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

www.ardelllashes.com 

Kicks’ kunder har stemt frem 
Ardells modell Wispies som et av de 
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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Oppdag avansert høyteknologisk 
hudpleie fra Exuviance

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

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

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

PRISBELØNNET
Professorene bak Exuviance har mottatt 
utmerkelsen Discovery Honorary Award 
fra Dermatology Foundation for sin 
fremstående forskning. Dette er en av de mest 
prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.
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UNIK
Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. 
Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har 
over 120 patenter.

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

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

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

med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 
www.exuviance.no

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

GREEN PEEL®
THE  POWER OF NATURE

WWW.SCHRAMMEK . NO
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� LEDER

KOSMETIKK
Endelig er mai her! Begivenhetene står i kø, 
det er sommeravslutninger, familieselskaper 
og mer uformelle treff med kollegaer fra job-
ben. For ikke å forglemme selveste nasjonal-
dagen, som akkurat er unnagjort. En travel 
tid for svært mange i bransjen.

I dette nummeret av KOSMETIKK har 
vi to store temaer som tar litt plass. Det 
ene er selvfølgelig solbeskyttelse, som er 
helt nødvendig nå når solen klatrer høyt på 
himmelen og UV-strålene er sterke. Mange 
fagpersoner bidrar med gode råd, og vi håper 
du vil finne dette nyttig.

I år er det mye snakk om solkremer som 
er «sea safe» og «reef safe», for miljøaspektet 
kommer inn også her. Det er ikke nok å bare 
beskytte huden vår mot skadelige stråler, vi 
må også ta hensyn til miljøet i havet, der 
mye av solkremen skylles av når vi nyter 
sommeren og bader.

Det andre store temaet er øyevipper, 
som vi nå går inn i for aller første gang. Tenk 
at noe så lite kan berøre oss så sterkt, og være 
så viktig for vårt utseende! 

Vipper er «big business», og på mange 
måter et eget univers, med et stort utvalg av 
produkter og behandlinger.

Vi har intervjuet to av landets fremste 
eksperter innen feltet, Katrine Carlie fra 
Lash Bar og Sahar Ramezani som driver 
skjønnhetssalongen New Look i Bergen. 
Hun er primus motor for NM i vippeexten-
sions, som går av stabelen i Oslo like etter 
sommeren. 

Driver du med vipper, utfordres du herved 
til å melde deg på!

Vippenes historie strekker seg helt 
tilbake til oldtidens Egypt, der man markerte 

øynene med sort. På 1800-tallet kom de før-
ste løsvippene. De ble populære i filmindus-
trien som vokste frem på 1920-tallet, og gav 
de kvinnelige hovedrolleinnehaverne et mer 
interessant blikk. 

På slutten av 1950-tallet kom filmen 
«Cleopatra», der Elizabeth Taylor brukte 
sminke inspirert av det gamle Egypt. Mange 
sminkemerker begynte da å inkludere løsvip-
per i sitt sortiment. De var i begynnelsen 
laget av menneskehår eller minkhår, og 
deretter kom plast. 

Semipermanente vipper – vippeextensions 
– ble patentert og presentert for første gang 
i 2004 i Korea, men det skulle ta noen år før 
det ble en stor og global trend. Ifølge Katrine 
Carlie og Sahar Ramezani var det i 2011 eller 
2012 det for alvor slo igjennom her i Norge.

I starten var det lange og tykke 
volumvipper «alle» skulle ha, på grensen til 
gardiner. Nå råder det en mer naturlig trend, 
der det helst ikke skal se ut som man har 
extensions. 

Den naturlige trenden gjør seg også 
gjeldende innen estetisk medisin, les bare 
vårt intervju med dr. Hadde Kader, som 
driver den stilsikre Doctor_K klinikken i 
Stockholm. 

Trendene henger sammen, og i vårt arbeid 
med dette nummeret har vi fått mange gode 
innspill som vi dessverre ikke har funnet 
plass til i denne omgang, men som vi tar 
med oss videre til neste nummer. Det kom-
mer i september, og vi kan allerede nå love 
mer interessant stoff om vipper.

Vi håper på en like flott og solfylt ferie 
som i fjor, med stort forbruk av solkrem. 
God sommer!
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Vipper i sommersol

Vipper er «big business», og på 
mange måter et eget univers“
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Kristine 
Rødland.

Sahar Ramezani er primus motor for arrangementet.

NM i vippeexten-
sions arrangeres for 

fjerde gang i Oslo like 
etter sommeren.



Introducing the latest
in innovative skincare
techonolgy...
skinbetter science.

We are proud to offer this 
award-winning brand!

++

PRISBELØNNET PROFESJONELL HUDPLEIESERIE
Innovativ og teknologisk serie med kliniske dokumenterte resultater

Distributør dermanor.noEksklusiv i medisinske klinikker og hudpleiesalonger
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Eva Rose og produsentene

Forstøving – ny påføringsmetode
SKIN UP fra italienske Phil Pharma 
tar i bruk en påføringsmetode som 
innebærer at man forstøver et fly-
tende serum og sprayer det på huden. 
Ingrediensene skal da bli mer konsen-
trert – og jevnere fordelt – enn om de 
påføres i en krembase med hendene.

Phil Pharma benytter en ultralyd-forstøver som ved hjelp av uhør-
lige lydbølger bryter serumet ned til mikropartikler som danner en 
fin tåke. Som ved alle typer forstøvere, er målet å få serumet direkte 
inn i huden. 

Fordelen med en ultralyd-forstøver er hovedsakelig partikkelstør-
relsen. Partiklene kan være mye mindre enn de som lages av en 
kompressor- eller jetforstøver. Tilsvarende forstøvere brukes også 
medisinsk, men denne er patentert og utviklet for Phil Pharmas 
produkter. Selskapet ble grunnlagt i 2012, og representeres i Norge 
av Dermalys. 

High-tech beauty
Dr. Dennis Gross er dermatolog 
med egen klinikk på Manhat-
tan, og blant annet kjent for sin 
Alpha Beta Peel og profesjonelle 
bruk av LED-lysterapi. Nytt 
nå er en heldekkende LED-
maske til hjemmebruk, som på 
tre minutter skal gi en effektiv 
lysbehandling til hele ansiktet. 

Masken har 162 LED-lamper 
med tre ulike bølgelengder av 
rødt lys, infrarødt lys og blått 
lys som motvirker akne. Den 
skal brukes daglig i kombina-
sjon med hudpleieprodukter, 
og koster i underkant av 5000 
kroner.

PUSTEPAUSE
Kerstin Florian lanserer ANDA, en vegansk og økologisk hudpleie- 
serie oppkalt etter det svenske ordet for «åndedrett» og «pust». 
Serien består per i dag av tre multifunksjonelle produkter, og 
hedrer også Kerstins datter Charlene, som ble syk og tragisk nok 
gikk bort i 2016. Det kommer flere ANDA-nyheter senere i år.

Zendaya for Lancôme
Den amerikanske film- og TV-stjernen 
Zendaya (22) er ny Global Ambas-
sador for Lancôme. Hun slutter seg 
til et stjernelag som også inkluderer 
navn som Julia Roberts, Kate Wins-
let, Isabella Rossellini, Penélope 
Cruz, Lupita Nyong’o, Lily Collins 
og Taylor Hill.

Zendaya, med etternavnet Cole-
man, startet karrieren på Disney 
Channel, der hun i tre sesonger 
hadde en av hovedrollene i serien 
«Shake It Up». De siste årene 
har hun blant annet gitt ut et 
album, og spilt i filmer som 
«Spider-Man: Homecoming» 
og «The Greatest Showman».

SKIN UP Classic er en transportabel forstøver som gjør bruk av ultralyd.

Behandling med LED-lys passer for alle 
hudtyper og aldre.



Ønsker du å vite mer om Guinot og hvilke muligheter Guinot kan gi deg og din klinikk?
Kontakt Beauty Products AS, Karen-Sofie Huset: karensofie@beautyproducts.no, 23 19 10 00

www.beautyproducts.no

Guinot er en komplett 
hudpleieserie som tilbyr et 
fullverdig produkt- og 
behandlingssortiment innen 
hud, kropp og solpleie.

Untitled-1   1 28.03.2019   10.40.12
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Skjønnhet fra ørkenen
Huxley hudpleieprodukter er elsket av 
koreanske flyvertinner, og har vokst 
fra å være et kultmerke til å bli en 
bestselger verden over. Nå er merket 
for første gang tilgjengelig i Norge via 
NBI Nordic Beauty Import. 

Huxley skiller seg fra andre korean-
ske skjønnhetsmerker ettersom inspi-
rasjonen er hentet fra berber-kvinner. 
Produktene inneholder ingredienser fra 
ørkenen, som kaktusekstrakt og olje fra 
frøene til kaktusfiken. 

KRAFTFULL 
SAMMENSLÅING
To kjente navn i bransjen blir til ett! Tone 
Lise Akademiet er kjøpt opp av Beauty 
Eiendom, som blant annet eier Beauty 
Products og Beauty Hudpleieskole. 

Tone Lise Akademiet er en av Norges 
største utdanningsinstitusjoner innen 
skjønnhet, samt grossist og leverandør for 
flere merkevarer. Selskapet blir nå en del 
av Beauty Products AS, som er grossist og 
totalleverandør for den norske hudpleie-
bransjen med agentur på internasjonale 
merkevarer som Guinot, Darphin, Nimue 
og pHformula. 

Beauty Products og Tone Lise Akade-
miet beholder sine respektive navn, men 
deler opp selskapene for å kunne rendyrke 
forretningsområdene skole og distribusjon. 
Det innebærer at Beauty Products overtar 
agenturmerkene fra Tone Lise Akademiet, 
slik at alle merkene havner under samme 
tak. Beauty-skolene blir også slått sammen, 
og skal tilby den beste utdanningsplattfor-
men i bransjen. 

Ole-Marthin Hexeberg overtar som dag-
lig leder i begge selskaper. Frontfigur og 
gründer Tone Lise Forbergskog fortsetter 
som en aktiv medeier, og skal jobbe for å 
tilby et bredt spekter innen kurs- og skole-
virksomhet. Hanne Westgaard, som er eier 
og gründer av Beauty Products, skal jobbe 
med internasjonale leverandører og sikre at 
selskapet fortsetter med de mest innovative 
produkter. Hun vil i tillegg jobbe innenfor 
nye forretningsområder. 

Tone Lise Forbergskog har preget den norske 
skjønnhetsbransjen i mer enn 25 år, og fortsetter 
som en aktiv medeier.

Gocciani endelig i Norge
Gocciani er en komplett leverandør av pro-
dukter for frisør- og skjønnhetssalonger, som 
nå er etablert med norsk kontor på Karihaugen 
i Oslo. Til tross for den italienske ordlyden, 
er Gocciani et helsvensk, familiedrevet firma 
som har 11 profesjonelle butikker for frisører i 
Sverige, samt komplett nettbutikk for Sverige og 
Norge.

– Vi har lang erfaring innen frisør- og skjønn-
hetsbransjen, og tilbyr de største varemerkene 
samt eksklusive agenturer som Luxury Hair Pro, 
Kemon og Antidot Pro, sier Lillian Tomren, som 
representerer Gocciani i Norge.

Actyva er en pleieserie 
fra Kemon Italia, 

som distribu-
eres i Skandinavia 

via Gocciani. 
Masken Nutrizione 

Ricca er en bestselger.

Den nye Actyvabio-serien har produkter med opptil 97 % naturlige ingredienser.

Huxley gir intensiv fukt og 
beskyttelse med blant annet 
kaktusfiken.
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NEW LOOK 
NORSK 
VIPPE- EXTENSIONS 
OG VIPPELØFT  
AKADEMI FRA A TIL 
Å. 
 

AKADEMI 
BUTIKK   
SALONG 

BY SAHAR RAMEZANI 

EKSKLUSIV 
DISTRIBUTØR FOR  
ELLEEBANA ONE 
SHOT LASH LIFT & 
FLAWLESS LASHES 
BY LORETA

WWW.NEW-LOOK.NO     



Merkevare innen vipper
Lash Bar AS har fem ansatte og holder til på Grünerløkka i Oslo. 

Katrine Carlie er grunnlegger, eier og daglig leder. 

Lash Bar har som mål å bli et kjent og trygt navn for kunder over 

hele Norge, og har nå fire salonger som driver som franchise.

«Jeg er uavhengig, og går god 
for og velger selv merkene vi 

bruker i salongen»

12 | KOSMETIKK 2 2019
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Møte med Katrine Carlie:

VIPPE-PIONEREN
– Vipper er inspirerende og har for-
andret livet mitt, sier grunnleggeren 
av Lash Bar og Lash Bar Akademiet. 
Hun er en foregangskvinne når det 
gjelder vippeextensions i Norge, og 
en av våre beste trenere.

Tekst: Kristine Rødland

Katrine om: 
Øyesminkens historie
– I det gamle Egypt ble øynene markert av 
både menn, barn og kvinner, og de brukte 
mye sort. Den kullfargede øyesminken hadde 
både estetiske, praktiske og rituelle formål, 
som å avvise fluer, beskytte øynene fra solens 
stråler og avverge infeksjon. 

Sminken bidro til å etterlikne guds utse-
ende. De skisserte øynene med pigment for å 
skape en mandel- eller katteøyeform, akkurat 
slik vi gjør mer enn 6000 år senere. Vi er 
ikke unike, men følger i fotsporene til våre 
forfedre.

Det handler om språket vårt, når vi kom-
muniserer ser vi folk i øynene. Derfor er det 
også viktig at det fremkommer naturlig. 

Kunstige vipper har sitt opphav på slut-
ten av 1800-tallet. Fra 1920-tallet har både 
løsvipper og punktvipper vært flittig brukt, 
mens semipermanente vipper – vippeexten-
sions – ble patentert og presentert for første 
gang i 2004 i Korea. De ble vist frem på 
asiatiske messer, og spredt veldig fort rundt i 
verden. Men på grunn av at det var mangel 
på kunnskap, og behandlingen var veldig dyr, 
skulle det ta noen år før den slo helt an på 
markedet. Først rundt 2012 ble vippeexten-
sions en stor, global trend.

Katrine om: 
Maskara og bakterier
– De siste årene har vi fått mer kunnskap 
inn, og måler kundens vipper før behandling 
for å se hva de tåler. På Lash Bar ser vi nå at 
kunden kommer med forbedret helse på sine 
vipper. Maskara er ikke nødvendigvis bedre 
for vippene, slik jeg ser det, den kan faktisk 
være full av bakterier. Folk renser ikke vip-
pene før de legger maskara. Og vedlikehold 
kan være slurvete. Vippeextensions er sunnere 
for vippene, så lenge vippeteknikerne kan 

jobben sin, og utfører behandlingen med 
hensyn til kundens helse på øyevippene. 

Katrine om: 
Trender innen vipper 
– Hvert år er det noe nytt, så skal man være 
god i denne bransjen må man følge med. 
Vippeextensions er ingen døgnflue, men har 
kommet for å bli, så lenge du som tekniker 
kan jobben. 

I starten var det klassiske vipper alle skulle 
ha. Så kom det en trend for volumvipper. 
Men etter hvert ble det for mye «gardinvip-
per», og etterspørselen forandret seg. Hvis det 
bare går i tykke, lange og tette volumvipper, 
vil de voksne kundene forsvinne. De er ute 
etter et annet uttrykk enn den yngre garde. 
Så det er viktig at du ikke bare retter deg mot 
de yngste. Vippeextensions er en lukrativ 
behandling, og koster mer enn en maskara.

Vi har nå også fått en fornyet interesse 
for vippeløft, som sammen med farge gir en 
klassisk look. En annen nyhet er at vi er mer 
åpne for naturfarger på extensions, som lys 
brun, mørk brun eller kobber. Og frisyrer! 
Man kan for eksempel nå få «spiky» vipper 
som Kim K. Vippeextensions er kommet for 
å bli, helt klart, men trendene vil bevege seg.

Katrine om: 
Naturlighet og symmetri
– Det nye er å være naturlig. Maskara klarer 
ikke denne looken, den vil alltid klumpe seg til.

Kundene har blitt mer opptatt av å ha en 
«no extension look». De vil gjerne gå ut av 
salongen og se ut som de ikke har noe på. 

Det er annerledes enn i 2012, da man ikke 
kunne få nok av tette, lange vipper! 

Man kan fremheve et ansikt bare med 
extensions. Det er en ny tilnærming. Et 
ansikt er sjelden helt symmetrisk, og man ser 
ofte at et øye er litt annerledes enn det andre. 
Dette kan man jevne ut med riktig styling. 
Har man for eksempel forskjellig øyehøyde, 
kan man balansere dette med extensions.

Det kan også være praktiske årsaker til at 
noen velger å få extensions. For eksempel 
hvis man har vært syk eller har dårlig syn, og 
derfor synes det er vanskelig å ta på maskara.

Katrine om: 
Oppstarten i bransjen
– Vipper er inspirerende og har forandret 
livet mitt, jeg var 36 år og med tre barn da 
jeg startet opp med dette. Jeg har holdt på nå 
i seks-sju år, men var i skjønnhetsbransjen fra 
før, og har bakgrunn både som negltekniker, 
makeupartist, hudpleier og frisør. 

I 1999 ble jeg utdannet negledesigner ved 
Tone Lise Akademiet, og hun har inspirert 
meg mye når det gjelder business og det å 
tørre å stå på egne bein: «Hvis jeg kunne 
gjøre det, så kan du også gjøre det!» Nå sprer 
jeg hennes holdning videre til mine elever.

Katrine om:
Faglig inspirasjon
– Jeg reiser en del på internasjonale kurs og 
konferanser. På Hollywood Lash Conference 
tar de inn speakers fra hele verden, og man 
sitter igjen med masse inntrykk og viktig 
informasjon som man kan ta med seg hjem. 

Kelley Baker Brows gir drømmebryn i Hollywood-
stil. Produktene er lette å føre på, pigmentene er 
riktig gode og de holder lenge.
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I Hollywood er det mer ekstreme looks enn 
her hjemme, og det er gøy å se hvor forskjel-
lige trendene er i andre land.  

Jeg var også på en konferanse i Australia 
i fjor, Lash Bash, med kun 28 deltakere 
fra hele verden. Jeg lærte mye om å være 
uavhengig og utvikle mitt eget konsept, så 
det var givende å være med på dette rent 
businessmessig. 

Jeg prøver å dra på et nytt kurs og en ny 
konferanse hvert år, for å være oppdatert. 
I tillegg er jeg dommer i internasjonale 
konkurranser, og reiser mye i forbindelse 
med det. Jeg har noen ganger hatt 28 flyreiser 
i året, og hadde aldri trodd at jeg skulle 
oppleve så mye!

Katrine om: 
Lash Bar-konseptet
– Lash Bar har vært gjennom en omstillings-
periode, og vi har nå fire salonger som driver 
som franchise. De ligger i Mo i Rana og 
Elverum, samt på Grünerløkka og Frogner i 
Oslo. Jentene som driver disse er håndpluk-
ket. Vi vil gjerne ha flere salonger, men har 
ikke dårlig tid. 

I tillegg driver jeg Lash Bar Akademiet, 
som er en selvstendig skole og ikke underlagt 
en leverandør. Jeg har flere kurs, men har 
nylig satt sammen en kurspakke bestående av 
fem kurs fordelt på seks måneder. «Bryn og 
vippetekniker 2019» heter det. 

Akademiet er 
«babyen» min, jeg 
dro til utlandet for 
å utdanne meg til 
vippelærer, har tre 
sertifiseringer og 

liker å være lærer. Jeg 
startet med å holde 
kurs i 2012, etter 
selv å ha tatt et kurs 
i Norge. Jeg merket 
at jeg satt igjen med 

mange spørsmål 
etterpå, og følte at jeg 

manglet mye trening. 
Det var bakgrunnen for at 
jeg ville sertifisere meg og 
skape en profesjonell skole 
hvor man kunne få en god 
grunnmur innen faget. 
Våre elever får masse 
oppfølging etter endt 
kurs, og de har også 
gratis tilgang til å 
trene mer med oss. 
Lykkes de, er jeg 
lykkelig.

Jeg er uavhen-
gig, og går god 

for og velger selv 
merkene vi bruker i salongen. Jeg jobber 
med de produktene jeg synes er bra, i tillegg 
til at jeg bygger egen merkevare og utvikler 
egne produkter. Foreløpig er det snakk om 
forbruksvarer, og kanskje kommer det lim og 
vipper etter hvert.

Katrine om: 
Vedlikehold av vipper
– For mange vil fremdeles det å få utført 
en vippebehandling være noe nytt. «Hva er 
vippeextensions? Hvordan utfører man det? 
Tåler vippene vann? Hvor lenge varer resulta-
tet?» Det er mye uvitenhet. 

Mange velger å få vippeextensions for å 
spare tid og se fresh ut 24 timer i døgnet. 
De synes det er mindre styr og ser penere ut. 
Det eneste man i prinsippet trenger å gjøre, 
er å sjamponere vippene på samme måte 
som man vasker håret på hodet. Man vasker 
de minst annenhver dag med vippesjampo, 
det er et skum i en liten flaske som man har 
lenge. Bruker man bare vann på vippene, vil 
det ikke løse opp fett og oljer fra huden.

Katrine om: 
Sminkeprodukter
– I og med at jeg har vippeextensions, føler 
jeg ikke behov for å bruke så mye sminke. 
Men jeg liker å markere brynene med Kelley 
Baker Brow Kit, som inneholder det man 
trenger for å style dem. Med vipper og bryn 

på plass, trenger jeg ikke så mye annet, 
bortsett fra litt sol i ansiktet og hudpleie fra 
Ripar.

Katrine om: 
Løsvipper, vippeserum og extensions
– Løsvipper, i form av remser eller punktvip-
per, er populært for yngre kundegrupper da 
det er rimeligere enn extensions. Extensions 
er for de som vil ha vipper hele tiden, enklere 
vedlikehold og en mer naturlig look. 

Vippeserum passer godt for kunder som 
har korte vipper, og kan gi en boost samt 
bedre grep for å feste på extensions eventuelt. 
Det er en rimelig måte å få lengre og fyldigere 
vipper på. 

Jeg har prøvd serum, og det fungerte, men 
fjernet ikke mitt behov for å bruke maskara, 
slik extensions gjør. Men for mange er vip-
peserum populært, og vi anbefaler det til 
kunder som har litt stusslige vippehår. Det 
kan brukes i fire til seks uker for å få en boost 
på produksjonen. 

Katrine om: 
18-års aldersgrense
– Vi legger ikke vipper på unge under 18 år. 
Det er interesse for det, men vi vil ikke være 
med på å si at «du ser ikke bra nok ut». De 
unge er naturlige og vakre. Samtidig er det jo 
dyre vaner å legge inn når du er så ung. 

Jeg har mødre som spør om datteren på 14 
kan få, men da stiller jeg spørsmål tilbake til 
mor: «Når venninnen kjøper en maskara til 
100 kroner og din datter kommer med et sett 
vipper til 600 kroner – hvilke signaler gir du 
da?» Jeg synes man bør være voksen og kunne 
betale for det selv, for å få det utført. 

Når du er ung, vil du ha vipper for å fikse 
på utseendet. Men de fleste av våre kunder 
er mødre i 30-årene som vil ha det praktisk. 
For dem – og meg – er dette en erstatning for 
maskara.

Lash FX Volume Up Mascara 
er Katrines favoritt til vippe-
extensions. Hun bruker den 
når hun trenger ekstra fylde, 
og den er lett å rense av.

Trenden går nå mot en mer naturlig look.



Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon.

Forhandler i Norge: 
tlf. 64 97 40 70   I   www.biovital.no
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– Jeg oppfordrer alle vippeteknikere, 
enten du er helt ny eller senior, til å 
melde deg på NM i vippeextensions, 
sier primus motor Sahar Ramezani. 
Mesterskapet arrangeres for fjerde 
gang i Oslo i månedsskiftet august-
september.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Design & Beauty

– Konkurransen har blitt bedre og større for 
hvert år, og antall deltakere har økt fra 30 
opp til 100 i fjor. Vi trenger en vippekon-
kurranse i Norge, et mesterskap der vi kan 
kjenne på konkurranse-sommerfuglene i 
magen og være delaktige i vårt lille samfunn. 
Det gir masse god erfaring.

Sahar Ramezani begynte med vipper i 
2013, og har bakgrunn innen internasjonal 
markedsføring, merkevarebygging, salg og 
sosiale medier. I snart seks år har hun drevet 
Facebookgruppen Lashes & Brows Norway. 

– Bransjen har eksistert i mange år, men 
det var først i 2011-2012 at det virkelig tok 
av her til lands. Jeg tenkte at vi manglet et 
forum og en konkurranse, så jeg tok kontakt 
med Katrine Carlie fra Lash Bar. Sammen 
stelte vi i stand det første NM i vippeexten-
sions under Health & Beauty-messen i 2016. 

Sahar og Katrine jobbet i en periode tett 
sammen i Lash Bar-systemet, men Sahar 
driver i dag sin egen salong, New Look, i 
Bergen sentrum. Hun er i tillegg leverandør 
av Elleebana vippeløft og Flawless Lashes by 
Loreta, samt at hun tilbyr kurs for etablerte 
salonger. 

– Mitt hovedfokus er å øke standarden og 
kvaliteten, hjelpe bransjen opp og frem. Jeg 
vil gi en forståelse av hvor viktig det er med 
grundig opplæring, helse og HMS, og snak-
ker blant annet om sikkerhet rundt lim, øyets 
anatomi og hårets syklus, forteller hun.

Å arrangere NM innebærer seks til åtte 
måneder med forberedelser og etterarbeid 
som ikke er lønnet. Sahar vil gjerne ha med 
flere frivillige fra bransjen, og oppfordrer alle 
som har lyst, til å bidra under konkurransen.

– Magasinet Lash Inc er med som sponsor 
og dommer hvert år. Vi ønsker også flere nor-
ske dommere, så vil du være «gulvdommer» 
eller live-dommer, ta kontakt! Oppgaven blir 
da å passe på at de som konkurrerer følger 
reglene og får den hjelpen de trenger. Dom-
merne får ikke lov til å dømme utøvere som 
de kjenner, og de kryssjekker hverandre hele 

tiden. Vi har også spurt konkurrenter som er 
distributører eller trenere om å være poeng-
kontrollører.

Sahar har jobbet med events i mange år, 
og elsker denne typen arrangementer. Det er 
mange regler å forholde seg til, og hun har 
reist mye rundt og fått et innblikk i hvordan 
slike konkurranser drives på verdensbasis. 
Hun har også vært dommer i flere internasjo-
nale vippekonkurranser.

– I fjor gjorde vi live-sending av all døm-
ming. Det ligger mye hardt arbeid bak, og 
samtlige kroner vi får inn brukes på eventet, 
sier hun.

Utøverne deler ofte med seg mye følelser 
i månedene før NM. De kan angre på at de 
meldte seg på, være nervøse og redde, og 
synes at det er en skummel arena. 

– Det blir veldig åpenlyst at det konkur-
reres når det gis poeng. Så vi må motivere og 
oppmuntre folk til å bli med. Jeg blir veldig 
rørt oppi alt dette, det er så mye følelser 
involvert. Men jeg oppfordrer folk til å stille 
opp og ikke være redde! 

Det finnes kriterier på hjemmesiden og 
info om poenggivning slik at man kan 
forberede seg. Det er de samme kriteriene 
som brukes i tilsvarende konkurranser på 
verdensbasis. 

– Jeg er opptatt av at alle skal ha en god 
opplevelse av NM, og vil gjerne ha innspill 
og tilbakemeldinger fra deltakerne. Vippeløft 
ble innført som en ny kategori i fjor. I 2020 
sikter vi oss inn mot å arrangere mini-NM 
eller Lash Battles i store byer, som kvalifi-
sering til NM. Vi vurderer også å gjøre et 
nordisk mesterskap, røper Sahar Ramezani til 
KOSMETIKK.

MESTERSKAP I VIPPER

Sahar Ramezani arrangerer NM i vippeextensions 
31. august til 1. september.

Det nærmer seg et nytt NM i vip-
peextensions! Årets mesterskap blir 
det fjerde i rekken.





Ny serie for vipper
Dermanor lanserer Grande Cosmetics, et 
bestselgermerke innen vipper som lover 
klinisk beviste resultater ispedd en god 
dose glamour. Det er spesielt 
det vekststimulerende serumet 
GrandeLASH-MD 
som har vekket opp-
sikt blant forbrukere 

og vunnet 
mange priser. 
Det frem-
mer lengre 
og tykkere 
vipper innen fire til seks uker, og gir 
full effekt etter tre måneder. Grande 
Cosmetics har også brynserum, vip-
peprimer og pleiende maskara.

Bli ekspert på vipper og bryn
I mer enn 70 år har RefectoCil vært et 
ledende merke innen farging av bryn og 
vipper. Nytt nå er RefectoCil Academy, 
som introduseres eksklusivt i Norge gjennom 
selskapet Thorsen Biovital. 

Kurset gir økt kompetanse innen bryn- og 
vippestyling, og ved bestått eksamen vil du 
motta diplom. Det faglige opplegget passer 
både for deg som nettopp har startet karri-
eren i frisør- eller skjønnhetsbransjen, og deg 
som har jobbet med dette i mange år. 

Lekre løsvipper
* Ardell Remy Lashes er en ny kolleksjon 
med premium-vipper laget av ekte men-
neskehår med Invisiband for å etterlikne 
naturlige vipper med max volum. Finnes i tre 
varianter.
* Mii Cosmetics har håndlagede vipper som 
kan brukes flere ganger. Uansett om du er ute 
etter en naturlig look eller et mer dramatisk 
resultat. Hver pakke inneholder vippelim.

Vippeserumet GrandeLASH-MD 
er en bestselger på Sephora.

Thorsen Biovital tilbyr utdanning som bryn- og 
vippekonsulent.

DÅDYRBLIKK
Snarveien til

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Sisley og produsentene
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5 maskaranyheter
❶ So Volume fra Sisley 
gir lange, fyldige 
«oversize» vipper, 
og inneholder en 
cocktail av pleiende 
vitaminer og pepti-
der som også styrker 
og stimulerer vippene 
på sikt. Det loves 
resultater etter bare fire 
ukers bruk.

❷ Drama Volume Volcanic Minerals 
Mascara fra Korres inneholder vulkanske 
mineraler som gir intens farge, samt peptider 
og vitaminer som får vippene til å se sunne, 
fyldige og sterke ut. Formuleringen skal ikke 
smitte av eller drysse.

❸ Osaka Matsuge er oppfølgeren til den 
populære maskaraen Tokyo Matsuge, og 
gir volum og fyldig finish uten klumper. 
Fiberformuleringen er lett og hurtigtørkende, 
omslutter hver øyevipp og fjernes med varmt 
vann.

❹ Løsningen for deg med 
ultrasensitive øyne! Ooh-La-
Lash Volumizing Mascara 
fra VMV Hypoallergenics gir 
vakre vipper uten allergener, 
dryss og sammenklistring av 
vippene.

❺ Dior oppdaterer formu-
leringen på sin klembare 
maskara i fleksibel tube, og 

lanserer Diorshow Pump ’N’ 
Volume HD. Her loves det veldefi-
nerte vipper med XXL volum! Produk-
tet inneholder pleiende vitamin B5, og 
fjernes med varmt vann.

FOLLOW US! @ikoo_nordics

& RINSE FREE

No need to jump into the shower each time to refresh your style, 
let our Dry Shampoo Foams and Hair Fresh-Ups do the work.

WATERLESS HAIRCARE IS IN!

EXTEND YOUR GOOD HAIR DAY, EVERYDAY
HAIR FRESHUPS

More luxurious than a spray and smells better too. 
No more white residue and adds lift to lackluster styles. 

CLEANSES HAIR ONTHEGO
DRY SHAMPOO FOAM

Absorbs oils and debris from the hair. Great for after the 
gym or when jumping from one appointment to the next. 

15-årsjubileum for Hypnôse
Hvert minutt selges det 13 eksemplarer av Lancômes ikoniske 

Hypnôse-maskara verden over. I år fyller den 15 år! 

I Hypnôse-serien finner du den originale Lancôme Hypnôse, i tillegg 

til Hypnôse Volume-à-Porter som definerer og forlenger vippene, 

Hypnôse Drama som gir et mer intensivt volum, og Hypnôse Doll 

Eyes som fokuserer på både volum og separasjon av vippene. 

Det finnes også vannfaste versjoner av samtlige.



20 | KOSMETIKK 2 2019

Mange sverger til castorolje for å få 
sterkere og fyldigere bryn og vipper. 
Men fungerer denne oljen, og hvor-
dan skal den brukes? Vi spurte Ma-
rina Engervik, gründer av det norske 
hudpleiemerket Marina Miracle.

Hva er castorolje?
– Castorolje (ricinusolje) er en olje som 

fremstilles fra frøet av ricinusplanten. Det 
er en veldig tykk olje med en konsistens 
som honning eller sirup. Oljen er kjent for 
å styrke håret fordi den inneholder et bredt 
utvalg av mineraler og fettsyrer som er viktige 
for å gro et friskt og sterkt hår.

Hvordan fungerer det?
– Den tykke oljen har et veldig høyt 

innhold av ricinolsyre, en omega-9-fettsyre. 
Denne syren er antibakteriell, og derfor svært 
effektiv mot bakterier og sopp som kan bidra 
til å hindre en sunn hårvekst. Fordi oljen 
også er veldig tykk, kan den bidra til å hindre 
håravfall. 

Omega-9-fettsyrer er nærende for både hår 
og hårsekk, og har en unik evne til å være 
dypt gjennomtrengende. Dette gjør at oljen 
er i stand til å gi næring inn i porene og hår-
sekkene som produserer hår. Castorolje har 
derfor blitt priset verden over for å styrke hår, 
vipper og bryn på en naturlig og trygg måte.

Hvordan bruker man castorolje?
– Man kan bruke kun castorolje og 

applisere den på vipper og bryn med en ren 
maskarakost. Men castoroljen får en ekstra 
god effekt hvis den formuleres sammen med 
andre virksomme ingredienser. Du finner den 
ofte i bryn- og vippeserum eller i makeuppro-
dukter som maskara og øyebrynspenn.

Får man lengre vipper av castorolje?
– Både ja og nei. Castorolje inneholder 

ikke noe stoff som vil få hår til å vokse, men 
oljen har en unik evne til å virke nærende på 
vippene. De blir fyldigere og sterkere slik at 
du beholder flere av dine vipper, som igjen 
gir lengre vipper – helt naturlig! 

Marina Engervik sverger til 
vippeserum med castorolje. 

Naturlig vippepleie

■ Multifunksjonell olje 
■ Fargeløs, klar eller svakt gulaktig
■ Styrker håret og hindrer håravfall

■ Inneholder mye mineraler og fettsyrer
■ Antibakteriell

■ Rik på omega-9
■ Tykk konsistens

■ Kjent under navnene castorolje, lakserolje, 

amerikansk olje og ricinusolje

Ricinus 
communis oil

Castorolje utvinnes fra Ricinus communis (oljeplante) 
og gir inntrykk av mer fyldige og glossy vipper.

Øyevippenes livssyklus
Øyevippene skiftes ut cirka hver hundrede dag, og har en relativt lang hvilefase 

etter at de er ferdig utvokst, før de til slutt løsner for å gi plass til nye vipper. 

Dermed er det om å gjøre å få vippene til å sitte lengre på i hvilefasen. 

Med et effektivt vippeserum kan du også forlenge vekstfasen, 

slik at vippene blir lengre og fyldigere. 

Veksten er individuell, men i gjennomsnitt vokser øyevippene 

en millimeter i uken. De blir tynnere med alderen, 

akkurat som hodehåret, og kvaliteten blir dårligere. 

Castorolje er også kjent som lakser-
olje, ricinusolje og amerikansk olje.
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Vi kommer til å se en enorm boom 
av ulike pre- og probiotika-stammer 
i hudpleien. Klarer vi å styrke de 
nyttige bakteriene på huden, vil de 
dårlige bakteriene ikke trives. 

Tekst: Jessica S Kempe

Aldri tidligere har vi sett så mange tilfeller av 
allergier og hudproblemer som akne, eksem 
og rosacea. Ikke bare hos voksne, men også 
i stadig større utstrekning hos barn. Det kan 
skyldes at vi har utviklet en mer sofistikert 
hygiene som virker negativt på vårt mikro-
biom – bakteriene som finnes på huden. 

– I skjønnhetsindustrien er bakterier det 
alle snakker om akkurat nå, og det vil føre 
til en ny æra innen hudhelse. Flere av de 
store, globale hudpleieleverandørene forsøker 
å utvikle probiotisk hudpleie med levende 
bakterier som er stabile på huden, sier Juanita 
Killian, forsker og produktutvikler ved hud-
pleiemerket Nimue. 

I huden finnes det en stor mengde gode 
mikrober som fungerer som en barriere. 

– De beskytter huden slik at dårlige bak-
terier ikke får feste og kan formere seg, det 
gjelder for eksempel ved eksem og akne. 

En mikrobe er en mikroorganisme som 
ikke kan ses med det blotte øye. Det kan 
være bakterier, gjærsopper, virus og mugg. 
For hver menneskelige celle i kroppen har vi 
ti mikrobeceller, og uten disse dør vi. 

– Vi kan ikke forbrenne mat, og heller ikke 
danne visse vitaminer og aminosyrer 

uten disse. Dessuten har de 
stor betydning for 
vår hudhelse, forkla-

rer Juanita Killian. 
Formålet med 

probiotisk hudpleie er å 
stimulere de gode mikro-
bene, og gjennom dette 

hemme de bakteriene som 
er skadelige for huden. 

 – Probiotika, det vil si levende bakterier, 
styrker hudens barrierefunksjon og hjelper 
med å beholde fuktigheten. En velfuktet hud 
er også mindre utsatt for å få rynker. Dessu-
ten stimulerer probiotika til økt produksjon 
av melkesyre og hyaluronsyre, sier Killian.

Det er bare noen få varemerker som har 
lyktes med å ta frem hudpleie med levende 
bakterier, og teknikken regnes for å være 
vanskelig.

– Påføring av levende bakterier på huden 
er fortsatt veldig ukontrollert, og det finnes 
ennå ikke tilstrekkelig med forskning. Bare 
det å utvikle forpakninger for denne typen 
hudpleie er en utfordring, ettersom konserve-
ringsmidlene i produktene kan bryte ned de 
levende bakteriene, sier Juanita Killian.

Nimue har nylig valgt å lansere hudpleie 
med prebiotika, som innebærer mat til de 
gode bakteriene på huden. Får de gode vilkår, 
bidrar det til at de dårlige bakteriene ikke 
trives. 

Som en konsekvens av den økende interes-
sen for bakterier i hudpleie, tror Juanita 
Killian at noen av våre hudpleierutiner vil 
forandres:

– Vi må tenke på hva som forstyrrer de 
gode bakteriene, og spørre oss om syrer og 
eksfoliering virkelig er bra for huden. Dreper 
vi for mye bakterier? Jeg tror det kommer til 
å bli mye fokus på hvordan vi kan opprett-
holde en god hudbarriere, sier hun.

� HUD

BAKTERIE

BOOM

God hudhelse
 ■ Minimer alle livsstilsfaktorer som kan forår-

sake en usunn hudbarriere, som usunn kost, for 

mye sol, utilstrekkelig med søvn, forurensning og 

for mye stress. 

 ■ Bruk produkter som forsterker hudmembranen 

og prøv å ha en sunn livsstil. Hele 80 prosent av 

huden påvirkes av livsstil, og en god helse bidrar 

også positivt til hudens helse.

Dr. Juanita Killian 
fra Nimue. 

Prebiotic Super Fluid brukes 
sammen med profesjonelle hud-
behandlinger fra Nimue. 

ProbioSense fra Dr. med. 
Christine Schrammek inneholder 
både pre- og probiotika.

Superfood-serien fra Elemis inneholder prebiotika og 
forskjellige typer supermat.

Skin Treat Anti-Blemish Body 
Treatment og Gel Cleanser bekjem-
per urenheter med blant annet 
tetreolje, sink og prebiotika.
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– En estetisk behandling skal ikke 
forandre et menneske, men gjøre 
han eller henne til en bedre og pig-
gere versjon av seg selv, mener dr. 
Hadde Kader. Han er en av Sveri-
ges mest etablerte og ettertraktede 
behandlere innen Botox, fillers og 
ansiktsløft uten kniv. 

Tekst: Jessica S Kempe

Hadde Kader eier Doctor_K klinikken i 
Stockholm, driver med kursvirksomhet og 
reiser verden rundt og utfører behandlinger.

Han innledet karrieren sin i London, der 
han arbeidet med kjeve- og implantatkirurgi. 
Men etter en tid valgte han å spesialisere seg 
på kosmetiske injeksjoner, og flyttet hjem til 
Sverige. 

I fire år arbeidet han med å holde foreles-
ninger og kurs for ulike farmaselskap, før 
han bestemte seg for å åpne sin egen klinikk, 

Doctor_K. I dag driver han også Doctor_K 
Academy og er trener for Allergan Medical 
Institute, AMI. 

– Jeg har fra starten jobbet for naturlig 
skjønnhet, og våget tidlig å si nei til klienter, 
men mange syntes ikke noe om det. Å være 
for naturlighet var et kontroversielt stand-
punkt, sier han, og legger til at det nå finnes 
en helt annen kunnskap, og at det går an å 
gjøre inngrep som ikke synes. 

– Mitt konsept bygger på finesse, kunst, 

TREND FOR 
NATURLIG SKJØNNHET

«Scandinavian Beauty» er et velkjent begrep 
innen hudpleie, men nå vil dr. Hadde Kader 
også knytte det opp mot estetiske behandlinger 
som gir naturlige resultater. 
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Årets trender
– Vi ser fremfor alt to mikrotrender og 

to store gjennombruddstrender. Når det 
gjelder mikrotrender, ser vi at lepper/

kinn er populære områder å behandle, 
parallellt med kjevelinje/hake. Etterspør-
selen etter dette økte i fjor, og ser ut til å 

fortsette å øke i år.
Når det gjelder gjennombruddstrender, 
ser vi at stadig flere menn søker hjelp. 
Dette er et fremtidig marked, og det er 
ikke uvanlig at en nybakt pappa på 34 
år vil få hjelp for ikke å se trett ut. Den 

andre store gjennombruddstrenden er en 
«global face lift», der man utfører mange 
behandlinger for å få et naturlig resultat.

Forebygge  
aldring

1. Ved hjelp av Botox minskes rynker 
som har oppstått på grunn av mimikk. 

2. Fillers tilfører volum i ansiktet og bidrar 
til å begrense tyngdeloven.

3. Bentap hører med til aldringsproses-
sen, men kan bremses ved å tilføre 

en mikroskade i benet som stimulerer 
reproduksjonen.

mote, design og her kommer også hud 
inn i bildet med estetiske behandlinger. 
Alt smelter sammen til ett. Jeg kaller dette 
«Scandinavian Beauty», og vil gjøre det til 
en verdenstrend, sier han.

For å forynge og forskjønne trekk med 
finesse og naturlighet arbeider dr. Kader 
med strategiske behandlinger der han følger 
kundens proporsjoner. Han analyserer 
grundig og ved hjelp av 3D-modellering, 

for at både han og kunden selv skal forstå 
hva som behøver å gjøres. 

– På denne måten får kunden også en 
oppfatning av hvordan andre ser på han/
henne, og kan ta en bevisst beslutning 
basert på kunnskap.

Dr. Kader fremholder at det er viktig å 
ikke bare behandle et enkelt område eller 
en spesifikk rynke, men forstå ansiktets 
aldringsprosess, og ut ifra det tilpasse 
behandlingen med ulike typer fillers og 
teknikker. Det er altså ikke bare ett punkt i 
ansiktet som behandles, men mange.

– Vi snakker om «global face-metoden», 
som spås å bli årets store trend. Den bygger 
på Allergans MD Codes, Medical Codes, 
der man utfører injeksjoner på spesifikke 
punkter i ansiktet koblet til følelse. Det kan 
være at personen synes å se trett ut, og for 
å behandle dette finnes det MD-koder som 
viser eksakte injeksjonspunkter i ansiktet. 
På denne måten skapes et harmonisk ansikt 
med naturlige overganger, og vi får en wow-
effekt i resultatet.

I sine behandlinger vever han også inn 
studier fra implantatkirurgien i forhold til 
hvordan ben aldres og påvirker ansiktet.

– Bentap er en naturlig del av aldringen, 
og vi mister benvolum i så vel kjeve som 
hake og nese. For å motvirke bentap kan 
man tilføre en mikroskade i benet når 
man injiserer. På denne måten stimuleres 
ben-reproduksjonen og aldringsprosessen 
bremses opp.

Å behandle kjevelinje og hake er en stor 
trend nå, ikke minst blant menn. 

– Menn er virkelig et kommende marked, 
vi kan snakke om en gjennombruddstrend, 
sier han, og peker på hvordan man skaper 
mannlige respektive kvinnelige trekk. 

– For kvinnelige trekk arbeider man med 
myke, runde overganger, og for mannlige 
trekk vil man gjenskape grove, skarpe linjer. 
Her må man injisere en tykkere filler som 
etterlikner ben for å skape kanter.

Dr. Kader jobber med Juvéderm-serien, 
som har åtte forskjellige typer av filler å 
velge blant. De er beregnet for ulike deler 
av ansiktet og ulike dybder.

– Visse gir «hard» utfylling og passer til å 
legge dypt under huden, de kan eksempelvis 
brukes i kinn for å skape volum. Andre er 
«tynnere» og gir en mer diskret volumøk-
ning, som passer bedre i for eksempel lepper.

Når en behandling er avsluttet, er det 
viktig at en hudterapeut er med og følger 
opp resultatet.

– Huden er som en vegg som må tas hånd 
om. Det må være et samspill mellom lege, 
hudterapeut og klient for å bygge den beste 
«veggen», sier han.

Konseptet til 
Doctor_K

Alle behandlinger begynner med en 
grundig konsultasjon der man benytter 
seg av fotografering og 3D-modellering. 

Man følger kundens naturlige propor-
sjoner, og et ansiktsløft skapes med 

«global face-metoden» for å forynge og 
forskjønne hans eller hennes trekk. Det 

skal også være en unik opplevelse å 
komme til Doctor_K klinikken. 

– Vi har lagt ned mye på innredning og 
kunst, og ville skape en klinikk som er 
internasjonal, en blanding mellom Mar-
rakesh og Paris, sier dr. Hadde Kader.
Unikt for Doctor_K er også luksusbe-

handlingen The Library, som innebærer 
å bli hentet i en luksuriøs bil, få servert 

drikke og litt mat, og deretter en grundig 
konsultasjon med dr. Kader som også 

omfatter en videoanalyse. 
– Mitt mål er å åpne flere klinikker, 

gjerne med utgangspunkt i Skandinavia, 
sier han. 

I Doctor_K klinikken legges det blant annet stor 
vekt på innredning og kunst.



Allmennlege Karim Sayed og plas-
tikkirurg Bjørn Tvedt går i bresjen 
for å øke kunnskapsnivået hos 
fagpersonell og forbrukere med den 
nye organisasjonen Norfem. Det er 
nå mulig å melde seg inn.

Tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Foto: iStock, Gunnhild Bjørnsti og Anne Valeur/

Senzie Medispa 

Norfem står for «Norsk forening for kvalitet 
i estetisk medisin», og skal blant annet jobbe 
for å styrke kunnskapen til leger og sykeplei-

ere, og heve omdømmet til bransjen.
– Målet er å få med både medisinsk 

personell og leverandører, sier allmennlege 
Karim Sayed, som utfører ulike laser- og 
injeksjonsbehandlinger på Senzie Medispa 
i Oslo. Sammen med Bjørn Tvedt, som er 
plastikkirurg på Akademikliniken, er han en 
av initiativtagerne til Norfem.

I dagens Norge er ikke fillers tolket som 
et medikament, og man trenger ikke være 
medisinsk utdannet for å sette Botox og 
fillers. En frisør kan etter klipp og farge tilby 
injeksjoner. 

Mangel på lovregulering tiltrekker feil type 
mennesker i gråmarkedet, som er ute etter 

Norfems styre
Norfem står for «Norsk forening for 

kvalitet i estetisk medisin». Styret 

består av Bjørn Tvedt (plastik-

kirurg/øre-nese-hals), Karim Sayed 

(allmennlege), Wai Man Chan 

(allmennlege), Miray Al-Mustafa 

(dermatolog), Nanna Vinje (estetisk 

sykepleier) og Elin Langeland 

(estetisk sykepleier). Se mer på 

norfem.no.

Norfems 
målsetting

■ Forene alle behandlere innen 

estetisk medisin som har relevant 

medisinskfaglig bakgrunn: Leger, 

sykepleiere og tannleger.
■ Eget medlemskap for leveran-

dører som driver etter foreningens 

standarder.
■ Retningslinjer for god behand-

lingsskikk, markedsføring og etikk
■ Bidra sammen med tilsynsmyn-

dighet til at bransjestandard følges
■ Referanseplattform for pasien-

ter som søker informasjon om 

behandlinger
■ Referanseplattform for pasienter 

som søker kompetente behandlere
■ Referanseplattform og faglig 

møtested for medlemmer
■ Statistikk og forskning

■ Komplikasjonsregistrering
■ Sertifiseringsorgan – sertifise-

ringsprøve og kompetansebank 

for medlemmer
■ Krav til kontinuerlig faglig utvik-

ling for medlemmene

– VI MÅ HEVE OMDØMMET TIL BRANSJEN
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kjapp profitt, og som ikke alltid har pasien-
tens sikkerhet i fokus. 

– Komplikasjoner kan oppstå, i verste fall 
kan en filler som treffer en blodåre med for-
bindelse til øyet føre til blindhet. Det er over 
150 tilfeller av det i verden i dag. Jeg sier ikke 
dette for å skremme, men for å informere, 
sier Bjørn Tvedt. 

Noe må gjøres for å bedre pasientsikker-
heten.

– Det vil alltid være en fare for komplika-
sjoner knyttet til estetiske behandlinger, selv 
«enkle» injeksjoner. Det hviler et stort ansvar 
på estetiske behandlere. Men hvis noe uforut-
sett skjer, har vi, som besitter faglig kom-

petanse, kunnskap og utstyr for å håndtere 
det. Komplikasjoner må noen ganger kunne 
håndteres raskt, tilføyer Karim Sayed.

Via Norfem skal legene drive opplys-
ningsarbeid til alle som ønsker informasjon 
om behandlinger av estetisk-medisinsk art. 
De mener det er et skrikende behov etter 
seriøs informasjon i dag. 

Noen kan være engstelige etter å ha sett 
skrekkeksempler på feilbehandlinger. Andre 
vil lære om muligheter og alternativer, men 
vet ikke hvordan man skal gå frem for å finne 
de seriøse aktørene. 

– Vi har nå lansert nettsiden vår, norfem.

no, og har som mål å ikke bare tiltrekke 
oss fagmiljøet, men å være en portal for 
forbrukere. Vi skal på sikt lage en oversikt 
over kvalifiserte medlemmer som følger 
etiske retningslinjer og gjennomgår en årlig 
faglig oppdatering. Det vil skape trygghet 
for forbrukerne og styrke omdømmet til vår 
bransje, sier Sayed.

De etiske retningslinjene er svært viktige 
i et fagfelt som må utøves på en forsvarlig 
måte.

– Vi må tenke etikk hele tiden. Slik som 
journalister forholder seg til Vær Varsom-
plakaten, skal Norfem virke som en estetisk-
medisinsk Vær Varsom-plakat. Vi skal sørge 

– VI MÅ HEVE OMDØMMET TIL BRANSJEN

«En dyktig behandler 

må ha høy faglig 

kompetanse, gode 

ferdigheter, forstå-

else for estetikk og ikke 

minst psykologi»
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for strengere kontroll innad enn det loven 
tilsier, forklarer Sayed. Villedende reklame vil 
bli slått ned på. 

Norfem vil gi mange fordeler til med-
lemmene, som prosedyre og protokoll ved 
komplikasjoner, dialog med myndighetene, 
tilgang på eksperter, tilbud om kurs, opplæ-
ring og sertifisering av behandlere. 

– Det skal være krav til hva man skal kunne 
for å være godkjent som estetisk-medisinsk 
behandler, ikke bare faglig, men også estetisk, 
forklarer Tvedt.

Et tiltrekkende utseende kan gi mange 
fordeler. Som høyere lønn, ofte bedre karak-
terer og bedre service, viser studier. 

Noen er født med et pent ansikt og drar 
fordeler av det. Andre har kanskje ikke et 
like tiltalende ytre. Skal man da unne seg å 
fikse på ansiktstrekk, som en skjev nese eller 
utstående ører? I dag er dette fullt mulig, og 
akseptert i mange miljøer. 

Etter hvert som man blir eldre kommer 
aldringstegn som rynker, slappere hud og 
tyngre øyelokk. Mulighetene for å forskjønne 
utseendet er til stede, for eksempel med 
kirurgi, laser og innsprøytninger. 

Noen velger å investere i seg selv med 
panneløft, oppstramming av konturer og inji-
sering av fillers og Botox (botulinumtoksin). 
Andre forskjønner kroppen med å bedre på 
konturer, foreta fettsuging og forstørre eller 
forminske brystene.

– Det å kjenne seg fornøyd med hvordan 
man ser ut, gir økt livskvalitet. Det viser 
mange studier, sier Bjørn Tvedt.

Klientene får et nytt liv, ikke bare for å ha 
rettet opp «feil», men fordi hverdagene kjen-
nes bedre. 

Aksepten for estetisk medisin øker her 
til lands, men noen kvier seg likevel for å ta 
kontakt for behandlinger. Årsaken kan være 
alt fra usikkerhet med hensyn til hvem de 
skal oppsøke, til mangel på informasjon. 

– På Akademikliniken har jeg mest «van-
lige» kvinner og menn som klienter. De 
ønsker å bedre utseendet sitt for å se mer 
vitale og sunne ut, eller utføre korrigeringer, 
sier Bjørn Tvedt. 

Både han og allmennlege Karim Sayed 
mener det er viktig med en grundig konsulta-
sjon for hver pasient, der man kartlegger 
mulighetene og behovene for den enkelte. De 
er begge opptatt av å være ekstra oppmerk-
somme på unge mennesker, som er den mest 
sårbare målgruppen. 

– Unge har ofte større behov for aksept 
og anerkjennelse enn voksne, og har i tillegg 
lavere risikoterskel. Det gjør at de er mer 
påvirkelige og kan lettere bli ledet til estetisk-
medisinske behandlinger som ikke bør 

utføres i det hele tatt, forklarer Sayed. 
I tillegg har kanskje så mye som fem 

prosent av befolkningen «body dysmorp-
hic disorder» (BDD) som gjør at personen 
ikke ser sitt eget utseende på en realistisk 
måte. Disse er overrepresentert i en estetisk-
medisinsk praksis, og BDD er mest utbredt 
blant unge mennesker. Pasienter med BDD 
frarådes plastisk kirurgi, og helsepersonell må 
kunne si «nei».

I tillegg til en seriøs, faglig behandling 
legger legene vekt på den estetiske forståelsen. 
Tvedt viser frem en plansje av ulike ansiktsut-
trykk og personligheter. 

– Når vi skal veilede klienter om hvilke 
muligheter som finnes for den enkeltes utse-
ende, tar vi oss god tid til konsultasjonen. 
Det å høre hva kunden forventer er viktig, 
og hvilken livsstil de har. Hvis en person har 

en jobb som krever autoritet, kan et for høyt 
panneløft få uttrykket til å se litt forbløf-
fet ut, noe som ikke passer vedkommendes 
profesjon. 

Tvedt viser også frem eksempler på linjer 
og proporsjoner. 

– Har en person myke ansiktskonturer, 
stemmer det ikke å løfte øyebrynene med 
harde linjer. En viktig del av jobben er å se 
det estetiske med balanse og form i samspill 
med personens utgangspunkt. 

Utviklingen innen fagfeltet går mest på at 
metodene og ferdighetene blir stadig bedre, 
og ikke så mye på nye maskiner.

– Man kan ta kurs i mange år for å spesiali-
sere seg med fillers, lasere og ulike teknikker. 
Det tar tid å bli virkelig god. Jeg holder på å 
lage kurs for leger og sykepleiere som trenger 
opplæring og oppdatering innenfor det store 
faget vårt, avrunder Karim Sayed.

Bjørn Tvedt
Bjørn Tvedt har medisinsk embetseksamen 

fra Universitetet i Bergen i 1996. Godkjent 

spesialist i plastisk og rekonstruktiv kirurgi i 

2008, og godkjent spesialist i øre-nese-hals 

kirurgi i 2009 ved Rikshospitalet i Oslo.

 

Tvedt er en av to i Norge som er 

internasjonalt sertifisert ansiktskirurg av 

IFFPSS  (International Federation of 

Facial Plastic Surgery Societies), 

den mest anerkjente sertifiseringen i 

plastisk og rekonstruktiv ansiktskirurgi. 

Han er kjent for sitt estetiske blikk, har lang 

erfaring i bryst og kosmetisk kirurgi, og 

innførte som første i Norge avansert figurfor-

ming med BBL og HiDefLipo på Akademikli-

niken Oslo i 2013.

Karim Sayed
Dr. Karim Sayed er utdannet allmennlege 

ved Universitetet i Oslo. Han har 10 års 

erfaring med injeksjonsbehandlinger, og er 

medisinsk ansvarlig og lektor på Universite-

tet i Sørøst-Norge (kosmetisk-dermatologisk 

studie). Der underviser han blant annet i 

laser og komplikasjoner ved filler- og andre 

injeksjonsbehandlinger. 

Dr. Sayed er født i Norge med norsk mor 

og libanesisk far. Han vokste opp i Oslo og 

Dubai, der han gikk på ungdomsskole og 

videregående på britisk skole. Han prakti-

serer ved Senzie Medispa, har tidligere vært 

trener for Teoxane Sveits og er nå trener 

for Allergan. Sayed er også overlege ved 

Gatehospitalet. 

«En mer seriøs og utdannet bransje 
skaper tillit og gir trygghet»
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SOMMER og 
solbeskyttelse

Huden skal tåle solen hele livet, og selv om den er fantastisk  
på mange måter, kan for mye bli skadelig. Nordmenn er på verdenstoppen i  

antall tilfeller med hudkreft som oppdages hvert år. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Sisley
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– En av grunnene til dette er 
vårt forhold til solen. Vi bor 
i et land med flere regndager 

enn soldager, og når vi reiser på påskefjellet, 
til Syden, ligger i solarium eller har en solrik 
sommer, så går vi «all in». 

Huden vår, som er vant til ullgenser og 
mørketid, får sjokk når den «av-og-på-soles» 
gjennom året, og hvis man i tillegg er sløv 
med solkrem så blir cellene skadet. Cellene 
tåler en støyt, men om de repetitivt blir 
ødelagt og slitt av sol og frie radikaler, så vil 
til slutt genmaterialet (DNA-et) i cellene bli 
ødelagt. Når det skjer, får vi det som heter 
celleforandringer, som er forstadiet til kreft, 
sier kosmetisk dermatologisk sykepleier 
Helene Skoje ved Senzie Medispa i Oslo.

Det å ha et sunt forhold til solen innebæ-
rer flere ting, men generelle råd er å bruke 
solkrem, søke skygge når solen er sterkest, og 
bruke dekkende plagg og solbriller (spesielt 
på barn) for å skjerme mot strålene.

Regningen for uforsiktig soling i tenårene 
og tidlig i 20-årene kommer gjerne i 40-års-
alderen, og det er alltid bedre, rimeligere og 
lettere å forebygge enn å reparere skader. 

– Det er viktig å ta i betraktning at solens 
UV-stråler står for 80 prosent av hudens 
aldring. Solskader du pådrar deg i ung alder 
kan føre til for tidlig aldring i form av rynker, 
linjer, grov hud, sprengte blodkar og generelt 
dårlig hudkvalitet, sier Helene Skoje.

UVA-stråler er til stede året rundt, selv 
når det er overskyet, og det er viktig også å 
beskytte seg mot disse. Helene Skoje mener 
derfor at solkrem bør brukes hele året. 

– Det mange ikke vet, er at en ordentlig 
solkrem verken gjør huden tørr eller fet, og er 
en utmerket primer for makeup. Solkrem er 
den beste og rimeligste antiage-kremen som 
finnes.

Det er også lurt å supplere med et C-vita-

minserum under solkremen. Det hjelper til 
med å beskytte cellene mot de frie radikalene 
som sollyset skaper. 

– De frie radikalene er kjent for å angripe 
hudens friske celler, og solkrem alene klarer 
ikke å bekjempe disse. Derfor er det viktig å 
tilføre antioksidanter i form av C-vitamin. 
Det nøytraliserer de frie radikalene, og kan 
også bidra til å reparere gamle solskader i 
huden.

Mange sier at de bruker solkrem, men 
sannheten er at de aller fleste bruker for lite 
produkt. Ansikt og hals skal ha en teskje med 
solkrem for å oppnå den solfaktoren som står 
på tuben.

– Jeg anbefaler alle å bruke 30 til 50 i 
faktor, med mindre de går på hudpleie som 
inneholder esterform av A-vitamin (retinyl 
palmitat), da kan faktor 15 til 20 være nok, 
sier Helene Skoje. 

Hun mener at en solkrem helst bør 
inneholde det vi kaller fysisk filter. Det er 
ofte sink- eller titandioksid som er tilsatt for 
å reflektere solstrålene bort fra huden. Til 
sammenlikning vil et kjemisk filter absorbere 
strålene og gjøre de om til varme i huden. 

– Spesielt de som er utsatt for soleksem 
og rosacea har svært god nytte av å velge en 
solkrem med fysisk filter, sier Helene Skoje.

Hudlege Anita Dhirad, som har praksis i 
Drammen, understreker også at det er viktig 
å bruke nok solkrem, cirka 45 ml for en 
voksen kropp. 

– Hvis vi ikke påfører den mengden som 
brukes ved tester, får vi ikke den solfaktoren 
som oppgis på produktet. SPF er et mål på 
hvor godt en solkrem eller spray beskytter oss 
mot UVB-stråler. SPF 30 filtrerer bort cirka 
96 prosent av UVB-strålene, mens SPF 50 
tar 98 prosent, gitt at vi bruker den mengden 
som produsenten gjorde ved testing, forklarer 
hun.

Solen avgir synlig lys (dagslys), infrarød 
stråling (varme) og UV-stråling. Disse har 
ulike bølgelengder. 

– UV-stråling er elektromagnetisk stråling 
som ikke er synlig for øyet, og jo lenger bøl-
gelengde, desto dypere når strålingen. Er det 
kaldt ute er det lite infrarød stråling, men det 
er ikke sikkert at det er lite UV-stråling. 

Vi mottar 50 prosent av UV-strålingen 
mellom klokken 11 og 15, og hvor mye 
vi eksponeres for, avhenger av hvor vi 
oppholder oss på dagtid. Blant annet får 
vi refleksjoner fra vann og snø. Ønsker 
vi å ta en sjekk av huden, er det 
derfor viktig for legen å ta rede på 
om vi jobber ute eller inne, og 
hvilke hobbyer vi har, sier Anita 
Dhirad. 

– Du får regningen for din nåværende soleksponering 
om 10 til 20 år, sier kosmetisk dermatologisk syke-
pleier Helene Skoje ved Senzie Medispa i Oslo.
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Solutløst elveblest
• Mer uvanlig, og det er et foto-indusert allergen som utløser 

reaksjonen

• Kjennetegnes ofte av intens kløe og vabler

• Oppstår få minutter etter UV-eksponering, synlig lys, altså 

mye raskere enn soleksem

• Varer i noen minutter til noen timer (maks 24 timer)

• Litt vanligere blant kvinner enn menn

• Synes også på hud som man tror ikke har vært utsatt for sol, 

men husk at solen kan penetrere klær

• Oppstår vanligvis i 40- og 50-årene, og er assosiert med 

atopisk eksem hos mange 

• Ses oftest på øvre bryst og utside av armer

• Gir kløe og en brennende følelse

• Behandles med pollenallergi-medisin

Soleksem
• Antas å være en allergisk reaksjon

• UVA-stråler spiller en viktig rolle, både fra sollys og solarier

• Starter ofte på våren og forsommeren, og blir bedre utover som-

meren

• Synes kun på hud som er blitt eksponert for sol

• Symptomer er kløe og svie, utslett, nupper og blemmer

• Høyest forekomst i Skandinavia (22 %) men ses i alle aldre og 

folkeslag

• Oppstår minutter eller timer etter eksponering og varer i flere 

dager

• Utslettet ses vanligvis i ansiktet, nakken, på utsiden av armene, 

ørene og håndryggene

• Etterlater ikke arr

• Kan i tillegg gi feberfølelse og slapphet

• Regnes ofte som vedvarende, og kommer tilbake år etter år

Myter om soling
Myte: Man kan ikke bli solbrent på en overskyet dag. 

Fakta: Opptil 80 prosent av UV-strålene kan penetrere lettere sky-

lag. Tørrdis kan til og med øke eksponeringen for UV-strålene.

Myte: Brunfargen beskytter meg mot solen. 

Fakta: På lys hud vil en mørk brunfarge tilsvare SPF 4.

Myte: Bruk av solkrem gjør at jeg kan oppholde meg lenger i 

solen. 

Fakta: Solkrem er ment for å beskytte deg bedre den tiden du ikke 

kan unngå UV-stråling, ikke for at du skal øke UV-eksponeringen.

Myte: Hvis jeg ikke føler de varme solstrålene, 

blir jeg ikke brent. 

Fakta: Varmen utgjøres ikke av UV-strålene, men av synlig lys og 

infrarød stråling. Det er UV-strålene som fører til at man blir brent, 

og de kan ikke føles.

Myte: Å bli brun er bare sunt. 

Fakta: Du blir brun fordi huden din prøver å beskytte deg mot 

videre skader fra solens UV-stråler.

Kilde: Hudlege Anita Dhirad

UV-stråler
Solen avgir synlig lys (dagslys), infrarød stråling (varme) og 

UV-stråler. Disse strålene har ulike bølgelengder. UV-stråler 

er elektromagnetisk stråling som ikke er synlig for øyet, og jo 

lenger bølgelengde, desto dypere når UV-strålene. UV-stråler 

har ulike bølgelengder, og vi deler dem i tre undergrupper.

UVA (315-400): De utgjør 95 prosent av UV-strålene og er 

nærmest det synlige lyset i bølgelengde. De finnes året rundt, 

selv når det er overskyet. UVA-stråler når gjennom vindu, og 

penetrerer dypt ned i huden til lærhuden. De merkes ofte ikke, 

da man ikke blir spesielt brent av UVA-stråler, men de gir raskt 

brunfarge og knyttes til hudens aldring.

UVB (280-315): Mer energi. Disse absorberes for det meste i 

overhuden. Fører til en gradvis fortykning av huden, som kan 

beskytte mot solen. Knyttes til hudkreft og grå stær. Disse blir 

vi brent av, men UVB-stråler gir også en mer varig brunfarge.

UVC (100-280): Stoppes av oksygen og ozonlaget.

Foto: Ragnhild-Marie Nerheim

– Solskader ser jeg 
vanligvis fra 60-årsal-

der, men også i 30-årsalder. 
Opptil halvparten av mine 

pasienter kommer til min klinikk 
i Drammen fordi de vil ha en 
sjekk av huden sin, sier hud-

lege Anita Dhirad.
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Kroniske solskader gir 
økt risiko for hudkreft
Symptomer er ru eller tørr hud 
som ikke kan smøres bort med 
fuktighetskrem. Det kan klø eller 
stikke hos enkelte. 

Kroniske solskader kan utvikle seg til 
plateepitelkreft, som sammen med basalcel-
lekreft er den vanligste formen for hudkreft. 
Det er hvert år noen pasienter som dør av 
plateepitelkreft.

Plateepitelkreft og basalcellekreft oppstår 
i hudens øverste lag, og kan behandles med 
kirurgi dersom man søker lege. Det er en 
liten risiko for at kreftceller sprer seg til 
nærliggende lymfeknuter.

Plateepitelkreft ses hyppigst i ansiktet og 
på leppene, men kan også oppstå andre ste-
der på kroppen. Basalcellekreft oppstår ofte 
i ansiktet, spesielt på nesen eller ytre øre og 
på sidene av neseroten, hvor solpåvirknin-

gen har vært mest uttalt.
Malignt melanom, altså føflekkreft, er 

den mest aggressive formen for hudkreft, og 
soling spiller her en viktig rolle. Føflekkreft 
utvikles fra de pigmentdannende cellene 
i huden, der den er mest vanlig, men kan 
også ses i slimhinner og i øyet.

Ifølge Kreftforeningen var det 2306 nye 
tilfeller av plateepitelkreft i Norge i 2017. 
Basalcellekreft er ikke meldepliktig til 
Kreftregisteret, men man anslår minimum 
20 000 nye tilfeller årlig. 

Malignt melanom var det 2222 nye tilfel-
ler av i 2017. Blant både menn og kvinner 
er dette den kreftformen som forekommer 
nest hyppigst i aldersgruppen 25 til 49 
år. På grunn av at befolkningen blir eldre, 
forventes det en økning av alle tre hudkreft-
formene i årene fremover. 

Kilde: Hudlege Anita Dhirad

Hun legger til at UV-strålingen kan endre 
vårt genom (DNA). 

– Alle levende organismer har utviklet repa-
rasjonsprosesser og beskyttelse mot denne 
typen stråling. Vi mennesker har ikke pels, 
men hår som gir en bra beskyttelse, og huden 
vår forhindrer UV-strålene i å gå dypere inn 
i kroppen. 

Hva kan skje om vi ikke beskytter oss mot solen?
– På kort sikt kan vi bli solbrent, brun og 

snøblind. På lang sikt kan vi utvikle rynker 
og pigmentflekker, og få økt risiko for 
hudkreft og grå stær. Ved solbrenthet kan det 
oppstå DNA-skader i huden. Mange av dem 
vil repareres, men kanskje ikke alle. Etter 
hvert kan slike muterte hudceller begynne å 
dele seg ukontrollert, og det kan utvikle seg 
til hudkreft.

Solen kan over tid påvirke huden slik at 
lærhuden blir tynnere. Vi får tap av elastiske 
fibre og av byggesteinen kollagen. Blodfor-
syningen til huden blir dårligere slik at den 
får mindre næring, og den mister spenst og 
elastisitet. Resultatet er at huden ser rynkete 
og slapp ut. 

Jo lysere hudtype og mindre pigment, 
desto lettere oppstår rynker. I tillegg vil det 
ikke dannes like mange nye hudceller som 
tidligere, og huden blir tynnere slik at man 
også holder dårligere på fukten. Siden UV-
stråler skader DNA-et i hudcellene, oppstår 
det dessuten lettere pigmentflekker i huden, 
forklarer hudlege Anita Dhirad. Hudens fototyper

Huden deles inn i fototyper avhengig av 

dens evne til å bli brun og risiko for å bli 

solbrent. Fitzpatricks klassifikasjonssystem 

ble utviklet i 1975 av dr. Thomas Fitzpatrick 

ved Harvard University i USA.

Fototype 1: Blir alltid rød, aldri brun. 

Hvit hudfarge.

Fototype 2: Blir lett rød, vanskelig for å 

bli brun. Lys hudfarge.

Fototype 3: Blir litt rød iblant, så brun. 

Lys hudfarge.

Fototype 4: Minimalt med rødhet, 

blir alltid brun. Lysebrun hudfarge.

Fototype 5: Har lett for å bli brun. 

Brun hudfarge.

Fototype 6: Blir aldri brent. 

Mørkebrun hudfarge.

UVA-stråler er til stede selv om 
det er overskyet, og det er viktig 

også å beskytte seg mot disse. 
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– love the skin you´re in!

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

Dagkrem med SPF
anbefalt av Skin Cancer Foundation

KLAR FORSOMMER!

PCA Skin har i sitt sortiment 
flere dagkremer med solfaktor 
tilpasset ulike hudtyper og 
situasjoner. 

PCA Skin er anbefalt av The Skin Canser  
Foundation og er formulert med antioksian-
ter og fuktgivende ingredisener som gjør det 
enkelt og behagelig med daglig beskyttelse. 
Produktene inneholder en bredspekteret SPF 
som gir beskyttelse mot UVA I/ UVA II og UVB.

Ta kontakt for mer informasjon og vareprøve
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Kan kjemiske solfiltre ødelegge korallene?

Éminence lanserer den solbeskyt-
tende serien Lilikoi, som består av tre 
produkter for ansikt og kropp.

Solserien til Avène er markedsledende 
på apotek i Europa, og relanseres nå i 
Norge med et filtersystem som ivaretar 
havmiljøet.

Biotherm lanserer Waterlover Sun Mist, 
en lett og fuktgivende ansiktsmist som i 
tillegg er miljøvennlig.

Anthelios Shaka Fluid fra La Roche-Posay har 
ultralett konsistens og skal ikke svi i øynene.

Anthelios Anti-Imperfections 
SPF50+ fra La Roche-Posay inne-
holder salisylsyre og niacinamid, og 
er laget for uren hud. 

Sisley lanserer Sunleÿa G.E. 
SPF 50+ med ny 3-i-1 
formulering som fukter 
huden og motvirker rynker 
og pigmentflekker.

Clarins kombinerer kjemiske filtre 
og planteekstrakter i sin nye solserie, 
som er «sea safe» og pakket i tuber av 
resirkulert plast.

Chris Birchby.

Solkremserien A-Derma Protect gir trygg 
beskyttelse til atopisk hud, og lanseres nå i 
apotek.

Dermalogicas nye Prisma 
Protect er en «multitasker» 
som gir bredspektret solbe-
skyttelse, fuktighet og glød.

– COOLA var en pioner
– Da vi lanserte COOLA i 2007, var vi kanskje det aller første 

amerikanske solkremmerket som unnlot å bruke filteret oxy-

benzone. Vi var også tidlig ute med å benytte oss av plan-

tebasert solbeskyttelse. Når vi booster våre formuleringer 

med naturlige og antioksidantrike ingredienser som alger 

og bringebærfrøolje, kan vi bruke mindre av de tradisjonelle 

solfiltrene som kan virke irriterende på huden, sier Chris 

Birchby, grunnlegger av COOLA Suncare.

COOLA Mineral Baby 
Sunscreen Stick SPF 50 er en 
nyhet for de minste.



KOSMETIKK 2 2019 | 37

Solsikre nyheter
Rett beskyttelse er essensielt for 
hudens helse. Når vi ser på årets lan-
seringer, er det særlig to trender som 
stikker seg ut: Multifunksjonelle kre-
mer og miljøvennlige formuleringer 
som tar hensyn til korallene i havet.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Pexels og produsentene 

Det anslås at 25 000 tonn solfilter skylles ut 
i havet hvert år. Nå prøver man å redusere 
skadene på havmiljøet ved å bruke virkestoffer 
som i mindre grad tas opp av vannorganismer.

– Korallrevene blekes og blir hvite når de 
dør, og man tror at denne blekingen kan skyl-
des noen kjemiske solfiltre. Det er dette alle 
snakker om i USA for tiden, og man selger 
ikke annet enn sinkbaserte solkremer i noen 
delstater, forteller Boldijarre Koronczay. Han 
er president for det økologiske hudpleiemer-
ket Éminence, og et ikon i bransjen.

Éminence lanserer nå den solbeskyttende 
serien Lilikoi med tre produkter, inkludert 
en primer med SPF 30 som glatter huden 
uten silikoner. Lilikoi er oppkalt etter tropisk 
pasjonsfrukt og inneholder blant annet 
sinkoksid og bringebærfrøolje, som forsterker 
solbeskyttelsen. 

Boldijarre Koronczay forteller at mange 
produsenter nå har begynt å reformulere 
solkremene sine, og at sinkoksid stikker seg 
frem som en særlig etterspurt ingrediens, da 
den er «reef safe».

– Det er faktisk mangel på sinkoksid på 
grunn av dette, for mange ønsker nå å bruke 
bare sink. I Hawaii er det ikke lenger lov å 
selge solkrem med kjemiske filtre. Det var 
den første delstaten som innførte et forbud, 
og man snakker nå i Florida om å gjøre det 
samme. 

Men det er ikke alle kjemiske filtre som har 
negativ effekt på korallrevene?

– Nei, og forskningen er heller ikke entydig. 
Vi vet jo at havene blir varmere og surere på 
grunn av klimaendringer og forurensning. 
Å skylde alt på solkrem er urettferdig, det er 
min personlige mening, men det kan helt 
klart være en medvirkende faktor, sier Koron-
czay. Han legger til at det også finnes andre 
fordeler med å benytte sink i solkrem.

– Fysiske filtre som sinkoksid og titandiok-
sid, fungerer som en «discokule» og reflekterer 
lyset bort fra huden. Den bevares dermed 
kjølig og får i tillegg puste. 

Kjemiske filtre absorberer lyset, og gjør det 
om til varme. Huden blir da mer opphetet, 
svett og blank. I tillegg vil solbeskyttelsen 
gradvis fade bort, og slutte å virke etter rundt 
to timer med kjemiske filtre. Bruker du 
fysiske filtre, vil du derimot få effekt så lenge 
filtrene finnes på huden, forklarer han.

Solfiltrene påvirker også konsistensen på 
solkremen.

– Kjemiske filtre gir ofte en lettere konsis-
tens enn fysiske filtre, og foretrekkes av de 
med fetere hud. Fysiske filtre passer best for 
de med reaktiv hud, sier Ann-Kristin Stokke, 
fagsjef for Skintific, som blant annet distribu-
erer Dermalogica. 

Har du fet hud bør du gå for en oljefri 
krem. 

– Solfiltrene er ikke tilstoppende i seg 
selv, men det kan være andre ingredienser i 
produktet som gir denne effekten. Om du 
velger SPF 30 eller 50 spiller liten rolle, bare 
du bruker nok produkt. I tillegg er det viktig 
å bruke C-vitamin som forsterker solfaktoren. 
Det legges under solkremen, tipser hun.

Nytt fra Dermalogica er kremen Prisma 
Protect SPF 30, som benytter dagslyset til å gi 
en positiv effekt på huden. 

– Lyset konverteres til energi i cellene. For 
å få til dette bruker vi droneteknologi, som 
kan beskrives som neste generasjon liposomer 
eller «hudpleiens GPS». Det er en ny og mer 
målrettet form for innkapslingsteknologi, 
der kapsler med spesifikke signalstoffer er 
programmert til å gå mot spesifikke celler. I 
dette tilfellet er det snakk om fibroblastceller, 
forklarer hun.

Når kapselen treffer sin spesifikke celle, vil 
innholdet gå inn i den. 

– I denne kremen transporterer vi en grøn-
nalge, og når dagslyset treffer algen blir det 
gjort om til energi for cellen. Forbrukerne er i 
dag på jakt etter multifunksjonelle produkter 
som gjør mange ting på en gang. Her får vi 
både fukt, antioksidanter, UV-beskyttelse og 
lysaktivert glød, oppsummerer hun.

Tetra fx250 fra Priori beskyt-
ter huden effektivt mot alle 
typer stråling, og inneholder 
også DNA-reparerende 
enzymer.
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Da Cosmica inntok apotekhyllene, hadde de 
ni produkter: Dagkrem, nattkrem, hud- og 
ansiktsvann, etterbarberingsvann, håndvann, 
solbadkrem, rensekrem og sportskrem. 
Emballasjen var traust og enkel, og med 
apoteksymbolet (slangen og begeret) trygt 
plassert på fronten. 

Nå har sortimentet blitt betraktelig bredere, 
og strekker seg fra medisinsk til kosmetisk 
hudpleie. Tubene og krukkene har fått et mer 
moderne utseende, men tanken er fortsatt at 
emballasjen skal utstråle trygghet, enkelhet 
og renhet. 

Varemerket har en sterk kobling til apo-
tekere og farmasøyter, og i begynnelsen ble 
kremene blandet på bakrommet av apote-
kerne selv, ut ifra kundenes behov. Ved noen 
apotek foregikk dette faktisk helt frem til 
2000, selv om de fleste kremene da selvfølge-
lig var fabrikkprodusert.

Varemerket ACO i Sverige deler mye av 
den samme apotekhistorien, og i dag tilhører 
begge disse samme selskap – Perrigo. Vi fin-
ner mange ACO-produkter under Cosmica-
varemerket i Norge, og motsatt, og i tillegg 
produserer de det mer kosmetiske solkrem-
merket Cliniderm for salg i norske apotek.

Cosmica og ACO er nummer en på sol-
beskyttelse i Norden, og lanserte sine første 
familievennlige solkremer på begynnelsen av 
70-tallet. 

– På 80-tallet fikk charterturismen et stort 
gjennombrudd, og det ble fullstendig «ute» 
å være blek. Nå har pendelen svingt den 
andre veien, og man skal smøre seg ordentlig 
inn med solkrem. Det gjelder kanskje særlig 
barna, som helst ikke skal være i solen i det 

Ledende i apotek
Nr. 1: Hudpleie i Norden (apotekkanalen)

Nr. 1: Solbeskyttelse i Norden (alle kanaler)
Nr. 1: Medisinsk hudpleie i Norge og Sverige

Nr. 2: Akne i Norge 
Kilde: Perrigo

Favoritt siden 50-tallet

Cosmica er det største hudpleiemerket i apotekkanalen, 
og ble lansert i 1952 som Norges Apotekerforenings eget 
merke. Selv i dag selges Cosmica kun på apotek, og skal 
være den fornuftige kremen som gir god effekt for pengene.

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Vass PR

Cano+ Moisturizing Body 
Spray fra ACO er praktisk i 
bruk, og passer alle som har 

tørr eller atopisk hud.

ACO/Cosmica har egen lab i Sverige, men selve 
produksjonen foregår ved flere ulike fabrikker. 

Cosmica Sun Spray kommer nå med SPF 50+.



Favoritt siden 50-tallet

hele tatt. Før ble barna ansett for å være sunne når de var som-
merbrune, men nå er det motsatt, sier Katarina Johansson, som er 
markedssjef for kosmetikk i Perrigo. 

Solkremene til ACO/Cosmica inneholder nøye utvalgte og nøye 
bortvalgte ingredienser, og bestreber seg på å anvende UV-filtre som 
ivaretar miljøet i havet. 

Trenden går mot høyere SPF-er og mer bekvemme solprodukter. 
– Stadig flere foretrekker spraykonsistenser som går raskere inn i 

huden, og med høyere SPF. Men for å få den beskyttelsen som står 
på flasken, anbefaler vi å spraye over huden flere ganger, sier Char-
lotte Clemedtson, som er ansvarlig for solprodukter i Perrigo.

SPF 15 er nå den laveste faktoren i ACO/Cosmicas sortiment. 
Den gir en god grunnbeskyttelse og tar bort rundt 90 prosent av 
UVB-strålene. 

– Det er en stor kundegruppe som foretrekker SPF 15, men den er 
stabil, og jeg tror ikke at den vokser, sier Clemedtson, som mener at 
vi driver med en farlig «sjokksoling» i Norden. 

– Vi er uten sol store deler av året, og reiser på ferie om vinteren 
når huden er helt uforberedt. 

Grunnlaget for solskader legges gjerne 30 år før de dukker opp, 
men vi behøver ikke ha høy faktor hele tiden. Det er viktigere at vi 
smører oss jevnlig gjennom dagen, sier hun.

Cliniderm kommer med ny design på sine populære solkremer 
for ansikt, og lanserer også en praktisk stift med SPF 50+.

Produktene forskes på og utvikles ved ACOs laboratorium i Kista for et nordisk 
klima. KOSMETIKK ble invitert til laben på besøk, og sammen med andre nor-
ske og svenske journalister fikk vi blande vår egen ansiktsmaske, tilsette parfyme 
etter ønske og fylle den på tube.

– love the skin you´re in!

Kontakt Beate hos happySkin AS 
beate@happyskin.no // 957 75 557

nyhet!

Selvbruner tilpasset 
nordiske forhold

Kun naturlige og sunne ingredienser

Gir en dyp og jevn farge

Fås i flere ulike størrelser

Egen påføringsvott gir et jevnt resultat

Behøver ikke å dusje etter påføring

Sitter lenge og uten å smitte av

Gunstige leveringsbetingelser

50 ml.  
Reisestørrelse

150 ml.  
Spray
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Halvtransparente farger
De halvtransparente fargene gjør comeback 
i form av fransk manikyr eller babyboomer, 
men også som selvstendige, ensfargede 
uttrykk. Den store hiten kan bli halvtranspa-
rent hvitt, og tanken er at man skal kunne se 
gjennom neglen.

Tropiske farger
En populær sommertrend er, som alltid, 
farger i tropisk stil: Livlige nyanser av grønt, 
skyfri himmel, sol og eksotiske blomster. 

Korallnyanser
Varme og vibrerende nyanser av korall er en 
annen trend som kommer tydelig til syne. 
Kanskje ikke så rart, siden «Living Coral» ble 
kåret til Årets farge 2019 av Pantone.

Pasteller
Lyse nyanser av fersken og rosa er også på 
vei tilbake, og hvitt iblandet en dæsj fersken 
eller rosa med mikroglitter kan være et flott 
alternativ til bryllup og fest. 

Blomster
Blomstermotiv er fortsatt populært. I år 
finner vi subtile mønstre malt i french-farger 
og sterke, tydelige blomster skapt med one 
stroke-metoden over en mørkere base av 
hybridlakk. 

Relieffmønstre malt med farget gelé eller 
UV-farge kommer til å bli en hit. Sistnevnte 
overtar i høy grad for farget akryl, som hittil 

har blitt mye brukt som materiale for utfor-
ming av relieffmønstre på neglene. SPN Nails 
Professional har utviklet en serie bestående av 
10 plastiske geléer, TeXture 3D, som erstatter 
farget akrylpudder. 

Prikken over i-en
Vi ser mange eksempler på kontrasterende 
mønstre, for eksempel prikker med striper, 
og i matt og glinsende finish. En annen trend 
er geometriske mønstre og subtile linjer som 
kan skapes ved hjelp av for eksempel Spider 
Gel, i fargene hvitt, rosa og lys sølv. 

� NEGLER

SESONGENS FINESTE MANIKYR
Mange ønsker nå å lakke neglene hvite, enten helhvite eller med kule detaljer 
i andre farger. Delikate, duse french-toner, vakre blomstermønstre og tropiske 

farger er også etterspurt. Og – se opp for gjennomsiktige glassnegler! 

Glassnegler
Transparente negler er en trend, og med 

den nye, profesjonelle negleforlengeren 

Builder In A Bottle fra Orly kan du ta den 

helt ut, og lage kule glassnegler. Du bru-

ker en engangsform og stryker produktet 

på, for så å herde i en LED-lampe. Det 

går raskere å legge enn akryl, og du får 

alt du trenger i én flaske. Ta kontakt med 

Orly Norge for kurs.

En beige farge er lagt 
under glassneglen fra 
Orly.

SPN Nails Professional.

SPN Nails 
Professional.

Orly.CND.



ANNONSE
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Den er liten, og så billig at man 
kan unne seg en lakk til hver outfit. 
Depend selger årlig sju millioner 
minilakker verden over, og feirer nå 
jubileum.

Tekst: Jessica S Kempe

– Mange forbinder Depend med våre 
minilakker, men det var først på midten 
av 1990-tallet at vi endret fokus og gikk 
fra hårtonings- og hårfargingsprodukter til 
neglelakk og løsnegler med mer, forteller 
Mårten Johansson, som er administrerende 
direktør i selskapet.

Startskuddet for minilakken gikk da han 
fikk øye på små neglelakkflasker på en messe 
i Frankfurt. Hjemme i Sverige var det mest 
lakk i store flasker, så han bestilte hjem 100 
sett som umiddelbart ble solgt ut. 

– Vi kjøpte inn flere, og de ble også veldig 
raskt solgt ut, så vi oppdaget at det her fantes 
en forretningsidé, sier han.

Etter en grundig markedsundersøkelse, 
bestemte han seg for å satse på egen produk-
sjon av minilakker og profesjonelle negle-
pleieprodukter. Sammen med kompanjongen 
og broren Anders Johansson, investerte han 
i maskiner og fikk ekstern hjelp for å få til 
gode pigmentbaser.

– Jeg studerte alt om neglens anatomi, og 
kartla også hva markedet kunne tilby. Det var 
en luke å fylle med små, prisvennlige flasker 
– så billige at man kunne unne seg en lakk til 
hver outfit. 

I 1994 rullet de første flaskene ut, og suk-
sessen ble snart et faktum.  

– Vi oppnådde fantastiske resultater på 
svært kort tid i Sverige, og kunne raskt 
ekspandere til Norge, Danmark og Finland, 
sier han.

Minilakken har i løpet av disse 25 årene 
byttet form på flasken fire ganger, og fra en 
rund form har den nå fått et mer firkantet 
utseende. 

Lakken har dessuten blitt oppdatert med 
en ny pensel, slik at den blir lettere å bruke 
selv for en som ikke er så vant med lakk, samt 
med symboler som viser om den er heldek-
kende, halvdekkende eller transparent. 

– Systemet med symboler har vi utviklet 
selv, og hva gjelder penselen fikk jeg inspira-
sjon fra en malerpensel da jeg malte om 

� NEGLER

MINILAKKEN FYLLER 25

Depend har nylig åpnet to neglebarer i Sverige, og har planer om å etablere flere. Her hos KICKS.

Minilakken med jubileumskork.
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DEPEND
Grunnlagt: 1952.

Eiere: Mårten Johansson (60 %), Dag Jen-
sen (33 %) og Anders Johansson (7 %).
Hovedkontor: Halmstad i Sverige med  

egen fabrikk.
Antall ansatte: 100.

Omsetning: 250 millioner svenske kroner i 
2018 (+10 %)

Sortiment: Neglelakk, neglepleieprodukter, 
øyebryn- og vippefarge, løsvipper, 

fotpleieprodukter med mer.
Stjerneprodukt: Minilakk. 

Eksport: Cirka 50 land verden over. 
Største markeder: Norden, Spania, 

Midt-Østen, Asia.
Antall forhandlere: Cirka 1 800 i Norden.

vinduskarmene hjemme. Den var svindyr, 
men fantastisk god. Jeg begynte å undersøke 
hvordan den var konstruert, og forstod at 
avveiningen mellom hardhet og mykhet var 
viktig. 

Depend har nå kapasitet til å lage  
6 000 minilakker i timen, hvilket gir en dag-
lig produksjon på opptil 48 000 flasker. Årlig 
selges det sju millioner minilakker verden 
over, hvorav fire millioner i Sverige.

– Vi er også nøye med å studere trender, og 

lanserer seks til åtte fargekolleksjoner per år, 
hvilket innebærer omtrent 84 nye, trendsikre 
nyanser. 

Minilakken selges verden over, i såvel Asia 
og Midt-Østen som Sør-Afrika og Europa, 
der Spania stikker seg frem som et sterkt 
marked. 

Neglesegmentet står for 63 prosent av 
Depends omsetning, mens øyeprodukter 
(løsvipper, bryn- og vippefarge) står for 37 
prosent. 

– I fremtiden ser jeg at øyeprodukter 
kommer til å øke i omsetning, så å få til en 
balanse på 50 prosent hver ville vært bra. Et 
produkts livslengde er på mellom tre til fem 
år før det trenges å gjøres noen forandring, 
så det gjelder hele tiden å tenke på fornyelse 
for våre ulike produktgrupper, sier Mårten 
Johansson. 

Han avslører at det nå blir stort fokus på 
bærekraftspørsmål. 

– Vi har alle blikk på oss, og det er utrolig 
viktig å tenke på miljøet. Vår nye, svane-
merkede neglelakkfjerner viser at vi ligger i 
forkant. Akkurat nå jobber vi med å få frem 
enda mer bærekraftige formuleringer og 
forpakninger.

Mårten Johansson, administrerende direktør for 
Depend.

Minilakken har skiftet form fire ganger, og har nå et 
mer firkantet utseende.



Kjære deg! 
Hudpleiebransjen trekker til seg mange men-
neskeorienterte terapeuter: Omsorgsgivere, 
fredsmeklere og skeptikere. Men selv om 
mange av oss er flinke med folk, er det mye 
vi kan lære av å studere mennesker i andre 
bransjer – og vi kan lære mye av å studere 
oss selv. 

I over et år har jeg holdt kurs om det å 
lykkes i hudpleiebransjen. Hudterapeutene 
som har deltatt har tatt en personlighetstest i 
forkant, et nyttig verktøy som vi bruker gjen-
nom hele kurset. I utgangspunktet er det ni 
forskjellige personlighetstyper i denne testen, 
og etter å ha testet nesten 200 hudterapeuter, 
ser jeg nå et mønster.

Blant hudpleiere er det en overvekt av 
omsorgsgivere, skeptikere og fredsmeklere.

n Omsorgsgivere er empatiske, sjenerøse 
og selvoppofrende, men de kan også bli 
påtrengende, glemme egne behov, eller overse 
problemer. Omsorgsgivere har ofte behov for 
å føle at andre er avhengige av dem, og de 
trenger ros og verdsettelse for å trives.

n Skeptikere er lojale, arbeidsomme og plikt-
oppfyllende, men kan også være engstelige, 
problemorienterte og usikre på egne evner. 
De trenger ofte noen som kan veilede dem, 

ha klare regler, og en opplevelse av trygghet 
og sikkerhet på jobb.

n Fredsmeklere er avslappede, vennlige og 
medmenneskelige, men kan også bli late, 
beskjedne og har gjerne problemer med 
konflikter og konfrontasjoner. Fredsmeklere 
trenger å føle at de er viktige, og at andre set-
ter pris på jobben de gjør.

Det er naturlig at disse typene trekkes 
mot hudpleiebransjen, og dette er mennesker 
som er varme og flinke med folk. Samtidig 
ser jeg at noe mangler – andre personlighets-
typer, som analytikere, kunstnere og perfek-
sjonister. Disse ser jeg sjelden, de er nesten 
fraværende på mine kurs.

Når mange med lik personlighet jobber 
sammen, er det lett å glemme de perspek-
tivene som ikke er i rommet. Den vi er 
påvirker hvordan vi jobber med andre, og 
det er mye vi kan lære av å studere de som er 
annerledes enn oss selv. 

Selv om mange hudpleiere er menneskeori-
enterte, trenger vi også flere som spesialiserer 
seg, er faglig sterke, tenker kreativt og utenfor 
boksen, eller er detaljorienterte og grundige. 
Dette er kvaliteter vi kan lære noe av, dersom 
vi skal lykkes som bransje. 

Ved å se seg selv utenfra – slik som 

� GJESTEN

Team Anita
I KOSMETIKK vil du gjennom dette året møte fire Anita-er med til sammen 100 års 

erfaring fra hudpleie- og spabransjen. I hver sin utgave vil de motivere, inspirere 

og bidra med sin kunnskap.

– Vi brenner alle for bransjen, og sitter på forskjellig erfaring som til sammen gjør 

at vi har flere innfallsvinkler. Vi ønsker å vise at vi er stolte av yrket, og at poten-

sialet for hudpleierne er stort. Derfor har vi utviklet et foredrag der vi forteller egne 

historier og deler av vår kunnskap for å motivere andre hudpleiere til å se alle 

mulighetene som finnes. Vi har fokus på fremtidens hudpleiere, den faglige kom-

petansen, positiviteten og gleden av å være i bransjen, forteller de.

Vet du hvordan du 
virker på andre?

I 2019 treffer du de fire Anita-er i KOSMETIKK. Fra venstre, Anita Sundquist, Anita Winther, 
Anita Anker Eng og Anita Skaug. Foto: Beate Willumsen
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 NR. 1 ANITA ANKER ENG, 

hudterapeut og gründer av inciDerm

 NR. 2 ANITA SUNDQUIST, 

hudterapeut og NLP coach 

NR. 3 ANITA SKAUG, NLP coach, 

gründer og prosjektrådgiver 

NR. 4 ANITA WINTHER, 

fagkonsulent i klinisk psykologi

I KOSMETIKK:
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andre ser deg – kan du lære mye om deg selv. 
Når jeg jobber med klinikker, ser jeg at når 
hudterapeutene blir kjent med seg selv, og de 
blir kjent med de andre i klinikken, blir de 
mer tolerante for hverandre. 

Klinikkledere må også tenke på hvordan 
de påvirker andre. Enhver ansatt trenger en 
tilpasset ledelse. 

En leder med mange omsorgsgivere bør gi 
ekstra skryt på jobben for at alle skal trives. 
En leder for skeptikere bør sette klarere regler 
og retningslinjer, mens en leder med mange 
fredsmeklere bør fokusere på å vise de ansatte 
at de er viktige, og blir satt pris på. Gjennom 
dette verktøyet kan lederen lettere lede de 
ansatte, og får mindre motstand mot resulta-
tene de ønsker. 

Dersom du går inn for å utforske din per-
soneffekt kan du lære mye.

Hvem vi er som hudterapeuter er avgjø-
rende for innflytelsen vi har på våre kunder 
og kollegaer. 

Det handler om å bygge tillit, samarbeid, 
evne å skape bånd til andre mennesker og gi 
mulighet til å finne nye veier.

Under alt dette ligger et enkelt prinsipp: 
Hva slags type menneske vi er påvirker andre, 
og hva slags mennesker de rundt oss er, 
påvirker oss selv. 

Positive mennesker trekker folk til seg, 
mens negative mennesker støter folk vekk. 
Og personeffekter er ikke alltid like åpenbare 
– ord, kroppsspråk og tonefall har en innvirk-
ning, og ved å studere oss selv, skjønner vi 
våre styrker og svakheter. 

På samme måte kan vi lære mye om klinik-
ken, ved å studere alle som jobber der.

Hilsen fra 
Anita Sundquist
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� NCA

Ole Henriksen og Define RÅ 
kapret to priser hver under den 
prestisjetunge, årlige kåringen for 
bransjen – Norwegian Cosmetic 
Award.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Jarle Nyttingnes/KLF og produsentene

Prisfesten gikk av stabelen på Edderkoppen 
Scene i Oslo, med vokalisten og program-
lederen Atle Pettersen som konferansier.

Vinnerne ble kåret av en fagjury med 
tilknytning til bransjen, blant annet fra 
detaljhandelen. Og det er tydelig at Ole 
Henriksens øyekrem Banana Bright Eye 
Crème, fra E. Sæther, har fått en pangstart 
på det norske markedet! Den vant i katego-
rien «Hudpleie – selektiv distribusjon» og 
ble i tillegg utropt til «Årets lansering».

– I løpet av året som har gått har det 
vært mange fine lanseringer. Men det er en 
lansering som har fått ekstra mye opp-
merksomhet av juryen. Etterspørselen har 
vært enorm, og resultert i at produktet ble 
utsolgt over hele landet og hos alle aktører. 
Det er ingen tvil om at dette fantastiske 
produktet har tatt markedet med storm, 

og har bidratt til vekst i kategorien, uttalte 
juryen.

Markedet har også tatt godt imot den 
norske hårpleieserien Define RÅ, som inne-
holder naturlige ingredienser og er utviklet 
av Orkla i Oslo.

– Den svarer i aller høyeste grad på 
dagens trend, mente juryen.

Define RÅ vant i kategoriene «Hårpro-
dukt» og «Annonse». Juryen la vekt på at 
produktene er vegansk merket, svanemerket 
og har resirkulert og resirkulerbar embal-
lasje. 

Konseptet formidles også godt av annon-
sen, som «vekker deilige, nostalgiske følelser 
samtidig som den treffer tidsånden perfekt».

NCA – ÅRETS VINNERE

NCA er forbeholdt 
medlemsbedriftene i 

Kosmetikkleverandørenes forening 
(KLF), en bransjeorganisasjon for 

produsenter og importører av kosme-
tikk til norsk forbruk. Hedersprisen 

gikk til E. Sæther for Elizabeth 
Arden Ceramide Capsules.

Gjengen fra E. Sæther hadde en svært vellykket kveld, og ble tildelt fire priser!

Kveldens konferansier, Atle Pettersen.
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Define fra Orkla vant to priser for sin nyeste lansering RÅ. Teamet ledes av Lise Holm-Glad, i midten.

Amberly Cosmetics var nomi-
nert med flere produkter, og 
hadde tatt turen fra Stavanger.

L’Oréal Active Cosmetics 
Division kunne innkassere seier 
for La Roche-Posay.

En stor delegasjon 
var på plass fra Pierre 

Fabre Dermo-
Cosmétique Nordic, 
som leverer hudpleie 

til apotek.

� NCA

Ole Henriksen Banana 
Bright Eye Crème stram-
mer opp og gir rikelig 
med fukt til huden. Den 
gav handelen hodebry 
på grunn av hyppige 
utsolgt-situasjoner.

IsaDora Blush Stick’n 
Brush er mer enn bare en 
blush, den kan også benyt-
tes til øyne og lepper.

Med duftnoter fra 
mirabella-plommer og 

eikemose får Chloé Nomade 
en uimotståelig karakter.

Elizabeth Arden Ceramide Capsules er et produkt som i 
årevis har holdt seg på topp! 

Lovordene hagler over 
IT Cosmetics Your Skin 
But Better CC+ Cream 
SPF 50+, som fra 
starten av har blitt en 
salgssuksess!

Define RÅ svarer i aller høy-
este grad på dagens trend. 

Cosmica Caring Shower Oil 
har tatt segmentet med storm, 
og gitt en solid boost og god 
kategorivekst.
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P R O D U K T N Y H E T E R

COOLA
Coola Mineral Baby SPF50 gir barn en optimal og trygg 
beskyttelse mot skadelige stråler fra solen. Tilpasset barns 
sensitive hud gir denne solkremen et aktivt skjold med SPF 
50 og bredspektret UVA- og UVB-beskyttelse. Inneholder mer 
enn 70 % økologisk sertifis-
erte ingredienser. Anbefales 
for babyer over 6 måneder, 
samt voksne med sensitiv 
hud. Luktfri og testet av 
barneleger. Vannresistent 
opptil 80 minutter (veil. pris 
kr 419/90 ml).

Hexa AS 
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

VITA LIBERATA
Askepottkremen Beauty Blur – nå 
med selvbruningseffekt! Tenk på 
Beauty Blur Sunless Glow som et 
feilfritt filter for huden din. Virke-
lighetens Instagramfilter som gjør 
alt! Produktet perfeksjonerer huden 
og dekker ujevnheter, samt gir en 
magisk glød og finish. Etter bruk vil 
det gi en lett selvbruningseffekt, og 
sørge for at huden stråler gjennom 
hele dagen. Finnes i nyansene Latte 
Light og Latte (veil. pris kr 475/30 
ml).
 
Hexa AS 
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

REFECTOCIL
Refectocil Care Balm gir intensiv pleie av vipper 
og bryn. Produktet inneholder naturlige oljer og 
aktive ingredienser som styrker hårene, blant 
annet castorolje som fremmer den 
naturlige veksten, og hvetekornolje 
som er rik på vitamin E.
Et ideelt produkt for deg som vil 
fremme hårveksten på en naturlig 
måte. Påføres med den praktiske 
applikatoren 3-4 ganger i uken før du 
legger deg, og skal virke som en behan-
dling over natten (veil. pris kr 310/9 ml).

Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
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Disse fikk pris
Det ble delt ut priser i 18 kategorier.  

En fullstendig oversikt over alle som fikk  

pallplassering, og med juryens begrunnelser,  

finner du på kosmetikkmagasinet.no.

KROPPSPLEIE – BRED DISTRIBUSJON

Cosmica Caring Shower Oil

KROPPSPLEIE – SELEKTIV 

DISTRIBUSJON

Clarins Body-Smoothing Moisture Milk

HUDPLEIE – BRED DISTRIBUSJON

La Roche-Posay Hyalu B5 Serum

HUDPLEIE – SELEKTIV DISTRIBUSJON

Ole Henriksen Banana Bright Eye Crème

HERREPRODUKT

Clinique for Men Super Energizer

DESIGN

Guerlain Rouge G

HÅRPRODUKT

Define RÅ

ANNONSE

Define RÅ

ÅRETS VEKSTPRIS DAGLIGVARE 

Dr. Greve innen kategorien hudpleie

HÅRPRODUKT PROFESJONELL PLEIE

Kérastase Extentioniste

HÅRPRODUKT PROFESJONELL 

STYLING

Bumble and bumble Thickening Great 

Body Blow Dry Creme

REKLAMEFILM

Dr. Greve Sensitiv

MAKEUP – SELEKTIV DISTRIBUSJON

IT Cosmetics Your Skin But Better 

CC+ Cream SPF 50+

MAKEUP – BRED DISTRIBUSJON

IsaDora Blush Stick’n Brush

DAMEDUFT

Chloé Nomade

HERREDUFT

Prada Luna Rosa Black

ÅRETS LANSERING

Ole Henriksen Banana Bright Eye Crème

NCA HEDERSPRIS

Elizabeth Arden Ceramide Capsules

� NCA
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SISLEY
SisleYouth Anti-Pollution Energizing Super 
Hydrating Youth Protector fukter huden 
og bekjemper både innendørs og utendørs 
forurensning. Kremen virker også mot digital 
forurensning, det vil si kunstig blått lys fra 
skjermer. 
Huden beskyttes med kraftfulle økologiske 
ekstrakter av ginko biloba-blader og bok-
hvetefrø sammen med andre antioksidanter. 
Konsistensen føles frisk og lett, huden tilføres 
energi. Et unisex-produkt som anbefales fra 
25-års alder (veil. pris kr 1595/40 ml).

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

IDUN MINERALS
IDUN Minerals lanserer kremete Lip Crayons. De har en silke-
myk konsistens og mineralpigment som gir intens farge. Med 
nordisk multeolje som gir fukt og pleie, er de det beste valget 
for alle som ønsker rik farge med et 
langvarig resultat, og ingen følelse 
av tørre lepper. Lip Crayons kommer 
i sju ulike nyanser som er opp-
kalt etter kjente svenske sangere: 
Agnetha, Anni-Frid, Barbro, Birgit, 
Jenny, Lill og Monica. De er veganske 
og parfymefrie, og finnes på apotek 
(veil. pris kr 175).

Letsfaceit Nordic AS
info@letsfaceit.no

PRIORI
TTC fx 341 Luxuriant Crème er en silkemyk og pleiende 
24-timers krem som inngår i Prioris TTC-serie – Triple Turmeric 
Complex. Kremen gjenoppbygger huden i dybden uten å føles 
tykk, fet eller tung. Den er rik på omega-3 og vitamin E, og den 
luksuriøse og nærende formelen passer for en tørr,  
uttørket og stram hud. 
TTC-serien har et effektivt og naturlig 
kompleks av tre sorter fargeløs gurke-
meie, grønn te, druekjerneekstrakt og 
lakris som gir en kraftfull multifunk-
sjonell effekt, tilfører antioksidanter, 
virker lysnende og antiinflammatorisk 
(veil. pris kr 649/50 ml).
 
Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55  
kundeservice@dermanor.no

NUFACE
Endelig lanseres verdensledende Nu-
FACE i innovativt design for det norske 
markedet! Et apparat med lavfrekvent 
mikrostrøm som trener ansiktets 
muskulatur, og gir et umiddelbart og 
synlig resultat. Ansikt, øyeparti og hals 
kan få et tydelig løft på kun fem minut-
ter. Mikrostrøm-apparatet er for salg, og 
finnes også i en profesjonell og kraftigere 
utgave for klinikk. Det er FDA-godkjent, 
forbedrer spenst og konturer, og gir ved 
regelmessig bruk et varig resultat. Klini-
ske studier (veil. pris fra kr 2595). 

Innovell Beauty AS 
Tlf:  994 17 292 
laila@innovellbeauty.no

REFECTOCIL
RefectoCil Lash & Brow Booster gir opptil 56 % 
lengre vipper, samt tykkere og bredere bryn med 
tettere vekst! Formelen forlenger vekstsyklusen 
til hårrøttene og gjør dermed at håret blir 
betydelig lengre og tykkere. Det aktive 
virkestoffet, Black Sea Rod Oil, forlenger 
og forbedrer øyevippenes vekstperi-
ode i overgangsfasen. Dette styrker 
vippenes røtter og forhindrer at 
de faller ut for tidlig. D-panthenol gir 
vippene næring og glans, hyaluronsyre 
fukter og pleier, og biotin fungerer som 
et «skjønnhetsvitamin» (veil. pris kr 1190/6 ml).

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

VITA LIBERATA
Glow on the go! pHenomenal Organic Tan Infused Cloth 
er praktisk og enkel å bruke, og gir deg en naturlig, gyllen 
brunfarge i løpet av få timer. Selvbruningsserviettene er enkle 
å ha med både i hverdagen og på reise, og kan brukes både 
til ansikt og kropp. De er biologisk nedbrytbare med de beste 
økologiske ingredienser, 
tilfører fuktighet og 
etterlater huden din 
myk, med en feilfri og 
strålende brunfarge. En 
pakke inneholder åtte stk 
(veil. pris kr 349).
 
Hexa AS 
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
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INUWET
In Unicorns We Trust! En koreansk-inspirert 
kolleksjon med hyllest til fantasien og 
troen på at enhjørninger og havfruer finnes! 
INUWETs lipbalmer kommer i mange herlige 
smaker og lekne forpakninger, og er beriket 
med shea butter og macadamia oil som 
nærer, reparerer og beskytter leppene på 
en naturlig måte, helt uten parabener og 
allergener. Det nyeste tilskuddet i den søte 
samlingen er Cute Bunny Peach med smak 
av fersken og sommer. Alle produkter fra 
INUWET er 100% vegan (veil. pris kr 69/3,5 g).
 
Mentellow Beauty Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

DR. SCHRAMMEK
Solar+ Protect Fluid SPF 50 er et  
must-have solprodukt i vesken i vår- og 
sommerhalvåret. Et «on top» trygghets- 
produkt som påføres etter behov når 
huden utsettes for sterk UV-eksponering. 
Solkremen har en lett konsistens og trek-
ker raskt inn i huden. Den passer alle, og 
kan påføres over dagkrem, makeup eller 
blandes sammen med favorittproduktet 
(veil. pris kr 595/50 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

SOFRI ENERGY COSMETICS  
SOFRI Energy Cosmetics tilbyr behandlinger og produkter for 
alle hudtyper, med bevisst utnyttelse av energipotensialet i 
farger, planter og edelstener. Målet er alltid en harmonisering 
av kropp, ånd og sjel. Så lenge disse tre nivåene er i likevekt, 
vil mennesket føle seg vel og huden stråle opp. Konseptet 
omfatter ikke bare pleiende og velværeskapende kosmetikk, 
men også energetiske og teknisk 
avanserte «beauty tools». SOFRI 
Energy Cosmetics søker nå en 
distribusjonspartner for Norge.

Fritz Kosmetik Großhandel GmbH
www.sofri.com

SPN NAILS
Bonder Base UV LaQ er en tyktflytende, elastisk, fargeløs og 
oppbyggende hybridbase for tynne, slitte negler til bruk under 
alle hybridlakker fra SPN Nails. Binder 
seg godt til neglen, jevner ut overflaten 
og fyller ut skader, former en elastisk 
beskyttelseshinne og muliggjør sjablong-
forlengelse av neglen opp til fire mm. Gir 
en følelse av godt beskyttet negl, styrker 
og herder negleplaten, samt forlenger 
manikyrens levetid. En meget virkningsfull 
og delikat base, som gjerne kan brukes 
av personer med sensitiv og atopisk hud. 

Adora Femme AS
www.msbeauty.no

MATIS
Réponse Soleil Sun Protection 
Cream SPF 50+ er en ny anti-âge 
solkrem for ansikt som beskytter 
godt mot solbrenthet og motvirker 
prematur hudaldring. Kremen spres 
lett ut på huden uten å oppleves 
klissete, og inneholder Antileukine 
6, et planteteknologisk ekstrakt 
som beskytter DNA-et i cellen og 
bremser akselerasjonen av hud-
aldring som skyldes soleksponer-
ing. Har samme duft som resten av 
solserien (veil. pris kr 499/50 ml).

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

IKOO
Frisk opp håret raskt og enkelt med ikoos innovative hårpads, 
Hair Fresh-Ups! Tre spennende varianter: Dry Shampoo 
Sheets absorberer overflødig olje, Anti-Frizz Sheets temmer 
frizz og Perfume Sheets fjerner uønsket duft i håret. De er 
enkle å ta med seg i vesken uansett 
om du er på reise, 
mellom møter, på 
fly eller er sent ute 
til en date – din raske 
løsning for å holde 
håret friskt og polert 
fra dag til natt (veil. 
pris kr 99/8 stk). 

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
Instagram: @ikoo_nordics
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MERKEVAREREGISTER

A
Acorelle/Nordic Organic
aesthetic line/Cosmedic
After Spa/Happyskin
Akileine/Thorsen Biovital
AllSaints/E. Sæther
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Aroma Works/Spa Supply Norge
Aura Allure Spray Tan/ Beauty 

Products
Aurelia Probiotic Skincare/ 
Elements Group
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B
Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
Beauty Made Easy/ Axion  

Distribution
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
BOHO Green Revolution/ Nordic 

Organic
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/ The Hair&Body 

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

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

Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christian Faye/Beauty Products

Christina Aguilera/E. Sæther
CND/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
[comfort zone]/Kokong Skin Care
COOLA Suncare/Hexa
Cotoneve/Beauty Products
Curasano/Happyskin
Cutex/E. Sæther

D
Daily Concepts/Happyskin
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dermograph/Young Skin
DKNY/E. Sæther
D.L.&Co/Axion Distribution
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dr. Dennis Gross Skincare/ Innovell 

Beauty
Dr. Derm/Young Skin
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E
Eco by Sonya/Nordic Organic
EcoCare/Nordic Organic
EcoDenta/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Ecooking/Letsfaceit Nordic
Eco-Spa/Young Skin
ECRU/Beauty Products
Electric Ink/Aspire Brands
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
ELhair/Hairstore
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Elizabeth Taylor/E. Sæther
Éminence Organic Skin Care/ 
Innovell Beauty
Ermila/Hairstore
Escada/E. Sæther
EveLom/Spa Supply Norge
Evolve Organic Beauty/ Nordic 

Organic
Exuviance/HBS-Sweden

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

Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific

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

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

Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

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

J
James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Jennifer Aniston/E. Sæther
Joewell/Hairstore
Juicy Couture/E. Sæther
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K
K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Know Cosmetics/Aspire Brands
K-Pro/Body Green

L
LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lalique/Alldis
Lancaster/E. Sæther
Lashperm/Klinikkshop
LASHUS/NeglAkademiet

Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Less is More/Nordic Organic
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/ Tree of 

Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
Lytess/Beauty Products

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

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

Sweden

N
NailLux/Klinikkshop
Nappa/Body Green
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
Natures Way/Body Green
NeoStrata/HBS-Sweden 
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Nouba/Innovell Beauty
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
Nudus/Axion Distribution
Nueva/J. Nordström Handels
NuFACE/Innovell Beauty
Nügg/Beauty Products
Nvey Eco/Tree of Brands

O
Ole Henriksen/E. Sæther 
Olivia Garden/Hairstore
Omorovicza/Spa Supply Norge
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
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Organic Colour Systems/ Frisør-
grossisten

Organic Island/Nordic Organic

P
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharmaskincare/Dermanor
PhD vokssystemer/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/ Letsfaceit 

Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
Pulp Riot/Verdant
PureBeau/Beauty Products
PÜR Make-Up/Spa Supply Norge
Purple Tree/Aspire Brands

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Real Barrier/J. Nordström Handels

Recocil/Skintific 
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/Spa Supply Norge
Revlon Color Cosmetics/E. Sæther
Revlon ColorSilk/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

S
S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
Salonsystem/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SatisFeet/Kokong Skin Care
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
Silcare Nails/Body Green
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
Slimline/NeglAkademiet
SkinBetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skin Regimen/Kokong Skin Care
Skin Republic/Elements Group
Skintechnologies/ Axion  

Distribution
Smith & Cult/Dermanor
SNS titan manikyr/SNS Norge
Sothys Paris/Cosmenor
Souldrops/Axion Distribution
Spa Find/Thorsen Biovital

SPN Nails/Adora Femme
Stayve BB Glow/Young Skin
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T
Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Ted Baker/Aspire Brands
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge
Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tokyo Matsuge/ J. Nordström 

Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic
Treaclemoon/Brand Square Sweden
Tromborg/Kokong Skin Care
True Organic of Sweden/ Letsfaceit 

Nordic

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V
V76 by Vaughn/Verdant
Valeur Absolue/Spa Supply Norge
Vinylux/NeglAkademiet
Violent Lips/Axion Distribution
Viridi Eco/Tree of Brands
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal
VMV Hypoallergenics/ Innovell 

Beauty

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

X
Xanitalia/Skintific

Y
YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
Yours Stamping/NeglAkademiet

Z
ZAO Organic Makeup/ Nordic 

Organic
Zarko Perfume/Elements Group
Z Fill/Cosmedic
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

LEVERANDØRREGISTER
Adora Femme AS
Melingsåsen 47
5384 Torangsvåg
Tlf: 407 34 485
msbeauty@adorafemme.no
msbeauty.no

Alldis AS
Holmenveien 20
0374 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no

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

Axion Distribution AS
Strandgaten 207
5004 Bergen
Tlf: 957 86 533
post@axion.no
axion.no

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

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

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

Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97
SE-113 31 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se

Cosmedic AS
Kirkeveien 7
0260 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no
cosmedic.no
glonorway.no

Cosmenor AS
Solbråveien 23
1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90
post@cosmenor.no
sothys.no

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

Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

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

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

E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg
1366 Lysaker
Tlf: 400 01 662
kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no
sæther.dk
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Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no

Frisørgrossisten AS 
Trondheimsvegen 128 
2068 Jessheim 
Tlf: 63 98 22 60 
Mob: 480 33 268 
post@frisorgrossisten.no 
finnoggunnar.no 
tintsofnature.no 
organiccoloursystems.no

Hairstore | Smith Larsen as
Elveveien 134
3271 Larvik
Tlf: 33 14 04 80 /87
talita@hairstore.no
hairstore.no

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no

HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no

Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

Innovell Beauty AS
Vibesgate 15
0356 Oslo
Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
laila@innovellbeauty.no
innovellbeauty.no

Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264 
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
info@noab.se
noab.se

Klinikkshop
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

Kokong Skin Care AS
Skuteviksbodene 16
5035 Bergen
Tlf: 472 75 060
bestilling@kokong.net
kokong.net

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se

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

NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Holtegata 32
0335 Oslo
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no
nordicorganic.no

Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

Sisley ApS 
Bredgade 20A, 1. sal
DK-1260 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com

Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
post@skinthal.no
skinthal.no

Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

SNS Norge
Koren Wibergsplass 2 
5003 Bergen
Tlf: 477 25 774
info@snsnorge.no
snsnorge.no

Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy
Tlf: 953 39 099 /953 62 116
post@soel.no
soel.no

o

Spa Supply Norge AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk

The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no

Tjøstolvsen AS
Heiamyrå 11C
4031 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no

Tree of Brands AB
Brobyvägen 2
SE-187 35 Täby
Sverige
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com
treeofbrands.com

Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no

Young Skin AS
c/o House of Business Solli
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg
0255 Oslo
Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no
youngskin.no

Mokki as
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00
mokki@mokki.no
mokki.no
Mokki Eyewear og totalleverandør av 
utstyr til tattoo 

Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- og 
plastbæreposer, gaveesker, smykke-
skrin og skreddersydd emballasje

VIL DU VÆRE MED I MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET? 

Ta kontakt med Kristine Rødland 

på 909 65 259 eller 

krrodland@gmail.com 

for prisoversikt.�

ANDRE 
LEVERANDØRER



� INSPIRASJON

Den greske designeren Christos Costarellos skaper 
romantiske og delikate brudekjoler. Kolleksjonen for 
2020 er skjødesløs men likevel polert, og den avslappede 
stemningen forsterkes med naturlig hår og nesten ingen 
makeup.

Bohemsk brud
Foto: Thanassis Krikis

Hår og makeup: Hara Papanicolaou
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Oppdag avansert høyteknologisk 
hudpleie fra Exuviance

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

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

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

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

O
RIG

INAL  QUALITY  G
U

ARANTEED  BY  EXUVI
AN

C
E

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

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

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

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

med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 
www.exuviance.no

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

GREEN PEEL®
THE  POWER OF NATURE

WWW.SCHRAMMEK . NO
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SKJØNNHET

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

www.ardelllashes.com 

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

Kosmetikk_Ardell_KBA.indd   1 2017-11-07   15:29:41

STORT TEMA! 
FANTASTISKE VIPPER

ALT OM solen


