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

Maria Åkerberg
Naturlig skjønnhet

Parfymetrender

Fra morgen til kveld.

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

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1000 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance.
Nå har også du muligheten til å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
www.exuviance.no

+

Babor
Elemis
Björn Axén

Passer også til svært sensitiv hud.

nytt om

negler
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BANEBRYTENDE 3-I-1 ANTI-AGING

1

Daglig beskyttelse mot sol og miljøfaktorer
er livsviktig for sunn hudhelse.

SPF 50

2
ANTIOKSIDANTER

DNA ENZYME
COMPLEX™

3

Triple Action Protector SPF 50
gir deg løsningen.

Tre lag med beskyttende og
reparerende formula
danner trippel beskyttelse
mot for tidlig hudaldring:

Du finner oss på

 Bredspektret SPF 50
 Antioksidanter
 DNA Enzyme Complex™

Distributør: Dermanor AS
Tlf: 66775555 I www.elizabethardenpro.no I Elizabeth Arden PRO Norge
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© 2016 Elizabeth Arden, Inc.

.

Fra

299,- pr.mnd.*

Easy App

Fra

149,- pr.mnd.

Programvare kasse

Fra

299,- pr.mnd.*

* Etablering fra 2 999,-

Les mer på
Tlf:40 00 40 79 E-post: salg@easyupdate.no
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Sol, sommer –
og solkrem
KOSMETIKK
Ansvarlig utgiver:
KOSMETIKK
Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland
Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA
Postadresse:
Solveien 110 C
1162 Oslo
Besøksadresse:
Bernhard Getz gate 3
0165 Oslo
Ansvarlig redaktør:
Kristine Rødland

Den varme, lyse årstiden har kommet, og
solkremen hentes fram. Da kommer mannen
i huset med sin vanlige melding: han vil ikke
bruke solkrem, huden hans har bare godt av
mye sol. Han vil bli brun!
Dette mener mannen faktisk helt alvorlig, og han gjentar det hvert år. Det skal
sies at han passer på å ha en viss brunfarge
gjennom hele vinteren, så han blir ikke lett
solbrent. Men solkrem er et tema, både
hjemme hos oss og i de riksdekkende mediene, der de testes for brukervennlighet og
lite ønskelige ingredienser.
Solkremer kan nemlig inneholde hormonforstyrrende kjemikalier, allergifremkallende
parfyme og stoffer i nanoform. Dette ifølge
Forbrukerrådet. De kjemiske filtrene brytes
dessuten dårlig ned, og virker belastende på
miljøet.
Men det er rart, synes jeg, at folk nå også
er bekymret for de fysiske partikkelfiltrene.
Tidligere var jo dette noe av det tryggeste
man kunne bruke.

+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Annonser:
Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Layout:
Aurora Design & Media AS
+47 924 43 696
murvold@auroradm.no
Trykk:
Merkur Grafisk AS
Neste nummer av KOSMETIKK kommer i uke 38.
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Det oppdages flere tilfeller av
hudkreft enn noensinne.
Det er her nanodebatten kommer inn
i bildet, og den kan du lese litt om i denne
utgaven av KOSMETIKK.
Partikler i nanostørrelse gjør solkremen
transparent, lett og gjennomskinnelig, slik at
man unngår hvitt belegg på huden. Man må
nå skrive på ingredienslisten om man bruker
nanopartikler i solkrem, og det er nanotitandioksid som blir mest brukt. Sannsynligvis er det ikke farlig.
En av årets trender på solkremfronten må
nok ellers være Wet Skin-påføring, en teknologi som sikrer at produktet fordeler seg
jevnere og bedre på nybadet hud. Ellers er
det mange små forbedringer, men få virkelig
store nyheter å spore.
I dette magasinet har jeg intervjuet dr. Joe
Lewis, som står bak den profesjonelle hudpleieserien Elizabeth Arden PRO. Han peker
på et tankevekkende paradoks. Selv om folk
nå er blitt flinke til å bruke mye solkrem,
oppdages det flere tilfeller av hudkreft enn
noensinne.

Vi nordboere topper denne sørgelige
statistikken, så enten smører vi oss ikke godt
nok (slik som mannen i huset), eller så virker
ikke solproduktene etter hensikten. Kanskje
gir de til og med falsk trygghet? Vi er ganske
sikkert lenger ute i finværet når vi ikke blir
så lett solbrent.
Den økende interessen for naturlig og
økologisk kosmetikk er et annet tema vi
skriver om i denne utgaven av magasinet. Å
mikse sammen sine egne skjønnhetsprodukter er en gryende trend, og internasjonalt
kan man visstnok abonnere på ingredienser i
matkasse-liknende esker.
Ellers preges øko-markedet av en jungel
av sertifiseringer, og det er lett å bli forvirret
siden alle har sitt eget regelverk. Vi forsøker
å vise vei i villnisset, og lurer på om vann
kan sertifiseres som økologisk – eller ei?
Et beslektet begrep er «sustainability»,
som ikke handler om økologi i det hele tatt,
men bærekraftighet. Man er opptatt av å ta
økonomiske, miljømessige, etiske og sosiale
hensyn. Da må man vurdere hele verdikjeden, noe som er enda mer komplekst.
The Body Shop har satt opp mange hårete
mål i denne kategorien, og jobber for å bli
verdens mest etiske og bærekraftige globale
foretak. Dette skjer samtidig med at kjeden
fyller 40 år. Babor feirer også jubileum. De
er 60 år i 2016, og vi gratulerer!

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

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

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

TOKYO - JAPAN
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Kostbare dråper
Norsk-marokkaneren Fauzi Fariss lanserer
Liquid Gold, en 100 prosent ren arganolje
som attpåtil er økologisk og godkjent av
Debio. Den brukes allsidig på både hud og
hår, og med ørsmå molekyler trenges det kun
få dråper for å få effekt.
Fariss henter arganoljen direkte fra en
produsent han kjenner godt, og kan derfor
garantere for kvaliteten. Han mener at man
generelt bør utvise en viss skepsis når man
vurderer denne typen olje.
– Siden råvaren er veldig kostbar, kan det
være fristende å tynne den ut. Det er få rene
oljer på markedet, men mange oljeblandinger
og serum, påpeker han.
Arganfrukten soltørkes før den skrelles, slik
at nøtten kommer fram. Når nøtteskallet knuses finner man argankjernen, som kaldpresses
til en olje.
Liquid Gold er et håndverksprodukt med opprinnelse
i Marokko.

Nytt og estetisk

Naturlig selvbruning

Det privateide, danske selskapet Noscomed
satser nå for fullt på norske klinikker. De har
operert på det plastikkirurgiske og estetiske
markedet siden 1990, og representerer
virksomheter som Johnson & Johnson, Merz Aesthetics og Innovative
Skincare.
Noscomed ønsker å være en
trendsetter innen estetikk på det
skandinaviske markedet, og har som
mål å vokse. De lanserer nå porteføljen til Merz, med blant annet fillerne
Belotero og Radiesse, på det norske
markedet.

Green Spirit lanserer nå Eco by Sonya på det
norske markedet. Merket er kanskje mest
kjent for Invisible Tan, som bygger opp en
gyllen brunfarge på rundt seks timer, men tilbyr også velduftende og naturlige kroppsprodukter som renser, skrubber og gir fuktighet
til huden.

Eco by Sonya
inneholder kun
naturlige og økologiske
ingredienser.

Ny markedsdirektør

Gina Azaric er ny nordisk markedsdirektør i kosmetikkjeden KICKS, som har mer enn 240 butikker
i Sverige, Norge og Finland. Hun har siden 2003
arbeidet som markedssjef i 3, en av Sveriges største
mobiloperatører.
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Ikonet vender
tilbake
Isabella Rossellini blir muse
for Maison Lancôme, og
vender dermed tilbake til
rollen hun ble så kjent for på
1980-tallet. Hun ble engasjert
som Lancômes aller første
ambassadør i 1983, og er i dag
63 år.

Estée Lauder innleder et samarbeid med Victoria Beckham.

Spennende samarbeid

Isabella Rossellini representerer den
klassiske Lancôme-kvinnen.

Estée Lauder lanserer i høst en limited-edition makeupkolleksjon
i samarbeid med stilikonet Victoria Beckham. Kolleksjonen skal
selges hos utvalgte Estée Lauder-forhandlere over hele verden, i
butikkene til Victoria Beckham og online. Beckham lanserte sitt
eget motemerke i 2008, og har blitt en respektert designer.

Charlene Florian
til minne
Charlene Florian,
Chief Creative Officer
i Kerstin Florian International, tapte nylig
kampen mot kreft.
Hun var datter av
Kerstin Florian, som
grunnla selskapet, og
jobbet side om side med
sin mor i mer enn 20 år.
11. juni skal hun
minnes under Global
Wellness Day, og det
skal plantes 2000 trær
til hennes ære i Tyrkia.

Ny pinsett
Fred Hamelten er ny, norsk distributør for
Rubis, og forhandler pinsetter, negleklippere, sakser, øyevippetenger og
neglefiler av høy kvalitet. Utvalget kan
ses på pinsett.no. Hamelten har også
sin egen produksjonslinje ved den
sveitsiske fabrikken.

Rubis er en av verdens fremste
pinsettprodusenter.

Tones sommereske
Hele Norges Tone Damli har fått skreddersy sin egen eske i regi av
Glossybox. Esken er inspirert av strand, sol og sjø, og inneholder
skjønnhetsprodukter som passer til den nordiske sommeren. Den er
pyntet med sitatet «Every Summer Has a Story».

Kosmetikk 2 2016 | 9
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Elle MacPherson har vært
med på å starte WelleCo.

Hanne Westgaard, daglig leder i Beauty Products,
og Danielle Gerrard.

It’s about Mii!

Danielle Gerrard fra det familieeide foretaket Gerrard International var hedersgjest
da Beauty Products nylig presenterte Mii
Cosmetics på The Well. Gerrard har distribuert skjønnhetsprodukter i Storbritannia
siden 1992, og Mii er laget ut fra tilbakemeldingene de har fått fra salonger og spa.
Serien består av makeup, brynprodukter,
kroppspleie og selvbruning.
VG Copenhagen er nytt i Norge.

Satser på skjønnhet og helse
Kjersti Johansen er ny daglig
leder i Amedica AS, et lite og
familieeid firma som startet opp i
2012. De distribuerer kosmetisk
medisinsk utstyr, maskiner og
næringstilskudd i Norden og UK.
Den nyeste merkevaren er
The Super Elixir fra WelleCo i
Australia, som delvis eies av
Elle MacPherson, og som nå
rulles ut i norske hudpleieklinikker. Dette er naturlige og
plantebaserte kosttilskudd i
luksuriøs innpakning, som
lover å gi god effekt på kroppen.

Kjersti
Johansen.

The Super Elixir Alkalising Greens inneholder 45 naturlige
ingredienser som skal balansere pH-verdien i kroppen.

Nytt dansk konsept
VG Copenhagen er et dansk
skjønnhetsmerke som representeres av Cavi-Lipo Norge.
Merket deles inn i tre serier: I
T.R.E.A.T. er rene og naturlige
hår- og kroppspleieprodukter
basert på piletre.
I C.A.R.E. er ansiktspleie for
kvinner og menn med argan-
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olje og større fokus på antiage.
I.Q. L.A.C. er Peel Off-lakk
som gir et geleresultat, og som
rett og slett kan dras av neglen.
Lakken herder i en LEDlampe, og holder i mange dager
før den skaller av. Den skader
heller ikke naturneglen.

Hårete mål
The Body Shop fyller 40
år, og kommer i anledning
jubileet med en ny strategi.
Under mottoet Enrich Not
Exploit, har de satt opp en
mengde målbare mål som
skal oppnås innen 2020. Ved å videreutvikle arven fra grunnleggeren
Anita Roddick, ønsker de å bli verdens mest etiske og bærekraftige
globale foretak.

UK’s No. 1 best selling Brow Kit
Endelig
tilgjengelig
i Norge

Lekkert display som holder 4 stk av hver farge, (totalt 20 stk) duo brynskost, 6 sjablonger og tester av
hver av fargene. Passer perfekt på disken, og har alt du trenger for å demonstrere produktet på dine
kunder raskt og effektivt. Ved førstegangskjøp av 20 stk Fab brows er display inludert i prisen.

Mail: post@masq.no
Telefon: +47 23 03 63 10
facebook.com/masqcosmetics
Instagram: @masqcosmetics

Neste generasjons

BUTIKKDATASYSTEM
Kr

Skyportal

Sikkerhet

Regnskap

UniposSky

Nettbutikk og
online booking

Mobilt kontor

Mobil / Nettbrett

Kasse i butikk

Flere avdelinger

Leie fra

695 ,Pr.mnd

Unipos AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset

www.unipos.no

Tlf. 08745 | E-post: post@unipos.no

Unipos AS er en landsdekkende
totalleverandør av kasse- og butikkdata som bygger videre på over 20
år utvikling og levering av handelsløsninger. Ved å velge oss får du en
leverandør med alt på ett sted. Vi
utvikler, produserer, leverer og gir
full opplæring og support selv.
Unipos har flotte og moderne
showroom både på Skedsmokorset
ved Oslo, samt et landsdekkende
partnernettverk for lokal tilstedeværelse.
Ta kontakt med en rådgiver hos
oss på 08745 i dag så finner vi den
løsningen som passer deg best.
Butikkdata

MINI

STANDARD

PLUSS

PROFF

Support, fjernsupport og programoppdatering

X

X

X

X

Integrasjon mot vekt, betalingsterminal

X

X

X

X

Ubegrenset selgere, varer og salg

X

X

X

X

Gavekort, kundekort, tilgodelapp

X

X

X

X

Enkelt kunderegister

X

X

X

X

Enkel rapportoversikt

X

X

X

X

Utvidet kunderegister

X

X

X

Alle rapporter

X

X

X

Eksport til excel, regnskap

X

X

X

Ordre, faktura

X

X

X

Enkel lagerstyring

X

X

X

Nettbank integrasjon/ OCR-Import

X

X

Tilbud, abb.fakturering, varebestilling, purring

X

X

Utvidet lagerstyring (min/maks beholdning)

X

X

Rabatt- og kampanjestyring

X

X

Markedsføringsmodul, SMS, epost, kundegrupper

X

X

Avansert kunderegister/ CRM

X

X

2-veis integrert nettbutikk

X

Netterminal med faktura på nett

X

Høyere sikkerhet, innebygd 2 SSD disker, mer minne

X

Mobilt kontor

X

Integrasjon med nettbutikk

X

Trygghetsavtale, antivirus, backup og lånemaskin

X

Kunde- og reklameskjerm

X

Utvidelser:

Timebank

Timebestilling

Integrasjon mot nettbutikk

Unipos AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset

Timeboka – online booking
Service og reparasjoner

www.unipos.no

Booking og utleie

Mobilt kontor

Tlf. 08745 | E-post: post@unipos.no

Maria Åkerberg er representert
i Sverige, Norge, Danmark,
Finland og Åland, og leverer
dessuten produkter til en rekke
spaanlegg rundt om i verden. Alt
styres fra Frillesås.
14 | Kosmetikk 2 2016

Yndlingsleppestiften
er i fargen
Happiness.

Møte med Maria Åkerberg:

Grønn gigant
Maria Åkerberg er Sveriges ukronede økodronning. KOSMETIKK
besøkte henne i Frillesås sør for
Göteborg, der hun bor og har sin
fabrikk.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Sören Andersson og Kristine Rødland

«Mineraloljen
kommer til
å ta slutt,
selv i Norge»

Maria om:
Forretningsfilosofien
– Vi er det største salongmerket på det svenske markedet. Det største av alle. Men det
viktigste er ikke å være størst, men enklest
å ha med å gjøre. Det var viktig for meg
da jeg startet salong, så slik må det fortsatt
være.
Vi har ingen store innkjøpskrav, man kan
kjøpe ett og ett produkt. Vi skriver ingen
kontrakt som holder forhandlerne fast, og vi
har den beste videreutdanningen. Kursene
kan for eksempel handle om hudsykdommer, for hudlegene sender ofte pasienter
hjem uten oppfølging. Her kan hudterapeutene spille en rolle. Vi skal ikke overta for
legen, men lære folk å stelle huden og støtte
opp.
Jeg hadde 30 000 kroner i banken da jeg
startet opp bedriften. I dag har jeg 23 personer ansatt. Vi holder til i en forholdsvis ny
fabrikk som det kostet 27 millioner kroner
å bygge, og jeg har ingen lån. Jeg eier også
marken og har planer om å bygge ut.

Maria om:
Oppstarten

– Jeg startet opp i 1995, og har dermed
feiret 20 år i bransjen. I utgangspunktet var
jeg ingeniør, men jeg etterutdannet meg til
hudterapeut fordi jeg ville starte en salong.
Interessen hadde vært der lenge. Siden jeg
var 13-14 år hadde jeg drevet med produktutvikling på hobbybasis, og gjort vann- og
oljeutdrag av ulike vekster.
Jeg trodde jeg skulle klare å få tak i bra
produkter til salongen min, men ble skuffet
over kvaliteten på det som var på markedet.
Så jeg bestemte meg for å ta fram mine egne
produkter i stedet.
Maria om:
Økologiske råvarer
– Vi bruker økologiske råvarer fordi det
er det beste for huden og gir konsentrert
næring. Det blir som når man handler frukt:
er den økologisk dyrket inneholder den mer
antioksidanter, og er derfor sunnere å spise.
Det er også viktig å skille mellom naturlige
og økologiske råvarer. Forskjellen ligger i
produksjonsmetoden. Når avlingene sprøytes
med insektsmiddel, lagrer mye av giften seg i
plantefettet. Bruker man naturlige planteoljer

i et produkt, og de ikke er økologisk dyrket,
vil de derfor inneholde mye gifter.
Om man ikke er klar for å ta skrittet fullt
ut og velge økologisk, er det nesten bedre å
bruke konvensjonelle pleieprodukter med
mineraloljer og silikoner. De inneholder
syntetiske ingredienser, men man slipper å
smøre rester av sprøytemidler på huden.

Hair Conditioner
Energy fungerer
både som balsam
og stylingkrem.

Eye Cream More løfter
tunge øyelokk, forteller
Maria Åkerberg.

Maria om:
Rettssaken med Dermanor
– Selskapet mitt heter Dermanord, og i
begynnelsen var dette også navnet på
Kosmetikk 2 2016 | 15

Dermanords hovedkontor og fabrikk ligger i Frillesås. Alle produktene lages her,
men råvarene hentes fra hele verden.

produktene. Et annet selskap, Dermanor, dro
meg derfor for retten i en varemerkesak for
likhet i produktnavn. Eller rettere sagt, de
dro min norske distributør, Isaksen & Co,
for retten.
Timingen var vanskelig, for varemerkesaken kom samtidig som vi flyttet inn i den
nye fabrikken vår i Frillesås i 2008. Alt kom
på én gang, og det var min tøffeste periode
som bedriftseier. Men selv om det var tøft da
det sto på, er vi veldig glade for det nå, for
det ble starten på en veldig vellykket prosess
og fødselen av varemerket som i dag er kjent
som Maria Åkerberg.
Vi fikk hjelp av en varemerkeekspert til å
ta fram en ny profil for selskapet, samt en ny
kategori vi kaller Deepskin Organics. I dette
ligger det at produktene skal virke i dybden og virkelig gjøre en forskjell på huden.
Foretaket heter fortsatt Dermanord, men
varemerket er døpt om til Maria Åkerberg,
noe som er mer personlig og fungerer mye
bedre.
Maria om:
Innovasjoner
– I 2014 lanserte vi en øyekrem som er den
fremste i verden, den klarer å løfte hengende
øyelokk. Den aktive ingrediensen som får til
dette er persisk silketre, og denne kremen er
en av mine personlige favoritter.
I bransjen er det vanlig å anvende visse
råvarer på grunn av markedsføringshensyn,
men sånn jobber ikke vi. Vi bruker råvarer
som gjør en forskjell og gir effekt. Til 20-årsjubileet kom vi med en verdenslansering der
vi bruker levende plantestamceller. Den velger
vi å ikke patentere, for da må vi avsløre hva
vi gjør.
Maria om:
Levende plantestamceller
– De levende plantestamcellene bruker vi i
hudpleiebehandlingen Pure Cell Treatment.
Huden kommer i kontakt med stamcellene
på flere måter, og de vaskes ikke bort men
blir liggende på huden lenge. De booster
16 | Kosmetikk 2 2016

Selskapet Dermanord eies av ekteparet Mikael og Maria Åkerberg. Her er de på
messen Natural Products Scandinavia i Malmö.

«Bruker man naturlige planteoljer i
et produkt, og de ikke er økologisk
dyrket, vil de inneholde mye gifter»
kun det friske, så selv om du skulle ha en
hudsykdom behøver du ikke være urolig.
Behandlingen gir huden mer næring, og dette
skjer gjennom at den tar opp alt i cellen.
Vi bruker stamceller av rosenrot, og
behandler huden med vannet i stamcellene.
Det er et ekstra næringsrikt vann. Livets
vann! Aller best effekt får man hvis man
bruker våre pleieprodukter i minst én måned
før behandlingen, for uten mineraloljer og
silikoner er huden mer mottakelig. Men alle
får uansett en effekt, det har vi testet.
Det er ikke mulig å bruke disse stamcellene i et ferdig produkt, for da dør de. Vi
har forsket på dette i flere år, og testet flere
forskjellige vekster, men rosenrot var det vi
lyktes best med.
Terapeutene har tatt godt imot nyheten,
de er helt lyriske! Vi har hatt noen år med
lavkonjunktur, der mange har sett at interessen for behandlinger har minket, men med
denne nyheten kommer den til å øke.
Stamcellebehandlingen gir en kraftig
antiage-effekt, og det er en fordel at den kan
utføres på alle. Den virker på akne, arr, pigmentflekker – og er et bra valg også til asiatisk hud, som kan være vanskelig å behandle.
På pigmentflekker kan man se effekt etter
bare én behandling, men mange terapeuter
velger ellers å selge inn en kur.
Maria om:
Økologisk hudpleie
– Har vi egentlig noe annet valg enn å kjøpe
økologisk? Mineraloljen kommer til å ta
slutt, selv i Norge. På en eller annen måte må
vi forholde oss til det, og finne alternativer.
Vi ser trenden når det gjelder mat – flere og
flere begynner å fundere på hva man egentlig

spiser. Da er ikke steget langt til å fundere
på hva hudpleien inneholder, og dra noen
paralleller.
Hvis vi tenker på hva huden har mest godt
av, så er det bra fettsyrer, antioksidanter og
vitaminer av høyeste klasse. Kroppen tar ikke
opp syntetiske ingredienser på samme måte,
dette vet vi gjennom forskning. Bevisstheten
øker, vi begynner å få opp øynene, og jeg
tenker det er bra! Det gagner oss på sikt.
Maria om:
Skjønnhetsfavoritter
– Jeg er nesten selvforsynt når det gjelder
skjønnhetsprodukter. Det er vel derfor jeg
har så mye i sortimentet – jeg trenger stadig
noe nytt! Faktisk er det bare tannkrem jeg
kjøper fra andre. Den kommer fra Weleda.
Det finnes flere varianter, og for barn er det
den eneste tannkremen som er «spisbar». Den
skummer ikke og er fri for fluor. Likevel slipper man å ta bort tannstein og får ikke hull i
tennene. Nå holder jeg forresten på å ta fram
min egen tannkrem.
Jeg liker multifunksjonelle og praktiske
produkter. Hair Conditioner Energy bruker
jeg både som balsam og stylingkrem for å roe
håret ned. Favorittfargen min på leppestift er
Happiness.

Weleda tannkrem uten
fluor.



trend

I trendbildet ser vi myke babypasteller og nakne hudtoner, men også
sterke lakkfarger. Matte overflater er populært. Samtidig kommer de
smale, spisse negleformene tilbake.

Nytt om

negler
Tekst: Kristine Rødland
Foto: YSL Beauté, Nails Inc og IsaDora

Farger
Trenden er todelt. På den ene siden ser vi
mye duse pasteller – bleke nyanser av rosa,
lilla, kremhvitt, beige og babyblått – gjerne
også med matte overflater eller innslag av
metallic. På den andre siden ser vi livlige og
sterke farger.
Neglakademiet, som leverer lakkmerket
CND til salongene, forteller at de i år har
tenkt litt nytt i forhold til hvordan fargene
har blitt lansert.
– Markedet har etterspurt sterkere farger
mot vinterblek hud, og det leverte vi i år.
Vårkolleksjonen, som kom i januar, var
stappfull av sterke farger og gav mye rom
for kreativitet, mens sommerkolleksjonen
inneholder mykere pasteller. Også denne kolleksjonen har noe glitter og fargesprak, men
her lanseres i hovedsak pastellene – perfekte
til sommerbrun hud!
Selv om det var etterspurt, var vi spente på
mottakelsen i markedet, men det er ingen tvil
om at denne endringen slo an blant norske
forbrukere, sier salgs- og servicekonsulent
Anette Finholt.
Noen leverandører kommer også med semitransparente og blanke lakker i lollipop-farger,
som kan kombineres for å skape ulike effekter.
De blir metalliske når de legges på en sølvfarget base og neon når de legges over hvitt.
Alexa Chung er frontfigur for det
trendsettende engelske lakkmerket Nails Inc.

Sommerfavoritter fra TL Design.
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Årets sommerlook fra YSL Beauté.

China Glaze In the
Near Fuchsia.

CND Vinylux Aqua-Instance og
Date Night.

IsaDora Jelly Pop
Nail Gloss nr. 884
Wine Gum.

Neglefasonger
Sammen med den sarte pastelltrenden kommer de ovale neglene tilbake.
– Lange, spisse negler er på vei inn igjen.
Neglene skal ha mandelform, og dette krever
lengde, sier faglærer Linn Himberg-Larsen fra
Tone Lise Akademiet.
Anette Finholt fra Neglakademiet anbefaler
slanke og ovale negler til sommerens pastellnyanser. Men til sterke lakkfarger synes hun
likevel det er flott om neglene er korte.
– Firkantede og korte negler med avrundete hjørner passer godt til vårens livlige
farger, der man leker seg med mønstre og
andre kreative effekter, sier hun.

CND Vinylux Lavendel Lace og
Pink Pursuit.
YSL La Laque Couture nr. 71
Savage Pink.

Innovasjoner
Trenden for gelelakk bare fortsetter å øke,
og kommer i versjoner som kundene kan
bruke hjemme også. Til høsten lanseres Essie
Gel Couture, en nyhet som skal være litt i
samme gate som CND Vinylux, og med gode
testresultater.
– Lakken brukes sammen med en topcoat
som gir et geleresultat med varighet opptil 12
dager uten bruk av led-lampe, sier Camilla
L. Knudsen fra Biba Import, som distribuerer
Essie Professional til salongene.
Linn Himberg-Larsen fra Tone Lise Akademiet trekker også fram alt det nye som skjer
innenfor gele.
– Gelenegler utvikler seg mer og mer,
og her vil vi fortsatt se en vekst i Norge.
Gelelakk som Gelish kommer nå med forsterkende gele i penselform. Design er viktig, og
nå skal neglene være dekorerte og lange, sier
hun.

China Glaze Let’s Chalk About
It og Sorry I’m Latte.

IDUN Akvamarin.

Essie Gel Couture lanseres til høsten, og består av lakk og topcoat som gir et
geleresultat.
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Pleie
Det lanseres mer og mer produkter som
fokuserer på naturlig neglepleie.
– En sunn og frisk naturlig negl er et perfekt utgangspunkt, enten du skal ha lakk eller
benytte deg av en profesjonell behandling,
sier Anette Finholt fra Neglakademiet.
– Vi har Rescue Rxx, som er en daglig
keratinbehandling av neglen, og som brukes
som en kur gjennom fire uker. Den hjelper
til å bygge opp en friskere naturlig negl,
samtidig som den gir mindre avskalling og
hvite flekker. Produktet var etterlengtet på
det norske markedet, og holder virkelig hva
det lover, sier hun.
Mange opplever at neglene blir sterkere og
friskere på sommeren. Klimaet hjelper oss
naturlig på denne årstiden, men ikke glem å
pleie neglene med neglebåndsolje daglig.
– Gi neglebåndene og neglene mye fuktighet, så du får spensten tilbake i neglene. Ha
på lakk hele tiden, det styrker neglene. Hvis
du ikke ønsker farge, ha på en negleforsterker eller bare base- og topcoat, sier Linn
Himberg-Larsen fra Tone Lise Akademiet.
Overlakker eller topcoats fås også med
ulike effekter. Noen er uten glans og gir en
silkematt overflate, mens andre inneholder
skimmer eller glitter.
The Sweet Almond Collection fra Nails Inc selges
eksklusivt i VITA.

Denim er hottere enn noensinne. IsaDora lanserer neglelakker i jeansfarger med matte, blanke eller sukrede
overflater.

Neglelakk med matcha
The Sweet Almond Collection fra Nails Inc kommer med en ny
spinn på en «nude» fargepalett. Fargene er dempet, men samtidig
dype, rike og varme. Serien består av en kremet porselensgrå
neglelakk, en blågrå linfarge, en varm rosa, samt en luksuriøs
folielakk i rosegull. Lakkene inneholder søt mandelolje og matchapudder – en kraftig antioksidant som er mye omtalt nå.
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Sommerlige
motetrender
De nye lakkfargene knyttes tett opp til
motetrendene. Det bohemske 70-tallet,
med slengbukser, mønstringer, frynser og
semsket skinn, inspirerer mange. En annen
trend er kraftige striper. Samtidig ser vi
mye blonder, silke og undertøysinspirerte
plagg. Denimblå og «tea stain» er farger
verdt å legge merke til, både på klesplagg,
neglelakk og annen sminke.

Beauty Supply har agentur på en rekke kjente og
populære sminkemerker i Norge. Med over 200
utsalgssteder er merkene våre raskt voksende i både
parfymerier og salonger.
TheBalm og Billion Dollar Brows er begge merker som
er godt etablerte i markedet med en stadig økende
etterspørsel i fysiske butikker.
Med kontor og lager i Oslo tilbyr vi våre kunder rask
levering, samt personlig og hyggelig kundeservice.
Vi tilbyr sortiment tilpasset hver enkelt kunde basert på
størrelse, behov og marked.
Ta kontakt med oss for en hyggelig sminkeprat.

WWW.BEAUTYSUPPLY.NO
Kontakt Trine for mer informasjon
Tlf: 934 36 788
trine@beautysupply.no
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Victor Vaissier
får nytt liv
Såpemerket Victor Vaissier ble grunnlagt i Paris
i 1889, og er nå blitt gjenoppdaget. Gründeren
Paul Hodann kjøpte i 2014 en gammel såpeforpakning på et parisisk loppemarked, og har laget
et moderne konsept inspirert av de opprinnelige
duftene. I serien finnes også duftlys.

Multimasking
Den nye hudpleietrenden går ut på å bruke
flere ansiktsmasker samtidig, på forskjellige steder i ansiktet, for å løse spesifikke
hudproblemer. Du kan promotere multimasking for dine kunder ved å selge løse
ansiktsmasker. Bioline er blant de første
profesjonelle hudpleiemerkene som har
singelmasker til hjemmebruk.

Contouring for bena
Contouring for ansiktet har lenge
vært en het trend. Nå kommer også
contouring for legger og lår.
Tekst: Gunilla Kempe

I vår lanseres verdens første kroppsmakeupmerke. Skjønnhetsveteranene Benjamin Bernet og Pierre Jeand’heur sjøsetter Say Hello
to Sexy Legs med en serie produkter som gir
solbrun farge til bena, skaper skyggeeffekter
og lyser opp.
Å skulpturere bena etter
eget behag, som en modell,
blir nå mulig. Med den nye
kroppsmakeupen kan den
skjønnhetsbevisste kvinnen
skape både brunere, slankere,
lengre og mer skimrende ben,
hevder veteranduoen som står
bak det nye merket.
Benjamin Bernet har
tidligere vært i ledende
funksjoner i L’Oréal med
prestisjemerket Giorgio
Armani Beauty og

Bencontouring
1 Smør inn med bronze.
2 Lys opp med highlighter.
3 Skyggelegg med Contour Stick.
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Kiehl’s, mens Pierre Jeand’heur har erfaring
fra Marc Jacobs Beauty, Victoria’s Secret og
Coty.
Say Hello to Sexy Legs er laget spesielt for å
framheve bena på ulike måter.
En Tinted Glow Gel brukes for å gi en
naturlig solkysset look og jevne ut huden.
Den påføres hele benet. Videre har serien en
highlighter som lysner og gir glans og glød.
Den legges på framsiden av lår, knær og
skinneben. Med en Contour Stick kan man
også løfte fram muskellinjer, skape dybde og
forminske eller forstørre. Serien inneholder
dessuten en børste for å pudre bena, forsterke
den solbrune looken og gi glans, samt et
reisesett.
De skreddersydde contouring-produktene
inneholder koffein, som strammer opp, i
tillegg til grønn te og ekstrakt av havrekjerne
som gir antiaging-effekt. Produktene er uten
parabener, ftalater og mineraloljer.
LMG Scandinavia er distributør i Skandinavia, og serien kommer til å selges eksklusivt hos KICKS, først i Sverige og deretter i
Norge og Finland. Sephora kommer til å ta
inn serien eksklusivt i USA.

Benjamin Bernet, til venstre, og Pierre Jeand’heur
lanserer skjønnhetsmerket Say Hello to Sexy Legs.

CND FLIRTATION COLLECTION

SOMMERENS NEGLELAKKFARGER
FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

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

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

Björn Axén vil nå et
bredere publikum med
sine frisyrebilder.

Björn Axén representert ved ambassadør og hårtrener
Nina Halvorsen, markedssjef Anna Berndt og administrerende direktør Johan Hellström.

Ny giv
Björn Axén løsriver seg fra Engelschiøn Marwell Hauge, og tar
over distribusjonen selv.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Leonard Gren/Björn Axén og
Kristine Rødland

Endringen trådte i kraft 1. april, og gjelder
for alle de nordiske landene.
– Vi har tidligere jobbet med distributører,
også i vårt hjemmemarked Sverige. Nå føler
vi oss i stand til å gjøre jobben selv, og ser
fram til tettere kontakt med våre forhandlere,
sier Johan Hellström, administrerende direktør for Björn Axén.
Selskapet driver et akademi og fire ledende
frisørsalonger i Sverige, og er godt kjent i
frisørkretser for sine inspirerende kurs og
show. I tillegg har de en stor kolleksjon med
retail-produkter som er bredt distribuert, og
som de stort sett bygger fra scratch.
– Vi satser også mer på våre klippekolleksjoner, som vi lager to ganger i året. De
er nå mer kommersielt innrettet slik at de
fungerer for pressen. For vårsesongen satser
vi på pudderaktige fargetoner. Det skal ikke
være så perfekt. Vi er lei av trend, nå vil vi ha
individualisme, sier Johan Hellström.
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Mii

Actually it`s all
about you.

Mii er en en komplett makeupserie
basert på mineraler og hudpleiende
ingredienser. Serien er utviklet
spesielt for salonger, fagfolk,
makeup artister, og
selvsagt - for kunden.
Mii har et variert sortiment
og er en makeup du trygt kan
påføre direkte etter behandling.
Mii finnes i 600 ulike salonger
i Storbritannia og har utvidet
horisonten til klinikker og spa i
blant annet Europa og Australia.
I Skandinavia er Mii etablert i
Danmark og nå endelig også i
Norge. I Norge distribueres Mii
Cosmetics av Beauty Products AS.
Ved å referere til denne annonsen
tilbyr vi deg som salong 20% på
startpakke fra Mii.

Beauty Products AS | www.beautyproducts.no | info@beautyproducts.no | 23 19 10 00 |

beautyproductas

Den nye duftgarder
Trenden for eksklusive nisjedufter
har vokst seg enda sterkere. Det har
også blitt mer populært å mikse to
eller tre ulike dufter på huden.

MIU MIU The
First Fragrance
børster støv av
liljekonvallen.

Tekst: Gunilla Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene

Man kan aldri si at bare én bestemt dufttype lokker kundene. Det finnes alltid flere
parallelle trender, og nå er det interesse for
klassiske blomster, oud, amber og myke,
søte noter. Samtidig fortsetter de historiske
duftklassikerne å trekke til seg både unge og
eldre konsumenter.
– Den orientalske noten oud er fortsatt
populær, og merkes stadig oftere i designerduftmerker. Den opptrer ikke lenger bare i
nisjesegmentet, sier Markus Zitting, som er
duftekspert i varemagasinet NK i Stockholm,
der de har en stor og god parfymeavdeling.
Ouden er likevel oftere en gjenskapt
duftakkord enn det veldig dyre treslaget.
Klassiske parfymeblomster som fiol har også
ristet av seg «gammeldame-stempelet» og blitt
moderne igjen. Selv klassisk franske blomsternoter som påskelilje, lilje og liljekonvall
kommer tilbake, og i Miu Mius nye, hete
duft står liljekonvall i fokus.

Caftan er én av flere
dufter i YSLs nisjepregede serie Le Vestiaire
des Parfums.
Narciso fra Narciso Rodriguez lever opp
til trenden for hvit musk, og er nå lansert
som Eau de Parfum Poudrée.

Mange lokkes også av de varme duftene
av amber – en akkord basert på varm og
eksotisk harpiks eller kvae, som siam-bensoin
og labdanum. Dette blandes gjerne med
sødme fra vanilje og frisk bergamott. Armani
Privé har for eksempel sluppet sin Ambre
Eccentrico, og Van Cleef & Arpels har lansert
Ambre Imperial.
Myke og søte parfymer er også populære,
og mange har en tydelig karakter av hvit
musk. Et eksempel er Narciso fra Narciso
Rodriguez, med hvit musk i fokus og myke
treslag og blomsternoter i bakgrunnen. Den
har kommet i flere varianter, inkludert en
Eau de Toilette, og nå i år en Eau de Parfum
Poudrée.
– Myke og søte dufter gir en følelse
av ukomplisert trygghet, noe som virker som
en motpol til det harde verdenspolitiske klimaet vi opplever nå, påpeker Markus Zitting.

Den voksende interessen for nisjedufter
avspeiles hos designerhusene, der man ser
nye strategier ta form inspirert av nisjemarkedenes framgang. Markus Zitting peker blant
annet på YSLs nye duftserie Le Vestiaire
des Parfums som ble lansert hos NK i høst,
eksklusivt i Skandinavia og inspirert av motehusets kolleksjoner.
Han forteller også at Burberry har tatt inn
den kjente nisjeparfymøren Francis Kurkdjian som husparfymør. Parfymøren, eller
«nesen», bak duften blir i det hele tatt stadig
mer interessant for forbrukerne.
– Frédéric Malle var en av de første til å
løfte fram parfymøren som kunstner, og nå
følger flere varemerker etter. Mange designhus våger nå også å møte etterspørselen etter
mer spennende noter og akkorder, som oud,
salt og safran.
Designet på flasken er også alltid interessant.
– Rette og rene linjer settes ofte pris på i
Skandinavia, sier han.

Tradisjonelle duftmerker har fått konkurranse fra et økende antall små og framgangsrike nisjeaktører, som benytter seg av stor
kreativitet og nøye utvalgte råvarer.

En annen trend handler om å blande flere
forskjellige dufter for en mer individuell stil.
Det som på engelsk heter «layering» innebærer at man mikser to eller tre dufter på huden
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i en personlig kombinasjon. En av
pionerene i denne sjangeren var
Sarah Jessica Parker. Hennes
første duft ble til ved at hun
blandet tre ulike dufter.
– Om man vil kombinere ulike
favorittdufter samtidig, pleier jeg
å anbefale at man bruker «singel
note scents», dufter som ikke
allerede inneholder mange ulike
råmaterialer, sier Markus
Zitting.
Noen varemerker som
lett kan kombineres er
Diptyque og Armani
Privé.
Dior har lansert
J’Adore Touche, der
ulike dufter fra J’Adorefamilien blandes. Et
annet eksempel er Clean,
som har kommet med
flere nyheter i denne sjangeren.
Grensene mellom kvinnelige og mannlige dufter er også på vei til å viskes ut.
– Kundene våger stadig oftere å se bort fra
hva som tidligere har vært typisk maskulint

oben
Duftmarkedet
Det norske duftmarkedet utgjør rundt fem
prosent av totalmarkedet for kosmetikk og
hygiene, viser tall fra Kosmetikkleverandørenes forening (KLF). Dette tilsvarer en omsetning på 560 millioner kroner over disk.
Duftkategorien viser negativ utvikling.
De fem mest solgte merkene første halvår
2015, inklusive dame- og herredufter, var
Hugo Boss fulgt av Chanel, Giorgio Armani,
Christian Dior og Paco Rabanne.
Topp tre duftmerker for damer var Chanel,
Christian Dior og Elizabeth Arden. De tre
mest populære merkene for herrer var Hugo
Boss, Paco Rabanne og Giorgio Armani.
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eller feminint. Mennene våger å inkorporere
blomsternoter mens kvinnene søker seg til
treaktige noter som sedertre og vetiver, som
tidligere har vært tydelig representert i herredufter.
Økologiske dufter er også på frammarsj,
blant annet har Weleda nylig lansert økodufter. Honoré des Prés er et annet populært
duftmerke i denne sjangeren.

Men uansett utviklingen for nisjedufter,
individuelle dufter, økodufter og unisexdufter finnes det historiske duftklassikere
som fortsetter å lokke og fascinere, som
Chanel No5, Guerlain Shalimar, YSL
Opium, Thierry Mugler Angel og Penhaligon
Blenheim Bouquet.
– De er udødelige, men listen kan gjøres
lang, avslutter Markus Zitting.

Clean Air kan kombineres med samtlige
damedufter fra Clean,
men også brukes alene.

Clean Reserve er en ny kolleksjon
bestående av ni økovennlige og luksuriøse dufter som alle kan blandes.
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Lørenveien 44
0585 Oslo

+47 94 240 250

info@beautysmile.no
www.beautysmile.no
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Oud har blitt en trendingrediens i parfymer,
men det er som regel ikke snakk om «ekte
vare». Oud-parfymer etterlikner duften av
agartre, et eksotisk og svært kostelig treslag
som avgir en sensuell aroma når det brennes.
Årsaken til at treet dufter, er en muggsopp.
Treet reagerer på muggsoppen ved å produsere en mørk og aromatisk kvae, og den kan
også destilleres til en olje. Agartreet finnes
flere steder i det sørøstlige Asia, der det
brukes seremonielt, men er kanskje spesielt
godt kjent i Midt-Østen – og oud er det
arabiske navnet.
Tom Ford var tidlig ute med å benytte seg
av oud i parfymer, og har nok litt av æren
for at duftnoten er blitt så populær. YSLs
herreduft M7, som ble lansert i 2002 da
Ford styrte motehuset, var en av de første
vestlige designerduftene som gjorde bruk av
agartre eller oud. Den blir ofte sammenliknet
med Fords nyere duft Oud Wood.

Beauty S ile

Liten investering
Liten arbeidsinnsats
Økt omsetning
Ingen ising
Ingen bivirkninger
Ingen smerter
0,1% Peroxider
Godkj. av Mattilsynet
Opplæring Inklutert
Nu kan alle utføre tannbleking
Beauty Concept A/S

Hva er oud?

nal

io
Profess

Hud
Salonger

Tannblekings

Salonger

Frisør
Salonger

Vi bruker helt ny kosmetisk
TANNBLEKINGS-TEKNOLOGI
Revolusjonerende !
We Bring You The White Smile

Frazer Parfum er 100 prosent vegetabilsk og naturlig.

Duften av Afrika
Gjennom merket Frazer Parfum
satser Tammy Frazer helhjertet på
naturlige og økologiske dufter.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Frazer Parfum

Tammy Frazer er barnebarnet til Graham
Wulff, grunnleggeren av Oil of Olay, og har
vokst opp med nærhet til skjønnhetsindustrien. Hun har studio og utsalg i Cape Town,

Tammy Frazer er bosatt i Cape Town og
fronter afrikansk luksus.

og selger sine dufter i store deler av verden.
Ikke i Norge foreløpig, men hun har kikket
litt på det skandinaviske markedet.
Høsten 2014 deltok hun på Natural
Products Scandinavia, en messe for naturlige
produkter som arrangeres årlig i Malmø. Der
var hun én av flere utstillere fra Sør-Afrika,
et land som virkelig er i ferd med å settes på
beauty-kartet.
Hun startet opp firmaet sitt i 2008, og
siden parfyme og vin har noen fellestrekk,
samarbeider hun med flere vingårder i SørAfrika. Inspirasjonen til å jobbe med duft
kom praktisk talt over natten.
– Jeg jobbet i en bank i Australia, men var
på leting etter noe med mer mening. Plutselig så jeg for meg at jeg ville arbeide med
dufter. Dette skjedde på en søndag, og jeg
følte at det ga meg retning for resten av livet.
Jeg sa opp jobben dagen etter, og begynte å
planlegge flytting til Sør-Afrika. Jeg dro til
Grasse i Frankrike, oppsøkte fagfolk og kom
raskt i gang. Jeg følte at jeg hadde fått et kall.
– Var du ikke litt usikker på hvordan det
skulle gå?
– Nei, aldri. Jeg var faktisk helt sikker fra
begynnelsen på at det ville bli vellykket. Min
bestefar hadde stor suksess både med å utvi-

kle formler og bygge business. Så jeg visste
hva som var mulig i skjønnhetsverdenen. Jeg
var opptatt av samarbeid, bærekraftig tankegang og ville bruke naturlige og økologiske
råvarer av beste kvalitet.
Hun er hovedsakelig selvlært, og har
oppsøkt jordbrukere for å lære hvordan de
dyrker, høster og destillerer planter. I tillegg
har hun fått anledning til å lære hos Givaudan i Sveits, et av de store parfymehusene
som lager dufter for mange merker.
Duftene tilvirkes for hånd med utvalgte
kvalitetsingredienser fra samarbeidspartnere
rundt om i verden. Flakongene i munnblåst
glass og øvrig emballasje er laget av lokale,
afrikanske kunstnere.
Hver parfyme har en historie, og er organisert i serier knyttet opp til reiser. En serie
heter Chapter nummerert fra 1 til 9, mens en
annen heter Africa og inneholder ingredienser fra det afrikanske kontinent.
Både Africa og Chapter lages som ekte
parfyme, fast parfyme og body butter i
balmkonsistens. Den faste parfymen er
komponert med bivoks og er en smart måte
å parfymere seg på under reise. Det er ingen
fare for at flakongen skal knuse eller lekke ut
i håndvesken.
Tammy Frazer har også laget interiørdufter
til hotell, og skapt kosmetiske dufter for
hudpleiemerket Terres d’Afrique.
– Hvilken vei går duftbransjen?
– På grunn av forbrukernes interesse for
råvarer, vil bevissthet om ingredienser vokse
frem. Stadig flere ønsker seg noe autentisk,
også når det gjelder dufter. De gode duftene
vil stå frem takket være sitt opphav, og det
kommer til å bli et tydelig skille mellom
hva jeg kaller «flyplassdufter» og de
som er laget av kreative parfymører.
De kjente dufthusene som har
egne parfymører vil falle heldig ut,
mener Tammy Frazer.
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Øko
en voksende trend
Markedet for naturlige og økologiske produkter er i vekst. Men det er
fremdeles et uregulert felt, og med
en jungel av sertifiseringer er det lett
å bli forvirret både som produsent
og konsument.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og Kristine Rødland

– Jeg er hellig overbevist, huden min elsker
øko. Den blir bare bedre og bedre, selv om
jeg nå er godt over 50, sier Anne Trogstad.
Gjennom selskapet Spa Elixir distribuerer
hun økologiske serier som VOYA og Hynt
Beauty til norske hudpleiesalonger og spa.
– Jeg startet opp i 2012 med VOYA. Det
har tatt litt tid å bygge opp, men nå løsner
det. Mange av de som har hatt konvensjonelle produkter i alle år, ser at forbrukerne
nå begynner å spørre etter øko. Det skal være
luksuriøst og se lekkert ut, og det er også viktig at produktene ikke fås kjøpt til redusert
pris på nett, mener Anne Trogstad.
Markedet for økologiske produkter er
nisjeorientert og til dels preget av små aktører. Trogstad mener det er vanskelig å selge
både økologisk og konvensjonell kosmetikk.
For hvis øko er bra, hva skal man så si om det
andre?
– Det er viktig at de ansatte klarer å
formidle og inspirere. Det er lettere å være en
overbevisende selger når man har brukt produktene selv, og ser at de faktisk også har en
effekt. Dette er livsstilsorientert, og man må
være overbevist om at det funker, sier hun.
En av kundene til Trogstad er Line Franck,
som eier og driver FRI – Ren pleie på
Vinderen i Oslo. Salongen åpnet i november i fjor, og sysselsetter nå fem terapeuter
som tilbyr hudpleie, kroppspleie, fotpleie og
kosmetisk akupunktur. De holder til i et lyst
og moderne hjørnelokale, der de også har en
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ganske stor butikk.
– Vi jobber med rene, naturlige og hovedsakelig økologiske produkter, flere av seriene
vi jobber med og selger tar vi inn direkte
fra produsent. Økologi er et livsstilsvalg for
mange, så i hyllene har vi ikke bare eksklusive kremer for mor, men også rene og enkle
produkter for barn. For kundene er det ofte
viktig at det er gjennomført, sier Line Franck.
Det nordiske markedet for naturlig og
økologisk kosmetikk vokser med rundt ti
prosent i året, sammenliknet med fem til
sju prosent for resten av Vest-Europa, ifølge
Organic Monitor. Mye av veksten skyldes
økende distribusjon, siden naturlige og
økologiske produkter nå ikke bare fås kjøpt
i helsekost, men også i varemagasiner, parfymerier, salonger, dagligvarebutikker og spa.
Iréne von Arronet, som er distributør for
Annemarie Börlind og en av initiativtagerne
til bransjeorganisasjonen NOC Sweden,
mener likevel at det norske markedet er
mindre utviklet enn det svenske, der cirka
tre prosent av produktene som selges er
økologiske.
– Vi har kommet lenger når det gjelder
økologi i Sverige, det er større interesse og
bevissthet rundt disse tingene. Men mye er
også likt. Helsekost og nett er de store distribusjonskanalene i både Norge og Sverige. I
tillegg har de svenske apotekene begynt å ta
inn visse varemerker som er økologiske, sier
hun.
NOC er en forkortelse for Natural Organic
Cosmetics, og organisasjonen framstår som et
grønt alternativ til mer tradisjonelle leverandørforeninger.
– Vi skal være en kunnskapsinstans, og
jobber med å bygge opp en faktabank om
ingredienser og råvarer i naturlige produkter.
Vi vil finne svar og øke interessen for naturlig og økologisk hudpleie, som det er mye
positivt forbundet med. Det er hudpleie med

Line Franck, til venstre, og
Cathrine Wroll-Evensen fra den
nye salongen FRI – Ren pleie.

Sertifiseringer
Det finnes en jungel av sertifiseringsorganer som
jobber ut fra forskjellige regler. Men én ting har de
felles: de sjekker ikke bare kvaliteten på produktet,
men også selve produksjonsprosessen.
Her er noen av de mest kjente sertifiseringene:
Ecocert // Natrue // Soil Association
USDA // Cosmebio // BDIH //
Cosmos // Eco-Control

Anne Trogstad (t.v.) fra
Spa Elixir distribuerer
det algebaserte økomerket
VOYA til salonger og spa.
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hjertet og for miljøet – naturlig, effektivt og
bærekraftig. Man tar sosialt ansvar i råvareproduserende land, sier hun.
NOC ble dratt i gang høsten 2014, og
har 30 medlemsbedrifter, både produsenter
og distributører på det svenske markedet. De
sertifiserer ikke, og aksepterer også medlemmer som ikke er sertifisert, men som gjennom innholdsdeklarasjonen viser at de fyller
opptakskravene.
– Vi har både medlemsbedrifter som er
naturlige og økologiske. Det er ikke nødvendigvis samme sak, understreker hun.
Selv om økotrenden vokser, råder det mye
forvirring rundt økologisk hudpleie, ikke
minst når det kommer til sertifisering. Noen
velger å ikke la seg sertifisere, til tross for

Iréne von Arronet fra Börlind og NOC håper på et
felles regelverk.

at de produserer naturlige eller økologiske
produkter av god kvalitet.
– Det er dyrt med sertifisering, man må
betale både oppstartsavgifter og årsavgifter.
Mange mindre foretak og start-ups har gode
ambisjoner og fine produkter, men ikke råd
til å gjøre sertifiseringer. Det er også forbundet med mye administrasjon, sier Iréne von
Arronet.
Det finnes en rekke forskjellige sertifiseringsorganer på markedet som alle har ulikt
regelverk, og som ofte styres av økonomiske
interesser.
– Dette er fremdeles et uregulert felt. Visse
sertifiseringer er initiert av konsumentene,
visse av produsentene, og interessene går ikke
alltid i hop. Det er lett å bli villedet. Som
konsument bør man sette seg inn i regelverket til de ulike sertifiseringene, og tenke: hva
er viktig for meg?
Grønnvasking er når et tradisjonelt merke
påstår å være naturlig eller økologisk, men
bare inneholder noen få prosent naturlige
eller økologiske ingredienser. Da er det lett
for konsumentene å kjenne seg lurt.
Sertifiseringsorganene lover å vise vei gjennom jungelen av grønne produkter, men har
forskjellig syn på hva de kan tillate, og det
samme har produsentene. Noen vil ikke ha
veldig bearbeidete råvarer, mens andre vil
hente fram de virkningsfulle molekylene i
vekstene og nyttiggjøre dem.
– Det er en vanskelig problematikk, for
hva betyr det at noe er økologisk? Egentlig
er det ikke annet enn en dyrkningsmetode
der man unngår bruk av kunstgjødsel og
sprøytemiddel. Det er forvirrende med de
mange merkelappene som finnes på markeOlje inneholder ikke vann, og
kan derfor være 100 prosent
økologisk.
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det, både for konsument og produsent, og
er det meningsfylt å fokusere på hvor mange
prosent økologiske ingredienser som finnes i
et produkt?
I takt med at den økologiske hudpleien
utvikles, blir også ingrediensene mer avanserte. Det brukes for eksempel hyaluronsyre
og probiotisk melkesyre – men kan dette
være økologisk? Det finnes egentlig ingen god
definisjon på hva som er økologisk hudpleie,
påpeker Iréne von Arronet.
De ulike sertifiseringene har blant annet
ulikt syn på konserveringsmidler. Ecocert
godkjenner enkelte kunstige konserveringsmidler, men vil for eksempel ikke bruke
parabener.
Natrue har en annen tilnærming, og vil
ikke ha noen stoffer i produktene som ikke
forekommer i naturen. De godtar derfor
ikke syntetiske konserveringsmidler. Andre
sertifiseringer synes det er greit å bruke visse
naturidentiske stoffer som framstilles i et
laboratorium. Man kan også være kreativ og
konservere produktene på andre måter, for
eksempel ved hjelp av emballasje og sterilisering av vann før det går inn i produksjonen.
Nanopartikler, mineralolje og ingredienser
som utvinnes fra døde dyr er det også delte
meninger om.
– Nano handler egentlig bare om partikkelstørrelser, og man må spørre seg: hva er
det som er i nanostørrelse? Det er forskjell
på om det er tungmetaller eller stoffer som
finnes i kroppen og naturen. Nanostørrelser
er nødvendige for å få stoffer til å trenge inn
i huden, og kan brukes som transportmiddel
for å få aktive komponenter ned der man vil
ha dem, sier Iréne von Arronet. Men de fleste
økologiske varemerker avstår fra å bruke
nanoteknologi av hensyn til konsumentenes
bekymringer.
En annen omdiskutert, men naturlig ingrediens er palmeolje, som er problematisk ut fra
bærekraftshensyn. Det anbefales alltid RSPOsertifisering av palmeoljen. For ikke å snakke
om vann, som opptar mye plass i kosmetiske
formuleringer: kan vann sertifiseres når det
ikke er dyrkbart?
– Det er vanskelig å gjøre bedømminger
når man ikke er enig om hvordan man skal
se på vann i formuleringene, sier Iréne von
Arronet, og utdyper:
– Når man skal undersøke hvor stor andel
økologiske råvarer som finnes i et produkt,
skal man da ta utgangspunkt i hele det ferdige
produktet, eller bare i ekstraktet eller konsentratet? De to metodene gir vidt forskjellige
resultater. Jeg mener det blir feil å angi en
prosentuell andel i produktet, når man ikke
vet hva den prosenten står for, og om den
inkluderer vann, sier hun.

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

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

www.kerstinflorian.no • /kerstinflorianhudvard • @kerstinflorianswe

Nominert i kategorien Beste kroppspleieprodukt
luksus på Danish Beauty Award 2014!
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Økologisk sminke
ZAO selges over hele verden, og har
fått priser for innhold og kvalitet.
Nå lanseres øko-makeupen i Norge.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Eva Rose

David Reccole og Ingunn Mathisen fra Green Spirit,
som distribuerer ZAO i Norge.
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ZAO ble utviklet av David Reccole i 2012.
Han har lang fartstid i bransjen, og har
jobbet med å lage sminkeprodukter siden
2000. Blant annet var han med på å utvikle
Couleur Caramel, som han sier var det første
økologisk sertifiserte sminkemerket.
– Couleur Caramel har pappemballasje,
men til ZAO ønsket jeg å finne en mer holdbar løsning. Valget falt på bambus, som både
finnes utenpå og inni produktene, forteller
han.
Produktene framstilles i Milano, som er et
hovedsete innen produksjon av sminke.
– Mange merker, inkludert Chanel, produserer sin makeup der.

Serien har et refillsystem som gir lavere
kostnader og mindre avfall, siden emballasjen
får et lengre liv. I tillegg brukes det ingredienser som utvinnes av økologisk bambus.
– I produktene finnes det for eksempel
mikronisert bambusstilkpulver og rhizomeolje fra bambus. Bambusen er rik på silika,
som bidrar til å bevare en ung og sunn hud.
Silika har blant annet effekt på negler, hår og
øyebryn, sier han.
Navnet ZAO bærer preg av at David
Reccole tilbringer mye tid i Asia, og er en
kombinasjon av ordene zen og tao. Hele
produktsortimentet, med unntak av neglelakkene, er økologisk sertifisert. Men i og med at
det benyttes noe bivoks, er produktene ikke
veganske.
– Hvete finnes også i produktene, men den
er glutenfri. Når det gjelder børstene, har de
syntetiske hår på grunn av hensynet til dyrevelferd. Det er ofte mer kostbart enn dyrehår,

avhengig av dyret, sier han.
I tillegg er også konserveringen naturlig:
– Vi konserverer med mikronisert sølvpulver. Idéen kommer fra Napoleons hær, som
hadde med seg sølvbelagte krus og tallerkener
for å begrense bakteriefloraen, forteller han.
I hjemlandet Frankrike forhandles ZAO
i profesjonelle kanaler, og samarbeider tett
med hudpleieklinikker. Men merket finnes
også i andre kanaler i andre land. I Norge
representeres det av Green Spirit, som spesialiserer seg på økologiske serier og produkter,
og som nå satser spesielt på klinikkene.

ZAO tilbyr et komplett sortiment, og har et refillsystem som gir lavere kostnader og mindre avfall.

Ny forhandlerportal

Green Spirit lanserer en ny profil rettet mot bedriftsmarkedet under navnet
Nordic Organic, og åpner i den forbindelse en forhandlerportal som
gjør det lett å skaffe seg informasjon og velge produkter for klinikkene.
Denne B2B-portalen ligger på nettsiden nordicorganic.no.
Neglelakken er det eneste i serien som ikke er sertifisert
økologisk.

TRUST YOUR

Natural Beauty
www.HYNTBEAUTY.no

w w w.VOYAORGANICS. n o

VOYA og HYNT BEAUTY selges kun i utvalgte spa og hudpleiesalonger.
Ø n s k e r d u å b l i f o r h a n d l e r ? K o n t a k t S p a E l i x i r p å : i n f o @ s p a e l i x i r . n o - T l f . 9 0 2 8 0 4 5 4 - www.spaelixir.no
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Solsikker duo fra Elizabeth
Arden PRO.

Nytt under solen
Dr. Joe Lewis, kjemikeren bak
Elizabeth Arden PRO, mener han
har utviklet en bedre og mer effektiv solkrem, som også kan beskytte
hudens DNA.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og produsenten

– Den første kommersielle solkremen ble
skapt i 1938. Det er lenge siden, og selv om
det har kommet bedre filtre, er det lite som
er grunnleggende nytt. Det blir som når man
lager matretter med poteter. Man kan mose
dem, frityrsteke dem eller bake dem i ovnen,
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men det er uansett poteter, sier dr. Joe Lewis.
Han regnes for å være en av verdens mest
fremstående forskere innen hudpleie. I mer
enn 30 år har han jobbet med kosmetisk
kjemi.
Dr. Joe Lewis er en pioner innen forskningen på AHA-syrer, som han begynte med i
1983. Ti år senere var han med på å lansere
den glykolsyrebaserte serien MD Formulations på det internasjonale markedet. I tillegg
står han bak hudpleieseriene Revaléskin og
Priori, og han har utviklet antioksidantene
CoffeeBerry og Idebenone, som flere produsenter benytter på lisens.
Hjertebarnet er likevel Elizabeth Arden
PRO, en profesjonell hudpleieserie som ble

introdusert i Skandinavia høsten 2014, og
har fått en flott mottakelse i klinikkene.
– Når man skal lansere nye cosmeceuticals,
er det viktig å ha en strategi. Det er en jungel
der ute, med hundrevis av produkter og
markedsføringspåstander. Valgmulighetene
er enorme! Så hvordan skal man navigere i
denne jungelen, spør dr. Lewis retorisk.
For å begrense valgene og rydde opp,
har han konstruert The Skin Health &
Beauty Pyramid, og i denne har han plottet
alt han mener huden trenger. På toppen av
pyramiden har han plassert nye og hete ingredienser som growth factors og peptider.
– Dette er toppen av kransekaka, men det

Suksess i
Skandinavia

Elizabeth Arden PRO har blitt en
kjempesuksess i Skandinavia, og er det
raskest voksende merket innen
profesjonell hudpleie, ifølge
distributøren Dermanor.
Mer enn 500 salonger og spa har tatt
inn Elizabeth Arden PRO i Skandinavia,
og det kommer nye til hver uke.
Merket er godt mottatt av hudterapeutene, og cirka 35 000 penslingsbehandlinger er utført de 20 første
månedene i Skandinavia.
Det er også godt mottatt av
forbrukerne, med salg over disk til en
verdi av mer enn 100 millioner kroner
gjennom samme periode i Skandinavia.

gjenstår fortsatt mye forskning. Det finnes
veldig mange peptider på markedet, og de
er veldig spesialiserte, så jakten på de rette
innebærer mye prøving og feiling, sier han.
Ingrediensene i toppen av skjønnhetspyramiden er kjekke å ha, men ikke helt nødvendige, mener Lewis.
– De kan ikke sammenliknes med AHAsyrer og retinol, som gir bedre resultater og
er plassert midt i pyramiden. På bunnen av
pyramiden finner vi de mest grunnleggende
ingrediensene, som er solfiltre, antioksidanter
og enzymer. Dette er virkestoffer som beskytter huden og reparerer skadene den får.
Problemet er bare at solfiltrene etter

Lewis’ mening ikke har vært gode nok. De
blokkerer mye UV-lys, men «spiser» ikke frie
radikaler, og gir heller ikke full beskyttelse
mot solen.
– Uansett hvor høy faktor vi bruker, vil
alltid noen stråler slippe gjennom. Selv om
folk nå er blitt flinke til å bruke mye solkrem,
oppdages det flere tilfeller av hudkreft enn
noensinne. Dette er et tankekors.
Solkremene ble skapt for å forhindre solbrenthet, men historien har vist at de verken
stopper hudkreft eller aldring. Det er flere
faktorer som må tas med i betraktning, blant
annet de miljømessige, og vi trenger også å
beskytte oss mot infrarød stråling.
UVA-strålene går ned i huden der de bryter
ned kollagen og elastin. De infrarøde strålene
går enda dypere, og lager til slutt skader på
hudens DNA. Spørsmålet blir da om solkrem
kan forhindre slike skader, sier han.
Solfiltrene virker på hudoverflaten, der de
hindrer frie radikaler fra å oppstå. Noen filtre
virker på UVB-stråler, som forårsaker solbrenthet, mens andre bekjemper UVA-stråler
som gir aldring.
– Vi blir ikke solbrente når vi bruker
høy nok solfaktor og smører hyppig,
men siden ingen solkrem gir 100 prosent
beskyttelse, påvirkes fortsatt huden av
noen frie radikaler og fettstoffet i huden
brytes ned, forklarer Lewis.
Legger vi til antioksidanter i solkremen,
klarer vi å eliminere flere frie radikaler,
men her gjelder det å velge rette typen.
– De beste antioksidantene er de som virker på proteiner, for menneskekroppen er en
«proteinmaskin». Alle de viktige funksjonene
i kroppen styres av proteiner, så det er helt
avgjørende å beskytte dem.
I menneskekroppen finnes
et protein, P53, som har en
viktig funksjon i forhold
til å beskytte mot kreft.
Dersom P53 ikke
fungerer som det skal,
kan det oppstå en
mutasjon, det vil
si en forandring
i et gen eller
kromosom
under celledeling
som kan
føre til
kreft. En
mutasjon
fremelskes
av frie radikaler, forklarer han.
– Hva slags antioksidanter
bør vi da konkret se etter?

– Det finnes tre typer: L-Carnosine,
L-Ergothioneine og ArazineTM. Dette er
aminosyrebaserte antioksidanter som vi eier
og har tatt patent på. Aminosyrer bygger
proteiner, sier han.
Solkremen TAP 50, som inneholder
denne teknologien, ble lansert høsten 2014,
og får nå en oppfølger laget spesielt for lepper. Neste år vil det komme en ny solkrem
for kropp, slik at det til sammen blir en trio
som gir «state of the art protection».
– TAP 50 er det dyreste produktet vi lager,
men vi setter prisen så lavt vi kan, for vi vil at
det skal være tilgjengelig for alle. Ingrediensene er dyre, men det er ikke mulig å kjøpe
noe tilsvarende hos andre. Vi har målt at
TAP 50 gir nesten fire ganger mer beskyttelse
enn faktor 50, sier dr. Joe Lewis.

– Jeg har skapt
ingredienser som
Idebenone og
CoffeeBerry. Nå er
jeg 60, og fullt på
høyden. Dette er
noe av det beste jeg
har laget, sier dr. Joe
Lewis, som står bak
Elizabeth Arden
PRO.
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Babor – den sorte
Det tyske hudpleiemerket Babor
fyller 60 år. Det finnes i mer enn
25 000 salonger verden over, og er
fortsatt familieeid.
Tekst: Jessica S Kempe

Historien begynte i 1956, da biokjemikeren
dr. Michael Babor utviklet den berømte
tofasede rengjøringen med planteoljer og et
urteekstrakt, Hy-Öl, som dannet grunnlaget
for mange kommende innovasjoner.
Noen år senere kom de velkjente ampullene, som ble de første i sitt slag på markedet.
Ampullene er engangsdoser spekkede med
småmolekylære ingredienser, pakket i små,
sterile glassampuller. De gir skreddersydde
resultater med umiddelbar effekt på huden.
Allerede fra starten hadde dr. Michael
Babor den sorte rosen, som står for fullkommen skjønnhet, med i logoen. Den har en
unik farge, og er svært uvanlig da den bare
vokser naturlig i Halfeti i Tyrkia.
Den sorte rosen finnes fortsatt i logoen
og er sentral i Babors produktutvikling. For
eksempel er den med i den nyeste antiageserien Reversive, som ble lansert i fjor.
På 1960-tallet kjøpte dr. Leo Vossen 90
prosent av Babor. Han flyttet selskapet til
Aachen på 1970-tallet, og transformerte den
lille gründerbedriften til et internasjonalt
ledende foretak med apotekstandard og fokus
på sikkerhet og høy kvalitet.
Leo Vossens datter, Jutta Kleine-Tebbe, og
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Isabel Bonacker og Martin Grablowitz er eiere i tredje generasjon. Hovedkontoret ligger i Aachen i Tyskland.

sønn, Leo P. Vossen, tok senere over driften
av Babor.
I 2015 gikk selskapet videre til tredje
generasjon, deres respektive barn Martin Grablowitz og Isabel Bonacker. De har som mål å
gjøre Babor mer innovativt enn noensinne.
For Babor er vitenskap alltid i fokus. På
1990-tallet kom de med den første luksuriøse
antiage-serien, HSR High Skin Refiner. Ti år
senere utviklet de sin kanskje mest framgangsrike serie, Doctor Babor, som behandler
spesifikke hudtilstander som voksenakne og
hypersensitivitet.
Babor har et sortiment på mer enn 400
produkter i ulike priskategorier, fra 300 opp

til 5000 kroner, og kan skreddersy behandlinger ut fra hudtype. Produktene inneholder
opp til 30 prosent aktive ingredienser.
I dag finnes Babor i mer enn 25 000 salonger og spahotell fordelt på 70 land. De har
mer enn 100 turnkey-salonger Babor Beauty
Spa, samt flaggskipbutikker i Hamburg og
Berlin.
Merket distribueres i Norge av Tjøstolvsen
AS, og er svært godt etablert i den profesjonelle hudpleiebransjen. De har en tydelig
tilstedeværelse både gjennom annonsering og
på messer.
For å feire 60-årsjubileet kommer Babor
med flere spesialprodukter gjennom året,
samt en helt ny makeupserie til høsten.

rosen

Klassikeren Hy-Öl

Hy-Öl har, siden lanseringen i 1956, vært en bestselger. Dr. Michael Babor var den
første som la merke til at hydrofile (vannvennlige) oljer kombinert med vann danner
en smidig emulsjon som dyprenser huden.
Oljene binder seg til olje/fett og avfall på huden, og siden de i tillegg er vannløselige
lar de seg lett fjerne med vann, sammen med fettløselig avfall på hudoverflaten.
Teorien bak Hy-Öl har vært uendret i alle disse årene, produktet har kun blitt
modernisert, og renser fortsatt huden med naturlige oljer og urter. En av de nyeste
ingrediensene, quillajaekstrakt som er utvunnet fra barken på såpetreet, trekker til
seg avfallsstoffer som en magnet.

Jubileumsutgaven av Hy-Öl, Babors første
produkt som ble lansert i 1956.
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Decléor i ny drakt
L’Oréal har brukt seks måneder på å
integrere Decléor i sin struktur. Nå
avslører de planene for merket.
Tekst: Kristine Rødland

L’Oréal kjøpte Decléor for to år siden,
sammen med Carita, og tok over distribusjonen av de to profesjonelle hudpleiemerkene
høsten 2015.
Integrasjonen av merkene innebærer noe
helt nytt for L’Oréal, som hittil har dekket massemarkedet, det selektive markedet,
apotekmarkedet og det profesjonelle frisørmarkedet med sine produkter. Nå går de i
tillegg med stor tyngde inn i det profesjonelle
hudpleiemarkedet, der de tidligere ikke har
vært til stede.
Integrasjonen har fram til nå blitt ledet
av General Manager Adrian Thelwell. Han
forklarer at de bevisst har valgt å legge de to
hudpleiemerkene inn under Professional Products Division (PPD), som er den avdelingen
i L’Oréal som tar seg av salongmarkedet.
– Dette er profesjonelle merkevarer, og
sånn skal det forbli, forsikrer han.

– Decléor er i dag fullt integrert i L’Oréals struktur, og det kommer en stor lansering i september, sier Aviaja
Riemann-Andersen, ny nordisk direktør i L’Oréal.

PPD har lang erfaring med å
distribuere profesjonelle hårpleieprodukter til frisørene, med
merkevarer som Kérastase,
Redken og Shu Uemura, og
har nå opprettet en egen
forretningsenhet som skal
jobbe mot hudterapeutene.
De har rekruttert flere
medarbeidere fra Dermagruppen, som tidligere har
distribuert Carita og Decléor
i Norden.
Selv Madame Solange, som
grunnla Decléor for mer enn 40
år siden, er med på laget fra Paris,
og har bidratt med verdifull informasjon om den holistiske og aromaterapibaserte arven til merket.
– Navnet på avdelingen, PPD, gir en god
indikasjon, for produktene skal bare selges
der det utføres profesjonelle behandlin40 | Kosmetikk 2 2016

ger. De skal ikke fjernes fra den profesjonelle
kanalen, sier Adrian Thelwell.
L’Oréal har brukt rundt seks måneder på
integrasjonsprosessen, og besøkt 15 nordiske
byer for å møte hudterapeuter og informere
om det som skjer. De har også utformet
en ny visuell og kommersiell identitet for
Decléor, slik at vi kommer til å oppleve en
«Re-Awakening» av merket.
– Vi håper å beholde de lojale konsumentene, men også trekke til oss nye. Merket
er redesignet slik at det framstår enda mer
«contemporary» og moderne, samtidig som
de tradisjonelle kodene overholdes. Decléor
har alltid fokusert på helheten ved skjønnhetspleie, og de nye kodeordene er «Skin
Body Mind». Pleie for både sjelen, huden og
kroppen, sier Aviaja Riemann-Andersen, som
er Brand Director for Selective Professional
Brands i L’Oréal Nordic, og den som skal
lede prosessen videre.

Bli sommerklar med
-rene produkter fra Dødehavet

Tone Lise Akademiet AS - Brugata 12 - 0186 Oslo - tlf: 23 00 29 29 - post@tonelise.com - www.toneliseakademiet.no - www.tlbeautystore.no



profil

Noella Gabriel er medgrunnlegger av
Elemis og ansvarlig for produktutvikling.

Lidenskap
Noella Gabriel er en grunnpilar i
hudpleiebransjen, og har utviklet
prisbelønte produkter og behandlinger. Hun er «stemmen» til Elemis.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Elemis

Av og til møter man et menneske som gjør
et uforglemmelig inntrykk. Det er noe med
innsikten og kunnskapen, og evnen til å formidle som går rett til hjertet. Noella Gabriel
er et slikt menneske.
Hun har irsk opprinnelse, og er utdannet
innen hudpleie, aromaterapi, fotsoneterapi
og shiatsu-massasje. Interessen for alternative
behandlinger og massasjeteknikker fra forskjellige kulturer er ustoppelig. Kompetansen
er formidabel, men personligheten er jordnær
og tilstedeværende.
Noella Gabriel var med på å starte opp
Elemis for 26 år siden, og er ansvarlig for
produktutvikling. Hun studerte først klassisk
sang, men bestemte seg for å heller «synge ut»
om hudpleie, dufter og behandlinger.
– Elemis ble lansert som et ekte livsstilsmerke, og det konseptet er vi fortsatt tro mot.
Vi løper ikke etter trender, men holder oss
til det essensielle i vår filosofi. Nemlig at vi
mennesker er produkter av vår livsstil. Huden
og kroppen skapes av våre livsstilsvalg, og det
synes!
Huden trenger daglig stimulans for å vise
seg fra sin beste side. Derfor er vi opptatt av å
lære opp de ansatte grundig. Vi lytter nøye til
klientene for å avdekke deres ønsker, og kan
tilby det som passer hver og én, forteller hun
til KOSMETIKK.
Elemis investerer tungt i forskning og
utdanning av terapeuter, og er et «treatment
brand» drevet av salongbehandlinger.
– Da jeg som 26-åring var med på å starte

Elemis vil jobbe «hands on» med virkningsfulle
massasjeteknikker.
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for spa
merket, var jeg en entusiastisk og holistisk
aromaterapeut. Mitt liv og min lidenskap
handlet om kroppen – hele kroppen, ikke
bare huden.
Huden er vårt største organ, men den er
veldig doven og må stimuleres daglig – med
gode produkter. Vi har lett for å glemme at
huden ikke bare har som oppgave å holde
kroppen sammen, men er kroppens økologi.
Vi må ta ansvar for dette organet ved å pleie
det, forklarer hun.
Berøring er svært viktig i Elemis’ behandlinger, og de beste resultatene oppnås når
produktene påføres for hånd, med virkningsfulle massasjeteknikker. Merket har samme
budskap over hele verden, og er lansert i 69
land. Nå står en større USA-satsning for tur.
Noella Gabriel forteller at hun er like
engasjert i produktutvikling i dag som ved
oppstarten for 26 år siden. I fjor lanserte hun
tre nye konsepter. Det første, som hun kaller
Foajé, handler om å tilby kunder i butikk et
«bibliotek» av konsistenser.
– Ingen konsistenser er like hos oss. Vi har
gele, gelekrem, olje, vann-i-olje, olje-i-vann
og krem, og alle er forskjellige. Det andre
konseptet heter Speed Spa, og er et tilbud til
flyplasskunder med dårlig tid. Det er faktisk
mulig å bryte stress-syklusen med korte
behandlinger, og vi kan fokusere på hender,
føtter, nakke/skuldre, hodebunn eller hud.
Det tredje konseptet kaller vi Penthouse,
hvor vi tilbyr total dekadanse. The Penthouse
Experience er summen av alt Elemis står for,
og tilbys i Norge på The Well. Jeg er så
stolt av The Well, det er så vakkert og
storslagent. Jeg har dyp respekt for at et
slikt spaanlegg finnes, sier hun.
Produktutviklingen starter alltid
med behandling i salong.
– Vi ser hvordan produktene
virker på kundenes hud før vi

BIOTEC er Elemis’ nye konsept for spabehandlinger.

lanserer dem for salg. Pro-Collagen Marine
Cream ble behørig testet ut i salong, og det
samme ble Frangipani Monoi Body Oil. Det
tar cirka ett år fra vi begynner å prøve ut
produktet til det er klart, og underveis lytter
vi til tilbakemeldinger fra kunder, forklarer
hun.
Elemis er et profesjonelt spamerke, og
Gabriel er opptatt av at kundene skal begeistres. De skal se resultater og nyte både dufter
og konsistenser.
– Vi berører alltid kundene. De skal ikke
bare se produktene i hyllene, men åpne dem,
lukte på dem, prøve dem og få informasjon
underveis. Og alle lukter på Elemis-produktene før de prøver dem på huden – de vet det
skal lukte fantastisk. De aromatiske notene
og duftene er «spot on».
Signaturen til Elemis er lukten, den må
stemme ellers kjøper man ikke. Det å puste
inn god duft er en del av opplevelsen,
effekten og behandlingen, sier Gabriel,
som har lidenskap for lukt fordi hun
lærte opp folk med pusteøvelser da
hun startet med aromaterapi.
– Aktive dufter utgjør hele
forskjellen, og den fenomenale
kunnskapen om duftenes påvirk-

ning må bevares. I dag lanseres det så mange
ulike parfymer, vi bombarderes, men mye
kunnskap om duftenes effekt har gått tapt
underveis.
Hun har reist over hele verden, kommet til
eksotiske steder og møtt mange inspirerende
mennesker innen spabransjen.
– Arbeidet blir så annerledes når man reiser, enn om man bare sitter i et laboratorium.
Jeg er selvfølgelig der også, men det som gjør
produktutvikling så ufattelig spennende er
møtene med mennesker. Jeg har den dypeste
respekt for alle som kjøper Elemis, og fører
lojaliteten videre inn i produktene. Jeg starter
faktisk hver lansering med blanke ark, og
utvikler alt fra scratch, forteller hun.
Hennes personlige favoritter er nye BIOTEC Lift Treatment, en behandling som
kombinerer teknologi og flere lag med berøring, samt Pro-Collagen Cleansing Balm, en
rens med deilig duft og smeltende konsistens
som glir mykt på huden. Essensen av Elemis.
– Jeg har pasjon for sannhet og kan ikke
leve på annen måte, da blir sjelen ødelagt.
Penger er bra, men det vi skaper må være
basert i noe ekte. Integritet og respekt i
business er avgjørende for meg, understreker
Noella Gabriel.

Elemis gir gass
Frangipani Monoi Body Oil
dufter himmelsk.

Elemis har satset mye på det britiske hjemmemarkedet, men er nå i en posisjon
der de kan vokse internasjonalt, skriver bransjenettstedet Cosmetics Business.
De jobber mye mot USA, der de i år åpner tre Houses of Elemis etter samme
mønster som flaggskipsalongen i London. Samtidig satser de internasjonalt på
e-handel, blant annet gjennom QVC. Mange av produktene er oppgradert. De
åpner flere konseptbutikker og spa-delen av virksomheten skal også styrkes.
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Bransjens favor
Norwegian Cosmetic Award er bransjens årlige kåring. Sjekk vinnerne
for 2016, og se hvilke produkter som fikk pallplassering!
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Mats Holst og produsentene

Hudpleie – selektiv distribusjon
VINNER! Sensai Cellular Performance
Extra Intensive Mask
Swiss Clinic Swiss Skin Renewal
La Prairie Anti-Aging Rapid Response Booster

Kroppspleie – bred distribusjon
VINNER! Vichy Ideal Body Balm
La Roche-Posay Lipikar Fluide
Cosmica Body Daily Care og Sense & Care

Dameduft
VINNER! Gucci Bamboo
Versace Eros Pour Femme EdP
Chanel Chance Eau Vive

Makeup – bred distribusjon
VINNER! Max Factor Velvet Volume Mascara
L’Oréal Paris Volume Million Lashes Feline Mascara
IsaDora Twist-Up Matt Lips

Makeup – selektiv distribusjon
VINNER! Clarins Instant Light Lip Comfort Oil
Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray
Guerlain Meteorites Baby Glow

Herreduft
VINNER! Dior Sauvage

Hudpleie – bred distribusjon
VINNER! Aqua Derma hudpleieserie
Ole Henriksen Ultimate Lift Eye Creme
Emma S. Sensitive Facial Oil Serum
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ritter
Parfums Christian Dior vant pris for beste herreduft
og beste annonse. Bak fra venstre: Tatiana Nilsen,
Oda Svalestuen, Siri Lamark Kvammen, Mie Bjerke,
Jenni Solbø og Inger Lise Spildo.
Foran fra venstre: Ragnhild Andersen, Siv Uglem,
Charlott Dungenäs og Mona Herness.

Reklamefilm
VINNER! Define Healthy
Scalp & Hair Shampoo
Armani Profumo
Armani SI EdP

Annonse
VINNER! Dior Sauvage
Pure Therapy by Define
Max Factor X

Herreprodukt
VINNER! Biotherm Total
Recharge Cream

Vekstpris dagligvare
(kåret og nominert av Nielsen)
VINNER! Herbal Essences hårsjampo

Årets produkt
(kåret og nominert av fagjuryen)
VINNER! Colgate tannpleie

Elizabeth Arden vant med sin multifunksjonelle oljespray.
Line Hansen er nordisk PR Manager, mens Anne Marit
Hapnes Speiermann er salgssjef for Norge.

Anette Frigstad og Lin Grieg
Teigland fra Derma Beauty mottok
pris for Sensai.

Hårprodukt

Kroppspleie –
selektiv distribusjon

VINNER! Batiste Dry Shampoo Heavenly Volume
Björn Axén Root Lifter
Björn Axén Silky Soft Oil Spray

VINNER! Elizabeth Arden Eight
Hour Cream All-Over Miracle Oil

Design
VINNER! Marc Jacobs Decadence
MIU MIU The First Fragrance
Valentino Donna EdP
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Norwegian Cosmetic Award
Norwegian Cosmetic Award (NCA) arrangeres årlig, og er forbeholdt
medlemsbedriftene i Kosmetikkleverandørenes forening (KLF). Dette
er en bransjeorganisasjon for produsenter og importører av kosmetikk
for norsk forbruk.
Vinnerne kåres av en fagjury bestående av personer med tilknytning til
bransjen, blant annet fra detaljhandelen. Disse var med i årets jury:
Ingeborg Heldal – bloggredaktør, Aller Media
Brit Einarsen – kategorisjef, NorgesGruppen
n Nina Fredriksen – markedsdirektør, VITA
n Hanna Waern Oldenburg – innkjøper, Kicks
n Kathrine Lehn Solbakken – kjedekoordinator, Fredrik & Louisa
n Lise Østlund – markeds- og nettsjef, Apotek 1 Gruppen
n Ingrid Margrethe Lyngstad – sortimentssjef, COOP
n Finn Rasmussen – adm.dir. KLF
n
n

Jurymedlemmene Kathrine Lehn Solbakken, Ingeborg Heldal, Ingrid Lyngstad,
Hanna Waern Oldenburg og Nina Fredriksen.

Kategorisjef Anne Sofie Nedregaard, kategorisjef Trine Aune-Larsen, ass. markedssjef
Katrine Johansen og styreleder Dag Opedal i
VITA.

Sisley, representert ved Filippa Marszalek, Sébastien Couve og
Noëlle R. Lindegaard, hadde fire nominasjoner.

Prisutdelingen foregikk i år på Latter.

Thea Lømo og Anette Blaasvær vant pris for Max Factor
og Engelschiøn Marwell Hauge.
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Stemning i baren.

Vichy ble representert av Trade
Marketing Manager Marthe Fjeld,
Commercial Director Marianne
Kampli og Sales Manager Beate
Narum fra L’Oréal. Stolte prisvinnere!

Produktnyheter

An n o n se

BABOR

VOYA

Tjøstolvsen AS
tlf: 51 95 93 00

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

SISLEY

BÖRLIND

DOCTOR BABOR har produkter som ved
regelmessig bruk gir meget god effekt på cellulitt. Body Cellular Ultimate 3D Cellulite
Lotion er et strammende konsentrat med aktive
ingredienser som gir en varig forbedring av
fremtoningen ved cellulitt. Ampullene i samme
serie inneholder alle de samme aktive ingrediensene, og produktene bør brukes sammen for
maksimal effekt. Resultatet blir en synlig
jevnere og glattere
hudstruktur og et vev
med mer fasthet.

Super Soin Solaire Teinté er en
silkemyk solkrem som lanseres i
fire nyanser og gir huden en sunn
glød. Kremen er vannfast og fetter
ikke, men etterlater en usynlig og
beskyttende film på huden. Den gir
fuktighet og høy solbeskyttelse
med SPF 30. I tillegg inneholder
den et ekstrakt av edelweiss som
beskytter cellenes DNA og hjelper
til med å bekjempe frie radikaler
(veil. pris kr 1190/40 ml).

VOYAs Sensitive-serie består nå av syv resultatsdrevne og
effektive produkter. Radiance
Illuminating Exfoliating Gel er
en ny enzympeel som passer til
sensitiv hud. Algeenzym og salix
alba fusjonert med nærende
algekompleks, valurt og havtorn
peeler og bygger opp huden slik
at barrieren bedres. Huden blir
sterkere, mindre sensitiv og får
en sunn glød. Lanseres i mai og er
økologisk sertifisert av Soil Association (veil. pris kr 675/50 ml).

Börlinds solprodukter lanseres nå på det norske markedet.
Produktene har økologisk krembase og EU-godkjente solfiltre
som gir garantert beskyttelse mot både UVA og UVB, og er
dessuten vannresistente. I serien SUN inngår seks forskjellige
solprodukter for ansikt, lepper og kropp. I tillegg kommer
kjølende After SUN og SUNLESS Bronze som gir fin farge uten
sol.
Nature Treats AB
Tlf: +46 173 311 00
info@borlind.se

SISLEY
tlf: +45 33 38 46 30

JOHN FRIEDA

Sheer Blonde Go Blonder er en hårpleieserie bestående av
Shampoo, Conditioner, Lightening Spray og Mask som gir et
glansfullt, mykt og solbleket hår. Sjampoen og balsamen inneholder blekende sitron og kamomille. Masken gir intensivbehandling med teknologi som reparerer håret innenfra, mens
sprayen har en patentert peroksidformulering som gradvis lysner
blondt hår med opptil to nyanser.
Kao Sweden AB
Tlf: +46 8 556 020 70

DR. SCHRAMMEK
Nye Daily Hydra Maximum SPF 20
beskytter huden mot lysinduserte
skader fra sollyset, samtidig som den
tilfører fuktighet ved hjelp av aktive
virkestoffer som hyaluronsyre og
ectoin. Vitamin E og UV-filter jobber
sammen for å beskytte huden mot
UV-stråler og frie radikaler som kan
skade cellene. Som ellers i Dr. Schrammek sin produktserie, er det også
fokus på å beskytte og styrke hudbarrieren (veil. pris kr 795/50 ml).
Dermelie AS
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
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Beskytt huden i vår og
sommer med solprodukter
fra Kerstin Florian!
EMH distribuerer prestisjemerker som Lancaster og
Shiseido.

ESSENTIALS SUN CARE
En komplett solserie med
en blanding av naturlige
ingredienser til bruk før, under
og etter soleksponering.

Nye eiere for EMH

Engelschiøn Marwell Hauge (EMH) eies nå av tyske Aurelius
Group, som har kjøpt opp den tidligere eieren Valora Trade.
Samtidig har Valora Trade skiftet navn til Conaxess Trade.
Eierskiftet medfører ingen endringer i EMH, som er den
største frittstående distributøren i bransjen.

www.kerstinflorian.no

merkevareregister
a

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

E

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

Kelemata PL3/J. Nordström
Handels
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Kisby/CosMie
Kissed by Mii/Beauty Products

L

B

bareMinerals/Dermanor
Beauty Lashes/Beauty Products
Beauty Smile/Beauty Concept
Be Confident/MASQ Cosmetics
Belladot/MASQ Cosmetics
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Benev/Beauty Products
Berodin/Waxing Palace & Products
Beyond Wishes/Dermanor
Bioslimming/Beauty Products
Bliss/Dermanor
Brow by Mii/Beauty Products
Börlind/Nature Treats

C

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

D

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

Fab Brows/MASQ Cosmetics
Fiberwig/J. Nordström Handels
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flirties/Beauty Products
Fountain/MASQ Cosmetics
Fudge Urban/Beauty Products

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

G

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

H

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

I

IBD/Tone Lise Akademiet
Inhibitif/MASQ Cosmetics
Intraceuticals/Beauty Products

K

Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO

M

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

N

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

P

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

R

Real Techniques/MASQ Cosmetics
Recipe for Men/MASQ Cosmetics
Refectocil/Hudpleiegrossisten
Revaléskin/Dermanor
Rosa Graf/Isaksen & CO

S

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

T

Thalgo/Skinthal
Thalion/HH Cosmetique
ThaliSense/HH Cosmetique
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
TL Mineral Complex/Tone Lise
Akademiet
ToGoSpa/NOR Cosmetics

V

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

O

Organic Colour Systems/Frisørgrossisten

W

W7/MASQ Cosmetics
Woody’s/MASQ Cosmetics

leverandørregister
Beauty Concept A/S
Lørenveien 44
0585 Oslo
Tlf: 94 240 250
info@beautysmile.no
beautysmile.no
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
Fax: 23 19 10 01
beautyproducts.no
CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
cosmieas.com

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

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

Hudpleie grossisten AS
Hudpleiegrossisten AS
Garver Ytterborgs vei 98
0977 Oslo
Tlf: 479 71 044
tor@hudpleiegrossisten.no
hudpleiegrossisten.no
Inci Skin Care AS
Parkveien 41
0258 Oslo
Tlf: 952 42 895
info@lucrece.eu
lucrece.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se

NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no
Prettygood AS
Jacob Fayes vei 8
0287 Oslo
Tlf: 481 52 350
gry@prettygood.no
prettygood.no

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

KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Tlf: +46 8 534 88 500
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

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

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

Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
post@tonelise.com
toneliseakademiet.no
tlbeautystore.no

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

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

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

butikkdata
&timebestilling

Unipos AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset
Tlf: 08745
post@unipos.no
unipos.no
EasyUpdate AS
Solvangveien 17
5519 Haugesund
Tlf: 400 04 079
post@easyupdate.no
easyupdate.no
ledigtime.no

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

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

Vespera Bionic Serum
Dette er et av de viktigste produktene til Exuviance, og originaloppskriften er intakt.

Navnet Vespera kommer fra latin og betyr «evening».
Det sies at ordet i historisk sammenheng har vært brukt
som jentenavn, i betydningen «evening star». «Bionic»
er med i navnet siden det er Bionic PHA i produktet,
i form av Lactobionic Acid.
– Vespera Bionic Serum ble utviklet kort tid etter
introduksjonen av denne syren, som er tredje generasjons fruktsyre. Laktobionisk syre brukes også ved
organtransplantasjon på grunn av evnen til å minimere nedbrytning av vev. Ingrediensen har sterke
antioksidant-egenskaper, binder godt med fukt
og virker også overgripende antiaging, sier Katarina Krznaric Mesan fra HBS, Health & Beauty
of Scandinavia, som distribuerer Exuviance.
Serumet ble lansert i 2001, og har dermed
eksistert i sin nåværende form i 15 år.

– Det har siden introduksjonen vært en av Exuviances bestselgere, også i vårt nordiske marked. Behovet
for fukt er stort, og kombinasjonen av dokumenterte
antiaging-effekter gjør det til et unikt og multivirkende serum. Ettersom det passer alle hudtyper, også
aknehud og sensitiv hud, er bruksområdet stort, sier
hun.
Exuviance produseres av NeoStrata, en av pionerene innen alfahydroksysyrer (AHA) og polyhydroksysyrer (PHA).
Selskapet ble grunnlagt i 1988 av dr. Eugene
van Scott fra New York og dr. Ruey Yu fra Taiwan. De møtte hverandre på Temple University
i Pennsylvania i 1969, og jobbet, forsket og
utviklet produkter sammen i mer enn 20 år.

Vespera Bionic Serum fra
Exuviance inneholder laktobionisk syre – en type PHA.

Laktobionisk syre ble introdusert i hudpleie av opphavsmennene bak Exuviance: dr. Eugene van Scott og
dr. Ruey Yu.
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BANEBRYTENDE 3-I-1 ANTI-AGING

1

Daglig beskyttelse mot sol og miljøfaktorer
er livsviktig for sunn hudhelse.

SPF 50

2
ANTIOKSIDANTER

DNA ENZYME
COMPLEX™

3

Triple Action Protector SPF 50
gir deg løsningen.

Tre lag med beskyttende og
reparerende formula
danner trippel beskyttelse
mot for tidlig hudaldring:

Du finner oss på

 Bredspektret SPF 50
 Antioksidanter
 DNA Enzyme Complex™

Distributør: Dermanor AS
Tlf: 66775555 I www.elizabethardenpro.no I Elizabeth Arden PRO Norge
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Returadresse: KOSMETIKK, Solveien 110 C, 1162 Oslo

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

Maria Åkerberg
Naturlig skjønnhet

Parfymetrender

Fra morgen til kveld.

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

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1000 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance.
Nå har også du muligheten til å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
www.exuviance.no

+

Babor
Elemis
Björn Axén

Passer også til svært sensitiv hud.

nytt om

negler
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