Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO

+

www.ardelllashes.com

KOSMETIKK 3/2018

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

SHUMEI
LEE STAFFORD
MARINA MIRACLE

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

Guy Tang

FRISØRVERDENENS
STORE STJERNE

Nye tendenser
HÅR & MAKEUP

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

VITAMINGUMMIES FOR
HUD OG HÅR
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GREEN PEEL®
60 ÅR
O PT I M A L G LØ D E N D E H U D O G E F F E KT I V A N T I RY N K E
H U D F O R N Y E L S E M E D N AT U R E N S K R A F T

Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
RESULTAT

UNIK

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

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

BAKGRUNN

TRYGGHET

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

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

SIKKERHET

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

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.
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Professorene bak Exuviance har mottatt
utmerkelsen Discovery Honorary Award
fra Dermatology Foundation for sin
fremstående forskning. Dette er en av de mest
prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.
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EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

W W W. S C H R A M M E K . N O

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

Innhold.
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Fredrik & Louisa er i en spennende utvikling.
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Guy Tang inspirerer frisørverdenen med sine
fashionfarger.

FORSIDEBILDE: Reflection by
Angelo Seminara for Davines.
Publisert med tillatelse fra
Verdant.
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lysner

peeler

fornyer

kjøp rapid reveal peel hos en av våre forhandlere: dermalogica.no/forhandleroversikt
dermalogica_norway

Dermalogica Norway

dermalogica.no

NYHET!

rapid reveal peel
opplev styrken fra en profesjonell
peeling hjemme

HELT UTEN NEDETID
fjern døde hudceller uten å flasse,
bli rød eller føle at huden blir stram!



LEDER
Kristine
Rødland.
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Vi har som ambisjon
å skape et positivt og
karrierefremmende fellesskap

Bli med i
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Høsten er i gang etter tidenes varmeste sommer! Batteriene er ladet, D-vitaminlagrene er
fylt opp, og det tegner til å bli en tipp-topp
sesong.
Noe av det første vi gjorde etter ferien var
å sette opp en Facebookgruppe som vi kaller
Kosmetikk karriere, der det er lov for alle
medlemmer å dele ledige jobber og bransjerelaterte kurs.
Gruppen har blitt godt mottatt, og har
fått medlemmer med kompetanse innen alle
fagområdene i bransjen. Mange har også
bidratt til å bygge opp gruppen ved å legge
til venner eller publisere innlegg. Tusen takk
for det!
Vi har som ambisjon å skape et positivt
og karrierefremmende fellesskap som favner
hudterapeuter, frisører, makeupartister,
negldesignere, vippestylister, butikksjefer,
butikkselgere, produktsjefer og sykepleiere
som jobber med estetisk medisin. Sikkert
også mange andre.
Bransjen er mangfoldig, og så vidt vi vet
finnes det ingen tilsvarende Facebookgrupper som treffer like bredt.
Bli med i gruppen, ta den i bruk!
Kjenner du noen som du tror har nytte av
å være medlem, blir vi kjempeglade om du
sender dem en invitasjon. Ellers håper vi du
jevnlig titter innom kosmetikkmagasinet.no,
for her er det også mye fart, og vi legger ut
mange nyheter fra bransjen.
Den røde tråden i denne printutgaven av
KOSMETIKK er høstens nye trender.
I sommer hadde jeg æren av å møte Guy
Tang, som samlet 600 frisører til show i Oslo
Konserthus. Han er kjent for fashionfarger
som Dusty Lavender, Rose Gold og Silver
Smoke, for ikke å forglemme det regnbuefargede håret.
Men nå vil Guy Tang gjøre nye ting, og
det han har mest tro på er en hårfargetrend
han kaller Naked: naturlige «hudfarger» som
er lette å bære.

Den britiske frisøren Lee Stafford, som vi
også skriver om i dette nummeret, er inne
på noe av det samme når han sier at håret nå
skal være naturlig «undone», friskt og sunt.
Det skal ikke se ut som vi har stylet det.
Den naturlige trenden strekker seg også
inn i frisørsalongene, som blir stadig «grønnere» og mer miljøbevisste både når det
gjelder avfallshåndtering og kjemi. Noe som
bringer oss til et av sommerens eventer.
Da Hairport åpnet sin første «grønne»
salong i Oslo, som tilskudd nummer 20 i
kjeden, var det med leverandører som kan
tilby resirkulerbare emballasjer, veganske
produkter og naturlige ingredienser. De har
også en refill-stasjon som gjør at kundene
kan fylle opp tomme sjampoflasker i salongen.
Bla videre for å få med deg flere nyheter fra
bransjen!
Frokostevent i
den miljøbevisste
frisørsalongen Hairport
St. Hanshaugen. Foto:
Hanne Erøy/MIO
Media

Teamet på nye Hairport St. Hanshaugen.

Alt-i-ett kasseløsning
for helse og velvære
Fra

295,pr. m
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•
•
•
•
•
•

Online timebestilling
Kunderegister
Resept/kundejournal
Mulighet for multibruker
Regnskapsintegrasjon
Enkel å bruke
Fri support og videokurs

www.unipos.no

Telefon: 08745
E-post: post@unipos.no
Adresse: Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset
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Tekst: Kristine Rødland Foto: Pexels og produsentene

Brun uten sol

Det er en trend i tiden at
influencere lanserer egne
merkevarer. Livsstilsprofilen Ida Warg har mange
følgere i Sverige, og har nå
utviklet skjønnhetsprodukter sammen med Letsfaceit.
Sortimentet teller per i dag
tre brun uten sol-produkter,
men skal utvides slik at det
også kommer flere beautynyheter fra dette nye og
veganske merket.

Ida Warg er en av Sveriges største influencere.

Selvbruning fra IDA WARG.

Enkelt mersalg
Myk makeupklut
fra Afterspa.

Sommerens flotte brunfarge kan forlenges utover
høsten med Curasano, et belgisk selvbruningsmerke
som setter gode ingredienser og sunn hud i fokus.
– Det er stor etterspørsel etter selvbruning, og denne
inneholder også ginseng, vitamin E og aloe vera. Den
påføres med en selvbruningsvott av god kvalitet som
Selvbruning varer lenge, sier Beate Svendsen fra Happyskin. Hun
fra Curasano. har allerede fått mange positive tilbakemeldinger på
produktet.
Happyskin spesialiserer seg på profesjonell
hudpleie, men tar nå også inn noen australske
nyheter som setter fart på mersalget.
– Om SHE er en serie med naturlige og
veganske kroppsprodukter til gunstige priser,
mens Afterspa og Daily Concepts har myke
konjac-svamper, kroppsskrubber og kluter. De
gir et enkelt mersalg og kommer ikke i konflikt
med produkter kunden allerede bruker, sier hun.
Dusjsåpe fra Om SHE.
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Testing, testing
Chanel eksperimenterer med sminke for menn, og lanserer denne måneden makeup-linjen Boy de Chanel i SørKorea, melder analysebyrået GlobalData. Sørkoreanske
menn har mer avanserte groomingrutiner enn vestlige
menn, og er mye mer åpne for å bruke sminke.
Det finnes ikke mange makeup-linjer som retter seg
inn mot den mannlige målgruppen, men gjør Chanel
det bra i dette markedet, kan også andre fristes til å følge
etter.

Good For Skin Nudes.
Made For Every Skin Tone.
NEW GEN NUDE EYE SHADOW PALETTES
AND EYE SHADOW + PRIMER
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Tekst: Kristine Rødland

Nytt fra NARS er
maskaraen Climax.

Ny og tidsbesparende

SHELLAC
Høstens
manikyrtrender
henter inspirasjon fra
naturens utemmede
krefter.

Åtte år etter lanseringen av CND
Shellac, som revolusjonerte en hel
bransje, kommer nå CND Shellac
Luxe: En mer tidsbesparende og
skånsom behandling. Produktet
påføres i to enkle steg og fjernes
også mye raskere enn før.
– Dette er et stort steg
fremover, ikke bare for oss men
for hele bransjen, uttaler Jan
Arnold, medgrunnlegger og
Style Director i CND.

NARS lanseres
i Norge
NARS Cosmetics ble grunnlagt allerede i
1994, og lanseres nå endelig i Norge. Først
på kicks.no og deretter på KICKS Steen &
Strøm 28. september.
NARS ble skapt av den franske makeupartisten François Nars, en sann innovatør i
skjønnhetsverdenen. I 2000 ble varemerket
kjøpt av Shiseido, og har nå også en hudpleielinje kalt NARSskin. Norsk distributør er
Engelschiøn Marwell Hauge (EMH).

Kawaii fra Korea
Snegleslim og søte pandaer er stikkord for TONYMOLY, et
av de største og mest kjente skjønnhetsmerkene fra SørKorea. Nå lanseres det i Norge, hos blant annet Fredrik &
Louisa og H&M. Sortimentet er stort og fordelt på sju ulike
produktserier, blant de mest oppsiktsvekkende er Panda’s
Dream, Magic Food og Egg
Pore. Nordic Beauty Import
er distributør.
Egg Pore renser og
forminsker porer.
Panda’s Dream
tilfører fukt.

Grønn inspirasjon
Dyrevennlige
børster

Banana Hand
Milk fra Magic
Food-serien.
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Master Brush er en ny
børsteserie som er designet
og distribuert i Norge av
Cosmedic AS. Makeupartist Martine HammervoldAustinat har vært sentral i
utviklingen av serien, som
består av seks syntetiske
kvalitetsbørster.

14. november går dørene opp
for Natural Products Scandinavia 2018 i Malmø. Her får
du med deg siste nytt innen
naturlig skjønnhet og livsstil,
med inspirerende stands og gode
foredrag og debatter. Bransjemessen anbefales for innkjøpere,
distributører og butikkeiere,
og registrerer du deg nå får
du gratis billett. Følg med på
kosmetikkmagasinet.no for mer
informasjon!

HEALTHY AND ORGANIC SUNCARE

MAKEUP SETTING SPRAY
SPF 30

Hexa AS er stolt distributør av COOLA i Norge: Tlf 73 83 37 60 · mail@hexa.no
@coola_norge

Coola Norge

Linda Landenberg (til venstre) har bidratt stort til Fredrik & Louisas nisjeduftkonsept.

Handley åpnet Fredrik & Louisa Karl Johan 9. mai 2018.

«Medarbeiderne er nøkkelen,
uansett hvor flotte butikkene er»

Fredrik & Louisa vil ha engasjerte medarbeidere som gir
kundene gode opplevelser i butikk.
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Fredrik & Louisa er en selektiv parfymerikjede med luksuriøse merkevarer og kvalitetsprodukter innen hudpleie, makeup og duft.

Møte med Jon Henrik Handley:

– Norge skal lukte

GODT

Det skjer mye rundt Fredrik &
Louisa for tiden. Parfymerikjeden
satser stort på nisjedufter, åpner
mange nye butikker, og vil nå ta en
sterkere posisjon på Vestlandet.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Hava Group

Jon Henrik om:
Årets nyåpninger
– Vi kjører høyt tempo hele tiden. I vårhalvåret hadde vi nyåpninger av Fredrik &
Louisa i Lillehammer, Stavanger, Tønsberg og
Trondheim, samt i Bogstadveien og på Karl
Johans gate i Oslo. Flere av disse er konseptparfymerier med blant annet MAC-avdelinger og egne rom for nisjedufter.
For høsten lanseres to store parfymerier, et
i Lagunen i Bergen på nesten 600 kvadratmeter – det blir større enn vårt parfymeri på
Karl Johan. Vi åpner også på Moa i Ålesund
med 400 kvadratmeter. Vestlandet er et viktig
fokusområde.
Jon Henrik om:
Flaggskipet på Karl Johan
– Vårt nye flaggskip ligger på Karl Johan, der
bygger vi inn det vi kan. Vi har 500 kvadratmeter til rådighet, men skulle gjerne hatt mer
plass til flere spennende konsepter. Vi har
store avdelinger for Chanel, MAC, Armani,
Dior, Tom Ford og Jo Malone, og mange
gode løsninger. Det er et spennende konsept,
vi er fornøyde, men skal alltid videre. Så vi
gleder oss til fortsettelsen.
Jon Henrik om:
Retailkonsepter
– Innen retail er det en stadig jakt på opplevelser. Det handler ikke bare om å selge varer,
men å skape et engasjerende miljø, tilby
nye opplevelser og utvikle oss sammen med
kundene. Merker som Jo Malone, Armani og
MAC er eksperter på dette, og de presenteres med shop-in-shops. Nå fremover starter

mulighetene for Fredrik & Louisa-konseptet
på Vestlandet, vi tar nå en posisjon på de
store sentrene. Det blir spennende.
Jon Henrik om:
Skin Tonic-konseptet
– Vi har i tillegg rundt 70 Skin Tonic-parfymerier rundt om i Norge. Det er parfymerier
på nærsentrene med utvalg i mindre skala sett
i forhold til Fredrik & Louisa. Siste nytt er at
det åpnet en ny Skin Tonic på Skedsmokorset i juni, og det åpner ny butikk i Hamar i
september hvor det satses offensivt.
Jon Henrik om:
Satsningen på duft
– I Fredrik & Louisa tar vi tak i duftsegmentet med fokus og engasjement. Vi har fortsatt
en lang vei å gå, for vi vil ta en sterk posisjon
og lære kundene om duftkultur. Det er et
begrep som har vært fraværende i Norge.
Spør du en franskmann om hans favorittparfyme, vil han se spørrende på deg.
«Parfyme til hva da?» vil han svare tilbake.
I Frankrike, duftens hjemland, bruker man
ulike dufter til ulike anledninger, det er en
etablert kultur. I Norge er vi på vei. Mange
vet mye om kaffe og vin, og til hvilken anledning man serverer hva. Det er også økende
interesse for å lære mer om dufter, så vi satser
skikkelig.
Jon Henrik om:
Opplæringen av de ansatte
– Til å lære opp våre ansatte har vi dyktige Linda Landenberg fra Sverige. Hun er
Nordens duftekspert, og har bygget opp et
kompetansekonsept med utdannelse over tre
nivåer. Det første nivået, Basic, innbefatter å
forstå råvarer, sammensetninger, merkevarehistorie og hvordan bygge opp parfyme.
Neste nivå, Advanced, må man søke om
å bli tatt opp til, og er en spesialutdannelse
som går ut på å bygge nisjedufter. Man lærer
seg grundig hvordan man komponerer dufter.
Expert er det siste nivået som vi ferdigstiller nå. Det blir en høyere utdannelse på linje

Jon Henrik Handley har vokst opp i kosmetikkbransjen. I dag er han CEO for Hava Group med rundt
400 ansatte.

med sommelier, og et eget Fredrik & Louisastudium. Planen er å utdanne 10-15 personer
på Expert-nivå i Norge.
Rundt 360 av våre 400 ansatte har fullført
Basic-kurset, det er imponerende. Advancedkurset har rundt 20 gjennomført til nå.
Målet er å komme opp i 40 personer, og vi
holder to slike kurs i høst. Vi tar inn kun seks
personer per kurs, de får tett oppfølging og
representerer et kompetanseløft for Fredrik
& Louisa.
Jon Henrik om:
Egne duftfavoritter
– Etter at vi startet duftprosjektet, har jeg
eksperimentert meg frem til nye dufter. Jeg
har tre forskjellige dufter å variere med til
arbeidsdagen, og mange andre å glede meg
over til kveld og selskap. Jeg har blitt mye
mer bevisst på dufter og skifter ofte. Siden vi
jobber tett med leverandørene, velger jeg å
unngå «navn».
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Jeg bruker også hudpleieprodukter, hvis
noen lurer på om jeg prøver det vi selger. Ja,
jeg tar i bruk de merkene vi fører!
Jon Henrik om:
Utviklingen innen duftverdenen
– I 25 år har man brukt kjendiser til å fronte
og selge dufter. Nå er vi tilbake til duftkultur
og råvarefokus. Store merker som Chanel har
allerede lenge hatt egne enger i Grasse for å
bevare kvaliteten på ingrediensene, og Dior
satser nå på det samme, så stadig flere merker
går den veien og lanserer spesialserier.
Interessen og bevisstheten rundt råvarer
gjelder parallellt i mange bransjer, for eksempel innen vin og mat. Det er spennende å
utvide forståelsen for duftråvarer her til lands.
Fredrik & Louisa har 38 parfymerier i
Norge, hvorav sju har egne duftrom med
nisjedufter. De ligger i Sandvika, Bogstadveien og Karl Johan i Oslo, Bodø (Koch),
Stavanger (Kvadrat og Madla), Tønsberg
(Farmandstredet) og Strømmen. I tillegg har
vi 12 butikker med duftsortiment som grenser mellom nisje og kommersielle merker, for
eksempel AERIN (Lauder), Maison Margiela
og noen linjer fra Tom Ford.
Jon Henrik om:
Lavprismarkedet
– I den andre enden av markedet, med normalpris og minipris, går Nille, Europris, Normal og Loco inn i rimelig kosmetikk. H&M,
VITA og Cubus som satser på kommersielle
merker, opplever med dette utfordrende
konkurranseforhold.
Stadig flere går over til netthandel, såkalt
e-commerce, det er en naturlig utvikling i
vår tid og byr på utfordringer for parfymeriene. Vi må alltid være forberedt på å utvikle
oss, slik jeg ser det. Det kommer stadig nye
kategorier og forretningsområder.
Jon Henrik om:
Koreansk hudpleie
– Hudpleiesegmentet har stått stille i 10
år, hvor kjente merker som Chanel, Dior,
Lancôme, Clarins, Shiseido og Biotherm har
drevet markedet. Cosmeceuticals-merker er
blitt lansert, men har aldri blitt veldig stort.
Sheet masks har nå et stort potensiale, og
det er ekstremt spennende. Vi har fire store
merker, OMG, SNP, Mee og Dr. Jart+ fra
Sør-Korea, og fra august i år har de fleste
av våre parfymerier sheet masks fra disse
merkene.
Sør-Korea har en helt spesiell hudpleiekultur, ofte kalt K-Beauty, og er faktisk en
verdensleder innen hudpleie – det har gått
under radaren til nå. Landet har over 60%
større forbruk av hudpleie sammenlignet med
Europa. Vi skal ned i november for å se på
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Det siste året har utviklingen av duftrom vært et
satsningsområde.

produksjonsfasiliteter og sjekke ut hudpleiekulturen. De er langt fremme på teknologi,
råvarer og innovasjon.
Jon Henrik om:
Herremarkedet
– I Norge er vi store på deostick og duft,
og det går relativt greit med fuktighets- og
antirynkepleie til menn. Biotherm Homme
har en sterk posisjon. Gutta har riktignok
vært tyngre å få med på flere parfymerivarer, og en gjennomsnittsnordmann har et
beskjedent forbruk. Men skjeggoljer og andre
skjeggprodukter har blitt populære.
Jon Henrik om:
Rekruttering til butikkene
– Da vi søkte etter folk til Fredrik & Louisa
Karl Johan fikk vi over 1600 søknader! Til
åpningen i Bergen var det 600 som søkte
jobb. De kommer fra alle aldersgrupper og
bakgrunner, det kan være alt fra sykepleiere
til arkitekter og unge jenter som er dødelig
engasjert i makeup eller duft.
Lidenskap er for oss en viktig kvalitet. Vi
ønsker ikke å ansette noen som bare vil ha en
jobb, men heller finne de som har en pasjon
og som brenner for faget. For oss er det ikke
bare en utfordring å finne riktige mennesker,
men også å sette rett person til rett stilling.
Vi tar våre medarbeidere på alvor og har
eget utdanningsprogram for å gi kundene
gode opplevelser i butikk. Medarbeiderne er
nøkkelen, uansett hvor flotte butikkene er.
Fredrik & Louisa fokuserer først og fremst
på å bygge kultur, og skal ikke glemme at vi
faktisk driver butikk.
Vi skal videreutvikle at det er morsomt å gå
og handle. Da må vi ha engasjerte medarbeidere, de må være utdannet, og de må
gjenspeile produktene vi selger. Slik skapes
det dynamiske arbeidsforhold der kundene
trives.

Jon Henrik Handley på åpningsfest med moren
Tove Berg, som i sin tid startet den første
Fredrik & Louisa-butikken.

En familiebedrift
Jon Henrik Handley (46) har vokst opp
med kosmetikkbransjen. Hans mor
drev fire Fredrik & Louisa-parfymerier
i Oslo, og Jon Henrik ble med og
etablerte noen flere. Så startet han
Parfymehandlernes Innkjøpssamarbeid
(PHI), og var med på å samle noen
hundre butikker og grossister under
denne paraplyen.
Deretter kom han tilbake og overtok
Fredrik & Louisa-selskapet. Han utviklet
det videre, og fikk med Varner-Gruppen
som samarbeidspartner i 2006, noe
han omtaler som «et lykkelig og godt
ekteskap». Marius og Petter Varner
sitter i dagens styre sammen med Stine
og Jon Henrik Handley.
– Jeg er involvert i relativt mange
selskaper, men om vi holder fokus på
Hava Group AS er dette morselskapet
som vi eier sammen med Varner.
Hava (Handley/Varner) Group AS eier
100% av Fredrik & Louisa AS og 100%
av Hava Logistics AS, som er vårt
sentrallager og distribusjonssenter i
Haugesund. I tillegg eier Hava Group
AS 100% av Hava Retail AS, som er
kjedekontoret og administrasjonen til
Skin Tonic og Fredrik & Louisa, forklarer
Jon Henrik Handley.
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TENDENSER

Sjekk hva som er hot for høsten!
Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Vincent Lappartient/Christian Dior Parfums,
Essie, Shutterstock og produsentene

Super-Stay Liner fra
Wunder2, i fargen
Glitter Pink.

Farget eyeliner spiller hovedrollen hos Dior, gjerne sammen med matchende briller.

1. FARGEGLEDE
Eyeliners og maskara i alt fra gult til rosa, rødt og blått er en trend som nå slår gjennom.
Produktene påføres over eller rundt hele øyet.
Alice + Olivia.

Glitter Gelly fra Wunder2, finnes i fem farger.

2. GLITTER
Glittertrenden går et skritt videre, og vi ser at hele eller
deler av ansiktet dekkes av glitter. I tillegg kan også
steiner og perler brukes som dekorasjon. Her gjelder det
å våge.

Cushnie et Ochs.

3. RØDE
LEPPER
Parisiske røde lepper
kombinert med «no
makeup» er fortsatt
en sterk trend.
Jane Iredale lanserer
leppestiften Triple
Luxe.
Sisley lanserer Le
Phyto Rouge.

Tom Ford.

4. ROCKA ØYNE
I høst innebærer dette mye røykfarget øyeskygge, gjerne sammen
med ekstrem eyeliner i kattøyeform.
Øyevippene bør være lange, og skal
man treffe helt, bør resten av makeupen være nøytral.
KOSMETIKK 3 2018 | 15

6. UFULLSTENDIG EYELINER
Eyelineren skal ikke gå rundt hele øyet, men bare markere
kantene.

IDUN Liquid Eye Pen.
Carven.

7. BLÅ PASTELLER
Pastellfarger, gjerne i blått, for å lyse opp og
legge fokus på øynene er en trend for høsten.

8. BRIGHT EYE
For å friske opp trette øyne kan en sølvfarget
eller hvit skimrende øyeskygge plasseres i
øyekroken.

Alexander Wang.
Dior lanserer Backstage
Face and Body
Foundation i 40 farger.

5. NO MAKEUP
MAKEUP
No makeup-trenden, der huden er i
sentrum, gjelder fortsatt. Huden skal
tas hånd om, være gjennomfuktet og
ha mye naturlig glans. Highlighter
er helt rett, og for å få til ekstra mye
glans skal også leppene fuktes med
lip balm eller gloss.

Gigi Hadid på
Fendi-show i
Milano.
Høstlook fra
ORLY.

9. KUNSTNERISKE
SKYGGER
Vær ikke redd for å være kreativ når
det gjelder øyeskygger. Det er helt
OK å mikse og matche ulike farger
for å skape en kunstnerisk effekt.

Naeem Khan.

10. FUTURISTISK
En geometrisk eller grafisk eyeliner som
plasseres over øyelokket er en tydelig
trend for høsten.
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En ny selvbruner perfekt
for vår nordiske hud
FARGEPIGMENTER PASSENDE ’NORDISK HUD’

GIR EN DYP OG JEVN FARGE

SMITTER IKKE AV & HOLDER LENGE

Nå lanserer vi nyheten Curasano selvbruningsspray.

smitter ikke av og har minimal lukt. Curasano levers i

Inneholdende sunne og rene ingredienser og med

flere størrelser, deriblant en egen reisestørrelse.

fargepigmenter som passer vår lyse nordiske hud.

Produktet har gode fortjenestemuligheter og vi kan

Medfølgende påføringsvått sikrer en jevn farge som

tilby kvantumsrabatt selv ved lavt antall. Ta kontakt

holder lenge. Du trenger ikke å dusje etter påføring,

for mer informasjon, prøver og tilbud.

– love the skin you´re in!

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

NYH E T

TRIPLE LUXE
Long Lasting Naturally
Moist Lipstick™

Langvarig og naturlig resultat med en unik ingrediensformel
Elegant etui i rosègull med magnetisk lukkemekanisme
En unik blanding av oljer og vokstyper mykgjør, beskytter,
fukter og gir næring
Tahitisk vanilje og bjørnebær gir en søt smak og deilig duft
Ikke testet på dyr
Allergitestet, dermatologisk testet og klinisk testet
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KOSMETIKK 3 2018 | 19



TREND

Hårfint

Vi har identifisert noen av høstens heteste hårlooker.
Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Jason Carter Rinaldi og Naomi Gray Mathur/Moroccanoil, Wella og Glitter

UNDONE
Høstens heteste frisyre. Håret skal se naturlig og sunt ut,
som om vinden har blåst gjennom det, eller man akkurat
har stått opp av sengen.

FLETTER
Fletter i ulike varianter kan bli høstens store trend. Vi ser
alt fra tradisjonelle til avanserte fletter. Fletter i oppsetninger, som et tilbehør eller for å skape en form. Det er
heller ikke feil å avslutte en flette litt diffust eller med en
rosett.

HÅRACCESSOIRER

SIDESKILL & MIDTSKILL

Smykk gjerne håret med vakre spenner eller
hårbånd. Flere motehus pyntet sine modeller med spenner for å holde frisyren på plass.
Klyper og klemmer fra 90-tallet gjør også
comeback.

Begge deler er like rett, og kan bæres med slett eller
bølgete hår, kort eller langt. Skillen kan gjerne fremheves
med gelé eller holdes på plass med hårspenner. Når det
gjelder trenden for midtskill, er det også helt OK å legge
håret bak ørene.

HALVOPPSETNING
Alt fra tuperte og rocka 60-tallsoppsetninger til velformede knuter oppå hodet forventes å bli trendy.

WETLOOK
Nostalgiske, blanke bølger skapt av
Antonio Corral Calero/Moroccanoil
for Temperley London.

Backslick gjør et lite comeback, gjerne kombinert med
en flette, knute eller hestehale. En slurvete wetlook kun
nede ved hårrøttene er også helt rett, og er en trend som
fortsetter fra våren.

Glatt, tilbakestrøket hår med skarp sideskill, satt i en lav og litt
rufsete hestehale. Stylet av Eugene Souleiman/Wella for Dion Lee.
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Kevin Hughes/Moroccanoil stylet håret på den
nostalgiske visningen til Veronica Beard. Med
midtskill og hårnåler bak ørene blir retrolooken
perfekt.

Krøller er en stor trend, her fra visningen til Vivienne Tam.

En lav hestehale skapt av Antonio Corral Calero/
Moroccanoil for Vivienne Tam. Frisyren har også
midtskill.

HESTEHALE

BØLGER & KRØLLER

En stil som aldri går av moten. Hestehalen kan settes løst, lavt, høyt
eller lages halvveis som en knute. Man kan også eksperimentere med
ulike teksturer, fra blankt og glatt til løsere og mer slurvete.

Krøller og voluminøse bølger i ulike varianter var en gjenganger
på mange av høstens visninger. Store krøller, små krøller, krøller i
en del av håret, vindblåste bølger eller perfekte glamorøse bølger
– alle varianter er like aktuelle.

HAIR SO GOOD
YOU CAN BE NOUGHTY.
Noughty er en ny hårpleieserie som er 97% naturlig.
Proppfulle av naturlige, pleiende ingredienser, og
inneholder ingen parabener, sulfater, petrokjemikalier
eller silikoner. Alle produktene våre er egnet for
vegetarianere og veganere.
Finnes blant annet hos Kicks.no, Coverbrands.no,
Nelly.com, Blush.no og Lyko.no.

noughtyhaircare.no @sogooditsnoughty
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Frisørverdenens

Guy Tang samlet 600 frisører i Oslo Konserthus en glovarm søndag i slutten av mai.
Han viste seks ferdigfargede modeller på scenen. Disse bildene ble tatt for sosiale medier.

22 | KOSMETIKK 3 2018

store stjerne
Guy Tang har mer enn to millioner
følgere på Instagram, og inspirerer
en hel bransje. Han har lansert den
profesjonelle fargeserien #MyDentity, som gjør det mulig å gjenskape
fashionfargene han er så kjent for.

Guy Tang er basert i West Hollywood,
og anses for å være en av verdens største
trendsettere når det kommer til hår.

Tekst: Kristine Rødland

Dusty Lavender, Rose Gold og Silver Smoke
er tre av signaturfargene til Guy Tang.
Navnet hans forbindes også med teknikker
som ombré og balayage, som nå er nesten like
vanlige som foliestriper.
Fargeserien #MyDentity ble lansert i 2017,
og vokser stadig. Nytt nå er Super Power
Direct Dyes, som gjør det mulig å skape seks
intense direktefarger som folk snur seg etter
på gata. En annen nyhet er #MyConfidant
sjampo og balsam, som tilfører glans og
bevarer fargen.
Guy Tang er veldig «hands on» i prosessen
med å utvikle nye farger, og samarbeider tett
med kjemikerne.
– Jeg liker godt å jobbe i laboratoriet. Det
er stille og fredelig, og jeg får være kreativ på
en annen måte. En kjemiker er ingen hårstylist. Han fremstiller farger, men forstår seg
ikke så godt på hår. Jeg pleier ofte å sammenlikne med musikkbransjen, der produsenten
har et annet perspektiv enn sangeren, men
begge er viktige for å få et godt resultat.
Vi jobber nå med å reformulere noen av
produktene for å tilpasse oss kravene fra EU.
I USA er det færre reguleringer, og derfor
flere muligheter for å lage nye og innovative
farger, forteller han til KOSMETIKK.

Fargeserien #MyDentity
inneholder signaturfarger fra trendene Guy
Tang har vært med på å
skape. Her finnes alt fra
Dusty Lavender, Rose
Gold og Silver Smoke til
naturlige nyanser som
passer alle.

Han begynte å eksperimentere med
rosegull i 2012, og måtte da mikse sammen
flere farger for å oppnå ønsket resultat.
– Rosegull ble en veldig etterspurt farge i
2015, og har nå blitt en ferdigblandet signaturfarge i serien #MyDentity. Det finnes ikke
noe annet som likner!
Det sølvgrå og lavendelfargede håret ble
populært i fjor og forfjor, sammen med det
regnbuefargede håret – som ikke skal være
punkete eller klovnete, men lett å bære. Det
er antakelig min feil at alle modellene vil
KOSMETIKK 3 2018 | 23

ha sølvfarget hår. Men nå er det nok! Vi må
bevege oss videre og gjøre nye ting, sier han
og ler.
– Så hva blir det neste?
– Jeg jobber nå med Naked, tre naturlige
«hudfarger» som er sunne, nøytrale og lette å
bære. Naked handler om å være ærlig, og kan
sammenliknes med nude makeup. Fargene
kan mikses med alle andre farger og gir et
perfekt grunnlag. Det vil også komme andre
overraskelser i serien, flere morsomme farger
og boosters. Du må abonnere på YouTubekanalen min og følge med!
Guy Tang har 2,2 millioner følgere på
Instagram, og brenner for å løfte frem frisøryrket. Han vil dele det han kan med sine
følgere, som han kaller hairbesties. Gjennom
sine kanaler inspirerer han en hel bransje, og
skaper gode, faglige fellesskap.
– Relasjoner er ikke noe som kan kjøpes,
men tar tid å bygge opp. Derfor kaller jeg
mine følgere for hairbesties. Vi har skapt et
fellesskap der vi utveksler positive ideer med
hverandre.
Jeg startet opp i 2007, opprinnelig som
YouTuber, og er veldig personlig i det jeg legger ut. Jeg deler mine oppturer og nedturer,
og prøver så godt jeg kan å bygge relasjoner.
Men selv om jeg startet opp på YouTube,
foretrekker jeg å kommunisere via Facebook,
og er innom der hver dag for å kommentere
bilder som legges ut. Instagram er vanskeligere på den måten, selv om det er veldig
populært.
Det er viktig for Guy Tang å slå i stykker
stereotypier og feire individualiteten.
– Blondiner kan være smarte, korthårede
jenter kan være feminine, og man trenger
ikke hanekam (mohawk) for å ha regnbuefarget hår. Tvert om vil jeg vise folk hvor
elegant det kan være! Jeg liker «mellomfarger»
som turkis og rosa, og etterstreber et sunt og
velstelt hår.
En annen viktig komponent er humor, og
gjerne av det litt frekkere slaget. Guy Tang
spiller uhemmet på sex og kropp når han
opptrer på scenen og i sosiale medier, men
har hele tiden et smil på lur.
– Vi må huske på å ha det gøy, det er sunt å
more seg, sier han.
Når han viser frem modeller, liker han
å jobbe på et helbleket hår. Da kommer
fargespillet tydeligere frem. For det er ingen
hemmelighet at det er krevende å få til denne
typen farger.
– Jeg er basert i West Hollywood, og jobber med alle slags klienter, asiater og folk
fra Midt-Østen. De kommer inn i salongen
med bilder, og vil kanskje gå fra svart til
sølv. Det er en omfattende fargeprosess som
24 | KOSMETIKK 3 2018

Guy Tang viser frem teknikker som kan brukes i salongen, for selv om mange sikkert har lært seg mye, er det
alltid tips og triks som kan plukkes opp.

krever nøye rådføring med kunden. I slike
situasjoner bør man forklare i detalj hva man
vil gjøre, hvor lang tid det vil ta, hva det vil
koste og hva som eventuelt kan gå galt, råder
han.
Et annet aspekt er vedlikehold og hvordan
håret best kan stelles hjemme. Guy Tang
mener det er en fordel om håret vaskes sjeldnere enn tre ganger i uken. Så får man heller
friske det opp med en omgang tørrsjampo
iblant.
– Man må være klar over at permanente
farger ikke er permanente. Alle farger blekes
over tid, og bidrar til å gjøre håret tørt og
skjørt.
#MyDentity-fargene er formulert for å
gi varmebeskyttelse opp til 230 grader, men
alle pastellfarger vil utvikle seg underveis,
uavhengig av merke.
– Farger som sølv og rosegull tåler ikke mye
før de mister litt av fargespillet. Sølv utvikler
seg til å bli kjøligblondt, mens rosegull blir
til beige.
Håret er veldig delikat, og blir blekere
og gulere når det utsettes for varme. Det
gjelder ikke bare sollys, men også styling med
varmeverktøy og dusjing i varmt vann. Har
du nyfarget hår, og kan velge å gå på fortauet
i solen eller skyggen, bør du helt klart velge
skyggen. Du bør også vaske håret i kaldere
vann, og alltid skru ned temperaturen på
stylingjernet, råder han.

Guy Tangs kunnskap om fargeprosesser har gjort det
mulig å skape trendfarger som Rose Gold.

– Hvordan er hverdagen din?
– Jeg er aldri hjemme. Det kan være stressende, men jeg prøver alltid å være takknemlig for at jeg får reise og se verden.
Jeg bruker noen uker innimellom på å lage
filmer og følge opp gamle kunder. Jeg har
beholdt en håndfull eldre damer som jeg ikke
klarer å gi slipp på. Det er vanskelig å kvitte
seg med kunder som jeg har fått en relasjon
med. Hjemme er Los Angeles, men jeg kommer egentlig fra Oklahoma. Ellers trener jeg
en del og tar vare på meg selv, forteller han.

CND WILD EARTH COLLECTION
SESONGENS NEGLELAKKFARGER
FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

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

Ukelang holdbarhet
Pleiende ingredienser
Velg blant over 120 farger
Holdbarheten øker ved naturlig lys
Ingen Base Coat, selvheftende Color Coat
Fargene ﬁnnes i CND SHELLAC behandling
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Bleach Blondes Ice White Shampoo er
utviklet spesielt for VITA.

Naturlig og bølgete hår er trendy i 2018.

Lee Stafford

Varemerket Lee Stafford finnes i 42
land verden over, og vokser stadig. De
største markedene er Storbritannia,
Australia, Saudi-Arabia og Russland.
I Norge selges Lee Stafford eksklusivt
i VITA, som har hatt enerett på merket
i 12 år. I mai 2018 lanserte kjeden Ice
White Shampoo, et produkt som ble utviklet i et samarbeid mellom Lee Stafford
og VITA med tanke på norske forbrukere.
Den britiske frisøren Lee Stafford.

Heat Protection og
Dry Shampoo.

– Naturlig er den største trenden
Hårguru og kjendisfrisør Lee
Stafford har nylig vært på besøk i
Skandinavia, og vi fikk et eksklusivt
intervju.
Tekst: Jessica S Kempe

Fortell om din bakgrunn?
– Jeg sluttet på skolen da jeg var 15 år gammel uten noen formelle kvalifikasjoner, og
begynte som frisør i min mors spisestue da jeg
var 16. Det var der jeg startet karrieren, og jeg
klippet hår i seks år uten frisørutdannelse.
Hva er du mest stolt av i din karriere?
– Det var da jeg vant «Men’s British Hairdresser of the Year» i 1998. Jeg tok hundre
personer – familie og venner – med på
gallaen. Gjennom å vinne dette fikk jeg mitt
første gjennombrudd på TV, og mulighet til å
lansere min egen hårpleie- og stylingserie.
Hva er det morsomste med ditt yrke?
– Jeg får jobbe både som frisør og produkt26 | KOSMETIKK 3 2018

utvikler. Å arbeide som frisør innebærer et
intimt forhold til kunder, mens produktutvikling er mer «teamwork». Begge deler er
veldig morsomt.
Hva er unikt med ditt varemerke?
– Den rosa fargen, logoen med hunden,
duften og den morsomme og lekne tonen.
Produktene er innovative, revolusjonerende
og problemløsende, og gjør det de lover.
De er mine babyer, jeg har kontroll på hver
eneste detalj i prosessen frem til de til slutt
godkjennes av meg og settes i butikkhyllene.
Hvilke er dine mest innovative produkter?
– Jeg oppfant varmebeskyttende produkter
(Heat Protection) globalt, og gjenoppfant
tørrsjampoen rundt om i verden.
Hvordan plukker du opp nye trender?
– Jeg lever og ånder for hår, og holder både
øyne og ører åpne. Hårtrender kommer fra
ulike steder, noen ganger først fra catwalken
og andre ganger fra sosiale medier.

Hvilken hårtrend er størst i 2018?
– Det er definitivt bølget hår. Vi går tilbake
til 90-tallet der håret skal være naturlig
«undone», friskt og sunt. Det skal ikke se ut
som vi har stylet det.
Hvilken hårfarge er mest trendy for øyeblikket?
– Rosa, men gult kommer for fullt.
Når du skal style en persons hår, hva ser du på
da?
– Først og fremst personlighet og stil.
Hva er det vanskeligste med frisøryrket?
– Å bli en mester – det er en livslang reise.
Hva er den vanligste feilen vi gjør når vi vasker
og styler håret?
– Om du vil at håret skal bli rent, vask det
alltid to ganger, bruk en hårkur mellom
sjampo og balsam, og avslutt med balsam
for å lukke hårstråene. Med styling, våg å
eksperimentere. Du kan alltid vaske håret
igjen hvis du ikke blir fornøyd.

100F-4200 Lene stol
-m/uttrekkbar fotende
og nedleggbar rygg

5.900,ekskl. mva

100-2252a Jonas Fysioterapibenk
2 motorer

9.990,ekskl. mva

3 motorer Hvit/Grå

100-2250a
Anja kombi benk

ekskl. mva

14.450,-

100-2241c Silje Massasjebenk

12.490,-

100-1023a
Stella stol

690,ekskl. mva

Drillhoder fra 45,Refill hetter fra 39,ekskl. mva

m/splitt 3 motorer
ekskl. mva

100-1019
Ingvill bord

100F-336a
Krystallslipningsapparat

100-1005
Gina arbeidslampe

ekskl. mva

ekskl. mva

ekskl. mva

1.490,-

Spatel 100 pk 11,90
ekskl. mva

Strips rull 100 m 79,ekskl. mva

3.990,-

Eyegel pads
fra 4,90
ekskl. mva

990,-

Rullevoks
fra 12,90
ekskl. mva

Sheet
Mask
fra 19,ekskl.mva

Se vårt utvalg av benker, møbler, arbeidsutsutstyr, hudpleie, forbruksvarer, mm på
- vårt showrom i Oslo: Ryensvingen 3, 0680 Oslo, og www.hudpleiegrossisten.no

Tlf: +47 47976800, post@hudpleiegrossisten.no
Ønsker du tilsendt katalog? Send epost med Navn, Adresse til post@hudpleiegrossisten.no
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Vi gjør skjønnhetsbransjen mer lønnsom

Myke tyggevitaminer med søtt design og
god smak er en ny gruppe av kosttilskudd
innenfor beautyområdet.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Shutterstock og produsentene

Beauty Bear finnes i fire varianter og distribueres av Beauty Supply i Norge. Hele serien er vegansk.

VITAMINGUMMIES

FOR HUD OG HÅR

Helt nye på det norske markedet er Beauty
Bear, som lages av dansk farmaceutisk industri a-s (forkortes dfi og skrives helst med små
bokstaver). De feirer 40-årsjubileum i år, og
tilbyr mye mer enn bare gummies.
– Vi har et bredt sortiment av vitaminer,
mineraler og urter i dansk helsekost, og
Beauty Bear bygger på våre samlede erfaringer. Vi har i lang tid laget vitaminbjørner for
barn under varemerket Kids Zoo, og i tillegg
har vi en serie med tyggevitaminer kalt Easy
Chew for voksne. Da vi så at det var interesse
for denne typen av produkter også innenfor
beauty-segmentet satte vi i gang, forteller
Patrick Capobianco, som er tredje generasjon
i det familieeide firmaet.
Dansk farmaceutisk industri eier også varemerket Berthelsen, som selger kosttilskudd i
form av tabletter eller kapsler i sekskantede,
hvite bokser.
– Når det er snakk om beauty, er det særlig
to Berthelsen-produkter som skiller seg ut:
Silky Beauty og Silica Extra med silisium, et
mineral fra kisel eller agerpadderokke som gir
god effekt på hår og negler. Disse kosttilskuddene er blant våre bestselgere, og da de også
begynte å vinne beautypriser fikk vi lyst til
å gjøre mer innenfor dette området. Det er
28 | KOSMETIKK 3 2018

grunnen til at vi lanserte Beauty Bear, sier
Patrick Capobianco.

Beauty Bear kom på markedet i desember 2017, og er en kombinasjon av tradisjonelle kosttilskudd og vitaminbjørner for barn.
Vingummi-vitaminene finnes i variantene
Hair, Nail, Skin og Tan, som inneholder
betakaroten og forbereder huden til sommerens sol.
– Vitamingummies skal være chict og gøy.
Folk har tatt godt imot produktene, som
forhandles i Matas og Helsam i Danmark. De
selges også i hudpleieklinikker, neglesalonger,
frisørsalonger og på internett, der vi sender
til privatpersoner over hele verden. Tan er en
bestselger, og brukes av jenter som vil kutte
ned på sitt solariumforbruk og likevel bli
brune, sier Patrick Capobianco.
Dansk farmaceutisk industri ble grunnlagt
av hans morfar, Jørgen Pedersen, i 1978.
– Han var farmasøyt og drev med produksjon av kosttilskudd for mange brands. Han
startet opp i helsekostbransjen og begynte
etterhvert å produsere selv, blant annet for
brødrene Henning og Viggo Berthelsen. De
ble venner, og han kjøpte på et tidspunkt
varemerket Berthelsen av dem, forteller

Beauty Bear i varianten Tan med betakaroten er en
bestselger.

Patrick Capobianco.
Det italienske etternavnet kommer fra
faren, Marco Capobianco, som gikk inn i
familiefirmaet gjennom giftermål med Gitte
Pedersen, Jørgen Pedersens datter.
Trenden for gummies kommer fra USA,

der de finnes for alle målgrupper, men det
skandinaviske markedet skiller seg fra det
amerikanske.
– I USA er det kjempestort med gummies. De selges i svære «bøtter», med
kunstige smaker og farger, og er gjerne
innkapslet i sukker. Men i Skandinavia vil
vi ha så lite sukker som mulig, og naturlige produkter. Beauty Bear inneholder
ingen kunstige stoffer, kun farge og smak
fra frukt og grønt. Hele serien er vegansk,
og vi jobber også med å få vår barneserie
til å bli vegansk.
Patrick Capobianco forteller at mange
gummies er vegetabilske, i motsetning
til veganske, og kan derfor bruke noen
råvarer med animalsk opphav. Det kan
være vanskelig å erstatte disse med plantebaserte stoffer.
– I og med at våre gummies er veganske, er de også mer krevende å lage. Vi
bruker de nyeste og beste råvarene, for
eksempel henter vi vitamin D3 fra lichen
eller lav, sier han.
Gummies skal ikke bare gi god effekt,
men også smake godt.
– For å få den riktige konsistensen på
bamsene benytter vi pektin, som er en
type fruktfiber. Det er vanskelig å lage
dette slik at det smaker godt samtidig som
det har en god konsistens. Det krever en
riktig konsentrasjon av pektin. I tillegg er
det viktig at bamsen er flott å se på, noe
som også krever litt produktutvikling,
utdyper han.
Man kan veksle mellom å ta vitamingummies og mer tradisjonelle tabletter
eller kapsler, men det er viktig med
kontinuitet slik at ikke vitaminlagrene i
kroppen begynner å tømmes.
– Da vil man se forskjell på blant annet
negler, som forsynes aller sist når det
gjelder næringsstoffer gjennom kosten.
Beauty Bear-serien er designet slik at man
kan spise alle variantene på én gang, også
når man er gravid er det OK å ta dem.
Noen av produktene har dessuten folsyre
og jern, forteller Patrick Capobianco.
Han legger til at gummies som skal
fremme hårvekst gir effekt på alt hår på
kroppen, men mest effekt der hvor man
har mest hår i utgangspunktet – det vil si
på hodet.
– Man får flottere hår og negler av disse
vitaminene, men på den annen side må
man kanskje vokses noen ganger ekstra.
Noe som ikke er til ulempe for salongene,
påpeker han med et smil.

360-graders hårpleie
HairLust ble startet i 2016 av Sofie
Tidemand og Rasmus Serup Pedersen – to dansker med flere års erfaring innen kosttilskudd og hårpleie.
De spesialiserer seg på produkter til
håret.
– Vi hadde begge hatt problemer med tynt
og skadet hår, som et resultat av hair extensions, hårfarging eller generelt dårlige hårpleieog kostvaner. Underveis lærte vi at et
sunt og vakkert hår krever både indre og
ytre pleie, og vi har derfor utviklet naturlige
og effektive kosttilskudd
og hårpleieprodukter
som er rike på essensielle
vitaminer, mineraler,
aminosyrer og andre
næringsstoffer. Vi
kaller det en 360-graders hårpleieserie, sier
medgrunnlegger Sofie
Tidemand.
– Vi utvikler fortløpende nye produkter
til sortimentet, og våre

gummies ble introdusert til de av våre kunder
som har problemer med å svelge større piller. Sortimentet er generelt vegetabilsk, og
inneholder verken parabener, sulfater eller
andre hormonforstyrrende ingredienser.
Hva har slått best an i markedet?
– Målgruppen har gått fra å ha en stor
overvekt av kvinner, til nå også å omfatte
menn. I øyeblikket er det våre gummies som
selger best, og det tror jeg er fordi det er så
nytt. I tillegg til å være av høy kvalitet, smaker det godt og ser lekkert ut. Det utgjør en
kontrast til andre kosttilskudd på markedet.
Produktene forhandles nå i mer enn 100
salonger i Danmark, og interessen fra Norge
og Sverige er voksende. I tillegg selges
de på internett i hele Norden.
Norge er et spennende land med en stigende interesse for hårpleieprodukter. Vi leter
nå etter en norsk grossist som kan hjelpe oss
med å øke kjennskapet til HairLust i Norge.
I juni lanserte vi to nye produkter i
sortimentet, Eyelash Enhancing Serum og
Eyebrow Enhancing Serum. De bruker anerkjente ingredienser til å stimulere ny hårvekst
og redusere hårtap ved å forlenge hårets
vekstsyklus, sier Sofie Tidemand.

Gummies selger godt, ifølge
HairLust.
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Good For Me sine produkter selges på nett og hos utvalgte forhandlere i Norge og Sverige. Planen er å rulle ut nettbutikken i resten av Europa innen året er omme.

NORSK TRENDSETTER

Influencere og kjendiser er en viktig
del av oppskriften til Good For Me
AS, et norsk alternativ når det er
snakk om gummies. Vi har slått av
en prat med daglig leder Fredric F.
Gjertsen.

Hva er historien bak brandet? Når startet dere
opp?
– Den historien kunne jeg skrevet bok om!
Kort og godt kom idéen til å gå inn i markedet i 2011, men offisielt ble selskapet startet
i begynnelsen av 2013. Brandet må sies å ha
blitt gjenfødt mange ganger siden da. Det
startet ganske enkelt med fire produkter i en
nettbutikk, men gjennom konstant fornyelse
utviklet det seg raskt til mye mer – og på det
meste hadde vi 26 produkter på markedet
samtidig.
Da vi startet opp i 2013, visste vi kun
hvilken bransje vi var i, og hvilke verdier
selskapet skulle jobbe etter: kvalitet, ærlighet,
skjønnhet og innovasjon. I starten visste vi
ikke hva Good For Me skulle bli, vi visste
bare at vi ville gjøre noe nytt og være et friskt
pust i markedet. Fortsatt skjer det stadig
endringer, og hva Good For Me blir til slutt
er ikke skrevet i stein.
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Hvordan er sortimentet?
– Vi har en del produkter, men fokuserer i
størst grad på de fire bestselgerne våre: Betakaroten Gold, Hair Luxious, Beauty Bombz
og Fit Bombz.

begrenset hva og hvor mye du kan putte i. I
så måte har Beauty Bombz en imponerende
ingrediensliste, og jeg tror ikke det er noen
gummy-produkter på markedet som inneholder så mye av det gode som det BB gjør.

Hva har slått best an i markedet?
– Mest kjent for de fleste er nok Betakaroten Gold, det er jo markedslederen i Norge
hva gjelder betakaroten-produkter! I tillegg
har den tatt en god posisjon i Sverige. Våre
andre bestselgere – Hair Luxious, Beauty
Bombz og Fit Bombz – går også veldig bra.
Alle produktene våre er utviklet med de
beste ingrediensene for et optimalt opptak i
kroppen, og de er hver for seg ganske imponerende. Mest spennende om dagen er nok
kanskje Beauty Bombz, som er en vegansk
gummy for hud, hår og negler.

Hva bør man tenke på som forhandler hvis
man vil ta inn gummies? Finnes det kvalitetsforskjeller?
– Som med det meste annet, er det forskjeller i typer og kvalitet. I Good For Me har
kvalitet og trygghet alltid stått i fokus, og det
er nok en av grunnene til at mange private og
bedrifter velger oss.
Vi har jobbet med utviklingen av gummies
i lang tid, og funnet ut at det rett og slett ikke
er alle produkter som er egnet for gummyformen. Betakaroten passer for eksempel ikke
så godt, fordi det er vanskelig å få inn nok
betakaroten og gjøre det stabilt over tid. Ikke
minst få det til å smake godt, og det er jo helt
kritisk om man skal ta det hver dag!
Det andre spørsmålet man må stille seg når
man skal kjøpe gummies, er om de er veganske eller laget av gelatin. For mange betyr det
ikke så mye, men for enkelte betyr det alt. De
fleste gummies er i dag laget av gelatin.
Sist på listen over hva man bør tenke på,
er valget mellom sukker og tilsetningsstof-

Hvordan kom idéen om å lage gummies?
– Gummies har i og for seg eksistert lenge,
da i gelatinform, altså med animalsk opprinnelse. Det som er nytt er veganske gummies,
laget av pektin og ikke gelatin. Vi var blant
de aller første i Skandinavia da vi lanserte
Beauty Bombz, et ganske så næringsrikt
produkt for hud, hår og negler.
Utfordringen med gummies er at det er

fer. For mye tilsetningsstoffer er ikke bra;
vi har valgt sukker fordi det smaker best og
kaloriinnholdet ikke er høyt på en så liten
gummy uansett.
I Good For Me har vi en aktiv produktutvikling, og vi prøver å ligge i front på nye
produkter, samtidig som det er et krav at det
er trygt, smaker godt og har et formål. Når
jeg sier formål, er det så enkelt som at en
gummy aldri kan inneholde like mye av det
gode som det en tablett eller kapsel kan, fordi
det rett og slett ikke er nok plass.
Hvordan selges produktene, og i hvilke kanaler?
Hvordan markedsføres de?
– I dag selges produktene gjennom våre
egne brandstores på nett, samt i andre store
nettbutikker, som for eksempel Lyko.se. De
er også fysisk tilgjengelig hos utvalgte forhandlere innen frisør, velvære og klinikkmarkedet i Norge og Sverige, for eksempel hos
Sayso og Nikita Hair, som er Skandinavias
største frisørkjede.
Når det gjelder markedsføring, jobber
vi med store kjendiser og influencere som
Kathrine Sørland, Caroline Berg Eriksen,
Kristina Andersen, Ida Wulff og mange flere.
I Sverige har vi jobbet med Fanny Lyckman,
Sendi Skopljak og andre store influencere.

Hva skjer fremover, kommer det nyheter?
– Jeg tuller ikke når jeg sier at vi blir
gjenfødt hvert eneste år, og vi har noen store
planer for 2019. Jeg må nesten holde kortene
tett til brystet, men kan si så mye som at vi
har nye gummy-produkter og andre spennende tilskudd under utvikling. I tillegg har
vi lenge jobbet med noen spennende lotionserier og andre ikke-spiselige produkter. Stay
tuned, det kommer masse nytt fremover!
Kjendiser og influencere gir drahjelp når det gjelder
markedsføring av produktene.
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Shumei selges blant annet i VITA EXCLUSIVE.

En touch av Asia
Nicole og Lars Schjerden står bak
Shumei Skincare, og vil med sine
dukmasker ta det beste fra Asia til
Norge.
Tekst: Kristine Rødland

Paret møttes i studietiden på vestkysten av
USA, og har også bodd i Nicoles hjemland
Taiwan før de nå har slått seg ned i Kongsberg. Maskene kom på markedet i 2017, og
har blitt tatt godt imot av norske influencere
og konsumenter.
– Det har vært en spennende reise, for vi
har ingen tidligere erfaring fra verken retail
eller kosmetikkbransjen, forteller de.
Nicole har derimot erfaring som forbruker,
og har brukt dukmasker jevnlig i rundt 20 år.
– I Taiwan er det vanlig å bruke slike masker ofte, gjerne flere ganger i uken. De selges
i store kvanta, 10-pakning eller 20-pakning
er vanlig. Her ser vi at enkeltmasker selger
best, så forbrukervanen er ennå ikke etablert.
Mange kjøper for å prøve, men bruker man
de jevnlig blir effekten bedre, sier Nicole.
Shumei betyr «komfortabel skjønnhet» på
kinesisk, og paret vil ta det beste fra Asia til
Norge. Da de flyttet hit, merket de raskt at
det var mindre fuktighet i luften.
– Jeg tok med meg masker fra Taiwan, men
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de var ikke tilpasset det norske klimaet. Så
jeg fikk en ide om å utvikle egne masker for
Skandinavia og Norge. De tilfører mer fuktighet enn andre masker i markedet, noe som
vi trenger her oppe i nord, forteller Nicole
Schjerden.
Maskene produseres i Taiwan, og er utviklet i samarbeid med en taiwansk venninne
som er hudlege. Størrelsen og passformen er
tilpasset nordiske ansikter, og plasseringen av
øynene og munnen gjør at maskene føles mer
behagelige å ha på.
– Nordmenn har større hoder enn asiater
generelt.
Maskene er laget av et japansk materiale
og inneholder noen prosent silke. De er silkemyke og veldig tynne, og føles gode å ha på.
Et annet unikt element, er at de har et hvitt
og et blått beskyttelseslag som skal tas av når
masken brukes. Dette for å bedre holde på
passformen.
Det tynne, myke og gjennomskinnelige
materialet har en meget god evne til å absorbere og holde på et høyt volum av serum,
samtidig som det føles lett og pustende. På
grunn av passformen og teksturen kommer masken i tett kontakt med huden, noe
som forsterker effekten av serumet.
Det finnes to forskjellige typer serum:
Hydration som gir fuktighet, og Age Defying med blant annet kollagen og ekstrakt av

Nicole og Lars Schjerden har jobbet mye med
forpakningen, slik at den visuelt appellerer til norske
forbrukere.

Swiss Apple Stem Cell som strammer opp og
reduserer rynker.
– Kosmetikkbransjen har mye felles med
dagligvarebransjen, den er ganske liten og
man er avhengig av å møte de rette menneskene. VITA EXCLUSIVE har tatt veldig
godt imot oss, og maskene kom for salg i
denne kjeden rett før jul. De finnes også i
en del enkeltstående butikker, Skin Tonic og
nettbutikker som Bli Vakker og Skinbloom,
forteller Nicole og Lars Schjerden.
Nicole
Schjerden står
bak det nye norske varemerket
Shumei.



HUD

Teknologien er ikke ny, men går
fremover med lysets hastighet,
bokstavelig talt. Se opp for hudpleiebehandlinger med LED.
Tekst: Kristine Rødland

Et øyeapparat med 72 LED-lamper som skal redusere rynker og fine linjer, reparere solskader,
booste kollagenproduksjonen og bremse hudens aldring.

LYSBEHANDLING HJEMME
LED-lys har lenge vært brukt til behandlinger i salong, men man kan nå oppleve noe av
det samme hjemme.
Teknologien bak hjemmeapparatene er
inspirert av LED Light Therapy, som blir
stadig mer populært, der blått lys motvirker
akne mens rødt lys stimulerer kollagensyntesen og bekjemper tegn på aldring.
Toneangivende kjendiser har lagt ut bilder
av seg selv på Instagram iført oppsiktsvekkende (og kanskje litt skremmende) LEDmasker som dekker hele ansiktet. I tillegg
finnes det håndholdte varianter. De er svakere
og rimeligere, og skal også gi resultater. Men
det tar lenger tid.
Den amerikanske hudlegen dr. Dennis
Gross benytter seg av siste nytt innen lysterapi i sin klinikk i New York, og ville også
gi pasientene muligheten til å lysbehandle
huden hjemme. Resultatet ble det innovative og smidige apparatet DRx SpectraLite
EyeCare Pro, som motvirker aldring rundt
øynene.
Det ser ut som en futuristisk brille, og har
72 LED-lamper med fire bølgelengder av
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lys. De jobber på ulike nivåer i huden for å
redusere rynker og bygge nytt og spenstig
kollagen.
Brillen er oppladbar og forhåndsprogrammert til å lyse i tre minutter. Den skal brukes
daglig, og produsenten lover at den gir et
synlig hudforyngende resultat.
En annen aktør i dette markedet er
FOREO, som nylig lanserte smartmaskebehandlingen UFO. Vi har spurt Lena
Kechagia, hudekspert på FOREO, hvordan
LED-lys virker på huden.
– Mens vanlig hudpleie jobber på overflaten, arbeider LED-lys mye dypere og mer
effektivt. Huden er bygget opp av ulike lag,
og LED-lys har evnen til å komme lenger
ned. Når du arbeider med lys kan du dessuten fortsatt bruke dine favoritt-hudpleieprodukter, da behandlingen fungerer som et
komplement, forklarer hun.
UFO-apparatet gir fra seg lys i forskjellige farger, som hver har sin funksjon. Lena
Kechagia forteller at blått LED-lys jobber
med cellenes systemer for å aktivere blodsirkulasjonen. Det bekjemper bakterier og

demper inflammasjon.
– Det blå lyset beroliger huden, og selv
en irritert hud vil tåle denne skånsomme
behandlingen. På samme måte kan du jobbe
med anti-aging via det røde lyset, som beviselig stimulerer cellefornyelsen og dannelsen av
kollagen. Det grønne LED-lyset jobber med
hudoverflaten slik at den ser klarere ut, og
virker mot pigmenteringer, sier hun.
UFO-apparatet kombinerer LED-lys
med tilhørende dukmasker, som festes på
enheten.

DRx SpectraLite EyeCare Pro fra
Dr. Dennis Gross er utviklet med
profesjonell teknologi for hjemmebruk.
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The only Nordic trade
show for beauty, self-care
and eco-living products
FOREO UFO apparat med tilhørende dukmaske. På bildet ses også aknepennen
ESPADA, som benytter blått LED-lys.

There was a great range of producers, but
more importantly, there were innovative
products that did not only focus on being
organic but also on new product development
and sustainability.”
RICKY OVEREEM, MAGASIN DU NORD

– Du kan bruke dette systemet hver dag som en del av din rutine,
eller som en oppkvikkende kur for «trett» hud med behov for ekstra
fuktighet og glød.
LED-lys har man lenge brukt i
behandlinger på salong. Det som
FOREO tilbyr nå, er at du kan
oppleve samme behandling
hjemme – om og om igjen etter
behov, sier Lena Kechagia.
Synergieffekten med maskene
er viktig, og de har hvert sitt
anbefalte program på UFOenheten.
– Programmene er laget for at
maskenes ingredienser skal bli
aktive sammen med det røde,
blå eller grønne lyset, og gi en så
effektiv behandling som mulig.

Natural Products Scandinavia gives retailers and
senior buyers in the eco-living sector, the very
latest beauty and self-care trends.
Co-located with the Nordic Organic Food Fair, the
combined shows will host over 400 exhibiting
companies showcasing the very best natural and
organic products, from the Nordic region and
around the world.
Organised by

Book your FREE trade ticket for
14-15 November 2018 at
www.naturalproductsscandinavia.com
and quote campaign code NPUK432
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Bare 26 år gammel grunnla
Marina Engervik det økologiske,
norske hudpleiemerket
Marina Miracle. Hun har brukt
levende probiotika i sine produkter
siden 2015, og satser nå også stort
på det europeiske markedet med
franchise og distributører.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Bjørnar Solberg/Illusion Photography

Marina Elisabeth Engervik er 30 år,
og startet hudpleiemerket Marina
Miracle i januar 2014. Hun er
grunnlegger og daglig leder.
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Prisvinnende norsk
hudpleie med probiotika
–M

arina Miracle er hittil
lansert i Sverige, England, Tsjekkia, Slovakia,
Tyskland, Nederland og Belgia, mens flere
land venter på å starte opp. Vi har utviklet
vår egen unike, aktive probiotiske kultur,
med levende bakterier som hjelper hudens
bakterieflora og i tillegg virker balanserende,
forteller Marina Engervik til KOSMETIKK.
Hennes første produkt med levende probiotika var ansiktsrensen Sweet & Creamy
Oil Cleanser, som kom i 2015.
– Da hadde vi allerede jobbet i en lang
periode med optimalisering av vår probiotika. Med den aktive probiotiske kulturen
som base kan vi lage forskjellige fermenteringsjuicer av plantevekster, bær og frukt. I
ansiktsrensen har vi brokkolispirer, tomatspirer og alfalfaspirer, og i vår nye krem Acai
Hydra Cream bruker vi hele bær av açaí og
bringebær samt norsk brennesle.
Det som er så fantastisk med probiotisk fermentering i hudpleie, er at prosessen gjør at
bærene og plantevekstene lettere brytes ned.
Molekylene blir dermed mindre og lettere
for huden å ta opp. Man får også med seg
næringsstoffene fra hele bæret eller veksten,
og ikke kun fra oljen eller juicen. Prosessen
hjelper oss med å utnytte alt, noe som både
føles godt for oss, og som gjør veldig godt for
huden.
Marina Engervik har frem til nå fokusert
mest på å utvikle ansiktsoljer og serum,
som gir muligheten til å bruke de fineste
ingredienser i sin reneste form, og forteller
at den nye kremen ble skapt på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra kunder.
– De ønsket seg en ansiktskrem som kunne
brukes over oljen de allerede hadde, og som
gav ekstra fuktighet til huden.
Prosessen med å utvikle den nye kremen
ble krevende, og skulle vise seg å ta mer enn
to år.
– Mens ansiktsoljene er satt sammen av
kun virkningsfulle ingredienser, trenger en
krem andre stoffer i tillegg. Man må lage en
emulsjon som gir en god kremkonsistens, noe
som kan sammenliknes med en pen «innpakning».

Jeg er håpløst nøye og kresen når det kommer til kremer, så jeg måtte utvikle en emulsjon som inneholdt så mange næringsrike
ingredienser som mulig, og som møtte mine
krav, forteller hun.
Å lage en helt naturlig krem som føles
fløyelsmyk og behagelig, trekker raskt inn
i huden, ikke klisser og faktisk virker var et
spennende prosjekt.
Etter 56 formuleringsversjoner og utallige
testrunder kom Marina Engervik frem til
en formel som hun var fornøyd med. Den
inneholder en sammensetning av både eksotiske og norske ingredienser: Açaí, jojoba,
arganolje, kokos, brennesle, rødbete og alger
hentet fra vestkysten av Norge.
– De ulike ingrediensene har sine bestemte
oppgaver og utfyller hverandre. Vi bruker
mye tid på å teste ingredienser fra forskjellige
leverandører for å velge de med best kvalitet,
og i noen tilfeller må vi kjøpe inn råvarer for
å lage ingredienser selv.
Brennesle-ekstraktet i den nye kremen er et
godt eksempel på dette. Brenneslen plukkes
i Nord-Norge av en leverandør, og sendes til
våre produksjonslokaler hvor
det lages et ekstrakt. Den har
en veldig beroligende effekt på
eksem og irritert hud, samt at
den lindrer betent hud.
Marina Engervik forteller at
det finnes en rekke utfordringer med å produsere naturlig
hudpleie.
– En av de største utfordringene er de naturlige variasjonene
i råvarene og ingrediensene som
brukes i produktene. Hvis oljen
presses fra nøtter, kjerner eller
frø som sankes inn på sommeren
kontra på vinteren, vil fargen
og lukten ofte variere. Dette vil
i sin tur gi små variasjoner i det
ferdige produktet.

ingredienser eller råvarer tilsendt fra leverandør, vil små variasjoner forekomme. Hvis
en kunde opplever at et naturlig hudpleieprodukt ikke er helt likt det forrige hun
eller han har kjøpt, er det ikke nødvendigvis
noe galt med produktet. Det kan være nye,
ferske ingredienser som oppleves forskjellig.
Produktet er det samme, og har den samme
gode virkningen, forklarer hun.
En annen vanlig utfordring er holdbarhet.
– Naturlige konserveringsmidler er kompliserte å jobbe med, og pH-balansen i produktet er veldig viktig. Det kreves inngående
testing på stabilitet og holdbarhet. Holdbarheten kan også forlenges ved hjelp av riktig
innpakning, og vi har derfor valgt en helt tett
flaske for den nye kremen vår, som hindrer
den i å bli eksponert for luft. Det samme har
vi også gjort for ansiktsrensen, som nylig er
blitt relansert i en lufttett flaske.
Som barn hadde Marina atopisk eksem,
og måtte til og med ligge på sykehus en
periode fordi det var så ille. Hun grunnla
Marina Miracle i januar 2014, motivert av
sine egne hudproblemer.

Herbal Face Oil var
det første produktet
Marina Engervik
formulerte.

Det finnes også andre
faktorer som spiller inn, som
jordsmonn, vær og temperatur.
– Hver gang vi får ferske
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6 raske fakta om
Marina Miracle
• Marina Miracle er helt naturlig,
økologisk og vegansk.
• Alle produktene er utviklet og
produsert i Norge.
• Selskapet har hovedkontor og butikk i
Frognerveien 44 i Oslo.
• Produktene brukes i behandling av norske
og svenske hudterapeuter.
• Marina Miracle satser på det europeiske
markedet, og er hittil lansert i Sverige,
England, Tsjekkia, Slovakia, Tyskland,
Nederland og Belgia. Flere land venter på å
starte opp.
• De har fått ti internasjonale nominasjoner
og vunnet sju priser for sine produkter.

Marina Engervik har fokusert mye på å formulere
ansiktsoljer og serum, som gir muligheten til å bruke
veldig næringsrike ingredienser.

– Jeg har en veldig sensitiv hud som lett
reagerer med å få eksem og irritasjoner av det
jeg smører på den. Som tenåring hadde jeg en
veldig vanskelig og kaotisk hud som jeg aldri
fant en varig kur for – tørr og irritert og med
dyp akne. Da jeg var cirka 23 år fikk jeg nok,
og bestemte meg for å fikse huden min selv.
Jeg lot meg oppsluke av prosjektet. Tilegnet
meg kunnskap om planteekstrakter, oljer og
urter, og kjøpte inn det jeg mente huden min
trengte. Etter mye eksperimentering kom jeg
frem til en formel som fungerte, og på kun en
måned ble huden min frisk. Eksemet trakk
seg tilbake, og kvisene og den dype aknen var
ikke lenger betent. Huden min kom i balanse
og fikk en frisk glød den ikke hadde hatt før.
Venner og familie la merke til forandringen, og ville prøve. Ryktet spredde seg, og
folk tok kontakt for å kjøpe det de kalte for
«mirakeloljen». Da skjønte jeg at det også
fantes andre som hadde behov for et slikt
produkt.
Jeg jobbet på den tiden som B2B-selger i et
telekom-firma, og hadde lenge fantasert om
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å kunne selge noe jeg brant for, noe
jeg hadde laget selv – tenk så kult
det hadde vært. Jeg sa opp jobben,
tok sats og startet Marina Miracle,
forteller hun.
Da Marina følte at varemerket
begynte å få fotfeste, tenkte hun på
ekspansjon.
– Vi ville ut og videre, og vise
frem produktene våre til så mange
som mulig. Dermed begynte vi å
titte på vårt naboland Sverige, der
markedet for naturlig og økologisk
hudpleie virket mye større enn i
Norge. Kanskje var temaet mer
allment for svensker, og mer alternativt for nordmenn?
Sverige var et spennende marked
å begi seg inn i. Vi tok ny sats, og
ble med på aktuelle messer for å
vise frem Marina Miracle. På en
av messene kom vi i kontakt med
Tove Svanlind og Emma Bergqvist

Acai Hydra Cream er
en ny og lett ansiktskrem
som påføres over ansiktsolje
for å gi ekstra fuktighet,
næring og beskyttelse mot
forurensning.

fra Tree of Brands,
som ville bli distributør
for oss i hele Norden, med
unntak av Norge.
Som et resultat av dette, finnes
Marina Miracle nå i mange svenske hudpleiesalonger. Produktene
brukes også i undervisningen ved
Axelsons Gymnastiska Institut i
Stockholm, noe vi synes er helt
utrolig flott! Vi har virkelig blitt
tatt godt imot av svenske hudterapeuter og sluttkunder.
Neste steg i vår ekspansjon blir
å utvide videre i Europa, og vi
har allerede mange land som står
på venteliste for å bli franchise
av Marina Miracle, blant annet
Spania, Polen, Finland og
Danmark. Vi lanseres også snart
på Tone Lise Akademiet i Oslo,
der produktene vil bli brukt i
hudpleieundervisningen, forteller
Marina Engervik.

Avslutte det hudpleien
har pabegynt ...

Reduserer fine
linjer, mørke
ringer
& hovenhet

VEGANSK

Jevner ut
hudtone,
struktur &
lysner opp

... med vår helt nye kolleksjon av
hudpleiende makeup-produkter som
ved hjelp av aktive planter gir en
profesjonell finish.

Gir en
fantastisk
finish med
flott glød

Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.
#kerstinflorianswe
www.kerstinflorian.no

Gull, gull og atter gull. Bladgull på kroppen og gullpartikler i
kremer. Gull har lenge vært populært i behandlinger, og siden
det også styrker blodkarene, er det perfekt for de aller mest
sensitive hudtypene.

EDLE METALLER

Gjennom alle tider har vi latt oss tiltrekke av metallenes vakre glans. I dag er det veldig trendy med metaller i både
sminke og hudpleie, og vi har laget en guide til hvordan de forskjellige metallene påvirker oss.
Tekst: Emma Bergqvist og Jessica S Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene
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Kobber
Et menneske inneholder omtrent 60 til 120
milligram kobber. Metallet brukes ofte i
produkter for å holde sammen karveggene og
forbedre det venøse blodomløpet. Det røde
kobberet er tett forbundet med vår forbrenningsprosess og fremfor alt med kroppens
transport av oksygen.

Gull i hudpleieprodukter – gullmasker, gullkremer
og serum med 24 karat gull – er utrolig hett akkurat
nå, og en tydelig trend på messer som Vivaness i
Nürnberg.

Gull

Gull forbindes med evigheten, akkurat som
solen. Derfor bærer vi tradisjonelt gifteringer
av gull. Gull er også et symbol på varme og
kjærlighet, og å bære et smykke av gull sies å
styrke oss som mennesker.
I Japan, Romerriket og Egypt er gull blitt
brukt som skjønnhetsmiddel siden uminnelige tider. Det sies at Kleopatra sov hver natt
med en gullmaske for å beholde sin vakre,
freshe hud. Gull som metall påvirker hjertet
og blodomløpet, og i blodet har vi cirka 0,2
milligram gull.
Gull brukes nå flittig i hudpleie, i både
masker og kremer. Det gylne metallet kan
aktivere basalcellene i huden, og sies å gjøre
huden slettere, minske rynker og gi øket elastisitet. Gull kan også gi lysere hud, og brukes
derfor mot pigmentflekker. Dessuten anses
gull å gi huden en gyllen glød.

Sølv

Kolloidalt sølv er finpartiklet sølv som ligger i
en væske eller løsning, og fremstilles ofte ved
en elektrolytisk prosess. Sølv i denne formen
er en uomtvistelig ingrediens i både legemidler og hudpleie.
Kolloidalt sølv sies å drepe bakterier og
virus, og mange hevder også at det er antiinflammatorisk og minsker irritasjoner i huden.
Men kolloidalt sølv kan ikke selges som
legemiddel eller kosttilskudd i EU.
I makeup er sølv et kaldt metall som
forbedrer lysstyrken på huden, og passer deg
som kler kalde farger. Å tilsette sølvskimmer
til sotede øyne er en fin detalj. Sølv kan også
brukes som aksentfarge i kinnene.

Peter Thomas Roth er
spesielt kjent for sine
hudpleieprodukter med 24
karat gull. Det amerikanske merket er en nyhet
hos Engelschiøn Marwell
Hauge.

CAIS2 er en ny utgave av NIODs kultprodukt
Copper Amino Isolate Serum.

Akkurat nå eksploderer markedet med
hudpleieprodukter som inneholder kobber. De skal bidra til mer oksygen i huden.
Kobber anses også å ha anti-inflammatoriske
egenskaper, og innen alternativmedisinen
brukes kobber for å øke kroppens motstandskraft og ved sirkulasjonsbesvær.
Kobber i hudpleie er
egentlig ikke noe nytt.
Ingrediensen har blitt brukt
i sårpleie siden 60-tallet, og
har en bevist antibakteriell
effekt på huden. En fordel
med kobber i hudpleie, er at
det er lav eller ingen risiko
for at det kan skade huden.
Kobber er også et hjelpemiddel i produksjonen av
Firming-Specific Youth Serum
fra Sothys inneholder blant annet
kobberpeptider.

SKIN Camilla Pihl har suksess med sin
24K Gold Peel Off Mask, og har også
gull-pads til øyne og lepper.
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melanin, som gir farge til hud og hår. Kobberpeptider og kobberglukonater er lovende ingredienser i hudpleie, som blant annet
virker hudfornyende og støtter produksjonen av kollagen.
Dermatologen Joshua Zeichner, som er sjefsforsker ved Mount
Sinai’s Departement of Dermatology i New York, forteller til
Harper’s Bazaar at kobber spiller en viktig rolle for å opprettholde en frisk hud, og hjelper huden med å utvikle kollagen og
elastin. Resultatet blir en sterkere hud, der også produksjonen av
hyaluronsyre øker.
Uavhengig av dette, er også kobberfargen flott å bruke på
ansikt og kropp som highlighter, bronzer og skimrende hudolje.

Jern

Jern transporterer oksygen til hjernen og
er derfor viktig for oss mennesker. Har vi
jernmangel, blir vi trøtte, ørkesløse og får
hodeverk.
Jern brukes ofte for å bote på forkjølelse og
feber. Jern finnes ikke i hudpleie, men jernoksid
inngår ofte i mineralmakeup og gir en fin, rød
farge.
Jernoksid er en vanlig ingrediens i mineralmakeup, og tilfører fine, røde nyanser.

Glow og hud med mye glød er en trend som holder seg.
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BUTIKK
MON|SUN henvender seg til
bevisste konsumenter som vil ha
kvalitetsprodukter til kropp, sjel
og hjem til en tilgjengelig pris.

KICKS lanserer
egne varemerker
Skin Treat og MON|SUN er nye, frittstående varemerker som
er utviklet av KICKS for å sikre posisjonen som Nordens største
skjønnhetskjede.
Tekst: Kristine Rødland

Skin Treat har en
botanisk tilnærming,
og produseres i
Sverige.
Hverdagsluksus
med gullkant.

Strategien til KICKS er å bygge opp nye, frittstående varemerker som har evnen til å stå på egne
ben, og som også kan distribueres via andre
salgskanaler, kanskje til og med i land utenfor
Norden. Målet er å styrke posisjonen overfor
eksisterende målgrupper, og i tillegg kanskje
tilegne seg nye.
Varemerkene skal tilby noe nytt og unikt,
for å komplettere det eksisterende sortimentet
i butikk og de konseptene som allerede finnes
i markedet. Det åpner opp for mer fleksibilitet
innen merkevarebyggingen, og man kan lettere
rette seg inn mot spesifikke målgrupper og nye
trender som er synlige i markedet.
De nye varemerkene utvikles av Myself &
Friends, som er et datterselskap under KICKS.
Det er ingen ansatte i selskapet per i dag, men
den langsiktige planen er at det skal vokse i takt
med at nyhetene kommer ut i markedet.
Først ut var MON|SUN, et varemerke i Home
Spa-kategorien som ble lansert i mai. Det skal
gi en følelse av luksus og velvære fra mandag til
søndag, og beskrives som en utfordrer til blant
annet Rituals og LA:Bruket.
Merkevare- og produktutviklingen ledes av
Maja Nilsson, som har erfaring fra LH Cosmetics og L’Oréal. Hun forteller at MON|SUN er
inspirert av skandinavisk design, og at de ønsker
å gi hjemmespa-rutinene en ny og nordisk
touch.
– Forpakningene er i duse, kjølige pasteller
som vi ellers ofte ser i trendbildet for interiør.
Stilen er nedtonet og minimalistisk, men med en
liten gullkant som pynter opp, og vi bruker også
ekte tre til noen produkter, sier hun.
Hele sortimentet til MON|SUN er vegansk.
Et annet viktig element er duftene, som er utviklet i samarbeid med et parfymehus i Grasse.
Noen av produktene har også mer aktive
ingredienser som AHA-syre, niacinamid (vitamin B3), havreekstrakt og hyaluronsyre, som
gir en mer resultatorientert pleie av huden på
kroppen.
Høstnyheten Skin Treat er også vegansk,
men har en mer botanisk tilnærming. Nøkkelingrediensene er økologisk dyrket, og størsteparten
av sortimentet har i tillegg minst 90 prosent
naturlige ingredienser.
Den naturlige profilen løftes også frem gjennom emballasjen. Produktene kommer i retroinspirerte apotekerflasker med mye informasjon
på etikettene, og skal fungere som en stilig
innredningsdetalj på badet.
Investeringen i de nye varemerkene finansieres
helt og fullt av KICKS. Det gis støtte når det
gjelder distribusjon og visse markedsføringstilskudd, men utover dette skal merkene behandles som eksterne varemerker, opplyses det i et
presseskriv.
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BUTIKK

store
retailtrender

Stein-Egil Gammelsrød er handelsanalytiker og
produkt- og markedsdirektør i Visma Retail.

Konkurransen fra netthandelen
øker presset på butikkene, samtidig
som forbrukerne har stadig høyere
forventninger. For å tiltrekke seg
kunder, må butikkene utfordre seg
selv og tørre å tenke i nye baner.
Det viser en trendrapport fra Visma
Retail basert på inntrykk fra verdens
største retailmesse i New York.
– Forbrukerne endrer kjøpsvaner veldig raskt
akkurat nå. Når det blir enklere og raskere å
kjøpe varer på nett, må fysisk handel fylle en
større funksjon enn bare ren kjøpelyst. Det
handler om å skape unike opplevelser, sier

Forbrukeradferden er for tiden i rask endring. Foto: Pexels

Stein-Egil Gammelsrød, handelsanalytiker og
produkt- og markedsdirektør i Visma Retail.
– Vi ser at butikkene er nødt til å bli mer
kreative for å lokke til seg kunder. Det kan
handle om alt fra å bruke «augmented reality»
eller morsomme events, til å tilby ekstremt
kvalitativ og personlig service, fortsetter han.
En tydelig trend fra New York er å tilby
uventede tjenester i butikkene. Motekjeden
American Eagle Outfitters lokker til seg studenter ved å ha vaskemaskiner tilgjengelig for
bruk, mens sengekjeden Casper har laget et
eget «Snooze Room» der kundene kan bestille
tid for å ta en liten dupp.
Personlig service er et av de viktigste fortrinnene til den fysiske handelen, og mange

aktører prøver ut nye metoder for å forbedre
kundemøtet. Man kan for eksempel tilby
personlig shopping eller hjemmebesøk av en
stylist.
Ny teknologi bidrar også til å ta kundemøtet til nye høyder. De ansatte kan for eksempel få en automatisk varsling på mobilen når
en kunde ønsker hjelp ute i butikken.
– I takt med at forventningene øker, blir
det avgjørende for detaljhandelen å komme
forbrukerne i møte. Det blir veldig spennende å følge strategiene i norsk handel
fremover. Det handler om å være fleksibel og
virkelig lytte til kundene sine, sier Gammelsrød, som har laget trendrapporten sammen
med Virke.
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Trend 1
Butikk 2.0
De fysiske butikkene som fornyes i takt med
forbrukernes forventninger er de med best
sjanse til å overleve, og vi kommer til å se
mange nye og spennende konsepter. Allerede
nå har mange kjeder og varemerker åpnet
butikker som tilbyr mye mer enn bare varer.
Bransjeglidning er ikke noe nytt fenomen, men vi kommer nå til å se enda flere
(og kanskje mer uventede) konstellasjoner.
Amazon kjøpte Whole Foods Market i fjor,
og nettkjøp fra Amazon kan nå hentes i pick
up-automater i butikkene. I Sverige har Clas
Ohlson kjøpt seg inn i nettaktøren Mathem,
og på denne måten skal matvarekundene også
kunne få levert produkter fra Clas Ohlson.
Slike gunstige samarbeid og sammenslåinger på tvers av bransjer kommer vi til å se
Det blir færre butikker i Norge og internasjonalt, og
mer av i detaljhandelen fremover.
den utviklingen vil fortsette. Foto: Pexels
Tøffere priskonkurranse og større transparens
gjør det vanskeligere å tjene gode penger på produktene man selger. I stedet må man finne
nye måter å bli lønnsom på, for eksempel ved å tilby tjenester som man kan ta betalt for.
Kleskjeden American Eagles Outfitters lokker til seg studenter og andre ved å installere
vaskemaskiner i butikkene, og mens klesvasken snurrer kan man prøve nye jeans.
Det har lenge vært snakk om ny teknologi som Artificial Intelligence, Augmented Reality
og Virtual Reality, og nå begynner det virkelig å skje ting.
En kjede som ligger i spissen er Sephora. De var veldig tidlig ute med omnikanal og
mobile kasser, og tester nå ny teknologi for å løfte handleopplevelsen. For eksempel kan
kundene teste leppestiftnyanser ved hjelp av en virtuell skjerm i butikken på Times Square.
Det handler ofte om å informere og inspirere, men på en leken måte.
Service, det personlige møtet, er et av den fysiske butikkens sterkeste kort, og ved å utvikle servicetilbudet kan butikkene bli enda sterkere. Ikke bare sammenlignet med netthandelen, men også med andre fysiske konkurrenter.
Britiske aktører som Marks & Spencer og John Lewis gir kundene muligheten til å
booke en selger. Løsningen er en fordel for kundene, som vet at de får hjelp med en gang,
og butikkene kan planlegge bemanningen i forhold til etterspørselen. Salget ved slike forhåndsbookede besøk ligger dessuten høyt over gjennomsnittssalget.
Et annet eksempel på personlig service i toppklasse kommer fra smykkekjeden London
Jewelers, som tilbyr hjemmebesøk av en personlig stylist. Stylisten velger ut et antall smykker som kunden får prøve i rolige omgivelser i sitt eget hjem.

Når det gjelder
netthandel skjer
nesten all vekst på
mobil. Foto: Pexels
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Trend 2
Stor eller liten
Det skjer en tydelig polarisering på markedet.
De største retailerne blir større, samtidig som
forbrukerne også søker seg mot nye merker
og unike butikker.
Alle snakker om Amazon, som både er en
trussel og et forbilde. Ved å hele tiden åpne
for nye samarbeid, vokser Amazon seg større
og større. Det fører til at enda flere retailere
knytter seg til plattformen, i stedet for å ta en
risiko og stå igjen som en selvstendig aktør.
Ved å kjøpe Whole Foods Market fikk
Amazon tilgang til fysiske møter med kundene, og nye kanaler å nå ut med. Samtidig
kommer de med oppfinnelser som får mye
publisitet, som den ubemannede og kasseløse
butikken Amazon Go.
Kinesiske Alibaba er en aktør som til og
med er enda større enn Amazon. Det er
ikke bare en netthandelsaktør, men et helt
økosystem med handel, logistikkløsninger,
media og underholdning. De har til og med
en egen plattform for betaling og skytjenester.
Tmall er Alibabas markedsplass for B2C og
har over 488 millioner aktive brukere. En
tydelig trend akkurat nå, er at stadig flere
retailere vil jobbe med Alibaba og få en plass i
plattformen deres.
Men når de store blir større, øker også
etterspørselen etter små nisjebutikker med
et mer unikt vareutvalg. Små aktører må
ofte samarbeide med andre, og skape nye
markedsplasser for å overleve.

Harald Jachwitz Andersen er direktør i Virke Handel.

Global
konkurranse
– Kloden er konkurransearenaen for
varehandelen i 2018, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel.
Slik oppsummerer han utviklingen innen
retail.
Butikkene må bli mer kreative for å lokke til seg kunder. Foto: Pexels

Trend 3

Trend 5

Data, data og data

Eksperimentell retail

Det har lenge vært viktig å samle inn data,
men det er også mye snakk om hvordan
man faktisk bearbeider og benytter seg
av data i alle ledd. Hele veien fra lager
og logistikk til å analysere den beste hylleplasseringen eller få automatisk varsling
før hyllene blir tomme.
Kundereisen kan følges så godt som
hele veien ved hjelp av data, og de som
ikke bruker sin kundedata for å kunne gi
relevante tilbud, helt ned på individnivå,
risikerer å bli ignorerte av forbrukerne.
Teknologien for dette har også blitt billigere og mer brukervennlig.

Trend 4
Den fragmenterte
målgruppen
Til tross for alle kundeklubber ser vi at
forbrukerne er mindre lojale nå enn noen
gang. Derfor gjelder det å være treffsikker med kommunikasjonen. Det holder
ikke å kaste ut rabatter for å trekke til seg
kunder, nøkkelordet er relevans.

For å bli fremgangsrik må man tørre å satse
og prøve nye ting. Det har lenge vært snakk
om opplevelsesshopping, og det er fortsatt
viktig. Men eksperimentell retail handler om
å våge å teste nye retailkonsepter, ny teknologi og nye samarbeidspartnere.
Dagens forbrukere forventer å bli oppvartet, overrasket og satt pris på, og retailerne
må hele tiden fornye seg i samme takt som
kundene. Det er ikke tilfeldig at noen av de
mest suksessfulle retailerne i dag er helt nye
selskaper uten gamle systemer og strukturer
som bremser utviklingen.
En konklusjon er at alt egentlig handler
om å fange forbrukernes oppmerksomhet.
Uansett om du skal selge et produkt, lansere
en idé eller lede et selskap må budskapet ditt
formuleres slik at det blir verdt å høre på, lett
å forstå og lett å spre videre. Hva gjør du for
å lokke forbrukerne til deg?

∙ Amazon alene står for halvparten av
omsetningsveksten på nett i USA, og er
en viktig driver bak kjøpesenterdøden.
Alibaba er mer enn netthandel, det har
blitt et helt økosystem.
∙ Varehandelen er Norges desidert
største private næring, men kurven går i
feil retning, og butikkene blir sakte men
sikkert mindre betydningsfulle for norsk
økonomi.
∙ Den norske handelen taper markedsandeler til utlandet og til tjenester. Netthandel av varer i utlandet har vokst tre
ganger så mye som netthandel i Norge.
I kosmetikkbransjen er det nå bare en
tredel som selges gjennom den tradisjonelle faghandelen.
∙ Når det gjelder netthandel skjer nesten
all vekst på mobil. Fremtidens forbruker
er påkoblet 24/7, og forventer sømløshet mellom kanaler og full transparens i
priser og i hele verdikjeden.
∙ «Big data» muliggjør målretting, og de
som endrer bransjen kommer gjerne fra
teknologiverdenen. Kunstig intelligens
brukes nå for å få en bedre brukeropplevelse.

«Keep it simple in the front, sophisticated in the back»
Ønsker man å gi kunden en behagelig og sømløs handleopplevelse,
kreves det sofistikerte tekniske løsninger og mye gjennomtenkt arbeid i kulissene.
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– Du vil på mine kurs bli kjent med
deg selv, og forstå dine styrker i møte
med dine kunder og kolleger, sier Anita
Sundquist. Foto: Beate Willumsen

Koden for
å lykkes
Etter 28 år i bransjen, og med en mastergrad i NLP, står Anita
Sundquist nå på egne ben. Hun har utviklet kurset «Koden for
å lykkes i hudpleiebransjen», der hun lærer deg å lage kundeopplevelser med verdi.
Anita Sundquist tror at dyktige ansatte vil være nøkkelen til suksess i tiden
fremover. Går salongen dårlig, nytter det ikke å skylde på netthandelen eller si
at nabosalongen stjeler kundene dine. Det er menneskene, og møtene mellom
dem, som har betydning.
– Jeg ønsker å være med å gjøre en forskjell i hudpleiebransjen, og minner
meg selv ofte på hva som er viktig for meg. Det gir meg inspirasjon til å tenke
utenfor boksen. Med mine 28 års erfaring, hvorav 20 år som leder, og med
innsikt i hudpleiebransjen ønsker jeg å dele det jeg kan, sier Sundquist.
Hun har jobbet i hudpleiesalong, startet opp konsepter, undervist i hudpleie
og vært salgssjef hos flere store leverandører. Det siste året har hun jobbet som
konsulent og utviklet kurset «Koden for å lykkes i hudpleiebransjen». Det er
vel så mye et selvutviklingskurs som et salgs- og servicekurs, og tanken er å
tilby dette i et samarbeid med leverandørene.
– Kurset er et hjelpemiddel i hverdagen, og skal gi inspirasjon og bevissthet til å lykkes i hudpleiebransjen. Jeg vil inspirere terapeuter og gi dem gode
verktøy, og jeg ønsker at vi sammen skal gjøre bransjen mer profesjonell. For å
få det til, tror jeg det er viktig at vi tenker på det daglig, setter fokus og minner
oss selv på hva vi er gode på og hva vi bør øve på, forteller hun.
Målet for kurset er at du som hudterapeut forstår viktigheten av omsorgen
for kundene dine, mer enn hva du normalt ville lært på et vanlig salgskurs.
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MOROCCAN A R G A N O I L
100% Pure and certified organic

Vitamins A, E, F

100% Natural
Organic
No artiﬁcial
Colours
Non GMO

Hvordan du behandler kunden blir din signatur som terapeut.
Foto: Shutterstock

– Det vil føre til at du behandler kundene dine på en ny måte.
Du vil lære hvilke forventninger den moderne kunden har, du vil
selge flere produkter, og kunden vil komme tilbake, sier hun.
Før kurset tar kursdeltagerne en personlighetstest basert på
enneagrammet. Det ble introdusert på 1920-tallet, og beskriver ni
grunnleggende personlighetstyper og deres underliggende motiver
for hva de gjør.
– Enneagrammet beskriver blant annet hvordan de forskjellige
personlighetstypene reagerer i gitte situasjoner, hvordan de kommuniserer og hvordan de kan utvikle seg til å bli en bedre versjon
av seg selv, forklarer hun.
Alle typene har sterke sider og sider som kan utvikles. De har
forskjellige drivkrefter og verdier, og kommuniserer på svært forskjellige måter ved hjelp av ord, tonefall og kroppsspråk.
– Enneagrammet tilbyr muligheter for å forstå oss selv og andre
bedre. Når vi får denne innsikten i oss selv og våre drivkrefter og
motivasjoner, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide
med å utvikle oss i en enda mer positiv retning.
Når vi også forstår hvilke typer mennesker vi har rundt oss,
hvilke drivkrefter og handlemønstre våre kolleger og ledere har,
kan vi forbedre vår kommunikasjon med dem. På den måten kan
vi bli bedre terapeuter, og få et bedre miljø i klinikken.
– Enneagrammet putter ikke folk i bås, men viser veien ut av
båsen din. Slik at du kan bli en tryggere utgave av deg selv, sier
hun.
Modellen forbløffer de fleste som lærer om den, fordi den er så
presis.
– Den forteller oss noe om oss selv, og får oss til å forstå at vår
egen måte å oppleve verden på, og oss selv, kun er en av mange
mulige. Enneagrammet lærer oss også hvorfor vår egen måte å
kommunisere på noen ganger blir misforstått av mennesker som er
en annen type enn oss selv, og er et godt verktøy til personlig vekst
og utvikling.
– Du henvender deg primært til hudterapeuter, men vil kurset også
passe for andre yrkesgrupper i bransjen?
– Hudpleiebransjen er den jeg kjenner best, men jeg ser at
mange hudpleiere også samarbeider med frisører og medisinsk
personell. Jeg tilrettelegger kurs for klinikker som kombinerer flere
typer tilbud, disse kursene heter «Koden for å lykkes i skjønnhetsbransjen». Jeg håper å se mange på mine kurs, sier Anita Sundquist.

Argan Oil Beneﬁts & Uses
Fight hair loss
Treat split ends
Nourish fuzzy and dry hairs
Argan oil can be used as a
leave-in conditioner, to control
frizzy hair
Prevent signs of ageing
Treat eczema
Treatment for acne
Heals cracked feet
Effective sunburn treatment
Grow strengthen nails
Reduce stretch marks
Improves digestion (edible argan oil)

mimis.no

Mimis design- og produkter er utviklet for nordisk smak, hud og hår.
Vår inspirasjonen har vi hentet fra fantastisk natur rundt om i verden,
og vårt mål er at all den skjønnheten også skal inspirere deg.

NORSK NETTBUTIKK FOR HELE FAMILIEN
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THE ANTIDOTE

STRONGER
THAN EVER

NAMASTE
HEALTHY

LOVE MY
NAILS

PEP IN
YOUR STEP

VITAMIN BURST

BEAUTY
ESSENTIAL

FLOWER
POWER

NAIL
SUPERFOOD

SWEET
SERENITY

HAPPY &
HEALTHY

SHEER LUCK

CRYSTAL
HEALING

NOURISHING
NUDE

INNER GLOW

GRATEFUL
HEART

YOU GO GIRL

MANUKA ME
CRAZY

KISS ME
I`M KIND

REHAB

ALMOND MILK

DOWN TO
EARTH

HEAVEN SENT

STAYCATION

PAMPER ME

TLC

FEELING
FREE

SOUL
SISTER

GIVE ME A
BREAK

HEART
BEAT

BERRY
INTUITIVE

PICK ME UP

ALOE
GOODBYE

DETOX MY
SOCKS OFF

GOOD KARMA

POWER
PACKED

FRESH START

SEA THE
FUTURE

MORNING
MANTRA

DE-STRESSED
DENIM

FAIRLY
GODMOTHER

JUST
BREATHE

WWW.ORLYNORGE.NO

.

TLF: 485 15 515

Miljøvennlige vaskemidler fra Souldrops.

Nytt distribusjonsselskap
Axion Distribution AS har base i
Bergen. Selskapet springer ut av
Skintechnologies, som har forsynt
markedet med produkter innen
skjønnhet og velvære siden 2012.
– Vi skal være innovative og tenke nytt, sier
primus motor Kyrre Hjønnevåg.
Distribusjonsselskapet har fokus på miljø
og kvalitet. De siste tilskuddene av varemerker i porteføljen er Nudus, en håndlaget
og økologisk leppestift fra Australia, samt
Souldrops, som er miljøvennlige vaskemidler
i moderne og fargerike forpakninger. De har
vunnet en rekke designpriser og fått mye god
omtale verden over.
– Ja, vi har stor tro på Souldrops. Disse
kan man trygt ha stående fremme, de trenger
ikke å gjemmes bakerst i skapet, sier Kyrre
Hjønnevåg.
Han forteller at Axion Distribution ikke

Teamet bak Axion Distribution.
Magnetic Mask fra
Skintechnologies.

bare skal være en leverandør av skjønnhet og
velvære, men også av lifestyle-produkter.
– Vi har mer fokus på kundegruppe enn
kategori, og skal også være langt fremme hva
gjelder ny teknologi.
Teknologisk utvikling er også viktig for
Skintechnologies og deres sub-brand Milluminate, som tilbyr sminkespeil og lamper
med moderne LED-belysning.
– Konseptet er å tenke annerledes enn de
etablerte distributørene og være tilpasset
et nytt marked. Vi satser stort på moderne
digital markedsføring av produktene. Det er
her vi har mye av kompetansen vår, og dette
leverer vi videre til kundene våre, sier Kyrre
Hjønnevåg.

Økologisk og
håndlaget
leppestift fra
Nudus.

ANNO NSE

PRODUKTNYHETER

DERMALOGICA

Hormoner, kosthold og stress trigger oljeproduksjonen i
huden, og når olje, bakterier og annet smuss fanges nede i
porene kan det føre til kviser. Nyhetene fra Dermalogica Clear
Start fjerner bakterier og overflødig olje og smuss for en klar
og ren hud! Blackhead Clearing Fizz Mask bruser på huden
for å åpne porene og løsne sorte
prikker. Breakout Clearing Booster
fjerner kvisefremkallende bakterier
på kun 15 minutter – og gir dermed
en klarere hud på null komma niks!
Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

DR. SCHRAMMEK
Revitalan Mask er en eksklusiv og
styrkende anti-age maske for en fastere
og strammere hud. Den er fullspekket
med aktive antirynke-virkestoffer, deriblant Matrixyl 3000, et veldokumentert
peptid som regulerer celleaktiviteten,
aktiverer produksjonen av bindevev og
gir en synlig antirynke-effekt. Hudens
reparasjonsprosesser styrkes og
produksjonen av kollagen stimuleres.
Et realt anti-age kick til hjemmebruk
(veil. pris kr 690/75 ml).
Dermelie AS
post@dermelie.no
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VIRIDI ECO

HELIXIUM BY SKINATURE

Viridi Eco er en serie med helt naturlig og økologisk prisbelønnet kvalitetshudpleie som produseres i Sverige. Fantastiske
produkter for både konsument og SPA. I sortimentet finnes
det herlige bodybutters og bodyscrubs, velgjørende massasjeoljer, håndsåper og håndlotions samt ansiktsprodukter.

Serien kombinerer mangeårig asiatisk kunnskap om snegleekstraktets effekter med moderne og sofistikert teknikk. Alle
produkter inneholder økologisk snegleekstrakt, som er veldig
rikt på hyaluronsyre, allantoin, AHA-syre, elastin og kollagen
– som gjør alt vi ønsker for huden! Det virker oppstrammende,
utjevnende og forbedrer fyldigheten og elastisiteten, samtidig
som det har en legende og reparerende effekt.

Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

MATIS

ELEMIS

Matis fokuserer på den sarte huden rundt
øynene, og kommer nå med en rekke nyheter.
Eye Contour Lift Care er en oppfriskende gelé
for et trett øyeparti, som blant annet inneholder destillert vann av matcha-te. Dette er
en superfood og en kraftig antioksidant. Geléen
virker utglattende og oppstrammende og passer alle aldre. Tips – ideell for de som lever ut
nattelivet (veil. pris kr 649/30 ml).

ELEMIS støtter brystkreftkampanjen i oktober, og lanserer
Pro-Collagen Rose Cleansing Balm i et begrenset opplag.
Det er en deilig, dyptrensende balm som smelter inn i huden.
Den løser opp smuss og makeup, og virker samtidig pleiende
og mykgjørende med blant annet mimosa og voks fra roser.
Huden føles myk og smidig etter rens og ser strålende frisk ut
(kampanjepris kr 999/200 g).
Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

KERSTIN FLORIAN
Chamomile Body Spray og Lavender Body Spray har fått en ny og helt
naturlig sammensetning samt ny
emballasje. En perfekt og velduftende
mist som gir huden næring med tørre
aromaoljer: Et tynt slør av fuktighet
etter dusjen, som forberedelse til
festen for å gi glød til bare legger og
skuldre, eller for en silkemyk følelse
etter eksfoliering. Et tvers gjennom
naturlig og hurtigtørkende produkt
(veil. pris kr 445/100 ml).
KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se
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BURT’S BEES
Burt’s Bees lanserer to 100% naturlige nyheter innen leppepleie. Conditioning Lip Scrub skrubber og mykgjør leppene
med honningkrystaller, som forsiktig eksfolierer bort tørr og
sprukken hud, mens bivoks og essensielle oljer tilfører fuktighet. Overnight Intensive Lip Treatment er formulert med mykgjørende
voks og næringsrike oljer
som gir glatte
og myke lepper
mens du sover
(veil. pris kr 149
pr. stk).
Apini AS
post@apini.no

ANNO NSE

PRODUKTNYHETER

TREACLEMOON

MISTIK

Treaclemoon er varemerket som satser på skjønnhet fra
innsiden, med produkter som bidrar til flere smil og mer glede:
«Having fun is more beautiful!»
Treaclemoon velger alltid de miljøvennlige alternativene og
tar avstand fra dyreforsøk. Alle
produktene er 100% veganske,
helt uten parabener, silikoner,
mineraloljer og mikroplast. De
er emballert i gjenvunnet plast
og produsert i Storbritannia
(veil. pris fra kr 19-69).

Mistiks hårpleieprodukter er 100% naturlige og helt giftfrie. De rengjør effektivt og skånsomt, takket være at man
har erstattet sulfater med yucca. Etter et par uker er håret
«avgiftet», og resultatet blir et blankt og sterkt hår som
puster igjen.
Helt giftfritt betyr 0% petrokjemiske sammensetninger:
Ingen sulfater, silikoner, parabener, syntetiske fargestoffer,
konserveringsmidler, PEG-stoffer, MEA, ftalater og phenoxyethanol (veil. pris fra kr 235-265).
Brand Square Sweden AB
hello@brandsquare.se

Brand Square Sweden AB
hello@brandsquare.se

CHIA HAIR CARE

MY WHITE SECRET

Chia Hair Care er den ultimate hårpleieserien for hele familien! Inneholder fin økologisk og kaldpresset chiafrøolje, rik på
omega 3 og 6, som er svært balanserende. Chiafrøene er også
rike på protein, hvilket er avgjørende for en sunn hårvekst.
Andre ingredienser er jern, magnesium, sink og vitamin B, D
og E, som beskytter mot UV-stråling og motvirker for tidlig
håravfall. En enkel 4-stegsserie med alt du behøver for et fantastisk friskt og sunt hår. 100% naturlig og vegansk, produsert
i Australia.

My White Secret satser på naturlig tannbleking som «the
next beauty thing». Tannpleie- og blekingsproduktene er
inspirert av skjønnhetsbransjen og fremstilt i samarbeid med
tannleger. De er helt fri for peroksider, SLS, fluorid og parabener.
Emballasjen er sukkersøt, og produktene er veganske for å
passe til skjønnhetsintresserte kvinner som synes
det er viktig å ta vare på
dyrene, naturen og helsen i
jakten på hvitere tenner
(veil. pris fra kr 39-299).

Tree of Brands AB
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

Brand Square Sweden AB
hello@brandsquare.se

BUBBLE T

FORMULA 10.0.6

Bubble T Cosmetics er en serie med fargerike dusj- og
badeprodukter, inspirert av te-relaterte ting: Smaker, dufter,
design, kultur og alle helsefordeler som
te kan gi! Bubble T Bath Fizzer sprer
god duft i baderommet i tillegg til farge i
badevannet. Velg mellom Moroccan Mint
Tea, Lemongrass & Green Tea og Hibiscus
& Acai Berry Tea.
Alle produkter fra Bubble T er fri fra SLS
og parabener, og rik på gojibærekstrakt som gir
næring til alle hudtyper (veil. pris kr 49/180 g).

Formula 10.0.6 er en hudpleieserie med naturlige ingredienser.
Hvert produkt er formulert for å skape balanse og gi huden
glød.
Draw It All Out er en dyptrensende
eksfolierende ansiktsmaske med
kull og plomme som fungerer som
en superladet magnet på alt smusset i huden din. Total Take Away er
en oksygenberiket rensende maske
som inneholder rhassoul-leire og
te som løfter og transporterer vekk
urenheter fra huden (veil. pris kr 99
pr. stk).

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

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
formula1006.no
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SISLEY

AFTERSPA

Sisleys nye og luksuriøse leppestift Le Phyto Rouge virker fuktende og utfyllende, og har en ultramyk, smeltende og kremet
tekstur. Den kommer som en
fasettskåret stift, og presenteres i et oppsiktsvekkende flott
og magnetisk etui med sortog gullfarget sebramønster.
Lanseres i 20 strålende og godt
pigmenterte farger fordelt på
fargefamiliene beige, rosa, rødt
og oransje (veil. pris kr 440).

Afterspa er en serie fra Australia som setter miljø og funksjonalitet høyt. De utvikler flotte mersalgsprodukter for
ansikt og kropp i tråd med
trender og etterspørsel. I
serien finner du blant annet
konjac-sponge, hårhåndkle og
skrubbeprodukter for kropp til
konkurrerende og gode priser.
Magic Make-Up Remover er
en myk klut som fjerner
makeup med vann (veil.
pris kr 90).

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00

OM SHE

JANE IREDALE

Om SHE er en serie med luksusprodukter for kropp, som
inneholder kun naturlige ingredienser og er veganvennlige.
Produktene er uten parabener, sulfater og petroleum, og er
selvsagt ikke testet på dyr. Perfekte mersalgsprodukter i store
forpakninger, og med hyggelige priser som gir god fortjeneste.
Coconut Oil Body Wash tørker ikke ut huden og dufter helt
himmelsk (veil. pris kr 180/500 ml).

PureGloss® Lip Gloss kommer nå i tre nye farger! Lipglossene
er deilig fuktgivende og har en forfriskende smak av sitrus.
Med ergonomisk applikator og mykgjørende ingredienser som
avokadoolje og moringasmør gir de et mykt og jevnt resultat.
De nye fargene Very Berry,
Rose Crush og Cherries
Jubilee passer perfekt nå på
høsten. Som alt annet fra
Jane Iredale er de helt uten
petroleum og skadelige
ingredienser, og er ikke
testet på dyr (veil. pris
kr 315).

Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00

Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

VITA LIBERATA

Body Blur Sunless Glow har de samme
fantastiske egenskapene som askepottkremen Body Blur, og gir huden umiddelbart en nydelig glød med en touch av
selvbruning. Den dekker ujevnheter for
et feilfritt, glødende resultat, og gir en
naturlig farge som enkelt vaskes av. Samtidig gir den en lett og varig brunfarge, avhengig av hvor lenge og hvor ofte den
brukes. Kan trygt brukes flere dager på rad,
både i ansikt og på kropp, og passer perfekt
til julebordsesongen! Kommer i fargene Latte
Light og Latte (veil. pris kr 499/100 ml).
Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
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ANNEMARIE BÖRLIND
Hyaluron-Shake er en fuktighetsgivende,
mykgjørende og gjenoppbyggende ansiktsolje
i to faser, som gjenfukter, fyller ut og beskytter huden med langtidseffekt. Oljefasen med
jojoba-, kokos- og soyaolje absorberes lett og
gjør huden myk og glatt. Vannfasen inneholder hyaluronsyre
fra kinesisk snøsopp, kildevann,
aloe vera og ekstrakt av rødalge.
En fuktboost som passer alle
hudtyper og aldre (veil. pris kr
340/50 ml).
Nature Treats AB
Tlf: +46 173 311 00
info@borlind.se

Nytt designsamarbeid

L'Oréal
satser grønt

Denne måneden, under Paris Fashion Week,
lanserer Isabel Marant en makeupkolleksjon med
L’Oréal Paris. Marant grunnla sitt motemerke i 1994,
og setter nå sin signatur på
ti multifunksjonelle
sminkeprodukter som gir
en frisk, parisisk look.

L’Oréal har inngått avtale om å
overta Logocos Naturkosmetik AG,
en tysk pioner innenfor naturlig og
økologisk kosmetikk, med varemerker som Logona og Sante. Selskapet
ble grunnlagt i 1978 av en naturlege,
og har rundt 340 ansatte.

MERKEVAREREGISTER
100% Pure/Young Skin
111 Skin/Elements Group

A

Acorelle/Nordic Organic
After Spa/Happyskin
Akileine/Thorsen Biovital
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Aroma Works/Spa Supply Norge
Astonishing Nails/Beauty Products
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B

Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
BAIMS/Way of Living
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
Beauty Beam/Elle Basic
Beauty Made Easy/Axion
Distribution
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bee Natural/Beauty Products
Being by Sanctuary/Beauty Products
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bema/Way of Living
Bentlon/Thorsen Biovital
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
BOHO Green Revolution/Nordic
Organic
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/The Hair&Body
Company

Burberry/E. Sæther
Burt’s Bees/Apini
Buxom/Dermanor
By Wishtrend/Soél

C

Calvin Klein/E. Sæther
Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Charles Worthington/Beauty
Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christian Faye/Beauty Products
CND/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
COOLA/Hexa
Cotoneve/Beauty Products
Curasano/Happyskin

D

Daily Concepts/Happyskin
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
dermGO/Young Skin
Dermograph/Young Skin
Disney/Elle Basic
d.j.v. MIARAY/J. Nordström
Handels
DKNY/E. Sæther
D.L.&Co/Axion Distribution
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dr. Konopka’s/Way of Living
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie

E

Eco by Sonya/Nordic Organic
EcoCare/Nordic Organic
EcoDenta/Nordic Organic

ECO Minerals/Nordic Organic
Ecooking/Letsfaceit Nordic
Eco-Spa/Young Skin
Ecru New York/Beauty Products
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
ELhair/Hairstore
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Ermila/Hairstore
Escada/E. Sæther
Esqido/Beauty Products
EveLom/Spa Supply Norge
Evolve Organic Beauty/Nordic
Organic
Exuviance/HBS-Sweden

F

FAB Hair/Elle Basic
Fedor Soaps/Young Skin
FeetForm/Thorsen Biovital
Femfresh/Aspire Brands
Filtronic/NeglAkademiet
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/Fred
Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Fudge Urban/Beauty Products

G

Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green & Gorgeous Organics/
Nordic Organic
Green People/Elle Basic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H

Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/Tree of
Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hugo Boss/E. Sæther
Human + Kind/J. Nordström
Handels
Hårkontroll/Hairstore

I

IDA WARG/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
iKOU/Skintific
Iles Hair Formula/Spa Supply Norge
Instant Effects/Elements Group
Institut Karité/Alldis
Intraceuticals/Beauty Products
Inverness/Hairstore
Invita Skin Beauty/Young Skin
Ionto-Comed/Skintific

J

James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Joewell/Hairstore
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K

K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerachroma/Beauty Products
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
KOBO Pure Soy Candles/Apini
Kokoso Baby/Apini
Kongy/Way of Living
K-Pro/Body Green

L

LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lady Green/Way of Living
Lalique/Alldis
Lancaster/E. Sæther
Lashem/Beauty Products
Lashperm/Klinikkshop
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Less is More/Nordic Organic
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/Tree of
Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Biovital
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products
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M

Mádara/Elements Group
Mama Mio/Beauty Products
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Powerlite
Masque Bar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Miami Peels/Young Skin
Michael Kors/E. Sæther
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mille Ulivi/Nordic Organic
Milluminate/Axion Distribution
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Mistik/Brand Square Sweden
Miu Miu/E. Sæther
Mokki Eyewear/Mokki
Montalto Bio/Way of Living
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis
My White Secret/Brand Square
Sweden

N

NailLux/Klinikkshop
Nappa/Body Green
Naturae Donum/Way of Living
Naturalash/Klinikkshop
Natural Basics/Elle Basic
Natura Siberica/Way of Living
Natures Way/Body Green
Natúrys/Way of Living
Neauvia Organic/Beauty Products
NeoStrata/HBS-Sweden
Nimue/Beauty Products
Niod/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
Nudus/Axion Distribution
Nueva/J. Nordström Handels
Nügg/Beauty Products
Nvey Eco/Tree of Brands

O

OilBar/Way of Living
Ole Henriksen/E. Sæther
Olivia Garden/Hairstore
Omorovicza/Spa Supply Norge
Om SHE/Happyskin
One.gen/o,1/Young Skin
Organic Colour Systems/
Frisørgrossisten
Organic Island/Nordic Organic

P

Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
Pharma Skincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/Letsfaceit
Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Profiderm/Young Skin
Pulp Riot/Verdant
Purebeau/Beauty Products
PÜR Make-Up/Spa Supply Norge
Purple Tree/Aspire Brands

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
Repcom/Beauty Products
RevitaLash/Spa Supply Norge
Rodial/Elements Group

Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

S

S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
SG79/Elements Group
Salonsystem/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
Silcare Nails/Body Green
Siligo/Beauty Products
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
Slimline/NeglAkademiet
SkinBetter Science/Dermanor
SKIN Camilla Pihl/Elle Basic
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Skintechnologies/Axion
Distribution
Smith & Cult/Verdant
Solinotes/Aspire Brands
Souldrops/Axion Distribution
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Star Design Salon Furniture/Body
Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T

Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Ohm Collection/Way of Living
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge
Tiffany & Co./E. Sæther

Tints of Nature/Frisørgrossisten
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tommy Hilfiger/E. Sæther
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic
Treaclemoon/Brand Square Sweden
Tromborg/E. Sæther
True Organic of Sweden/Letsfaceit
Nordic

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V

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

W

Wahl/Hairstore
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
When/Happyskin
Wild Nutrition/Letsfaceit Nordic
Wunder2/NOR Cosmetics

X

Xanitalia/Skintific

Y

YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
You & Oil/Elements Group
Yours Stamping/NeglAkademiet

Z

ZAO Organic Makeup/Nordic
Organic
Zarko Perfume/Elements Group
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

LEVERANDØRREGISTER
Alldis AS
Oscars gate 27
0352 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no

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

Apini as
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
Tlf: 977 00 795
viveca.holmsen@apini.no
burts.no | kokoso.no

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

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com
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Björn Axén Retail AB
Birger Jarlsgatan 124
SE-114 20 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 545 27 350
info@bjornaxen.se
bjornaxen.se

Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no
Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no
Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97
SE-113 31 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se
Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55

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

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

E. Sæther AS
c/o Regus Business Centre
Haakon VIIs gate 6, 3. etg
0161 Oslo
Tlf: 40 00 16 62
kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no
sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
Fax: 63 98 22 61
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.no

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

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no
HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Kongensgate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se
KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se
Klinikkshop
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se
Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se
NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Holtegata 32
0335 Oslo
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no
nordicorganic.no
Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal

Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-1265 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com
Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
post@skinthal.no
skinthal.no
Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no
Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy
Tlf: 953 39 099 / 953 62 116
post@soel.no
soel.no

gehwol.no
tjostolvsen.no

Tree of Brands AB
Brobyvägen 2
SE-187 35 Täby
Sverige
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com
treeofbrands.com
Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no
Way of Living AS
Thomas Angells gate 13
7011 Trondheim
Tlf: 980 00 099 / 975 77 766
forhandler@wayofliving.no
wayofliving.no
Young Skin AS
c/o House of Business Solli
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg
0255 Oslo
Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no
youngskin.no

ANDRE
LEVERANDØRER
Spa Supply Norge / HOB House of
Brands AS
c/o Line Schrøder
Seljestien 63
1387 Asker
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk
The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no

Elle Basic AS
Gjerdrums vei 8
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
info@ellebasic.no
ellebasic.no
Spesialist på konseptutvikling og
produksjon av private label/emv
Mokki as
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00
mokki@mokki.no
mokki.no
Mokki Eyewear og totalleverandør av
utstyr til tattoo
Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- og
plastbæreposer, gaveesker, smykkeskrin og skreddersydd emballasje

VIL DU VÆRE MED I MERKEVARE- OG
LEVERANDØRREGISTERET?
Ta kontakt med Kristine Rødland
på 909 65 259 eller krrodland@gmail.com.
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INSPIRASJON

Store krøller er en stor
trend denne høsten!

Et speilbilde, en refleksjon i et vindu.
Et tilfeldig, kanskje overraskende glimt
som også kan gi ny innsikt. «Reflection»
er Angelo Seminaras nye hårkolleksjon
for Davines.

Refleksjoner
Foto: Andrew O’Toole
Hår: Angelo Seminara/Davines
Makeup: Daniel Kolaric
Styling: Ashlee Hill

Myke linjer og en flott fargeeffekt.
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Edgy klipp og iøynefallende blå farge.

Uformelt, ungt og anvendelig.

1 958 - 2 01 8

GREEN PEEL®
60 ÅR
O PT I M A L G LØ D E N D E H U D O G E F F E KT I V A N T I RY N K E
H U D F O R N Y E L S E M E D N AT U R E N S K R A F T

Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
RESULTAT

UNIK

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

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

BAKGRUNN

TRYGGHET

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

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

SIKKERHET

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

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.
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THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

IG

IT

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

NCE O
R

PRISBELØNNET

1 998

20 1 8

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

W W W. S C H R A M M E K . N O

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic

Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO
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www.ardelllashes.com

KOSMETIKK 3/2018

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

SHUMEI
LEE STAFFORD
MARINA MIRACLE

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

Guy Tang

FRISØRVERDENENS
STORE STJERNE

Nye tendenser
HÅR & MAKEUP

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

VITAMINGUMMIES FOR
HUD OG HÅR
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