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Stort tema!

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.

www.ardelllashes.com 

Kicks’ kunder har stemt frem 
Ardells modell Wispies som et av de 
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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FORBRUKERKONTAKT: 52 85 94 80
www.seagarden.no 

«Jeg som aldri har hatt særlig 
mye hår, har plutselig hele hodet 
fullt, samtidig som neglene både 
blir lange og sterke. Huden min 
føles mer fuktig og elastisk.»
Bertine Zetlitz 

Få naturlig glød
med marint kollagen
Det naturlige kollagennivået i kroppen reduseres 
gradvis fra vi er i midten av tjueårene.

Seagarden Marint Kollagen er 
et rent kollagentilskudd fra 
nord-atlantisk, villfanget torsk. 
Vi bruker råvarer fra bærekraftig 
fiske og er stolt av å være norges 
eneste produsent av kollagen.

Det tilsettes acerola, en naturlig 
kilde til vitamin C, som bidrar til 
å beskytte cellene mot oksidativt 
stress og til normal kollagen-
dannelse.

Boksen inneholder 30 poser á 5 g, 
og dekker en måneds forbruk. 
En daglig dose inneholder 
4 380 mg kollagen.

Endelig i Norge – etter 25 år internasjonalt!
Ca. 1,3 mill. brukere på verdensbasis.

NYHET

BioSil er ikke et vanlig kosttilskudd. BioSil er et resultat av moderne viten-
skapelig forskning i et av Europas fremste land på medisinsk forskning  

– Belgia. Derfor fungerer BioSil annerledes og utmerket.

Klinisk dokumentert og patentert skjønnhetstilskudd.
15 mill. € i forskning og utvikling.
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Advanced Collagen Generator™

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i ca. 6 mnd. Kvinne ca. 50 år. Ikke full effekt – kun brukt BioSil i ca. 6 mnd. Kvinne ca. 50 år.

FØR- OG UNDERVEISBILDER VED BRUK AV BIOSIL

Ikke full effekt - kun brukt BioSil i ca. 8 mnd. (Førbildet tatt av kunde 
selv hjemme på badet.)

Ikke full effekt - kun brukt BioSil i ca. 5 mnd. Kvinne ca. 60 år.

Kvinne ca. 60 år. Ikke full effekt - kun brukt BioSil i ca. 15 uker. Ikke full effekt - kun brukt BioSil i 3,5 mnd. Kvinne ca. 37 år. Bilder tatt 
under øyenbrynsbehandling i salong hos Fred Hamelten.

Kvinne 61 år. Ikke full effekt - brukt BioSil i ca. 8 mnd. (Førbildet tatt av 
kunde selv hjemme på badet.)
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Ikke full effekt - kun brukt BioSil i ca. 6 mnd. Kvinne ca. 50 år.

Sterkt redusert porestørrelse - etter kun 72 dagers bruk av BioSil. 
OBS! Førbildet er med makeup og etterbildet er uten makeup. Kvinne, 
ca. 30 år.

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i 3,5 mnd. Kvinne 61 år.

Bilder er tatt i salong, med iPhone 7, kun med formål å vise kundens hudendringer til den faktiske kunde. Bildene er ikke retusjert.



SLOW
RESPONDER

NORMAL
RESPONDER

SUPER
RESPONDER

Derfor 
anbefaler vi
PowerStart

Hvilken respondertype  
er man?

De fleste tilhører gruppen ”Normalresponder”.
Uansett hvilken respondergruppe man tilhører vil 

det ta ca. 12 måneder å oppnå full effekt. 

- 6 måneders  
forbruk ved oppstart

Fra 1 til 3 måneder for å begynne 
å se og merke effekt

Fra 3 til 4 måneder for å begynne 
å se og merke effekt

Fra 6 til 8 måneder for å begynne 
å se og merke effekt

™



Norway Sweden Finland Iceland Denmark

Nordisk distributør: Fred Hamelten AS, 0256 OSLO | Biosil.no 
Epost: post@biosil.no | Tel: (+47) 21 64 54 47
Ansvarlig person: Tina Helen Hamelten – administrerende direktør, autorisert klinisk 
ernæringsfysiolog med utdanning fra Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.

biosil_nordic BioSil Nordic BioSil Nordic – NorgeWeb: Biosil.no

Se filmen 
BioSil for hud

Forhandlerweb:
Pinsett.no

Lanseringstilbud til  
Kosmetikkmagasinets lesere!

Få 40% rabatt på PowerStart™

Bruk rabattkoden KOSM40 på Pinsett.no

BEST OF BEAUTY
Award Winner

11 Years & Counting

Gå til Pinsett.no

Klikk på

Klikk på

øverst til høyre

fyll ut skjemaet
og send!

Slik blir du forhandler av BioSil
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GREEN PEEL®
THE  POWER OF NATURE
Helt enestående vekker den originale GREEN PEEL® fra Dr. Schrammek stadig 
større oppmerksomhet på alle hudtilstander. En sterkere hudbarriere, tettere, 

spenstigere og fastere hud, samt den ultimate antirynke. Ikke minst er 
den blitt kjendisenes desiderte favoritt før den røde løper.

LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/

NR. 1 I VERDEN

GREEN PEEL®

PÅ NATURLIG  HUDFORNYELS
E

W W W. S C H R A M M E K . N O
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kommer i uke 22.

ET NYTT TIÅR 
MED TRENDER
2020 er godt i gang, og i dette første 
nummeret av KOSMETIKK vier vi plass 
til årets trender. Vi tyvstarter allerede nå 
i denne spalten, med en liten oppsum-
mering av Euromonitor Internationals 
rapport «Top 10 Global Consumer Trends 
2020».

Euromonitor spår at merkevarer blir 
mer inkluderende, og at det kommer flere 
produkter som støtter opp om individer 

med ulike typer utfordringer, fysisk 
eller mentalt. 

Innen beauty og person-
lig pleie, får vi også et mer 
inkluderende syn på kropp, 
og vil kjøpe produkter som 

reflekterer våre verdier. Et fint 
eksempel er Khol Kreatives, 

som spesialiserer seg på makeup 
tools for kreftpasienter og folk med 
synshemminger eller svekkede motoriske 
evner. 

I tider med politisk, økonomisk eller 
personlig usikkerhet, trekkes vi dessuten 
mot hjemmets lune rede. Det er vårt 
personlige «safe space» der vi søker tilflukt 
fra verden rundt oss. 

Trangen til å være hjemme er ikke ny, 
men Euromonitor legger vekt på at vi nå 
heller ikke må bevege oss ut for å jobbe. 
Og må vi ikke ut for å jobbe, vil vi heller 
ikke ut for å shoppe, trene eller spise på 
restaurant. 

Det påvirker både garderoben og hand-
lemønsteret vårt, og tjenester som 
hjemlevering blir mer viktig. I 
tillegg blir det større etterspørsel 

etter hårklipp, 
manikyr eller 
massasje som 
utføres av 
profesjonelle som 
kommer hjem 
til oss.

Lokal bevissthet er også på vei opp. 
Vi vil tilbake til røttene, støtte opp om 
lokale og uavhengige bedrifter og føle 
fellesskap med nærmiljøet. Det fører til at 
nisjemerker får suksess, og kanskje også 
blir kjøpt opp av multinasjonale selskaper. 

Euromonitor spår videre at internasjo-
nale retail-kjeder blir mindre ettertraktede 
enn lokale butikker, og produserer og 
selger man varer lokalt, blir også leverings-
tiden kortere.

Det fører oss til en annen stor trend i vår 
tid, nemlig miljøbevissthet. Yngre genera-
sjoner er mer opptatt av opplevelser enn 
av å eie ting, og det skaper nye, sirkulære 
forretningsmodeller som baserer seg på et 
mer etisk forbruk. 

Euromonitor spår at det blir større 
interesse for abonnementsmodeller og 
produkter som kan fylles opp og brukes 
om igjen. Samtidig blir det stadig viktigere 
med ren luft, og anti-pollution blir et 
salgsfremmende begrep i mange nye pro-
duktkategorier. 

Den mentale helsen kommer også mer 
i fokus, og vi får flere produkter som skal 
hensette oss i en mer avslappet sinnsstem-
ning og gi mindre angst og stress. Her 
kommer det stadig voksende markedet for 
cannabis-produkter inn i bildet.

Når det gjelder skjønnhet og helse, tip-
per Euromonitor at det blir mer oppmerk-
somhet rundt aromaterapi. 

I tillegg får vi flere funksjonelle dufter 
som enten etterlikner naturen, eller bruker 
plantestoffer for å gi en beroligende effekt. 
Et eksempel er Functional Fragrance fra 
The Nue Co., skapt i samarbeid med 
Firmenich.

Bla om for å oppdage flere nyheter og 
trender fra bransjen, vi går spennende tider 
i møte!

LEDER
Vi får flere produkter som skal hensette oss i en 
mer avslappet sinnsstemning“

Kristine 
Rødland.

Functional 
Fragrance fra 
The Nue Co.

D-Bronzi Anti-Pollution 
Sunshine Drops fra Drunk 
Elephant. 



Genetic Protection FactorTM  

Beskytter huden 24/7 

www.dermanor.no
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Tekst: Kristine Rødland

Teknologisk skjønnhet

Det nye, sveitsiske skjønnhetsmerket Réduit 
lanserte nylig verdens første hårpleiesystem 
basert på mikroteknologi fra den medisinske 
sektoren. Det dreier seg om Hairpods, små 
beholdere som ser ut som kaffekapsler med 
aktive ingredienser, og som brukes sammen 
med et håndholdt apparat kalt Réduit One. 

Formuleringene aktiveres ved hjelp av 
ultrasonisk forstøving, sonisk pulsering, LED-
lys og «magnetic misting», som skal sikre at 
ingrediensene blir bedre absorbert i huden og 
håret. Teknologien gjør at det behøves mindre 
konserveringsmidler og fyllstoffer, og dermed 
blir det også mindre emballasje.

Réduits grunnlegger og administrerende 
direktør er Paul Peros, som også har bygget 
opp det teknologibaserte svenske skjønnhet-
smerket FOREO til å bli en suksess. Han 
mener at aktive ingredienser i produkter ofte 
ikke kommer til god nytte. De tørker ut, 

krystalliserer seg eller gnis av huden eller håret 
før de rekker å gi ønsket effekt.

Hairpods kommer på markedet i begynnel-
sen av 2020, og det jobbes med flere nyheter 
innen hudpleie og makeup som skal lanseres 
senere. 

L’Oréal + Prada = sant
Motehuset Prada har inngått en lisensavtale med 
L’Oréal, som dermed tar over ansvaret for Prada-
duftene fra 1. januar 2021. Det er heller ikke utenke-
lig at det vil komme flere beauty-produkter fra Prada 
som en del av denne avtalen, kanskje makeup?

Benefit kommer til Norge
San Francisco-baserte 
Benefit Cosmetics ble 
lansert på Kicks Steen 
& Strøm samt online 
i desember, og blir 
tilgjengelig i flere Kicks-
butikker gjennom 2020. 

Benefit ble etablert 
på 1970-tallet av tvil-
lingsøstrene Jean og 
Jane Ford, og er i dag 
et selektivt og raskt 
voksende skjønnhets-
merke med tilstede-
værelse i 58 land. Det 
inngår i porteføljen til 
luksuskonglomeratet 
Louis Vuitton Moët 
Hennessy (LVMH). 

Benefit er kanskje særlig kjent for sine 
produkter til øyebryn, og har erobret 
verden med lanseringer som Gimme 
Brow+, Hoola, BAD Gal Bang! og The 
POREfessional Pore Primer.

Paul Peros mener at det er lite 
nytte i gode ingredienser, hvis de 

ikke trenger ned i huden eller 
håret slik de skal. 

Réduit kombinerer høykonsentrerte ingredienser med nyskapende teknologi for å gi mest mulig effekt, og minst 
mulig emballasje. Lanseringen fant sted på Consumer Electronics Show i Las Vegas like etter nyttår. 

Héliabrine
Eye Contour Kit
Spesiell omtanke for 
huden rundt øynene

Virker på 
3 områder:
• rynker

• mørke ringer
• poser

Forhandler i Norge: 
tlf. 64 97 40 70   I   www.biovital.no
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Tekst: Kristine Rødland

Alldis lanserer nyheter
Hudpleiemerkene Bioderma, Embryolisse og St. Ives blir nå tilgjengelige på det 
norske markedet i regi av agenturfirmaet Alldis. 

– Bioderma er den tredje største hudpleieserien i europeiske apotek, og har blant 
annet laget det originale micellærvannet. Det er et merke mange liker å handle 
med seg på besøk i utlandet, og det har stor appell blant unge jenter, sier salgs- og 
markedssjef Helene Libæk. 

Embryolisse er kjent for kultfavoritten Lait-Crème Concen-
tré, som er populær blant 
makeupartister og har vært 
solgt i apotek i 70 år, mens 
St. Ives kan skilte med 
en nærmest legendarisk 
aprikosskrubb. 

Alle merkene er i 
utgangspunktet tenkt for 
salg i apotek, som er den 
kanalen Alldis satser mest 
på. 

PCA Skin 
feirer 30 år
PCA Skin er et profesjonelt og effek-
tivt hudpleiemerke som har fokus på 
hudhelse, og har vært på det norske 
markedet i 14 år.
– Historien til PCA Skin startet med en 
Jessner-peeling for 30 år siden. Men for 
å få de aller beste resultatene, visste de at 

hjemmebehandling var vel så viktig 
som klinikkbehandling. De har 

derfor utviklet mange 
hjemmeprodukter 
med ingredienser – 
og kombinasjoner av 
ingredienser – som 
gir gode resultater 
uten å traumatisere 
huden, sier Beate 
Svendsen fra Happy-
skin.

Hun distribuerer 
merket i Norge, og 
forteller at jubileet 
vil markeres gjennom 
hele 2020 med aktivi-
teter. 

Inspirert av Asia
Gjenbrukbare silikonmasker, Jade Facial Roller og Gua Sha – stener i 
rosenkvarts som brukes til å massere ansiktet med – lanseres nå fra YSFS. 
Produktene har det felles at de hjelper deg med å få mest mulig effekt av 
dine masker, kremer og serum. Maria Louise Bisgaard fra True Beauty 
står bak det nye merket.

Inner fra Prima-Derm er den 
første og eneste parfymen på 
markedet som skal fremme 
hudens naturlige og ung-
dommelige aroma. Den er 
alkoholfri, inneholder blant 
annet peptider som skal hemme 
kroppslukt, og distribueres av 
Young Skin. PCA Skin er spesialister på produkter til 

sensitiv og tørr hud, akne, pigmenteringer og 
aldrende hud. 

Mani Nabavi og 
Helene Libæk fra 

Alldis har flere nye 
merker i porteføljen.

Jade Facial Roller fra 
YSFS.

Inner finnes 
i variantene 
Ocean og Coral, 
og er utviklet 
av den spanske 
parfymø-
ren Ramón 
Monegal.

Nyskapende 
parfyme



EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt 

med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 
www.exuviance.no  |  Instagram @exuviance_nordic  |  facebook.com/ExuvianceNordic

avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance

Oppdag

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.

resultat

Du får fantastiske resultater til en attraktiv 
pris.

attraktiv pris

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

bakgrunn

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.

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

unik

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

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

trygghet
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Hun er en av Norges mest aner-
kjente makeupartister, og åpner nå 
Linda Wickmann School of Makeup 
i Oslo.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Renate Torseth og Desiree Mattsson

Linda om:
Oppstarten av skolen
– Jeg har alltid hatt lyst til å ha min egen 
makeupskole. Men det er som å få barn, det 
passer liksom aldri! Når man er midt i livet 
og i en epoke der mye skjer, er det vanske-
lig å sette av tid til å planlegge. Men nå har 
datteren min, Skye, blitt fire år, og jeg ser at 
timingen kan være riktig. 

Min venninne Agnes Gulbrandsen, som 
driver frisørsalongen Gevir, har pushet meg 
en stund til å komme i gang. I sommer var vi 
på ferie sammen, og hun sa: «kom igjen, du 
har jo drømt om det så lenge!» Så jeg begynte 
å se etter ledige lokaler på Finn, og fant ut at 
drømmen ikke var uoppnåelig.

Jeg bestemte meg for et lokale i en rolig 
og fin gate på St. Hanshaugen i Oslo, og 
begynte å pusse opp i desember. Oppussing 
tar jo alltid lenger tid enn man tror, men jeg 
starter opp 9. mars med det første kurset, og 
har allerede godt med påmeldte. Det samme 
gjelder for neste kurs, som begynner i august.

Det er visst mange som har ønsket seg en 
slik makeupskole, og jeg vet om flere norske 
makeupartister som har reist til blant annet 
København for å delta på noe liknende. 

Linda om:
Undervisningsopplegget
– Kurset mitt er lagt opp over sju uker. Jeg 
underviser i fem av ukene, men ikke sam-
menhengende, og trekker inn dyktige venner 
og kontakter fra bransjen som bidrar med sin 
kunnskap. 

De to første ukene underviser jeg. Da skal 
vi gjennomgå grunnleggende teknikker med 
foundation og concealer, samt sminke til 
øyne og lepper. Deretter kommer Rafit Noy, 
en gammel venninne fra Israel som jeg ble 
kjent med da jeg bodde i England for 20 år 
siden. 

Hun er utdannet ved London College of 
Fashion, og skal ha en uke med makeup-
historie der hun gjennomgår alle de forskjel-
lige epokene. Rafit og jeg jobbet sammen på 
MAC-butikken i Covent Garden, og gjorde 
mange oppdrag sammen i London. Hun bor 
nå i Barcelona der hun underviser.

Den fjerde og femte uken kommer jeg 
tilbake, og vil da jobbe kreativt med makeup 
for motevisninger og røde løpere, beauty-
shoots og redaksjonelle oppdrag. Den aller 
siste uken dedikeres til fotoshoot, slik at alle 
får lære å kjenne hvordan det er å stå på et 
shoot hvor man må ha fullstendig kontroll. 
Her trekker jeg inn kjente fotografer fra 
bransjen.

Utover i kurset vil jeg også trekke inn andre 
typer bransjefolk, som motedesignere, redak-
tører og regissører. De skal snakke om hvor-
dan de jobber sammen med makeupartister. 
Så elevene møter ikke bare meg hver dag, noe 
jeg tror kommer til å bli inspirerende for alle. 

Det er lagt opp til tre makeupkurs per år, 
fordelt på våren, høsten og vinteren. Mellom 
kursene vil jeg fortsatt være ute og jobbe i 
felten på beauty-shoots, reklame-shoots og 
runway shows. Jeg må ut og få impulser for 
å holde oppe kunnskapen og inspirasjonen, i 
takt med alt som skjer av nyheter og trender.

Linda om:
Hårstyling
– Skolen har fått kjempefine samarbeids- 
partnere som MAC, Nars, Max Factor, 
MAKETHEMAKE og Aveda. Det er satt av 
en uke til hårstyling, og da er jeg så heldig å 
ha fått med meg Gevir og Aveda som sam-

Møte med Linda Wickmann:

– Drømmen min 
GÅR I OPPFYLLELSE

Linda Wickmann jobber med ledende 
magasiner som ELLE Norge.

Linda liker naturlige bryn, 
og tegner dem opp med MAC 
Shape & Shade Brow Tint.
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arbeidspartnere. Her vil elevene lære seg de 
viktigste teknikkene på føn, krøll og fletting, 
samt enkle håroppsetninger med mer. Mange 
kunder ønsker jo at man som makeupartist 
skal kunne gjøre alt – både hår og makeup. 

Denne uken med hårstyling vil også være 
nyttig for frisører som står og jobber i salong. 
Å lære seg runway-teknikker fra Gevir og 
Aveda, samt få tips om hvordan man jobber 
med redaksjonelle oppdrag er gull verdt!

Linda om:
Makeupkoster
– Jeg har produsert mine egne makeupkoster 
i forbindelse med oppstarten av skolen, og 
alle elevene skal få sitt eget børstesett. Jeg 
elsker koster og har sikkert over 300 stykker, 
alle til sitt behov. Verktøy er viktig. 

Det er også viktig på skolen å både sminke 
andre og bli sminket selv, for hvis man 
opplever at noen medelever gjør noe rart 
eller ubehagelig, kan man lære av det. Det er 
uvant i begynnelsen å skulle være så tett på 
andre, det husker jeg også fra min skoletid. 
Men man blir snart fortrolig med det. 

Jeg bruker mest tid på hudsminken, for har 
man ikke fint grunnlag blir ikke resten så fint 
heller. 

Jeg foretrekker å bruke kost når jeg legger 
på foundation, eller fingrene. En kost er 
lettere og raskere å rengjøre enn en Beauty-
blender, og når man jobber profesjonelt er 
hygiene veldig viktig. Det er mange små og 
store ting man må lære seg, og jeg håper jeg 
kan sette alle mine elever på riktig spor ut i 
bransjen!

Linda om:
Utdannelsen i London
– Noen av søkerne mine er unge YouTubere 
som er unike til å legge kreativ makeup på 
seg selv, men det er noe helt annet å sminke 
andre. Det er mye grunnleggende man må 
kunne for å jobbe i denne bransjen, også når 
det gjelder bakgrunnskunnskap og historiske 
referanser. Gjør man reklamejobber, kan man 
for eksempel bli bedt om å lage en 1930-
talls look, og da vet man med en gang hva 
det er snakk om, uten å måtte begynne med 
research.

Opplegget er inspirert av min egen 
makeup-utdannelse fra London, der hvert 
kurs jeg tok varte i ti dager. Hudpleie og 

«Er du makeupartist, er det en viktig del av oppgaven å 

kunne gli inn og jobbe med forskjellige typer mennesker»

Etter mange år som makeupartist i Norge og internasjonalt, er Linda Wickmann klar for å åpne sin egen 
makeupskole i Oslo.
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skjønnsminke var det første kurset man måtte 
ta, og deretter kunne man bygge på med de 
emnene man ønsket. Jeg tok litt og litt gjen-
nom et helt år. 

Man må lære de grunnleggende teknikkene 
og ta de med videre ut i arbeidslivet. Det er 
da man virkelig lærer faget – når man står 
alene og skal løse en konkret oppgave.

Linda om:
Hjemkomsten til Norge
– Jeg flyttet hjem til Oslo i 2004, og gjorde 
da for første gang makeup under Oslo Fas-
hion Week. Jeg hadde flaks, og kom tilfeldig i 
kontakt med mange bra personer i bransjen, 
og begynte raskt å få oppdrag. 

Min venninne Kine B. Hartz, som nå er 
sjefredaktør i Costume, jobbet da som jour-
nalist i Dagbladets lørdagsbilag Magasinet, 
og hun booket meg inn til et stort fotoshoot. 
Magasinet skulle dette året feire femårsjubi-
leum med et utbrettcover der det skulle være 
bilde av 20 kjente personer. Det var navn 

Pat McGrath bruker 
dette bildet på sine 
Mothership øyeskyg-
gepaletter. Linda skapte 
makeupen med glit-
terskygger fra limited 
edition-kolleksjonen 
Metalmorphosis 005.

Laura Mercier Secret Camouflage concealer er en av 
Lindas absolutte favoritter.

På et oppdrag må makeupartisten ha full kontroll. 
Foto: Danilo
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som Wenche Foss, Kåre Willoch, Jens Stol-
tenberg, Petter Stordalen, Julie Ege, Morten 
Abel og Ari Behn, og de hadde booket mange 
frisører og makeupartister for å være med på 
dette her. 

Siden jeg var nykommeren i byen, måtte 
jeg sminke de som ble oppfattet som litt 
«vanskelige», blant annet Lene Marlin. Hun 
vet hva hun vil ha og hva hun kler, noe man 
som makeupartist må lytte til når man jobber 
med artister. De har et image som må følges. 

Linda om:
Artisten Lene Marlin
– Det var et par år etter Lene Marlins store 
gjennombrudd at jeg traff henne. Lene som 
artist vet hvordan hun vil se ut, og vil ikke ha 
siste skrik. Derfor syntes mange at hun var 
krevende å jobbe med, mens jeg lyttet til hva 
hun ville gjøre.

Er du makeupartist, er det en viktig del 
av oppgaven å kunne gli inn og jobbe med 
forskjellige typer mennesker. Jeg fikk dette 
prentet inn på skolen, og visste derfor hvor-
dan jeg skulle være mot Lene. 

Vi «bondet» med en gang, og etter oppdra-
get for Dagbladet kom manageren og spurte 
om nummeret mitt. En uke etterpå jobbet jeg 
med Lene igjen, jeg gjorde hår og makeup, 

for da skulle hun være gjest på Skavlan. 
Det er masse tilfeldigheter, men det er det 

som er gøy med denne bransjen. Det ene 
fører til det andre. På denne tiden begynte 
jeg også å jobbe med magasinet HENNE, 
og fikk mange ting på trykk der, både mote, 
skjønnhet og portretter. Etter det begynte 
ballen å rulle, og her er jeg i dag.

Linda om:
Makeup-guruen Pat McGrath
– Jeg var så utrolig heldig å komme i 
kontakt med den svært innflytelsesrike 
makeupartisten Pat McGrath via fotograf-
venninnen min Desiree Mattsson. Hun ble 
booket til å fotografere hennes aller første 
kampanje for leppestiftene MatteTrance, som 
ble lansert under merket Pat McGrath Labs.

En uke før opptak fikk jeg spørsmål fra Pat 
om ikke jeg ville være med og gjøre sminke 
på kampanjen hennes sammen med Desiree, 
og det var jo helt fantastisk. Jeg trodde ikke 
mine egne ører. Mitt største forbilde ønsker 
at jeg skal jobbe på hennes kampanje, det er 
det største som kan skje. Og Pat er virkelig 
helt fantastisk, utrolig generøs. Hun har et 
stort team rundt seg, og det har vært veldig 
gøy å være en del av det. 

Da Pat kom ut med sine Mothership 

øyeskyggepaletter, valgte hun et bilde som 
Desiree har fotografert og jeg har sminket. 
Dette gjorde vi i forbindelse med hennes 
limited edition-kolleksjon Metalmorphosis 
005.

Pat hadde sendt oss sminken, og Desiree og 
jeg hadde satt av en lang dag til å leke oss. Jeg 
endte opp med å ta skyggen i hele ansiktet på 
modellen. Bildet med gullfluen har blitt et 
av Pat sine mest ikoniske bilder, og har blitt 
brukt igjen og igjen. Så det er jo utrolig stas 
når hun elsker noe du har gjort så mye!

Mothership II øyeskyggepalett fra Pat McGrath Labs.
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Fotografene Mert & Marcus har 
skapt kraftfulle bilder for ledende 
merkevarer og magasiner i mer 
enn to tiår. Nå lanserer de for 
første gang en makeup-kolleksjon 
sammen med Lancôme.

«After Dark Collection» byr på drama-
tiske, mørke farger og et uttrykk som er 
ganske annerledes enn det vi vanligvis  
forbinder med det klassisk franske 
skjønnhetsmerket, og kommer i begrenset 
opplag. 

Den typiske Lancôme-kvinnen er 
sofistikert og elegant, i alle fall på dagtid. 
Denne kolleksjonen viser hva som skjer 
når mørket faller på, og er adskillig råere 
og mer utfordrende i uttrykket.

Mert & Marcus har laget mer enn 200 
covere for Vogue, og har en appell som 
trekker til seg stjerner som Penélope Cruz, 
Kate Moss, Madonna, Naomi Campbell 
og Rihanna. 

De har sagt at de egentlig ikke er så 
interessert i skjønnhet i sin originale form. 
Men de liker å transformere og skape 
karakterer ved hjelp av makeup, lys og 

storytelling, og det er også det de ønsker 
med denne kolleksjonen.

Blant produktene finner vi «Eyes Cold as 
Ice Kit», som inneholder alt man trenger 
for å sminke øynene i dramatisk blått eller 
grønt, inkludert løsvipper. 

Et utvalg leppestifter og speilblanke 
lipglosser hører også med i kolleksjonen, 
sammen med flytende øyeskygger som 
transformeres fra matt til glitter, en rikhol-
dig øyeskyggepalett og en highlighter-blur 
stift i to varianter. Alt kommer i februar.

� TREND

Når mørket faller på
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Når mørket faller på
Flaming Lips Kit. 

Eyes Cold as Ice Kit.

After Dark Eyeshadow Palette med ti øyeskygger.
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SIKTER MOT 
BØRSTETRONEN

Tekst: Kristine Rødland og Jessica S Kempe

Real Techniques selger børster over hele verden, og har butikker i blant 
annet Europa, USA, Storbritannia og Australia.
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– Real Techniques skal tilby det du trenger til 
hverdagssminken, samt mer avanserte looks. 
De er veldig gode på innovasjon hva gjelder 
børster og makeup tools, og det ønsker vi å 
fremme. Målet er å ha den aller beste børsten 
til en god pris, sier Elise Nordby, markedssjef 
i Aspire Brands, som tok over agenturet 1. 
februar 2019. 

– Merkevaren gikk da fra å ha én distri-
butør i hvert nordiske land, til å ha én i hele 
Norden. Det er svært hensiktsmessig, da vi nå 
kan være mer strategiske i vårt arbeid med å 
styrke merkevaren og kjennskapen til den, for 
å skape et mer helhetlig uttrykk. 

Vi kan også være mer selektive når det 
gjelder utsalgssteder, da vi følte at bran-
det tidligere var «overalt». Nå har vi færre 
retailere, men viktigere og riktigere, noe som 
på sikt vil øke vår brand value. Det skal være 
kvalitet i alle ledd. 

Det har også blitt gjort endringer i sorti-
ment. Vi har ikke lenger rubbel og bit, men 
et utvalg som er snevret inn i forhold til beste 
kvalitet og hva målgruppen faktisk vil ha. Vi 
er strategiske på hva vi tar inn, og hvilket sor-
timent vi velger å gå videre med. Ved å tilby 
samme sortiment i hele Norden, vil vi hjelpe 
kundene å navigere i børstejungelen og gjøre 
det enklere å velge riktig produkt etter behov. 

Serien har også fått en «facelift» med ny 
emballasje og nytt produktdesign.

– Hvordan har markedet for sminkebørster 
utviklet seg?

– Mange er i dag utrolig dyktige på 
makeup, og de avanserte børstesettene er 
svært etterspurt. Det er en tendens som har 
kommet sterkere de siste årene, i kjølvannet 
av sminketrenden på YouTube. Før gikk det 
mer i basesortiment som rougebørster og 
pudderbørster. 

Forbrukerne har blitt flinkere til å ha ulike 
børster til ulike behov, ikke bare én som 
brukes til alt. Det er en utvikling som vi er 
sikre på at vil fortsette. Innovasjonssettene 
settes pris på av de som er «børste-savvy», 
men samtidig skal vi ha børster og tools til 
alle, uansett behov, sier Elise Nordby.

Søstrene Sam og Nicola Chapman 
snublet over YouTube ved en tilfeldighet, 
uten tanke for å skape et globalt varemerke 
som Real Techniques. Året var 2008 da en 
venn av Sam sendte en mail og spurte hvor-
dan man lager «smokey eyes». Sam tenkte at 

det måtte være lettere å filme, enn å forklare 
det per mail eller telefon. 

Hun laget en film og la den ut på YouTube. 
Den ble snart en hit, og sammen med søste-
ren Nic ble den fulgt opp med flere filmer. 
De gav opprinnelig kanalen navnet Pixiwoo, 
et kjælenavn som Nic hadde hatt i barndom-
men. 

– Vi visste overhode ingenting om YouTube 
da vi startet opp, og kunne aldri drømme om 
at kanalen vår skulle bli så fremgangsrik. Men 
det tok oss nesten ett år å forstå at det var en 
forretningsidé, sier Sam.

De siste årene har det kommet veldig mange makeupbørster på markedet. 
En av pionerene er Real Techniques, med produkter som er utviklet av de 
populære YouTube-søstrene Sam og Nic Chapman.

Sam Chapman legger jevnlig ut nye sminkevideoer, og 
har 2,15 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal, 
som hun driver sammen med søsteren Nic.
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Sam og Nic lager filmer for både egne og 
andres kanaler, og forteller at det er viktig å 
hele tiden følge med på trender, og i tillegg 
kunne forutse dem. De får input fra ulike 
varemerker som informerer dem om nyheter, 
og henter også inspirasjon fra blant annet 
motevisninger, prisutdelinger og musikkvi-
deoer. 

– En annen bra måte å plukke opp trender 
og sesongens må-ha farger på, er å gå inn på 
fargeinstituttet Pantones hjemmeside, tipser 
Nic.

Konseptet er å lære kvinner å legge 
makeup på riktig måte, slik at de kan bli sin 
egen makeupartist. Filmene viser steg-for-steg 
ulike makeupmetoder, for eksempel hvor-
dan man får øynene til å se større ut, eller 
hvordan man velger rett foundation. Det blir 
nesten som å få hjelp av en bestevenn. 

Både Sam og Nic har jobbet som makeup-
artister siden de var 16 år, så at de kan legge 
en fin makeup er det ingen tvil om.

– Vi begynte tidlig, siden tanten vår var 
makeupartist, og det virket veldig glamorøst 
da hun jobbet med artister som David Bowie 
og Janet Jackson. Da vi sluttet skolen, jobbet 
vi både for MAC og andre sminkemerker. 
Deretter fortsatte vi som frilansende makeup-
artister frem til vi startet Pixiwoo.

Vi er takknemlige for at vi fortsatt kan 
holde på med dette som vi elsker. En normal 
livslengde for en YouTuber er fem år, hvilket 
ikke er lenge. Dessuten er det bare noen få 
prosent som kan leve av det, sier Sam.

Søstrene har jobbet for Real Techniques 
siden 2010, og har utviklet et stort sortiment 
med børster.

– Bak hver børste ligger det mye jobb. Vi 
utfører mange tester og kommer med feed-
back, for vi må stå for våre produkter og vil 
ikke skuffe noen, sier Nic.

Sam påpeker hvor viktig det er å bruke rett 
børste for å få til en bra makeup. 

– Formen på børsten er veldig viktig. Den 
bestemmer hvordan makeupen ser ut i ansik-
tet. Derfor fokuserer vi intensivt på skjærin-
ger og størrelser for at de skal være perfekte. I 
tillegg er det viktig å vaske børsten tre ganger 
i uken, ikke bare av hygieniske årsaker, men 
for at den skal gi rett effekt. 

Under årenes løp har Sam og Nic lagt 
merke til at mange kvinner ikke vet hvordan 
de skal bruke sine makeupbørster. De kan 
ha hatt en børste i lang tid, men ikke riktig 
forstått hvordan den dramatisk kan endre 
utseendet på makeupen.

– Ved hjelp av våre filmer og de verktøy 
vi har til disposisjon, vil vi spre budskapet 
om hvordan børster kan forvandle kvinners 
makeuplook. Det er enkelt, og kan læres av 

hvem som helst, sier de.
– Hva er deres beste skjønnhetstips?
– Det er å bruke en bra rens, gode hud-

pleieprodukter, drikke mye vann og holde 
huden fuktet ved hjelp av ansiktsmasker. Det 
er også viktig å ikke bytte hudpleieprodukter 
for ofte, samt å velge rett foundation som 
passer til hudtonen, sier Sam.

– Jeg er enig, og vil også trekke frem min 
concealer som jeg ikke kan være foruten. Noe 
av det beste jeg har gjort er også microbla-
ding, en fantastisk metode for å få naturlige 
bryn. I tillegg har både Sam og jeg tatt Botox, 
tilføyer Nic.

– Hvordan lykkes man som YouTuber?
– Man må ha tålmodighet og være bevisst 

på at det er vanskelig. Det er essensielt å 
investere i et bra kamera og god belysning. 
Regn med hardt arbeid, og at det kreves tid 
og ekte engasjement.

– Bak hver makeupbørste ligger det mye jobb, sier Nic 
Chapman. Hun er en pioner både på YouTube og når 
det gjelder makeupbørster.
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1. Ta et skritt tilbake med S-Beauty
Nå må K-Beauty, J-Beauty og C-Beauty 
vike for en ny trend, og den kommer fra 
Skandinavia. S-Beauty er sannsynligvis den 
enkleste trenden for 2020, og fokuserer på en 
nedskalert, men effektiv hudpleierutine som 
gir en sunn og naturlig glød. 

Den økende interessen for minimalistisk 
hudpleie, «skincare diets» og «less is more» 
kommer som en motreaksjon på tidkrevende 
10-stegsrutiner som ofte kan kjennes utmat-
tende, og som kanskje heller ikke alltid gir 
ønsket resultat. 

Har man hudproblemer som akne eller 
rosacea, kan det å bruke mange hudproduk-
ter gjøre vondt verre, og hudleger gir ofte råd 
om å redusere antallet produkter i hverdagen. 
Et annet kjennetegn ved S-Beauty er nærings-
rike og naturlige ingredienser.

2. Thermo facial cleansing
En ny generasjon med verktøy treffer snart 
markedet. «Thermo facial cleansing» spås 
å ta verden med storm, og dreier seg om 
renseverktøy med innebyggede funksjoner for 
oppvarming og nedkjøling av huden. 

Varme smelter bort urenheter fra porer, og 
løser samtidig opp talg og skitt, oljer og foru-
rensende stoffer. På denne måten kan man 
rense huden mer effektivt, med en teknikk 
som vanskelig lar seg gjenskape manuelt. 

� HUD

Skin-tech-merket FOREO tror at det nye tiåret vil by på en rask og spennende utvik-
ling innen teknologi. Andre trender å legge merke til, er hyper-personifiserte produkter, 
CBD og helt nye tilnærminger til «skin fitness».

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Unsplash, Shutterstock og produsentene7TRENDER 
FOR 2020

Dalia Fernandez, som er sjef for produktutvikling ved FOREO, er over-
bevist om at 2020 vil bringe med seg mye nytt. 
– Skin-tech har kommet for å bli, og folk søker nye, tekniske løsninger 
for sine hudpleie- og sminkerutiner. Trendene vi antar vil dominere 
samtalene og de sosiale mediene i 2020, er en blanding av teknologiske 
nyvinninger og overraskende, nye ingredienser. De neste årene blir vel-
dig spennende og interessante for både merkevarer og forbrukere, spår 
hun.

Her er skjønnhetstrendene som beskrives i FOREOs nye trendrapport.
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3. CBD beauty
Det er for tiden mye snakk om cannabis, og 
CBD eller cannabidiol – et ikke-berusende 
ekstrakt hentet fra cannabisplanten – seiler 
nå opp som en superingrediens innen både 
skjønnhet og helse.

CBD har blitt knyttet til en del kontro-
verser, og Lisa Payne, som er Senior Beauty 
Editor i analysebyrået Stylus, mener at ingre-
diensen kan brukes til både smertelindring og 
stimulering. 

– Den kan berolige og begeistre, fukte og gi 
næring – det finnes ingen andre ingredienser 
som kan tilby en slik indre og ytre balanse, 
sier hun.

I løpet av 2020 kommer CBD-infuserte 
produkter til å ta verden med storm, og det 
globale markedet for CBD skjønnhetspro-
dukter forventes å omsette for 25 milliarder 
dollar innen 2029, ifølge Stylus.

CBD finner veien inn i skjønnhetsbransjen.

4. Personlig skin-tech i en app
En annen trend når det gjelder verktøy går på 
personifisering, med app-styrte skjønnhetsprodukter 
som gjør det mulig å skreddersy en hudpleierutine 
gjennom smarttelefonen. FOREO har lansert noen 
slike verktøy, nå sist LUNA mini 3, og snart kommer 
L’Oréal med nyheten Perso. 

L’Oréal har som mål å bli en ledende aktør 
innen skin-tech, og Perso bruker AI for å kartlegge 
brukerens hudpleiebehov. Det nye verktøyet ble 
introdusert på Consumer Electronics Show 2020 i 
Las Vegas i januar, men vil utvikles videre med tanke 
på makeup.

Teknologien skaper personifisert hudpleie i fire 
steg: Brukeren åpner først Perso-appen og tar et 
selvportrett med kameraet på mobiltelefonen. Bildet 

analyseres ved hjelp av AI for å kartlegge hudtilstan-
den med tanke på rynker, fine linjer, pigmentflekker 
og porer. 

Ved hjelp av geodata tar man rede på miljømessige 
forhold som påvirker huden, for eksempel tempe-
ratur, pollen, UV-indeks og luftfuktighet. Deretter 
legger brukeren inn sine preferanser i forhold til 
konsistenser, og hva hun eller han ønsker å få til av 
resultater. 

Dataene danner grunnlaget for å skape en person-
lig tilpasset kremblanding som porsjoneres ut fra 
toppen av verktøyet. Ved regelmessig bruk vil man 
kunne analysere hudtilstanden over tid, og lage nye 
formuleringer basert på brukerens behov.

Nye Perso fra L’Oréal, som satser stort på skin-tech.
LUNA mini 3 fra FOREO styres med en app.



5. Squalane mot forurensning
Hvis du ønsker hud som gløder samtidig 
som den får beskyttelse mot påkjenninger 
fra miljø og forurensning, er squalane en 
ingrediens du bør kjenne til. 

Enkelt forklart er squalane hydrogenert 
squalene, også kjent som talg som produ-
seres naturlig i huden. Squalane brukes 
allerede i en rekke produkter, og leverer 
lett, men likevel intensiv fuktighet mens 
den beskytter huden mot frie radikaler. 

Ingrediensen finnes naturlig i leverolje 
fra haier, men hentes nå fra bærekraftige 
og plantebaserte kilder som oliven og 
riskli, til bruk i kosmetikk.

7. Skin Fitness
Kjendiser som Kim Kardashian og J-Lo 
sverger til ansiktsbehandlinger med 
mikrostrøm som hjelper huden med å 
oppnå topp «fitness». 

Mikrostrøm er som en treningsøkt, 
og stimulerer og strammer musklene i 
ansiktet for en mer ungdommelig look, 
omtrent slik trening virker på resten av 
kroppen. 

wMens en tur til salongen for en slik 
behandling fort kan koste noen tusenlap-
per, har ny teknologi sørget for at du kan 
kjøpe mikrostrøm-apparater til hjemme-
bruk for nesten samme prisen. 

Teknologien vil få en oppdatering i 
2020, og vi venter i spenning.

6. ASMR hudpleie
2020 er året for å løfte hudpleierutinen til 
et nytt nivå, ved å inkludere ASMR for den 
ultimate mentale massasjen. Har du ikke 
oppdaget hva det handler om ennå, ta et søk 
på YouTube og se hva som skjer.

ASMR (Autonomous Sensory Meridian 
Response) beskriver den beroligende følelsen 
i hjernen samt prikkingen langs ryggraden og 
i hodebunnen, som mange føler når de utset-
tes for visse lyder. 

Hva som stimulerer ASMR varierer fra per-
son til person, og ikke alle får denne følelsen. 
Men det handler mye om hvisking, finger-
tromming og repetitive, lave lyder. Trenden 
gir seg mange utslag. Artisten Billie Eilish har 
blitt utropt til et ASMR-ikon, mens Moxy 

Hotels har ASMR godnatthistorier som 
hjelper gjestene å sove søtt.

I denne rare og fantastiske verdenen retter 
man nå et spesielt fokus mot påføring av 
hudpleie og makeup. 

Det lanseres skjønnhetsprodukter med 
«oddly satisfying» konsistenser, og på You-
Tube ser vi vloggere som sveiper sminke-
børster mot ulike typer underlag, mens de 
snakker lavt eller hvisker.

LUSH og FOREO er to merker som 
bevisst har knyttet seg opp mot dette univer-
set for å vise frem sine nyheter, og ASMR-
stjernen Karuna Satori har demonstrert at 
verktøy med T-soniske pulseringer kan ha 
effekt på sinnet, så vel som huden.

På YouTube kan du finne inspirasjon til en ASMR hudpleierutine som også gir en mental massasje. 

NuFACE var tidlig ute med å 
lage mikrostrøm-apparater til 
hjemmebruk. Snart lanseres 
også NuBODY i Norge.
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– love the skin you´re in!

Kontakt Beate hos happySkin AS på beate@happyskin.no // 957 75 557
Se også happyskin.no for mer informasjon

Rosacea – en økende problematikk
Behandles effektivt med PCA Skin

Beste 
’verktøyet’ til din salong

Bildene viser resultatet etter seks uker: 1 sensi peel behandling i salong med påfølgende behandling med hjemmeprodukter.

PCA SKIN var den første i industrien som formulerte en modifisert og 
forbedret Jessners peeling som kan benyttes på et bredt spekter av 
hudtyper og hudtilstander. Serien består av innovative produkter tilret-
telagt for alle menneskers hudproblematikk. Unike formuleringer som 
virker på cellenivå samtidig som det oppnås umiddelbar effekt.  
God effekt på hudtilstander som rosacea, tørr og sensitiv hud,  
i tillegg til akne, aldring og pigmentering. 

Det er 30 år siden PCA Skin introduserte sine første produkter på 
markedet og har siden den gang blitt en av markedets ledende serier 
innen salong- og hjemmebehandling. 

Ta kontakt for mer informasjon og vareprøve
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Multifunksjonelle produkter, «Zero 
Waste Beauty» og shampoo bars 
helt uten vann. Messen Eco Life 
Scandinavia belyser trendene i den 
«grønne» delen av bransjen.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Eco Life Scandinavia, Tove Svanlind, 

Pexels og produsentene

– Den største trenden vi så på messen i 
november 2019, var «Zero Waste Beauty». 
Flow Cosmetics og Luonkos var bare to av 
flere utstillere som viste faste «bars» til bruk 
på kropp, hud og hår. Det var også kult å se 
CBD-produkter fra for eksempel Pura Vida 
Organic, sier Tove Svanlind fra agenturfir-
maet Tree of Brands, som besøkte messen 
sammen med kollegaen Emma Bergqvist.

Iveta Kovacova fra Ecovia Intelligence 
snakket også om shampoo bars da hun holdt 
foredrag om trender i det naturlige og økolo-
giske markedet. 

– Det dreier seg ikke bare om produk-

ter uten plastforpakninger, men også uten 
vann, en problemstilling som vies stadig mer 
oppmerksomhet. Mens det før ble snakket 
mye om formuleringer og ingredienser, vil 
det fremover bli større fokus på hvordan vi 
bruker produktene – og hva vi gjør med dem 
etter at de er brukt opp. Det handler om et 
ansvarlig forbruk, sier hun.

«Green beauty» tar markedsandeler 
fra konvensjonelle merker. Konkurransen i 
markedet er intens, og naturlige og økolo-
giske skjønnhetsprodukter gjøres tilgjengelige 
i stadig flere salgskanaler. Apotekene tar inn 
mer og mer, og det blir også flere konseptbu-
tikker.

– Her går utviklingen fra butikker som 
baserer seg på kun ett merke, til butik-
ker som har flere merker. I tillegg kommer 
mainstream-butikker og salonger eller spa, 
som alle tar inn en økende mengde naturlige 
og økologiske skjønnhetsprodukter. 

Iveta Kovacova forteller at vi ser en trend 
som går mot rene produkter og etiske ingredi-
enser. Samtidig ser vi en økende segmentering. 

� MESSE

Naturlige tendenser

Luonkos viste håndlagede «cleansing cakes» i fast 
form, med forpakninger av vannavstøtende papir. 
Grunnlegger Piritta Fors fortalte at serien har slått an 
i Finland, og føler seg nå klar for eksport.

Nurme vant pris for «Best New Natural Beauty Product» 
med sin Lemongrass Shampoo Bar.

Sweden Eco vant pris for «Best New Organic Beauty 
Product» med sin Deodorant. Det nye herremerket 
produseres av Rosenserien i samarbeid med danseren 
og koreografen Tony Irving.

Uoga uoga er et stilsikkert og naturlig skjønnhetsmerke fra Litauen.

CBD Moisturiser fra Pura Vida Organic.

Finske Flow Cosmetics viste kremer, oljer og shampoo bars uten vann.



Norsk nykommer
Aspecto, representert ved innehaver Delnia Aziz, var én av 
få norske utstillere på Eco Life Scandinavia. De har distribu-
sjonsrettigheter til et håndplukket utvalg merker som Ariul og 
Olivarrier, begge kjent fra K-Beauty.

– Ariul er et velkjent og etablert merke i Korea, og høster 
næringsstoffer fra naturen. Mens Olivarrier er naturlig og 
vegansk hudpleie som er spesielt utviklet for sensitiv hud. 

Aspecto har også eksfolierende ansiktssvamper og votter fra 
det amerikanske merket Supracor Spacells, en kjendisfavoritt 
som Delnia la merke til på YouTube. Produktene har en opp-
finnsom bikake-struktur, og stimulerer huden samtidig som 
de øker blodsirkulasjonen.

– Vi er veldig begeistret for dette merket, og opplever at 
det ikke finnes noe lignende på det nordiske markedet. Det 
løser mange av utfordringene med eksfolieringsredskaper, sier 
Delnia Aziz, og legger til at produktene blant annet finnes på 
det berømte spaet Chanel au Ritz Paris.

Bredde i utvalget blir det også med det engelske aroma-
terapimerket Therapie Roques O’Neil. I tillegg har Aspecto 
løsvipper og vippelim fra House of Lashes, men dette merket 
ble ikke med til Eco Life på grunn av profilen til messen.

Det engelske aromaterapimer-
ket Therapie Roques O’Neil.

Delnia Aziz (i midten) stod på stand for agenturfirmaet Aspecto, som 
holder til i Stavanger.

Eksfolierende ansiktssvamper fra 
Supracor Spacells.

Naturlig og vegansk 
hudpleie fra 
Olivarrier.

– Mens tradisjonelle merker gjerne tilbyr 
et bredt utvalg av produkter, ser vi at nye 
merker lager nyheter for spesifikke målgrup-
per og bruksområder. Det kan for eksempel 
være produkter som motvirker skader fra 
forurensning eller blått lys.

De multinasjonale selskapene har også 
oppdaget dette dynamiske markedet, og gått 
inn i det gjennom oppkjøp. Både L’Oréal, 
Unilever og P&G har de siste årene kjøpt 
opp «grønne» merker. Andre store selskaper, 
som H&M, har laget egne serier med øko-
sertifiserte produkter.

– Mens vi tidligere hadde et nisjemarked 
med små merker og trygge formuleringer, 
som gjerne ble solgt i spesialbutikker, får vi 
nå større merker og flere butikker. 

Vi får også stadig flere merkelapper og 
sertifiseringer – gjerne etiske – som «vegan», 
«halal» og «fair trade». «Grønt» er ikke lenger 
bare økologisk, påpeker Iveta Kovacova fra 
Ecovia Intelligence. 

Det store fokuset på merkelapper skaper 
også forvirring blant forbrukerne.

– Noen merkelapper utstedes av en nøytral 
tredjepart, mens andre lages av merkevaren 
eller produsenten selv. Da blir det vanskelig 
for forbrukerne å navigere. 

Fremover vil vi få nye, aktive virkestoffer 
og mer bærekraftig produksjon. Vi vil også 
gjøre mer bruk av biprodukter og avfall fra 
matindustrien, som kaffegrut og rester av 
bær, spår hun.

Det var mye kollagentilskudd på messen, her fra sven-
ske WellAware.
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Hva forårsaker hudaldring?
– Hudaldring skyldes både naturlige 

prosesser og ytre faktorer. Det oppstår 
inflammasjon som følge av produksjon av 
frie radikaler i cellene, eller akkumulering av 
udelelig metabolsk avfall i cellene.

Hvilke faktorer påskynder denne inflamma-
sjonen?

– Livsstilen har en avgjørende betyd-
ning. Stress, dårlige søvnvaner, usunn kost, 
røyking, overdrevet inntak av alkohol og 
sukker, overeksponering for miljøgiftige 
stoffer og lite fysisk trening påskynder 
inflammasjonen i våre celler, som igjen fører 
til aldring av kropp og hud. Men stabile og 
dype relasjoner, avkobling og «levende nær-
vær» kan hjelpe oss med å motvirke stress og 
utfordringer i det moderne livet. 

Kan kosttilskudd hemme aldringen?  
– Ja, «rett» tilskudd basert på en individu-

ell og profesjonell vurdering kan bidra til en 
langsommere takt. NADplus+ er et naturlig 
forekommende koenzym, en katalysator for 
mange enzymer i de menneskelige celler 
som motvirker aldring.

Hvilke effekter har det på kroppen og huden?
– Det forbedrer alle avgiftningsprosesser i 

cellene og den cellulære energien, og styrker 
immunforsvaret. Det hjelper cellene å eldes 
langsommere, slik at de forblir levende og 
sunne over lengre tid. Synlige effekter på 
huden er minskede rynker og forbedret 
elastisitet. NADplus+ tilbakestiller også 
kroppsklokken, som muliggjør cellulær 
foryngelse og velbefinnende. 

Hvilke er de mest effektive ingrediensene?
– Det finnes ingen ingredienser som er 

mer effektive enn andre. Det er synergieffek-
ten – kombinasjonen av ingrediensene – og 
doseringen som gir resultater, som mindre 
rynker og bedre elastisitet. NADplus+ vir-

ker i samklang med stoffer som B-vitaminet 
biotin, antioksidanten astaxanthin, amino-
syrene L-prolin, L-karnosin, C-vitamin og 
sink, altså næringsstoffer som også finnes i 
matvarer.

� TEMA

Stadig flere leverandører kombinerer tradisjonell hudpleie med 
kosttilskudd. Men kan kosttilskudd påvirke hudens aldring?

Tekst: Gunilla Kempe

NADplus+
GYS DE PLESSIS, PROFESSOR OG LEGE

Virker på hele 
kroppen

NADplus+ skal booste kollagenproduk-

sjonen, reversere aldringsprosessen og 

forlenge cellenes levetid. Det skal også 

rense leveren, motvirke betennelser og 

styrke hudens og kroppens immunfor-

svar.

Anita Skaug fra Beauty Products, som 

distribuerer NADplus+, forklarer at 

kosttilskuddet kan styrke telomerene, 

som spiller en nøkkelrolle i kroppens 

aldringsprosess. Telomerene beskytter 

genmaterialet vårt, men forkortes hver 

gang cellen går gjennom en deling.

– Naturlig aldring svekker telomerene, 

så hos eldre personer er lengden 

vesentlig redusert sammenlignet med 

hos yngre. Men forskningen antyder at 

forkortningen kan reverseres litt dersom 

livsstilen endres. Jeg tenker da at NAD-

plus+ er et kosttilskudd man ikke har 

råd til å la være å ta, da resultatet kun 

er positivt for våre telomerer, sier hun.

Gys de Plessis er en av forskerne som har ledet 
arbeidet med Nimues kosttilskudd NADplus+. 

NADplus+ markedsføres 
som «fremtidens hudpleie» 
og skal ha en rekke gode 
effekter på huden og 
kroppen. 



NORDIC HEALTH & BEAUTY FROM WITHIN
Fremtidens kosttilskudd kommer fra den nordiske 
naturen. Nordic Superfood er den ultimate beauty 
booster-serien, som gir kroppen antioksidanter,  
vitaminer, mineraler, collagen og esensielle fettsyrer 
fra innsiden. Enkelt og greit! 

Fri for tilsetninger  
og fyllstoffer
100% naturlig
Viltvoksende
Glutenfritt
Sukkerfritt

Distribueres i Norge av Oh Yes AS. Besøk ohyes.no eller skriv 
til hello@ohyes.no for mer informasjon om å bli forhandler. 
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� TEMA

Advanced Nutrition 
Programme

LORRAINE PERRETTA, ERNÆRINGSTERAPEUT

Tekst: Kristine Rødland

Hvorfor er ernæring viktig for huden?
– Hudpleie har best effekt på en velnært 

kropp. Gode næringsstoffer har ikke bare 
effekt i seg selv, men øker også virkningen 
av profesjonelle hudpleiebehandlinger og 
produkter. Næringsstoffene jobber dypt i 
huden og på hudoverflaten. Med et balansert 
og bredt utvalg kosttilskudd kan man bidra 
positivt på tørr hud, irritert hud og hud med 
flass eller kviser.

Hva er historien bak 
Advanced Nutrition Pro-
gramme?

– Varemerket ble 
lansert av ekteparet David 
og Tracy Alpert, med 
bakgrunn fra Sør-Afrika. 
De hadde vært lenge i 
bransjen som distribu-
tører, først for Environ 
og senere også for Jane 
Iredale makeup, og kan 
beskrives som «skin 
nerds». De bor nå i Eng-
land, der også selskapet er 
basert. Det er ikke bare en 
serie med kosttilskudd, 
men et verktøy for en 
helhetlig behandling av 
huden, og finnes nå i 17 
land med Norge.

Hvilke tilskudd vil du anbefale å ta?
– Vi har tilskudd som behandler spesifikke 

hudproblemer, som Skin Omegas+ med 
omega-3 og -6. Det forsterker hudens bar-
rierefunksjon, og hjelper mot leddproblemer 
og hudtilstander som psoriasis og eksem. I 
tillegg hjelper det mot akne. 

Dere nordmenn er flinke til å ta tran, 
og i likhet med tran inneholder også Skin 
Omegas+ vitamin A, som er en nøkkel-

ingrediens for sunn hud. Men det er stor 
kvalitetsforskjell på våre Skin Omegas+ og 
tran, både i forhold til renhet og mengden 
aktive fettstoffer.

Hva er viktig å vite når det gjelder Skin 
Omegas+?

– Fiskeoljen i produktet leveres av Epax, et 
norsk selskap med produksjon i Ålesund som 
har drevet med fiskeolje i mer enn 100 år. 
Epax er medlem av den globale organisasjo-

nen som har de høy-
este standardene for å 
fjerne tungmetaller og 
andre miljøgifter. 

Vi bruker en 
fiskeolje som hentes 
fra bærekraftige kilder. 
Den kommer fra 
ansjos som fiskes i 
Peru, og kan spores 
tilbake til båten. Med 
fiskeolje er det viktig 
å bruke fisker som er 
små i størrelsen, da de 
absorberer mindre tok-
siner enn store fisker.

Det er for tiden også 
mye snakk om kol-
lagentilskudd, men kos-
ten vår er ikke fattig på 
kollagen. Derimot kan 

det være nyttig å tilføre mikronæringsstoffer 
som fremmer produksjonen av kollagen i 
kroppen, særlig vitamin A og C.

Vi har også tilskuddet Skin Youth Biome 
med probiotika, for de som vil gjøre enda litt 
mer for huden. Det er snille bakterier som 
optimaliserer mage- og tarmfunksjonen, som 
igjen påvirker huden. Og i tillegg gir det mer 
effekt av andre tilskudd. Det gjenstår fortsatt 
mye forskning på dette feltet, men det vi vet 
så langt er veldig interessant.

Kan det være farlig å kombinere alle disse 
tilskuddene?

– Nei, tenk på det som «mat». De innehol-
der vitaminer og mineraler som du allerede 
spiser, så det er trygt. Med urter stiller det seg 
litt annerledes, her må du passe bedre på.

Når kan man forvente en effekt?
– Folk vil respondere på produktene i ulik 

takt. De virker ikke likt på alle, og man bør 
holde på i rundt 12 uker for å merke en 
forskjell.

Skincare Ultimate fra Advanced Nutrition 
Programme er en kombinasjonspakke med fem 
utvalgte kosttilskudd for huden, som er dosert for 
28 dager. Skintific er distributør.

– Hudpleie i det 21. århundre handler om å mate 
huden fra innsiden. Det globale markedet for denne 
typen kosttilskudd forventes å komme opp i 6,8 mil-
liarder dollar i 2024, sier ernæringsterapeut Lorraine 
Perretta fra Advanced Nutrition Programme. Skintific 
er distributør.
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Jabushe
ANETTE SENKE, SJEF FOR FORRETNINGSOMRÅDET  

SKJØNNHET OG KOSMETIKK VED MEDICANATUMIN

Hvilke kosttilskudd har dere for huden?
– Under Jabushes varemerke har vi 

Jabushe Collagen og Jabushe Sun. Jabushe 
Collagen er et kollagenpulver som man 
blander ut med vann eller annen drikke, 
for eksempel smoothie eller juice. Det gir 
spenstig hud, glansfullt hår og sterke negler. 

Å booste hudens kollagennivå innenfra 
fungerer som et komplement til den dag-
lige og ytre hudpleierutinen. Kollagenet 
er hydrolysert, det vil si nedbrutt i mindre 
bestanddeler, slik at det tas lett opp av 
kroppen.

Jabushe Sun er et kosttilskudd med 
naturlig betakaroten som gir en dypere og 
mer holdbar solbrun farge.

Hvilke er de viktigste ingrediensene?
– Jabushe Collagen inneholder kollagen 

fra fisk. Kollagenet tas som et biprodukt fra 
oppdrettsfisk og er ASC-sertifisert. Kost-
tilskuddet inneholder også andre vitaminer 
og mineraler som er viktige for huden, som 
vitamin C, sink, vitamin B5 og biotin.

Jabushe Sun inneholder naturlig beta-
karoten fra algen Dunaliella salina. Det er 
den rikeste naturlige kilden til betakaroten 
som vitenskapen kjenner til. Algen kom-
mer fra Australia, og inneholder vitamin 

C, kobber, sink, BioPerine (svartpepperek-
strakt) og aminosyren L-tyrosin.

 Hvordan virker disse kosttilskuddene på 
huden?

– Kliniske studier viser at det hydroly-
serte kollagenet øker fuktigheten i huden, 
minsker rynker og fine linjer, og gir en 
glattere hud med mer spenst og glød. Beta-
karotenet i Jabushe Sun gir en intensiv og 
fresh solbrun farge som varer lenge.  

Hva er ASC?
ASC, Aquaculture Stewardship Council, 

er en internasjonal organisasjon som 

blant annet arbeider for å minimere 

påvirkningen på miljøet, og begrense 

bruken av kjemikalier og antibiotika i 

fiskeoppdrett.

Tekst: Gunilla Kempe

Anette Senke fra MedicaNatumin, som blant annet 
utvikler og produserer kosttilskudd.

Jabushe Collagen.

Et daglig kosttilskudd fungerer 
som en forsikring for å få 
nok vitaminer og mineraler. 
Men det betyr ikke at du kan 
glemme de fem om dagen!



36 | KOSMETIKK 1 2020

Hva er historien bak BioSil?
– Virkestoffet, den patenterte forbindel-

sen Ch-OSA, ble utviklet av en professor i 
mikrobiologi ved universitetet i Antwerpen, 
Dirk Vanden Berghe. Han ville teste effekten 
av ortokiselsyre (OSA) på mikrober. 

OSA er ustabilt, unntatt når det er i veldig 
lave konsentrasjoner. Så målet var å finne 
en måte å ha en høy konsentrasjon av OSA, 
og samtidig en stabil forbindelse som er 
biologisk aktiv. Dirk Vanden Berghe forsket 
da frem Ch-OSA. 

Bio Minerals, produsenten av BioSil, ble 
opprettet for å videreutvikle og kommer-
sialisere Ch-OSA. De fant ut at det hadde 
unike egenskaper som ikke kunne forklares 
ut fra kun å være et silisium-tilskudd. Til 
nå er det brukt mer enn 15 millioner euro 
på forskning og utvikling, og dette arbeidet 
fortsetter den dag i dag.

Hva er viktig å vite når det gjelder BioSil?
– Oi, det er mange ting, siden produktet 

er så unikt. Det aller viktigste er å vite at det 
fungerer! På hud, hår og negler. Det er mange 
produkter som lover effekt, men BioSil 
leverer. Men man må bruke det lenge nok, og 
kan ikke forvente at effekten kommer raskt. 

Deretter er det viktig å vite at BioSil ikke er 
kollagen. Det er vegansk. Det er også viktig å 
vite at det inneholder en patentert ingredi-
ens, at det er utviklet av en forsker på et 
universitet, at det har vært på markedet siden 
1994, og er brukt av millioner av mennesker 
på flere kontinenter. Det har vunnet en lang 
rekke priser, og tre stykker allerede i 2020. Til 
sammen har det vel 17 priser nå, tror jeg. 

Hvilke er de viktigste ingrediensene?
– Det er faktisk bare den patenterte ingre-

diensen Ch-OSA som er aktiv ingrediens i 
BioSil.

Hvordan virker BioSil på kroppen og huden?
– BioSil stimulerer egenproduksjon av 

kollagen, og beskytter det kollagenet som 
allerede er produsert. I fibroblasten er det 
ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase 
og lysyl oksidase som stimuleres av BioSil. 

Den studerte og dokumenterte effekten av 
BioSil på hud, er en økning på 89 prosent 
hudelastisitet og 30 prosent reduksjon av 
fine linjer og rynker. Hår blir 12,8 prosent 
tykkere og 13,1 prosent sterkere, mens negler 
også blir sterkere.

I tillegg til det som er dokumentert i 
studier, har vi det vi kaller klinisk erfaring. 
Noen tilbakemeldinger gjentar seg til stadig-
het, så som redusert porestørrelse og mindre 
mørke ringer under øynene. Mange sier også 
at pigmentflekker blir mindre synlige, og at 
de opplever mer glød og redusert håravfall.

Når kan man forvente en effekt?
– Det avhenger av hvilken responder-type 

man er. Noen begynner å se resultater super-
raskt, mens andre må vente lenger. Vi deler 
inn i «super responders», «normal respon-
ders» og «slow responders», og har sett at 
det ikke har noe med alder å gjøre. Selv 
begynte jeg å se effekt etter kun to ukers 
bruk. Men dette er meget sjeldent! 

Jeg har ikke sett noen som det 
ikke virker på. Men siden 
effekten kommer snikende 
litt og litt over en lengre 
periode, er det nok en 
del som overser effekten 
dersom de ikke tar bilde 
før de starter opp.

BioSil
TINA HAMELTEN, AUTORISERT KLINISK ERNÆRINGSFYSIOLOG

� TEMA

Siden det tar tid å se og merke en effekt, 
har Tina Hamelten laget en startpakke, 
PowerStart, med seks måneders forbruk.

Tina Hamelten, som distribuerer BioSil i Norden, er 
autorisert klinisk ernæringsfysiolog med utdannelse fra 

Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo.



N Y H E T E N  L E G E R  V E R D E N  R U N D T  P R A T E R  O M

PB SERUM MEDICAL
EFFEKTIV ENZYMTERAPI UTEN NEDETID

KURSDATOER

9. februar (Oslo)
19. februar (Stockholm)
26. februar (København)
6. mars (Oslo)
15. mars (Oslo)
5. april (Oslo)
19. april (Oslo)
3. mai (Oslo)
24. mai (Stockholm)
 
Påmelding:
pbserum@beautymedical.no
Tel: 92647521
www.beautymedical.no

 
 
 

 

PB Serum Medical er en ny og innovativ serie produkter produsert av
Proteos Biotech laboratorier med 100 % spansk teknologi, kun
beregnet for bruk av leger og sykepleiere.
 
PB Serum Medical benytter banebrytende teknologi med 100 %
biologiske produkter. Aktive ingredienser er en kombinasjon av tre
enzymer: lipase, kollagenase og lyase.
Behandlingen gir unike resultater på ulike patologiske
problemstillinger som tidligere har vært meget vanskelige å
behandle. PB Serum kan brukes til å behandle bl.a. fibrose, alle typer
arr (keloide, akne, hypertrofiske og artrofiske), lokalisert fett,
cellulitter, brannskadet hud, løs hud, strekkmerker, poser under
øyne, "hamsterkinn" og dobbelthake. 
 
Man får stor forbedring med kun én behandling, men det anbefales 2-
4 behandlinger avhenging av utgangspunkt. Behandlingen går raskt,
fører til liten nedetid og man ser en forbedring etter kun 10 dager. 
PB Serum er etablert i 43 land og er de eneste på markedet med
denne banebrytende, forskningsbaserte teknologien. De er i tillegg
ISO-sertifisert, KIWA-sertifisert og CE-merket, og oppfyller alle
kriteriene med den høyeste kvalitet. Etter behandling anbefales
hjemmeprodukt som smøres på 2 x daglig for optimalt resultat.
 
Beauty Medical har agenturet på PB Serum og er eneste distributør i
Skandinavia. Ta kontakt med oss dersom din klinikk ønsker mer
informasjon om priser på produkter, forskning og kurs.

B Y  P B  S E R U M

EASY TOUCH LINE
HJEMMEPRODUKTER

LIFTING POWER

Kollagenase G/H PB220 + DMAE

Intensiv behandling mot løs hud
og strekkmerker

SMOOTH OUT

Kollagenase Col/GH PB220

DRAINING POWER

Hyaluronidase PB3000

Intensiv behandling mot
appelsinhud, fibroser og arr

For væskeansamling, "heavy
legs" og ødematøse cellulitter
 

Easy touch line er PB Serum Medical på boks.
Dette er høykvalitets-enzymer i en
mikroemulsjon som skal masseres inn 2
ganger daglig. Resultatene man får ved å kun
bruke disse er utrolige. I tillegg lukter disse
fantastisk! Fåes hos alle PB Serum klinikker i
Norge.
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Hva skjer i kosmetikkbransjen og 
parfymehandelen etter at Vita måt-
te melde oppbud? Vi har snakket 
med fire ledende bransjeaktører.

I oktober 2019 kom bomben, Vita AS var 
konkurs! Med rundt 1300 ansatte og 230 
butikker fordelt på 23 Loco- og 207 Vita-
parfymerier, alle eid av Cosmetic Group. 

Investeringsselskapet Jotunfjell Partners 
kjøpte opp konkursboet, 99 parfymerier ble 
avviklet og 400 ansatte måtte gå. Sjokkmel-
dingen om den største konkursen i norsk 
varehandel gjennom tidene har nå lagt seg, 
og livet går videre. 

Thor Hauge, tidligere direktør for Esthe-
tique AS og Douglas Nordic AS, er en kjent 
personlighet i bransjen. Han fikk rollen 
som administrerende direktør og ryddegutt 
for Vita, som nå heter Vita Detalj AS. 

Thor, kan du gi en oppdatering for Vita 
Detalj AS?

– Etter konkursen i fjor forsøkte vi å 
redde så mye som mulig av selskapet. Det 
er utrolig nok mindre enn tre år siden Vita 
var den lyseste stjernen på himmelen, for så 
å gå fullstendig i mørke. Det er nesten ikke 
til å tro egentlig, men Vita ble utydelig og 
priset seg ut av markedet.

 
Hva er planene fremover for 2020?

– Vi har nå kun ett mål, nemlig å vinne 
tilbake våre kunders tillit. «Back to basics», 
sier vi. Med alltid svært gunstige priser, 
mange attraktive kampanjer og fantastiske 
tilbud. 

Vi skal gjøre alt vi kan for at våre kunder 
aldri vil finne et produkt som er dyrere hos 
oss enn hos våre konkurrenter. I tillegg vil 
de møtes av meget kompetente og faglig 
dyktige butikkselgere, som alltid gir sine 
beste råd basert på hver enkelt kundes 
behov.

Hvor i markedet skal Vita legge seg?
– Det er for tidlig å si noe om den ende-

lige posisjoneringen av «nye Vita». Vi skal 
ha en samling i februar, og vil benytte noe 

av tiden til å drøfte dette spørsmålet, og 
ta med oss de viktigste innspillene i det 
videre arbeidet. Når det er sagt, så ser jeg 
en tydelig plassering og lønnsom posisjon i 
markedet, hvor Vita kan bygge en troverdig 
og tydelig identitet.

Vi har dessuten gjenopprettet mar-
kedsrådet vårt, som allerede har hatt sitt 
første møte. Det blir viktig for å kombi-
nere datastyrt systemdrift med oppdatert 
markedskunnskap fra entusiastiske fag- og 
bransjeeksperter.

 
Hva er hovedfokuset?

– I første omgang skal vi, som sagt, 

gjenvinne tillit i markedet om at Vita alltid 
har konkurransedyktige priser. Vi skal slåss 
hver dag for at det ikke skal være et eneste 
produkt i våre hyller med en høyere pris 
enn hos våre konkurrenter. Så ja, vi senker 
prisene på flere viktige kategorier. 

Vi vil også gjøre tilpasninger i sortimentet 
der det er nødvendig og etterspurt. Dessu-
ten kommer vi til å fortsette med «egne» 
merkevarer, og Korres er en suksess som vi 
skal utvikle videre. 

 
Hvordan er stemningen?

– Takket være en fantastisk innsats fra de 
meget oppegående og sterke Vita-jentene, 

� BUTIKK

Tekst: Gunnhild Bjørnsti

Foto: Shutterstock, Unsplash og privat

I kjølvannet av konkursen

Hva skjer i 2020? Hvilke aktører og salgskanaler er på fremmarsj?
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– Netthandelen og den danske Normal-
kjedens inntreden har endret rammevilkår 
og driftsforutsetninger for store deler av 
handelen, spesielt i det semi-selektive 
marked. 

Leverandører, merkevarer og kjedekon-
septer må endre vesentlig på sine driftsmo-
deller for å stille med konkurransedyktige 
vilkår til sluttbrukerne, og det var dessverre 
ikke mulig for Vita å endre dette raskt nok. 

«Nye Vita» og andre aktører som Cubus 
og H&M har trolig iverksatt sterke virke-
midler for å bedre konkurranseevnen, så 
vi ser med stor interesse på hvordan dette 
markedet vil utvikle seg, og hvem som tar 
markedsposisjoner og vekst fremover. 

I Fredrik & Louisa har vi fortsatt fokus 
på kjerneproduktet vårt – butikkene. Vi 
fortsetter å investere i mennesker, kunn-
skap, kultur og konsepter som skal gi våre 
kunder et attraktivt og spennende innhold. 
Content er en kritisk faktor for å sikre 
kundevekst og et fremtidig eksistensgrunn-
lag. 

I november fikk vi muligheten til å 
sikre videre drift i 14 av de største Vita 
Exclusive-butikkene, og det er med stor 
ydmykhet og glede vi kan ønske 85 fantas-
tiske kollegaer velkommen inn i Fredrik & 
Louisa-familien. 

Disse butikkene var i all hovedsak 
rendyrket innenfor det selektive markedet, 
og hadde attraktive beliggenheter som ikke 
var i direkte konkurranse med noen av våre 
andre kjedebutikker. Bedre ekteskap skal 
man lete lenge etter!

Neste steg på reisen er å sikre kundene 
en sømløs integrasjon mellom den fysiske 
butikken og de digitale flater, noe vi for-
siktig tester ut løsninger på i inneværende 
år, før vi setter inn konsernressurser for å 
utvikle dette i fullformat på lang sikt, sier 
Jon Henrik Handley.     

I kjølvannet av konkursen

har den første fasen gått betydelig bedre 
enn forventet. Det har vært en tøff tid, 
men de bretter opp ermene, går på med 
full innsats og gir alt for å redde virk-
somheten, slik at Vita igjen kan komme 
tilbake til en sunn og bærekraftig posisjon 
i markedet.

Fra 1. februar vil det være 113 Vita-
butikker, og noen vil ha flere selek-
tive merker enn andre. Med en ny og 
tydelig identitet vil det også følge en ny 
sortiment-strategi, men jeg ser at den vil 
inneholde muligheter for enkelte variasjo-
ner i sortimentet så lenge det ikke påvirker 
identiteten.

Hvordan er konkurransebildet? Er det 
hovedsakelig tre store aktører – Vita, Fredrik 
& Louisa og Kicks – pluss netthandel, spesielt 
BliVakker?

– Ja, men i tillegg er det parallellaktører 
som Normal, Europris, Nille og så videre. 
Samt en lang rekke nettaktører utover 
BliVakker. 

Denne konkurransen kan ikke vinnes 
ved kun å fokusere på pris. Vi må tilby noe 
mer. Det er der Vita har et godt utgangs-
punkt til å levere noe som er troverdig, 
tydelig og varig, men det ligger litt frem i 
tid, sier Thor Hauge.

– Fredrik & Louisa har 
overtatt 14 Vita Exclusive-
parfymerier med 85 ansatte 
på laget, sier Jon Henrik 
Handley, administrerende 
direktør hos HAVA AS. 

– VI SER MED STOR INTERESSE 
PÅ HVORDAN DETTE 

MARKEDET VIL UTVIKLE SEG

Jon Henrik Handley, administrerende direktør hos HAVA AS 

Hva skjer i 2020? Hvilke aktører og salgskanaler er på fremmarsj?

–Den første perioden etter 
konkursen har gått bedre enn 
forventet. Etter forholdene er 
det god stemning og en positiv 
forventning til fremtiden, sier 
administrerende direktør Thor 
Hauge i Vita Detalj AS. 
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– Samlet sett går kosmetikkbransjen i 
Norge fremdeles bra, og bransjen forventer 
en liten vekst. Det er selvsagt gode nyheter 
i en periode hvor tradisjonell retail i mange 
bransjer sliter «big time». 

Det er en stor trygghet at forbrukerens 
interesse for bransjens produkter, merker og 
konsepter fremdeles er sterk og voksende. 
Utfordringen er bare at forbrukerens ønsker 
og krav er i ferd med å endre seg raskt. Sær-
lig blant de yngre. 

De aktørene i bransjen som ser dette og 
tilpasser seg – vil klare seg godt. De som 
ikke gjør det, vil nok oppleve store utfor-
dringer i årene som kommer.

Bare se på Vita, som i løpet av få år gikk 
fra å være Norges beste og ledende beauty-
kjede til å gå konkurs! Det er et vitnemål 
om endringene og hurtigheten på disse.

Det er store forskjeller innen bransjen, 
både når det gjelder salgskanaler, produkt-
kategorier og merker. Det er voldsom vekst 
og suksess i deler av bransjen hvor konsep-
tene treffer trender og forbrukerens ønsker. 

Normal har hatt en eksplosiv vekst i både 
butikker og omsetning. På tre år har de gått 
fra å være en liten nykommer i et nisjemar-
ked til å bli en av markedslederne, og har 
etablert en ny type kanal innen faghandelen 
som kombinerer morsomme handleopple-
velser med faste, «hard discount» priser.

En annen del av bransjen som fosser 
fremover, er nettbutikkene. Kunder elsker 
tilgjengeligheten, det stadig voksende sorti-
mentet og de gode prisene. E-com har tatt 
cirka 15 til 20 prosent av markedet, og har 
fremdeles tosifret vekst. I Sverige har alle-
rede E-com mer enn en tredel av markedet. 

Det er vanskelig å spå hva den naturlige 
markedsandelen i Norge vil havne på, men 
det er klart at nettsalget vil fortsette å vokse. 
Etter å ha sittet litt på gjerdet, går også sta-
dig flere selektive merker og luksusmerker 
inn på E-com.

Normal og nettbutikkene har satt et 

voldsomt prispress på den semi-selektive 
delen av bransjen. Det som tradisjonelt har 
vært hovedsortimentet til disse kjedene, har 
hatt en kraftig nedgang i salg og verdi de 
siste tre årene. 

Denne utviklingen har også blitt drevet av 
endringer i forbrukertrender over hele ver-
den. Yngre forbrukere opplever at de mer 
tradisjonelle kosmetikkmerkene – særlig 
innen «masstige» – ikke lenger er relevante 
nok for dem. De søker nye, kreative og 
problemløsende merker som kanskje også 
er verdibaserte – det kan for eksempel være 
økologiske, bærekraftige eller dyrevennlige 
merker. 

Her har det dukket opp enormt mange 
nye «indie brands» som dekker alle disse 
nisjebehovene, og kan kjøpes via interna-
sjonale nettbutikker. Dette er spennende 
for forbrukerne og bransjen, men også litt 
skummelt, da det fragmenterer markedet. 
I allerede små markeder som Norden, er 
det krevende å skape lønnsomhet for både 
leverandører og forhandlere innen mindre 
nisjer. 

Blant parfymeriene har det vært 
bekymring om butikkdød og nedleggelser. 
Dog gjør den selektive delen av bransjen 
det fremdeles veldig bra – både i butikker 
og ikke minst på E-com. Selv om også de 
selektive merkene må fornye seg og tilpasse 
seg de nye digitale kravene fra forbrukerne.

HAVA Retail har gått mot strømmen, 
vært dristige og offensive, og bidratt til 
vekst. De har åpnet mange nye Fredrik & 
Louisa-butikker, og dessuten bygget om og 
oppgradert mange. 

De har også satset på store super-stores 
som tilbyr kundene inspirasjon, service 
og tjenester som ikke E-com kan matche. 
HAVA vokser, og tar en posisjon som ikke 
så lett kan kopieres av andre.

Når det gjelder Kicks, har de stabilisert 
utviklingen og levert en sunn vekst i 2019. 
De har litt vekst i vanlige butikker og en 
solid vekst på kicks.no. 

Kicks har forsterket sin posisjon som 
Nordens største beauty-kjede – sammen 
med søsterselskapet Åhlens. De satser også 
stadig mer på E-com, men som en sømløs 
og integrert del av kanal- og markedsstra-
tegien.

Da Vita-systemet gikk konkurs kom 
det som et sjokk på bransjen. De hadde 
hatt over 30 prosent markedsandel, og var 
en viktig kunde for leverandørene og en 
institusjon for forbrukerne i nesten 40 år. 

«Nye Vita» har beholdt cirka halvparten 
av butikkene, mens en del av butikkene 
deres har blitt solgt til HAVA eller andre. 
Det kan virke som om 75 til 80 prosent av 
omsetningen har blitt reddet. 

Bransjen heier på Vita, og håper de finner 
en ny og bærekraftig posisjon som forbru-
kerne mener at de trenger. Vi håper også at 
de andre semi-selektive kjedene kan finne 
sin profil og posisjon i fremtidens marked, 
som igjen gjør dem relevante for de nye 
forbrukerne.

Alt i alt er nok bransjen relativt opti-
mistisk for 2020, men også spent på alle 
endringene som venter på oss. Jeg ønsker 
bransjen lykke til, sier Peder Madsen.

– BRANSJEN GÅR BRA, MEN VI 
MÅ FORNYE OSS OG MØTE 
FORBRUKERNES NYE ØNSKER 
OG KRAV
Peder Madsen, administrerende direktør hos E. Sæther AS
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– Vi har stor tro på kjedekonseptene 
som er på markedet i dag. Fredrik & 
Louisa står styrket foran 2020, med 
oppkjøp av flotte Vita Exclusive-butik-
ker. Den selektive delen av bransjen er i 
vekst, og alt tyder på at denne utviklin-
gen kommer til å fortsette. 

Nettaktørene vil også fortsette å 
vokse. Imidlertid viser undersøkelser 
at majoriteten av forbrukerne gjør sine 
vurderinger og henter inn informasjon 
om produktene på nett, men går til 
de fysiske butikkene for å kjøpe. Vår 
jobb er å sørge for at våre lokale kjeder 
utvikler seg og skaper vekst i et tøft 
marked, samt vekst for våre merkeva-
reeiere. 

Vi er veldig fornøyd med at Solis 
har blitt en del av EMH fra 2019. Vi 
har fått tilført mange spennende mer-
ker og dyktige bransjemennesker. De 
har kommet inn med kompetanse og 
lidenskap for denne bransjen, og bidrar 
til å styrke vår posisjon i markedet. 

På slutten av 2019 fikk EMH 
dessuten nye svenske eiere, Accent. De 
ønsker å legge til rette for videre vekst 
og samarbeid på tvers av landegrenser. 
Vi har stor tro på at 2020 blir et bra år, 
og forventer å vokse mer enn markedet 
gjennom blant annet nye, spennende 
merker og lanseringer, sier Gunhild 
Mostue.

Ny norsk kjede 
The LOOX blir navnet på den nye parfymerikjeden til ½ Z 

Butikkdrift AS. Tor Rune Halset fra Surnadal har kjøpt 11 

tidligere Vita-butikker. Ti av butikkene er i en portefølje 

som Alti Forvaltning kjøpte fra Jotunfjell Partners. 

Butikk elleve, som ligger i Molde sentrum, 

er en avtale i samarbeid med Angvik Eiendom AS.

– Da Vita-systemet gikk 
konkurs kom det som et 
sjokk på bransjen, sier Peder 
Madsen, administrerende 
direktør hos E. Sæther AS.

– DEN SELEKTIVE DELEN AV 
BRANSJEN ER I VEKST

Gunhild Mostue, kategorisjef hos Engelschiøn Marwell Hauge AS

– Sammen med kjedene 
skal vi skape opplevelser 
for kundene i butikk, 
slik at de opplever fysiske 
butikker som fortsatt veldig 
interessante og relevante, 
sier Gunhild Mostue, 
kategorisjef hos Engelschiøn 
Marwell Hauge AS.



Det profesjonelle italienske hud-
pleiemerket Bioline Jatò feirer 40 
år, og fornyer samtidig sin visuelle 
kommunikasjon.

Tekst: Jessica S Kempe

– Vi vil formidle eleganse, trygghet og fors-
kning for den elegante og sterke kvinnen, sier 
merkets administrerende direktør Tommaso 
Corradini. 

Bioline Jatò ble grunnlagt i 1979 av Tom-
maso Corradinis mamma, Clara Macchiella 
Corradini. Hun startet opp som gründer i 
skjønnhetsbransjen så tidlig som i 1970, da 
hun bygget opp en profesjonell hudpleie- 
skole. 

– Clara grunnla Bioline Jatò sammen 
med min pappa, som da var journalist. Hun 
ønsket å skape hudpleieprodukter som fun-
gerte sammen med profesjonelle behandlin-
ger, og som til syvende og sist gav resultater 
til kundene. Bioline Jatò hadde tidlig fokus 
på nye, aktive ingredienser, og var det første 
hudpleiemerket som kombinerte retinol med 
kaviar, forteller Tommaso Corradini.

Bioline Jatò-systemet er et registrert 
varemerke som omfatter ulike massasje-
teknikker og behandlingsprogrammer som 
kombineres med produkter. Det finnes 
produkter for ulike hudtyper, samt mer spesi-
fikke produkter for øyne, hals og dekolletasje. 
Dessuten finnes det produkter for kropp og 
solbeskyttelse.

– Vi anbefaler å bytte hudpleie etter årets 
ulike sesonger for å stimulere huden på ulike 
måter. Det fører også til at huden får en 

bedre evne til å oppta ingredienser. 
I produktene brukes det naturlige vege-

tabilske ekstrakter sammen med biotekno-
logiske ingredienser for å gi mer effekt mot 
blant annet pigmenteringer og rynker. 

– Vi unngår stoffer som kan forårsake ska-
der på huden, og fokuserer heller på stoffer 
som virker styrkende. 

Dessuten har vi stort fokus på effektive 
leveringssystemer. Vi vil få ut det beste av 
ingrediensene, og sikre at de virkelig penetre-
rer ned i huden. 

Selskapet har fra starten hatt en jevn 
vekst, og på 1990-tallet ble varemerket lan-
sert internasjonalt. Nå finnes Bioline Jatò i 40 
land verden over. 

– Etter at vi la grunnlaget i Italia, som 
fortsatt er vårt største marked der vi finnes 
i 2 500 salonger, begynte vi å titte på en 
internasjonal lansering. Tyrkia og Singapore 
var de to første landene vi gikk inn i, og til 
Norge kom vi for 11 år siden, sier Tommaso 
Corradini, som markerer 40-årsjubileet med 
å fornye varemerket. 

JUBILANT I NY DRAKT

5 raske fakta om Bioline Jatò
�Eies 100 prosent av familien Corradini.

�Hovedkontoret ligger i Trento nord i Italia.
�Hudpleiemerket finnes i 40 land verden over. 

�Det største markedet er Italia. Andre viktige markeder er 

Skandinavia, Nord-Amerika og det sørlige Stillehavet.
�Bestselgende produkter i Norge er Line+, Primaluce og De-Ox.

Familien Corradini er eiere av Bioline Jatò. Tommaso (i midten) er administrerende direktør og sønn av 
grunnleggerne.
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Hete hudpleie-
trender

– Man må i dag beskytte huden mot 

både UV-stråler og frie radikaler som 

skyldes forurensning og blått lys fra 

datamaskiner, sier Tommaso Corradini.

Han ser også en økende etterspørsel 

etter mannlige skjønnhetsprodukter, 

siden menn blir stadig mer opptatt av 

å se bra ut, samt et stadig større utvalg 

av anti-aging produkter som jobber for 

å forbedre hudstrukturen og minimere 

rynker. 

– En annen trend er at vi får flere 

produkter som motvirker hudproblemer 

som skyldes hormonelle ubalanser, 

som kvinner for eksempel kan få i over-

gangsalderen, sier han.

Jubileumsfest 
i Bergen

ABAS Kosmetikk markerer 40-årsjubi-

leet til Bioline Jatò med et arrangement 

på Hotel Norge fra 17. til 19. april.

– Vi får besøk av Tommaso og Jacopo 

Corradini, som skal snakke om trender 

og Bioline Jatò sine satsninger i hud-

pleiebransjen fremover. I tillegg vil den 

italienske traineren presentere den nye 

herreserien som lanseres i april.

Thomas Erikson, mannen bak best-

selgeren «Omgitt av idioter», kommer 

også til Bergen. Han skal holde et in-

spirerende og morsomt foredrag om de 

ulike personlighetstypene som beskri-

ves i boken, sier Marianne Glomsaas 

fra ABAS Kosmetikk.

– Vi har skapt en ny logo og endrer måten 
vi kommuniserer på. Vi vil at Bioline Jatò 
skal formidle italiensk stil med en internasjo-
nal følelse, og vil gi våre kunder verktøy for å 
bygge varemerket i salongen med deres egen 
personlige touch. 

De to ikoniske produktene som gjorde 
Bioline Jatò til et kjent varemerke, er også 
relansert.

– De har blitt oppdatert til dagens høye 
ingrediensstandard. Vi kombinerer de 
opprinnelige ingrediensene, som blant annet 
økologisk epleekstrakt, med den nyeste gene-
rasjonen av ingredienser som beskytter mot 
blått lys, forurensning og frie radikaler.

Bioline Jatò distribueres i Norge av ABAS 
Kosmetikk AS. 

– Vi er glade for at vi har fått god varemer-
kekjennskap på det skandinaviske markedet, 
og har som mål å vokse ytterligere gjennom 
å øke kundekretsen og forbedre synligheten 
vår. Internasjonalt er målet det samme. Vi 
vil bygge opp et nettverk av lojale kunder og 
vokse på eksisterende og nye markeder, sier 
han.

Clara Macchiella Corradini grunnla Bioline Jatò i 
1979.

I anledning jubileet har det italienske hudpleiemer-
ket fornyet sin logo og kommunikasjon.
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ENDELIG I NORGE 
BLOOMEA

En 3-stegs hudpleiebehandling som

øker elastin produksjonen med 20%,

basert på macro-eksfoliering, 

micro-vibrasjon og lysterapi.

Forskningsbaserte, banebrytende og 

 raske resultater. Ingen smerte. Ingen

nedetid. Meget god inntjening.

Hva er Bloomea?

 

Bloomea Paris kommer til Oslo

5.mars for nye sertifiseringer.

Ekslusive tilbud denne dagen. Få

plasser. Kun 500,- pr deltager

Ingen forkunskap er nødvendig.

Exclusive Workshop

tel: 92647521 / 40870042  

kurs@beautymedical.no

www.bloomea.com

Kontakt oss

94%
tilbakevendende og

fornøyde kunder

AWARD WINNER
French cosmetics awards 2016

"Best innovation product"

 

Slapp hud

Arr

Strekkmerker

Glød

Anti age

Ujevn hudtone

Aknearr

Keisersnitt

Grov hud

Solskadet hud

Mummy tunny´s

+mer

Behandler
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ANNONSE

BAYLIS & HARDING
Et friskt pust i håndsåpe-kategorien! Cocktails Hand Wash 
kolleksjonen fra Baylis & Harding er inspirert av fem ikoniske 
cocktails; Ginger & Lime, Cosmopolitan, Gin & Tonic, Pink Gin 
Fizz og Espresso Martini. Duftene er milde og delikate med 
innslag av fruktige toner. Designet er stilrent og elegant med 
gullfargede detaljer, perfekt til det moderne hjemmet (veil. 
pris kr 69).

Mentellow Beauty Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

SKINBETTER SCIENCE
Sunbetter Tone Smart SPF 50+ Sunscreen Compact  
inneholder titandioksid og sinkoksid (ikke nano), og passer 
perfekt etter behandling og til bruk på sensitiv hud.  
Kompaktpudderet gir bredspektret solbeskyttelse og er  
enkelt å påføre i løpet av dagen.  
I tillegg gir det primer-effekt og 
virker optisk mykgjørende og 
utjevnende på linjer, rynker og 
andre uregelmessigheter.  
Passer alle hudtyper og hud-
toner, og er vannresistent i 80 
minutter (veil. pris kr 695). 

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no

MATIS 
Réponse Intensive-linjen relanseres og skifter navn til Réponse 
Densité. I alle produktene finner vi ingredienser som virker 
dypt og målrettet med fokus på å reparere tap av spenst, 
linjer og rynker. Réponse Densité Lift & Pump er en komplett 
syvdagers-kur som inneholder konsentrerte hetteglass – syv 
rosa for dagen og syv gule for natten. Huden løftes, plumpes, 
jevnes ut og får mer fasthet (veil. pris kr 1199).

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55  
kundeservice@dermanor.no

ELEMIS
Superfood Cica Calm Cleansing Foam er en rens med mange 
fordeler, fullstappet med fermenterte 
superfoods og formulert med micellær-
teknologi! Dette skummende og beroli-
gende renseproduktet fjerner lett alle 
spor av sminke og urenheter, og etterlater 
huden med et rolig, balansert og friskt 
utseende. Naturlige rensestoffer fra 
oliven og mango gjør at huden føles myk, 
ren og frisk. Biologisk omdannet cica og 
aktiv prebiotika bidrar til å balansere og 
beskytte (veil. pris kr 359/180 ml). 

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no

DR. SCHRAMMEK
Shape Perfection Body Oil er en mykgjørende 
og svært sirkulasjonsøkende kroppsolje for 
mage, rumpe, lår og overarmer. Essensielle 
lipider sørger for økt spenst og elastisitet i 
huden. Chili og sennepsspirer stimulerer blod-
sirkulasjonen kraftig og øker cellemetabolis-
men. Blod- og lymfesirkulasjonen forbedres og 
opphopningen av væske i fettvevet reduseres. 
Masseres på lokale områder morgen og kveld, 
brukes over CelluContour Body Cream for økt 
oppstrammende effekt (veil. pris kr 795/150 
ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

HÉLIABRINE
Héliabrine Eye 
Contour Kit in-
neholder alt du 
trenger for å utføre 
en profesjonell 
behandling av øye-
området. Bruken av 
spesielle massasje-
skjeer designet i en 
kjølende gullegering 
virker mildt revitaliserende på øyeområdet, og gir en meget 
beroligende følelse gjennom behandlingen. Ta kontakt for 
behandlingsprosedyre. Artiklene kan også kjøpes separat. 

Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no



ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

NSI POLISH PRO
The Bridal Party er en ny fargekolleksjon fra NSI Polish Pro. 
Her finner du seks flotte, feminine og klassiske farger som 
passer til sesongen. NSI er et internasjonalt merke med fabrikk 
i USA. Lageret i Norge ligger i Sarpsborg, og her kan du handle 
hvis du har neglekurs. Bor du lenger unna, kan du registrere 
deg som kunde i nettbutikken og sende inn 
diplom.

NSI Norway
nsiinnorway@gmail.com
nsinorway.no

LYCON 
Ingrown-X-It Foaming Gel er en 
effektiv dusjgelé som både motvirker 
og behandler inngrodde hår og uren 
hud. Den har aktive ingredienser 
som salisylsyre og Lemon Tea Tree, 
samtidig som den beskytter hudens 
pH. Dusjgeléen inngår i en serie med 
spesialprodukter for inngrodde hår, 
og er god å bruke for alle som vokser 
eller barberer seg, eller sliter med uren 
hud i ansikt og på kropp (veil. pris kr 
269/250 ml).

Lycon Nordic
Tlf: 21 62 88 20
support@lyconnordic.no

NORDIC SUPERFOOD
Nordic Beauty Remedy er et multifunksjonelt helse- og 
skjønnhetsprodukt med dokumentert effekt. Det består av 
rent marint kollagen, blåbær og økologiske alger med en pat-
entert teknologi som gjør det smak- og luktfritt. 
Produktet kan bidra til forbedret hud, bedre tarmhelse, økt 
energi og stressreduksjon, samt vektreduksjon. Nøkkelen 
ligger i kombinasjonen av premium kollagen, antioksidantrike 
bær og alger som tilfører samtlige vitaminer, mineraler og 
fettsyrer inkludert jod – et viktig næringsstoff for 
å sikre hormonbalansen og en velfungerende 
skjoldbruskkjertel (veil. 
pris kr 790/30 dager).

Oh Yes AS
Tlf: 996 98 684 
hello@ohyes.no

REAL TECHNIQUES
Custom Collection er en ny og revolusjoner-
ende kolleksjon fra Real Techniques bestående 
av tre justerbare makeupbørster som er 
tilpasset hvert sitt fokusområde – founda-
tion, blush og contour. Hver børste har tre 
ulike innstillinger, MIN til MAX, som lar deg 
tilpasse størrelsen på busten etter ønsket 
dekkevne. Perfekt for alle typer basemake-
up! Med et smart og innovativt design er 
disse børstene like smidige å 
bruke hjemme som på farten 
(veil. pris fra kr 169).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
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A
Acorelle/Nordic Organic
Advanced Nutrition Programme/
Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/ Cosmederm 

Methods
Akileine/Thorsen Biovital
AllSaints/E. Sæther
Amouage/Trademade Cosmetics
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aqua Peel/Beauty Products
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels

Ariul/Aspecto
Aromatherapy Associates/
Trademade Cosmetics
Aura Allure Spray Tan/ Beauty 

Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Glow/Aspire Brands
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B
Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
BB Glow Ceuticals/Calma Beauty

Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
B-Feet & Hands/ Cosmederm 

Methods
Bidwell Botanicals/ Cosmederm 

Methods
Bioaroma Essential Oils/
Cosmederm Methods
Bioderma/Alldis
Bioelements/Cosmederm Methods
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific

Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Brassybra/Hexa
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Brow FX/Calma Beauty
Bulldog Skincare/ The Hair&Body 

Company
Burberry/E. Sæther
Buxom/Dermanor
By Wishtrend/Soél

C
Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
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Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Cera/ICON Hair Spa
Charles Worthington/ Beauty  

Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/ J. Nordström  

Handels
Chloé/E. Sæther
Christina Aguilera/E. Sæther
CND/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
COOLA Suncare/Hexa
Cotoneve/Beauty Products
Cutex/E. Sæther

D
Dapper Dan/ICON Hair Spa
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dermograph/Young Skin
Dikson/ICON Hair Spa
DKNY/E. Sæther
DMK Cosmetics/Hexa
Dr. Dennis Gross Skincare/ Innovell 

Beauty
Dr. Derm/Young Skin
Dr. Hauschka/Trademade Cosmetics
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E
Eco by Sonya/Nordic Organic
EcoDenta/Nordic Organic
Ecooking/Letsfaceit Nordic
Eco-Spa/Young Skin
EcoTools/Aspire Brands
ECRU/Beauty Products
Electric Ink/Aspire Brands
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
ELhair/Hairstore
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Taylor/E. Sæther
Embryolisse/Alldis
Éminence Organic Skin Care/
Innovell Beauty
Enerpeel/Cosmederm Methods
Ermila/Hairstore
Escada/E. Sæther
Evolve/Nordic Organic
Exuviance/HBS Nordic 

F
Famous Names/NeglAkademiet
FeetForm/Thorsen Biovital
Fiberwig/J. Nordström Handels
Filtronic/NeglAkademiet
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Focus pinsett/Cosmedic
Formula 10.0.6/Aspire Brands

Fred Hamelten Norway/ ICON Hair 
Spa

Fred Hamelten Norway/ Fred 
Hamelten

Fred Hamelten Norway/Skintific

G
Gamma Più/ICON Hair Spa
Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Geoffrey Beene/E. Sæther
Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Glo Skin Beauty/Cosmedic
Grande Cosmetics/Dermanor
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green & Gorgeous Organics/
Nordic Organic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H
Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/ Tree of 

Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
HiBrow/Calma Beauty
Histoires de Parfums/ Trademade 

Cosmetics
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
House of Lashes/Aspecto
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

I
IDA WARG/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
ikoo/Aspire Brands
iKOU/Skintific
Iles Hair Formula/ Spa Supply Norge
INIKA Organic/Vitalkost
Innopen/Beauty Products
Instant Effects/Elements Group
Intraceuticals/Beauty Products
Inverness/Hairstore
Ionto-Comed/Skintific

J
James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Jennifer Aniston/E. Sæther
Jett Plasma/Cosmederm Methods
Joewell/Hairstore
John Masters Organics/Hexa
Juicy Couture/E. Sæther
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/KFI Spa Manage-
ment
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Know Cosmetics/Aspire Brands
K-Pro/Body Green

L
LaBeeby/Klinikkshop

Lacoste/E. Sæther
Lalique/Alldis
Lamazuna/Nordic Organic
Lancaster/E. Sæther
Lash Addict/Cosmederm Methods
Lash FX/Calma Beauty
Lash Perfect/Calma Beauty
LashUS/NeglAkademiet
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/ Tree of 

Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
Living Proof/ICON Hair Spa
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
Luscious Lips/Cosmederm Methods
Lytess/Beauty Products

M
Mádara/Elements Group
Marc Anthony/Aspire Brands
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Cosmedic
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Massugu Shears/ICON Hair Spa
Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/ J. Nordström 

Handels
Mistik/Brand Square Sweden
Miu Miu/E. Sæther
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis
My White Secret/ Brand Square 

Sweden

N
NADplus+/Beauty Products
NailLux/Klinikkshop
NailsInc./Trademade Cosmetics
Nappa/Body Green
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
Natures Way/Body Green
Needling System/ Cosmederm 

Methods
NeoStrata/HBS Nordic
Nilens Jord/ICON Hair Spa
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Norvell/Body Green
Nouba/Innovell Beauty
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
Nueva/J. Nordström Handels
NuFACE/Innovell Beauty
Nügg/Beauty Products
Nvey Eco/Tree of Brands

O
Ole Henriksen/E. Sæther 
Olivarrier/Aspecto
Olivia Garden/Hairstore
O&M/ICON Hair Spa
OMG/Beauty Products
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
Opera LED Mask/ Cosmederm 

Methods
Organic Colour Systems/ Frisør-

grossisten
Orgaid/Nordic Organic
Organic Island/Nordic Organic
Oway/ICON Hair Spa

P
Pahi/ICON Hair Spa
Parfums de Marly/  Trademade 

Cosmetics
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perricone MD/ Trademade  

Cosmetics
Perron Rigot/Skinthal
Pharmaskincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip Kingsley/ Trademade  

Cosmetics
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/ Letsfaceit 

Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
Purasana Superfoods/Vitalkost
PureBeau/Beauty Products
Purple Tree/Aspire Brands

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
RAZ Spa/Spa Supply Norge
R+Co/Verdant
Real Barrier/ J. Nordström  

Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific 
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/Spa Supply Norge
Revlon Color Cosmetics/E. Sæther
Revlon ColorSilk/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rosenkvarts/NOR Cosmetics
Rubis/Fred Hamelten

S
S5 Skincare/Nordic Organic
Salonsystem Lashlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashperm/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
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Adora Femme AS
Melingsåsen 47

5384 Torangsvåg
Tlf: 407 34 485

msbeauty@adorafemme.no
msbeauty.no

Alldis AS
Holmenveien 20

0374 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no

alldis.no

Aspecto AS
Fjeldehagen 3

4046 Hafrsfjord 
Tlf: 900 72 524

hello@aspecto.no
aspecto.no

Aspire Brands AS
Storgata 32

1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10

info@aspirebrands.no
aspirebrands.com

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 AS
Vollsveien 13C
1366 Lysaker

Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no

bodygreen.no

Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97

SE-113 31 Stockholm
Sverige

Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se

Calma Beauty AS
Geithus Næringspark

Gravfossveien 5D
3360 Geithus

Tlf: 416 42 380
post@calmabeauty.no

calmabeauty.no

Cosmederm Methods AS
Holtegata 30
0355 Oslo

Tlf: 22 50 33 77 (4)
Mob: 930 90 377

post@cosmederm.no
cosmederm.no

 

Cosmedic AS
Kirkeveien 7
0260 Oslo

Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no

cosmedic.no
glonorway.no

Cosmenor AS
Solbråveien 23

1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90

post@cosmenor.no
sothys.no

Dermanor AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66

kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

Dermelie AS
Skåregata 181

5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783

post@dermelie.no
schrammek.no

Elements Group
Vesterbrogade 34, 1.

DK-1620 København V
Danmark

Tlf: +45 38 100 111
michelle.thoresen@vendorsupport.no

elementsgroup.eu

E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg

1366 Lysaker
Tlf: 400 01 662

kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no

sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A

0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47

bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com

pinsett.no

Frisørgrossisten AS 
Trondheimsvegen 128 

2068 Jessheim 
Tlf: 63 98 22 60 
Fax: 63 98 22 61 
Mob: 480 33 268 

post@frisorgrossisten.no 
finnoggunnar.no 
tintsofnature.no 

organiccoloursystems.no

Hairstore | Smith Larsen as
Elveveien 134
3271 Larvik

Tlf: 33 14 04 80 /87
talita@hairstore.no

hairstore.no

Seiseta Hair Extensions/ ICON 
Hair Spa

Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
SHIFT/Vitalkost
Silcare Nails/Body Green
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
SLA/Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Dermanor
SNS titan manikyr/SNS Norge
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
SPN Nails/Adora Femme
Stayve BB Glow/Young Skin
St. Ives/Alldis
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green

Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supracor Spacells/Aspecto
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T
Tabitha James Kraan/Tree of Brands
Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Tebiskin/Cosmederm Methods
Ted Baker/Aspire Brands
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Knot Dr./ICON Hair Spa
The Ordinary/Dermanor
Therapie Roques O’Neil/Aspecto 
Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
Tocca/Trademade Cosmetics
ToGoSpa/NOR Cosmetics

Tokyo Matsuge/ J. Nordström 
Handels

Tommy Hilfiger/E. Sæther
Toppik/ICON Hair Spa
Treaclemoon/Brand Square Sweden
Tromborg/E. Sæther
True Organic of Sweden/ Letsfaceit 

Nordic

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V
V76 by Vaughn/Verdant
Van Gils/E. Sæther
Vinylux/NeglAkademiet
Viridi Eco/Tree of Brands
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal
VMV Hypoallergenics/ Innovell 

Beauty

W
Wahl/Hairstore
Wax:one/NeglAkademiet
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
When/Happyskin
When/Soél
Wild Nutrition/Letsfaceit Nordic
Wunder2/NOR Cosmetics

X
Xanitalia/Skintific

Y
YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
Youngblood Cosmetics/ Spa Supply 

Norge
Yours Stamping/NeglAkademiet
Y.S. Park/ICON Hair Spa

Z
ZAO/Nordic Organic
Zarko Perfume/Elements Group
ZenzTherapy/ICON Hair Spa
Z Fill/Cosmedic
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VIL DU VÆRE MED I 
MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET?

Ta kontakt med Kristine Rødland 
på 909 65 259 eller mail
krrodland@gmail.com 

for prisoversikt.

Happyskin AS
Storgata 85

9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00

beate@happyskin.no
happyskin.no

HBS Nordic AB
Vårgatan 1

SE-212 18 Malmö
Sverige

Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no

exuviance.no

Hexa AS
Fossegrenda 17

7038 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

hexa.no

ICON Hairspa AS
Hegdalringen 19

3261 Larvik
Tlf: 33 13 95 10

post@iconhairspa.no
iconhairspa.no 

Innovell Beauty AS
Vibesgate 15
0356 Oslo

Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
laila@innovellbeauty.no

innovellbeauty.no

Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad

5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00

post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264 

SE-181 24 Lidingö
Sverige

Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45

info@noab.se
noab.se

KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm

Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500

maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se 

Klinikkshop
Nyvegen 23

7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61

info@klinikkshop.com
klinikkshop.com

gatineau.no
depilarsystem.no

thalion.com

kokong.net

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo

Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no

letsfaceit.se 

NeglAkademiet AS
Drammensveien 159

0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40

post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30

1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10

ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Kong Sverres vei 2

1639 Gamle Fredrikstad
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

Sisley ApS 
Bredgade 20A, 1. sal

DK-1260 København K
Danmark

Tlf: +45 33 38 46 30
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

SNS Norge
Koren Wibergsplass 2 

5003 Bergen
Tlf: 477 25 774

info@snsnorge.no
snsnorge.no

Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy

Tlf: 953 39 099 /953 62 116
post@soel.no

soel.no

Spa Supply Norge AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

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
Heiamyrå 11C
4031 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00

tjost@tjostolvsen.no
babor.no

gehwol.no
tjostolvsen.no

Trademade Cosmetics A/S
Transformervej 8
DK-2860 Søborg

Danmark
Tlf: +45 4565 5555

info@trademade.dk
trademade.dk

trademade.dk

Tree of Brands AB
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

Vitalkost AS
Wirgenes vei 11
3157 Barkåker

Tlf: 33 00 38 70
post@vitalkost.no

vitalkost.no
pureyou.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

Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy

Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no

riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- 
og plastbæreposer, gaveesker, smyk-
keskrin og skreddersydd emballasje

ANDRE 
LEVERANDØRER



� GJESTEN

SANDRA MICHÉLLE ROMANO
Innehaver av Beauty Medical i Oslo

Hva er viktig for å lykkes i bransjen?
– Jeg tror at originalitet er viktig. Du 

må tørre å skille deg ut og ta plass, være 
nysgjerrig og ivrig, ha tilstrekkelig med 
kunnskap og kanskje aller viktigst – mye 
øvelse. Du må være «på» og synlig til enhver 
tid, så kundene husker deg. Dersom du ikke 
differensierer deg fra de andre, så blir du 
bare som en av de andre. En annen viktig 
nøkkel er kundeservice og den personlige 
kontakten.

Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg?
– Jeg tror at det er de dyktigste som vil 

overleve, og at enkeltindivider som ikke 
har klart å danne et samarbeid med en 
anerkjent klinikk vil fade ut av bransjen. 
Billige behandlinger tror jeg det blir færre 
av, da stadig flere tenker at om de skal fikse 
på noe midt i fleisen, så må det bli gjort bra. 
Nordmenn vil ha kvalitet, og resultater blir 
langt viktigere enn pris fremover. Jeg tror 
også at akneproblematikken blir større, og at 
medisinske hudbehandlinger blir månedsru-

tiner for mange. En «sminkefri» og flawless 
hud er veldig i vinden nå.

Hvordan går businessen i salongen?
– Det går bra! Jentene i teamet er helt fan-

tastiske, noe kundene legger merke til. De 
elsker å henge i klinikken i lang tid etter en 
behandling, på grunn av den gode energien 
og varmen som møter dem med en gang 
de kommer inn døren. Vi er utrolig glade i 
kundene våre, og er opptatt av at de skal føle 
seg hjemme og ivaretatt på beste måte.

Hvilke produkter og behandlinger etterspørres 
mest av dine kunder?

– Filler-injeksjoner og da spesielt lepper, 
kinn og kjeve. Ellers er Carboxytherapy en 
god nummer to. En ny hit nå er PB Serum 
Medical. Innen våre 100 prosent smertefrie 
hudbehandlinger er Bloomea (makro-eksfo-
liering med lys og serum) en klar vinner. 

Hvor speider du etter nyheter?
– På messer i utlandet og via de råeste 

behandlerne internasjonalt. Vi er ekstremt 
trege i vårt fantastiske, lille land når det 
gjelder trender. Det er synd at ikke flere 
klinikker forstår at mainstream er «too late», 
og at man må være først ute om man ønsker 
å ta markedsandeler. Mange klinikker tør 
dessverre ikke ta inn nyheter som ikke er 
mainstream, og det gjør at alle mer eller 
mindre tilbyr det samme. Beauty Medical 
har flere behandlinger vi er alene om, og det 
er vi veldig stolte av. 

Har du oppdaget noe nytt og spennende i det 
siste?

– Jeg har nå valgt å legge min sjel i PB 
Serum Medical. Vi har jobbet hardt for 
å få agenturet på dette, og selger det nå 
til Norge, Sverige og Danmark. Dette er 
enzym-terapi hvor tre ulike enzy-
mer kombinert med høymolekylv-
ekt hyaluronsyre blir injisert hvor 
det trengs. 

Du kan behandle lokale fettan-
samlinger som dobbelthaker og 
magefett, alle typer arr, løs hud på 
hals, mage og armer, poser under 
øyne, brannsår og fibroser etter for 
eksempel fettsuging. Behandlingen 
har ingen nedetid og gir ingen 
bivirkninger.

Hva har du på gang for 2020?
– Målet er å ekspandere og ha fem klinik-

ker på sikt. Det blir ikke i år, men planleg-
gingen er i gang for fullt. Fokuset nå er å 
holde kurs i PB Serum Medical og Bloomea 
rundt i hele landet, samt å lansere agenturet 
vårt i Sverige. 

Vi har også messer vi skal være utstil-
lere på, og jeg har blitt spurt om å holde 
flere foredrag om skjønnhet og business. 
Vi hadde god vekst i 2019, så i år er det 
også viktig med stabilisering og å lage enda 
flere systemer. Planen er derfor å fortsette i 
samme flow, bevare den gode kundekontak-
ten vi har og fokusere på grunnverdiene.

Sandra Michélle Romano har stor tro på sin nyeste 
oppdagelse, PB Serum Medical, som hun har agen-
turet på.

Hvordan kom du inn i bransjen?
– Siden førskolealder sminket jeg og nappet 

bryn på venninner og søstre. Jeg startet massasje-
studio med min beste venninne som 6-åring, og 
sa til mamma at det er plastikkirurg jeg skal bli! 
Som 14-åring laget jeg en liten neglebusiness i 
mormors kjeller, og to år senere var jeg én av tre 
som ble sertifisert som vippeteknikker i Norge. 
Som 19-åring fikk jeg en gutt som ble født syk, 
og dette gjorde at jeg begynte på sykepleien. 

Jeg har aldri vært glad i autoriteter eller å stå 
tidlig opp, så å jobbe for noen 8-16 har liksom 
aldri ligget i min natur. Etter å ha drevet flere 
businesser og jobbet som salgssjef, fant jeg ut at 
jeg måtte bruke utdannelsen min til noe, og da 
begynte reisen mot å bli estetisk sykepleier. 

Jeg leide meg inn i flere salonger, og nærmest 
betalte for å få «kunder» så jeg kunne øve. Det 
var så utrolig mange fæle «duck lips» der ute, og 
altfor mange som var blitt overbehandlet. Jeg 
satte meg derfor et mål om å bli best i filler- og 
Botox-injeksjoner. For om du ikke kan sette 
fingeren på hva som er blitt gjort, så er det bra 
gjort. Og etter å ha øvd på tusenvis av lepper har 
det blitt signaturen min.

– Som serum bruker jeg Ossential 
Daily Power Defense pluss 
Firming Serum, begge 
fra ZO Skin Health.

– Jeg er stor fan av Mesoestetic 
Mineral Matt Fluid SPF 50.50 | KOSMETIKK 1 2020



FORBRUKERKONTAKT: 52 85 94 80
www.seagarden.no 

«Jeg som aldri har hatt særlig 
mye hår, har plutselig hele hodet 
fullt, samtidig som neglene både 
blir lange og sterke. Huden min 
føles mer fuktig og elastisk.»
Bertine Zetlitz 

Få naturlig glød
med marint kollagen
Det naturlige kollagennivået i kroppen reduseres 
gradvis fra vi er i midten av tjueårene.

Seagarden Marint Kollagen er 
et rent kollagentilskudd fra 
nord-atlantisk, villfanget torsk. 
Vi bruker råvarer fra bærekraftig 
fiske og er stolt av å være norges 
eneste produsent av kollagen.

Det tilsettes acerola, en naturlig 
kilde til vitamin C, som bidrar til 
å beskytte cellene mot oksidativt 
stress og til normal kollagen-
dannelse.

Boksen inneholder 30 poser á 5 g, 
og dekker en måneds forbruk. 
En daglig dose inneholder 
4 380 mg kollagen.

Endelig i Norge – etter 25 år internasjonalt!
Ca. 1,3 mill. brukere på verdensbasis.

NYHET

BioSil er ikke et vanlig kosttilskudd. BioSil er et resultat av moderne viten-
skapelig forskning i et av Europas fremste land på medisinsk forskning  

– Belgia. Derfor fungerer BioSil annerledes og utmerket.

Klinisk dokumentert og patentert skjønnhetstilskudd.
15 mill. € i forskning og utvikling.
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KOSTTILSKUDD FOR 

HUDEN
Stort tema!

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.

www.ardelllashes.com 

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