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GREEN PEEL® TIME CONTROL LIFT TREATMENT 
Den effektive Green Peel kombineres med de aktive antiage 
produktene fra Dr. Schrammek i en og samme behandling. 
En avslappende hudpleie opplevelse med utrolige
resultater. Behandling 90 min. Kr 1790,- 

TIME CONTROL nyeste hudpleieprodukter med de mest
kraftfulle antirynke ingredienser som hudlege og antiage 
spesialist Christine Schrammek Drusio kan anbefale. 
Produkter fra 890,- til 1590,-

GREEN PEEL® OG TIME CONTROL 
FRA DR.SCHRAMMEK

VITENSKAPELIG DOKUMENTERT AV THE SOCIETY 
FOR DERMOPHARMACY. 

DEN PERFEKTE PARTYPEEL OG DEN OPTIMALE 
ANTIRYNKE BEHANDLING.

Returadresse: KOSMETIKK, SOlvEIEn 110 C, 1162 OSlO
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Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr. 
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne 
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk 
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske pro-
dukter, men ingen har kommet i nærheten av originalen. 
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling 
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff 
som finnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å mi-
nimere fine linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!

Exuviance Age Reverse er en komplett hudpleieserie med 
enestående resultater som blant annet inneholder Neo- 
GlucosamineTM og retinol, som styrker matriksen som omgir 
kollagencellene. Hudens underliggende struktur blir fyldig, og 
huden ser fastere ut. Rynker og fine linjer reduseres innen-
fra og ut. I tillegg øker cellefornyelsen, og ujevn pigmente-
ring reduseres. Peptider stimulerer kollagendannelsen. AHA 
og PHA stimulerer de kollagenproduserende cellene. PHA 
styrker dessuten hudens beskyttelsesbarriere. E-vitamin samt 
antioksidanter fra chardonnaydrue og granateple beskytter 
huden mot daglige miljøangrep. Dessuten inneholder produk-
tene kamille, ginseng, bærekstrakt og hyaluronsyre (kroppens 
naturlige fuktbærer). Inneholder ikke parabener!

Ta kontroll over hudens aldring med dermatologisk 
utviklede produkter som har klinisk bevist effekt. 
Det fortjener du!

En ny epoke 
innen hudpleie
som får huden 
din til å stråle!

Det beste fra forskning og vitenskap. 

Det beste fra naturen. Det beste for huden din.

Hva er det som 
gjør Exuviance 
til et så unikt 
hudpleieprodukt?
Exuviance er en hudpleieserie 
som virkelig gjør underverker for 
huden din. Våre produkter holder 
huden ung og sunn og reduserer fine 
linjer og uønskede aldringstegn. 
Vi har også produkter som hjelper 
mot akne og uren hud, og som 
normaliserer ujevn hudpigmentering.

Resultat

FøR

ETTER

Resultat etter 12 ukers 
bruk av Age Reverse.Du får fantastiske resultater 

til en svært rimelig pris.

Attraktiv pris

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

Bakgrunn

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

Prisbelønnet

Våre forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. 
Ingen har laget noe tilsvarende før, og ingen får kopiere 
dem. Vi har over 120 patenter.

Patent

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

Trygghet
Kjøp alltid dine Exuviance-produkter fra 
en autorisert klinikk med dette merket. 
Da får du profesjonell veiledning og er garantert 
originale Exuviance-produkter. Dette er din trygghet.

Sikkerhet

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

Exuviance brukes av hudleger og hudterapeuter over hele verden. Ring 22 42 77 77 for mer informasjon om din nærmeste forhandler. www.exuviance.no
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A D V A N C E D  E Y E  T R E A T M E N T S

S A Y  G O O D B Y E  T O  D A R K  C I R C L E S  A N D  P U F F Y  E Y E S

F o r  m e r  i n f o r m a s j o n :  T l f :  4 7 6  8 0  9 0 0  E - p o s t :  p o s t @ s e p a i . n o  
THE NEW GENERATION IN BODY SKINCARE

A body cocktail 
to smothen orange
peel, reduce the fat 
accumulations and 
tighten the skin, 
all in one.
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FoRsiDeBiLDe: skiskytter emil 

Hegle svendsen er ambas-

sadør for Head & shoulders. 

Publisert med tillatelse fra 

Procter & Gamble.

Emma Wiklund besøkte Oslo i september. Alexandre de Paris viste fransk haute couture under Intercoiffure 
Nordic Congress.

Høstens nye makeup.



For more information contact J. Nordström Handels AB   Tel +46 8 544 81 544   www.noab.se

HELLO NORWAY!
The fantastic China Glaze nailpolish is now available at H&M and Lindex.

www.chinaglaze.com

Download our app!

Kosmetikk_Norge_AII.indd   1 2014-08-27   16:06
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KOSMETIKK

Bransjen er i stadig utvikling og endring. 
Denne høsten skjer det spesielt mye i 
parfymeriene, i og med at Parfymelle-kjeden 
formelt ble avviklet 1. august. En rekke 
butikkeiere har vært i tenkeboksen: hva vil 
de med bedriften sin? Hva ønsker de for 
framtiden? Vil de jobbe mot massemarkedet 
eller være mer eksklusive?

Parfymeriene som tidligere var tilknyttet 
Parfymelle-kjeden har hatt valget mellom å 
fortsette på egen kjøl, eller knytte seg til en 
ny kjedepartner. 

Mange har valgt å gå inn i PHI, som er 
den største faghandelskjeden for privateide 
parfymerier. Samtidig har også PHI vært 
i tenkeboksen. Nå gjennomfører de noen 
endringer på kjedenivå, slik at de står bedre 
rustet til å ta imot de nye medlemsbutik-
kene. 

Over hele landet bygges parfymeriene om. 
Skin Tonic skifter logofarge fra oransje til 
rosa, og får ny butikkprofil i samme slengen. 
Samtidig skilles Fredrik & Louisa ut som et 
eget konsept. Det gjelder per i dag 34 butik-
ker, som eies 100 prosent av HAVA AS.

I dette endrede landskapet fosser også 
VITA Exclusive fram. De etablerer butik-
ker fra nord til sør i landet. Den 28. august 
ble det åpnet hele 21 nye VITA Exclusive-
butikker. Totalt har kjeden da 28 butikker 
i luksussegmentet. Ofte ligger de nærmest 
vegg-i-vegg med vanlige VITA-butikker, som 
gjennom mange år har vært vekstvinnere i 
markedet. 

Konsernsjef i Cosmetic Group, Roar Arn-
stad, planlegger enda flere nyåpninger i år. På 
listen står strategiske plasseringer som Aker 
Brygge, Bogstadveien og Åsane i Bergen, 
skriver han i en pressemelding.

Man skal aldri være redd for forandring. 
Derfor tenker jeg at denne utviklingen nok 
kan være spennende og bra for bransjen. 
Hvem vet – kanskje kan den også spore til 
litt nytenkning? 

Samtidig heier KOSMETIKK på de små 
og enkeltstående butikkene, og jeg er glad 
for å kunne gratulere Gimle Parfymeri i 
Bygdøy allé med 75-årsjubileum nå i år! 

Det tradisjonsrike parfymeriet drives av 

et herlig mor-datter-team som er flinke til 
å begeistre og fornye. De utmerker seg med 
sin fagkunnskap og yrkesstolthet. Så lenge 
jeg har kjent dem, har de fulgt med på 
trendene, og introdusert nye og spennende 
merkevarer i butikken. Merkevarer som de 
ofte har forhandlet eksklusivt i Norge. Jeg 
vet det ikke alltid har vært lett.

I oktober er det Tom Ford som får æren av 
å innta de blankpussede hyllene til Camilla 
og Lill-Ann Schjelderup i Gimle Parfymeri. 
Han kommer med sine eksklusive dufter, og 
ikke minst sin tøffe hudpleieserie for menn.

Tom Ford satser stort på menn – i likhet 
med KOSMETIKK, er jeg fristet til å si. 
I denne utgaven finner du nemlig en stor 
temabolk på mannlig grooming. Jeg håper 
den vil falle i smak! 

Svenske Kosmetik skriver jevnlig om menn 
og hudpleie. Det norske bransjebladet gjør 
det nå for aller første gang – og jeg kan love 
at det ikke blir den siste. Mannemarkedet 
har et enormt potensiale, og jeg merker tyde-
lig at dette er et tema som engasjerer. 

Mannfolkene tenker ofte annerledes enn 
oss kvinner. Selv om de blir stadig mer opp-
tatt av utseendet, og det skrives lange artikler 
om det nye spornoseksuelle mannsidealet 
(for et ord!) er det ikke bare lett å selge kos-
metikkprodukter til det sterke kjønn. 

Kanskje kan du plukke opp noen nyttige 
tips og idéer i denne utgaven av KOSME-
TIKK?

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

Postadresse:

Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Annonser:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS

+47 924 43 696

murvold@auroradm.no

Trykk:

Grøset Trykk AS

Spennende høst

          28. august ble det åpnet 21 
nye VITA Exclusive-butikker„“
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Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.

    www.kerstinflorian.no

facebook.com/kerstinflorianhudvard

Essentials Body Care
Pleiende kroppsprodukter
 
Produktene i Essentials Body Care gir deg en basis for å skape et heldekkende hudpleieprogram 
hjemme. Oppdag urtebehandlinger med produkter som løfter frem gamle spatradisjoner, styrkende 
og velgjørende behandlinger med produkter som er basert på terapeutisk mineralvann, edle 
aromaterapiblandinger og revitaliserende produkter. 

Kerstin Florian Essentials Body Care lar sansene få ny kontakt med kropp og sjel.

Prisvinnende produkt: Mineral Wellness Soak

25ÅR

jubileum
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Helena Rubinsteins 
nye Re-Plasty Serum-

in-Blur påføres 
lokalt, og som 

siste steg i hud-
pleierutinen.

Blur er blitt det nye moteordet 
innen hudpleie. En blur cream 
fungerer litt som en primer, men 
er mer avansert. Den slører til 
ansiktet som et instagram-
filter, demper porer og 
reflekterer lys. Nanoblur fra 
Indeed Laboratories var en 
av de første kremene i denne 
kategorien, som nå langt på vei 
er dominert av L’Oréal. 

Blur-produkter gir umid-

delbar effekt, og finnes i alle 
prisklasser. Noen brukes før 
makeup, andre etter, avhengig 

av formuleringen. 
De mest eksklusive 
har langtidsvirkende 
ingredienser i til-
legg.

Ny portefølje
NOR Cosmetics har endret produktpor-
teføljen, og distribuerer nå merkene Sara 
Happ, Eyes ToGoSpa, Ciaté og Magnetic 
Lash fra Santhilea, som er en ny type 
fibermaskara. De øvrige merkene er overtatt 
av danske Spa Supply, som nå skal etablere 
seg i Norge.

Fokus på A-vitamin 
Mattilsynet har publisert nye anbefalinger 
for bruk av retinol-ekvivalenter i kosme-
tiske produkter. Konsentrasjonen bør 
ikke være høyere enn 0,15 % i ansikts- og 
håndkrem, og 0,05 % i bodylotion, mener 
Mattilsynet.

Før EUs nye kosmetikkforordning trådte 
i kraft 11. juli 2013, hadde Norge en 
nasjonal bestemmelse som ikke tillot mer 
enn 0,3 % retinol-ekvivalenter i kosmetiske 
produkter. Den anbefalte maksimale bruks-
konsentrasjonen er nå altså blitt ytterligere 
senket. Bruk av A-vitamin i kosmetiske 
produkter er ikke regulert i EU. 

Kilde: KLF

Naturlig stil
Cover Brands Cosmetics Agency har sikret 
seg distribusjonen på det finske mine-
ralmakeupmerket Kide. Produktene er 
eksklusive og tvers gjennom naturlige, med 
forpakninger i ekte tre. Gløden produktene 

gir, kommer fra pulve-
riserte diamanter. 

The Lip Scrub by Sara Happ.

Mineral-
foundation fra 
Kide i et stilrent, 
finsk design-
uttrykk.

Filter for huden
Nude Magique 
Blur Cream fra 
L’Oréal Paris.

Wonderspring By 
Victoria.

Gründersamarbeid
Victoria Mandt Utbøen har funnet tonen 
med neglegründer Tone Lise Forbergskog, 
som nå tar hånd om distribusjon, drifting og 
lagerhold av Utbøens produkter.

– Norske gründerkvinner er en sjelden vare 
for samfunnet. Vi må styrke og støtte opp 
om hverandre i en bransje som stadig er i 
utvikling, sier Forbergskog.

Victoria Mandt Utbøen står bak By 
Victoria Cosmetic. Hun startet opp i 
2012 med produktet Wonderspring, 
som er et redskap for å fjerne uønsket 
ansiktshår. 

InstaBlur All-In-One 
fra The Body Shop.

Optical 
Blur 5 Sec 
fra Garnier.

Micro-Blur 
Skin Perfector 
fra Kiehl’s.

Blue Therapy 
Ultra-Blur fra 
Biotherm.
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www.biovital.no

komplett spaserie med 

dødehavsmineraler

BALANCED BEAUTY

HEAVENLY HYDRATION

HEAVENLY HYDRATION
HAIR

REMINERALIZE PLUS SCULPTED SILHOUETTE

RENEWED RADIANCE PERFECT PURITY

EXQUISITE EYES EARTHS NATURAL
MUDS & EXFOLIATORS kroppspleie for alle 

hudtyper

fet hud

formende  
kroppspleie

naturlig leirebehandling

tørr, sensitiv
og voksen hud

ekstra rik  
kroppspleie

pleie for huden rundt 
øynene

naturlig hårpleie

normal- og
kombinasjonshud

50-årsjubileum
Kérastase feirer 50 år i år, og har vært et luk-
susmerke siden lanseringen i 1964. Merket 
ble skapt av François Dalle, som var L’Oréals 
andre administrerende direktør. Han hadde 
et hodebunnsproblem som gjorde at han 
måtte søke hjelp på apoteket. Med Kérastase 
introduserte han avanserte hår- og hode-
bunnsbehandlinger i frisørsalongene, og 

åpnet opp for nye og lukrative tjenester. 
Jubileet markeres med flere spennende 

lanseringer, inkludert hårpleieserien 
Discipline, som spinner videre på trenden 
for keratinprodukter. Serien er skapt for å 
forme det mest uhåndterlige håret, og får 
også følge av en mykgjørende og utglattende 
salongbehandling.

Ballerinaen Diana Vishneva 
representerer Kérastases nye 
Discipline-serie.

Toalettmappe-
trøbbel
Lulus Engros AS har politianmeldt 
Netthandelen.no AS og søstersel-
skapet Blivakker.no AS for brudd 
på varemerkeloven, designloven og 
åndsverkloven. 

Det er de populære toalettmappene 
Lulus mener er blitt kopiert. Sent i 
fjor høst oppdaget de at det ble solgt 
tilnærmet identiske produkter via nett-
handelen.no og blivakker.no, under 
navnene Dr Lykke og Shelas. Etter 
påtrykk ble salget midlertidig stanset i 
Norge, men det fortsatte i Danmark, 
skriver firmaet i en pressemelding. 
Politiet har bestemt seg for å etterfor-
ske saken.
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Kosmesøytisk nyhet
Med SkinCeuticals går L’Oréal inn i markedet for 

kosmesøytiske hudpleieprodukter. Serien skal 
distribueres i nøye utvalgte hudpleieklinikker 
og medispas i Norge og Danmark. 

SkinCeuticals er utviklet av Dr. Sheldon Pin-
nell, som forsket mye på antioksidanter. Han 
var den første som stabiliserte vitamin C i et 
hudpleieprodukt, og fikk det til å penetrere 
huden. Verdt å merke seg er derfor serumet 
C E Ferulic, som inneholder 15 prosent 
L-askorbinsyre kombinert med andre høy-
potente antioksidanter. Den amerikanske 
legeserien ble kjøpt av L’Oréal i 2005.

L’Oréal lanserer nå den kosmesøytiske 
serien SkinCeuticals.

Hud-
vennlig 
sminke
Lee Etheridge fra bareMinerals i England hadde 
aldri trodd hun skulle presentere en flytende foun-
dation. Like fullt er BareSkin nå et faktum, og den 
har fått mye skryt allerede.

– Ikke alle har latt seg omvende til pudderformuleringer. Så 
vi brukte 83 forsøk på å lage den perfekte flytende foundation. 
BareSkin har solfaktor 20, og inneholder verken olje, silikon, 
vann, parfyme eller parabener. Den har faktisk bare 18 
ingredienser, og må ristes før bruk siden den heller ikke 
inneholder emulgatorer, sier hun. 

Øko-makeup
Det økologiske makeupmerket 

ILIA Beauty lanseres i Norge gjen-
nom nettbutikken MyBeautyAve-
nue.no. Gründer Nina Green har 
fått rettighetene for Skandinavia. 

Thief Spa er den første 
forhandleren som har 

tatt inn makeupmerket. 

Nye kjedesamarbeid Da Parfymelle-kjeden ble avviklet 
1. august, valgte 56 av butikkene 
PHI AS som ny kjedepartner. 
PHI består nå av rundt 260 med-
lemsbutikker.

– Dette styrker selvsagt PHI, 
og vi gleder oss over at de fleste 
privateide butikker nå er samlet i 
et kjedesamarbeid, sier Svein Erik 
Refsnes, kjedeleder i PHI AS. 
Fra 1. januar 2015 vil PHI tilby 
tre kjedekonsepter for privateide 
parfymerier:

PHI innkjøpspartner: et rent 
innkjøpssamarbeid uten sorti-
mentforpliktelser. For parfymerier 
som ikke har mange selektive 
serier i sortiment.

Cosmetique: et godt utvalg av 

både selektivt og semiselektivt 
sortiment. 21 av de tidligere 
Parfymelle-butikkene er nå med i 
Cosmetique, som fører tre serier i 
basis sortiment. 

Skin Tonic: for PHI-butikkene 
som fokuserer på et selektivt 
sortiment. Flere tidligere P&C 
butikker, samt 35 av de tidligere 
Parfymelle-butikkene utgjør 
stammen i konseptet. Kjeden fører 
seks-sju serier i basis sortiment.

– Skin Tonic-butikkene er i 
disse dager i ferd med å omprofi-
leres med ny logo, og felleskam-
panjer er i gang. Når det gjelder 
Cosmetique-kjeden skal alt være 
klart til 1. januar 2015, sier 
Refsnes.

Sortimentet består 
blant annet av 
nærende leppe-
produkter og 
multifunksjonelle 
sticks.

BareSkin er en kosmetisk 
god foundation som 

samtidig har få innholds-
stoffer. Den kan påføres 

med en børste.



More To Love
The #1 chemical-free

 skincare brand

Seeded in science and rooted in nature™
For mer informasjon  Tlf: +47 476 80 900   E-post: post@purebrands.no  ı  mychelle.com

Finally we can  proudly introduce MyChelle 
and give you even more skin care to love! 

MyChelle kombinerer innovativ vitenskap i harmoni med 
naturen, og tilbyr en mer komplett serie enn noen konkurrent 
i samme kategori. Våre unike  serumer, masker, mists, 
øyeprodukter og nærende kremer kaprer nye kunder hver 
eneste dag. Når vi så kombinerer dette vår unike VISIA 
skannerløsnig og ett fornuftig prisnivå vil MyChelle være 
banebrytende for å trekke nye kunder til din klinikk.
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Svenske Emma Wiklund var på 90-tallet kjent 
som supermodellen Emma S. Nå trives hun 
godt som hudpleiegründer.

Duften Rue de Varenne vant 
pris på Swedish Beauty & 
Cosmetics Awards 2014.
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Hun var supermodell på 1990- 
tallet, og lever fortsatt av skjønnhet. 
Hudpleieserien Emma S. lanseres nå 
i apotek.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Andreas von Gegerfelt/emma s, Lennart 

Durehed/emma s og Kristine Rødland

emma om:
Lanseringen i apotek
– Hudpleieserien rulles ut i 80 utvalgte 
Boots-apotek i løpet av høsten. Tidligere har 
den vært tilgjengelig eksklusivt i VITA. Jeg 
pleide selv å handle hudpleieprodukter på 
apotek da jeg jobbet som modell i Frankrike. 
Og Emma S. passer godt til å være i apotek, 
da vi bruker effektive, sikre og veldokumen-
terte ingredienser. 

Boots har tatt inn nesten hele sortimen-
tet, og dermed kommer også serumene og 
kroppsproduktene for salg i Norge. Det er 
gøy å kunne tilby en mer komplett Emma S. 
Vi går også inn på Kronans apotek i Sverige 
med 150 utsalgssteder nå i høst. 

Det har vært viktig for oss å ikke vokse for 
fort. Vi har investert våre egne penger, og 
har derfor full kontroll og kan jobbe i vårt 
eget tempo. Vi vil ta hånd om kundene våre 
på en god måte, og jeg reiser selv mye rundt 
i Norge for å lære opp selgere fra Boots og 
VITA. At de kan er det viktigste!

emma om:
Produktutviklingen
– Det er viktig å forstå hvor mye jobb som 
ligger bak når man driver for seg selv. Jeg er 
ikke en kjendis som låner ut ansiktet mitt til 
et produkt. Emma S. er min heltidsjobb. Jeg 
driver selskapet fullt ut, og er lidenskapelig 
og nerdete når det gjelder krem. Skal man 
gjøre noe selv, er det viktig at man synes det 
er spennende og gøy!

Jeg bruker mye tid på å utvikle produk-
ter. Det tar omtrent ett år å ta fram et nytt 
produkt, og alle resepter og formuleringer er 
unike. Dette er ikke ferdige kremer som vi 
har kjøpt. 

Nå jobber jeg med å utvikle en serie for 

tørr og sensitiv hud som skal bli ferdig neste 
høst. Jeg sender produktprøver fram og 
tilbake til fabrikken CCS, og gir meg ikke 
før jeg blir fornøyd. Jeg har lært at man aldri 
skal kompromisse, og når det kommer til 
sluttproduktet er jeg veldig nøye. 

Jeg jobber også kontinuerlig med å titte på 
nye markeder utenfor Skandinavia. I tillegg 
går jeg hele tiden over sortimentet, for å se 
om noen av produktene bør oppgraderes 
med nye aktive ingredienser.

emma om:
Gründerlivet
– Nå har det gått fire år siden vi startet opp. 
Det første året var helt vilt! Alt var nytt, jeg 
hadde aldri tidligere jobbet med lager eller 
logistikk. Andre året gikk det bedre, og jeg 
begynte å få kontroll. Nå 
har jeg tre ansatte, og å 
jobbe med medarbeidere 
er mye bedre enn å sitte 
alene.

Man må kunne stå for 
produktene 110 prosent, og 
man må dessuten være ærlig 
og transparent. Hudpleie 
handler ikke bare om å 
smøre seg med krem. 
Om man er stresset 
eller har sovet dår-
lig, vil det synes på 
huden, uansett hva 
man bruker av vid-
underprodukter. Man 
kan ikke lure folk!

Alt tar også mye 
lenger tid enn man 
tror. Og man må 
kunne regne, slik at 
man slipper å begå 
store feil som kanskje 
fører til at man må 
legge ned. Å holde 
orden på regnskapet 
er viktig.

emma om:
Skjønnhetsfavorittene
– Jeg har aldri sminket meg med mye 
øyeskygger og sånn. En pigg og fresh hud er 
for meg viktigere enn perfekt makeup, men 
om jeg ikke har fått sove, er en bra concealer 
god å ha. Huden er papiret man skal male 
på, og er den velfuktet og fin kan man få 
hjelp av makeup.

Kjenner du det kule sminkemerket Benefit? 
Jeg bruker Pore Away, en type pudder som 
minsker porene. Jeg liker også sminkemer-
ket Laura Mercier, og concealeren Secret 
Camouflage har jeg alltid med i vesken. I 
tillegg bruker jeg Estée Lauders CC Creme 
og Visionnaire 1 Minute Blur fra Lancôme. 

Favorittsjampoen og balsamen kommer fra 
Pureology. Serien er delt inn i forskjellige far-

    møte med emma Wiklund:

Lidenskap for krem

« Jag är en krämnörd!»

Med lanseringen på Boots 
kommer også kroppspro-
duktene til Norge, noe 
Emma synes er stas.
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ger, jeg bruker den lysegule for slitt og blondt 
hår. Det er en ganske dyr sjampo, men jeg 
synes jeg ser forskjell. Og man trenger ikke 
bruke så mye, sier min frisør. 

Hudterapeuten min fører Dr. med. Chris-
tine Schrammek, og jeg har falt for fuktmas-
ken i denne serien. Har jeg tørre føtter etter 
å ha gått mye med flipflop-er om sommeren, 
bruker jeg Softening Socks fra Bliss. Jeg klarer 
ikke å sove med dem, det blir for klamt og 
ekkelt, men sokkene gir god effekt også etter 
kortere tids bruk.

emma om:
Kosthold og livsstil
– Jeg synes stress er det verste for huden min. 
Har jeg mye å gjøre, tenker jeg ekstra nøye 
på hva jeg spiser. Jeg blander smoothies med 
grønnkål, spinat, antioksidanter og vitaminer. 
Før et fotoopptak liker jeg å ta en løpetur for 
å få i gang kroppen. Kondisjonstrening setter 
fart på blodsirkulasjonen, mens svetting gir 
en type utrensning. Å dra ned på saltet og 
ikke drikke for mye kaffe eller alkohol er bra 
for hele kroppen – ikke bare huden.

emma om:
Hudpleiefilosofien
– Er du flink til å rense huden morgen og 
kveld, og bruker enzympeeling én gang i uka, 
kommer du til å se forskjell. Da er det kan-
skje ikke så nøye om du innimellom glemmer 
å bruke øyekrem eller serum. Du trenger ikke 
gjøre det så komplisert, men en god grunnru-
tine er viktig. Da får du resultater. 

Alle har forskjellige problemer med huden, 
og det er viktig å søke hjelp. Anvender du litt 
rimeligere basisprodukter, kan du bruke pen-
gene du får til overs på å gå til hudterapeut.

Full kontroll
Emma S. er et egenfinansiert selskap som eies og drives av gründerne Emma 

Wiklund og Nora Larssen. Sistnevnte er norsk, men jobber for investerings-

selskapet Nordstjernan i Stockholm. Jentene møttes og ble venner da de 

begge satt i styret til kleskjeden Lindex. 

Aksjeselskapet Emma S AB ble stiftet i 2009, og har vært fulltidsjobb for 

Emma Wiklund siden. De første hudpleieproduktene ble lansert i Sverige i 

september 2010, og kom to år senere til VITA og Norge. Emma S. produseres 

av CCS Healthcare i Sverige.

Emma Wiklund meldte seg inn i Kosmetikkleverandørenes forening i forkant av 
Norwegian Cosmetic Award, der hun vant pris for sin Ageless Oxygen Mask. Hun ankom 
festen med Mim Stang (t.v.) og Julie Holst Berntsen (t.h.) fra Gambit Hill+Knowlton.

Emma S. i abonnementstjenesten Glossybox.

Perfect 4 Platinum sjampo og balsam fra Pureology.

Softening Socks fra Bliss.

Hydra Force Mask fra 
Dr. med. Christine 
Schrammek.

Visionnaire 1 Minute 
Blur fra Lancôme.

Revitalizing 
Supreme CC 
Creme fra 
Estée Lauder.



Vi introduserer vår nye kroppsolje

Vi er en prisvinnende spaserie som spesialiserer oss på luksuriøse, 

økologiske hudpleieprodukter. Våre alger er nøye utvalgt og skånsomt 

høstet for hånd på den ville Atlanterhavskysten. Vi er økosertifisert 

av Soil Association. Dette forsikrer at våre ingredienser har overgått 

de strengeste standarder og er høstet både miljøvennlig og etisk.

 

Hos VOYA så tilbyr vi våre partnere resultatorienterte produkter som 

forsterker gjestens totale opplevelse ved bruk av gamle tradisjoner 

og resultatfokuserte behandlinger. Vi støtter deg med vårt engasjerte 

forhold, vår personlige og skreddersydde trening samt vår tilpassede 

markedsføring og salgsstøtte.

VOYAs videre utvikling introduserer helt ny innpakning samt et 

stort utvalg nye og spennende produkter, den første av disse den 

etterlengtede fuktgivende og oppstrammende kroppsoljen – verdens 

første økologiske sertifiserte algeolje.

Bli en VOYA partner i dag ved å snakke med vårt team

+47 90280454 eller info@voyaorganics.no

www.voyaorganics.no
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a trend

Lancômes høstlook gir et godt bilde 
av de nye fargetrendene. 

Glossfinity neglelakk i nyansen 
Midnight Bronze fra Max 
Factor.

Dior fornyer 5 Couleurs-paletten både når det 
gjelder farger og konsistenser. En naturlig look 
fås ved å bruke signaturfargen i midten sammen 
med de to øverste, litt lysere skyggene. De to 
nederste skyggene gir en mer dramatisk look.
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Denne høsten er det gulltoner som 
skal skape glød og glamour.

tekst: Kristine rødland

Foto: Lancôme og produsentene

Skimmer er et gjennomgående fokus for høs-
ten og de kommende sesonger, både innen 
skjønnhet og mote. 

– Det dreier seg om metalliske, skinnende 
og glitrende overflater. Fargeskalaen er for 
øvrig dempet, med mye grå- og bruntoner 
sammen med andre nøytrale nyanser, sier 
Jakob Søndergaard, som inntil nylig var 
direktør i den danske Pej-gruppen, men som 
nå har startet eget trendbyrå.

Høstens trendbilde domineres av mørke, 
dype og litt mystiske farger som ligger tett på 
hverandre i et typisk nordisk uttrykk.

– Det er et mørkt og spennende univers 
med skimrende overflater og nesten-svarte 
farger. Vi snakker for eksempel om Red Noir, 
en helt mørk rødfarge, sier Søndergaard. 

En annen farge som spås å bli stor de 
nærmeste sesongene, er khaki. Dette er den 
nye nude.

Linda Wickmann, som er ansvarlig 
makeupartist for Max Factor Norge, elsker 
gullfarger i makeup.

– Det er noe alle kler, enten de har varme 
eller kalde toner i huden. Men det er viktig å 
finne den rette gullnyansen, sier hun.

Wickmann trekker spesielt fram den 
gullfargede øyemakeupen på Altuzarras 
høstvisning, der gullglitter ble klemt inn på 
øyelokket og blendet jevnt over globalen.

– Det er så enkelt, og likevel så utrolig fint! 
Skal du gjenskape denne looken, er det lurt å 
legge en god primer under, da får du glitteret 
til å sitte ekstra godt, råder hun, og legger til:

– Gullnyanser og gylne farger komplemen-
terer øyefargen utrolig godt. Blå øyne blir 
ekstra blå med gull.

skimrende gull

Maybellines populære kremøyeskygge 
Color Tattoo i fargen Eternal Gold.

Negledesign fra 
CNDs høstkolleksjon 
Modern Folklore. 

Calvin Kleins nye duft Euphoria Gold er inspirert av flytende gull.

Fade to Grey Eyeshadow Palette fra Giorgio 
Armani. Konsistensen er en blanding av gelé 
og pudder.

Høstens nye Pure Color Envy Sculpting 
Eyeshadow 5-Color Palette fra Estée 

Lauder kan brukes både vått og tørt.

Den nye duften Just Cavalli Gold for Her er 
sensuell og gullbelagt.
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a trend

Maybelline har nylig knyttet til seg makeupartisten Yadim Carranza, som er kjent for sine 
kule catwalk-looks. Her er trendene han har mest tro på for høsten 2014. 

tekst: Cathrine stabel | Foto: maybelline new York

sculptural 
Beauty
Glem å bruke foundation med det mål for 
øyet å ha en jevn tone over hele ansiktet. Nå 
skal forskjellige nyanser blandes og legges 
strategisk på ansiktet, sammen med high-
lighter for å skape et perfekt skulpturert og 
konturert ansikt. Dette er en mykere utgave 
av kontureringen vi så på 90-tallet, ved 
bruk av en mye mer nøytral fargepalett samt 
highlighter.

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: Alexander Wang, Costume national, 

diesel Black Gold, dKnY, dsquared, Fendi, 

Jeremy scott, Jil sander, Just Cavalli, Kenneth 

Cole, Lacoste, marc Jacobs, michael Kors, 

moschino, Proenza schouler, Philip Lim og 

Pucci.

Rocka øyesminke i regi av 
Aaron de May for Jill Stuart i 
New York.

Yadim laget denne kule 
makeuplooken til DKNYs 
høstvisning i New York.

rock it!
Denne typen øyesminke må bæres med selv-
tillit og en god porsjon rock’n’roll-attitude. 
Det viktigste med denne looken er at den 
ser litt tilfeldig ut, som når du våkner opp 
etter en bra fest og sminken er smørt litt 
utover på en kledelig måte. Hovedfokuset 
er øynene, som er mørke og mystiske, med 
tynn liner over øyet og mer skygge, farge 

og effekt under øyet. Huden har fått en lett 
konturering, mens leppene er nude eller lett 
rosafargede.

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: dKnY, donna Karan, Jill stuart, Gior-

gio Armani, missoni, nicole miller, Peter som, 

rebecca taylor, roberto Cavalli og tom Ford.

Høstens makeuptrender
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Blurred (Lip) Lines
Smokey eye har de fleste hørt om, og fin-
nes det noe tilsvarende for leppene så må 
det være denne looken. Leppene er farget i 
forskjellige rødnyanser som er duset ut mot 
leppekanten. Øynene er markert med mas-
kara og lett skimmer på øyelokkene, mens 
kinnene har en lett rødmende farge.
 

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: Aigner, Charlotte ronson, Grace, 

Giorgio Armani, Giuliette, J.mendel, Jonathan 

saunders, Prada og Vivienne Westwood red 

Label.

Yadim kreerte denne makeup-
looken for Charlotte Ronson i 
New York.

different 
strokes
Øyeskygger og linere ble stripet over øyelok-
kene på en annerledes og litt mystisk måte 
denne sesongen. Dries van Noten satset 
på tykke og markerte striper, mens Mara 
Hoffman, Zac Posen og Anthony Vaccarello 
gikk for fine og tynne linjer. Nøkkelen er å 
balansere disse linjene med formen på ansik-
tet, slik at det ikke blir overveldende, men en 
futuristisk og spennende vri på makeupen.

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: Chanel, dior, dries van noten, Haider 

Ackermann, Herve Leger by max Azria, Hugo 

Boss, Kristina ti, Paul smith og Zac Posen.

Arch madness
«Power brows» gav ansiktet 
en helt ny innramming denne 
sesongen. Øyebrynene fikk en 
ny og mye viktigere rolle enn 
tidligere! De ble bleket, dekket 
av annet materiale, børstet 
oppover, gjort lengre eller mer 
uryddige. 

I tillegg så vi gullfargede 
bryn, sammen med ultra-
definerte og velpleide bryn. 
Mer enn noen gang legges det 
vekt på hvordan øyebrynene 
alene kan formidle følelser og 
uttrykk. For eksempel kan man 
ved å endre form, tykkelse eller lengde på 
brynene virke mer bestemt – eller mer sexy.

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: Alexander Wang, the Blonds, Caro-

lina Herrera, dolce & Gabanna, Giorgio Armani, 

Haider Ackermann, Jason Wu, Just Cavalli og 

Kenneth Cole.

Makeupen på Kristina Tis 
visning var signert Clio.

Høstens makeuptrender

Alice Lane fokuserte 
på øyebrynene til Wes 
Gordons visning i New 
York.
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Motebransjens nye yndling
30 år gamle Yadim har meksikansk-amerikansk bakgrunn, og kommer opprinnelig fra 

san diego i California. Han begynte sin karriere bak en makeupdisk, der han sminket og 

lærte kvinner om makeup. dette ble etter hvert drivkraften bak hans suksess. 

Han er en regelmessig bidragsyter i verdens fremste motemagasiner, inkludert Vogue, 

W, V magazine og dazed & Confused. i tillegg har han skapt minneverdige kampanjer 

for motehus og celebriteter som Calvin Klein, salvatore Ferragamo, Balmain, Chloé, 

Alexander Wang, Victoria Beckham og Lady Gaga.

Yadim har allerede begynt å jobbe backstage med maybelline new York. Han ledet et 

team av makeupartister under new York Fashion Week da høstkolleksjonene ble vist, og 

flere av bildene kommer derfra. Han stod også for makeupen under visningene til Haider 

Ackermann i Paris og Pucci i milano. Yadim Carranza er ny, 
global makeupartist for 
Maybelline New York.

Vintage 
eye-Cons
Dette er en moderne vri på looken Brigitte 
Bardot gjorde kjent på 60-tallet. Øynene er 
rammet inn med lette, lange vipper. Våtlinjen 
er lys, og de nedre vippene er mer markert. 
Lyst skimmer er lagt over hele øyet, mens 
ferskenfargete kinn matcher lett glansfulle 
lepper i hudnære toner. 
På visningen til Marc Jacobs var øyebrynene 
bleket og deretter farget i samme nyanse som 
parykkene. Dette gir et uttrykk som tar oss 
rett tilbake til 60-tallet.

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: Custo Barcelona, Cynthia rowley, 

Gucci, marc Jacobs, missoni, Prada, rochas, 

saint Laurent, Versace og Vionnet.

eye’ve Got the Blues
Blått assosieres vanligvis med sommer og 
varme dager, men for høst- og vintervisning-
ene 2014 dukket det stadig opp modeller 
med overraskende mørke og intense blåny-
anser på øyelokkene. Noen ganger var fargen 
metallisk, andre ganger mer matt. Uansett 
bringer denne fargen positiv energi og litt 
ekstra lys til mørke vinterdager.

denne makeuptrenden ble sett på følgende 

visninger: Anna sui, Cynthia rowley, dior, 

Giles, John rocha, Kenzo, nicole miller, Prada, 

temperley og todd Lynn.

Gato kreerte denne 60-talls-
inspirerte looken til Custo 
Barcelonas visning i New 
York.

Sharon Dowsett lekte seg med 
blånyanser til Todd Lynns 
visning i London.

Cathrine Stabel er PR Manager 
CPD for L’Oréal Norge.



For further inquiries contact 083 250 5111 
e-mail info@phformula.com

www.phformula.com 

Ønsker du pHformula i din klinikk? 
Kontakt Beauty Products på 23 19 10 00 for å booke 
din demobehandling i dag!

SKIN RESURFACING. 
DEN NYE 
GENERASJONEN
PEELING.
UNIK KOMBINASJON AV RESURFACING 
INGREDIENSER MED MAKSIMAL STYRKE!
pHformula er den første produktserien som 
kombinerer Alpha Keto, Alpha Hydroxy, Alpha Beta og 
Poly Hydroxy syrer med det unike leveringssystemet 
PH-DVCTM. Denne sammensetningen bidrar til 
maksimal effekt, og minimal bieffekt!

Christian Kroghs gate 60, 0186 Oslo
www.beautyproducts.no
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To nye produktserier leverer målret-
tede løsninger basert på grønn tek-
nologi. De er i hver sin prisklasse, 
men begge benytter seg av peptider.

tekst: Kristine Rødland

Foto: sepai og Kristine Rødland

Parallellt med den store trenden for CC-
kremer og andre multifunksjonelle produkter, 
finnes det en trend for skreddersydde kremer 
som bekjemper spesifikke hudproblemer. 

Spanske Sepai har en smart serie bestående 
av ekstrakter som skal blandes i ulike typer 
baseprodukter. Man kan dermed velge om 
man vil stramme opp, løfte, lysne, gi volum, 
glans eller elastisitet til huden. 

Opptil tre ekstrakter kan blandes i det 
valgte baseproduktet, som like gjerne kan 
være et serum som en krem. Dette gir gode 
muligheter for individuell tilpasning. Opp-

legget er det samme for kroppsproduktene, 
uvanlig nok. Så her kan hele kroppen få 
målrettet pleie.

Sepai kommer fra Barcelona, og har vært 
på markedet i seks år. De eksklusive og 
luksuriøse produktene selges i 17 land, og 
introduseres nå for norske hudterapeuter av 
det relativt nystartede selskapet Pure Brands 
AS. 

– Konseptet går ut på å levere effektive pro-
dukter som behandler årsakene til at huden 
eldes. Ikke bare de synlige symptomene på 
aldring, forklarer Sepais medgrunnlegger og 
direktør, Paola Gugliotta, til KOSMETIKK. 

– Vi vil forlenge livet til hver eneste celle. 
Derfor unngår vi å bruke ingredienser som 
stimulerer cellefornyelsen, som AHA-syrer og 
retinol. Vi vil heller benytte signalmolekyler, 
som peptider. Målet er at cellene skal fungere 
bedre, ikke raskere, fortsetter hun.

Sepai er en teknisk og resultatorientert, 
men samtidig naturlig serie med flere under-

skreddersydd hudpleie

a hud

Paola Gugliotta står bak det luksuriøse, spanske hudpleiemerket Sepai, 
som pakker sine ekstrakter i sprøyter.

Sepais fuktighetskrem Paparazzi kan skreddersys 
med opptil tre ekstrakter.

Også øyekremene til Sepai pakkes i sprøyter.
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linjer. Den er laget uten silikoner, parafin-
oljer, PEGs, parfymestoffer med allergener og 
andre substanser Gugliotta mener ikke gavner 
huden.

– Vi lager naturlige produkter i utgangs-
punktet, men «topper» dem med enkelte spe-
sifikke ingredienser. Formuleringene er rene 
og trygge, men vi har vår egen filosofi rundt 
hva som er trygt. Produktene er for eksempel 
ikke økologiske, forklarer hun.

Peptider inngår også i MyChelle, som 
er et av USAs ledende varemerker innen den 
naturlige nisjen. Her er det den store bredden 
i sortimentet som gjør at man kan skreddersy 
et behandlingsopplegg.

– Hovedkvarteret til MyChelle ligger i 
Colorado, mens produksjonen foregår i 
Arizona. Det er en kvinneorientert serie, og 
vi støtter opp om sosiale prosjekter og aksjo-
ner som retter seg mot kvinner. Vi tenker 
også på miljøet, og bruker resirkulert papp i 
forpakningene. Hovedkvarteret drives dessu-
ten med solkraft, forteller Verena Sargent, 
som er International Sales Coordinator for 
MyChelle.

Produktene er ikke testet på dyr, og inne-
holder bare virkestoffer med naturlig opphav.

– Hele serien er vegetarisk, og noen av 
produktene er også veganske, sier Verena 
Sargent.

– Hva betyr det egentlig at et skjønnhets-
produkt er vegansk? 

– At det er tilpasset den veganske livsstilen. 
Den går lenger enn vanlig vegetarisme, og 
kutter også melk og gluten. Veganske skjønn-
hetsprodukter utelater alle ingredienser som 
stammer fra dyr, inkludert honning, bivoks 
og yoghurtekstrakt. Mange tenker kanskje 
ikke over at dette er dyreingredienser. Når 
folk lever den veganske livsstilen, vil de ikke 
ha noen dyreprodukter rundt seg, og de bru-
ker heller ikke lær, forklarer hun, og legger til:

– Folk blir mer og mer bevisste på ingredi-

enser, og vil gjerne vite hvor de kommer fra. 
Hvordan de dyrkes eller utvinnes. Det er et 
holistisk syn på skjønnhet.

MyChelle selges i amerikanske helsekost-
butikker, men i Norge satses det på hudpleie-
klinikker. 

Julia Bergström, som er daglig leder ved 
Beauty Secrets i Oslo, har allerede begynt å 
jobbe med både MyChelle og Sepai. Hun 
synes det er flott å kunne tilby to gode natur-
serier i hver sin ende av prisskalaen.

– MyChelle har veldig gode priser, og er 
en fin serie for studenter og andre som ellers 
ikke kjøper dyre hudpleieprodukter. Her kan 
man dra nye kundegrupper inn i salongen. 
Det er ikke alltid lett å selge serum, men her 
vil de ha råd til det. Og det er serum som 
påvirker huden mest, sier hun, og legger til at 
hun er imponert over serumene til MyChelle.

– De jobber raskt på huden med hensyn 
til resultat, og inneholder opp til 17 ulike 
peptider. 

Julia Bergström jobber med MyChelle og 
Sepai i kombinasjon med Visia scanning, og 
tilbyr gratis hudscanning til kundene. Der-
med kan hun skreddersy hudpleieprogram-
mer og gi kvalifisert oppfølging underveis. 

– Dette er et verktøy for å bygge bransjen. 
Det skal ikke være svindyrt å gå til hudpleie. 
Klinikken skal være et sted der man får hjelp, 
og det skal være lett å komme i gang med en 
rutine, sier hun.

Julia Bergström fra hudpleieklinikken Beauty Secrets og Verena Sargent fra MyChelle.

MyChelle har gode priser og et bredt sortiment.
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Ingen syrer, ingen kjemikalier. En 
hudfornyende behandling fra 1958 
er blitt et «must» i Norge. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Geir Øyvind Gismarvik/Haugesund 

Hudpleieklinikk

Det sies at Green Peel gir en glød du ikke kan 
sminke deg til. Kjendiser bruker behandlin-
gen som forberedelse til den røde løperen, 
mens makeupartister bruker den i forkant av 
fotoopptak. 

– Hudpleieserien Dr. med. Christine 
Schrammek er i dag mer populær enn noen 
gang. Stadig flere klinikker, hudterapeuter og 
sykepleiere lar seg begeistre, sier Eli Holme 
Lie fra Haugesund Hudpleieklinikk, som 
representerer serien her til lands. 

Green Peel-behandlingen ble utviklet 
av den tyske hudlegen Christine Schram-
mek allerede i 1958. Målet var å finne en 
behandling som lindret en rekke hudproblem 
og gav den beste anti-age. Resultatet ble en 
dyptvirkende og trygg urtebehandling uten 
kjemiske ingredienser eller syrer. 

– Utrolig nok finnes det ingen tilsvarende 
behandling på markedet i dag. Mange har 
prøvd, men ingen har klart å etterlikne den 
effektive og 100 prosent naturlige urteblan-
dingen. Den styrker huden på innsiden og 
utsiden, i stedet for å strippe den, slik vi ser 
med mange syrer, sier Eli Holme Lie, som har 
jobbet med behandlingen i 35 år. 

Hun forteller at urtene virker i huden i to-
tre dager etter endt behandling. 

– Varmefølelsen og den helt unike gnistrin-
gen ved berøring er et bevis på at huden blir 

optimalt stimulert i flere dager, sier hun.
Christine Schrammek var den første legen 

i Tyskland som stod bak et hudpleiekonsept. 
Hun skapte det som regnes for å være den 
originale BB-kremen, Blemish Balm, i 1967. 
Senere overtok datteren, Christine Schram-
mek Drusio, den faglige videreutviklingen 
av serien. Hun er også hudlege, som moren. 
Sønnen hennes er allerede med i driften, og 
datteren er akkurat ferdig med medisinstu-
diet. 

– Det er en familieeid bedrift med sunne 
verdier. Christine Schrammek Drusio er 
svært opptatt av sammenhengen mellom 
sensitiv og stresset hud og aldring. 60 til 
70 prosent har sensitiv hud med en svekket 
hudbarriere. Produktene balanserer og styrker 
barrierefunksjonen, og har derfor blitt en 
suksess verden over, sier Eli Holme Lie. 

a Hud

Populær peeling

Green Peel er en urtebasert 
behandling som styrker huden 
og gir glød. Den finnes i flere 
varianter, og passer til alle 
hudtyper og aldre.

Hudlege Christine Schrammek 
fotografert på 1950-tallet.
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I slutten av oktober går dørene opp 
for Natural Products Scandinavia, 
en messe som arrangeres for tredje 
gang i Malmø. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Diversified Communications og Kristine 

Rødland

Dette er den eneste nordiske bransjemessen 
som viser naturlige og økologiske skjønnhets-
produkter sammen med tilsvarende helsepro-
dukter og matprodukter. 

Natural Products Scandinavia arrangeres av 
Diversified Communications, og henvender 
seg til alle som jobber med naturlig skjønn-
het, kosthold og sunn livsstil. Messen teller 
mer enn 350 utstillere, og er i skrivende 
stund tilnærmet fullbooket. 

Blant de norske utstillerne er Strindberg, 
Frisørgrossisten og Super Helse – de to 
sistnevnte var også med i fjor. I tillegg deltar 
produsenter som svenske Dermanord, med 
Maria Åkerberg i spissen, og sør-afrikanske 
Frazer Parfum.

Innkjøpere, distributører og andre bransje-
folk som besøker messen får muligheten til å 
oppdage nye trender og produkter fra skjønn-
hetsmerker som er i startfasen, sammen med 
mer etablerte brands. 

– Den naturlige nisjen byr på spennende 
businessmuligheter for små selskaper, sier 
Peter Wennström fra The Healthy Marketing 
Team, som deltok i konferanseprogrammet 
under fjorårets messe, der også KOSME-
TIKK var til stede.

– Det foregår for tiden en massiv grønnvas-
king av produkter, og mange ønsker å være 
med på den naturlige bølgen. Men mange 
av de store selskapene mangler tillit på dette 
feltet, noe som gir gode muligheter for mer 
nisjepregede nykommere, sier han. 

Diversified Communications, som arrange-

rer messen, mener at Skandinavia er verdens-
ledende når det gjelder sunn livsstil, og et av 
de mest dynamiske markedene for naturlig 
helse i verden. De har lenge arrangert en 
tilsvarende messe i London, og har i år også 
startet opp i Hong Kong.

a messe

Tall fra 2013
91 prosent av utstillerne møtte nye kunder

73 prosent av utstillerne fant nye distributører

72 prosent av utstillerne møtte nye forhandlere

270 utstillere fra 34 land

3158 besøkende fra 67 land

90 prosent av de besøkende har innflytelse på innkjøp

Grønn bransjemesse

Gratis inngang
Den norske kosmetikkbransjen inviteres til å besøke 

messen, som arrangeres i Malmø den 26. og 27. oktober. 

Hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å registrere 

deg for en gratis billett, kan du klikke deg inn på nettsiden 

naturalproductsscandinavia.com og oppgi prioritetskoden 

NPSNO1018.

Marte Sæthre Berg og Caroline Kunst Wergeland 
fra Super Helse deltar nå for andre gang med sine 
supermat-produkter. 

Maria Åkerberg og mannen Mikael Åkerberg 
fra svenske Dermanord, som produserer 
økologisk hudpleie. 

Bernt Erik Henriksen og faren Finn Erik 
Henriksen fra Frisørgrossisten stiller ut i år 
som i fjor.

Messen håper også å tiltrekke seg hudpleieklinikker 
som vil jobbe med naturlige produkter.

Peter Wennström fra The Healthy 
Marketing Team holdt foredrag 
under fjorårets messe.



Fountain The Beauty Molecule er det første kosttilskuddet med vannløselig resveratrol. Resveratrol er en sterk antioksidant,  
og finnes blant annet i røde druer. The Beauty Molecule inneholder høykonsentrert resveratrol og vegansk hyaluronsyre,  

begge velkjente ingredienser fra skjønnhetsindustrien. En teskje om dagen av The Beauty Molecule dekker ditt daglige behov.  
Passer for både kvinner og menn. Følg med for flere nyheter i Fountain serien.

VI INTRODUSERER  THE BEAUTY MOLECULE 
ET KOSTTILSKUDD SOM HEMMER HUDENS ALDRINGSPROSESS OG GIR  

DIN HUD MER ELASTISITET, GLØD OG UNGDOMMELIGHET. 

The look good molecule

HØSTENS 

STORSUKSESS 

FRA APOTEK I ENGLAND 

ENDELIG 
I NORGE!

FOUNTAIN FINNER DU HOS SUNKOST OG LIFE

Fountain distribueres av Strindberg AS • www.strindberg.no 
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Den moderne mannen er blitt mer 
opptatt av seg selv og utseendet sitt. 
Likevel er det ikke bare lett å selge 
hudpleieprodukter og salongbe-
handlinger til denne målgruppen.

tekst: Kristine Rødland

Foto: tom Ford og produsentene

I oktober kommer Tom Fords herreserie til 
Norge. Den er inspirert av opphavsmannens 
eget skjønnhetsregime, og inneholder rens, 
fuktighetskrem, øyekrem, leiremaske, concea-
ler, bronzinggelé med mer. 

Ford mener at en mann bør ta seg så godt 
ut som overhodet mulig, i respekt for men-
neskene rundt seg. Men hudpleien skal heller 
ikke være for komplisert. Gitte Trier fra Estée 
Lauder Companies har stor tro på serien, og 
mener Ford vil passe riktig godt i Norge. 

– Han har en stor tilhengerskare blant 
frisører og andre trendsettere i motebran-
sjen, sier hun. Serien markedsføres med en 
veltrent, kjekk og skjeggete mann, som helt 
uanfektet bruker et arsenal av skjønnhetspro-
dukter.

Det mannlige er i stadig utvikling, og også 
heterofile menn blir mer og mer opptatt av 
helse, kropp og trening. Vi ser en linje fra 
den typiske machomodellen på 1980-tallet til 
det androgyne idealet på 1990-tallet og den 
metroseksuelle æraen på 2000-tallet. 

Nå snakkes det om et spornoseksuelt 

mannsideal. Ordet er satt sammen av sport 
og porno, og beskriver en ekstremt kropps-
bevisst og utseendefokusert mann, som er 
mer opptatt av å bygge store muskler enn å 
kle seg i siste mote.

Den moderne mannen tar også bedre 
vare på skjegget sitt enn tidligere. Huden 
stopper ikke ved hårfestet, og mange trenger 
å behandle både hodebunnen og skjeggom-
rådet. 

– Det er flytende overganger mellom hud, 
hår og skjeggpleie. Her har vi i 
Norge litt å gå på, sammen-
liknet med utlandet. 
Skjeggpleie er et 
aktuelt tema for 
både hudpleiekli-
nikker og frisørsa-
longer. Menn er helt 
klart blitt mer opptatt 
av seg selv og utseendet 
sitt, sier Ingelin Harlem, som 
er daglig leder i Cosmederm. 
Hun ser at stadig flere frisører 
søker etter skjeggprodukter for 
sine kunder. 

– Menn har andre utfordrin-
ger med huden enn kvinner. 
På grunn av at de barberer 
seg, plages de oftere med 
inngrodde hårsekker og 
irritasjoner i huden. De 
er også mer utsatt for 

nikkelallergi, siden det kan være nikkel i 
barberblader. Barberkremen er med på å 
beskytte mot nikkel. Den beskytter også mot 
nupper og kutt, og gjør at høvelen glir lettere 
over huden når man barberer. 

Mange går med tredagersskjegg, og orker 
ikke å barbere helt inntil huden på grunn av 
kviser. Det hjelper ikke med gode hudpleie-
produkter hvis man ikke beskytter huden i 
barberingsprosessen, sier hun.

Huden kan også bli tørr på grunn av bar-
beringen, og med tørrheten kommer gjerne 

kløe. Marit Rorgemoen fra Clinique 
Madeleine mener at mange menn 

lar være å barbere seg med høvel 
på grunn av dét:

– Det er ikke mye pleie i vanlig 
barberskum, og det er heller ikke 
billig når man ser på innholdet. 

Jeg vet om flere menn som har 
begynt å bruke «dameskum». Det 

inneholder mindre alkohol og virker 
derfor mindre uttørrende, sier hun.

I tillegg kan mange menn bli 
flinkere til å skifte blader på barberhø-
velen. 

– Vi har fokus på å skifte tannbørste 
ofte, men det er like viktig å skifte 
barberblad. De gammeldagse høvlene 
der man skrur i ett og ett blad er på 

mange måter bedre, for her er det 
lettere å se når bladene må skiftes 
ut, sier Marit Rorgemoen. Hun 

a mann

trend for mannlig grooming

Anti-Fatigue Eye 
Treatment fra Tom 
Ford For Men.

Intensive Purifying 
Mud Mask fra 
Tom Ford For 
Men.

Anti-Age 
Moisturizer fra 
Clinique for 
Men.

Aloe Shave Gel fra 
Clinique for Men.

Purifying Gel 
Cleanser fra Glo 
Therapeutics.

Oil Eliminator 24 Hour 
Anti-Shine Moisturizer 
For Men fra Kiehl’s.

Oil Eliminator 
Refreshing Shine 
Control Toner For 
Men fra Kiehl’s.

Nye Clarisonic Aria leveres i en 
mandig farge.
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har mange mannlige kunder i klinikken, som 
ligger like ved Colosseum kino i Oslo. 

– Mennene liker at lokalet er litt bortgjemt, 
så en diskret beliggenhet er et pluss for denne 
kundegruppen. De snakker gjerne med andre 
om hva de tar av behandlinger, men vil ikke 
observeres i forkant, bemerker Rorgemoen, 
som er glad i sine mannlige kunder.

– De er de mest trofaste og lojale.

Likevel er det ikke bare lett å selge 
hudpleieprodukter og salongbehandlinger til 
menn. Mange prøver seg med egne herre-
serier, men langt fra alle treffer blink. 

– Av salg i profesjonell kanal er under ti 
prosent til menn. Dette viser for det første 
at det er et stort potensiale her, men også at 
det er et potensiale det kanskje ikke er så lett 
å få utnyttet, sier Kjersti Johansen, som er 
nordisk fagsjef i Dermagruppen. 

– Menn ser mye eldre ut med en gang 
huden blir gusten, tørr og grå. Det er greit at 
mange bruker produkter for barbering, men 
mange menn trenger også antiage, påpeker 
hun.

Marit Rorgemoen fra Clinique Madeleine 
tror at menn lett kan få litt panikk når det 
blir for mange produkter:

– Da blir de bare stående på hyllen. Det 
er lett å selge til en mann, men han må også 
like det og bruke det. Da får man en trofast 
kunde – og gjerne alle kompisene hans også, 
sier hun.

De mannlige kundene begynner gjerne 

med fotterapi, og prøver deretter flere 
typer behandlinger.

– De ønsker effektive behandlinger 
som tar kort tid, slik at de slipper å ligge 
lenge på benken. Dette ulikt mange 
jenter, som nyter å ta lange behandlin-
ger som varer i halvannen til to timer. 
Mennene liker heller ikke forsinkelser, 
og de hater å vente. Så punktlighet er et 
must. I tillegg til fotterapi, er hårfjerning 
populært. Det er helt legitimt og 
heterofilt å fjerne hår på nese, 
bryn, ører, rygg og armhuler. Sånn 
var det ikke før, sier Marit Rorge-
moen fra Clinique Madeleine. 

trend for mannlig grooming

Kjekk og skjeggete 
modell for Tom Ford 
For Men, som kommer 
til Gimle Parfymeri i 
Oslo i oktober.

Treatment After Shave 
fra Nimue Man.

Regenerating Cream 
fra Thalgo Men.

Et Men fra Eve Taylor gir aromaterapi-
basert hudpleie og barbering.
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Hudpleieguide for menn
tekst: Kjersti Johansen

Foto: tom Ford

 
Menns hud er generelt grovere 
og fetere enn kvinners hud. 
Dette skyldes kjønnshormonet 
testosteron, som etter omdan-
ning til DHT (dihydrotestos-
teron) stimulerer talgkjertlene 
i huden. Enzymet som skaper 
denne reaksjonen er 5-alfa-
reduktase, og det kan påvirkes 
dersom man ønsker å redusere 
talgproduksjonen. 

Mange menn kan likevel få 
sensitiv, sår og fuktighetsfat-
tig hud av barbering. Enkelte 
plages også med inngrodde hår 
og «sorte prikker». I disse tilfel-
lene anbefales en ansiktspeeling 
eller rens med peelingeffek-
ter, og/eller gjerne et aktivt 
glykolsyre-serum.

Menn trenger generelt lettere 
produkter enn kvinner, det vil 
si produkter med mindre fett. 
Noen klarer seg helt fint uten 
fuktighetskrem, selv om huden 
kan være fuktighetsfattig uten 
at de merker noe til det. 

Menn som mangler fuktighet 
i huden, bør venne seg til å 
bruke fuktighetskrem etter dusj 
eller bad. Dersom de ikke vil 
eldes raskere enn jevngamle kvinner, bør de også komme i gang med 
antiage hudpleie. 

Det er ikke nødvendigvis lurt å låne produkter av kjæresten, som 

har trolig mye tørrere hud. 
Ved å bruke for rike kremer vil 
mannen lettere bli blank i løpet 
av dagen, få «sorte prikker» og 
kviser.

Menn bør også bruke 
solkrem. Man trenger ikke å 
være furet og værbitt for å være 
kjekk! Risikoen for hudkreft 
øker hver gang man blir 
solbrent. Det kan være greit å 
bruke faktor 30 på vinterblek 
hud og faktor 15 på hud med 
litt farge.

En feil mange menn gjør, er 
å barbere seg med uttørrende 
produkter og bruke aftershave 
basert på sprit. Menn som 
barberer seg bør bruke pro-
dukter under barbering som 
beskytter huden og ikke virker 
uttørrende, samt en fuktighets-
givende after shave (gelé, krem 
eller balm) som renser og roer 
sår og irritert hud.

Siden menn har grovere og 
fetere hud, bør de også passe på 
å skrubbe huden minst en gang 
i uken. Barbering fungerer som 
effektiv eksfoliering, men man 
bør også ha et skrubbeprodukt 
for resten av ansiktet. I tillegg 
har mange menn tørrhetslinjer 
rundt øynene, som kunne ha 

godt av en runde øyekrem daglig. Tenk litt på fremtiden, gutter!
Kjersti Johansen er Nordisk fagsjef i 

Dermagruppen.

a mann

Herreserien til Kerstin Florian pleier huden både før, under og 
etter barbering.

Men Essentials fra Decléor pleier hud og skjegg med 
essensielle oljer.

Jatoman fra Bioline gir mannen en 
rask og enkel hudpleierutine.
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Bad Norwegian og Aktiv365 vil 
gjøre spa-opplevelsen mer karslig.

tekst: Kristine Rødland

Foto: mona Hauglid/aktiv365

Det norske hudpleiemerket Bad Norwegian 
innleder nå et samarbeid med Aktiv365 sport 
og spa på Paradis i Bergen. 

– Vi lanserer tre Bad Norwegian-behand-
linger, der to har fokus kun på karen. 
Behandlingene heter Timeout, Refuel og 
Bonus Points. Sistnevnte er en parbehand-
ling, som sikrer mannen bonuspoeng hos 
dama, sier Marius T. Kristiansen, som er sjef 
for Bad Norwegian og en av gründerne bak 
selskapet.

Behandlingene er utviklet av Cassandra 
Jacobsen, som er avdelingsleder og fagsjef ved 
Aktiv365 sport og spa. De er blitt tilrettelagt 
for menn etter innspill fra Bad Norwegian-
gutta. Sammen har de også innredet et hud-
pleiekabinett i maskuline farger. Det brukes 
blant annet barberkost i behandlingene – 
som avsluttes med en chili- og limeshot for å 
kjøre i gang forbrenningen.

– Fokuset ligger på restitusjon og vel-
være, med elementer av trening, for å gjøre 
spa-opplevelsen mer stueren for gutta. For å 
kunne yte maksimalt må man restituere seg. 
Merkevarebyggingen knyttes derfor opp mot 
dette begrepet. Det er en tilnærming som kan 
åpne opp spa-markedet for gutta, sier Marius 
T. Kristiansen.

Spa-prosjektet ble lansert på Paradis 28. 
august, med et event der lokale idrettsgutter 
fikk prøve seg på tøff og utfordrende Cross-
trening. Cassandra Jacobsen forteller at de 
fikk god respons på arrangementet:

– Med fokus på restitusjon etter trening 
ble dette en stor suksess. Alle koste seg, og 
tilbakemeldingene var overveldende, sier hun.

Spa-konseptet ble nylig lansert med et 
event på Aktiv365 i Bergen.

Satser internasjonalt
Bad Norwegian-produktene er på vei ut i den store verden. Det er inngått en distribu-

sjonsavtale for Australia og New Zealand. Marius T. Kristiansen og Castilñano J. Simoons 

jobber også for å komme inn på det amerikanske markedet. Nylig var de med på New York 

Fashion Week, der de samarbeidet med et nytt og lovende herremerke. 

spa for menn
Bad Norwegian-produktene skal 

til Australia og New Zealand..

Vondtgodt!

Etter en hard treningsøkt er det tid for avslapning og nytelse.

Cassandra Jacobsen fra Aktiv365 og Marius T. 
Kristiansen fra Bad Norwegian vil gjøre spa på guttas 
premisser. 

amann
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Mannen bruker ikke lenger samme 
duft i alle situasjoner, men vil ha 
variasjon. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Yves saint Laurent og produsentene

Konseptet kalles duftgarderobe, og er ganske 
nytt. Man lager en familie av dufter som fun-
gerer til ulike stemninger, gjøremål og behov. 
Det kan være kveldsdufter, sommerdufter, 
jobbdufter, weekenddufter og så videre. På 
denne måten kan man veksle mellom flere 
dufter innen én og samme serie.

Når YSL lanserer sportsduft handler det om motor-
sport, med barske Olivier Martinez i hovedrollen.

Just Cavalli Gold for Him er en 
kveldsduft med forførende noter av 

krydder, kaffe og amber.

10 nye herredufter

YSL L’Homme Sport er for 
den fartsglade machoman-
nen som kler seg i lærjakke og 
jeans. Duften er bygget opp 
rundt bergamott og friske 
aldehyder.

Dior Homme 
Parfum er en 
høykonsentrert lær-
duft som utvikler 
seg forskjellig fra 
person til person.

Calvin Klein 
Euphoria Gold Men 
har elegante noter 
av ingefær, kanel og 
amber.

Jimmy Choo-mannen får 
nå sin første duft! Den 
har en kraftig friskhet 
bygget rundt en treaktig 
og aromatisk fougère.

Emblem fra Montblanc er 
en tidløs duft for mannen 
som sverger til skjorter i 
egyptisk bomull, klassisk 
eleganse og skreddersøm. 

Bleu de Chanel Eau 
de Parfum er en mer 
intens og forførende 
versjon av den popu-
lære Eau de Toilette-
sprayen fra 2010.

Only The Brave Wild fra Diesel er for den barske 
villmarksmannen i kamuflasjeklær. Den har 
muskattnøtt og lavendel i hjertet og kremaktig 
kokosnøtt i basen.

L’Homme Ideal er 
Guerlains første store herre-
lansering på seks år. Det er 
en treaktig duft med friske 
toppnoter av sitrus.

Armani Code Ice er en frisk og 
uformell duft som passer til en 
T-skjorte eller lysere grå dress.

a mann
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Slik skaper du stilen
Prep: Vask håret med Toni&Guy Men 2 in 1 Anti-Dandruff Shampoo & Condi-

tioner før du føner håret tørt. Bruk munnstykket slik at håret glattes ut og legger 

seg inntil hodet.

Style: Bruk en kam til å lage en lav og skarp sideskill. Gre håret glatt. Ta gene-

røse mengder Toni&Guy Men Styling Clay på fingertuppene og arbeid inn i håret 

for å skape en glatt finish.

Tips: Den skarpe sideskillen er nøkkelen til looken, og det er lurt å lage skillen 

mens håret fremdeles er vått.

Mark Hampton er Global Hair Ambassador for 
produktserien Toni&Guy Hair Meet Wardrobe. Han 

skapte håret til Vivienne Westwood-visningen.

Hårfine herrer
Glattslikket og blankt er to viktige 
stikkord for høstens hårtrender.

tekst: Kristine Rødland

Foto: toni&Guy, Kacper Kasprzyk/H&m og 

produsentene

Det tredje stikkordet er sideskill. Nå skal 
gutta legge skillen lavt, og gre håret glatt 
inntil hodet i en look som inspireres av det 
sene 1950-tallet. 

Varianter av denne looken dukket opp på 
mange av høstens motevisninger. Den er ren 
og klassisk, og fungerer godt også utenfor 
catwalken. Calvin Klein og Corneliani kjørte 
stilen til perfeksjon, med svært markerte 
sideskiller på modellene. Hos Louis Vuitton 
var skillen mindre markert og håret gredd rett 
bakover.

På visningen til Vivienne Westwood skapte 
stylingteamet til Toni&Guy Hair Meet 
Wardrobe en science fiction-aktig vri på den 
glattslikkede stilen. De tok den helt ut, men 
under den påmalte, svarte fargen skjuler det 
seg en trendriktig og anvendelig frisyre.

Etter en periode med mye høyt og bakover-
gredd hår, ligger det også an til at pannelug-
gen kommer tilbake – gjerne kombinert med 

kort nakke og sideparti. 
Samtidig ser det ut til at skjeggtrenden er 

på hell, i alle fall på designervisningene. Nå 
er det glattbarberte kjaker som gjelder.

Mitch Heavy Hitter fra 
Paul Mitchell er en ny og 
dyptrensende sjampo som 

fjerner skitt, fett og rester av 
stylingprodukter.

ScalpSync er en ny sjampo 
fra Matrix Biolage som 
lindrer hodebunnen og 
reduserer flass.

Høstens herre-
kolleksjon fra 
H&M.

nyheter:

Björn Axéns 
nye Anti-
Dandruff 
Shampoo 
skal beskytte 
hodebunnen.
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tekst: Kristine Rødland

Foto: American Crew

Hun er inspirert av maskuline 1940-tallsfri-
syrer og den klassiske Hollywood-stilen til 
Clark Gable. 

– Før var det mye kjedelige og like herrefri-
syrer med rufsete på toppen, kort på sidene 
og i nakken. Nå er det blitt mer forseggjort. 
Gutta kan hente fram kammen, og geléen 
har fått sin renessanse. For å få volum på 
tynne hår, har også saltvannssprayen blitt fast 
baderomsinventar for mange gutter. Og de 
føner håret! Gutter tar i bruk mange ting som 
tidligere var forbeholdt jenter, uten at det 
oppfattes som femi. De benytter seg av mer 
produkter og mer utstyr, sier hun.

Eva Lill Kristengård kom rett fra svanger-
skapspermisjon da hun vant den nasjonale 
finalen av All-Star Challenge. 

– Jeg ble litt overveldet av situasjonen. Jeg 
ble rimelig sjokkert da jeg fikk telefonen, og 
trodde først det var en spøk!

Hun jobber hos Adam og Eva Grensen, 
en salong som sendte inn mange bidrag til 
herrefrisørkonkurransen. De hadde felles 
fotoshoot på sommeren, før Eva Lill var 
tilbake fra permisjon. Men da fristen for 
påmelding ble utsatt, arrangerte sjefen en ny 

a mAnn

Maskulin 
håRtRend

– Det har vært en kraftig endring innen herreklipp de siste åra. Mange av 
de klassiske herrefrisyrene har kommet tilbake, sier Eva Lill Kristengård, 
som var Norges finalist i herrefrisørkonkurransen All-Star Challenge. 

Modellen gjøres klar 
til fotografering.
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Eva Lill Kristengård i aksjon i den internasjonale finalen. 

Det beste bildet velges ut.

Eva Lills finalebilde ble 
tatt av David Raccuglia, 
som ikke bare er fotograf, 
men også grunnlegger av 
American Crew. 

– Det var en stor ære å møte David 
Raccuglia!

Fjorårets vinner Pedro José 
Muñoz gratulerer Jerome 
Kantner, som vant i år.
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shoot, og hun fikk sjansen til å bli med.
– Jeg sendte melding til min modell Tore 

om han kunne stille – og det kunne han! Så 
tok vi bilder i full fart. Det var flaks at han 
hadde skjegg, for det ville jeg ha, forteller 
hun.

Etter seieren i Norge ble Eva Lill plukket 
ut til å delta i den internasjonale finalen. 
Turen gikk til Lisboa, der hun og de andre 
finalistene bodde råflott på Pestana Palace, et 
luksushotell som mange superstjerner fore-
trekker når de er i Portugal. Turen var en del 
av premien, og betalt av American Crew. 

I finalen skulle hun dømmes på et annet 
bilde, som skulle tas den første morgenen i 
Lisboa.

– Da slo det inn litt nerver! Jeg ankom med 
et sent fly, og var ikke på hotellet før klokken 
ett på natta. Der fikk jeg utlevert et brev som 
fortalte hva som skulle skje morgenen etter. 
Det ble lite søvn, forteller hun.

Etter frokost dro alle finalistene i samlet 
tropp til et fotostudio i utkanten av sentrum, 
der Creative Director Craig Hanson instru-
erte og fortalte hvordan dagen skulle forløpe. 

– Jeg var nervøs og trøtt, og fikk med meg 
kanskje halvparten av det han sa. Jeg følte 
meg litt uforberedt, og skulle ønske vi hadde 
fått mer skriftlig informasjon, sier Eva Lill.

Hun var nummer fire til å velge seg modell, 
og plukket ut en kul fyr med flott hår. Så 
hadde hun 45 minutter på seg til å gjøre vask, 
klipp og føn. Hun fikk planlegge klippen på 
forhånd, men skjønte først etterpå at hun 
også kunne fått litt ekstra tid til styling.

– Jeg hadde ikke oversikt over hva de andre 

rakk å gjøre innenfor tidsrammen, og burde 
jobbet mer med stylingen. Jeg trodde ikke at 
jeg hadde tid! I tillegg burde jeg gjort meg 
mer kjent med den gammeldagse herrebar-
bermaskinen – Oster med ledning – som 
American Crew foretrekker at man bruker. 
Jeg feiga ut og brukte mest saks over kam, 
sier hun, og legger til:

– Det er et tips til framtidige kandidater 
å trene mye på forhånd med denne maski-
nen! I tillegg bør man studere klippevideoer 
fra American Crew, for å lære seg hva slags 
grunnidéer de har i forhold til klipp.

Eva Lill ble bare passelig fornøyd med 
modellen hun klippet i den internasjonale 
finalen. Hun skulle gjerne fadet klippen mer, 
både på sidene og bak i nakken, men turte 
ikke med den store og tunge barbermaskinen.

– Jeg skalv på hendene. Det ser man tydelig 
på filmen som ble tatt opp mens vi jobbet. 
Jeg er en person som liker å være godt forbe-
redt, og var nok mer verdensmester da jeg var 
20, sier hun med et smil.

Vinneren ble tyske Jerome Kantner – en 
barberer i beste old school-stil med pompa-
dour og masse tatoveringer. En velfortjent 
seier, synes Eva Lill:

– Han var superhyggelig, og frisyren han 
skapte var en innertier. Hvert eneste hårstrå 
lå perfekt! Det var første gang Tyskland 
var med i All-Star Challenge, akkurat som 
Norge. Etter konkurransen er jeg blitt veldig 
tent på å lage kule, korte herrefrisyrer. Jeg 
trener med Oster-maskinen, men bruker den 
ikke fast. Jeg må lære å jobbe raskere med 
den, og den bråker! 

Siden 1990-tallet har Eva Lill vært en 
saks over kam-frisør, men de siste årene har 
hun spesialisert seg mer og mer på bruken av 
maskin. Interessen for herrefrisyrer ble vekket 
da hun så Moods of Norway-visningen på 
Øvrevoll galoppbane i 2011. 

– Det var hår inspirert av Mad Men-stilen: 
klassiske, rene herrefrisyrer med korte nakker 
og sidepartier, med skill. Denne visningen var 
for meg en stor inspirasjon og ble banebry-
tende i forhold til mitt syn på herrefrisyrer, 
sier hun.

Selv har hun bare damefaget, og hun synes 
det er trist at herrefaget – som nå er inne i en 
blomstrende fase – er tatt bort fra videre-
gående opplæring. 

– Det er synd at de som vil bli rene herre-
frisører må ta damefaget, med tilhørende 
kurs i brudepynting og makeup. Frisørfaget 
sliter med rekrutteringen, og vi mister mange 
lovende herrefrisører på denne måten, sier 
hun.

Siden stadig færre frisører har tilstrekke-
lig kompetanse innenfor herrefaget, klippes 
mange menn som damer. 

– Man runder nakken for mye. Det kom-
mer av at man blander fagene, og uttrykket 
blir veldig feminint. En klassisk herrenakke 
skal være firkantet. I tillegg handler det om 
overganger mellom hud og hår. Man kan ha 
rette linjer i klassiske herreklipper, men på 
en kort fade er det nettopp dét som gjelder: 
å fade. Lager du en linje nederst, ødelegger 
du faden. Og personlig synes jeg det er stygt, 
sier Eva Lill Kristengård, som drømmer om å 
videreutdanne seg på barberskole i London. 
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Natural Products Scandinavia, den nordiske
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Som ny administrerende direktør i Engel-
schiøn Marwell Hauge (EMH), har Runar 
Andersen en stolt arv å forvalte. Selskapet 
har 87 års tradisjon i den norske kosmetikk-
bransjen, og er i dag den største frittstående 
distributøren. Porteføljen omfatter mer enn 
50 internasjonale merkevarer, inkludert gull-
kantede luksusmerker som Chanel, Shiseido, 
Guerlain og Hugo Boss. 

45-årige Runar Andersen har hatt nesten 
hele sin karriere i bransjen. Han begynte 
i Herman Lepsøe som sales trainee på 
dagligvaresiden i 1996. Etter et halvt års tid 
ble han key account. Herman Lepsøe var på 
den tiden eid av Midelfart, og selskapet var 
også stort på frisørsiden som distributør for 
Wella. Andersen ble i 1998 salgssjef for Wella 
Professionals.

I 2001 hadde han en kort pause der han 
jobbet som hodejeger. Men året etter var han 
tilbake i Wella og Herman Lepsøe, der han 
bygget opp det nye varemerket Sebastian 
til stor suksess i frisørmarkedet. Fra 2005 
var han øverste sjef for Wella i Norge. En 
virksomhet som ble integrert med Procter & 
Gamble i 2009.

Til EMH kom Runar Andersen i januar i år, 
de første månedene med ansvar for varemer-
kene til Procter & Gamble. Han overtok 
som administrerende direktør 1. mai, mens 
Peder Madsen offisielt sluttet i selskapet ved 
utgangen av mai måned.

– EMH er en veletablert og sterk bedrift 
i det norske markedet. Den erfaring og 
kompetansepool man har her er unik. Vi er 
Norges største leverandør innenfor vår kanal, 
og skal ivareta denne posisjonen. Vi skal 
fortsette å tilby varemerkeeierne et solid og 
godt salgsteam. Være kostnadseffektive og 
gode på lagerfunksjoner, key account, IT og 
økonomi. Dette er noe EMH alltid har vært 
dyktige på, og da er det viktig å fortsette. I 
bunn og grunn handler virksomheten om én 
ting: distribusjon. Få varene ut i butikk, sier 
han, og legger til:

– Men, vi står ikke stille. Livet endrer seg 
hver eneste dag, også arbeidslivet, og EMH 
vil gjøre det samme. Mye handler om ledelse. 
Vi må skape en solid visjon, som er framtids-
rettet, med klare, definerte mål. Det er også 
viktig å bygge sterke bånd mellom de ansatte 
og handelen, som er kundene deres. 

EMH skal være en langsiktig og god part-
ner for varemerkene og handelen. Framover 
blir det også viktig å følge med på trendene 
og det som skjer i bransjen, kikke på nye, 
spennende varemerker fra Europa og USA.

– Jeg vil ha entusiastiske og engasjerte 
medarbeidere med ekspertise, kunnskap og 
kompetanse, slik at vi kan nå de målene vi 

Runar Andersen er ny administrerende direktør i Engelschiøn Marwell Hauge, Norges største merkevarehus 
innen kosmetikk og parfyme.

Ny mann 
ved roret
Runar Andersen skal løfte Engelschiøn Marwell Hauge til nye høyder.

tekst og foto: Kristine Rødland
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Størst på duft
– EMH eies 100 prosent av sveitsiske Valora AG. 475 

millioner i omsetning inn til handelen, på 120 ansatte, 

er målet vårt i år. Et mål vi ligger svært godt an til å 

nå, sier administrerende direktør Runar Andersen.

Selskapet har 57 prosent markedsandel på duft, 

og har nå tatt over distribusjonen av merkevaren 

Stella McCartney. Signaturduften relanseres med ny 

forpakning og en helt ny reklamekampanje med den 

kule modellen Lara Stone i fokus. Selve duften er den 

samme som alltid med noter av mandarinessens, 

engelsk rose og amber.

Spør oss om varesikring for din butikk!

Se hvor utsatt 
din bransje er på vår 

svinnkalkulator. 
www.checkpoint-meto.no

setter oss, både internt og med handelen. 
Vi vil fortsatt være en preferert leverandør. 
Men samtidig er det viktig å tørre å ta noen 
sjanser, og lære av de feilene vi gjør, for å bli 
bedre.

– Apropos handelen. Jeg har hørt at alle 
ansatte snart skal ut og jobbe i butikk?

– Det stemmer! I forbindelse med julepro-
grammet ønsker jeg at alle som én, uansett 
funksjon, skal ut og bistå handelen. Jeg skal 
selv også ut og stå i butikk. Og jeg skal prøve 
å levere dagens beste resultat i butikken! 
Salg er det vi holder på med, og det er viktig 
at alle har forståelse for hvordan markedet 
fungerer, og hvordan butikkundene tenker. 
Vi skal jobbe minst én dag i butikk. Det er 
alle mann til pumpene, vi skal bistå for å sette 
salgsrekord i julen, sier Runar Andersen.
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Teamet til Alexandre de Paris skapte 
en stemningsfull avslutning på 
Intercoiffure Nordic Congress, som 
ble arrangert i Oslo i juni.

tekst og foto: Kristine Rødland

Det internasjonale hårshowet var hoved-
attraksjonen på kongressens siste dag. Da 
hadde gjestene fått oppleve Oslo, både 
faglig og sosialt, gjennom en hel helg. 

De hadde vært på båttur i vakkert vær 
på fjorden, ombord i fullriggeren Christian 
Radich. De hadde konkurrert i sportslige 
leker ved hopprennet på Holmenkollen, og 
spist lunsj på en nærliggende restaurant. Golf 
hadde de også spilt. Og de hadde festet på 
Tjuvholmen Sjømagasin.

Hårshowet ble arrangert på Latter, og 
bød på visninger fra Fondation Guillaume, 
som består av unge juniorstylister, samt Inter-
coiffure Sweden, Norway og Nordic Region. 
Det var gjennomarbeidede og flotte visninger 

med lekker styling på både klær og hår. 
Dagens mest glamorøse innslag var likevel 

Alexandre de Paris, som også er en kjent mer-
kevare innen hårpynt. Her fikk man følelsen 
av å overvære et parisisk haute couture-show, 
med modeller i toppklasse og store, skulptu-
relle kjoler.

Modellene sirklet rundt på scenen iført 
flybåren, fransk couture, mens teamet tryllet 
fram de mest fantastiske frisyrer. Teamet 
ble ledet av Jean-Luc Minetti, som har vært 
Artistic Director for Alexandre de Paris siden 
1990. Han har også jobbet tett på mesteren 
selv. 

På mange måter var det like mye et mote-
show som et hårshow, elegant til fingerspis-
sene og med stemningsfull musikk. Kjolene 
var i hovedsak kreert av Stéphane Rolland, en 
fransk haute couture-designer som Minetti 
jevnlig samarbeider med.

Intercoiffure Mondial er en verdens-
omspennende organisasjon for frisører på 
toppnivå, der man ikke fritt kan melde seg 

inn, men må anbefales eller godkjennes. 
Nettverksbygging og utveksling av kunnskap 
er en viktig del av virksomheten.

Hvert fjerde år holdes det en verdenskon-
gress, som i 2016 legges til Shanghai. I tillegg 
arrangeres det en rekke regionale kongresser. 
Den vesteuropeiske regionen møtes neste år 
til kongress i Amsterdam.

Hår i toppklasse

Intercoiffure Nordic Region tar imot applaus.

Modeller stylet av Alexandre de Paris, som har kreert frisyrer til en 
rekke haute couture-visninger opp gjennom årene. 

Fra visningen til Intercoiffure Nordic Region, som ble ledet av Ulf Schjerpen 
fra La Bionda.

Modeller stylet 
av Intercoiffure 
Sweden.

a håR
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Ulf Schjerpen i aksjon på scenen.



a profil

Mannens 
beste venn
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Den elskelige bulldogen har gitt 
navn til Storbritannias raskest 
voksende hudpleiemerke for 
menn. Produktene gjør det også 
skarpt i Sverige og Norge, der det 
forventes ytterligere vekst.

tekst: Kristine rødland

foto: Bulldog

– Menn fra alle generasjoner bryr seg om 
sitt eget utseende. En trend vi har lagt 
merke til, er at menn passer på huden som 
en del av et overordnet helse- og trenings-
program. Det handler både om å bruke 
fuktighetskrem og å trene i helsestudio. 
Den økende interessen for naturlige ingre-
dienser passer inn i denne trenden, og det 
er én av grunnene til at Bulldog vokser 
så sterkt for tiden, sier Simon Duffy, som 
grunnla hudpleiemerket Bulldog sammen 
med kompisen Rhodri Ferrier i 2006. 

Idéen kom da han prøvde de naturlige 
hudpleieproduktene til kjæresten – som 
nå er kona hans – og innså at det ikke 
fantes noe tilsvarende for menn. 

– Produktene er laget uten kontro-
versielle, menneskeskapte ingredienser 
som parabener, sodium laureth sulfate, 
syntetiske duftstoffer og kunstige farger. 
Vi er veldig opptatt av ingrediensene vi 
bruker, og vil at menn skal bry seg like 
mye om det de smører på huden, som 
maten de spiser. 

Sodium laureth sulfate lager skum i 
mange dusjsåper og rensegeléer. Det er 
kjent for å virke irriterende, og kan også 
framkalle symptomer på sensitiv hud. 
Vi har erstattet dette såpestoffet med 
en naturlig ingrediens som stammer fra 
kokosnøtt, fordi vi synes det fungerer 
bedre, sier han.

– Hvorfor valgte dere navnet Bulldog?
– Bulldogen representerer alle mannens 

positive egenskaper. Greit nok, så har han 
ingen bølgende «six pack». Snarere er han 
litt overvektig og rynkete. Men samtidig 
er han utholdende, ærlig, lojal, hardtar-
beidende og beskyttende. Vi mener at 
produktene våre innehar alle disse kvalite-
tene, og kan oppsummeres som «mannens 
beste venn».

Kundene identifiserer seg mer med 
egenskapene til en bulldog, enn med de 
uoppnåelige bildene av muskuløse model-
ler eller idrettsstjerner mange kosmetikk-
merker bruker i sin markedsføring mot 
menn, mener Simon Duffy.

– I tillegg er vi store hundeelskere i 
Bulldog. For øyeblikket har vi to hunder, 
Bruno og Huxley, på kontoret vårt i Lon-
don. Rhodri Ferrier vokste dessuten opp 
med en engelsk bulldog som het Spike. 
Det er fantastiske skapninger, legger han 
til.

Bulldog valgte Sverige som sitt første 
eksportmarked, og serien ble lansert der i 
2010. Det lille, engelske selskapet ønsket å 
samarbeide med en tilsvarende liten lokal 
distributør, og knyttet seg til Hair & Body 
Co., som drives av ekteparet Marianne 
og Bo Melin. De har også rettighetene 
for Norge og resten av Norden, der de 
konkurrerer med store, multinasjonale 
merkevarer.

Marianne Melin opplyser at Bulldog ble 
introdusert i Norge høsten 2010. Serien 
selges per i dag i VITA og Apotek 1, og 
hun mener det er potensial for ytterligere 
ekspansjon her til lands.

Bestselgeren er Bulldog Original Mois-
turiser, og kundene prøver gjerne denne 
kremen før de begynner å kjøpe de mer 
spesialiserte produktene i serien. 

Simon Duffy mener menn definitivt 
er opptatt av produkter som motvirker 
aldring.

– Det er stor etterspørsel etter spesiali-
serte produkter, og for øyeblikket er det 
anti-ageing produkter og produkter for 
sensitiv hud som selger best, sier han.

– Etter hvert som stadig flere menn 
begynner med enkle hudpleieregimer, ser 
de hvordan huden reagerer på forskjellige 
produkter. Jeg tror de også legger merke 
til at huden føles friskere og sunnere når 
de bruker ansiktsrens og fuktighetskrem. 
Disse bevisstgjorte mennene vil være kom-
fortable med å gå over til et anti-ageing 
produkt når de blir eldre.

– Har menn andre hudpleiebehov enn 
kvinner?

– Menn ser etter effektive produkter 
som er tilgjengelige i pris. Før vi lanserte 
Bulldog, tror jeg mange menn var frus-
trerte over mangelen på hudpleieproduk-
ter som var tilpasset deres behov.

Menn har fetere hud enn kvinner. 
Huden har derfor lettere for å bli blank, få 
store porer, akne og andre problemer. I til-
legg må den hanskes med mer ansiktshår 
og bivirkninger fra barbering. 

Mannens ansiktshud har også en litt 
surere ph-verdi, noe som betyr at den kan 
reagere annerledes på enkelte hudpleie-
produkter. Et annet særtrekk er at den 
produserer mer kollagen og elastin, noe 

som igjen gir en tykkere og fastere over-
hud. Så ja, menn har faktisk tykkere hud 
enn kvinner, sier Simon Duffy, som hyp-
pig engasjeres som foredragsholder under 
fagmesser og konferanser.

– Da vi startet Bulldog, syntes vi at de vanlige 
manneproduktene var lite imponerende og lite 
fokusert på menn. Det meste var «for menn»-
versjoner av kjente merkevarer som ellers mest 
henvender seg til kvinner. Vi bestemte oss for å 
gjøre ting annerledes, sier Simon Duffy. 
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ACO/ACO Hud Norge
A-Derma/Dermoapo
Adidas/Bonaventura Sales
Aesthetic Line/Cosmedic
AFAs Aminoacids/Cosmederm
African Botanics/Pure Elements
Ahava/Beauty Import  
Akileine/Thorsen Biovital
Alessandro/Solis
Alexander Sprekenhus/ Alexander 

Sprekenhus
Alterna/Frends
Amala/Skin Society
American Crew/Frends
Amie/T M Agenturer
Anatomicals/Agati
Andrea/Agati
Aramis/Estée Lauder Cosmetics
Ardell/J. Nordström Handels
Argiletz/Thorsen Biovital
Artdeco/Solis
Asan/Cederroth 
Attitude by TronTveit/ Solis Pro-

fessional
Aussie/Procter & Gamble
Aveda/We Are One
Avène/Dermoapo
Axe/Lilleborg

Babor/Tjøstolvsen
Baby Foot/Chroma
Badger/T M Agenturer
Bad Norwegian/Borr                                                                                
Balance Me/Heyerdahl Handel
Balenciaga/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Balmain Hair/Solis Professional
Balm Balm/Heyerdahl Handel
Bare Minerals/Dermanor
Barry M Cosmetics/Cover Brands 
Batiste/Agati
Baylis & Harding/Elle Basic
Beau Jardin/Strindberg
Beauté Pacifique/Aponor
Beauty Addicts/Molto
BeautySoClean/Beauty Import
Be Gorgeous/Frends
Belmacz/Cover Brands 
Benev/Beauty Products
Beter/VITA
Beyond Wishes/Dermanor
Billion Dollar Brows/ Cover 

Brands 
Biodroga/Solis
Bioeffect/Med-Eq
Bioelements/Cosmederm
Bioline/Abas Kosmetikk
Bio-Oil/Cederroth 
Bio Sculpture Gel/ Bio Sculpture 

Scandinavia 
Biosilk/Ulset
Biotherm/L’Oréal Norge
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Björn Borg/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
BKR/LMG Scandinavia
Blax/M. Willumsen

Bliss/Dermanor
Blow/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Bobbi Brown/ Estée Lauder 

Cosmetics
Bodyfarm/Strindberg
Bodyography/Cover Brands 
Booster Pro Skincare/Strindberg
Boots No 7/Boots Norge 
Botanics/Boots Norge
Bottega Veneta/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Boucheron/Solis
Broadway Nails/Pagro
Brocato/Grimm
Britney Spears/Elizabeth Arden
Bronnley/Agati
Bruno Banani/ Engelschiøn  

Marwell Hauge
Bulldog/Hair & Body Co.
Bumble & bumble/We Are One
Burberry/Solis
Burt’s Bees/Apini 
Bvlgari/Solis

Cacharel/L’Oréal Norge
Calgel/FR Cosmetics
Callus Peel/Skin Nordic
Calvin Klein/ Engelschiøn  

Marwell Hauge
Camillen/Thorsen Biovital
Carita/Dermanor
Carlton Professional/Skintific
Carmen/CosMie
Carmex/Midsona
Casuelle/Elle Basic
Cath Kidston/Terrigeno
Catzy/Midsona
Chanel/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Chi/Ulset
China Glaze/ J. Nordström 

Handels
Chloé/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Chocolate Sun/Skin Society
Christina Aguilera/Engelschiøn 
Marwell Hauge
Ciaté/NOR Cosmetics
Cinema Secrets/Hexa
Clarins/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Clarisonic/L’Oréal Norge
Clean/Solis
Clear Start/Skintific
Clearasil/Bonaventura Sales
Cliniderm/ACO Hud Norge
Clinique/Estée Lauder Cosmetics
Cloud Nine/Solis Professional
Clynol/Bonaventura Sales
CND/Neglakademiet
Collistar/J. Nordström Handels
Colony Wax Lyrical/ M. Willum-

sen
Coloran/J. Nordström Handels
Colorescience/Hudhelse
Colorsmash Hair 
Shadow/Everyhair Norge
Colorwow/LMG Scandinavia

Comfort Zone/Kokong Skin Care
Comodynes/VITA
Coola/Skin Society
Cosmica/ACO Hud Norge
Cosmobeauty/Frends
Cosmopolitan/Midsona
Coup d’Eclat/Thorsen Biovital
Cowshed/WEGA Beauty
Crabtree & Evelyn/M. Willumsen
Cutex/Bonaventura Sales 
Cutrin/Cutrin Norge
Cuvget/DermaCare 

Darphin/Beauty Products
David Beckham/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Davidoff/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Davines/Verdant
D&C/Dehli & Cleve
Deborah Lippmann/ M. Willum-

sen
Declaré/Pagro
Decléor/Dermanor
Define/Lilleborg
D:fi/Frends
Denman/Everyhair Norge
Deonat/J. Nordström Handels
Depend Cosmetic/Depend Norge 
Depilar/Hh Cosmetique
Dermalogica/Skintific
Dermaroller/Cosmederm
Diesel/L’Oréal Norge
Dior/Parfums Christian Dior
Disney/Elle Basic 
DKNY/Estée Lauder Cosmetics
DMK Danné/Hexa
DM Skincare/Silverlines
Dolce & Gabbana/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Dolce Luna/Strindberg
Dove/Lilleborg
Dr. Brandt/Solis
Dr. Hauschka/Validus
Dr. Lipp/VITA
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie
Dsquared2/Solis
Durance/Terrigeno

Eco Tools/Strindberg
Elemental Herbology/ WEGA 

Beauty
Elie Saab/Solis
Elizabeth Arden/Elizabeth Arden
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Elizabeth Taylor/Elizabeth Arden
Elnett/L’Oréal Norge
Embryolisse/WEGA Beauty
Emma S. Skincare/Emma S.
Emporio Armani/L’Oréal Norge
Eos/M. Willumsen
Ermenegildo Zegna/Estée Lauder
Escada/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Essie/L’Oréal Norge
Essie Professional/L’Oréal Norge
Estée Lauder/Estée Lauder

Estelle & Thild/Estelle & Thild
Eucerin/Beiersdorf
Everyday Minerals/Cover Brands 
Eve Taylor/Beauty Source
Exuviance/ Health & Beauty of 

Scandinavia 
Eyes by ToGoSpa/ NOR  

Cosmetics

Faith in Nature/LaColle
Fedora Minerals/Skintific
Ferragamo/Solis
Filorga/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Fing’rs/VITA
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fountain/Strindberg
Franck Provost/L’Oréal Norge
Fred Hamelten/Fred Hamelten
Frutto Natural/Elle Basic
Fudge/Warehouse
Fusion Beauty/Solis

Garnier/L’Oréal Norge
Gatineau/Hh Cosmetique
Gaya Mineral Makeup/Strindberg
Gehwol/Tjøstolvsen
Geir & Laila/ Engelschiøn  

Marwell Hauge
Gharieni/Salongutstyr
Ghd/Ghd Scandinavia
Giorgio Armani/L’Oréal Norge
Giovanni/CosMie
Glamglow/LMG Scandinavia
Glo Minerals/Cosmedic
Glo Therapeutics/Cosmedic
Goldwell/Tjøstolvsen
Grace Cole/Strindberg
Green People/Elle Basic
Greenscape/Terrigeno
Gucci/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Guerlain/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Guinot/Beauty Products

Head & Shoulders/ Procter & 
Gamble

Helena Rubinstein/L’Oréal Norge
Heliabrine/Thorsen Biovital
Hello Kitty/Elle Basic
Hempz/Grimm
HFL/Thorsen Biovital
Hi Brow/FR Cosmetics
HTH/Cederroth
Hugo Boss/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Human + Kind/ J. Nordström 

Handels
Hydracolor/Midsona
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I Love…/Pagro
Ilse by Ilse Jacobsen/IJH 
Impress by Broadway Nails/Pagro
Institut Esthederm/ Thorsen 

Biovital
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
Isadora/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Issey Miyake/Solis

Jacks Beauty Line/Lulu’s
James Bond 007/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Jane Iredale/Skintific
Jan Thomas Studio Haircare/
Engelschiøn Marwell Hauge
JB Lashes/Goodlooks
Jean Paul Gaultier/Solis
Jennifer Lopez/ Engelschiøn  

Marwell Hauge
Jessica Simpson/Elle Basic
Jimmy Choo/Solis
Joewell/Solis Professional
John Frieda/Midsona
John Varvatos/Elizabeth Arden
Joico/Tendenz Hårpleie
Juicy Couture/Elizabeth Arden
Juliette Has a Gun/ WEGA 

Beauty
Just Glow/Midsona
Justin Bieber/Elizabeth Arden
Juvena/Pagro

Kalahari/Beauty Products
Kama Sutra/Agati
Kappa/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Katy Perry/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Kenzo/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Kérastase/L’Oréal Norge 
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Keune/Everyhair Norge
Kevin Murphy/Verdant
Kide Cosmetics/Cover Brands
Kiehl’s/L’Oréal Norge
Kisby/CosMie
Kiss Nails/Pagro
KMS California/ Tendenz  

Hårpleie
Kolokrem/Midsona
Korres/Korres Scandinavia

Label. m/Solis Professional
Lac & Cure/Aquanovo
Lacoste/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Lady Gaga/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Lagerfeld/Solis
La Mer/Estée Lauder Cosmetics
Lancaster/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Lancôme/L’Oréal Norge

Lanvin/Solis
La Perla/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
La Prairie/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
La Roche-Posay/L’Oréal Norge
Lashem/Beauty Products
Lashes MD/Cosmederm
Lashfood/Goodlooks
Lash Perfect/FR Cosmetics
Laura Biagiotti/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Layla/Beauty Import
LdB/Cederroth
Lee Stafford/VITA
Leighton Denny/Skin Nordic
Linda Johansen/ Norwegian 

Skincare
Lipcote/Cover Brands 
Lip Smacker/Aspire Brands
Little Diva/Strindberg
Little Green/Molto
L’Occitane/Olivenlunden
Lolita Lempicka/Solis
L’Oréal Dermo-Expertise/ L’Oréal 

Norge
L’Oréal Men Expert/ L’Oréal 

Norge
L’Oréal Paris/L’Oréal Norge
L’Oréal Professionnel/ L’Oréal 

Norge
Lulu’s/Lulu’s
Lycke/Janic & Carlo
Lypsyl/Lilleborg

MAC/Estée Lauder Cosmetics
Magis Foil Nail Wraps/ Skin 

Nordic
Magnetic Lash/NOR Cosmetics
Maison Martin Margiela/ L’Oréal 

Norge
Maletti/Everyhair Norge
Mamamio/Beauty Products
Marc Anthony/Agati
Marc Jacobs/ Engelschiøn  

Marwell Hauge
Mariah Carey/Elizabeth Arden
Maria Åkerberg/Isaksen & Co
Markwins/Elle Basic
Marzia Clinic/Cosmederm
Matis/Dermanor
Matrix/L’Oréal Norge
Mavala/Beauty Care
Max Factor/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Maybelline/L’Oréal Norge
May Lindstrom Skin/Skin Society
Medicalia/Kokong Skin Care
Mercedes Benz/Solis
Miller Harris/WEGA Beauty
Mineral Fusion/Cosmedic
Miriam Quevedo/Prettygood
Molton Brown/Derma Beauty
Moroccanoil/Cutrin Norge
Moschino/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Mudd Facial Masks/ Bonaventura 

Sales
Musk by Alyssa Ashley/Solis
MyChelle/Pure Brands

Nailtiques/T M Agenturer
Naomi Campbell/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Narciso Rodriguez/Solis
Natural Basics/Elle Basic
Natural & Easy/ Bonaventura 

Sales
Naturelle/Lilleborg
Naturigin/Midsona
Natuvive/ACO Hud Norge
Neomist/LMG Scandinavia
Nicki Minaj/Elizabeth Arden
Nilens jord/Enkelt & Greit
Nimue/Beauty Products
Nina Ricci/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Nioxin/ Procter & Gamble Salon 

Professional
Nivea/Beiersdorf
Nivea for Men/Beiersdorf
Nivea Visage/Beiersdorf
Norvell/Solguden
Nueva/J. Nordström Handels
Nuxe/Bonaventura Sales

Obagi Nu-Derm/Hudhelse
Olay/Procter & Gamble
Old Spice/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Ole Henriksen/ Engelschiøn  

Marwell Hauge
Olymp/Tjøstolvsen
One Love Organics/Skin Society
Organic Colour Systems/ Frisør-

grossisten
Organix/M. Willumsen
Origins/Estée Lauder Cosmetics
Orofluido/Frends
Oscar de la Renta/Solis
Oway/Enkelt & Greit

Paco Rabanne/ Engelschiøn  
Marwell Hauge

Palmolive/ Colgate-Palmolive 
Norge 

Pangea Organics/Skin Society
Paris Hilton/Elle Basic
Paul Mitchell/Cutrin Norge
Perlier/Isaksen & Co
Peusek/Thorsen Biovital
Pevonia Botanica/ Kokong Skin 

Care
PFD Vanish/Cover Brands 
Pfeilring/Elle Basic
PHformula/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels
Pinks Boutique/Spa Elixir
Piz Buin/Bonaventura Sales
PL3/J. Nordström Handels
Prada/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Prevage/Elizabeth Arden
Pukka/M. Willumsen
Puma/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Pure Colors/Beauty Products
Pureology/L’Oréal Norge

Ralph Lauren/L’Oréal Norge 
Rampal Latour/Strindberg
Redken/L’Oréal Norge
REF/Cutrin Norge
REN Skincare/Pagro
Renati/Cutrin Norge
Re:Nu/Tendenz Hårpleie
Revlon Professional/Frends
Revolution Line/ Kokong Skin 

Care
Rihanna/Elle Basic
Roberto Cavalli/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Rosa Graf/Isaksen & Co
Rosebud/M. Willumsen
Rose & Co/Terrigeno
Rudolph Care/Heyerdahl Handel

Salvatore Ferragamo/Solis
Sanctuary/Boots Norge
Sans Soucis/Solis
Sara Happ/NOR Cosmetics
Sassoon/ Procter & Gamble 

Salon Professional
Savon le Natural/Midsona
Savex/Beauty Care
Scholl/Bonaventura Sales
Schwarzkopf/Bonaventura Sales
Schwarzkopf 
Professional/Solis Professional
Sebastian/ Procter & Gamble 

Salon Professional
Seche/J. Nordström Handels
Sensai by Kanebo/Derma Beauty
Sensalia/Elle Basic
Sensi/J. Nordström Handels
Sensilis/VITA
Sepai/Pure Brands
Sergio Tacchini/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Sexy Hair/Frends
Shiseido/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Shu Uemura Art of Hair/ L’Oréal 

Norge
Sienna/Solguden
Simple/Midsona
Simply Natural/Everyhair Norge
Sisley/Sisley
Sixtus/T M Agenturer
Skin Republic/Silverlines
Skin Tech/Cosmedic
SkinCeuticals/L’Oréal Norge
Skyn Iceland/WEGA Beauty
Smashbox/ Estée Lauder  

Cosmetics
Soap & Glory/Boots Norge
Soap Walla/Skin Society
Soltan/Boots Norge
Sorisa/Dermanor
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Spa White/Goodlooks
Stackable/Agati
Stella McCartney/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
St. Moriz/Midsona
St. Tropez/Beauty Products
Studiomakeup/Cover Brands
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Abas Kosmetikk AS
Nattlandsveien 150
5094 Bergen
Tlf: 55 28 28 28
www.bioline.no

ACO Hud Norge AS
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40
Fax: 23 00 70 41
aconordic.no

Agati AS
Postboks 154 
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 14 45 55 
agati.no

Alexander Sprekenhus
Munkedamsveien 67
0270 Oslo
Tlf: 905 69 999
alexandersprekenhus.no

Apini AS
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
burts.no

Aponor AS
Holmejordetveien 32
3267 Larvik
Tlf: 33 18 74 00
Fax: 33 18 74 35
aponor.no

Aquanovo Spa Consult AS
Kirkegata 6
2821 Gjøvik
Tlf: 63 85 77 11
Fax: 61 17 42 54
aquanovo.no

Aspire Brands AS
Postboks 431
1703 Sarpsborg
Tlf: 69 10 05 10
Fax: 69 14 42 90
aspirebrands.eu

Beauty Care AS
Postboks 78
2081 Eidsvoll
Tlf: 63 96 00 60
Fax: 63 96 00 61
beauty-care.no

Beauty Import AS
Postboks 43
3541 Nesbyen
Tlf: 47 37 81 01
ahava.no

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

Beauty Source
Asvegen 649
2030 Nannestad
Tlf: 63 99 52 53

Beiersdorf AS
Postboks 16 Leirdal
1081 Oslo
Tlf: 22 90 79 50
Fax: 22 32 55 03
beiersdorf.no

Bio Sculpture Scandinavia AB
Packhusgatan 8
SE-451 42 Uddevalla
Tlf: +46 522 38360
biosculpture.se

Bonaventura Sales AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
bonaventurasales.no

Boots Norge AS
Postboks 4593 Nydalen
0404 Oslo
Tlf: 23 25 07 00
Fax: 23 25 07 01
boots.no

Borr AS
Postboks 261
3551 Gol
Tlf: 906 67 858
badnorwegian.com

Cederroth Norge AS
Postboks 23
3164 Revetal
Tlf: 33 06 47 00
Fax: 33 06 47 01
cederroth.no

Chroma AS
Postboks 74
1411 Kolbotn
Tlf: 66 80 66 30
chroma.no

Colgate-Palmolive Norge AS
Postboks 196
1325 Lysaker
Tlf: 67 59 00 25
Fax: 67 59 18 64
colgate.no

Cosmederm AS
Postboks 136 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 22 50 33 77
dermaroller.no

Cosmedic AS
Postboks 117 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
cosmedic.no

Cosmenor AS
Fredensborgveien 24L
0177 Oslo
Tlf: 22 20 99 90 
cosmenor.no

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 22 65 88 00
cosmie.com

X
Y&ZT

Stuhr/ Engelschiøn Marwell 
Hauge

Sunsilk Minerals/Lilleborg
Sunspa/True Beauty
Supernature/Midsona
Susan Posnick/Cover Brands 
Suti/Skin Society
Swarovski/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Syoss/Bonaventura Sales

Takai/Everyhair Norge
Talika/Solis
Taylor Swift/Elizabeth Arden
Tea Forté/Cosmederm
Thalgo/Skinthal
Thalion/Hh Cosmetique
The Balm/Cover Brands 
Thierry Mugler/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
TIGI/Warehouse
Tints of Nature/Frisørgrossisten

TL Design/Tone Lise Akademiet
Tommy Guns Haircare/ Boots 

Norge                   
Tommy Hilfiger/ Estée Lauder 

Cosmetics
Toni&Guy/Midsona
Trevor Sorbie/Bonaventura Sales
Trevor Sorbie/Solis Professional
Trind/Elle Basic
Tromborg/Kokong Skin Care
Tweezerman/Solis

Umberto Giannini/Boots Norge
Uniq One/Frends
Usher/Elizabeth Arden

Valentino/ Engelschiøn Marwell 
Hauge

Van Gils/ Engelschiøn Marwell 
Hauge

Veet/Bonaventura Sales

Vera Wang/ Engelschiøn Marwell 
Hauge

Versace/ Engelschiøn Marwell 
Hauge

Vichy/L’Oréal Norge
Vidal Sassoon/ Procter & Gamble 

Salon Professional
Viktor & Rolf/   L’Oréal Norge
Village/Agati
Vita Liberata/Hexa
Vivian Gray/Strindberg
Voluspa/M. Willumsen
Voya Organic Beauty/Spa Elixir

Weleda/Vitalkost
Wella/Procter & Gamble
Wella Professionals/Procter & 
Gamble Salon Professional

Wella SP/ Procter & Gamble 
Salon Professional

Wonderspring/ Tone Lise  
Akademiet

Xen-Tan/Cover Brands 

Yava/Thorsen Biovital
Yerka/Beauty Care
Yves Saint Laurent/L’Oréal Norge

ZO Medical/Hudhelse
ZO Skin Health/Hudhelse
Zoya/Phika Distribution
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Cover Brands 
Cosmetics Agency AS 
Grefsenkollveien 20B
0490 OSLO
Tlf: 934 36 788
coverbrands.no

Cutrin Norge AS
Postboks 480
2603 Lillehammer
Tlf: 61 26 85 00
cutrin.no

Dehli & Cleve
Tlf: 913 27 609
dc-collection.no

Depend Norge AS
Postboks 1155 Valaskjold
1705 Sarpsborg
Tlf: 69 16 66 66
Fax: 69 16 69 99
depend.no

Derma Beauty AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 53 80
Fax: 66 77 53 81
dermabeauty.no

Dermacare AS
Elvebakken 7
3919 Porsgrunn
Tlf: 909 91 975
dermacare.no

Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66
dermanor.no

Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 413 66 453
haugesund-hudpleieklinikk.no

Dermoapo AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 65 10
Fax: 66 77 65 11
dermoapo.no

Elizabeth Arden Nordic AS
Kirkebjerg Parkvej 9-11 C
DK-2605 Brøndby
Tlf: +45 43 28 48 00
Fax: +45 43 42 48 02
elizabetharden.no

Elle Basic AS
Gjerdrumsvei 12A
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
Fax: 22 23 02 55
ellebasic.no

Emma S. AB
Postboks 6077
SE-102 32 Stockholm
emmas.com
 
Engelschiøn Marwell Hauge AS 
Postboks 93 Lilleaker 
0216 Oslo
Tlf: 22 13 26 00
Fax: 22 13 26 01
emh.no

Enkelt & Greit AS
Postboks 2133 Stubberød
3255 Larvik
Tlf: 33 13 95 10
enkeltoggreit.no

Estée Lauder Cosmetics AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 06 02

Estelle & Thild
Artillerigatan 24
SE-114 51 Stockholm
Tlf: +46 8-663 00 90
Fax: +46 8 663 00 70
estellethild.se

Everyhair Norge AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
Fax: 32 81 33 01
everyhair.no

FR Cosmetics
Drotningsvikveien 132
5179 Godvik
Tlf: 55 91 65 89
frcosmetics.no

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 473 34 203
fredhamelten.com

Frends AS
Ringtunveien 4
1712 Grålum
Tlf: 69 22 15 99
Fax: 69 22 31 99
frends.no

Frisørgrossisten AS
Trondheimsveien 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
frisorgrossisten.no

Ghd Scandinavia 
Rudolfgårdsvej 1D
DK-8260 Viby 
Tlf: +45 86 11 99 02
Fax: +45 86 11 99 25
ghdhair.com

Goodlooks AS
Akersveien 20
0177 Oslo
Tlf: 928 12 554
goodlooks.no

Grimm AS
Vardeveien 25
1659 Torp
grimm.no

Hair & Body Co.
Postboks 35027
SE-100 27 Stockholm
Tlf. +46 8-619 01 88
hair-body.se

Health & Beauty of Scandinavia 
AS
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Tlf: 22 42 77 77

Hexa AS
Kongens gate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
hexa.no

Heyerdahl Handel AS
Sommerfrydveien 28
3014 Drammen
Tlf: 481 56 481
heyerdahlhandel.no

Hh Cosmetique
Inge Krokannsvei 17
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
gatineau.no

Hudhelse AS
Løkkeåsveien 3
1336 Sandvika
Tlf: 67 54 03 44 
obagi.no

IJH AS
Holmenevej 31
DK-3140 Aalsgaarde
Tlf: +45 49 70 41 76
Fax: +45 49 70 31 76
ilsejacobsen.com

Isaksen & Co AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
Fax: 55 98 20 20
isaken-as.no

Janic & Carlo AS
Postboks 183 Manglerud
0612 Oslo
Tlf: 22 74 05 80
janic-carlo.no

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

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

Kokong Skin Care AS
Bogstadveien 27B
0357 Oslo 
Tlf: 55 11 08 60
kokong.net

Korres Scandinavia
Mellangatan 66
SE-239 30 Skanör
Tlf: +46 40-630 69 79
korresscandinavia.com

LaColle AS
Grefsenkollveien 23
0490 OSLO
Tlf: 917 31 263
lacolle.no

Lilleborg AS
Postboks 4236 Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 89 50 00
Fax: 22 15 74 89
lilleborg.no

LMG Scandinavia
Torstenssonsgatan 6
SE-11456 Stockholm
Tlf. +46 70-412 33 86
lmgscandinavia.se

L’Oréal Norge AS
Postboks 404
1327 Lysaker
Tlf: 67 11 27 00
loreal.no

Lulu’s
Skippergata 41
4611 Kristiansand 
Tlf: 38 04 40 44
lulus.no

Molto AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
Fax: 32 81 33 01

Med-Eq AS
Postboks 565 Sentrum
3101 Tønsberg
Tlf: 33 35 90 60
med-eq.com

»
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a Leverandørregister

Hjelp oss med å holde 
registeret oppdatert! 
For endringer og nye 

oppføringer, ta kontakt 
med redaktør 

Kristine Rødland 
på e-post 

krrodland@gmail.com

Midsona Norge AS
Postboks 144 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 01 11 
midsona.no

M. Willumsen AS
Bygdøy allé 8
0262 Oslo
Tlf: 21 09 59 20
Fax: 21 09 59 21
mwillumsen.com

Neglakademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
neglakademiet.no

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

Norwegian Skincare AS
Postboks 5862 Majorstua
0308 Oslo
lindajohansen.no

Olivenlunden AS
Uranienborgveien 3
0351 Oslo
Tlf: 22 60 31 33
olivenlunden.no

Pagro AS
Bleikerveien 17
1387 Asker
Tlf: 66 69 60 00
Fax: 66 76 12 61

Parfums Christian Dior AS
Postboks 564
1302 Sandvika
Tlf: 67 11 08 50
Fax: 67 11 08 51

Phika Distribution
Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Tlf. 975 87 626
phika.no

Prettygood AS
Langviksveien 25B
0286 Oslo
tlf: 481 52 350

Procter & Gamble Norge AS
Postboks 6484 Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 63 26 00
Fax: 22 63 26 31
pg.com

Pure Brands AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo
Tlf: 930 70 002

Pure Elements
Brunmose 25, Ødsted
DK-7100 Vejle
Tlf: +45 5059 9252
pureelements.dk

Salongutstyr AS
Elgstien 18
3188 Horten
Tlf: 33 04 28 24
salongutstyr.no

Silverlines AS
Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand
Tlf: 47 77 13 55
silverlines.no

Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-2100 København K
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-cosmetics.com

Skin Nordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
skinnordic.no

Skin Society AS
Farmannsveien 48
3125 Tønsberg
Tlf: 996 39 962
skinsociety.no

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

Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
tekon.no

Solguden AS
Eide Industriområde
6490 Eide
Tlf: 928 50 888
Fax: 71 29 65 73
solguden.no

Solis AS
Vollsveien 9
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
solis.no

Solis Professional AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
solisprofessional.no

SOL Permanent Makeup
Professor Dahls gate 8
0355 Oslo
Tlf: 909 88 873
solhegge.com

Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
spaelixir.no

Strindberg AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 23 03 63 10
Fax: 23 03 63 11
strindberg.no

Tendenz Hårpleie AS
Drammensveien 35
0271 Oslo
Tlf: 22 92 50 00
Fax: 22 92 50 10
tendenz.net

Terrigeno AS
Stubben 6
1512 Moss
Tlf: 69 25 60 40
Fax: 69 25 69 04
terrigeno.no

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
Fax: 64 97 40 79
thorsen.as

Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
Fax: 51 95 93 33
tjostolvsen.no

Tjøstolvsen AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 22 44 08 07
tjostolvsen.no

T M Agenturer
Eikerveien 46
3340 Åmot
Tlf: 32 77 98 88
tmagenturer.no

Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
tonelise.com

True Beauty AS
Badebakken 22
0467 Oslo
Tlf: 913 18 485
sunspa.no

Ulset AS
Svennerudvegen 32
2016 Frogner
Tlf: 63 99 69 90
Fax: 63 99 69 91
ulsetas.no

Validus AS
Postboks 113
3051 Mjøndalen
Tlf: 32 23 11 00
Fax: 32 23 11 01
validus.no

Valora Trade Denmark AS
Transformervej 16
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 44 57 58 59
Fax: +45 44 57 58 60
valoratrade.dk

Verdant AS
Storebotn Næringspark
5300 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
verdant.no

VITA AS
Postboks 6013 Etterstad
0601 Oslo
Tel: 22 57 69 50
vita.no

Vitalkost AS
Wirgenesveien 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
Fax: 33 00 38 78
vitalkost.no

Warehouse AS
Østre Rosten 102
7075 Tiller
Tlf: 72 90 04 50
Fax: 72 90 04 51
warehouse.no

We Are One AS
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo
Tlf: 23 98 98 58

WEGA Beauty ApS
Stestrup Oldvej 3
DK-4360 Kr. Eskildstrup
Tlf: +45 28 98 92 50
wegabeauty.dk



Prisvinnende luksuriøse hudpleieprodukter fra irske VOYA

Økologisk sertifisert av Soil Association

Bli en VOYA partner i dag ved å snakke med vårt team
+47 90280454 eller post@voyaorganics.no

Et naturlig 
 VALG 

• Ingen parabener/SLES 
• Ingen kunstig farge 

eller parfyme 
• Ikke testet på dyr 

Markedsføres og distribueres av LaColle AS 
 www.lacolle.no 

Stort utvalg av naturlige 
velværeprodukter 

Produktnyheter

NYHET!

www.kerstinflorian.no
facebook.com/kerstinflorianhudvard

Correcting Body Care 
- fokuserede løsninger for kroppen

Teknologisk avanserte produkter 
som med klinisk testete ingredi-
enser og effektive planter utgjør 
produkter og behandlinger som 
bleker, gir elastisitet, strammer opp 
og gir huden glans.



HEAVENLY HYDRATION
kroppspleie for alle 

hudtyper

Se hele produktserien på
www.biovital.no

komplett spaserie med 

dødehavsmineraler

Eve Taylor Anti Stress Pre-blend-
ed massasje oljer er ideell for de 
klienter som sliter med ømme 
muskler og ledd, og de som føler 
seg fysisk stresset og trenger 
avslapning. De forskjellige ingre-
diensene er: Mandarin, appelsin, 
lavendel, marjoram, grapefrukt, 
petitgrain og ylang ylang som 
hjelper klienten med å klarne 
tankene og styrke nervesystemet. 
Hjelper til med å fjerne toksiner, 
gjenopprette balansen og re-
dusere spenninger.

500 ml salongstørrelse kr 475,- med 
oktobertilbud til alle nye klienter -20 %.

Ring Adrienne 911 27 288 | e-post: adrienne@beautysource.no 

www.beautysource.no

Produktnyheter

Magis – kvalitets aluminiumfolie for enkel og effektiv fjerning
av gel lakker. Brukes av de fleste store gel lakk produsenter.

- Kostnadseffektiv – 50% mindre acetonbruk.
- Tidsbesparende – opp til 10 minutter mindre per 

kunde.
- Ikke lenger nødvendig å sitte med neglene oppe i en 

bolle. 
- Kundene kan lese en avis, ta en kopp kaffe eller få en 

annen behandling samtidig.
- Rask og enkel i bruk – uten søl.
- Kundene elsker det!

Salongforhandlere søkes!
Ingen store og kostbare oppstartspakker!

SkinNordic AS
post@skinnordic.no eller telefon 41762846 for bestilling eller mer info.



The famous Seche Vite™ dry fast top coat is 
widely acknowledged as the world’s finest top 
coat. Specially formulated to penetrate through 
nail lacquer, forming a single solid coating over 
the nail plate for a much more durable finish.

@SecheNails

Seche

HELLO NORWAY!
The award winning Seche Vite Top Coat is 
now available at Kicks, H&M and Lindex.

J. Nordström Handels AB   Tel +46 8 544 81 544   www.noab.se

Kosmetikk_Norge_SecheVite_92x130.indd   1 2014-08-28   10:05

For mer informasjon Tlf: 476 80 900  E-post: post@purebrands.no

The power of  
Turmeric Supreme

Betent hud og smerter i kropp er daglig problem for mange 
mennesker. Turmeric/Gurkemeje kan bidra til å balanserer  
betennelses faktoren i kroppen og bidra til en langt lettere 
hverdag. Turmeric Supreme fra GaiaHerbs er nå industirens nye 
stjerne og nå bransjens meste solgte gurkemeje produkt!   

Produktnyheter

B2B_KOSMETIKK_AD.pdf   3   4/16/14   8:16 AM

Når kun det beste er godt nok for dine kunder!
For mer informasjon Tlf: 476 80 900  E-post: post@purebrands.no

Når kun det beste er godt nok for dine kunder!

For mer informasjon, tlf: 476 80 900. E-post: post@purebrands.no
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abransjen av Kristine rødland

L’Oréal sponset i august jubileums- 
visningen til kjoledesigneren Cecilie Melli, 
som er kjent for sine overjordisk vakre 
kjoler til bryllup og fest. Det var Mellis 
første motevisning noensinne, og temaet 
var En midsommernattsdrøm.

L’Oréals PR Manager Cathrine Stabel 
benyttet sjansen til å vise fram lekre høstny-
heter fra L’Oréal Paris i forkant av showet. 
Det hele foregikk på Vigelandsmuseet i 
Oslo, og vi fikk også en tur backstage for å 
beundre kjoler, hår og makeup. 

amerika-
besøk
Dr. Joe Lewis var hedersgjest da den nye 
kosmesøytiske serien Elizabeth Arden PRO 
ble lansert i sommer. Han har utviklet serien. 
I tillegg har han solgt deler av sitt selskap US 
CosmeceuTechs LLC til Elizabeth Arden Inc. 
Dermed fusjoneres merker som Priori og Pre-
vage inn i den nye serien, som utelukkende 
skal distribueres i hudpleieklinikker.

Det fremgår av presentasjonen at Lewis er 
kompis med Scott Beattie, som er toppsjef i 
Elizabeth Arden, og at de deler en visjon om 
å ta Arden tilbake til røttene.

– Elizabeth Arden har sterke bånd til spa-
industrien, og åpnet sin første skjønnhets-
salong i 1910. De har nå begynt å kjøpe 
tilbake sine Red Door Salons, forteller han.

Kjersti Johansen, Nordisk fagsjef i Dermanor, fikk 
i sommer besøk av Dr. Joe Lewis – mannen bak 
Elizabeth Arden PRO.

midsommernattsdrøm

Davide Bollati, eieren og mannen bak 
merkevarene Davines og Comfort Zone, 
besøkte Oslo og Bergen for første gang i 
sommer. Bollati er en lidenskapelig talsmann 
for bærekraftig skjønnhet både når det gjelder 
hår- og hudpleie. 

– Produktene våre har et høyt innhold av 
naturlige virkestoffer, men er ikke hundre 
prosent naturlige. Vi må også ta med de 
ingrediensene som gir best effekt, sier itali-
eneren, som planlegger å bygge verdens mest 
bærekraftige kosmetikkfabrikk i Parma. 

bærekraftig
Davide Bollati og Svein Ove Olsen, 
administrerende direktør i Verdant.

Julie Bruusgaard og Cathrine Stabel 
viste høstnyheter blant skulpturene i 
Vigelandsmuseet.

Melli ønsket en alveaktig look, i 
tråd med temaet på visningen.

Neglene fikses 
samtidig som håret 
styles.

Spektakulær 
brudekjole fra 
Cecilie Melli.



Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr. 
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne 
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk 
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske pro-
dukter, men ingen har kommet i nærheten av originalen. 
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling 
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff 
som finnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å mi-
nimere fine linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!

Exuviance Age Reverse er en komplett hudpleieserie med 
enestående resultater som blant annet inneholder Neo- 
GlucosamineTM og retinol, som styrker matriksen som omgir 
kollagencellene. Hudens underliggende struktur blir fyldig, og 
huden ser fastere ut. Rynker og fine linjer reduseres innen-
fra og ut. I tillegg øker cellefornyelsen, og ujevn pigmente-
ring reduseres. Peptider stimulerer kollagendannelsen. AHA 
og PHA stimulerer de kollagenproduserende cellene. PHA 
styrker dessuten hudens beskyttelsesbarriere. E-vitamin samt 
antioksidanter fra chardonnaydrue og granateple beskytter 
huden mot daglige miljøangrep. Dessuten inneholder produk-
tene kamille, ginseng, bærekstrakt og hyaluronsyre (kroppens 
naturlige fuktbærer). Inneholder ikke parabener!

Ta kontroll over hudens aldring med dermatologisk 
utviklede produkter som har klinisk bevist effekt. 
Det fortjener du!

En ny epoke 
innen hudpleie
som får huden 
din til å stråle!

Det beste fra forskning og vitenskap. 

Det beste fra naturen. Det beste for huden din.



Fagbladet For hele skjønnhetsbransjen

    Tema:  
mann

KOSMETIKK

MøTe Med  
eMMa Wiklund:
fra superModell Til 
hudpleiegründer

høsTens nye  
Trender

IntercoIffure a Grønn hudpleIe a bulldoG

For nærmeste salong 
kontakt post@dermelie.no

GREEN PEEL® TIME CONTROL LIFT TREATMENT 
Den effektive Green Peel kombineres med de aktive antiage 
produktene fra Dr. Schrammek i en og samme behandling. 
En avslappende hudpleie opplevelse med utrolige
resultater. Behandling 90 min. Kr 1790,- 

TIME CONTROL nyeste hudpleieprodukter med de mest
kraftfulle antirynke ingredienser som hudlege og antiage 
spesialist Christine Schrammek Drusio kan anbefale. 
Produkter fra 890,- til 1590,-

GREEN PEEL® OG TIME CONTROL 
FRA DR.SCHRAMMEK

VITENSKAPELIG DOKUMENTERT AV THE SOCIETY 
FOR DERMOPHARMACY. 

DEN PERFEKTE PARTYPEEL OG DEN OPTIMALE 
ANTIRYNKE BEHANDLING.

Returadresse: KOSMETIKK, SOlvEIEn 110 C, 1162 OSlO
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