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Vakker hud  
med retinol
Diors duftunivers

 høSTEnS nyE STIl: hår
MaKEup

+Nuori
Tom Ford BeauTy
PCa skiN

Beth’s Beauty 25 år

 høSTEnS nyE STIl: hår
MaKEup



Norges største 
timebestillings portal



SMART OG EFFEKTIVT

* etableringskostnader kommer i tillegg

Online timebestilling

Fra 299,- pr. mnd.*

Easy App

Fra 149,- pr. mnd.*

Les mer på easyupdate.no Tlf. 40 00 40 79 

Programvare kasse

Fra 299,- pr. mnd.*
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KOSMETIKK

Høstsemesteret er i gang, og i bransjen er det 
som vanlig full fart. 

Internasjonalt har sommeren vært preget 
av en rekke store oppkjøp. Coty har kjøpt 
et tosifret antall varemerker fra Procter & 
Gamble, inkludert Wella. Mens Unilever 
har sikret seg Dermalogica, Murad, Kate 
Somerville og REN Skincare, og er i ferd 
med å bygge opp en ny Prestige Personal 
Care-avdeling i selskapet.

Det vil ta noe tid før disse kjøpene blir 
godkjent av konkurransemyndighetene, og 
inntil videre er det «business as usual» for 
alle impliserte parter. Både internasjonalt og 
i Norge. 

Her hjemme har det også vært forretnings-
aktivitet i sommervarmen. Celina Midelfart 
og selskapet Vami har, ifølge Finansavisen, 
solgt alle sine aksjer i frisørkjeden Adam og 
Eva samt Josefsson Frisør for halvparten av 
hva de gav for dem. 

Noe som betyr at Adam og Eva nå eier sine 
salonger 100 prosent selv.

Det gjelder å være «på ballen» både faglig 
og forretningsmessig i en bransje som hele 
tiden er i endring. 

Vi i KOSMETIKK har en spennende 
nyhet: Vi inviterer leserne på felles messetur! 
Er du innkjøper eller driver du butikk eller 
salong, har du sikkert lyst på faglig påfyll og 
hyggelig samvær med andre fra den norske 
bransjen. 

KOSMETIKK har inngått samarbeid med 
Expert Reiser, som er spesialist på messe-
reiser og har lang erfaring med å arrangere 
denne typen turer. Vi har i første omgang 
blinket ut to store og kjente bransjemesser: 
Beauty Düsseldorf og Cosmoprof Bologna, 
som begge arrangeres i mars 2016.

Beauty Düsseldorf fokuserer spesielt på 
makeup og negler, og regnes for å være den 
største og viktigste møteplassen for den 
profesjonelle negleindustrien. Selv om de 
ikke lenger arrangerer noe neglemesterskap, 
tilbyr de fremdeles aktiviteter knyttet opp til 
manikyr og negledesign. 

Foot, Nail, Wellness, Spa og Cosmetics er 
fokusområdene til Beauty Düsseldorf. Mes-
sen henvender seg mest til den profesjonelle 
delen av bransjen, men har også en avlegger 

som viser badeaccessoirer, toalettmapper, 
hårbørster og annet skjønnhetsrelatert tilbe-
hør for faghandelen. 

Parallellt med Beauty arrangeres det også 
en frisørmesse i Düsseldorf, nemlig Top 
Hair, så her vil du få med deg mye innen 
både hår og skjønnhet. 

Mange nordmenn liker også å besøke 
Cosmoprof Bologna, som er en gigantisk 
messe der du kan se og oppleve alt som 
rører seg i bransjen. Maya Gulbrandsen med 
Maya Water stilte ut her i vår, og fikk napp 
hos flere internasjonale aktører. 

Vi skal gjøre vårt beste for å guide deg 
gjennom hallene, slik at du får med deg det 
du ønsker mest å se.

Det er første gang vi forsøker å samle 
bransjen til en slik felles tur, og vi er spente 
på responsen. Noe av det folk liker best med 
slike turer er fellesskapsfølelsen: å knytte nye 
kontakter over en god middag, mens praten 
summer over bordene. 

Å reise i hyggelig lag med andre bransje-
folk gir større verdi enn å dra alene, og vi 
håper på god oppslutning fra alle deler av 
bransjen. I tillegg er det en nøytral tur, uav-
hengig av bransjens leverandører, noe som 
også kan være et poeng.

Høres dette spennende ut? Du finner mer 
informasjon på kosmetikkmagasinet.no, som 
blir løpende oppdatert med nyheter. Ikke 
nøl med å melde deg på! Vi gleder oss, og 
håper dette blir en tradisjon. 

Kanskje ses vi på tur?

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:

Merkur Grafisk AS

Bli med oss på tur!

 Å reise i hyggelig lag med 
andre bransjefolk gir større verdi enn 
å dra alene.“
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– et kosttilskudd med tang og 
klorofyll som begge er rike på 
viktige mineraler og vitaminer

GRØNN NYHET
SOM RENSER 

KROPPEN OG GIR 
MER ENERGI

THE SUPER GREEN 
MOLECULE

VI INTRODUSERER  

THE SUPER GREEN 
MOLECULE
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www.masq.no  /  post@masq.noDistribueres av

Fountain The Super Green Molecule inneholder Kelp (tang) som er rik på viktige mineraler 
som kalsium, magnesium og jern, ingredienser som balanserer PH-verdiene i kroppen og gir 
fukt til hud og kropp. Kosttilskuddet har et høyt innhold av klorofyll, som gir samme fordeler 
som røde blodlegemener og virker slik at at giftstoffer raskere transporteres ut fra kroppen, øker 
oksygenopptaket og dermed også energinivået. The Super Green Molecule inneholder også 
vegansk hyaluronsyre. Kroppens hyaluronsyre bidrar til å gi fukt til huden og motvirker rynker 
og fine linjer. Passer både for kvinner og menn. 

Informasjon om produktserien til Fountain finner du på www.fountainstore.no
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tekst: Kristine Rødland | Foto: Pexels og produsentene

Sothys lanserer Inspiration Art & Beauté – en sensorisk 
kroppsbehandling for salonger med og uten dusj. Massa-
sjen utføres med et spesialverktøy, og opplevelsen forsterkes 
av farger og musikk som skaper riktig atmosfære. Prikken 
over i-en er en kolleksjon med hjemmeprodukter. 

Kroppslig 
nytelse

Ny signaturbehandling fra Sothys.

Sensai The Silk finnes i to versjoner, og forhandles 
av DermaBeauty.

Silkeduft
Sensai begir seg inn i en ny kategori med 
lanseringen Sensai The Silk, som tolker duf-
ten av ren silke. Den kombinerer fruktige 
noter med hvite blomster, amber, musk og 
tonkabønner, og er en duft som kjærteg-
ner huden. Marie Salamagne, som også 
har skapt parfymer for Guerlain, Giorgio 
Armani og Yves Saint Laurent, står bak 
kreasjonen.

Økologisk pleie
En høstnyhet fra VOYA er hudpleieserien
Oily Skin, som skal balansere fet og uren 
hud. Produktene er algebaserte, men 
inneholder også andre resultatorienterte og 
naturlige ingredienser. VOYA er i ferd med 
å oppgradere alle sine ansiktsserier, så dette 
er den første av flere spennende lanseringer. 
Det økologiske luksusmerket forhandles i 
Norge av Spa Elixir.

Quickfix for håret
NOR Cosmetics er superstolte over å 
kunne lansere Colab i Skandinavia. 

– Vi har higet etter dette merket i lang 
tid, og mener det er den beste tørrsjampoen 
vi har prøvd, sier Anniken K. Reneflot fra 
agenturfirmaet. 

Colab Sheer Invisible er en tørrsjampo 
som gir en følelse av rent, luftig og nyvasket 
hår, helt uten hvite rester. I tillegg fin-
nes det en stylingtørrsjampo kalt Colab 
Extreme Volume, som bygger mer volum. 

Tøft for gutta

MASQ Cosmetics 
presenterer det 
livsstilsorienterte 
groomingmerket 
Woody’s på det 
norske markedet. Pro-
duktene er utviklet sammen 
med stylister og frisører. 
De har et maskulint og tøft 
utseende, og lover god valuta 
for pengene. Hos Woody’s 
finner mannen det han måtte 
trenge for å pleie hår, kropp 
og skjegg. 

Colab Sheer Invisible finnes i en rekke dufter 
oppkalt etter motemetropoler.



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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tekst: Kristine Rødland | Foto:Produsentene

Populær selvbruning
Salget av selektive selvbru-
ningsprodukter økte med 
9,2 prosent i løpet av første 
halvår 2015, sammenliknet 
med tilsvarende periode i 
fjor, viser tall fra det engelske 

markedsanalyseselskapet 
NPD Group. Innovative 
produktlanseringer kan være 
en årsak til salgsøkningen. 

Hexa AS, som distribuerer 
Vita Liberata, har knyttet til 

seg Kathrine Sørland som 
ambassadør. Hun har blitt en 
trofast bruker, og har pHeno-
menal Mousse Dark, Tanning 
Mitt og solpudderet Trystal 
Minerals som sine favoritter.

Norgeslansering

Det California-baserte hudpleiemerket 
Lucrece lanseres nå av Inci Skin Care AS. 
Benjamin Sommer og Camilla Haglerød er 
gründerne bak Inci. De har lang erfaring 
med å forske fram, teste, utvikle, produsere, 
markedsføre og selge aktive ingredienser for 
hudpleie.

Så var det også ingrediensene som trakk 
dem til Lucrece. Serien er i utgangspunktet 
laget for dermatologer, og inneholder blant 
annet peptider, plantestamceller og ekstrakter 
fra planter. De starter salget i Norge, og vil 
utvide til andre land i Europa etter hvert. 

Hudpleiesalonger og parfymerier ønskes som  
forhandlere av Lucrece.

Flytende push-up
Det er lett å forsømme bryst-

partiet, kanskje særlig etter 
sommeren når huden har fått 
mye sol. Sisley lanserer i oktober 
Phytobuste + Décolleté, et 
forfriskende 2-i-1-produkt som 

skal stramme opp og glatte ut. 
Med et tonende havreekstrakt 
og et nytt, oppstrammende 
plantekompleks loves det både 
øyeblikkelige og langvarige 
resultater.

Kathrine Sørland er ny frontfigur for selvbruningsmerket Vita Liberata.
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The Well
Anette Ose, som tidligere har jobbet ved Farris Bad og Thief 
Spa, er på plass som Spa Manager i The Well. Camilla Hagen 
og Kongeveien Eiendom investerer over 300 millioner kroner 
i det som skal bli Norges største spa-anlegg, med 15 badstuer, 
11 bassenger og kulper. Åpningen skjer i desember på Kolbotn 
utenfor Oslo.

Liten investering   
Økt omsetning

Liten arbeidsinnsats 
0,01 Peroxider 

Ingen bivirkninger 
Ingen smerter

Vi gir opplæring og oppfølging 
Bare glede og fortjeneste

Ta kontakt for demo 
hos dere eller i vår klinikk 

på Løren i Oslo.

VI BRUKER EN REVOLUSJONERENDE 

NY TANNBLEKINGS-TEKNOLOGI
◆

◆ 

◆ 

◆ 

 

  Nå kan alle utføre tannbleking etter 
gitt opplæring, helt ukomplisert. 
Kosmetisk behandling
Passer i alle hud- og frisørsalonger.  
Trenger ikke eget rom, men kan ut-
føres i resepsjonen eller i butikken.

Of Norway
Beauty Smile

Beauty Concept A/S
Lørenveien 44
info@beautysmile.no
www.beautysmile.no
Tel: 94 240 250

Forhandlerseminar
Beauty Products vil gjøre stas på sine gode kunder, og inviterer 
til Guinot-seminar 3. november. Céline Lebreuil kommer fra 
Paris for å være kursholder, og vil spesielt fokusere på behand-
lingene Hydradermie og Eye Logic. I tillegg blir det presentert 
en nyhet.

Hydradermie behandling.

Fred Hamelten Power 
Infusion farge for vipper 
og bryn.

Ny brynfarge
Fred Hamelten har mange overraskelser på 
gang, og holder for tiden kurs på sin nye sig-
naturbehandling for vipper og bryn. Det er en 
permanentfarge til profesjonell bruk i salong, 
som skal være enkel å jobbe med og veldig 
holdbar. Fargen finnes i seks nyanser, og serien 
består ellers av produkter som kommer til 
nytte under fargebehandlingen.

Duftnyhet
Paco Rabanne lanserer duften Olympéa, som er 
det kvinnelige motstykket til suksessen Invictus fra 
2013. Olympéa er en frisk og orientalsk duft med 
noter av salt vanilje, grønn mandarin, jasmin, sandeltre og ambra. 
Modellen i kampanjen er vakre, brasilianske Luma Grothe.



Nimue Body 
Lotion.

Bare Minerals Lash Domination 
Volumizing Mascara.

Elizabeth Arden 
PRO Triple Action 
Protector SPF 50.

Babor Sea Creation.
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Jane Iredale PurePressed Base i 
nyansen Golden Glow.

Mye hardt arbeid ligger bak suksessen. Elisabeth Lein 
Oksvik har sakte men sikkert bygget seg opp.
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Elisabeth Lein Oksvik startet Beth’s 
Beauty som 19-åring, og har nå 
holdt koken i et kvart århundre. Bak 
suksessen ligger sunn forretnings-
sans og mye hardt arbeid.  

tekst: Kristine Rødland

Foto: thale osvik/Beth’s Beauty

elisabeth om:
Begynnelsen
– Jeg utdannet meg som hudpleier og fottera-
peut, og begynte å jobbe det året jeg fylte 19. 
Jeg kjøpte salongen BA19 fra Bodil Brekke, 
som var flyttet til USA. Marit Endresen gav 
meg et brev om at salongen var til salgs. Jeg 
jobbet for henne i Neglakademiet, som hun 
da eide. 

Jeg kjøpte salongen ved hjelp av moren og 
faren min, og smått men sikkert begynte jeg 
for meg selv. Mamma var der daglig, og stiller 
også opp i dag, selv om hun er godt over 80 
år. I 1993 fikk jeg muligheten til å kjøpe en 
butikk i Gabels gate, og slo til, siden det gikk 
såpass godt i den første. 

elisabeth om:
Salongdriften
– Jeg har jobbet og jobber stadig enormt 
mye. Opp gjennom årene har jeg jobbet 
daglig i begge salongene inntil for noen år 
tilbake, da det ble for hektisk. Nå er jeg pri-
mært kun i salongen i Niels Juels gate. 

I 2012 åpnet jeg en medisinsk avdeling 
på Frogner i Oslo, og jeg har også åpnet en 
liten medisinsk avdeling på Skillebekk. Jeg 
tror at bransjen vil bli stadig mer medisinsk, 
og jobber derfor med tre av Norges dyktigste 
på injeksjoner. På legekontoret har vi blant 
annet dr. Ruth Thorkildsen, som gjør alt av 
legetjenester, og Kristin von Zernichow, som 
er spesialist på karfjerning og skleroterapi. 
Trendene endrer seg, omsetningen øker, og 
bevisstheten fra kunder blir bare større og 
større.

Vi har fra 1. november ansatt ny dag-
lig leder for Beth’s Beauty. Hun blir et nytt 
tilskudd i ledergruppen. Dette er Hilde Sjø-
tvedt som kommer fra Dermanor, hun jobbet 
der som salgssjef. 

Vi er i tillegg organisert med en daglig leder 
i hver salong. Jeg er selv daglig leder i Niels 

Juels gate, og jeg jobber dessuten full tid med 
kunder innen hud, fot, kropp og negler. Jeg 
har mange av de samme kundene som da jeg 
begynte, og pleier dem så godt jeg kan.

elisabeth om:
Utviklingen
– Som 19-åring tror du at du kan alt! Men 
det er positivt å være ung og uredd. Jeg liker 
utfordringer og kjeder meg fort hvis det ikke 
er noe å bryne seg på. 

Man starter i det små, bygger og bygger, 
og plutselig sitter man med lederansvar. Det 
var jeg ikke forberedt på, og jeg har tatt mye 
lederutdanning ved siden av. I tillegg har jeg 
også tatt noe salgsutdanning. Å drive butikk 
er mye vanskeligere nå, enn da jeg startet 
for 25 år siden. Før kunne man ta ting litt 

underveis og bli formet med oppgavene. 
Bransjen er under ekstrem utvikling hele 

tiden, og har fått en total makeover i forhold 
til da jeg startet. Det er en fantastisk bransje 
med mange muligheter, utfordringer og flotte 
mennesker, så det var rett valg for meg.

Jeg var absolutt ikke den første som drev 
større klinikker, men håper jeg har vært med 
på å utvikle og strekke bransjen i litt ulike 
retninger. Vi var tidlig ute med å ta inn 
enkelte produkter. Ett eksempel er  
mikrostrømapparatet Caci, som stimulerer 
musklene i ansiktet og gir et løft uten kirurgi. 
Dette har vi agenturet på. Body Contouring 
Wrap, som nå har kommet litt tilbake, og Eye 
Essential, som tar bort hevelser ved øynene 
på tre sekunder, er to andre eksempler. 

 møte med elisabeth Lein oksvik:

25 år i bransjen

Elisabeth Lein Oksvik inviterte bransjefolk og gode kunder til 25-årsfeiring i august.
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elisabeth om:
Konseptet
– Jeg har hele tiden ønsket meg et hudpleie-
parfymeri, en butikk. Dette var det manko på 
i bransjen, men for meg var det viktig også å 
ha drop in-salg over disk. 

Jeg ble litt tatt på sengen da vi flyttet fra 
Bygdøy allé til vårt nåværende lokale i Niels 
Juels gate for ni år siden. Det ble mye mer 
trøkk! Salongen har veldig god beliggenhet: 
mange mennesker går forbi, og det ble mye 
større fokus på å komme inn og handle. 

Vi fører duftlys, teer og andre fristende 
venninnegaver. Men jeg er hele tiden tro mot 
bransjen, og har bare bransjeprodukter på 
pleiesiden. Terapeutene selger så klart pro-
dukter, men jeg vil at de i resepsjonen også 
skal selge, slik at vi får flere bein å stå på. 

Vi tilbyr et totalkonsept – kunden skal få 
alt hos oss. Jeg har vokst opp med en mamma 
som drev matbutikk, og hun har lært meg at 
man kan ikke la kunden gå til andre. 

Vi gjør mye tradisjonelle behandlinger, som 
hud og kropp. Men ser at det kundene blir 
avhengige av, er visuelle behandlinger som 
negler, vipper og bryn. 

Folk ønsker å gjøre de visuelle behand-
lingene hos en som kan det, og de vil få det 
gjort ganske fort. Vi var de første som hadde 
7D-vipper, og har helt klart de flinkeste 
vippejentene. Hudpleie er ikke synlig på 
samme måte, og prioriteres derfor lavere av 
mange. Det samme gjelder spa: folk har lyst, 
men ikke tid til å gå på spa.

elisabeth om:
Skjønnhetsfavorittene
– Jeg bruker hudpleieprodukter fra Obagi, 
som jeg kombinerer med dagkremen Sea 
Creation fra Babor. Triple Action Protector 
fra Elizabeth Arden PRO er favoritten når 
det gjelder solkrem, og jeg bruker Nimue 
Body Lotion. Jeg plukker de beste tingene 
fra hver serie, og mener at samlingen med 
hjemmeprodukter skal se ut nesten som et 
medisinskap.

Jane Iredale og Bare Minerals er mine 
favorittmerker når det gjelder sminke. Jeg er 
ikke avhengig av å ta på makeup, selv om jeg 
har mye å hente på å sminke meg.

elisabeth om:
Bedriftskulturen
– Vi har et fantastisk arbeidsmiljø med 
mange hyggelige og stabile jenter. Grepa jen-
ter og gutter med stor faglig kompetanse og 
riktige holdninger til servicebransjen. Jeg får 
tilbakemeldinger fra kunder som setter pris 
på at vi er så jordnære, det er ikke skummelt 
å komme inn og be om råd. 

Jeg liker ikke fjas! Mange søker seg til 
bransjen, og forstår ikke hvor mye jobb 

det er. Det kreves mye både når det gjelder 
service og fagkunnskap. Man må alltid være 
på ballen, både i forhold til arbeidsgiver og 
forbruker.

elisabeth om:
Hudpleieutdannelsen
– Det er nødvendig å styrke utdannelsen. 
Den må bli lengre, bedre og mer innholds-
rik, slik at folk som tar eksamen blir mer 
ferdiglært. Sånn som det er i dag, kan de 
ikke gå rett inn i en terapeutrolle i en av de 
store salongene. De lærer faktisk vel så mye 
av leverandørene, for mye går på kursing og 
produktkunnskap.

Erfaring er viktig for alle håndverksyrker, 
og vi må finne fram til et utdanningssystem 
som likner mer på det frisørene har. En 
opplæringsperiode som lærling vil gi elevene 
den kunnskapen de skal ha. I tillegg må vi 

drive holdningsskapende arbeid rundt fravær, 
innsats og andre tema som er viktige når man 
driver i en servicenæring. 

elisabeth om:
Holdninger til fravær
– Jeg har vokst opp med en mor og far som 
er selvstendig næringsdrivende, og møter 
mange enkle resonneringer rundt det med 
fravær. Forståelse for økonomi er kjempevik-
tig, for er man mye borte fra jobb, ødelegger 
man for både kolleger og bedrift. 

Sykefravær utgjør en større risiko i en liten 
håndverksbedrift enn i en kontorbedrift, der 
mailen bare hoper seg opp. Man får høyere 
kostnader, tapt omsetning og i tillegg får man 
kanskje tap av renommé. To ansatte som er 
mye borte, kan omtrent ta knekken på en 
liten bedrift. Her bør det også skje en politisk 
endring av regelverket.

Salongen i Niels Juels gate fører fristende venninnegaver, 
og mange kunder kommer inn bare for å handle.

Det er stor etterspørsel etter visuelle behandlinger 
som negler, vipper og bryn. 

Sykefravær utgjør en større 
risiko i en liten håndverks-

bedrift enn i en kontorbedrift, 
der mailen bare hoper seg opp.



Mii. Actually, 
it’s all about you.
Yes, really. You.

You see Mii has been lovingly created 
from the feedback of spas, salons and 
their customers.

That’s why Mii’s packaging is both
eye-catching and informative.
That’s why Mii products offer multiple 
benefits. That’s why Mii features a 
beautifully thought through line 
of minerals - because, guess what, 
we know that’s what some of your 
customers want. That’s why Mii is 
delivered at a price that’s just right.

That’s also why Mii will offer you 
the education, workshops and 
promotional evenings to help build 
your makeup business. And, that’s
why Mii will continue to ask  for
your feedback.

That way we can guarantee Mii will 
always be about you.

Company name  |  Website  |  Email |  Telephone [name] [name]for mer info ta kontakt med Beauty Products på tlf 23 19 10 00 eller på info@beautyproducts.no 

       Mii
Mii ble lansert i Storbritania 
i 2011. Produktene er «Easy to 
choose, easy to use and easy to 
understand» så du kan skape 
din egen look som er unik, og 
komplett for deg. Med skin 
loving formula og en 100 
prosent mineralsk linje kan 
Mii forsikre deg om at om at 
alle dine makeup avgjørelser 
blir riktige. Merket finnes nå i 
over 600 salonger og spa rundt 
om i Storbritannia, og har 
også utvidet horisonten til 
skjønnhetselskere i Austra-
lia, Polen, Irland, Belgia, Hol-
land, Luxemburg, Danmark 
og nå endelig også Norge.

Untitled-1   1 21.08.2015   14:10:44
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� trend

Høstens 
nye look

Glødende hud, sotede øyne og fargesterke lepper 
er tre av sesongens store makeuptrender.

tekst: Kristine rødland

Foto: Urban decay, isadora og produsentene

Høstlook fra Urban Decay.
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Glødende hud
Det har lenge vært mye snakk om kon-
turering, en korrigeringsteknikk der man 
bruker lys og skygge for å fremheve og 
dempe områder i ansiktet. En ny teknikk 
det skrives mye om nå, er strobing. Den 
skiller seg fra konturering ved at det ikke 
brukes mørke farger til å skulpturere med, 
bare lyse highlighters. Og det i massevis!

Egentlig er det snakk om et nytt navn 
på en teknikk som lenge har vært å se på 
runwayen. En teknikk Jennifer Lopez 
nærmest har gjort til sitt varemerke, nem-
lig highlighting.

Ved å plassere lyse og skimrende 
highlighters der hvor lyset naturlig treffer 
ansiktet – på neseryggen, kinnbeina, 
tinningen, amorbuen, øyebenet og haken 
– får huden et glødende og sunt utseende. 
Det hele legges lagvis, og det er viktig 
å bruke riktige nyanser i forhold til hudto-
nen. Helt til slutt kan looken toppes med 
en frisk blush som legges i kinnene.

sotede øyne
Sotede øyne, metalliske farger og fyldige vip-
per er viktige stikkord for høstens trender. 

Det ene makeupmerket etter det andre lan-
serer store og innholdsrike paletter som invi-
terer til kreativitet. Med disse kan man både 
sote øynene, og legge lyse baseskygger med 
en mørkere markering i globallinjen. L’Oréal 
Paris kommer eksempelvis med La Palette 
Nude, som lanseres i to fargevarianter. Hver 
palett inneholder ti øyeskygger i nøytrale, 
matte og skimrende nyanser som kan brukes 
til å skape flere forskjellige makeuplooks.

Inspirasjonen bak mange av disse pro-
duktene må utvilsomt være Urban Decays 
populære Naked-paletter, som inneholder 
rikholdige nyanser av grått, brunt, beige, 
kobber og bronse. Palettene har slått så godt 
an at det nå finnes et helt Naked-univers med 
sminke i hudnære farger. 

L’Oréal, som eier Urban Decay, opplyser 
at det i Skandinavia selges en Naked-palett 
hvert femte minutt. Merket vokser raskt, og 
har planer om å åpne flere dører i Skandina-
via. Distribusjonen er likevel veldig selektiv, 
og i Norge selges merket kun på Steen & 
Strøm, Kicks Oslo City og kicks.no.

Den nye høstpaletten til Urban Decay 
heter Naked Smoky, noe som kan virke 
som en selvmotsigelse. Men L’Oréal 
påpeker at samtlige Naked-paletter 
inneholder enkelte mørke øyeskygger. 

Den nye Smoky-varianten virker 
likevel mer dramatisk, og de mørke 
fargene er her plassert i midten. 
Paletten byr på et gjensyn med tre 
populære farger som tidligere har 
vært i begrenset opplag, og kommer i 
butikk i september.

Et annet produkt som er populært 
for tiden, er den myke, 
men holdbare kajalstiften. 
Den minner mye om en 
fargestift, og kan benyttes 
både som eyeliner, khôl 
og øyeskygge for å skape 
sotede øyne. 

Tromborg Baked Minerals i nyansene Golden og 
Silk, der den lyseste fungerer som en highlighter.

Fargesterke 
lepper
Etter flere sesonger med nedtonede lepper 
og utallige varianter av nude, er det nå 
duket for leppestifter med sterkere og mer 
intense farger. De matte fargene er spesielt 
aktuelle, og kommer nå i nye varianter 
som føles mer komfortable på leppene.

– Vi snakker om The Bold Lip Trend: alle 
fargene vi tidligere har båret på neglene, 
begynner nå stille og rolig å gå opp til 
leppene. Og det handler ikke bare om 
røde farger, sier Bea Maria Holland fra 
Clinique. 

Nordiske kvinner forbruker mindre lep-
pestift enn sør-europeiske og brasilianske 
kvinner, og vil gjerne ha det lettvint. 

Når vi nå beveger oss bort fra det glossy 
og mot det matte, har vi nye forventnin-
ger til leppestiften.

– En matt leppestift må påføres med 
presisjon, og krever mye av kvaliteten på 
leppene. For å gjøre det enklere, har vi 
lansert Clinique Pop Lip Color + Primer, 
en matt leppestift med innebygget primer, 
sier Holland. 

Tre forskjellige mine-
ralske highlighters fra 
finske KIDE.Fargene 
heter KO Reflect, Y 
Gold og Y Silver.

Tromborgs nye 
Eyeliner Deluxe 
med «smudge-svamp» 
for sotede øyne. 

YSL Beauté lanserer Couture 
Kajal, en myk og selvspissende 
kajalstift.

PlayOn Lip Crayon fra Jane 
Iredale gir matt effekt.

La Palette Nude 
lanseres nå av L’Oréal Paris.
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Pop Lip Color + Primer 
fra Clinique.

Urban Decays høstmodell med mørke og sotede 
øyne.

Høstnyheten Naked Smoky fra Urban Decay.

IsaDoras 
høstfarger for 
2015.

Fire farge-
trender 

Stephan Ulvund Øien, som er IsaDoras 
internasjonale makeupartist, forteller at 

høstfargene hos dette merket deles inn i fire 
hovedtrender.

Urban green 
– Dette er grågrønne og brungrønne farger 

som for tiden er ekstremt trendy, og man 

kjenner dem fra kamuflasjetøy. Disse far-

gene ses på nesten alt av tekstiler, lær, ull, 

strikk og fuskpels. De dukker også opp på 

sartere og mer eksklusive materialer. 

Nude & Brown 
– Denne trenden baseres på en sart, men 

likevel mørk og «tung» romantisk følelse. 

Det er nude-nyanser slik vi kjenner dem, 

men vist med litt mer kreativitet.

Black & Gray 
– En hardere og mer klassisk trend. Uttryk-

ket er typisk rock chic, men med et vagt hint 

av 70-tallets glam. 

Berry Fuchsia &
Dark Burgundy

– Disse fargene rammer inn leppetrenden for 

sesongen. Det dreier seg om mørke, «tun-

ge» lepper i matte eller glinsende teksturer, 

forklarer Stephan Ulvund Øien fra IsaDora.

Naked Skin 
Illuminating 
Beauty Balm 

fra Urban 
Decay.

IsaDora har knyttet til seg toppmodellen Xenia Deli, 
som nå for første gang viser merkets sesongkolleksjon.

Paletten The Nudes fra 
Maybelline inneholder 
12 nyanser som går fra 

beige til sand, bronse og 
mørk brun. 

Urban Decay lanserer 
Matte Revolution, en rikt 
pigmentert leppestift som 
gir fuktighet og en 
matt finish.  

Jane Iredale lanserer 
PurePressed Eye Shadow i 
nye høstfarger.
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AUTORISERT DISTRIBUTØR  
www.neglakademiet.no                      
Tlf: 23 25 36 36

FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

CND CONTRADICTIONS COLLECTION
HØSTENS NEGLELAKKFARGER

Ukelang holdbarhet
Velg blant over100 farger

To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys

Ingen Base Coat, selvheftene Color Coat
Fargene finnes i CND Shellac behandling
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Tom Ford Beauty står for en 
ultraglamorøs og sexy sminkestil. 
Makeupserien føres nå for første 
gang i Norge.

tekst: Kristine Rødland

Foto: tom Ford Beauty og Gitte trier

Tom Ford Beauty hører inn under Estée Lau-
der Cosmetics, og makeupen selges eksklusivt 
i Gimle Parfymeri i Oslo. Den finnes også i 
enkelte svenske stormagasiner, men er ennå 
ikke lansert i Danmark.  

Tom Ford Beauty står for en ultraglamorøs 
og høypolert tilnærming til sminke. Produk-

tene legges nennsomt lag på 
lag, hele tiden med de mest 
kostbare koster eller børster.

– Den typiske Tom Ford-
kunden får produktene 
demonstrert i butikk, og kjøper 
gjerne alt som anbefales, fortel-
ler Gitte Trier fra Estée Lauder 
Cosmetics. Det stiller krav til 
utsalgsstedene og butikksel-
gerne, som ikke må la seg affi-
sere av at kjøpesummen gjerne 
blir på mange tusen kroner.

Signaturlooken til Tom Ford 
Beauty er «sensual eyes, bold 

cheeks and lacquered lips». Makeupartist 
Lars Amadeus Bø Nordheim ved Gimle Par-
fymeri forteller at både øyne, kinn og lepper 
skal markeres. Helst samtidig, så her handler 
det om mye sminke. 

Makeup-kolleksjonen inneholder en 
rekke lekre baseprodukter og foundations 
som jevner huden og gir etterlengtet glød. 
Illuminating Primer er en favoritt for mange. 
Et annet produkt som peker seg ut, er Shade 
and Illuminate-paletten, som gjør det enklere 
å konturere. 

– Med én helt lys og én mørkere brun 
nyanse får kinnbeina form, og ansiktstrek-
kene skulptureres, sier Lars Amadeus, og 
demonstrerer teknikken.

– Konturering var lenge makeupartistenes 
egen, lille hemmelighet. Men nå vet alle om 
det, og kundene vil gjerne lære hvordan det 
kan gjøres, legger han til.

Ford er selv en pen og sikkert litt forfenge-
lig mann, som samtidig er perfeksjonist. Han 
bruker sin egen sminke, og har stålkontroll 
på alt som kommer ut av bilder og produk-
ter. Barndomsminner av moren som sitter 
foran sminkebordet hjemme i Texas og steller 
seg, har sikkert bidratt til å forme synet hans 
på skjønnhet. 

Han er nærmest besatt av øyebryn, som 
skal være fyldige og fine. Riktig form på 
brynet kan forandre ansiktet dramatisk, og 
den skrå og flate blyanten Brow Sculptor er 
i så måte et nyttig verktøy. 

Siden han slo gjennom som 
sjef for motehuset Gucci midt 
på 1990-tallet, har sotede 
øyne og strålende hud vært 
en umiskjennelig del av Tom 
Ford-stilen. Som nå ikke bare 
kan kopieres, men også kjøpes 
– produkt for produkt.

Illuminating Primer og Brow Sculptor 
fra Tom Ford Beauty.

Ford-modellen
Strålende hud er et kjennetegn ved Tom Ford Beauty.

Lars Amadeus Bø Nordheim ved Gimle Parfymeri 
demonstrerer Tom Ford-looken på KOSMETIKKs 
redaktør.



post@cosmederm.no                      tlf: +47 22503377 (4)

Vi søker forhandlere i Skandinavia!

Den naturlige og raske måten for 
vakre og fyldige lepper! 

Don’t Just Gloss Over Your Lips,

Anti-age Them!

post@cosmederm.no                      tlf: +47 22503377 (4)

Vi søker forhandlere i Skandinavia!

Den naturlige og raske måten for 
vakre og fyldige lepper! 

Don’t Just Gloss Over Your Lips,

Anti-age Them!



Nærende, beskyttende, rensende – ja, kanskje også slankende. 
Er kokosnøttolje naturens mest allsidige skjønnhetsmiddel?

Tekst: Kristine Rødland

Foto: iStock, Kristine Rødland og produsentene

Kokosnøttolje har vanligvis fast 
konsistens, men blir flytende 
ved 25 grader.

Klin kokos

Sugar Coconut kroppsprodukter fra Lalicious.
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Kokosnøttoljen har anti-
bakterielle egenskaper, og er 
dessuten rik på E-vitamin i 
tillegg til andre fettløselige 
vitaminer. Så den er et sunt 
og nyttig kosttilskudd.

For amerikanske Joy Reese 
ble den også starten på et 
forretningseventyr. Med 
sin rå og eksklusive Skinny 
Coconut Oil har hun vunnet 
innpass når Hollywood-eliten 
samles til prisutdelinger, og 
mange kjendiser har fått den 
i sine goodiebags. 

– Kokosnøttolje har blitt et trendprodukt 
i USA, og gjør godt for både kroppen og 
hjernen. Blant annet inneholder den mye 
laurinsyre, en mellomlang fettsyre som dreper 
bakterier, virus og sopp, og som også finnes i 
brystmelk. Disse mellomlange fettsyrene kan 
også hjelpe deg til å gå ned i vekt, sier hun til 
KOSMETIKK.

Det hele startet da sønnene til Joy Reese, 
som heter Luke og Matthew, dro på rygg-
sekktur til Asia. 

I jungelen i Vietnam ble brødrene intro-
dusert for en fantastisk sunn og velsmakende 
kokosnøttolje, som de fikk lyst til å ta med 
hjem til USA. De etablerte et import/
eksport-selskap, fikk moren med på laget – 
og eventyret var i gang.

– Skinny Coconut Oil utvinnes helt 
uten bruk av varme, og er det nærmeste du 
kommer rå kokosnøtt. Den fraktes i store 

stålbeholdere fra Vietnam 
til USA, der vi fyller den på 
glasskrukker, sier Reese. 

Hun bruker oljen som 
ansiktskrem, bodylotion, 
hårkur – ja, til og med som 
deodorant. Når hun drikker 
kaffe, putter hun en teskje 
kokosnøttolje i den. Det gjør 
kaffen både søtere og mer 
næringsrik.

– I motsetning til mange 
andre kokosnøttoljer, er 
denne helt fullstendig rå og 

kaldpresset, noe som er viktig 
for å få med alle næringsstoffene. Vi er stolte 
over at vi har fått den godkjent som kost-
tilskudd av FDA, sier hun.

Kokosnøttolje består av 90 prosent mettet 
fett, og ble tidligere ansett for å være usunt. 
Ny forskning viser imidlertid at denne typen 
mettet fett – som inneholder korte eller mel-
lomlange fettsyrer – er sunnere enn tidligere 
antatt, og fordøyes på en annen måte enn 
mettet fett fra kjøtt. 

Mange mener at kokosnøttolje faktisk 
virker fettforbrennende og slankende, men 
inntaket bør uansett begrenses til noen få 
spiseskjeer daglig.

En fascinerende måte å bruke kokos-
nøttolje på, er «oil pulling», noe Joy Reese 
praktiserer. Dette er en tradisjonell type 
munnrens, som går ut på å rense munnhulen 
for bakterier og giftstoffer som ellers ville 
blitt tatt opp i kroppen. 

Teknikken stammer fra ayurveda, der den 
heter kavala graha eller gandusha. Gwyneth 
Paltrow og Shailene Woodley er blant stjer-
nene som sverger til «oil pulling», som ifølge 
Reese også gir hvitere tenner.

– Du tar en spiseskje kokosnøttolje i mun-
nen, og lar den smelte. Så skyller du mun-

nen på samme måte som når du bruker 
munnvann. Dette gjør du på tom 

mage, i opptil 20 minutter daglig, 
for å fjerne urenheter og rense opp.

Du blir kvitt bakterier i mun-
nen, og får bedre tannhelse. 
Men det er viktig hva slags type 
kokosnøttolje du bruker. Den 
må være kaldpresset og rik på 
næringsstoffer, forklarer hun til 
KOSMETIKK.

Etterhvert som du skyller, 
dobler oljen seg i mengde, da den 

tar opp spytt og avfallsstoffer fra 
munnhulen. Når du har holdt på i 

rundt 20 minutter, spytter du den ut i 
toalettet.
– Du skal ikke svelge, for poenget er å 

rense kroppen, sier Reese. 
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Coco & Sandalwood 
Nourishing Body Lotion fra 
Molton Brown.

Coco & Sandalwood Body Wash 
fra Molton Brown.

Joy Reese fra Skinny & Co.

Kokosnøttolje skal rense munnhulen og gi sterkere og 
hvitere tenner. Teknikken heter «oil pulling».

Almond Coconut Milk Soufflé 
Body Crème fra Laura Mercier.

QuickStart Exhilarating 
Shower Gel fra Mio.



Kaldpresset kokosnøttolje produseres ved å presse olje fra ferske 
kokosnøtter, uten bruk av kjemikalier eller høy varme. Den er fast i 
formen ved vanlig romtemperatur, og ser ut som hvit voks, men blir 
klar og flytende når temperaturen kryper over 25 grader. 

Silje Austnes, som jobber som kosmetisk dermatologisk sykepleier 
ved Beth’s Medispa i Oslo, forteller på bloggen sin at hun bruker øko-
logisk kaldpresset kokosnøttolje i smoothies og diverse matretter. Hun 
steker all maten sin i den, og spiser minst en spiseskje rett fra krukken 
hver dag. 

I tillegg bruker hun kokosolje i nyvasket hår for glans og beskyttelse 
– håret blir silkemykt. Og hun smører jevnlig inn kroppen for å få myk 
og glødende hud. 

– Kokosoljen beskytter huden mot frie radikaler og kan redusere tap 
av elastisitet i huden. Den er faktisk også populær som solkrem i noen 
land. Den sies å øke hårveksten, og i tillegg kan den reparere tørt og 
skadet hår. Kokosolje blir faktisk brukt til å fjerne flass i hodebunnen, 
skriver hun.

Kokosnøttolje er også en vanlig ingrediens i hud- og hårpleieproduk-
ter, der den mykgjør og gir fuktighet. Mange sjampoer og dusjgeléer 
inneholder dessuten milde såpestoffer som er basert på kokos. 

Coconut Foot Cream 
fra Burt’s Bees.

Coconut + Salt Body Lotion 
fra One Love Organics.
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Organic Virgin Coconut Oil 
fra Pukka.

Indian Coconut Nectar 
Body Wash fra Pacifica.

Coconut Body Butter fra The Body Shop.
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Daglig næring for huden

Tilfør naturens viktige næringsstoffer for å få en sunn, vakker hud. Aktive 

ingredienser i kombinasjon med avansert teknologi gir enestående resultat. 

Essensielle vitaminer, mineraler, antioksidanter og effektive næringsstoffer pleier, 

beskytter og gjenoppbygger huden.

Essentials Skincare
Et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper med omhyggelig utvalgte 

ingredienser. Fullkommen næring for huden, hver dag. Huden blir klar, fastere, 

mykere og gjenfuktet. 

Oppdag vår økologiske ansiktsolje – Neroli Oil. Denne aromaoljen er utvunnet av 

pomeransblomster. Bidrar til å syresette, gjenfukte og forbedre tørr og sensitiv hud. 

Ytre skjønnhet, indre helse.

Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.

www.kerstinflorian.no

facebook.com/kerstinflorianhudvard

En inspirasjon til velvære og skjønnhet



Casmara kommer nå til Norge med sine unike Peel Off-masker.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Casmara Cosmetics og Kristine Rødland

Casmara er en spansk hudpleieserie som er 
utviklet og produsert i Valencia. Per i dag 
representeres serien i 60 land, og den finnes i 
luksusspa som Hilton og Le Meridien. Her 
til lands lanseres serien av Beauty Concept, 
som også driver hudklinikk på Løren i 
Oslo. 

Casmara er kanskje mest kjent for sine 
unike, algebaserte Peel Off-masker, som 
gir en kjølende og oppløftende effekt. 

– Maskene har en tykk gummikonsistens, og er derfor 
enkle og raske å jobbe med. De knekker ikke i to, sier 
Tanzila Rauf. Hun har tidligere drevet klinikker, og har nå 
vendt tilbake til bransjen for å jobbe opp Casmara i Norge.

Gullmasken med 24 karat gullstøv revitaliserer huden 
og gir glød. Den legges over både øyne og lepper – noe som 
for mange kjennes uvant, men som fremmer dyp avslap-
ning. Casmara har i tillegg masker med andre gode og 
naturlige ingredienser, som gojibær, grønn te og kiwi. 

– Alle maskene inneholder alger. De er fine å bruke etter 
injeksjoner, laserbehandlinger og microneedling, da de 
roer ned og lindrer huden. Alt man trenger til behandlingen 
kommer ferdigpakket. Det er hygienisk og man vet alltid hva 
som er på lager, sier Tanzila Rauf.

I tillegg til de kjente maskene, har Casmara også mange hud-
pleieprodukter til hjemmebruk. 

– Det er mange kombinasjonsmuligheter. Man kan kjøpe et komplett 
system eller plukke det man vil ha, sier Tanzila Rauf.

Holdbare vipper
Eyelinere, sminkefjernere og maskaraer inneholder ofte mye 

olje, voks og fettstoffer. Ingredienser som også finnes i limfjer-

nere for vipper. Etterbehandling er derfor viktig for å vedlike-

holde vippeextensions, og det er lurt å unngå produkter med 

olje. Lash Up Mascara fra Pure Lash er laget for å være skån-

som mot vippeextensions. Merket har dessuten en Extension 

Coating som renser og beskytter vippene 

slik at de varer lenger. 

Gull for huden

Algebasert Peel 
Off-maske med 
24 karat gull.

Casmara har et stort utvalg hudpleieprodukter 
med ingredienser som argireline og gojibær. 

Tanzila Rauf.

Vakre bryn
Maria Åkerberg lanserer Specials For 

Eyebrows, som er en næringsrik og styr-

kende øyebrynsolje. En kombinasjon av 

vegetabilske oljer toppet med eteriske 

oljer fra rosmarin, ylang ylang og seder-

tre pleier brynene om natten og former 

de om dagen. Isaksen & Co distribuerer 

det økologiske merket i Norge.
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Nyhet

Pigment correcting serum er et høykonsentrert serum som effektivt 
arbeider på alle typer pigmentforandringer og virker utjevnende på hud-
tonen. Effektive ingredienser som arbutin, C vitamin og lakrisrot-ekstrakt 
bidrar til å hemme overproduksjon av melanin, fremme en frisk cellefunksjon 
og beskytte mot frie radikaler. Alt dette for å gi en finere hudstruktur og økt 
glød. 

Størrelse: 30 ml 
Veil. pris:  kr 1.349,-

Intensive clarifying treatment with 25 % vitamin C er et lokalbehand-
lende nattserum som levererer en høy konsentrasjon av 25 % C vitamin til 
huden gjennom time-release teknologi. Denne kraftfulle antioksidanten 
bidrar til å beskytte huden mot frie radikaler og fremmer kollagenproduksjonen. 
Dette avanserte serumet jobber aktivt med hyperpigmentering og ujevn 
hudtone, noe som gir en klar hud med mer glød. Den 100 % vannfrie 
formularen og den lufttette forpakningen gjør det mulig å bevare effekten 
av C vitaminet. Serumet inneholder også arbutin som effektivt hemmer og 
reduserer melaninproduksjonen for en jevnere hudtone.
 
Størrelse: 30 ml 
Veil. pris:  kr 1.349,-

for mer informasjon kontakt: 
Silje A. Jeppsson 91 15 28 01

silje.jeppsson@dermanor.no
Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1386 Billingstad  

bright
 brighter
  transluminous

Følg oss på:

bliss norge www.bliss-world.no

2 serum i blisslabsTM 
transluminous brightening series 
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NKHF i Fagforbundet
Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund 

(NKHF) er blitt en del av Fagforbundet i LO. Der skal de 

jobbe for å sikre best mulig arbeidsforhold i hudpleie-

bransjen. NKHF-leder Lobna El-Masrouri har blinket ut 

flere merkesaker, og tilbyr også medlemsskap til folk som 

jobber med hudpleie i enkeltpersonforetak.

Silkemyk hud
MellyMoon lanserer silkeormkokonger som 

skal gi effektiv og skånsom eksfoliering. 

Kokongene fuktes i en bolle lunkent vann før 

bruk. De plasseres på pekefingrene, og mas-

seres med sirkulære bevegelser på nyrenset 

hud. Naturproduktet skal i tillegg virke positivt 

på porer og linjer.

– Anti-aging er det aller største 
segmentet innenfor hudpleie. 

A-vitaminsyre er resept-
belagt, og et kraftfullt 

legemiddel. Retinol 
er den kosmetiske 

varianten, og 
forvandles til 
A-vitaminsyre i 
huden. Det er 
en cellekom-
muniserende 
ingrediens, men 

skal brukes 
i rett type 
og rett 
mengde, 

sier Katarina 
Krznaric fra 

HBS - Health 
& Beauty of 

Scandinavia, som 
distribuerer hudpleie-

merket Exuviance. 
De kommer nå med 

nyheten Super Retinol 
Concentrate, som inne-
holder en prosent retinol 

kombinert med fire 

prosent NeoGlukosamin, som er en patentert 
ingrediens for Exuviance. 

– Retinol virker på aldringstegn og jevner 
ut pigmentflekker, mens NeoGlukosamin 
øker forekomsten av hyaluronsyre i huden. 
Til sammen gir de to ingrediensene en 
løftende og oppstrammende effekt. Reti-
nolet i produktet er mikroinnkapslet, og 
avgis gradvis til huden. Det sikrer maksimal 
effekt og minimerer faren for irritasjoner, sier 
Katarina Krznaric.

Retinol er kanskje den mest kjente 
formen for A-vitamin i hudforbedrende 
produkter. Andre former er blant annet treti-
noin, retinsyre og retinaldehyd, som i huden 
forvandles til noe som kalles A-vitaminsyre 
eller retinsyre.

Ifølge lege Rolah O. Lønning, er det bevist 
at retinsyre øker tykkelsen på overhuden, 
øker produksjonen av substanser som binder 
fuktighet i huden og forsterker lærhuden. 

Hudirritasjoner er imidlertid en velkjent 
bieffekt. Et overskudd av vitamin A kan i 
tillegg føre til fosterskader, og A-vitaminpro-
dukter skal derfor ikke brukes av gravide. 

Norge hadde tidligere en nasjonal bestem-
melse som ikke tillot mer enn 0,3 prosent 
retinolekvivalenter i noe kosmetisk produkt. 
Denne bestemmelsen måtte trekkes tilbake 
da EUs nye kosmetikkforordning trådte i 
kraft i juli 2013. 

Siden EU ikke har regulert bruken av 
A-vitamin i kosmetikk, får vi nå sterkere 
hudkremer på det norske markedet. Mat-
tilsynet er imidlertid fortsatt skeptiske, og 
ønsker en strengere regulering av hvor mye 
A-vitamin som kan tilsettes i kosmetiske 

produkter. 
De har fått utført risikovur-
deringer der de har sett på 

totaleksponeringen fra mat, 
kosttilskudd og kosmetikk. 
På bakgrunn av disse, 

Comeback for retinol
Det snakkes for tiden mye om A-vitamin i den profesjonelle delen av hud-

pleiebransjen. Nye regler åpner opp for sterkere og mer effektive produkter.

tekst: Kristine Rødland

Foto: istock og produsentene

Retinol og andre former 
for A-vitamin gir sterkere 
og sunnere hud på sikt. 
Men mange må gjennom 
en periode med flassing og 
rødhet.



Hudpleie på nett
Den svenske nettbutikken Skincity har nå 

begynt å levere varer til norske hudpleie-

konsumenter. Butikken fører et profesjonelt 

sortiment innen hudpleie og makeup, og 

garanterer at varene er ekte og av høyeste 

kvalitet. Hudterapeuter er ansatt for å gi 

kundene råd.

Ny distributør
L’Oréal integrerer distribusjonen av Decléor, Carita og 

Essie Professional i selskapets avdeling for profesjonelle 

produkter. 

Hudpleiemerkene Decléor og Carita ble kjøpt opp av 

L’Oréal i april 2014, mens Essie Professional kom i 

L’Oréals eie i 2010. Merkene har fram til nå blitt distribu-

ert av Dermagruppen. Men forhandlerne skal håndteres 

direkte av L’Oréal per 5. oktober 2015.

Comeback for retinol
mener de at ansikts- og håndkremer ikke bør 
inneholde mer enn 0,15 prosent retinol, og 
bodylotions 0,05 prosent. 

Det er langt unna dagens nylanseringer, der 
vi ser konsentrasjoner opp til 1 prosent.

Hudekspertene deler ikke Mattilsynets 
skepsis, men mener retinol er én av få ingre-
dienser som beviselig har hudforyngende 
effekt.

– Dette er litt «back to basic». Det vil alltid 
komme nyheter på markedet, men vi velger 
å ta noen steg tilbake – til det vi vet funker 
best. Vi fremmer ikke trendingredienser, men 
bruker høye doser av kjente ingredienser, sier 
Yvonne Palacios fra Esthetica. 

Svelvik-firmaet har jobbet for å få det 
A-vitaminbaserte hudpleiemerket Environ til 
Norge i sju år, og er nå i gang med kursing av 
terapeuter.

Environ kommer fra Sør-Afrika, og 
eksporteres til mer enn 65 land. Merket 
ble grunnlagt av den kjente, sør-afrikanske 
plastikkirurgen Des Fernandes, som også 
er en pioner innen microneedling.

– Environ er et hudpleiemerke for alle 
aldre og alle hudtyper: lyse og mørke, 
kvinner og menn. Siden huden må 
tilvennes A-vitamin, satser Environ på et 
«step up»-system, slik at huden gradvis 
eksponeres for sterkere produkter med 
høyere konsentrasjoner av den aktive 
ingrediensen. Dette reduserer faren for 
reaksjoner, forklarer Yvonne Palacios.

Det første syntetiske A-vitaminet 
ble, ifølge Palacios, framstilt i et labora-
torium i 1947. Vitaminet ødelegges av 
varme, lys og luft, og må derfor embal-
leres på bestemte måter. Siden Environ 
også unngår konserveringsmidler, er det 
begrenset holdbarhet på produktene. 

– Aldring er en direkte konsekvens av 
mangel på vitamin A, og det samme gjelder 

solskader, pigmentering og hudkreft. 
Vitamin A-reseptorer finnes både i 
dermis og epidermis. Vitaminet øker 
cellefornyelsen, styrker hudbarrieren og 
bedrer hudens immunforsvar. Det repa-
rerer UV-skader, normaliserer muterte 
celler og gjør hornlaget mer kompakt. Det 
øker også tykkelsen på stratum spinosum. 

At A-vitamin fortynner huden, slik 
noen sier, er bare en myte. Tvert imot 
blir huden tykkere og sunnere, og dermed 
også mer motstandsdyktig mot sol. Den 
må imidlertid beskyttes med solkrem mens 
man bruker retinolprodukter, sier Yvonne 
Palacios fra Esthetica. 

Retinext Daily Anti-Aging Gel fra 
den norske kremserien Elixir.
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Dermaceutic har nylig lansert Active Retinol 
serum i 0,5 og 1 prosent konsentrasjon. 

Den A-vitaminbaserte serien Environ har nå kommet 
til Norge.

Super Retinol 
Concentrate 

er en nyhet fra 
Exuviance.
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– Navnet Nuori betyr «ung og fresh» på 
finsk, og spiller dessuten på det dan-
ske ordet nu, sier Jasmi Bonnén, som er 
grunnlegger og sjef for selskapet. Hun er 
dansk med finske røtter, og har blant annet 
bakgrunn som markedssjef for L’Oréal i 
Danmark. 

– Som markedssjef jobbet jeg tett med 
L’Oréal i Norge, og var engasjert i lobby-
virksomhet da EU for noen år siden endret 
kravene til merking av kosmetikk. EU 
ønsket at alle produkter skulle ha en utløps-
dato, noe L’Oréal og andre store selskaper 
var sterkt imot, forteller hun.

Lobbyistene ble hørt: EU bestemte at 
man kunne slippe å sette en konkret utløps-
dato på produktene, så lenge holdbarheten 
var tilstrekkelig god. 

– Kunne man garantere at for-
mule-
ringen 
ville 
holde 
seg stabil 
i tre år, 
kunne 
man i ste-
det merke 
produktene 
med en 
åpen krukke. 
Men mange 
konsumenter 
misforstår den 
åpne krukken, 
som angir hvor 
mange måneder 
produktet vil 
være holdbart 
etter åpning. Og 
hva skjer med de 

aktive ingrediensene 

ettersom tiden går? Kosmetiske produkter 
formuleres vanligvis for å være holdbare i 
minst 30 måneder, og kan stå i butikkhyl-
lene i opptil flere år, sier Jasmi Bonnén til 
KOSMETIKK.

EU-prosessen inspirerte henne til å lese 
seg opp på temaet, og hun forstod at særlig 
vitaminene mister mye av effekten fort.

– Vitamin A og vitamin C begynner å 
brytes ned idet man blander vann i formule-
ringen. Etter 120 dager (eller fire måneder) 
vil innholdet av vitamin C, i form av ren 
askorbinsyre, minke raskt. Vitamin A blir 
mer stabilt når det kombineres med vitamin 
E, men også her er holdbarheten svært 
begrenset, forklarer hun.

Idéen kom til et nytt og ferskt konsept. 
En hudpleieserie som skal produseres lokalt 
i Danmark i små ladninger hver tolvte uke. 

– Produktene skal pakkes og leveres 
direkte til butikkene to uker etter at de er 
blitt mikset sammen. Og de skal tas i bruk 
av konsumentene innen 13 uker. Den fulle 
levetiden til produktene er seks måneder, og 
etter dette ber vi folk erstatte dem med nye, 
ferske varer, forklarer Jasmi Bonnén.

Hun medgir at ordningen vil kreve god 
logistikk, og at den kan bli utfordrende for 
både henne selv og butikkene.

– For å tydeliggjøre konseptet, merkes 
produktene med to datoer: en «Start using 
by»-dato som angir når konsumentene 
senest skal begynne å bruke produktene, og 
en «Expiry»-dato som viser når produktene 
skal byttes ut. 

Emballasjen gjør at produktene blir minst 
mulig eksponert for luft, lys og bakterier 
før og under bruk, og de inneholder heller 
ingen kjemiske konserveringsmidler eller 
andre stoffer som brukes for å forlenge hold-

Nuori er en ny og 
ferskprodusert 

hudpleieserie fra 
Danmark.

Ferskvare

Jasmi Bonnén er grunnlegger 
og sjef for Nuori.

Hvor lang holdbarhet har en krem, og hvor lenge kan de aktive ingredi-
ensene virke effektivt på huden? Nuori prøver seg med et nytt og ferskt 
hudpleiekonsept.

tekst: Kristine Rødland
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barheten på kosmetiske produkter, sier hun.
Nuori lanseres i september i Gimle 

Økologiske Parfymeri i Oslo, og kommer 
samtidig til Liberty Beauty Hall i London. 
Jasmi Bonnén forteller at hun i tillegg ønsker 
å eksportere serien til Japan og USA, noe som 
vil være ekstra krevende på logistikkfronten.

– Størrelsene er litt mindre enn vanlig, slik 
at det går fortere å bruke opp produktene. 
Dagkremen er på 30 ml, mens rensen er på 
100 ml. Da kan den også lettere tas med på 
reise, noe jeg personlig synes er et pluss, sier 
hun.

Heavenly Hydration Coconut Spritz
En mykgjørende olje som etterlater din hud silkeglatt  
og med fornyet glød.

En harmonisk blanding av Vitamin E og  
Kokosnøttolje som gir næring til alle hudtyper.

Heavenly Hydration salt brushing
100% mineralsalt fra Dødehavet i kombinasjon med  
kokosnøttolje gir en hudvennlig og forfriskende spa-peeling.

Fakta om holdbarhet
Mange vitaminer, og andre aktive ingredienser, er ustabile når de 

brukes i kosmetiske formuleringer. Tid er den viktigste årsaken til 

at molekyler bryter sammen, fulgt av luft og lys.

For å forlenge holdbarheten på kosmetiske produkter er det vanlig 

å benytte konserveringsmidler, stabilisatorer og fyllstoffer. Man kan 

også bruke syntetiske varianter av naturlige ingredienser. De fleste 

produkter formuleres for å være holdbare i minst 30 måneder, noe 

som kan få konsekvenser for både effekt og renhet.

Kilde: Nuori
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Motehuset feirer 40 år, samtidig 
som Armani Beauty fyller 15.

tekst: Kristine Rødland

Merkevaren Giorgio Armani har utviklet seg 
til et imperium som omfatter hoteller, caféer, 
interiørartikler, sjokolade, blomster og mye 
annet. Armani selv er involvert i alt, og tar 
vare på sitt «navn», selv om han nå er over 
80 år.

Armani Beauty jobber med et stort 
team av makeupartister. De anføres av den 
legendariske Linda Cantello, som startet 
som makeupartist på 1980-tallet. Hun ville 
egentlig bli kunstmaler, og regnes gjerne som 
oppfinneren av «the smoky eye». Hun er også 
opptatt av glød og utstråling, noe som tydelig 
kommer fram når hun jobber for Armani.

Merket ble først kjent for sine innovative 
foundations, som er direkte inspirert av 
tekstiler. Luminous Silk Foundation kom 
først, og fyller også 15 år i år. Den dekker 
ujevnheter samtidig som den tilfører glød, og 
etterlikner følelsen av silke.

Eye & Brow Maestro er et annet kjent 
produkt som lanseres i stadig flere farger. 
Produktet kan brukes som brynsminke, 
øyeskygge, eyeliner og highlighter, avhengig 
av farge. Noen nyanser kan også brukes til 
konturering. 

For Armani er det ikke bare viktig hvordan 
makeupen ser ut, men også hvordan den 
føles på huden.

Armani jubilerer
1984: Den første parfymen for menn,  

Eau Pour Homme, blir lansert.

2000: Armani Cosmetics ser dagens lys, 

navnet blir senere endret til Armani Beauty.

2006: Armani lanserer hudpleie.

Tidslinje

Linda Cantello, som er 
Giorgio Armanis interna-

sjonale makeupartist, skapte 
denne looken til motehusets 

40-årsjubileum.

Høstnyheter fra Armani Beauty.

Ambre Eccentrico er siste tilskudd 
til duftkolleksjonen Armani/Privé, 
og kommer i oktober.

Eye & Brow Maestro kommer nå i 
flere nye farger, dette er Ash Blond.

Felles fagreiser for norsk skjønnhetsbransje

Våre vilkår, se våre nettsider expertreiser.no/vilkaar

I samarbeid med Fagbladet Kosmetikk inviterer vi til felles fagreiser. Vi vet at dette gir 
større verdi sammenlignet med å reise alene. Det er første gang vi forsøker å samle 
norsk bransje på en slik felles tur, og vi er spente på responsen. Vi håper bransjen bidrar 
slik at vi skaper nye nettverk, nye ideer og masse inspirasjon til egen bedrift. 

Expert Reiser har sentralt plassert innkvartering i de store messebyene. Spar tid; la oss 
ta reisebestillingen slik at du kan bruke tiden på kundene dine! Bestill din neste fag- 
reise hos oss, og vi sikre deg et bransjefellesskap sammen med oss.

Vi presenterer 2 messer som er høyaktuelle for bransjen:

Bestilling og mer info:
Ingrid Løvseth
ingrid@expertreiser.no
Telefon 23 19 43 90

Expert Reiser as har siden oppstarten i 1984 vært en av Norges ledende  
leverandører på messereiser. Vi er ett av de eldste frittstående reisebyråene 
i Norge, og nå feirer vi 30 år i bransjen! Prøv oss også på forretnings- og  
gruppereise.  - Vi er næringslivets turoperatør!

Beauty, Düsseldorf, 4. - 6. mars 2016

www.expertreiser.no/beauty

Cosmoprof, Bologna, 18. - 21. mars 2016

www.expertreiser.no/cosmoprof
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Diors parfymer
– Barndomshjemmet i Granville 
satte preg på parfymene til Chris-
tian Dior. Han hadde lidenskap for 
blomster og hager, sier Chandler 
Burr, som står bak praktboken Dior 
The Perfumes. 

Chandler Burr er en amerikansk forfatter og 
journalist som tidligere hadde en egen duft-
spalte i The New York Times. KOSMETIKK 
har fått anledning til å trykke et intervju der 
han forteller om arbeidet med Dior-boken, 
som gir et dypdykk i motehusets parfyme-
historie. 

– Dior er et stilistisk prosjekt som har 
pågått i nesten sju tiår, i en bransje som 
konstant forlanger fornyelse. Duftene som 
Dior fikk skapt fra midten av 1900-tallet har 
hatt en enorm innflytelse. Men de er alle i 
forskjellig stil, og har lite felles med hveran-
dre, annet enn ressursene som er lagt i dem, 
sier Burr.

Han mener en parfyme kan betraktes som 
et kunstverk på linje med et maleri eller et 
stykke musikk. 

– Det betyr ikke at alle parfymer, eller all 
musikk, er store kunstverk. Vi har Ravel og 
Rolling Stones – og vi har musikk som er 
laget for bilreklamer. Dior-parfymen J’adore 
kan sammenliknes med Ravel, sier Burr, som 
etterlyser en mer seriøs kritikk av parfyme. 

– Parfyme er en kunstform som taler til 
den menneskelige luktesansen, på samme 
måte som maleri taler til synssansen og 
musikk henvender seg til hørselen. Dette er 
etter mitt syn åpenbart. Kunstformer som 
litteratur, skulptur og arkitektur anmeldes og 
omtales på en seriøs og intelligent måte. Vi 
bør bruke de samme estetiske begrepene når 
vi snakker om parfyme – og kunstnerne som 
skaper dem, mener han.

Parfyme er et estetisk svært komplekst 
produkt, som har dyp historisk forankring og 
større kommersiell betydning enn noensinne.

– Det var interessant å finne ut at så mange 
av Diors parfymer – inkludert den aller første, 
Miss Dior fra 1947 – ble skapt av store parfy-
mører fra det 20. og 21. århundre, eksempel-
vis Edmond Roudnitska, sier Burr. At Dior 
kommer med relanseringer og nytolkninger av 
eldre dufter synes han er helt naturlig: 

– Vi kan sammenlikne det med Paris-
operaen. Da Nureyev var direktør, hentet 
han fram flere klassiske balletter og tilpasset 
dem en ny tid. Hvis et medium står stille, 
kan man like gjerne forberede dets begravelse, 
sier han. 

Som tenåring jobbet Burr i et fransk 
parfymeri i hjembyen Washington DC. Men 
han visste lite om duftmolekyler og den men-
neskelige luktesansen før han kom i snakk 
med en duftforsker en gang han reiste med 
Eurostar-toget. De satt og ventet ved siden av 
hverandre i ventehallen, og fortsatte samtalen 
i restaurantvognen de timene det tok å reise 
mellom London og Paris. 

Burr ble veldig inspirert av det forskeren 
fortalte, og har med tiden gjort research og 
skrevet flere bøker om parfyme. I dag er han 
kurator ved avdelingen for Olfactory Art på 
Museum of Arts and Design i New York, 
og jobber således med duft i et kunstnerisk 
perspektiv.

Under arbeidet med praktboken ble Burr 
veldig fascinert av personen Christian Dior, 
som han visste lite om fra før. 

– Dior levde et usedvanlig liv på mange 
måter. Han ble født inn i en velstående fami-
lie som mistet alt under den økonomiske kri-
sen på 1930-tallet. Han levde først i ekstrem 
luksus, og deretter i ekstrem fattigdom – før 
han endte opp ikke bare velstående, men 
også verdensberømt, på forsiden av magasinet 
Time. 

Navnet hans var overalt. I tillegg var han 
dypt overtroisk, og homofil i en tidsalder 
der sånt ikke ble snakket om, forteller Burr, 
som også lot seg fenge av forholdet mellom 
Christian Dior og moren:

– Marie-Madeleine Juliette Martin var 26 
år da Christian ble født, og elsket sønnen på 
en ektefølt, men distansert måte. Hun var en 
elegant og velstående kvinne fra borgerskapet, 
som holdt selv sine nærmeste på avstand. 

Hun gjorde seg flid med klærne sine, håret 
sitt, og dekoreringen av sine hjem. Men hun 
hadde én stor lidenskap i livet, og det var 
hagearbeid. Da den unge familien kjøpte sitt 
første hus på klippene ved den elegante byen 
Granville, var det hagen hun først begynte å 
sette i stand, forteller han, og legger til:

– Det er vanskelig å forstå parfymene 
til Christian Dior hvis man ikke tar med i 

Utsikten fra hagen.

Familien Dior fotografert i hagen i Granville.

Portrett av Christian Dior som ung mann.

Familien Dior bodde på begynnelsen av 1900-tallet i 
en praktvilla på klippene ved Granville.
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betraktning at han elsket å tilbringe tid med 
moren ute i hagen. Det var kun da moren 
drev med hagearbeid, at han kunne være 
nær henne og ta del i hennes liv. Han fulgte 
henne, tettere enn hun normalt ville tillatt. 
Han kom med forslag til ting hun kunne 
gjøre, og noen ganger hørte hun på ham. Så 
vidt jeg kan forstå, var det de mest intime 
øyeblikkene de delte. 

Guttungen lærte, utrolig nok, hele frøka-
talogen hennes utenat! Og det han forbandt 
mest med hagen, var ikke det han kunne se, 
men det han kunne lukte. Moren plantet 
roser rundt hele huset, og Christian la seg 
til å sove i bedene. Han våknet opp blant 
duftene fra de mange bugnende blomstene 
hun gjødslet med sin kjærlighet.

Christian Dior framsto som en nesten 
smertefullt sjenert gutt, og det virket som 
han manglet både mål og ambisjoner. Men 
skinnet bedro, og han visste hele tiden at 
han kunne bryte ut fra familiens strenge 
restriksjoner, og skape seg det livet han så 
gjerne ønsket. 

– Han er et av de mest komplekse og mot-
setningsfylte menneskene jeg har kommet 
borti, og ville vært en fremragende romanka-
rakter. Som voksen mann la han mye innsats 
i å skape vakre hager, noe som kanskje ikke 
er så overraskende når man kjenner til fami-
liehistorien. 

Etter hvert som han kjøpte nye hus – og de 
vokste hele tiden i størrelse og verdi – instru-
erte han andre til å ta seg av interiøret, men 

han lagde alltid hagene selv. Det finnes bilder 
av ham der han har på seg gjørmete støvler 
og skitne skjorter, han lot seg fotografere med 
trillebår, spade og andre hageredskaper. Han 
gravde og plantet, og gravde enda mer. 

Jeg dreper hver eneste potteplante jeg 
kommer over, og det irriterer meg grenseløst. 
Men så vidt jeg kan forstå, blomstret hvert 
eneste frø Christian satte i jorden, og fra det 
øyeblikk han fikk en inntekt, bestemte han – 
bevisst eller ubevisst – å leve livet sitt i hagen, 
forteller Chandler Burr.

intervjuet er oversatt og bearbeidet av  

Kristine Rødland, og trykket med tillatelse fra 

Parfums Christian Dior As. 

Chandler Burr har skrevet praktboken Dior The 
Perfumes.

Poison ble skapt av Edouard Flechier, og definerer 
1980-tallet for mange. 

Miss Dior, slik den så ut 
i 1947. Den firkantede, 
mer kjente flakongen med 
hundetannsmønster kom på 
1950-tallet.

Miss Dior finnes nå i flere versjoner, men knyttes 
fortsatt opp til motehusets couture.

Diors første duft
Miss Dior kom til verden i 1947 – samme år som Christian Dior lanserte sin berømte New 

Look-kolleksjon, som revolusjonerte motebildet etter krigen. 

Duften tilhørte chypre-familien og luktet mose, lær og fuktig løv. Den hadde skarpe, 

grønne, aldehydiske toppnoter og blomstrende hjertenoter dominert av sjasmin, rose 

og gardenia. I basen var det blant annet eikemose, lær, patsjuli, sandeltre, vetiver og 

ambergris, som var et sjeldent og kostbart sekret fra hval. Duften har blitt relansert og 

reformulert flere ganger i nyere tid. En versjon tilnærmet lik den opprinnelige selges nå 

under navnet Miss Dior Originale.
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� hår

Nordlyset gir inspirasjon til denne 
oppsiktsvekkende fargeteknikken, 
skapt av Aveda i Norge.

Bak kolleksjonen Polar Lights står Jo McKay, 
som er en av Avedas fremste spesialister på 
hårfarge, og Ellen Marie Johansen som er 
merkets norske distributør gjennom selskapet 
We Are One. 

– Bildene ble tatt i Oslo, og jeg ble både 
ydmyk og beæret over å få være med på dette. 
Kolleksjonen er inspirert av nordlyset, som 
oppstår når solvindene reagerer med luftlaget 

rundt jorden. Et spektakulært lysshow skapes 
på himmelen, og natten lyses opp med et 
slør av kraftig farget lys, forteller Ellen Marie 
Johansen til KOSMETIKK.

De brukte Avedas Full Spectrum Perma-
nent Hair Color i nyansene Violet Haze, 
Cobalt Blue og Sunset Orange for å skape 
fargeeffektene, og benyttet en Jackson 
Pollock-inspirert dryppe-teknikk for å få fram 
den vannfargeaktige marmoreringen. 

– Stylingen er inspirert av de enkle formene 
som skapes av lyset på nattehimmelen, sier 
hun. 

Polar Lights

Foto: Ole Musken
Modell: Solveig / Heartbreak/Pholk

Hår: Ellen Marie Johansen for Aveda
Hårfarge: Jo McKay for Aveda

Makeup: Marte V. Rosenberg for Aveda
Styling: Tommy Løland
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� hår

Nå kommer den første langtids-
virkende behandlingen for slitt og 
svekket hår.

tekst: Kristine rødland

Foto: istock

Svekket eller skadet hår rammer mange 
kvinner, og skiller seg fra andre hårproblemer 
siden dette i stor grad er noe man selv påfører 
håret gjennom soling, børsting, farging og så 
videre. L’Oréal lanserer nå sin første langtids-
virkende hårbehandling med et dobbeltmole-
kyl de mener er en «game changer». 

Molekylet, som heter Aptyl 100, introduse-
res først i Profiber-serien til L’Oréal Profes-
sionnel, og det er rimelig å anta at det etter 
hvert vil dukke opp i flere av L’Oréals merke-
varer. Det skal gjenoppbygge håret innenfra, 

i tillegg til at det skal reparere utenfra, gi 
mykhet og fleksibilitet.

– Effekten av de fleste pleiestoffer vaskes 
ut ved første sjamponering. Men tenk om 
de kunne forbli i håret? Aptyl 100 forsegler 
pleiestoffene inne i hårfiberet over tid, og 
gir en langvarig, reparerende effekt, forklarer 
markedssjef Espen Johansen i L’Oréal Norge.  

Den patenterte teknologien – som er unik 
for L’Oréal – er et resultat av 15 års fors-
kning, og baserer seg på kunnskap om hårets 
oppbygning og struktur. 

Profiber-serien deles i tre nivåer basert på 
graden av svekkelse, og behandlingsforløpet 
legges opp i samråd med frisøren. Hvilke pro-
dukter som anbefales avhenger blant annet av 
hvor ofte man går og klipper seg, og hvor ofte 
man vasker håret.

Profiber fra L’Oréal Professionnel skal forsegle 
pleiestoffer inne i hårfiberet over lengre tid.

Varig pleie
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Milepæler 
L’Oréal Professionnel er 

mest av alt kjent for hårfar-

ge, og merkevaren har vært 

med på å danne grunnlaget 

for L’Oréal-konsernet slik vi 

kjenner det i dag. 

L’Oréals grunnlegger 

Eugène Schueller utviklet 

sin første hårfarge under 

navnet Oréal i 1909. Denne 

solgte han til frisører.

Her er flere milepæler i 

L’Oréal Professionnels 

historie:

1920-tallet: L’Oréal d’Or og 

L’Oréal Blanc, for lysning og 

bleking.

1940-tallet: Oréol, den før-

ste «kalde» permanenten.

1960-tallet: Elnett, 

hårsprayen som i dag ligger 

under L’Oréal Paris.

1978: Majirel, den første 

hårfargen med pleiende 

ingredienser.

2009: Inoa, den første  

ammoniakkfrie hårfargen 

med ODS-teknologi.

2015: Aptyl 100, for  

svekket hår.

– Kunden starter behandlingen i salongen, og reaktiverer 
den hjemme med den anbefalte sjampoen. Den har høy ph 
som åpner skjellaget på håret, slik at pleiestoffene går inn. 
Balsamen har en mer kosmetisk effekt, og gjør håret lettere å 
gre, forklarer Steffen Martinsen, som er Education Manager i 
L’Oréal Norge. 

Etter fire sjamponeringer tar kunden en mer dyptvirkende 
hjemmebehandling som fyller på med flere pleiestoffer. Slik 
fornyes hårfiberet fra rot til spiss, og syklusen gjentas til det er 
på tide med et nytt besøk hos frisøren.

– En positiv bivirkning er at det knyttes tettere bånd mel-
lom kunden og frisøren, siden jevnlig oppfølging er nødven-
dig. Det har ingen funksjon å bare kjøpe pleieproduktene 
med hjem. Man må ta «full pakke» med behandling i salong, 
sier Steffen Martinsen.

Hårets oppbygning
Håret er bygget opp av 

grunnstoffene karbon (45%), 

oksygen (28%), nitrogen 

(15%), hydrogen (7%) og 

svovel (5%). Et svekket eller 

skadet hår har en ubalanse i 

disse grunnstoffene. 

Korteks er hårets hoveddel, 

og består av celler som er 

fylt med keratin – et svært 

elastisk protein. Farging, 

bleking og permanent skjer 

inne i hårets korteks, som 

egentlig skal inneholde 97 

prosent protein dersom 

håret er sunt. Store «hull» 

inni korteks er typisk for et 

skadet eller bleket hår.

– Vi ønsker oss en god 

balanse mellom grunn-

stoffene, men de hårene 

tror jeg ikke finnes lenger. 

Derfor må vi hele tiden 

tilbakeføre det som mangler. 

Håret er dødt, som neglene, 

men kan påvirkes utenfra 

kosmetisk. Det kan også 

påvirkes innenfra, ved hjelp 

av kosten, før det vokser ut, 

forklarer Steffen Martinsen, 

Education Manager i L’Oréal 

Norge. 

...at the award-winning 
Scandinavian trade exhibition 
for Natural & Organic Beauty,
Bodycare, Skincare and 
Cosmetic products

Register for your FREE entry ticket at
www.naturalproductsscandinavia.com

and quote Priority Code: NPSUK222

1-2 November 2015 | MalmöMässan

Natural Products Scandinavia is the
annual event for the rapidly developing
natural and organic beauty sector.
dedicated to delivering new brands,
product innovations, free education and a
whole host of great new features, over 350
exhibiting companies and thousands of
industry buyers are expected to attend the
two day event.

BUSINESS TO BUSINESS ONLY
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Douglas har ett datasystem for alt 
i butikken, og ingen tradisjonelle 
kasser.

tekst og foto: stig Atle Bakke

Kunden kan betale hvor som helst i butikken, 
prisene synkroniseres automatisk med nett-
prisene, og hver ansatt er utstyrt med iPad for 
å gi maksimal service til kundene. I praksis 
har butikken bare ett datasystem for alt.

Parfymerikjeden Douglas etablerte seg 
i Norge i fjor med en stor pop up-butikk 
i Bogstadveien. I løpet av forsommeren 
ble butikken permanent. Som en del av 
etableringen i Norge, hadde Douglas Nordic 
AS, som sitter på masterfranchise for hele 
Norden, en klar tanke om og vilje til å være 
innovative med tanke på butikkdata, kasse og 

� ButiKK

Innovativ løsning

Kundene kan betale med kort hvor som helst i butikken. De ansatte er utstyrt med mobile kortterminaler og iPad. 

Markedssjef Ole Johan Lindøe i Douglas Nordic og innovasjonssjef Bjørn Bjanger i Visma Retail er stolte over 
løsningen, som er den første i sitt slag som Visma har levert i Norge.
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IT-løsningen i butikken. 
– Det var nærmest en forutsetning for å 

starte opp i Norge at vi fikk prøve dette fullt 
ut – med velsignelse fra kjeden, sier mar-
kedssjef Ole Johan Lindøe i Douglas Nordic. 
De tok med seg Visma på ferden for å 
designe og skreddersy de tekniske løsningene 
i butikken.

– Tanken bak var å kunne yte maksimal 
service til kunden og gi dem en handleopp-
levelse utenom det vanlige. Vi ville frigjøre 
ressurser ute på gulvet og ha rom for å kunne 
yte flere tjenester til kundene, sier Lindøe.

I butikken i Bogstadveien er det ingen 
tradisjonelle kasser. Det er tre pakkedisker 
som også kan håndtere kontantsalg. Betaling 
med kort kan kunden gjøre hvor som helst i 
butikken med bærbare kortterminaler.

– Betaler kunden med kort i butikken 
kan den få tilsendt kvittering på e-post eller 
hente kvittering ved en av pakkediskene, 
forklarer innovasjonssjef Bjørn Bjanger i 
Visma Retail.

Hver enkelt ansatt er utstyrt med en iPad 
for å kunne yte ekstra service til kundene. 
Enten i form av produktinformasjon eller 
bestilling av varer på nett som ikke finnes i 
butikkens sortiment.

Rundt i butikken er det også egne iPader 
med scannere som kunden selv kan få pris- 
og produktinformasjon på. Totalt finnes det 
37 iPader i butikken.

I bunn av hele dataløsningen i butikken 
ligger Douglas’ nettbutikk. Over denne har 
Visma bygd systemet som sømløst løser alle 
de teknologiske oppgavene i den fysiske 
butikken, slik som lagerbeholdning, øko-
nomi, betaling, butikkens varebestilling og 
kunders varebestilling i tillegg til all digital 
pris- og produktinformasjon.

– Denne løsningen er fremtidsrettet og kan 
bygges ut etter behov. Per i dag er for eksem-
pel varebestilling noe man gjør manuelt, 
men etter hvert som systemet er oppe og går, 
vil dette etter hvert kunne gå helt automatisk 
fordi det «lærer seg» behovene. Systemet vil 
selv telle opp og regne ut når varer må bestil-
les, sier Bjanger i Visma Retail.

Nå er man også i ferd med å utvikle 
en app som kundene selv kan laste ned på 
sin mobil og benytte seg av i butikken. Her 
kan kunden legge inn sine egne data om for 
eksempel øyenfarge, hudtone, favorittmer-

ker og lignende, se full kjøpshistorikk og 
gjennom alt dette få relevante anbefalinger. 
Appen blir på mange måter en personlig 
variant av de scannerne som er plassert ut i 
butikken.

– Det hele handler om å skape en god 
kundeopplevelse – uavhengig om du handler 
i nettbutikken eller den fysiske butikken. 
Men for å lokke kunden til butikken må vi 
også tilby det lille ekstra, og denne tekno-
logien hjelper oss med det. Både som en 
praktisk hjelp i kundemøtet, men også for 
å frigjøre ressurser for å kunne hjelpe flere 
raskere. I praksis gjør denne løsningen at vi 
for eksempel kan håndtere eventuelle køer 
mye raskere, sier Lindøe i Douglas.

Stig Atle Bakke er redaktør i Kjedemagasinet.

Det er tre pakkedisker i butikken, der kundene også 
kan betale med kontanter, men ingen tradisjonelle 
kasser. 

iPader brukes blant annet til scanning av varer for å 
få pris- og produktinformasjon.

Den tekniske løsningen gjør at de ansatte får mer tid 
til å hjelpe kundene ute på gulvet i butikken.
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Michael Larrain er ny toppsjef for 
PCA Skin. Målet er å doble størrel-
sen på selskapet i løpet av tre år.

tekst: Kristine Rødland

– Markedet for profesjonell hudpleie er 
fremdeles lite, men det vokser fort, og vil 
fortsette å vokse med innovasjoner. Det kan 
være produktinnovasjoner, vitenskapelige 
innovasjoner eller innovasjoner knyttet til 
forretningsmodeller, sier Michael Larrain. 

Han tiltrådte som ny toppsjef for PCA 
Skin i januar i år, og besøkte nylig Oslo for å 
møte Lill-Heidi Jentoft fra Spa Equipment, 
som representerer merket her til lands. 

Larrain har vært i bransjen i mer enn 20 år. 
Han har blant annet jobbet for Dermalogica 
og L’Oréal i USA, der han var President for 
Active Cosmetics Division – en avdeling 
som blant annet inkluderer «doktormerket» 
SkinCeuticals. 

– Jeg var hos L’Oréal i fire år, og det var 
en flott erfaring. L’Oréal har en hierarkisk 
organisasjonskultur, og kan være et ganske 
utfordrende selskap å jobbe for. Men jeg 
lyktes med å skape et miljø innenfor miljøet, 
med entreprenørånd og flat organisering. 
Resultatet ble at mange søkte seg til Active 
Cosmetics Division. Det ble den avdelingen 
som flest folk ville jobbe for, forteller han til 
KOSMETIKK.

Innsatsen bar frukter, også rent kommer-
sielt:

– Da jeg begynte, tapte tre av fem merke-
varer penger, men jeg klarte å snu utviklingen 
for alle tre – inkludert SkinCeuticals, som 
hadde gått ut litt for bredt og mistet noe av 
sin medisinske identitet, sier han.

De største profesjonelle hudpleiemer-

� pRofil

sjef med 
ambisjoner

Michael Larrain skal få 
PCA Skin til å vokse.
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kene i USA er, ifølge Larrain, Obagi, Skin-
Ceuticals, SkinMedica og Dermalogica.

– Det at Dermalogica nå er kjøpt av 
Unilever skaper store muligheter for PCA 
Skin. Vi er privateide og fokusert på hud. 
Obagi minker i størrelse, og det samme gjør 
SkinMedica, sier han. 

Det profesjonelle hudpleiemarkedet er 
fokusert på terapeuten, og søker hele tiden 
å finne nye løsninger på hennes ønsker og 
behov. 

– Når store selskaper, som Unilever, nå går 
inn i dette markedet, endrer fokuset seg, for 
de er mer opptatt av å snakke med investorer. 
Men hvis praten bare går om tall, i stedet 
for å drive fram innovasjoner, vil det være 
farlig for bransjen. Vi må hele tiden være i 
utvikling, og skape noe nytt for hudpleieren, 
sier han.

Det profesjonelle markedet preges ellers av 
at nye merkevarer søker å posisjonere seg:

– Terskelen for å prøve seg er ganske lav, 
siden man kan produsere på kontrakt.

Hovedkvarteret til PCA Skin ligger i 
Scottsdale i Arizona, der Michael Larrain nå 
har bosatt seg med sin familie. Merket ble 
grunnlagt av en hudpleier for 25 år siden, og 
er tuftet på kursing og utdanning. 

– Vi kurser ikke bare i produkter, men 
gir også råd om hvordan du som hudpleier 
kan drive en vellykket business. Skolering er 
utrolig viktig, og vi skal være en forretnings-
partner, sier han.

PCA Skin selges i mer enn 70 land, og 
eies delvis av dr. Jennifer Linder, som driver 
hudlegepraksis vegg i vegg med kontoret i 
Scottsdale. Hun har et overordnet ansvar 
for produktutvikling og klinisk testing av 
produkter.

– Merket er kjent for sine kjemiske peels, 

og har i tillegg veldig gode produktformu-
leringer. Vi er den største leverandøren av 
kjemiske peels i USA. Alle produkter fram-
stilles på kontrakt i USA, og så godt som alle 
våre 100 ansatte er sertifiserte hudterapeuter. 
De er med på å teste og utvikle nyheter, så vi 
finner raskt ut hva vi ønsker å gå videre med, 
forteller han.

Erfaringen med å utvikle merkevarer 
kommer godt til nytte i den nye stillingen, og 
Larrain har store ambisjoner:

– Jeg forlot L’Oréal fordi jeg fikk en unik 
mulighet: å gjøre PCA Skin til et av de viktig-
ste merkene innen profesjonell hudpleie. 
Målet er å doble størrelsen på selskapet i 
løpet av tre år, og det ligger vi an til å klare, 
sier han.

PCA Skin skal fokusere på det profesjonelle 
hudpleiemarkedet i USA, i motsetning til 
konkurrerende merker som går bredere ut, 
og som også finnes i varehus og i Sephora. 
Samtidig skal de markere seg globalt, gi 
kunnskap til forbrukerne, være aktive innen 
sosiale medier, lage informative videoer og 
fremme innovasjon.

– Når det gjelder produktene, så har vi alt. 
Vi skaper resultater med serum og kjemiske 
peels, og er veldig gode på å behandle 
pigmenteringer og akne. PCA Skin er én av 
de best bevarte hemmelighetene i hudpleie-
bransjen, men det skal det bli slutt på nå, 
framholder han.

PCA Skin er valgt som hoved-
merke i Essens dagspa og SpaSpa, 
som til sammen driver fem ledende 
klinikker i Nord-Norge.

PCA Skin er blant 
annet kjent for sine 
serum.



Høstens smykketrend er minimalis-
tisk, nedtonet og anvendelig.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Arts & Crafts og produsentene

– Det er mye som skjer i trendbildet nå, med 
lag-på-lag-mote, tynne ringer og minima-
lisme, sier Birgit Løitegaard fra Arts & Crafts. 
Det norske smykkemerket kommer med en 
høstkolleksjon som passer til en kul og typisk 
nordisk stil. 

Kolleksjonen inneholder tynne halssmyk-
ker i ulike lengder, som kan kombineres 
for en 70-tallsinspirert look. Tynne ringer 
kompletterer stilen, sammen med tettsittende 
chokers og cuff armbånd. 

– Vi merker også en økt interesse for ekte 

sølv om dagen. Og det er fint, for vi driver 
vårt eget sølvverksted som er spesialister på 
håndlagede smykker, legger Løitegaard til. Et 
tips fra Arts & Crafts er å mikse ringer i sølv 
og bronse på samme hånd.

Anja Gaede fra det danske trendbyrået 
SPOTT sier at denne typen smykker passer 
fint til den avslappede og bohemske stilen, 
som er en bred og kommersiell trend nå.

– Typisk for stilen er maxikjoler, bluser som 
eksponerer skulderen, masse farger, blonder 
og etnisk print. Vi ser smykker med detaljer 
og applikasjoner, store smykker og mange 
smykker. Armbånd stables på hverandre. 
Skoene er flate og skuldervesken er en viktig 
detalj. Tendensen går videre inn i vinteren, 
sier hun.

� TRend

nordisk bohem

Halssmykke fra svenske 
Edblad, som også har 
lansert en egen serie med 
badeprodukter.

Armbånd fra Arts & Crafts.

Charlotte Thorstvedt 
stiller som modell for 

Arts & Crafts.

Sølvarmbånd fra 
norske Marte Frisnes.

Halssmykke 
fra Calvin 
Klein.
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PRØV DEN NYE INNOVATIVE HUDPLEIESERIEN SOM GIR SYNLIGE RESULTATER

Forhandles hos hudpleiesalonger og spa. 
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Astonishing Nails/Beauty Products

B
Babor/Tjøstolvsen
Bare Minerals/Dermanor
Barry M/Beauty Supply
Basic by Pfeilring/Elle Basic
Baylis & Harding/Elle Basic
Beauty Lashes/Beauty Products
Beauty UK/Beauty Supply
Be Confident/MASQ Cosmetics
Benev/Beauty Products
Beverly Hills Formula/Elle Basic
Beyond Wishes/Dermanor
Bfeet & Hands/ Cosmederm 

Methods
Billion Dollar Brows/Beauty Supply
Bioelements/Cosmederm Methods
Bioslimming/Beauty Products
Biovital/Thorsen Biovital
Bitchn’ Brows/La Cosmetica
Bliss/Dermanor
Branché/Lovelyskin

C
Callus Peel/SkinNordic
Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Casuelle Make Up/Elle Basic
China Glaze/J. Nordström Handels
Ciaté/NOR Cosmetics
Clean and Easy/Hudpleiegrossisten
Clean Handsoap/Elle Basic
CND Shellac/Neglakademiet
CND Vinylux/Neglakademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Colorsmash Hairshadow/Everyhair
Coola/Skin Society

D
Darphin/Beauty Products
de_CURE/de_CURE Norway
Delicate Touch/Elle Basic
Denman/Everyhair Norge
Deonat/J. Nordström Handels
Dermaroller/Cosmederm Methods

Dina Bellè/Hudpleiegrossisten
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dresdner Essenz/CosMie
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie

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

Scandinavia 

F
Fifty Shades of Grey Body Care/
Elle Basic
Fischer-Price/Elle Basic
Fountain/MASQ Cosmetics
Frost/MASQ Cosmetics
Frutto Natural/Elle Basic

G
Gaya Mineral Makeup/ MASQ 

Cosmetics
Gehwol/Tjøstolvsen
Giovanni/CosMie
Gorgeous Bronze/Elle Basic
Grace Cole/MASQ Cosmetics
Green People/Elle Basic
Grow Gorgeous/MASQ Cosmetics
Guinot/Beauty Products

H
H Hair Care/Elle Basic
Hair is Fabric/MASQ Cosmetics
Hand Chemistry/MASQ Cosmetics
Héliabrine/Thorsen Biovital
Hello Kitty/Disney/Elle Basic
Herbalind/CosMie
HerStyler/MASQ Cosmetics
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
HIS/Elle Basic
Human + Kind/ J. Nordström 

Handels
Hurraw Lip Balm/Beauty Supply

i
Inhibitif/MASQ Cosmetics
Intraceuticals/Beauty Products
Iroha Nature/Elle Basic

K
Kalahari Spa/Beauty Products
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Keune/Everyhair Norge
Kide Cosmetics/Beauty Supply
Kisby/CosMie
Knotties/Everyhair

L
Lait d’Amande Handcream/ Elle 

Basic
Lalicious/NOR Cosmetics
Lash B Long/Hudpleiegrossisten
Lashem/Beauty Products
Leighton Denny/SkinNordic
Lepo/CosMie
Love Boo/MASQ Cosmetics
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
Luscious Lips/Cosmederm Methods
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products

m
Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Magnetic Lash/NOR Cosmetics
Maletti/Everyhair Norge
Mamamio/Beauty Products
Matis/Dermanor
Mii Cosmetics/Beauty Products
MXL Hair Extension/ Beauty  

Products

N
Natural Basic/Elle Basic
ND Norma de Durville/Spa Elixir
NeoStrata/ Health & Beauty of 

Scandinavia 
Nicka K New York/ MASQ  

Cosmetics
Nimue/Beauty Products
Nueva/J. Nordström Handels

o
Olive Care/Elle Basic
One Love Organics/Skin Society

P
Pangea Organics/Skin Society
Peusek/Thorsen Biovital
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels

Pinks Boutique/Spa Elixir
PL3/J. Nordström Handels
Purebeau/Beauty Products
Pure Care/Elle Basic
Pure Colors/Beauty Products
Pure Lash/La Cosmetica
Pure White/La Cosmetica

R
Radings/Thorsen Biovital
Real Techniques/MASQ Cosmetics
Recipe for Men/MASQ Cosmetics
Refectocil/Hudpleiegrossisten
Refectocil/Thorsen Biovital
Revaléskin/Dermanor

s
Sanctuary Spa/Beauty Products
Sara Happ/NOR Cosmetics
Schmidt’s/Skin Society
Seche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Silkia/Elle Basic
Silver Fox/Hudpleiegrossisten
Simply Natural/Everyhair Norge
Sisley/Sisley
Skinpen/Beauty Products
Soapwalla/Skin Society
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Studiomakeup/Beauty Supply
Sweet Flower Garden/Elle Basic

t
Tape It/La Cosmetica
Tea Forté/Cosmederm Methods
The Balm/Beauty Supply
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Trind/Elle Basic

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

W
Woody’s/MASQ Cosmetics

Y
Yava/Thorsen Biovital
Younique/Cosmederm Methods

meRKeVaReReGisteR

For informasjon om pHformula, ta kontakt med 
Beauty Products AS på info@beautyproducts.no, 

eller ring oss på tlf 23 19 10 00.
Adr: Christian Kroghs Gate 60, 0186 Oslo

www.beautyproducts.no
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ButiKKiNNReDNiNG

Lystad Spesialinnredninger AS
Postboks 2002
3202 Sandefjord
Tlf: 33 48 21 50
company@lsi.no
lsi.no

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

Beauty Supply
Grefsenkollveien 20B
0490 OSLO
Tlf: 934 36 788
trine@beautysupply.no
beautysupply.no

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

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 22 65 88 00
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
CosMie AS er på Facebook

de_CURE Norway
Enerbakken 3C
1768 Halden
Tlf: 472 49 248
decure@hotmail.no
decure.com

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

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

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

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

Health & Beauty of Scandinavia 
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no

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

Hudpleie grossisten AS
Hudpleiegrossisten AS
Garver Ytterborgs vei 98,
0977 Oslo
Tlf: 479 71 044
tor@hudpleiegrossisten.no 
hudpleiegrossisten.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264 
SE-181 24 Lidingö
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se

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

La Cosmetica AS
Frognerveien 44
0266 Oslo
Tlf: 400 90 527
post@lacosmetica.no
bellessa.no
bitchnbrows.no

Lovelyskin
Njål Hansson AS
Postboks 6031 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 917 57 217
trude@lovelyskin.no
lovelyskin.no

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

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

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

Sisley 
Frederiksgade 7
DK-1265 København K
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com

SkinNordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
post@skinnordic.no
skinnordic.no

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

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

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

Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Besøksadr: Heiamyrå 11C
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no

Vil du være med i merkevare- og leverandør-
registeret? Ta kontakt med redaktør Kristine 
Rødland på 909 65 259 eller krrodland@
gmail.com.

ButiKKData
EasyUpdate AS
Solvangveien 17
5519 Haugesund
Tlf: 400 04 079
post@easyupdate.no
easyupdate.no
ledigtime.no

KjeDeReGisteR
KICKS Norge AS
Postboks 6137 Etterstad
0602 Oslo
Besøksadr: Haslevangen 15
Tlf: 22 57 69 00
Country Manager: Carina Sønsteby
Marketing Manager: Zrinka Wergeland
facebook.com/kicks
kicks.no

PeRmaNeNt 
maKeuP
MedShape AB
Rågvägen 4
SE-18769 Täby
Tlf: +46 44-122 242
info@medshape.se
medshape.se
taffy.se

Norliner Scandinavia
Hotvetveien 24G
3023 Drammen
Tlf: 22 33 12 00
post@norliner.no
norliner.no
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•	 AntiAge
•	 Strekkmerker
•	 Arr
•	 Hyperpigmentering
•	 Håravfall

22	50	33	77	(4)
post@cosmederm.no

Mesotherapy	&	Microneedling	

www.kerstinflorian.no

Correcting Complete Daily Cleanser

Mild rengjøring som tar bort alle 

overflateurenheter, makeup og 

overskuddstalg.

Hudterapeuten
anbefaler!

Correcting Refining Toner

Et mildt ansiktsvann med 

naturlige planteekstrakter 

for en balansert hud med 

gjenopprettet fuktighet.

NYHET! HYDRA 
MAXIMUM 
FOR INTENS
FUKT

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

@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_62.5x80.indd   1 2015-01-30   10:36

•	 Hyaluronsyre
•	 Kollagen
•	 Peptider
•	 Vitamin	C,	K	og	E
•	 Økologiske	oljer
•	 Planteekstrakter

22	50	33	77	(4)
post@cosmederm.no

Ny hudpleieserie fra VOYA
www.VOYAORGANICS.no

KOSMETIKK
Ønsker du å annonsere 

her? Ta kontakt med 
Kristine Rødland, 
tlf 909 65 259 eller 

krrodland@gmail.com
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�bransjen Av Kristine Rødland

Lanseringsbesøk
Emma Wiklund besøkte Oslo for få uker 
siden for å presentere sine nye pleie- 
produkter for sensitiv og tørr hud.  
Produktene lanseres først i Boots apotek.

Camilla Pihl fronter 
neglelakk
Essie har for første gang fått sin egen 
ambassadør i Norge. Valget falt på en 
blogger, modell og it-jente man sjelden 
ser uten neglelakk. Nylig lanserte hun sin 
egen kolleksjon med Essie-farger.

Rosa sløyfe
Oktober nærmer seg, og mange bransjefolk 
engasjerer seg mot brystkreft. I år deler Estée 
Lauder Companies sammen med Vita Exclu-
sive gratis rosa sløyfer ut til alle kunder som 
ønsker å bære dem, og skape oppmerksomhet 
rundt sykdommen. 

Samtidig kjøres det en digital kampanje 
der man oppfordres til å dele handlinger 
under hashtaggen #BCA Strength. For hver 
handling som offentliggjøres, donerer Estée 
Lauder Companies 25 dollar til forskning på 

brystkreft. En handling kan for eksempel 
være: bære den rosa sløyfen, donere et 
beløp til kreftforskning, gå til mammo-

grafi eller slutte å røyke. 

Foto: Mari Torvanger Knap.

William P. Lauder.

Da Oslo Runway gikk av stabelen i august, 
var det L’Oréal som regjerte området bak 
scenen. Makeupartist for L’Oréal Paris, Sara 
Rostrup, kreerte sminken i samarbeid med 
de forskjellige designerne, mens frisører fra 

Adam og Eva stylet hår for Redken. Oslo 
Runway ble arrangert av PR-byrået This 
Is PR, og finansiert av sponsormidler fra 
L’Oréal. 

Ny motearena

Yves Rochers administrerende direktør 
i Norden, Annelie Johansson, ble i 

sommer tildelt Æreslegionen for sin 
innsats med å styrke svensk-franske 
handelsforbindelser. Fortjenstorde-

nen ble innstiftet i 1802 av Napoléon 
Bonaparte, og deles ut av den franske 

presidenten.

Heder
og ære

Foto: Frederic Esnault
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PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie.
Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.           
Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en e-post 
til kundeservice@hudakutten.no.

Oppdag
PCA SKIN®

Michael Larrain, vår nye CEO.

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs for 
PCA skin og vår vekst inn i 
fremtiden.
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PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie.
Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.           
Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en e-post 
til kundeservice@hudakutten.no.

Oppdag
PCA SKIN®

Michael Larrain, vår nye CEO.

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs for 
PCA skin og vår vekst inn i 
fremtiden.
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PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie.
Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.           
Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en e-post 
til kundeservice@hudakutten.no.

Oppdag
PCA SKIN®

Michael Larrain, vår nye CEO.

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs for 
PCA skin og vår vekst inn i 
fremtiden.

PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie

Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.

Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en 
e-post til kundeservice@hudakutten.no.

Michael Larrain, 
vår nye Direktør

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs  
for PCA skin og vår vekst  
inn i fremtiden.
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PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie.
Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.           
Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en e-post 
til kundeservice@hudakutten.no.

Oppdag
 PCA SKIN® 

Michael Larrain, vår nye CEO.

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs for 
PCA skin og vår vekst inn i 
fremtiden.

Oppdag
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PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie.
Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.           
Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en e-post 
til kundeservice@hudakutten.no.

Oppdag
PCA SKIN®

Michael Larrain, vår nye CEO.

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs for 
PCA skin og vår vekst inn i 
fremtiden.

Da PCA debuterte i
1990 startet det en
revolusjon innen
hudpleieindustrien.
Medisinske lærebøker
anerkjenner PCA som
opphavet til avanserte
blandete peelinger.

Få trofaste klienter,
resultatene taler for
seg selv.

Flere av Norges
ledende klinikker har
valgt PCA skin som
sitt hovedmerke.
For å oppnå suksess i
fremtiden er det viktig
å skille seg ut.

PCAs 
hovedingredienser 
inkluderer tyrosinase-  
hemmere, retinol, 
peptider, niacin,
antioksidanter, syrer og
SPF produkter som er
anbefalt av The Skin
Cancer Foundation og
FDA godkjent.

Kjemiske  
peelinger

Styrk din klinikk 
med PCA

Produktlinje,
virkestoffer
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PCA SKIN, brobygger mellom medisin og hudpleie.
Våre produkter og behandlinger er forskningsbasert og klinisk dokumentert.           
Opplev overlegne kosmetiske resultater med PCA skin. Bli med inn i fremtiden!

For mer informasjon ring 22 37 19 00, eller send oss en e-post 
til kundeservice@hudakutten.no.

Oppdag
 PCA SKIN® 

Michael Larrain, vår nye CEO.

Tidligere direktør for L`Oreal, 
Dermalogica og SkinCeuticals. 
Michael Larrain er med sin 
erfaring en verdifull resurs for 
PCA skin og vår vekst inn i 
fremtiden.
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