturlige, og inneholder en høy grad
av økologiske ingredienser av beste kvalitet. Samtlige råvarer
er kontrollert og godkjent av Cosmotox. Det er avansert
kunnskap og en nøye fremarbeidet plan bak sammensetningen av ingredienser
for hvert produkt. Alle
har de sin spesifikke
oppgave for å gi huden
den beste pleie.
Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

LIP INTIMATE CARE

Sveriges første økologiske serie for intim pleie! Med naturlige
kvalitetsprodukter og lekkert design, er de et tilskudd til kategorien som føles både stilsikkert og selvfølgelig. I sortimentet
finnes det en mild intimolje som rengjør, fukter og beskytter
huden samt en luksuriøs olje for ekstra myk og tett barbering. Begge er 100% naturlige og
veganske, minst 94% økologisk.
De er produsert av kvinner for
kvinner, anbefalt av leger og
jordmødre og fremstilt i Sverige.
Luscious lips are chemical free!
Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

VITA LIBERATA

Self Tanning Anti Age Serum er magiske dråper med gradvis
selvbruningseffekt, som samtidig pleier huden med effektive
anti-age fordeler. Produktet kan brukes sammen med din eksisterende fuktighetskrem eller alene som
et serum. Miks 1-3 dråper i din dagkrem,
og oppnå den selvbruningseffekten du
selv ønsker. For et mørkere resultat, påfør
produktet direkte på huden. Det gjør
huden silkemyk og gir en naturlig glød.
Passer for alle hudtyper (veil. pris
kr 449/15 ml).
Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
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PRODUKTNYHETER

AN N O N SE

ELEMIS

DR. SCHRAMMEK

Superfood Facial Oil fra 2016 kommer nå
i ny og lekker forpakning, og følges opp
med nyhetene Superfood Facial Wash,
Superfood Day Cream og Superfood
Night Cream. En beskyttende prebiotisk sammensetning, som
gir næring til hudens gode
bakterier, kombineres med
et Superfood-kompleks som
gir huden nytt volum og et
sunt utseende som stråler av
vitalitet. Huden fylles opp med
næringsstoffer.

Nytt fra Dr. Schrammek er en eksepsjonell antirynke dagkrem
med SPF 30 som gir huden omfattende beskyttelse mot UVstråler og miljøforurensing. Kremen beskytter mot forurenset byluft samtidig som den beskytter mot frie radikaler og
UVA-, UVB- og infrarøde stråler. Den motvirker rynker og har
en regenererende og
styrkende effekt. Anti
Pollution Day Cream –
et trygt byliv for huden
(veil. pris kr 845/50 ml).
Dermelie AS
post@dermelie.no

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

DARPHIN

MASQUE BAR

Essential Oil Elixirs er Darphins signaturprodukter, og er sammensatt av kun naturlige ingredienser. Darphin lanserer nå en
egen linje, Vetiver Stress Relief, med en ny Essential Oil Elixir
og en ny oljebasert ansiktsmaske som begge
er tilgjengelig i salg og salong. Produktene
gir næring, vitalitet og glød, og har samtidig stressdempende egenskaper, da huden
påvirkes av stress i større grad enn før. De
reduserer også skader fra miljøpåvirkninger
som f.eks. forurensning (veil. pris kr 719
pr. stk).

Masque Bar introduserer seks deilige og luksuriøse masker
i gull, sølv og rosegull. Maskene inneholder beroligende og
fuktgivende ingredienser som etterlater huden myk med frisk
glød, perfekt for å pleie og beskytte huden på denne kalde
tiden av året. Maskene kommer i både peel-off og sheet-varianter (veil. pris kr 69 pr. stk).
Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

Beauty Products AS
tlf: 23 19 10 00

KERSTIN FLORIAN
Skin Renewing Foundation, fra
Kerstin Florians nye veganske
makeuplinje, er laget for mykhet
og holdbarhet og gir en silkemyk
hudoverflate. Det er en oppbyggende krem som dekker på en
sunn måte, og som gir umiddelbar
fuktighetstilførsel og silkemyk finish. Ekstrakt fra barken på persisk
silketre forbedrer elastisiteten,
mens kinesisk snøsoppekstrakt
binder fuktighet i huden og gir synlig reduksjon av fine linjer og rynker
(veil. pris kr 499/30 ml).
KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se
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DECRUSTO

Verdensnyhet! Blue Gel Oxygen Breeze
Serum er en serum gel som styrker hudens
immunforsvar, kickstarter cellefornyelsen
og gir huden en sunn og frisk glød. Serumet inneholder en høy andel av Aktivt
Stabilisert Oksygen (ASO), og har en unik
evne til å hjelpe huden med å binde til
seg fuktighet. Det forsterker effekten
av fuktighetskrem, opprettholder en
sunn cellefornyelse og bidrar aktivt til å
reparere ubalanser i huden (veil. pris kr
249/50 ml).
Nesco International AS
info@decrusto.no

ANNO NSE

BURT’S BEES
Burt’s Bees lanserer en nærende og
pleiende leppestift som gir åtte timers intensiv fuktighet. Den kommer
i 12 fantastiske, fullpigmenterte og
heldekkende farger fra lys til mørk.
Formuleringen er 100% naturlig
med næringsrik moringaolje, olje
fra bringebærfrø og bivoks som
bevarer leppene silkemyke gjennom
hele dagen. Satin Lipstick er mykgjørende og pleiende og kommer i
et trendy resirkulert materiale (veil.
pris kr 199).
Apini AS
post@apini.no

BURT’S BEES
Burt’s Bees introduserer en 100% naturlig
ansiktsrens med en unik blanding av antioksidantrike og fuktighetsgivende ingredienser som kokos- og arganolje. Cleansing Oil with Coconut & Argan Oils har en
luksuriøs konsistens, som endrer seg fra
olje til et mykt rensende skum, og fjerner
smuss og makeup uten å tørke ut huden.
Huden føles hydrert, myk og glatt, uten
å virke oljete. Dermatologisk testet og
perfekt for tørr og normal hud (veil. pris kr
289/177 ml).
Apini AS
post@apini.no

KOKOSO BABY

Kokoso Baby er en nydelig nyhet for små og store barn. En
babyolje som kun består av 100% naturlig, økologisk og ferskpresset kokosolje, som gir intensiv pleie og næring. Kun den
reneste kokosoljen er benyttet, her finnes ingen tilsetningsstoffer. Oljen er så mild at den kan benyttes helt fra nyfødtstadiet, er ultralett og trekker raskt inn for en myk og sunn
babyhud. Den mykgjør
tørr hud, pleier og
beskytter i bleieområdet, og er også egnet
som kuldekrem og
massasjeolje (veil. pris
kr 169/84 g).
Apini AS
post@apini.no

MERKEVAREREGISTER
111 Skin/Elements Group

A

Adam & Eve Wax/Waxing Palace &
Products
Acorelle/Nordic Organic
Akileine/Thorsen Biovital
Alphanova/Nordic Organic
Amazing Shine/Tone Lise Akademiet
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
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Products
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B

Babor/Tjøstolvsen
bareMinerals/Dermanor
Batiste Dry Shampoo/Aspire Brands
Batiste Stylist/Aspire Brands
Beauty Beam/Elle Basic
Beauty Xpert/Young Skin
Be Berry/Aspire Brands
Bee Natural/Beauty Products
Being by Sanctuary/Beauty Products
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
Berodin/Waxing Palace & Products
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Blossom Jeju/Happyskin
BOHO Green Revolution/Nordic
Organic
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/The Hair&Body
Company
Burt’s Bees/Apini
Buxom/Dermanor
By Wishtrend/Soél

C

Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
Charles Worthington/Beauty
Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Christian Faye/Beauty Products
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
Cotoneve/Beauty Products

D

Darphin/Beauty Products

Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
dermGO/Young Skin
Dermograph hudscanner/Young
Skin
Disney/Elle Basic
d.j.v. MIARAY/J. Nordström
Handels
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie

E

Eco by Sonya/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Eco-Spa/Young Skin
Ecru New York/Beauty Products
Elemis/Dermanor
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Esqido/Beauty Products
EveLom/Spa Supply Norge
Evolve Organic Beauty/Nordic
Organic
Exuviance/HBS-Sweden

F

FAB Hair/Elle Basic
Fashion TV/Tone Lise Akademiet
Fedor Handmade Skincare Soaps/
Young Skin
FeetForm/Thorsen Biovital
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/Fred
Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Fudge Urban/Beauty Products

G

Garden of Green/Body Green
Gatineau Paris/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Gelish/Tone Lise Akademiet
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green People/Elle Basic
Guinot/Beauty Products

H

Hanae Mori/Alldis
Harmony/Tone Lise Akademiet
Héliabrine/Thorsen Biovital
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
HEVI Bodysugaring/Hexa
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hommer/Happyskin
Human + Kind/J. Nordström
Handels

I

IBD/Tone Lise Akademiet
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
Iles Hair Formula/Spa Supply Norge
I Love…/Aspire Brands
Instant Effects/Elements Group
Institut Karité/Alldis
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Intraceuticals/Beauty Products
Invita Skin Beauty/Young Skin
Ionto-Comed/Skintific

J

James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Just for Men/Letsfaceit Nordic

K

K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kardashian Beauty/Spa Supply
Norge
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerachroma/Beauty Products
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Kokoso Baby/Apini
KOBO Pure Soy Candles/Apini
K-Pro/Body Green

L

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

M

Mádara/Elements Group
Mama Mio/Beauty Products
Marc Anthony/Aspire Brands
Maria Åkerberg/Isaksen & CO

Markwins/Letsfaceit Nordic
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Miami Peels/Young Skin
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mille Ulivi/Nordic Organic
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Mini Mani Moo/Tone Lise
Akademiet
Miriam Quevedo/Prettygood
Mokki Eyewear/Mokki
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis

N

NailPerfect/Tone Lise Akademiet
Nappa/Body Green
Natural Basics/Elle Basic
Natures Way/Body Green
Neauvia Organic/Beauty Products
NeoStrata/HBS-Sweden
Nimue/Beauty Products
Niod/Dermanor
NOIR Stockholm/Prettygood
Noughty/Aspire Brands
Nueva/J. Nordström Handels

O

One.gen/o.1/Young Skin
Organic Colour Systems/Frisørgrossisten
Organic Island/Nordic Organic
Organickonjacsponge/NelaTrade

P

Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharma Skincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge

Photonova/Powerlite
Physicians Formula/Letsfaceit
Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Profiderm/Young Skin
Purebeau/Beauty Products
PÜR/Spa Supply Norge

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
Repcom/Beauty Products
RevitaLash/Spa Supply Norge
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

S

S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
SG79/Elements Group
Salonsystem/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SASS/Waxing Palace & Products
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Serum8/Spa Supply Norge
Silcare Nails/Body Green
Siligo/Beauty Products
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
SkinBetter Science/Dermanor
SKIN Camilla Pihl/Elle Basic
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Verdant
Solinotes/Aspire Brands
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products

Star Design Salon Furniture/Body
Green
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/Tone Lise Akademiet

T

Tanning Essentials/Body Green
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
ThaliSense/Klinikkshop
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
TL Mineral Complex/Tone Lise
Akademiet
ToGoSpa/NOR Cosmetics
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V

V76 by Vaughn/Verdant
Viridi Eco/Tree of Brands
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels

W

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

X

Xanitalia/Skintific

Y

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

Z

ZAO Organic Makeup/Nordic
Organic
Zarko Perfume/Spa Supply Norge
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

LEVERANDØRREGISTER
Alldis AS
Oscars gate 27
0352 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no
Apini as
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
Tlf: 977 00 795
viveca.holmsen@apini.no
burts.no
kokoso.no

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
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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

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

Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no
Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

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

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

depilarsystem.no
thalion.com

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
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.no

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no
HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
info@noab.se
noab.se
KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se
Klinikkshop
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se
Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se
NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
NelaTrade
Ölsboda 528
SE-693 91 Degerfors
Sverige
Tlf: +46 708 99 0767
lars@nelatrade.se
organickonjacsponge.se
NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

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

Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-1265 København K

Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com
Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
post@skinthal.no
skinthal.no
Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no
Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy
Tlf: 953 39 099/953 62 116
post@soel.no
soel.no

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

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no
Tone Lise Akademiet AS
Haslevangen 15
0579 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
post@tonelise.com
toneliseakademiet.no
tlbeautystore.no

Tree of Brands
Brobyvägen 2
SE-187 35 Täby
Sverige
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com
treeofbrands.com
Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no
Waxing Palace & Products
Jacob Aalls gate 13
0368 Oslo
Tlf: 22 60 00 76 (tast 2)
kurs@waxingpalace.no
waxingproducts@waxingpalace.no
waxingpalace.no
Young Skin AS
c/o House of Business Solli
Henrik Ibsens gate 90 (3. etg)
0255 Oslo
Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no
youngskin.no

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

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

De gamle teknikkene gjenopplives,
men i nye versjoner. Man speiler sin
egen personlighet og det gir et minne
for livet. Ikke bare for brudeparet,
men også for gjestene.

Blomsterbrud

Björn Axén ser en tydelig utvikling mot å eksperimentere og gjøre bryllupet mer individuelt. På det barokke
Wenngarns slott har de tatt disse bildene, som inspirerer
til nye måter å smykke håret på.

En sterk trend for bryllupshår er å innta en mer avslappet holdning,
både når det gjelder utslått og oppsatt hår.

Foto: Leonard Gren
Hår: Peter Hägelstam/Björn Axén
Makeup: Åsa Östergren
Styling: Meghan Scott

En enkel flette i et utslått hår kan få en uvanlig blomsterutsmykning,
noe som gir et nytt og friskt utseende.
Det er en fin tradisjon å ha en blomsterkrone eller krans i håret.
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GREEN PEEL®
60 ÅR
H U D F O R N Y E L S E M E D N AT U R E N S K R A F T

Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
RESULTAT

UNIK

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 40 års medisinsk
forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør
underverker for huden og hjelper mot mange vanlige
hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn
reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

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

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

SIKKERHET

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

IG

IT

ED BY EX

Professorene bak Exuviance har mottatt
utmerkelsen Discovery Honorary Award
fra Dermatology Foundation for sin
fremstående forskning. Dette er en av de mest
prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.
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Vil du også ha suksess?
W W W. S C H R A M M E K . N O

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger
rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Nå har også du muligheten til
å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god
økonomi. GRATIS heldagskurs i Oslo 17. mars. Kontakt oss
på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO

www.ardelllashes.com

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

BEDRE
BUSINESS
NUDE
NEGLER

+

BURT’S BEES
ATELIER COLOGNE
POWERLITE MASQ+

12
HOTTE
TRENDER
MAKEUP
& HÅR

Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.

ESTETISK MEDISIN | LESS IS MORE

1 | 2018

KOSMETIKK

