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Kicks’ kunder har stemt frem
Ardells modell Wispies som et av de
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN
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Ardell er verdens største produsent av løsvipper og kan tilby et fantastisk utvalg vipper av høy kvalitet. Vippene fås i mange modeller
for å oppfylle nettopp dine ønsker, enten det handler om å skape en naturlig følelse eller om å fremheve eller dramatisere en look.
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LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/

Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Helt enestående vekker den originale GREEN PEEL® fra Dr. Schrammek stadig
større oppmerksomhet på alle hudtilstander. En sterkere hudbarriere, tettere,
spenstigere og fastere hud, samt den ultimate antirynke. Ikke minst er
den blitt kjendisenes desiderte favoritt før den røde løper.
W W W. S C H R A M M E K . N O

PRISBELØNNET

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION
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THE POWER OF NATURE

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

IT

GREEN PEEL®

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens
fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene
Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.
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Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk
forskning på hudpleie.

U

SE

EL

PÅ

R LI G

ATTRAKTIV PRIS

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

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon.
www.exuviance.no
Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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Velgjørende roser.
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Publisert med tillatelse fra
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NYHET
phyto-nature firming serum

skru tiden tilbake

visste du at rundt 50% av hudens
aldringstegn skyldes miljø, ikke arv?

Det betyr at du kan påvirke aldringsprosessen!
Gjenopprett hudens naturlige spenst og volum med vårt
mest avanserte serum noensinne.

phyto-nature firming serum

SPENST

VOLUM

GLØD
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Plast er enkelt å forstå,
og det er derfor det engasjerer

En bærekraftig bransje
Den travle høstsesongen er plutselig i gang,
og jeg håper du har ladet batteriene i sommer. Du har sikkert vært på stranden, og
kanskje har du også ryddet den for slitte
taustumper og gammel emballasje av plast?
Et stort tema i dette nummeret av KOSMETIKK er bærekraft, med et lite sideblikk
på Scandi-Beauty eller S-Beauty, som er et
nytt begrep å legge merke til.
Scandi-Beauty står for det rene og enkle,
og bærekraft er da et viktig element. Det
omfatter alt fra valg av ingredienser, til
mer miljøvennlig emballasje og grønnere
transport.
For skandinaviske produsenter og merkevareeiere er bærekraft i ferd med å bli en
avgjørende konkurransefordel, og du kan lese
intervjuer med flere av de ledende aktørene i
dette bladet.
Bransjen er engasjert i bærekraft. Det
kommer også tydelig til syne på pressemøter
og i pressemeldinger, der det snakkes stadig
oftere om plast. Havplast er det nye store,
det vil si emballasjer laget av plast som er
funnet i havet.
På forsommeren var jeg på et PR-møte i
regi av REN Skincare, der Simen Knudsen
holdt et inspirerende innlegg. Han er grunnlegger og leder av Nordic Ocean Watch,
en organisasjon som jobber med å ta vare
på havet, og som springer ut fra det norske
surfemiljøet.
Simen mener at vi må skille mellom
nødvendig og unødvendig plast. Kan plasten
brukes flere ganger er den helt OK, men
det er verre hvis den går i søpla så snart innholdet er konsumert. Drikkebegere er selve
verstingen, slik Simen ser det.
– Alt som havner på bakken, havner til

slutt i havet. Det er den plasten du tar med
deg ut av huset som må elimineres, poengterer han.
Plast er enkelt å forstå, og det er derfor
det engasjerer. Men visste du at to tonn plast
slippes ut i verden hvert åttende sekund?
– Når plasten ligger i havet blir den brutt
opp i stadig mindre biter, den fragmenteres
og blir derfor vanskelig å rense ut. Til slutt
går den inn i næringskjeden og påvirker alle
dyr i havet, sier Simen Knudsen.
Han kommer fra samme sted som jeg,
nemlig Rogaland, der Nordsjøen ruller inn
og tar med seg mye avfall. Engasjementet
hans ble vekket ved surfeperler som Hellestø
og Hoddevik, der bølgene er rå, og det også
driver søppel i land fra havet.
Simen og surfegjengen tok fatt på den
store oppgaven med å rydde strendene for
plast. Og de la merke til en ting:
– Mer enn 90 prosent av drikkeflaskene vi
fant kom fra andre land enn Norge. Så det
viser at pantesystemet funker! Vi må tilføre
plasten en verdi i form av pant for å få bukt
med problemet, og vi må få på plass en
global panteordning for plast, sier han.
Jeg tror ikke skjønnhetsbransjen er den
verste når det gjelder problemet med plast.
Langt ifra. Men vi har alle et ansvar, og
derfor er det veldig flott at dette nå kommer
mer på agendaen, og får oppmerksomhet fra
både små og store aktører.
Temaet er kjempestort, og vi kommer
garantert tilbake med mer om ikke alt for
lenge. Nå håper vi at interessen er vekket,
og at du vil kose deg med høstnummeret av
KOSMETIKK!
Alt som havner på bakken, havner til slutt i havet.
Foto: Unsplash
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Unsplash og produsentene

Bergen Beauty i
ny drakt
2. og 3. november er det klart for Bergen
Beauty 2019, og messen gjør noen
viktige endringer i konseptet. Det blir
ny lokasjon, billigere stand-priser, gratis
inngang for publikum og ikke minst en
nysatsning på spennende og nyttige kurs
for bransjen.
– Årets messe blir arrangert på Quality
Hotel Edvard Grieg i Bergen. Vi tar
Bergen Beauty gjennom en transformasjon hvor vi vil ha fokus på bransjens
aller største behov, som er formidling
av kunnskap. Nytt i år er blant annet
en Workshop Zone – en hel etasje fylt
med kurs i alle mulige kategorier, og til
knallgode messepriser, sier arrangør Bettina Beyer.
Hun satser nå tungt på bransjen, og vet
at hverdagen kan være hektisk med mye
nytt innen produkter og teknikker.
– Det gjelder å være oppdatert til
enhver tid, men kurs kan være kostbart
og tidkrevende, og man må ofte reise. I
år har våre besøkende muligheten til å ta
ett eller flere kurs på kun en helg, skaffe
seg ny kunnskap og kanskje bli noen
diplomer rikere, sier hun.

John Masters.
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Scandi-Beauty
– den nye trenden
Eco Life Scandinavia 2019, tidligere kjent
som Natural Products Scandinavia, setter
fokus på den voksende interessen for ScandiBeauty. Messen arrangeres i Malmø 13. til 14.
november.
Elegant design, minimalistiske forpakninger
og rene, regionale ingredienser er noen av
kjennetegnene på Scandi-Beauty, sammen
med bærekraft og enklere rutiner.
– Egenpleie og velvære er fortsatt i sterk
vekst blant skandinaviske forbrukere, og i
denne regionen har vi noen av de mest inno-

vative naturlige og økologiske skjønnhetsmerkene i verden.
«Less is more» er kjernen i Scandi-Beauty,
det handler om det bærekraftige og enkle. Så
for innkjøpere, forhandlere og andre i bransjen som leter etter nærproduserte skjønnhetsprodukter med et mindre klimaavtrykk,
er messen i november et must, sier Event
Manager Melina Viking.
Hun planlegger også en S-Beauty Hour,
der utvalgte nordiske merker kan vise sine
produktlinjer for publikum.

Øko-luksus
for håret

Hexa utvider porteføljen med
John Masters Organics, et globalt
merke som baserer seg på naturlige
og økologiske ingredienser. Det
ble grunnlagt for 25 år siden av
mannen med samme navn, som
drev frisørsalong i Soho i New
York. Salongen var banebrytende,
for den hadde ingen syntetiske
produkter, ikke en gang hårspray.
John Masters Organics
selges i dag i over 40 land,
og har blitt en komplett serie
med økologiske hårprodukter. I tillegg finnes
det produkter for hud og
kropp.

NEWS!

The
”SUPERFOOD SQUAD”
Just Got Tastier
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Tekst: Kristine Rødland

HØSTENS MAKEUP-SLIPP

Tindvedbær, eller
havtorn, brukes
ofte i skandinaviske
skjønnhetsprodukter.

Er du på jakt etter nye, spennende makeupmerker, får du nå en rekke
godbiter å velge i.

Youngblood
Spa Supply Norge har overtatt
distribusjonen på Youngblood
Cosmetics. Det Californiabaserte merket blir dermed mye
lettere tilgjengelig for norske
hudpleiesalonger, frisører, nettbutikker og parfymerier.

Cosmobeauty blir til

Tind of Norway
Nå i september lanseres det nye merket Tind of Norway, som er
mineralmakeup med norske røtter. Produktene er 100 prosent utviklet av CosmoNorth AS, på lille Fagerstrand på Nesodden.
– Etter å ha driftet Cosmobeauty i noen år, fant vi ut at det var på
tide å oppgradere sortimentet. Men i stedet for et «ansiktsløft» for
Cosmobeauty, laget vi en helt ny produktlinje og et nytt navn som
sier mer om vår identitet. Tind er rett og slett en fjelltopp, og en
henvisning til råvaren tindvedbær.
Jeanette H. Halvorsen fra CosmoNorth forteller at det har vært to
aktive år med mye research, reising og forberedelser.
– Vi har vært på messer og besøkt produsenter nesten hele verden
rundt. For oss er det viktig å kjenne til alle delene av produksjonen,
og vi har derfor vært både på kontorene og i fabrikken til vår produsent. Og vi er i godt selskap med mange store merker hos denne
produsenten, sier hun.
Hovedingrediensene som går igjen i alle produkter er norsk lakserognekstrakt og olje fra tindvedbær, som begge virker svært gunstig
på huden.
Det nye merket Tind of Norway.

Youngblood.

SLA Paris
Beauty Products starter opp med det kjente, profesjonelle merket SLA Paris,
skapt av Serge Louis Alvarez. Produktene skal i første omgang selges kun til
makeupartister, og til bruk i undervisning.

Nouba
Det italienske merket Nouba kommer
tilbake til Norge etter mange års fravær,
takket være Innovell Beauty.
Merket ble etablert i 1982 av
makeupartisten Rosy
Armanini, og baserer
seg på naturlige og
hudpleiende ingredienser.

Hete krystaller
Rosenkvarts
Roller fra NOR
Cosmetics.
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Face Rollers med krystaller er blitt
populære, og nå har NOR Cosmetics laget en egen rulle av rosenkvarts.
– Å massere ansiktet med en
rosenkvarts-rulle kan virke stimule-

rende på blodsirkulasjonen, noe som
vil bidra til at huden får en frisk og
sunn glød.
Stenen føles kald fra naturens side,
og kjøler derfor ned og beroliger
huden. I tillegg kan den redusere

Nouba.

hevelser og løse opp spenninger i
ansiktsmuskulaturen, sier Anniken
K. Reneflot fra NOR Cosmetics.
Hun forteller at produktet også
kan brukes til å massere inn krem og
serum med.

DIN HÅRTABLETT

“Jeg tror på at et vakkert
hår starter innenfra.
Jeg anbefaler Hair Volume
by New Nordic!”
– TERI HATCHER
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Prøv den prisvinnende og klinisk testede Hair Volume™ tabletten og føl
at håret ditt blir fyldigere og sterkere hver dag. Eple ekstraktet i Hair
Volume™ tabletten gir innvendig næring til hårsekkene. Den inneholder
også biotin og sink som bidrar til å vedlikeholde et normalt hår. Kun 1
tablett daglig gjør kunsten!
Hair Volume™ kan kjøpes på VITA, Life, Sunkost, H kjeden og direkte
på www.newnordic.no

www.newnordic.no

Online Store

Møte med Anne Naglestad Sangolt:

STILSIKKER BOHEM
I en selveid bygård på Engen i Bergen driver hun Annes Hudpleie &
Spa, en stemningsfull oase etablert
i 1988.
Tekst: Jens Magnus Hammarstedt

Anne om:
Oppstarten i bransjen
– Jeg ble utdannet hudterapeut i England
på 1980-tallet, og reiste også senere tilbake
til London for å ta mer utdannelse innen
makeup. Annes Hudpleie & Spa ble etablert
i 1988 på Engen i Bergen. Fra å være en liten
enmannsbedrift som leiet et rom, har den
over år vokst seg stor og veletablert. I dag eier
vi hele det vakre huset som vi holder til i, og
har 12 terapeuter ansatt.
Anne Naglestad Sangolt er
innehaver av Annes Hudpleie &
Spa, en av Bergens mest kjente
klinikker.

Anne om:
Inspirasjonen fra Marokko
– Konseptet vårt har blitt til litt underveis,
men jeg synes «opplevelse» har blitt et stort
og viktig element. Siden jeg er opptatt av
design og interiør, har det vært naturlig å gi
huset en spesiell atmosfære og stemning.
Jeg ble forelsket i Marrakech samtidig med
kjøpet av huset, og valgte å hente alt interiør
fra Marokko. Vi har også fått laget en autentisk hammam i underetasjen, og importerer
alle produktene vi bruker i hammam-ritualet
fra Marokko.
Anne om:
Behandlingene i klinikken
– Vi tilbyr behandlinger som vi vet gir resultater, og som vi står inne for. Vi har ingen
maskiner og quickfix-behandlinger, jeg har
mer tro på hender og ingredienser.
De apparatene vi bruker er vapozone, IPL
og elektrolyseapparat. Elektrolyse utfører vi
forresten mye, og det er vi gode på. Dessverre
er det færre og færre terapeuter som behersker
denne behandlingen. Det er synd, da elektrolyse er den eneste permanente hårfjerningsmetoden for lyse, tynne og røde hår.
Det er selvfølgelig viktig at behandlingene
er av beste kvalitet. Det holder ikke med
Produktserien Beldi selges kun hos Anne.
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Inngangspartiet med trapp opp
til behandlingsrom i andre
etasje.

Hammam i underetasjen.

pene omgivelser hvis behandlingene ikke er
gode nok!
Anne om:
Trivsel og arbeidsglede
– Trivsel er en annen viktig del av konseptet
vårt, og jeg ønsker at både kundene og de
ansatte skal trives. En terapeut som har det
bra på jobb, gir en bedre behandling enn
en som er stresset og misfornøyd. Trivsel gir
en god stemning i klinikken, bedre behandlinger, mer stabil arbeidsstab og mindre
sykefravær.
Anne om:
Beldi-serien
– Vi laget for en tid tilbake vår egen produktserie, Beldi. Den består til nå av arganolje og håndsepe/dusjgelé, og i tillegg har vi
en Skin Beldi-linje med fine antioksidanter
og fuktserum. Her unngår vi fordyrende mellomledd, og får i tillegg 100 prosent kontroll
på produktene, da de kun fås kjøpt hos oss.
Dessuten er det spennende å kunne få utvikle
noe eget.
Anne om:
Netthandel og nytenkning
– Netthandel hvor kvalitetsprodukter blir
solgt på billigsalg, er en lite hyggelig utvikling
for bransjen. Det har ført til at vi satser på
produkter som i hvert fall selges til samme
pris som hos oss, eller som ikke eksisterer på
nett i det hele tatt. Vi fører blant annet Elixir
og Skinbetter Science, og har også nettopp
blitt forhandler av Biologique Recherche,
som en av få i Norge.
Jeg tror likevel at hudpleiebransjens fremtid
er lys. Vi kan tilby opplevelser, noe som blir
mer og mer ettertraktet ettersom vi «mettes»
av det materielle.
Hudterapeuter tilbyr også tjenester du aldri
vil kunne få kjøpt på nettet. Men det gjelder
å følge med i tiden, utviklingen går raskt.
Har du drevet en stund, nytter det ikke å lene
seg tilbake og tro at ting går av seg selv. Tvert
imot, du må være «på» hele tiden. Helst bør
du ligge litt foran og tenke nytt.

Anne har hentet alt interiør fra Marokko.

Annes Hudpleie & Spa har med årene
tatt i bruk hele det røde huset.

«Vi har ingen maskiner og quickfixbehandlinger, jeg har mer tro på
hender og ingredienser»
Anne om:
Planene fremover
– Vi skal nå først og fremst bli mer kjent
med Biologique Recherche sine produkter og
behandlinger. I tillegg skal vi åpne vår butikk
på nett, beldi.no, som vi har jobbet med en
stund. Etter så mange år i bransjen, må jeg si
at det aldri har vært mer spennende å drive
hudpleieklinikk enn nå. Vi har aldri hatt
så gode produkter, eller så mange bevisste
og opplyste kunder, og med sosiale medier
har det heller aldri vært enklere å nå ut til
kundene.
Men i denne profittfokuserte tiden hvor vi
helst skal ha lønnsomhet fra første dag, må

vi ikke glemme å ha respekt og å være ydmyk
for kundens tid og pengene de legger igjen,
og ikke minst respekt for de ansatte og tiden
de deler med deg og bedriften.
Anne om:
Egne hudpleiefavoritter
– Jeg varierer selv mye på produktene jeg
bruker, men benytter alltid Skin Beldi Vitamin C 20% antioksidantserum for å bevare
hudens spenst og holde den frisk og fin.
Andre favoritter er Aesthetic Line Home Peel
med vitamin A for å opprettholde en sunn
og rask «turn over» av cellene, samt Beldi ren
arganolje på armer og bryst hver morgen for
å få en myk og smidig hud.
KOSMETIKK 3 2019 | 13
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Pålimte krystaller var en kul detalj på visningen
til Christian Siriano.

Martine HammervoldAustinat:

– Glitter og
perler er en
viktig detalj
– Jeg gleder meg alltid til høsten, men denne gangen blir det
ekstra spennende med tanke på
de ulike trendene på catwalken. Hos blant annet Badgley
Mischka ser vi at lipglossen
er tilbake for fullt, av typen
«dewy lips». For de som ønsker
mer farge, ser vi matte, røde
lepper hos både Louis Vuitton
og Helmut Lang.
Blushen har vi ikke lagt fra oss,
Martine Hammervoldog hos både Aigner og Chanel
Austinat er makeupartist og
ser vi friske rouger med udefiBrand Manager for Glo Skin
nerte kanter – fra kinnbenet og
Beauty.
opp mot tinningen.
Smokey eyes er alltid en vinner, og manges favoritt fordi
teknikken kan tilpasses alle ut ifra hvordan man påfører
produktene. Tom Ford og Elie Saab viser nøytrale smokey
eyes i flatterende bruntoner, som jeg personlig tenker å
kombinere med matte røde lepper til julebordet, sier Martine Hammervold-Austinat, Brand Manager for Glo Skin
Beauty.

MAKEUP-ARTISTENES TIPS

FOR HØSTEN
Lipgloss, eyeliner, røde lepper og smokey eyes i bruntoner.
Mange av catwalktrendene er lette å oversette til virkelighetens verden.

Tekst: Kristine Rødland og Jessica S Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene

Urban Decay Heavy Metal Glitter
Eyeliner i fargen Disco Daydream.
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Urban Decay Heavy Metal Glitter Gel kan
brukes både i ansiktet og på kroppen.

Hvilke farger utmerker seg?
– Neon! Hos Carolina Herrera ser vi neon på
øynene, en modig look som kan være morsom
å eksperimentere med. Tenk også nytt med leppestiften, kanskje kan den varme, røde fargen
brukes som øyeskygge, eller du kan bruke
kremblushen din som eyeliner?
Finnes det noen viktige detaljer og/eller effekter?
– Glitter og perler! Bruk finkornet glitter som
en ekstra effekt på øyelokket, hexagon-formet
glitter i øyekroken som en reflekterende detalj,
og pålimte perler for de ekstra vågale.
Husk på at det meste av glitter fra hobbybutikker er laget av plast, og kan gjøre skade på
huden og øynene. Se etter biologisk nedbryt-

bare alternativer, for eksempel hos Glitter Eco
Lovers. Større perler kan festes med vippelim,
mindre glitter kan festes med leppepomade
eller aloe vera-gele.
Hva er dine absolutte must-haves for å skape
høstens looks?
– Skaff deg en god øyeskyggeprimer og
en palett med dine mest brukte farger;
en matt lys nyanse, en metallisk lys
nyanse til highlighting, noen brun- og
gråtoner, og alltid en svart øyeskygge
som kan gjøre skyggene dypere eller
brukes som en eyeliner.

Glo Skin Beauty Cream Blush i fargen Fig.

Glo Skin Beauty Suede
Matte Crayon i fargen
Crimson.

Hud med
masse glow var
en gjenganger
på catwalken.

Glo Skin Beauty Shadow Palette Elemental Eye.

Isadora Active All Day
Mascara.

Martin Jansson:

Isadora Brow Marker.

– Huden
skal ha glow
– Lipglossen er tilbake, og vippene kommer
mer i fokus i stedet for brynene. Vippene skal
ha mye volum, mens brynene skal være mer
naturlige og børstes oppover.
Det skal også være mye glow i hele ansiktet,
huden skal med andre ord være perfekt og
ekstremt godt fuktet. Man snakker om «glass
skin». For å oppnå dette, arbeider man først
og fremst med en highlighter stick eller
leppeolje på kinnene og over øynene for en
«fuktig» effekt. En annen sterk trend er de
røde leppene, som gjerne kan ha en silkematt
finish, sier Martin Jansson, makeupartist for
Isadora.

Martin Jansson, makeupartist for Isadora.

Hvilke farger utmerker seg?
– Det er en morsom høst der 70-tall møter
80-tall. Vi ser mye dype, brente jordtoner i
oransje og gult, men også innslag av lilla, rødt
og grønt.
Finnes det noen viktige detaljer og/eller effekter?
– Ja, du kan absolutt jobbe med eyeliners
kombinert med en velfuktet hud.
Noen must-haves når det gjelder produkter?
– En god foundation, pudder, silkematt rød
leppestift eller lipgloss og byggbar maskara.

Dine beste tips for en perfekt makeup?
– En god base er alfa og omega for å få til en
flott makeup. Pass godt på huden din, drikk
vann og spis sunt. Og når det kommer til å
påføre makeup, ikke glem face primeren.
Jobb deretter inn foundation og blend godt
ved kjevelinjen, inkluder også ørene. Velg en
foundation som er identisk med hudtonen på
halsen for å unngå skarpe kanter, jobb heller
opp fargen med en bronzer og avslutt med et
pudder.
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TREND

Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Vincent Lappartient/Christian Dior
Parfums og produsentene

Øyesminke fra
Urban Decay.

Grafisk, sort øyesminke fra
høstvisningen til Dior, inspirert
av den rocka London-stilen fra
tidlig 60-tall.

Mii Cosmetics Light
Loving Illuminator i
fargen Shining Star.

SESONGENS STØRSTE TRENDER

90-tallets smokey eyes

Øyeskygger i jordfarger, for eksempel mykt
sotet oransje og brunt, er en trend som blant
annet ble observert under visningene til Tom
Ford, Elie Saab og Max Mara. Noen velger
også å sote øyelokkene med røde nyanser.

Jacobs, som i høst lanserer hudpleie, skulle
modellene vise frem perfekt «glass skin».

Eyeliners i ulike teknikker
Vi ser alt fra eyeliners som enkelt legges på
våtkanten, til klassiske og perfekte vinger.
Noen leker også med neonfargede og grafiske
eyeliners, der hele øyelokket fylles inn, eller
det males med avbrutte linjer rundt øynene.
For å få en mer fuktig effekt, som hos Prabal
Gurung, Anna Sui og Marc Jacobs, kan det
også påføres en highlighter gel.

Buskete bryn
YSL Couture Eye Palette med seks flotte høstfarger
i begrenset opplag.

Utsmykkede ansikter
Designere som Christian Siriano, Dries Van
Noten og Rodarte pyntet sine modeller med
perler, krystaller, gull, glitter eller fjær for en
disco-drama look.

De superstylede brynene er på vei bort, nå
skal de være naturlige og buskete. For å skape
looken kan brynene gjerne børstes oppover.
Parallellt med dette gjør også blekede bryn et
lite comeback, noe vi blant annet kunne se
hos Valentino, Prada og Burberry.

Dra på litt ekstra med rougen eller bronzeren. Plasser den gjerne på uventede steder,
som panne og øyelokk.

Ekstremt velfuktet hud

Glossy lips

En skinnende, sunn og velfuktet hud fortsetter å være i fokus. På visningen til Marc

Lipglossen er tilbake, leppene skal glinse
og være skikkelig fuktige. Dette kombi-
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Røde lepper
Klassisk røde lepper er aldri feil. Den største
trenden nå er røde lepper med en matt
finish, selv om også glossy rødt kommer til å
synes. Andre trendy farger er bærtoner mot
lilla og vinrødt. I tillegg er K-Beauty trenden
med «smudge» eller «just kissed» aktuell for
høsten.
YSL Sequin Crush Eyeshadow
nr. 1 gir en lekker glittereffekt
i gull.

Vipper med volum
Vippene får også mer fokus. De skal være
ekstra «fluffy» og ha mye maskara på for å
oppnå en volumeffekt. Det gjør ingenting om
de klumper seg litt sammen. Noen motenavn
gikk også for vipper i gull og sølv, og hos
Dior ble de malt opp à la Twiggy.

Maksimalt med rouge

neres gjerne med en skinnende og perfekt
hud, som hos Fendi, Christopher Kane og
Sportmax.

Bounce & Blur Blush fra
bareMinerals.

Lancôme L’Absolue Rouge
Ruby Cream er en ny og mer
intens versjon av den klassiske
kremleppestiften.



TREND

Duggfrisk hud som skinner
med en sunn, naturlig glød er
en het trend. Nye og innovative
baseprodukter gjør det lettere å
skape den ettertraktede looken.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: iStock, Vincent Lappartient/Christian
Dior Parfums og produsentene

SNARVEIEN TIL
STRÅLENDE

HUD
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Skincity satser stort på det nye, egne varemerket
MAKETHEMAKE, med produkter som Vitamin E
Illuminating Balm og Hyaluronic Gloss Pot.

H

ud med glans og glød har vært
etterspurt i mange sesonger nå,
og kanskje har du hørt om den
koreanske trenden for «glass skin»? Begrepet
brukes om en duggfrisk hud som nesten er
gjennomskinnelig, og så dryppende full av
fuktighet at den kan se ut som glass.
Trenden handler ikke om strobing og
ekstrem highlighting, som vi har sett en
stund, men god og grundig hudpleie. Likevel
finnes det makeup-produkter som kan forsterke eller jukse frem effekten.
– «Glass skin» innebærer en hudpleierutine,
men beskriver også en slutteffekt, og knyttes
opp mot en ny type highlighter. Den er ikke
skimrende, men gir en glossy look, en «wet
look» som krever at du har en fin hud under
sminken. En tradisjonell highlighter er mer
dekkende, forklarer Sofia Mellström, som
er New Product Development Manager i
Skincity.
Nettbutikken spesialiserer seg på
profesjonelle hudpleieprodukter, men har nå
utvidet sitt konsept med MAKETHEMAKE,
et egenutviklet merke som visker ut grensene
mellom hudpleie og sminke. Produktene
inneholder aktive hudpleieingredienser og gir
samtidig en flott finish.
– Vi har de siste årene sett en økt etterspørsel etter makeup med et pleiende innhold.
Det er en trend i markedet, som vi tror kommer fra Korea. Der bruker de ikke så mye
farget makeup, men mest baseprodukter.
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Dior Cruise 2020.
Dior lanserer en ny Backstage
Face & Body Primer.

Mens makeup i Europa har handlet mye
om de nyeste og mest trendy fargene, og
amerikansk makeup har handlet mye om
dekkevne og pigment, har vi hentet mer fra
koreansk tankegang. Noen av våre produkter
er også laget i Korea, sier hun.
MAKETHEMAKE beskrives som hudpleie med pigmenter, og har allerede blitt et
mestselgende makeupmerke i Skincity.
Serien er utviklet og testet av Skincitys
egne hudterapeuter, som inkluderer sine
favorittingredienser i samtlige produkter, i
ulike mengder. De har høye ambisjoner, og
har jobbet med den nye merkevaren i to år.
– Det har vært en vanskelig prosess. Vi
hadde en ønskeliste av ingredienser, som
hyaluronsyre, squalane og niacinamid, og
tenkte at vi bare kunne addere litt pigmenter.

Men det var ikke så enkelt. Makeup virker
på overflaten og gir en umiddelbar synlig
effekt. Men vi ville også ha en effekt lenger
ned i huden, og jobbet hardt for å inkludere alle disse aktive og hudforbedrende
ingrediensene i formuleringene, sier Sofia
Mellström, som også tidligere har erfaring fra
produktutvikling.
Serien fokuserer på baseprodukter med
tilhørende børster, og tilbyr alt fra Squalane
Melting Foundation til Vitamin E Illuminating Balm og Hyaluronic Gloss Pot. Det er
det siste produktet som tettest knyttes opp
mot trenden for «glass skin».
Et beslektet fenomen er «buttery skin»,

som imiterer glansen av smør. Men i
motsetning til «glass skin» er dette mest
en makeup-teknikk, som ble gjort kjent av
makeupartisten Isabelle De Vries.
Nøkkelprodukter for å oppnå «glass skin»
og «buttery skin» er primers som lyser opp
ansiktet og gir glød, samt glossy highlighters
med balm-konsistens.
– Det snakkes nå mye om en «no-makeup
makeup» look, og vår lansering føles da
«spot on». Denne typen makeup stiller store
krav til underlaget, og man må være lett på
hånden. Jeg tror det vil komme mer og mer,
og Chanel har også nå lansert en glossy stick
som highlighter, sier Sofia Mellström.

Glansfull catwalktrend
Ikke skarpe highlights men en sunn, neddempet glød. Det var oppskriften for mange av
sesongens makeup-looks. Bak scenen fikk modellene noen ganger utført «mini facials»,
som gav en velfuktet og glansfull hud med mindre behov for makeup.

Hvilket produkt fra MAKETHEMAKE er din
personlige favoritt?
– Det må være et av de som faktisk lages i
Korea, nemlig Squalane Soft Compact Foundation. Jeg er egentlig ikke en «pudderjente»,
men foretrekker flytende foundation. Likevel
har jeg festet meg ved denne. Den er «baket»
og lufttørket som i bakeriet, og dekkevnen
kan bygges opp etter behov.
Koreanerne har en enorm erfaring, og
ligger langt fremme når det gjelder utvalg av
ingredienser. Den koreanske regjeringen går
også aktivtReal
inn og
støtter forskning og utvikTechniques Kosmetikk no 3 2019-outlines.pdf
ling, og det er fantastisk, sier hun.

GLOSSY NYHETER
Beautyblender Glass Glow Shinelighter.
Beautyblender Opal
Essence Serum Primer.

Ciaté London
Dewy Stix.

1
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14:21

Chanel Baume
Essentiel.

KOSMETIKK 3 2019 | 19



TREND

HØSTENS HETE

HÅRLOOKS

Catwalktrendene er inspirert av alt fra 70-tallets disco til 90-tallets goth og grunge.
Uttrykket kan være ganske stramt, og frisyrene har ofte blanke og litt fuktige teksturer.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Matteo Cavalleri/Moroccanoil, Jason Carter Rinaldi/Moroccanoil og Wella Professionals

Fuktig og fjonete
Blankt og skulpturelt
Våte og blanke teksturer var en av de
virkelig store trendene under høstens
motevisninger. Det var «wet look» med
en ny vri – futuristisk og skinnende.
Fendi viste forseggjorte, våte bølger,
mens Richard Quinn og Alexander
McQueen gikk for glassaktige effekter.
En annen oppsiktsvekkende look kunne
vi se på visningen til Burberry, der det
fjonete «babyhåret» var glattslikket og
lagt i intrikate sirkler i pannen.
Det ligger an til et comeback for hårgeléen, som kan brukes til å jobbe frem
forskjellige detaljer, for eksempel en stor
bølge i luggen med en stivere tekstur.

På noen visninger kunne vi også se en «warm humid
look», der modellene så ut som de hadde krabbet ut av
jungelen i Amazonas. Nicole Miller, Mary Katrantzou,
Toga og Versace var blant de som viste denne grungeinspirerte stilen.

Versace.

Tom Ford.

Lave hestehaler

Veronica Beard.
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Missoni.

Ikke høye, men lave hestehaler var det foretrukne valget. Hos
Cushnie var de rette og glatte, hos Ralph Lauren var de veldig
blanke, og hos Oscar de la Renta og Veronica Beard var de
knyttet med vakre sløyfebånd. Men den nyeste vrien dukket
opp hos Christian Siriano, der det ble vevd tynne, sølvfargede
kjeder eller kjettinger inn i håret.

Prada.

Missoni.

Veronica Beard.

Midtskill
Skill på midten var en dominerende catwalktrend både for utslått hår og
oppsetninger, og håret kunne gjerne ha en sunn glans.

Fletter og cornrows

Fletter er fremdeles en stor trend, og denne gangen blir de strammere og mer intrikate.
Cornrows dukket opp på mange visninger, og det samme gjorde tynne, franske fletter som
lå tett inntil hodet. En annen look som stakk seg ut, var Pradas ultralange fletter laget med
extensions.
Looken er tøff og edgy, og vi ser også nye typer av fletter, eller formasjoner som likner på
fletter uten å være det.

Fargetrender
1. Svart som blekk
Kullsvart hår er trenden som regjerer
for høst og vinter, gjerne med undertoner av plomme eller blått. Hent
frem din indre 90’s goth, og jo mer
shiny farge, jo bedre!
2. Brent kobber
Den kalde, askeblonde fargen som
var i vinden forrige sesong, skiftes nå
ut med brent kobber. For den som
vil stikke seg mer ut, finnes det også
avantgardetrender for blodrødt, gult
og oransje.

Ny fargekolleksjon fra Wella Professionals.

Accessories
Trenden for accessories er fortsatt sterk, og på
visningene var det hårbøyler, diademer, spenner, fjær og rosetter i fleng. Versace viste vakre
hårspenner pyntet med juveler og steiner, mens
Chanel kunne by på mange forskjellige typer
hårpynt. Andre som viste accessories var Balmain, Simone Rocha og Paco Rabanne.

3. Kalde nyanser av sjokoladebrunt
Brunfargene skal nå være veldig mørke og kalde, og minne om de mest
eksklusive og fyldige sjokoladene.

Androgynt for
begge kjønn
Det androgyne er fortsatt en het
inspirasjonskilde, ifølge en ny trendrapport fra Björn Axén. Jenter klipper
seg helt kort eller barberer seg med
høvel, mens gutter får en mykere
look med frisyrer som følger hårets
grunnform og tekstur, og der virvler
kan være med på å forme klippen.
Undercuts kommer tilbake på forskjellige måter, men mest for jenter.
For gutter kan det være aktuelt med
permanent for å få en kul surfelook,
eller en mykere og mer leken tekstur.

The Blonds.

70-talls disco
Glamorøse bølger, volumiøse krøller
og komplett disco-feber! Michael
Kors viste frem store krøller og
omfangsrike afros, mens The Blonds
var inspirert av disco og gangsters,
med et hint av Jerry Hall.
Dion Lee.
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DUFT

Moderne og maskulint
Spirit of the Brave er skapt av parfymøren Carlos
Benaïm fra IFF. Han bestemte seg for å fornye
den friske og grønne duftfamilien fougère (fern)
ved hjelp av ultra-maskuline, harpiksaktige noter
av sypress.
Duften er en hyllest til Neymars solrike hjemland
Brasil. Den kombinerer friske plantenoter med en
varm og harpiksaktig base, med tonkabønner og
labdanum, for en moderne neo-fern effekt. Sitrus

hører også med i miksen, og tilfører energi.
– Fern-familien er for meg synonymt med
herreduft, og gir en unik friskhet. Duften er også
luksuriøs, og inneholder en like stor andel naturlige ingredienser som noen av de mest kostbare
high end-produktene i markedet. Faktisk inneholder parfymekonsentratet 30 prosent naturlige
ingredienser, noe som underbygger elegansen
og kvaliteten, sier Carlos Benaïm.

SPORTY SAMARBEID
Den karismatiske fotballstjernen
Neymar Jr har millioner av følgere
i sosiale medier, og er en god match
for Diesel Fragrances med den nye
duften Spirit of the Brave.
Tekst: Kristine Rødland

Det er første gang Diesel samarbeider med en
kjent idrettsutøver, og lanseringen markerer
10-årsjubileet til den knyttneveformede
signaturduften Only the Brave. 10 er også
nummeret på trøya til Neymar Jr, som spiller
for Paris Saint-Germain og Brasil, og han har
vært fotballproff i 10 år.
Diesel har en sterk posisjon i det selektive
herreduftmarkedet i Frankrike, Tyskland og
Storbritannia, og håper at samarbeidet med
den brasilianske superstjernen skal styrke
merkevaren i Asia og USA.
Neymar Jr fungerer ikke bare som ambassadør og frontfigur, men har også vært
involvert i utviklingen av duften.
– Jeg har vært veldig engasjert helt siden
starten, og har vært med på de viktigste
avgjørelsene. Særlig valget av selve duften, for
den måtte relatere seg til min person og
det jeg liker. Jeg ville ha en duft som
er frisk og elegant, og som kan
gi meg energi og selvsikkerhet i hvert øyeblikk av
livet mitt, sier han, og
legger til at han er godt
fornøyd med resultatet.
Neymar Jr er kjent for
sine tatoveringer, og har
dekket store deler av kroppen
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Neymar Jr liker lukten av en tallerken fylt med ris, bønner, biff og stekte poteter. – Det tar meg tilbake til Brasil.
Et måltid med familien, sier han.

med gråsvart blekk. Han har mistet tellingen,
og forteller at de alle bærer på historier og
viser til ulike faser i livet hans.
Tatoveringene er også
viktige for den nye duften, og
flakongen er utformet med
det samme løvehodet som
han har tatovert på
neven.
– Mine to første

Spirit of the Brave
markerer 10-årsjubileet
til Diesel-duften Only
the Brave, og er formet
som en knyttet neve i
sort og gull. Neven er
dekorert med Neymars
egen løvetatovering.

tatoveringer hedret moren min og søsteren
min, jeg tatoverte navnene deres på armen.
Jeg har ingen tatoveringer som er «viktigere»
enn andre, de er alle relatert til livet mitt.
Men om jeg måtte velge, ville jeg tatt den
som viser ansiktet til sønnen min, sier han.
Løvehodet er laget av Thieres Paim, som
også står bak mange av de andre tatoveringene Neymar Jr har på kroppen.
– Løven er et dyr som representerer lederskap og styrke, noe som gjør at jeg identifiserer meg med den. Jeg synes også den er veldig
vakker. Vi valgte et bilde der ansiktet til løven
er bestemt og fokusert. Jeg elsker den tatoveringen, det er en av mine favoritter, sier han.
Et annet nøkkelord for duftprosjektet er
«bravery», som betyr dristighet og mot – en
egenskap som ofte er avgjørende for å oppnå

– Jobben som fotballspiller
krever selvsikkerhet. Har vi
ikke det, kan vi ikke oppnå
noe, sier Neymar Jr.

Den brasilianske superstjernen er blant annet kjent
for sine tatoveringer.

suksess. Neymar Jr har tatovert ordet osadiá,
som betyr omtrent det samme, på den ene
ankelen.
– Du må ha mot i livet hvis du vil oppnå
store ting, uansett hvilket yrke du har.
Han forteller at han ser seg selv som en
modig person, som våkner opp hver dag for å
kjempe og vinne en god kamp.
– Livet til en profesjonell idrettsutøver på
mitt nivå kan være fylt med motgang. Det
kan være mange hindre i veien, men jeg gir
ikke opp, for jeg vet hva jeg kan få til, og jeg
hjelper mine lagkamerater. Slik er det også i
mitt personlige liv, sier Neymar Jr.
Han har lært av sine seiere, og kanskje særlig av sine tap, og forteller at han var mindre
sikker på seg selv før i tiden.
– Jeg har vunnet mye, men har fortsatt mer
å gå på, og er ennå ikke fornøyd med hva jeg
har oppnådd på fotballbanen. Men i mitt
personlige liv føler jeg meg allerede som en
vinner, for jeg har klart å gi min familie et
bedre liv, og hjelpe mine venner. Min største
bragd i livet er min sønn, sier han.

Award-winning
British Grooming
Eksklusiv distributør i Norge: Mentellow Beauty Brands
Fredrikstad // +47 908 61 288 // info@mentellow.com
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Vi skreddersyr induviduelle øyenbryns
startpakker for deg, samt holder egene
øyenbrynsstyling kurs for din klinikk.

Sjekk ut vår nye innovative
high tech Orb Kit pod.
En liten rålekker voksvarmer uten ledning.
Aldri før har voksing vært så mobilt og enkelt.
Ta kontakt, og vi skreddersyr den perfekte
vokspakken for din klinikk.

Ønsker du mer info, kontakt:
karensofie@beautyproducts.no eller tlf: 23191000



HUD

VELGJØRENDE ROSER

Babor Rejuvenating Face Oil er en lett
roseolje som tilfører lipider.

DET BUGNER AV PRODUKTER MED ROSER.
IKKE BARE DUFTER DE DEILIG, MEN DE GIR
OGSÅ MASSE FUKT OG GLØD TIL HUDEN.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: iStock og produsentene
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Lancôme Rose Milk Mist og
Rose Sorbet Cryo-Mask inneholder
rosevann.

–D

et finnes mange produkter
med roseolje på markedet nå,
fordi den har så mange gode effekter, sier
Anne Cole Arnesen, som er Trainer for
Babor i Norge.
Babor har hatt en sort rose i logoen
siden 1956, og har nylig lansert
eksklusive Grand Cru-ampuller i
rosa, hvitt og sort. De inneholder
tre forskjellige roseekstrakter, og
kan brukes som en sju dagers kur.
I tillegg har de laget en luksuriøs,
Anne Cole
50 minutters antirynke-behandling
Arnesen er Trainer der de blant annet bruker den rosa
for Babor.
Grand Cru-ampullen med ekstrakt
av damaskusrose.
– Med Grand Cru har rosen endelig fått
den plassen den fortjener, også i ampullen.
Anne Cole Arnesen forteller at uttrekk
fra damaskusrose stimulerer kollagenproduksjonen og forlenger livssyklusen til
hudceller.

Lancôme-rosen inngår i et
eksklusivt kompleks av roser
som brukes i den nyrenoverte
Absolue-serien.

– Det gir en fastere og glattere hud, og
skaper en rask antirynke-effekt. Under
rosebehandlingen masserer vi også med
Babor Rejuvenating Face Oil, en lett
roseolje som retter opp lipidbalansen i
huden. Vi avslutter med en spesiell Grand
Cru salongmaske som er dynket med
roseolje og arganolje. Det er en antirynke
fleecemaske med damaskusrose som
reduserer synligheten av linjer og rynker,
utdyper hun.
Roseolje er en allsidig ingrediens, og
gir forskjellige effekter alt etter hvilke roser
man velger å bruke.
– Roseolje kan være rensende, detoksifiserende og antiinflammatorisk. Den kan
forebygge akne, virke balanserende, dempe
aldring og gi fuktighet. Tar man den oralt,
virker den stimulerende for fordøyelsen, og
den kan tilsette smak i mat.
I aromaterapien brukes roseolje som

en terapeutisk olje mot angst, sorg og
depresjoner. Den virker stimulerende på
blodsirkulasjonen, og brukes til behandling av for eksempel PMS og infertilitet.
Den benyttes også til å rense sår og stoppe
blødninger, hudinfeksjoner og eksem.
Det er en eksklusiv olje, og det kreves
4 000 til 10 000 kilo blomster for å lage
1 kilo roseolje. Siden oljen er så kostbar
å fremstille, blir det laget mange forfalskninger og etterligninger. Falsk roseolje
inneholder ofte geraniumolje (rosengeraniumolje) eller syntetiske aromastoffer,
påpeker Anne Cole Arnesen.
Det sies at olje fra nyperoser
inneholder mye vitamin C, men dette kan
være en myte. Ferske nyperoser har mye
C-vitamin i skallet, men ikke i frøene,
og det er disse som gir olje. Dessuten er
C-vitamin vannløselig, noe som også spiller inn når man skal vurdere effekten.

Darphin Petal Infusion Lip Oil med roseblader.

Rosens effekt
på huden
∙ Essensielle oljer fra rose er antibakterielle og naturlig rensende, og vil derfor ha
god effekt på kombinert hud.
∙ Roseolje virker beroligende på huden,
og vil derfor redusere rødhet og roe ned
solbrenthet og rosacea.
∙ Rosens naturlige oljer bidrar til å kapsle
fuktighet inn i huden.
∙ Rosevann er naturlig sammentrekkende, og brukes ofte i tonere.
∙ Rose har en beroligende effekt på
sinnet, samtidig som den også virker
oppløftende.
Korres Wild Rose Collection jevner ut hudtonen og bidrar til å redusere tegn på tidlig aldring. Serien består av ni produkter.
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Darphin Rose
Hydra-Nourishing
Oil Cream inneholder
et trippelkonsentrat
av rose.

Olje fra nyperoser inneholder likevel mye betakaroten,
som er en antioksidant, samt A-vitamin. I tillegg er den
rik på omega-3 og -6, og derfor uansett nyttig for huden.
I det siste har det kommet mange hudpleienyheter som
baserer seg på rose. Det naturlige, greske merket Korres
har lansert en stor Wild Rose-serie som er beriket med
villroseolje og vitamin C.
The Wild Rose 24h Cream var det første produktet
Korres lanserte i 1996, og det ble en global bestselger og
kjendisfavoritt. Nå har de forbedret formelen, og lagt til
flere nye produkter som tilfører fuktighet og glød.
Et annet merke som flittig benytter seg av rose er Lancôme. Faktisk har de et helt eget eksemplar av arten.
Den såkalte Lancôme-rosen er et resultat av flere tusen
foredlingsforsøk, og ble valgt blant annet for sin skjønnhet og motstandsstyrke. Ved hjelp av en bioteknologisk
ekstraksjonsprosess forvandles den til en eksklusiv hudpleieingrediens, som blant annet brukes i den nyrenoverte
Absolue-serien.

CO-LOCATED WITH

NOW INCLUDING

Scandinavia’s
leading sustainable
living event
Natural Health & Beauty Scandinavia gives
retailers and senior buyers in the eco living sector,
the very latest beauty and self-care trends.

Elemis Pro-Collagen Rose Cleansing Balm inneholder nyperoseolje og
et engelsk roseekstrakt.

As a part of Eco life Scandinavia and co-located
with the Nordic Organic Food Fair, the
combined shows will host over 500 exhibiting
companies showcasing the very best natural and
organic products, from the Nordic region and
around the world.

Eco Life Scandinavia is a fantastic
place to meet new and existing
contacts. Plus, I found some
exciting products which I had not
heard about before. I look forward
to next year!”
PEKKA LEHTINEN, CEO GREEN ROOM

Babor Grand Cru Ampoule Concentrates inneholder ekstrakter fra
tre forskjellige sorter roser.

Book your FREE trade ticket for
13-14 November 2019 at ecolifeshow.com
quoting campaign code: ELSUK112
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De viktigste trendene
Forbrukerne etterspør produkter som er
effektive, biologisk nedbrytbare og bra
for både kroppen og miljøet.
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* Bærekraftsbegrepet utvides.
* Skjønnhetsrutinene blir enklere og færre.
* Større fokus på multifunksjonelle produkter.
* En eller få superingredienser.
* Mer moderne økodesign.
* Mer high-tech og mer forskning.

BÆREKRAFT
– en trend i tiden

I skjønnhetsbransjen omfatter bærekraft alt fra produktutvikling og valg
av ingredienser, til forpakninger og
design. Vi ser også en utvikling der
vi får flere multifunksjonelle produkter, og færre eller enklere rutiner.
Tekst: Gunilla Kempe
Foto: Unsplash

Bærekraft er i ferd med å bli en avgjørende
konkurransefordel, men for at et produkt
skal klassifiseres som 100 prosent bærekraftig,
kreves det i dag mye mer enn bare å benytte
bærekraftige ingredienser.
Hele kjeden inkluderes, fra et godt arbeidsmiljø med rettferdige lønninger, til alle ledd
i produksjonsprosessen med forpakninger og
transport. Stadig flere virksomheter vedtar
for eksempel tiltak for å minske forbruket av
forurensende plast i forpakninger og formuleringer, og noen reduserer også mengden av
ressurskrevende vann som ingrediens.
– Som i alle bransjer skjer det en gradvis
modning når det gjelder disse spørsmålene,
sier Anna Högberg fra Futerra, et internasjonalt konsulentselskap innen bærekraft med
kontorer i London, New York, Mexico og
Stockholm.
Mens vi for et par år siden ble møtt av
enkle og noen ganger tomme argumenter, ser
vi nå en økende bevissthet rundt bærekraftproblematikken både i produksjonsleddet og
hos forbruker.
Det handler om sosiale forhold, energiforbruk, ingredienser, forpakninger og transport.
Og enda mer interessant er det at inkludering
og mangfold, klima og vannforbruk kommer
inn på agendaen.
Kosmetikkprodukter er ikke lenger bare
fysiske objekter, men har også en effekt på
individ-, samfunns- og klodenivå.
Men av og til kan forskjellige miljø- og
helsekrav kollidere, mener Emma Bergqvist

ter som føles luksuriøse i flotte forpakninger,
og som samtidig er bærekraftige og biologisk
nedbrytbare. Trenden henger sammen med
at vi blir stadig flinkere til å kommunisere
fordeler med bærekraft, og ikke lenger må ty
til klisjeer for å overbevise kundene.
– Men det handler også om en større trend
innen mote, skjønnhet og livsstil der ekthet,
enkelhet og renhet har blitt
moderne og hipt. Vi har fått
«functional food», rene materialer i interiører og konsepter
som Arket og Asket, sier Anna
Högberg.
Den voksende trenden
Et beslektet fenomen som nå
for bærekraft gir oss flere
også gjør sitt inntog i Norden, er
enkle produkter med en
A-Beauty; Australian Beauty.
avskallet design. Samtidig ser
– Australia er langt foran oss
vi også at våre skjønnhetsrunår det gjelder kule økoproduktiner blir mindre tidkrevende
Emma Bergqvist.
ter der bærekraft er et miniog med færre steg, som en
mumskrav, sier Emma Bergqvist.
kontrast til K-Beauty.
Vi får flere produkter med multifunksjon,
De naturlige produktene blir også stadig
alt-i-ett, og flere produkter som fokuserer på
mer high-tech, og man benytter seg oftere av
få, men høyeffektive ingredienser – eller en
avansert forskning.
eneste superingrediens.
– «Organic meets science» er en voksende
– Dette kan være alt fra et bær til en del
trend, sier Emma Bergqvist.
av et ekstrakt, eller en ingrediens fra noen
Det handler helt enkelt om mer vitenskap
av verdens mange medisinteknikker, fastslår
bak produktene, og flere glassampuller med
Emma Bergqvist.
høyeffektive ingredienser. Et eksempel er det
Anna Högberg peker på at vi stadig leter
australske merket Nvey Eco, som tilsetter
etter mirakelløsninger på våre problemer.
stamceller fra bøkeknopper i sine antiage– Interessant ut fra et bærekraftig ståsted
formuleringer.
er vår tiltro til magiske planter, som vi finner
Samtidig blir forbrukerne stadig mer bevispå et eller annet fjerntliggende sted, og som
ste, og stiller strengere krav til både selskaper
skal revolusjonere huden vår fra bunnen.
og produkter.
Regnskog-planter og odde ingredienser er
– Naturlig og økologisk hudpleie og
sannsynligvis ikke særskilt bærekraftige, ettermakeup er en trend som vil fortsette å vokse,
som de gjerne blir forbundet med et større
men man snakker stadig oftere om bæreklimaavtrykk. I tillegg kommer selve innhøskraftig hudpleie og kosmetikk. Det handler
tingen, som muligens kan være problematisk
da ikke bare om innholdet i produktene,
ut fra et perspektiv om biologisk mangfold.
men en helhetstankegang som omfatter både
ingredienser, produksjon og konsumpsjon,
Det skjer også en utvikling med forpakoppsummerer Emma Bergqvist.
ningene. Mens økodesign tidligere var litt
trist og kjedelig, har det nå blitt kult.
Det er et voksende marked for økoprodukfra agenturfirmaet Tree of Brands. Hun er
styreformann i NOC Sweden, en bransjeorganisasjon for naturlig og økologisk hud- og
skjønnhetspleie.
– Et syntetisk fremstilt produkt kan være
bærekraftig og lett nedbrytbart ut fra et
miljøperspektiv, men likevel innvirke negativt
på menneskers helse. Mens et naturlig og
velgjørende produkt kan ha
en forpakning som krever
mye energi for å fremstille og
bryte ned, påpeker hun.
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Bærekraft blir en stadig viktigere konkurransefordel. Hvordan jobber
skandinaviske produsenter og merkevareeiere med denne tematikken?
Tekst: Gunilla Kempe

IDUN Minerals
GÖRAN AGARDH, ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Hvordan jobber dere med bærekraft?
– Det absolutt viktigste er å unngå såkalt
«greenwash» – å gjøre noe for syns skyld.
Vi har i dag to personer som jobber med
«corporate social responsibility» (CSR), og vi
går gjennom alt av forpakninger og transport
for å minske vårt miljøavtrykk så mye som
mulig. Vi jobber med mange av de store
organisasjonene, og selvfølgelig med apotekene som har høye krav.
Vi har en bærekraftspolicy som både omfatter miljøforhold og sosiale og økonomiske
forhold, da de har like stor betydning for
utviklingen. Policyen handler om mangfold,
likestilling, arbeidsvilkår, energiforbruk,
produktutvikling og transport. Vår
identitet har alltid vært sterkt koblet
til rene og skånsomme ingredienser,
det ligger i IDUNs DNA.
Hva betyr bærekraft for dagens og
fremtidens forbrukere? Er det en stadig
viktigere konkurransefaktor?
– Vi våger å gå så langt som å si at
det vil være helt avgjørende. Akkurat
som trykket har økt i moteindustrien,
ser vi sakte, men sikkert at det også
øker i vår bransje, noe som er veldig
positivt og en herlig utfordring. Det
viser at forbrukerne gjennomgående er mer
interesserte og kunnskapssøkende, og det vil
påvirke selskapene. Fremtidens forbrukere
vil ikke akseptere varemerker som unnviker
transparens.
Hva er deres viktigste bærekraftsmål?
– Forpakninger, transport og sosiale
forhold står høyest opp på prioriteringslisten.
Med sosiale forhold mener vi arbeidsforhold,
både internt på vårt hovedkontor og hos våre
leverandører. Vi gjennomgår nå alt av emballasje for å minske mengden plast og øke
muligheten for gjenvinning. Vi ønsker også
å benytte oss av grønnere transportmidler i
størst mulig grad.
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Moisturizing Face Mask.

Hvordan ser utenlandske markeder på ScandiBeauty, som nå erobrer verden, ut fra et bærekraftperspektiv? Hvordan har dette påvirket
ekspansjonen deres?
– Det er dessverre et ikke-spørsmål i mange
av våre markeder. Vi merker nesten ikke noe
til dette utenlands. På sikt vil det være viktig,
men ikke akkurat nå.
Hva er fremtidens største utfordring?
– Å kombinere luksus med bærekraft. Selv
om vi synes at alle skal være vakre med nettopp våre produkter, så selger vi en luksusvare,
og den kan ikke være kjedelig. Vi må gjøre
bærekraft lønnsomt, og det skal vi få til.

Göran Agardh.

IDUN Minerals

Skjønnhetsmerke basert på rene
mineraler. I sortimentet inngår hud- og
makeup-produkter samt produkter
for negler og hår. Hovedkontoret er i
Stockholm og produksjonen foregår
i Sverige, Tyskland og Italia. IDUN
Minerals selges i blant annet norske og
svenske apotek.

PERFECTLY NATURAL BEAUTY
John Masters Organics tilbyr luksuriøse hårpleieprodukter med en stor andel økologiske ingredienser.
Med fokus på naturlige ingredienser og formuleringer framstilt helt uten kjemiske og syntetiske
tilsetningsstoffer som effektivt tar vare på både mennesker og miljø.

NYLANSERING

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli forhandler av John Masters Organics.

LEVERANDØR AV JOHN MASTERS ORGANICS: HEXA AS | TLF 73 83 37 60
JOHN MASTERS ORGANICS NORGE

@JOHNMASTERSORGANICS_NORGE
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Maria Nila

Hårpleiemerke med 100 prosent
veganske produkter, utviklet og
produsert i Sverige. Produksjonen
foregår i Helsingborg, hovedkontoret er i Stockholm og de har
100 ansatte inkludert selgere.
Maria Nila setter nå opp et
salgsapparat i Norge, og satser
dermed også stort i vårt marked.

Alexander Arnheim planter trær i samarbeid med The Perfect World Foundation.

Maria Nila
ALEXANDER ARNHEIM, HEAD OF MARKETING NORDICS & COMMUNICATIONS
Hvordan jobber dere med bærekraft?
– Vi vil gi tilbake til dyre- og naturlivet i
et langsiktig perspektiv, og ha en produksjon
og en organisasjon der bærekraft spiller en
sentral rolle.
Fabrikken vår i Helsingborg drives med
solceller, det finnes et system for å gjenbruke
vann og varme i produksjonsanlegget, forpakningene er klimakompenserte og vi lager 100
prosent veganske produkter.
Vår miljøpolicy omfatter alt fra reiser og
arbeidsmiljø til det å bevare naturressurser. Vi
oppfordrer våre ansatte til å gjøre det de kan
Head & Hair HEAL
Shampoo og Conditioner.

for å minske selskapets miljøpåvirkning. Alle
forventes å gjøre sitt beste for å minimere
våre klimautslipp.
Hva betyr bærekraft for dagens og fremtidens
forbrukere? Er det en stadig viktigere konkurransefaktor?
– På grunn av en øket mengde skjønnhetsprodukter på markedet, er konkurransen større
enn noensinne. Vi ser en «grønn bølge» som
blir stadig sterkere, og tenker hele tiden på hva
vi kan gjøre bedre for oss selv og våre kunder.
Forbrukerne blir mer bevisste på sammenhengen mellom hvordan vi lever, spiser og
oppfører oss, og hvordan det påvirker kloden.
Vi håper at den innsikten skal synke enda
mer inn, og at flere selskaper i bransjen tar til
seg den grønne tenkemåten slik at dyrelivet
og naturen ikke skades av vår forfengelighet.
Hva er deres viktigste bærekraftsmål?
– Vi vil tilby verden bærekraftig skjønnhet
på en profesjonell, bevisst og leken måte. Det
overgripende målet er å være miljøledende
i all forretningsvirksomhet og som orga-

nisasjon, og å løpende arbeide for å følge
miljøstandarden ISO 14001.
Klimakompensasjon spiller en sentral rolle,
men vi ønsker også å gi mer til veldedighet,
og arbeider med organisasjonen The Perfect
World Foundation. De seneste årene har
Maria Nila donert 430 000 kroner blant
annet til arbeidet med å redde verdenshavene.
Hvordan ser utenlandske markeder på ScandiBeauty, som nå erobrer verden, ut fra et
bærekraftsperspektiv? Hvordan påvirker dette
ekspansjonen deres?
– Våre utenlandske markeder ser selvfølgelig på dette som en stor fordel. Scandi-Beauty
har et godt rykte, og det skapes ved at alle
aktører gjør sitt beste for en bærekraftig
virksomhet.
Hva er fremtidens største utfordring?
– Våre mål og visjoner handler om å bli en
global leder innen bærekraftig skjønnhetspleie. Utfordringen er å få hele skjønnhetsindustrien til å gå mot samme mål hva gjelder
bærekraftig utvikling og produksjon.

HAUTE NUTRITION
DRY SKIN

NOURISHES,
ENHANCES,
ILLUMINATES
Face - Body – Hair

Macadamia - Cameline – Raisins
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LÖWENGRIP
PINGIS HADENIUS, ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG MEDGRUNNLEGGER
Hvordan jobber dere med bærekraft?
– Vi streber alltid etter å utvikle bærekraftige, skånsomme og effektive produkter. Men
vi bryr oss ikke om en ingrediens er syntetisk,
økologisk eller vegansk, men velger den som
er best for formuleringen, mennesket og
miljøet.
Vi jobber med ledende svenske fabrikker,
med fokus på en effektiv og miljøvennlig
produksjon. Vi er også medlemmer i FTI,
som samler inn papir og emballasje til gjenvinning.
Bærekraft er en nøkkelkomponent i
Löwengrips DNA. Det gjennomsyrer hvert
produkt vi lager og hver beslutning vi tar. Vi
streber etter minimalt med avfall, og bruker
bare miljøvennlige forpakninger. Produktene
skal kunne brukes til siste dråpe, ingenting
skal gå til spille hvis det ikke er nødvendig.

Derfor selger vi forpakninger med feiltrykk
eller skader til redusert pris.
All produksjon foregår i Sverige, og er
planlagt for å påvirke klimaet så lite som
mulig. Vi streber etter å skape formuleringer med færrest mulig ingredienser, uten å
kompromisse med effekten og stabiliteten til
produktene.
Hva betyr bærekraft for dagens og fremtidens
skjønnhetskonsumenter? Er det en stadig viktigere konkurransefaktor?
– I takt med at vi blir mer bevisste på vår
innvirkning på kloden,
øker kravet til et
bærekraftig helhetssyn
som både handler om
produktutvikling, produksjon, arbeidsklima

Styling & Texture
Volumizing Lotion.

og miljø. Ja, bærekraft er en stadig viktigere
konkurransefaktor. Dagens forbrukere vil vite
hva hun eller han konsumerer, og hva som er
bra for miljøet.
Hva er deres viktigste bærekraftsmål?
– Å fortsette å produsere på miljømessig
beste måte, samt å ha et bærekraftig arbeidsmiljø. Med vår internasjonale vekst håper vi å
spre miljøtankegangen til resten av verden, og
at jeg og Isabella – som bevisste, kvinnelige
entreprenører – kan være forbilder.
Hvordan ser utenlandske markeder på ScandiBeauty, som nå erobrer verden, ut fra et bærekraftsperspektiv? Hvordan har dette påvirket
ekspansjonen deres?
– Sverige anses som et foregangsland innen
miljøspørsmål og når det gjelder «work-life
balance». Det internasjonale markeder liker
med Löwengrip, er at vi utvikler effektive
produkter som samtidig er skånsomme for
huden og miljøet. At et fåtall produkter gir
et fantastisk resultat. Dette som en motsats
til K-Beauty, som innebærer mange steg,
produkter og mye tid.
Hva er fremtidens største utfordring?
– At land som er i en vekstfase må lære
seg å ta hånd om miljøet. Vi ser en farlig
utvikling i Afrika og Asia, India og Kina.
Vi må alle begynne å agere på en måte som
er mikroøkonomisk sunt for miljøet, ellers
kommer vi til å ødelegge jorden. Det er
skremmende når strender oversvømmes av
plast og søppel. Plasten i våre hav er en stor
miljøtrussel.

Löwengrip
Skjønnhetsmerke grunnlagt av Isabella
Löwengrip og Pingis Hadenius med
fokus på kvalitetsprodukter.
All produksjon foregår i Sverige, og
hovedkontoret er i Stockholm.
Löwengrip er i en etableringsfase i
Norge, og har allerede lykkes med
distribusjon til flere gode butikker, deriblant begge Illums Bolighus i Oslo og
et utvalg større H&M-butikker. I tillegg
er merkevaren på plass i flere uavhengige butikker, blant annet noen
Skin Tonic-parfymerier.
Pingis Hadenius.
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POWERFUL SCIENCE
REAL SOLUTIONS

www.trademade.dk / info@trademade.dk

Logoen er inspirert
av runer.

Merket knytter seg opp mot den voksende trenden for Scandi-Beauty, og vil gjerne også prøve seg i andre markeder.

Orkla lanserer Eir Scandinavia, en hudpleieserie med høyt innhold av
naturlige ingredienser. Bærekraft er en viktig del av konseptet.
Tekst: Kristine Rødland

NORRØN INSPIRASJON
– Navnet Eir spiller på det nordiske, og i
norrøn mytologi var Eir en gudinne for legekunst. Logoen er inspirert av runer, og virker
litt hardere og tøffere enn det som er vanlig
i beautyverdenen. På emballasjen ser vi også
Yggdrasil, verdenstreet som omfavner jorden
med sine grener, sier Nina Sofie Skalstad,
som er New Business and Innovation Manager i Orkla Home & Care.
Siden 2016 har hun jobbet i startup-avdelingen Orkla New Business, der hun har vært
med på å utvikle Eir fra scratch. Avdelingen
har fire personer som er dedikert til prosjektet, og har nå tilsatt en ny medarbeider på
deltid som skal jobbe med markedsføring og
innhold i sosiale medier.
Sonja Wigert Næss, som er Spa Manager
på Norefjell Ski & Spa og medeier i Klinikk
V på Majorstua i Oslo, har også vært med
ganske lenge i prosjektet.
– Hun har hjulpet med å finne ingredienser
og teste produkter, og har bidratt som hudekspert i sosiale medier.
Eir er annerledes enn det typiske Orklamerket, og siden salget av hudpleie i dagligvare er svakt nedadgående, ønsker de å treffe
en ny målgruppe.
– De som handler hudpleie i dagligvare er
gjerne opptatt av pris, og vi opplever at det er
vanskelig å få andre til å «trade ned».
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Vi har gjort mange intervjuer med kvinner
mellom 25 og 35 år, som er primærmålgruppen, og kvinner mellom 35 og 45 år, som
er sekundærmålgruppen til Eir. Det er ikke
mangel på produkter, men mange synes det
er vanskelig å finne det som funker best for
sin hud. Når utvalget er stort, blir det utfordrende å navigere.
Snakker vi om reklame og kommunikasjon,
er det mye som kan virke litt falskt. Vi vil ha
det mer ekte, slik at folk kan kjenne seg igjen.
Mange i vår målgruppe er også gravide for
første gang, og vi ser at de ønsker mer naturlige ingredienser og er i markedet for noe
nytt, sier Nina Sofie Skalstad.
Serien er bygget opp rundt fire superingredienser fra den skandinaviske naturen:
Blåbær, multer, nyper og havre.
– Vi vil ha det enkelt og effektfullt – og
rent, ikke minst.
Produktene har et høyt innhold av naturlige ingredienser, og det har blitt utført ekstra
grundig testing, da det kan være vanskelig å
vite hvordan noen av de naturlige ingrediensene vil reagere sammen under lagring.
– Enkelte produkter er justert og testet
gjennom ti runder for å sikre at de bevarer
sin effekt over tid, og ikke bruker den på å ta
knekken på mikroorganismer, forklarer Nina
Sofie Skalstad.

Konserveringsmiddel finnes i produktene,
og er godkjent av COSMOS for å kunne
inngå i naturlige produkter.
– De som anvendes er bensoesyre og kaliumsorbat. Begge forekommer naturlig, men
de vi har brukt er fremstilt kjemisk, opplyser
hun.

mulig bare én emballasje.
– På øyekrem og lipbalm fikk vi ikke plass
til all lovpålagt informasjon, så disse måtte
legges i kartong. Men det er miljøvennlig
kartong, sier hun.

Serien produseres hos en svensk samarbeidspartner og selges foreløpig kun i egen
nettbutikk.
Bærekraft er en annen viktig del av
– Vi har et mål om å øke distribusjonen.
konseptet. Eir har emballasje av bioplast – en
Når det gjelder markedsføring, samarbeider
type plast som lages av fornybare ressurser.
vi med influencere og har et PR-samarbeid
– Vi bruker en plantebasert plast som
med VASS. Vi gjør en del på Google hva
fremstilles av sukkerrør. Men korkene er av
gjelder søk, noe som er veldig viktig, for
vanlig plast, og det samme er emballasjen til
mange kunder kommer inn den veien. I tilserumet. Vi bruker også litt resirkulert plast,
legg jobber vi med Tise, som er en «bruktbusom er det mest bærekraftige alternativet.
tikk» på app, der vi bidrar med rabattkoder
Men det er vanskelig å bruke resirkulert
og innhold.
plast på myke emballasjer, og
Vår online hudanalyse er en innovativ
produktene må også være av
Nina Sofie
del av konsepen viss størrelse.
Skalstad er
New Business and
tet, og hjelper
Mye av plasten vi benytInnovation Manager
målgruppen å
ter kommer nå fra Brasil,
i Orkla Home &
velge, noe som
men vi ser på muligheten
Care.
jo er et behov,
for å bruke fiskegarn fra
avslutter Nina
norskekysten, altså havplast,
Sofie Skalstad fra
sier hun.
Orkla Home &
Det er også mye dobbelemballering på
Care.
beautyprodukter, men Eir har så langt som
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DMK has over the past 40 years been Building a World of Confidence™ through its unique DMK Skin
Revision™ concept and treatments. Created by the scientific visionary Danné Montague-King, DMK
offers skin revision programs for all ages, skin conditions and ethnicities in more than 30 countries
utilizing DMK Skincare™ home prescriptive products.

REBUILDING SKIN - REBUILDING LIVES
LEVERANDØR AV DMK: HEXA AS | TLF 73 83 37 60
DMK NORGE

@DMKNORGE
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GJESTEN

Team Anita
I KOSMETIKK vil du gjennom dette året møte fire Anita-er med til
sammen 100 års erfaring fra hudpleie- og spabransjen. I hver sin
utgave vil de motivere, inspirere og bidra med sin kunnskap.
– Vi brenner alle for bransjen, og sitter på forskjellig erfaring som til
sammen gjør at vi har flere innfallsvinkler. Vi ønsker å vise at vi er
stolte av yrket, og at potensialet for hudpleierne er stort. Derfor har vi
utviklet et foredrag der vi forteller egne historier og deler av vår kunnskap for å motivere andre hudpleiere til å se alle mulighetene som finnes. Vi har fokus på fremtidens hudpleiere, den faglige kompetansen,
positiviteten og gleden av å være i bransjen, forteller de.

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

NR. 1 ANITA ANKER ENG,
hudterapeut og gründer av inciDerm
NR. 2 ANITA SUNDQUIST,
hudterapeut og NLP coach
NR. 3 ANITA SKAUG, NLP coach,
gründer og prosjektrådgiver
NR. 4 ANITA WINTHER,
fagkonsulent i klinisk psykologi

Hvordan lykkes i bransjen
Kjære deg!

Ønsker du å lykkes, har jeg lyst til å gi deg
noen tips. Legg omtanke og penger i utstyret
ditt, gå på kurs og la de fem sanser guide deg
til en 5-stjerners klinikk.
Den første sans er hva du ser. Hvis du
selv føler at det er litt rotete i klinikken, og at
du kanskje burde pusse opp, så kan du være
sikker på at kunden din synes det!
Spør en god venninne som er dyktig på
interiør: «Hva føler du når du kommer inn i
min klinikk? Blir du avslappet, får du lyst til
å legge deg ned på benken?» Zen handler om
at ingenting skal støte øyet, alt skal være toni-ton, du skal «lande» og lade batteriene, for
så fort du kommer ut blir det støy igjen.
Så er det selve terapeuten, hvordan bør hun
se ut? Privat tøy hører ikke hjemme i en klinikk. Mange går på jobb i T-skjorte og jeans,
noen velger til og med en T-skjorte som viser
magen. Men som terapeut skal du se ut som
en terapeut. Du trenger en pen uniform, og
er den i et stoff som skal strykes, så stryk den.
Mange terapeuter liker også å ha lange
negler, men det hører ikke hjemme når du
gir hudpleie- og massasjebehandlinger. Det
samler seg bakterier under neglene, og du kan
heller ikke utføre en skikkelig massasje med
lange negler. De må gå i ett med fingertuppen, og ikke lenger.

Gjør noen enkle oppgraderinger, og la de fem sanser guide deg til en 5-stjerners klinikk. Foto: Unsplash

Du skal bygge en merkevare, og hvis
kunden opplever salongen din som rotete og
snuskete, så skal det lite til før hun går til en
ny salong som popper opp på hjørnet.
Vær også nøye med utstyret ditt. På samme
måte som du oppdaterer deg på produktnyheter og behandlinger, må du følge med på
nyheter som gjelder utstyr. Prøv å oppgradere
klinikken litt og litt!

Den andre sans er hva du hører. Det
må være rolig når kunden legger seg på
benken din.
Det kan være mye støy i klinikker, og
musikken du spiller må ikke komme fra
radioen, men ha en avslappende «spa sound».
Kunden kommer kanskje stressa fra kontoret,
hun eller han ønsker da å få kople ut i rolige
omgivelser.
En stor suksessfaktor er å virkelig ta kunKOSMETIKK 3 2019 | 39

Har du tid og mulighet, bør du alltid servere kunden noe å drikke.
Foto: Unsplash

den på alvor. Sette av nok tid til konsultasjon,
lytte og gjøre en grundig analyse, ikke bare
legge kunden rett på benken. Det er viktig at
kunden føler seg sett, og er i de beste hender.
Jeg ser at mange jobber på autopilot, og
kunden får da en «samlebånd-følelse».
Den tredje sans er hva du føler. Kom
deg på kurs og få oppgradert behandlingene
dine. Lær deg nye rense- og massasjeteknikker. Det er så lett å tillegge seg vaner, men
kunden bør heller kjenne at du er «up to
date».
Pass også på at kunden ligger godt, er passe
varm, og har det behagelig på benken. Mange
benker trenger virkelig en oppgradering. Nå
får man fantastiske benker med «memory
foam», integrert varme og mange motorer
som gjør at terapeuten jobber riktig og kunden ligger godt.
Den fjerde sans er hva du lukter. Det
skal ikke være noen dominerende og sterke
lukter i en klinikk. Som terapeut skal du
dufte nøytralt. Du kan eventuelt bruke en
frisk splash-duft, men ta ikke på deg tung
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Lær deg nye massasjeteknikker, og pass på at kunden ligger godt på benken.
Foto: Unsplash

parfyme. Tenk på alle som er allergiske, og ta
heller ikke med deg dyr på jobb.
Den femte sans er hva du smaker.
Har du tid og mulighet, bør du alltid servere
noe å drikke. Hva med en lekker glasskaraffel med litt agurk, sitron og mynte. Dette
ser fresht ut og veldig sunt. Server gjerne før
og etter behandling, bare husk å få kunden
innom toalettet før du setter i gang.
Når du driver klinikk og har valgt å drive
butikk, så gjør det! Noen fyller hyllene
med mange forskjellige merker, og kun få
eksemplarer av hvert produkt. Det ser fort
litt hjemmesnekra ut. Du kan ha det sånn på
badet, men i klinikken må du kommunisere
at du driver business. Ha fullt varesortiment,
og kutt heller ned på antall merker.
Ikke vær redd for å ha en varebeholdning.
Du må ha et sortiment som ser ut som en
butikk. Har du kunnskap, bruker tid på kunden og har varer i hyllene, vil du lykkes.

Hilsen fra
Anita Skaug

– Prøv å gå inn i din klinikk med et objektivt blikk,
som en kunde. Tenker du at noe kanskje bør endres, så
gjør det, oppfordrer Anita Skaug.

Trademade distribuerer nisjeduftmerker som Amouage, Tocca og Histoires de Parfums.

NY AKTØR I NORGE
Trademade Cosmetics ble etablert
i København for nesten 15 år
siden, med et brennende ønske
om å bringe nye og friske beauty
brands til Danmark. Nå ekspanderer de til Sverige og Norge.
Tekst: Kristine Rødland

Selskapet kan i dag tilby markedet noen av
de mest innovative og spennende varemerker. De har nettopp overtatt distribusjonen på Dr. Hauschka og Perricone MD
i Norden, og på REN Skincare i Sverige,
men kan også tilby en palett av unike
nisjeduftmerker som Amouage, Histoires
de Parfums, Parfums de Marly og Tocca.
Eier og direktør Heidi Behrens forteller
at satsningen på nisjedufter inngår i en
strategi for å utvikle nye kategorier.
– Nisjedufter distribueres smalt i markedet, til et utvalg av forhandlere som ønsker
å tilby noe ekstraordinært i sublim kvalitet,
og hvor prisen på produktet ikke driver
salget. Forbrukerne er ekstremt lojale når
det gjelder denne typen av produkter, og
forhandlerne kan differensiere seg fra for
eksempel dagligvarehandelen, sier hun.
Service og opplevelser spiller en essensiell
rolle når man vil ha suksess innenfor
nisjedufter.
– I internasjonale stormagasiner som
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Heidi Behrens er eier og
direktør i Trademade
Cosmetics A/S.
Trademade jobber for å
bli en ledende aktør i den
økologiske kosmetikkategorien, og starter nå opp med
Dr. Hauschka.

KaDeWe i Berlin eller La Rinascente i
Milano veier nisjedufter nå mer enn 30
prosent av det totale salget på kosmetikkgulvet. Og det er en helt ny utvikling vi ser.
Trademade Cosmetics jobber i dag
primært med stormagasiner, kosmetikkkjeder, salonger og spa samt helsekostbutikker. Noen av merkevarene – som Hermès,
OPI og Mont Blanc – distribueres kun i
Danmark, mens andre kan distribueres i
hele Norden.
– Vi retter vår oppmerksomhet på å
utvikle forretningsmodeller i samarbeid
med våre forhandlere, som sikrer lojale
forbrukere, profitabelt salg og ikke minst
etterlater våre brands med en langsiktig

berettigelse i markedet.
Vår ambisjon er å bli en foretrukket
partner til våre forhandlere, nå også i
Sverige og Norge. Samtidig vil vi agere
sparringpartner når det gjelder forretningsutvikling. En annen ambisjon er å være den
beste distributør i markedet innenfor den
naturlige og økologiske kategorien, som er
sterkt ettertraktet blant en eksponensielt
voksende gruppe av forbrukere, sier Heidi
Behrens.
Selskapet holder til i nyinnredede
lokaler i København, og har rundt 25
medarbeidere som nå samarbeider med
nye kolleger i Stockholm og Oslo. De har
daglig kontakt med merkevareeierne, og

Trademade Cosmetics
sine merker i Norge
Amouage
Aromatherapy Associates
Dr. Hauschka
Histoires de Parfums
NailsInc.

Parfums de Marly
Perricone MD
Philip Kingsley
Tocca

T!

NYHE

Philip Kingsley er kjent for sine hår- og hodebunnsprodukter.

salgssjef Julie Hansen synes det er viktig å bistå med merkevareutvikling på en global plattform.
– Med en globalisert verden der netthandel, internasjonale webshops og nettsider som tilbyr prissammenligninger
er synlige for enhver forbruker, er det essensielt å harmonisere prisene på et globalt plan.
Som distributør dikterer vi naturligvis ikke prisene på
produktene, men vi forsøker å påvirke merkevareeierne til
å ha samme strategi på et globalt plan. Vi opplever at det er
ødeleggende for et merkes image hvis prisen på den samme
varen tilfeldig varierer over hele verden, sier Julie Hansen.
Hun tror at gjennomsiktighet vil styrke merkevarene i
fremtiden, og jobber for en konsekvent strategi som sikrer
lokal handel, og ikke sender forbrukerne videre til webshops og til taxfree-avdelingen på flyplassen.
– Våre forhandlere må ikke bli showrooms for de merkene vi jobber med, sier hun.

PCA Skin Vitamin b3
Brightening Serum
6% Niacinamide – høyeste nivå på markedet
Behandler pigmenteringer uten bivirkninger/ nedetid

FØR:

ETTER 21 UKER:

Ta kontakt for mer informasjon
Perricone MD er en nyhet i porteføljen.

– love the skin you´re in!

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



NEGLER

CND samarbeider med moteukene i New York og London, og holder seg oppdatert på nye, verdensomspennende trender.

40 år med CND
En av bransjens største innovatører
feirer 40 år. Men vet du hvorfor
CND i dag er et av verdens største
neglemerker? Det hele startet utrolig nok på et tannlegekontor.

Sunne, sterke og blanke negler i moteriktige
farger, med diamanthard holdbarhet og uten
slitasje på naturneglen ved fjerning?
Det er stikkord for Shellac,
salongbehandlingen som
snudde hele neglebransjen på hodet da den
ble lansert i 2010.
Mange kunder
tenker nok på Shellac som en generell
betegnelse på en
neglebehandling, men
Shellac er faktisk paten-

CND Shellac i
jubileumsfarge.

tert og utviklet av CNDs forskerteam.
CND står for Creative Nail Design, og
historien starter på slutten av 1970-tallet, da
tannlege Stuart Nordstrom fikk idéen om å
bruke et materiale for støp av tenner på en
helt ny måte.
Det førte til lanseringen av SolarNail, som
forandret ikke bare fremtiden for Nordstromfamilien, men hele negleindustrien, og i årene
som fulgte har patentene og produktlanseringene vært mange.
NeglAkademiet er den norske distributøren av CND, og de fyller nå 30 år!
I en bransje som ofte preges av «jakten på
det neste store», har de valgt å sakte bygge
sten på sten ved å bringe veletablerte merker
til Norge, og i tillegg investere i faglig utvikling gjennom sitt akademi.
I tre tiår har de utdannet negledesignere
med fagdiplom, og etter hvert har også andre

deler av skjønnhetsbransjen fått innpass. I
dag kan NeglAkademiet tilby utdanning i
alt fra vipper og voksing til microblading og
permanent makeup.
CND er merket som mer enn noe annet
forbindes med dette firmaet, men fjorårets
lansering av Light Elegance har gitt neglekundene en spennende valgmulighet. Laveria
Lashes, som drives av Marina Rasool, inngår
også nå som en del av NeglAkademietfamilien.
Andre merker som i dag tilbys profesjonelle
aktører er blant annet vippebøy fra LashUS,
permanent makeup og microblading fra
Nouveau Contour og voksbehandlinger fra
Depilève og wax:one.

Norwegian Nail Awards – ny prisfest for bransjen
NeglAkademiet markerer 30-årsjubileet med å stifte en ny pris, Norwegian Nail Awards. Jakten på Norges største negletalenter er nå i gang!
Det skal deles ut priser i kategorier som beste salong, beste negledesigner, beste nykommer og beste negle-Instagrammer. Vinnerne skal
kåres av en internasjonal fagjury sammen med stemmer fra publikum, og det hele kulminerer i et skikkelig Award Show i januar 2020.
De nominerte må jobbe profesjonelt i salong og bruke sertifiserte produkter, men alle prisene er selvsagt merkeuavhengige. Det er talent,
ferdigheter og pasjon for faget som teller.
KOSMETIKK er med i fagjuryen, som ellers inkluderer navn som Jan Arnold fra CND, Lezlie McConnell fra Light Elegance, Samantha Sweet
fra Sweet Squared, negleguruen Fee Wallace og Linn Himberg-Larsen fra Tone-Lise Akademiet.
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Lønnsom familiebedrift

iGlow AS seiler opp som en av Norges mest lønnsomme bedrifter,
ifølge nettavisen Ehandel. I 2017 omsatte de for nesten 69 millioner
kroner med et driftsresultat før skatt på nærmere 29 millioner kroner.
Til sammenligning var omsetningen i 2016 på 25 millioner kroner.

Ledende på vippeserum
I 2011 fant Elin Reed Bratten et
nytt og spennende produkt på en
messe i USA – et vippeserum. Det
ble starten på iGlow, som både er
en merkevare og en nettbutikk med
skjønnhetsprodukter.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Hanna Thevik/iGlow og Kristine Rødland

– Jeg hadde en kort karriere som sykepleier
og måtte slutte på grunn av ryggproblemer.
Min bror foreslo at vi skulle reise til USA
på en messe for kosmetikk, kanskje kunne
vi finne noe gøy og starte nettbutikk med
sminke.

Vi fikk en god dialog med de som stilte
ut vippeserumet på messen, og de hadde en
kul og iøynefallende stand. Siden jeg hadde
en venninne som hadde prøvd Stimulash
Fusion vippeserum og fått et flott resultat,
bestemte jeg meg for å satse. Jeg dro hjem,
laget nettside og startet nettbutikk, forteller
Elin Reed Bratten, som er daglig leder i
iGlow AS.
Vi treffer henne i Sandviken i Bergen, der
hun deler lokaler i sjøkanten med den ett år
yngre broren Øystein Reed Bratten, som tok
initiativ til USA-turen. Han selger fotoprodukter i nettbutikken Nfoto, er hennes
rådgiver og mentor, og har mye av æren for at
hun tok spranget over i skjønnhetsbransjen.
I tillegg jobber også den yngste broren Leiv
Reed Lunga i iGlow, så dette er en familiebedrift i ordets rette forstand. Søsknene har hele
tiden hatt en nøktern og forsiktig tilnærming,
og ikke tatt unødig risiko.
– Vi vil bygge stein på stein, og har ikke
lånt et øre.
I oppstartsfasen fikk Elin mye hjelp av
broren Øystein, som allerede hadde god erfaring med å drive nettbutikk gjennom Nfoto.
– Jeg etablerte meg i hans lokaler og fikk
hjelp til å sette opp nettsider. Han har ressurser når det gjelder programmering og
tekniske ting, sier hun.
Vippeserumet ble tatt godt imot i mar-

iGlow Long Lashes Serum ble lansert etter en messetur til USA
i 2011.
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kedet, og gav grunnlag for å drive butikken
videre.
– Vi har utvidet nettbutikken med mange
merker og produkter, har gode relasjoner
med våre grossister, og begynner nå å oppleve
at de oppsøker oss og ikke omvendt. Vi konsentrerer oss mest om kosmetikk og hudpleie.
Brynserumet kom etter vippeserumet, og det
er et stort marked for det også, sier Elin Reed
Bratten.
Hun har økonomiutdannelse i tillegg til å
være sykepleier, og har prøvd litt forskjellig i
sitt yrkesliv; vært innom bank og forsikring,
og i tillegg drevet hagesenter for sin mor i
Nordfjord.
Salg og markedsføring styres av broren
Leiv, som forteller at de var tidlig ute med å
markedsføre seg digitalt. Kjente profiler som
håndballspiller Nora Mørk har vært med på
å fronte merket i sosiale medier og reklamer
på nett.
– Vi kom inn på et tidspunkt der det ikke
var så mange andre som gjorde dette. Det er
først nå det brukes mer på digital markedsføring, enn på TV. Men kostnadene har blitt
høyere og konkurransen øker.
Vi bruker mye tid på kundene våre, og har
tre stykker som jobber med kundeservice. Vi
prøver å behandle folk som om de kommer
inn i en fysisk butikk, og bruker chat, e-post,
Facebook, Snapchat og Instagram for å kommunisere med kundene. Det har blitt et krav
å henge med der folk er, og vi kombinerer
nyhetsbrev på e-post med betalte verktøy, sier

Leiv Reed Lunga.
Det er fortsatt stor etterspørsel etter vippeserum.
– Vi har hatt to år med ganske høy omsetning. Markedet er stabilt, men vi er fullstendig klar over at det svinger og kan gå ned
igjen. Vi fikk en eksplosjon i etterspørselen i
2017, og den ligger fortsatt på et fint nivå.
Vippeserumet og brynserumet selges
først og fremst i iGlows egen nettbutikk, men
også i salonger.
– Vi får forespørsler fra salonger som
ønsker å bli forhandlere, fra nord til sør
i Norge, og produktene finnes nå i cirka
300 salonger. De kjøper alt fra 10 til 400
produkter i slengen. Vi har ikke hatt noen
B2B-strategi, men siden etterspørselen har
vært der, har det kommet litt av seg selv, sier
Leiv Reed Lunga.
Vippeserumet er interessant for vippesalonger og skjønnhetssalonger som et supplement til extensions, for å styrke de naturlige
vippene.
– Vi har ikke olje i serumene våre, til
forskjell fra mange andre merker som bruker
castorolje. Den er fuktighetsgivende som en
pleiekrem eller balsam til håret, men ikke et
virkestoff som får vippene til å vokse.
Virkestoffene i iGlow er oligopeptider,
pentapeptider og andre varianter av peptider.
De stimulerer keratinet som gir bedre vekstmuligheter for hår.
– Hår er som planter, vokser det veldig fort,
så blir det tynt og knekker lett. Serumet virker
både på fylde og lengde. Det kan sammenlignes med et tre, der stammen blir tykkere jo
lenger den blir. Alderen din spiller også inn,
og er du eldre tar det lenger tid før du ser
et resultat. Produktet er vegansk og «cruelty
free», og testet opp og i mente, sier han.
I november 2017 fikk vippeserumet til
iGlow negativ oppmerksomhet i «Helsekontrollen» på TV2, der det ble påvist spor etter
en prostaglandin-analog som ikke var oppgitt
i ingredienslisten. Det er et omstridt stoff
som brukes i noen vippeserum, og som Mattilsynet advarer mot.
– Spormengden de fant i produktet var
forsvinnende liten, og stammet sannsynligvis
fra en kontaminasjon, da dette produseres
både med og uten prostaglandiner i Europa
og USA. Vår respons var å få en egen produksjonslinje i USA, slik at en kontaminasjon
ikke skal kunne skje.
Formuleringen er garantert prostaglandinfri, og dokumentert på både effekt og
skånsomhet. Det er viktig at vi kan stå for
det vi gjør, og det er et søsterselskap av den
opprinnelige produsenten som produserer for
oss i dag, sier Leiv Reed Lunga.

Elin Reed Bratten har gjort suksess med merkevaren iGlow.

iGlow har også mange kunder i utlandet, og ønsker nå å satse mer på nettsalg til
Europa.
– Vi prøver oss forsiktig frem hva gjelder
utlandet, og sender vårt vippeserum og brynserum til privatkunder i Europa. Fremover
ønsker vi å jobbe videre med egen merkevare
og utvide sortimentet. Vi har lyst til å lansere
nye iGlow-produkter, men det er ressurskrevende. Hårserum kan være et interessant
produkt, enten som spray eller med pipette,
sier Elin Reed Bratten og Leiv Reed Lunga.
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Teri Hatcher er glødende
opptatt av kosthold og
sunn livsstil.

PRODUKTNYHETER
A N N O N SE

MATIS
Réponse Vitalité C7 Booster er en 7-dagers boostingkur
med høyeste konsentrasjon av rent C-vitamin på markedet,
som nøytraliserer frie radikaler og
gir antioksidant-effekt. Kuren består
av 79 % rent C-vitamin i sfærer, som
blandes sammen med en aktiveringsvæske og masseres på nyrenset hud
på kvelden. Resultatet blir en glattere
og fastere hud, med jevnere hudtone
og strålende glød (veil. pris kr 999).
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

Livsstilsikonet
TERI HATCHER
Hun driver YouTube-kanalen «Hatching Change»,
som handler om kosthold og hva det vil si å leve
sunt, og er ny global ambassadør for vitamintilskuddet New Nordic Hair Volume.
Teri Hatcher forteller at hun ønsker å være fysisk og mentalt sterk,
og at hun derfor trener og mediterer jevnlig.
– Hele kroppen min må være
New Nordic Hair
sunn,
inkludert håret mitt, sier
Volume er et naturlig vitamintilskudd hun, og innrømmer at håret har
som skal styrke
fått gjennomgå mye opp gjennom
håret.
årene.
– Jeg har ikke alltid vært velsignet med fantastisk hår. Da jeg var
ung, var det krusete med merkelige
virvler som jeg ikke visste hvordan
jeg skulle håndtere. Da jeg var gravid, ble det plutselig tykt og
flott, og etter at datteren min ble født begynte det å bli tynt igjen.
Så startet overgangsalderen, som var som en berg- og dalbane. Det
har nå gått seg til, og jeg føler at jeg er den perfekte kandidaten
for dette tilskuddet, sier hun.
Hair Volume-tablettene inneholder aminosyrer, sink og vitaminer som støtter en sunn hårvekst, og gir viktige næringsstoffer
til hårsekker, hud og negler. Siden Teri liker å trene og lage mat,
pleier hun å ha håret i en hestehale eller enkel knute til hverdags.
– Jeg bruker tørrsjampo og prøver å la være å vaske håret daglig.
Sjampoen og balsamen min er av god kvalitet, det samme er hårbørsten, og jeg bruker varmebeskyttende spray når jeg styler håret.
Når du har passert 50, er det også viktig å gå til legen for å sjekke
hormonnivåene i kroppen, og om du får i deg alle næringsstoffene
du trenger. Sånn sett er det også nyttig å ta denne typen tilskudd.
Jeg føler at det blir som en katalysator for sunn adferd, sier hun.
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DERMALOGICA
Phyto-Nature Firming Serum er Dermalogicas mest avanserte serum noensinne,
og minsker synlighet av fine linjer etter
bare én påføring. Ved åtte ukers bruk
reduseres den synlige aldringen med fem
år! Serumet er dobbel-faset, og består av
en oppstrammende og en løftende del. Den
oppstrammende har biomimetiske peptider
som forsterker hudens naturlige forsvar,
mens den løftende er basert på innovativ
planteteknologi. Begge jobber umiddelbart
og over tid for å stramme, løfte og revitalisere huden (veil. pris kr 2245/40 ml).
Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

SPN NAILS

Silky Base er en revolusjon innen vitaminforsterkning av
neglen! En superholdbar base med nylonfibre og vitaminer
som forsterker svake negler, fyller ut skader og ujevnheter
og gjør neglene motstandsdyktige mot sprekking. Basen inneholder E-vitamin og kalsium, og passer best til tynne negler
som lett knekker. Den herder
selv de skjøreste og mest
krevende neglene, og danner
et holdbart og hardt belegg.
Den er tykk, selv-nivellerende
og lett å stabilisere, og lar deg
forlenge neglen på sjablong
selv opp til 6-8 mm (veil. pris
fra kr 175).
Adora Femme AS
www.msbeauty.no

ANNO NSE

DR. DENNIS GROSS

DRx Spectralite FaceWare Pro – den originale LED-lysmasken designet av Dr. Dennis Gross – har gjort stor suksess
verden over! Kraftfullt LED-lys er en dyptgående ingrediens
med flere positive og hudpleiende effekter. Masken er et
profesjonelt verktøy i behandlingsrommet, og kan også
kjøpes av kunde for hjemmebruk (3 min/dag). FaceWare
Pro har tre programmer:
anti-age, akne og kombi. Den
er klinisk dokumentert, FDAgodkjent og CE-merket (veil.
pris kr 4995).

PRODUKTNYHETER

GO HEALTHY

Regelmessig tørrbørsting av huden stimulerer sirkulasjonen
av blod og lymfe. Det fjerner døde hudceller og bedrer hudens
elastisitet og underliggende bindevev. Huden føles frisk og
får en fin glød. Go Healthy kroppsbørster består av produkter tilpasset ulike hudtyper. Børstene produseres i Europa av
naturlige materialer: lin, aloe sisal og bambus. Produksjonen
er bærekraftig og etter rettferdige prinsipper.
Go Healthy AS
Tlf: 905 30 337
post@gohealthy.no

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

SKINBETTER SCIENCE

THE ORDINARY

Møt de nye AlphaRet® Exfoliating Peel Pads! Ikke bare inneholder de en trippelsyreformulering med melkesyre, glykolsyre
og salisylsyre, men de er også forsterket med Skinbetter Science sitt patenterte retinoid, AlphaRet®. Produktet eksfolierer
huden uten irritasjon, gir en smidigere, mykere og jevnere
hudtone samt reduserer linjer og rynker. Pads-ene er pakket
stykkevis, noe som gjør dem perfekte å ha med på reise.
Strykes forsiktig over ansiktet om kvelden, opp til tre ganger
i uken (veil. pris kr
1195/30 stk).

Endelig er den her – The Ordinary sin første ansiktsrens!
Squalane Cleanser er en mild og fuktighetsgivende ansiktsrens som fjerner makeup og urenheter samtidig som den
holder huden myk og gjennomfuktet. Formelen inneholder
squalane og andre milde lipofile estere.
Rensen varmes opp mellom hendene før
den masseres inn på et tørt ansikt. Da vil
konsistensen endres fra en balm til en
klar olje. Den er ikke-komedogen,
såpefri og mild nok til å brukes
daglig uten å tørke ut huden,
noe som gjør at den passer til alle
hudtyper (veil. pris kr 99/50 ml).

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

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

BARE MINERALS

ELEMIS

Vær kreativ og leken med disse nye og
innovative pudderne for øyne og kinn!
Bounce & Blur Collection er lett å bruke,
og består av to lekre øyeskyggepaletter
og fire blusher. Du kan selv tilpasse
intensiteten, og få en myk finish eller en
markant og dramatisk
look, uten børste. Den
fingertupp-vennlige og
lette pudderformelen
vil ikke sette seg i fine
linjer eller drysse, men blende sømløst,
og huden etterlates med en soft-fokus effekt.

«Shake up your skincare routine» med to nye Superfood
Boosters: konsentrert som et serum, men nærer som en olje.
Superfood AHA Glow Booster med
blant annet fermentert gresskar og
acerola kirsebær vil skånsomt fjerne
døde hudceller og gi en ny, frisk glød.
Superfood CICA Calm Booster
med blant annet biotransformert
cica (tigerurt) og fermentert agave
vil bidra til å dempe rødhet, og virke
beroligende på sensitiv og fuktfattig
hud (veil. pris kr 449 pr. stk).

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

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

JOHN MASTERS
ORGANICS

John Masters Organics har fremstilt en omfattende hårpleieserie med utsøkte økologiske kvalitetsingredienser. Disse
produktene gir enda bedre resultater,
enda finere hår og enda mer velvære
for deg. Serien er fremstilt helt uten
syntetiske tilsetningsstoffer, så håret
ditt får den pleie det fortjener. Her
finner du både sjampo, balsam, kur,
masker og stylingprodukter for alle
hårtyper.

AN N O N SE

REAL TECHNIQUES
Store + Protect + Go! Et lenge etterspurt fenomen er endelig
tilgjengelig i markedet. Premium Sponge Case er laget av
praktisk silikon, som gir effektiv beskyttelse av makeupsvampen din. Passformen er perfekt utformet for Miracle
Complexion Sponge, og inkluderer velformede ventilasjonshull som gjør at svampen kan puste mens
den ligger i vesken (veil. pris kr 109).
Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no
realtechniques.com

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

BABY FOOT

DR. SCHRAMMEK

Den ultimate fotbadpakken med fotsalt og oppblåsbart
fotbad! Baby Foot Bath Spa er flott å bruke før og under
peelingprosessen med Baby Foot, for å rengjøre føttene og
øke blodsirkulasjonen. Fotsaltet inneholder naturlige, aktive
ingredienser som mykgjør huden og fjerner smuss (papain
enzym) og bidrar til å eksfoliere og åpne huden (baking soda).
Perfekt for hjemmespa (veil. pris kr 259).

Soft Foam Cleanser er et renseskum for alle hudtyper. En
god rens er første steg til en sunn hud i balanse. Unikt for
Soft Foam Cleanser er at den er effektiv, men
samtidig skånsom, med milde rensestoffer og
pleiende ingredienser. Huden rengjøres grundig
uten å tørkes ut eller belastes uheldig. Produktet fjerner makeup, talg, svette, smuss og
forurensning effektivt, og etterlater huden ren
og myk. Naturlige virkestoffer som allantoin og
inositol tilfører fuktighet, beskytter mot ytre
påvirkning og støtter hudens helningsprosess
(veil. pris kr 345/120 ml).

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

Dermelie AS
post@dermelie.no

HÉLIABRINE

Multi-Purpose Dry Oil er en multifunksjonell og nærende
tørrolje for ansikt, kropp og hår! Inneholder fuktighetsgivende oljer fra druefrø, solsikke, macadamia, hasselnøtt og
camelina. Rik på omega 3, 6 og
9 fettsyrer, samt antioksidanter
som forbedrer hudelastisiteten
og bidrar til å gjenopprette barrierefunksjonen i overhuden. Dufter
delikat av musk og vanilje, og kan
blandes i din pleiekrem, masseres
direkte inn i huden eller fordeles i
håret (veil. pris kr 399/200 ml).
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
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DR. HAUSCHKA
Med sine beskyttende og balanserende egenskaper vil Dr.
Hauschka Med-serien bringe mer enn bare balanse til din hud
– den har også en forebyggende og stabiliserende effekt. Og
kan brukes på barn helt ned til tre måneder.
Serien inneholder produkter til kropp og ansikt mot atopisk
eksem, meget tørr hud og lepper som har tilbøyelighet til
forkjølelsessår. I tillegg tilbys produkter som beskytter tennene og fremmer en god munnhygiene.
Trademade Cosmetics A/S
Tlf: +45 4565 5555
info@trademade.dk

MERKEVAREREGISTER
A

Acorelle/Nordic Organic
Advanced Nutrition Programme/
Skintific
aesthetic line/Cosmedic
After Spa/Happyskin
Akileine/Thorsen Biovital
AllSaints/E. Sæther
Amouage/Trademade Cosmetics
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aqua Peel/Beauty Products
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Ariul/Aspecto
Aromatherapy Associates/
Trademade Cosmetics
Aroma Works/Spa Supply Norge
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Glow/Aspire Brands
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B

Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Bulldog Skincare/The Hair&Body
Company
Burberry/E. Sæther
Buxom/Dermanor
By Wishtrend/Soél

C

Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Charles Worthington/Beauty Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther

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

D

Daily Concepts/Happyskin
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dermograph/Young Skin
DKNY/E. Sæther
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dr. Dennis Gross Skincare/Innovell
Beauty
Dr. Derm/Young Skin
Dr. Hauschka/Trademade Cosmetics
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E

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

F

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

G

Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green

Geoffrey Beene/E. Sæther
Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Glo Skin Beauty/Cosmedic
Grande Cosmetics/Dermanor
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green & Gorgeous Organics/
Nordic Organic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H

Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/Tree of
Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
Histoires de Parfums/Trademade
Cosmetics
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
House of Lashes/Aspecto
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

I

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

J

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

K

Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Know Cosmetics/Aspire Brands
K-Pro/Body Green

L

LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lalique/Alldis
Lamazuna/Nordic Organic
Lancaster/E. Sæther
Lashperm/Klinikkshop
LashUS/NeglAkademiet
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic

LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/Tree of
Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Biovital
Lytess/Beauty Products

M

Mádara/Elements Group
Marc Anthony/Aspire Brands
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Cosmedic
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Mistik/Brand Square Sweden
Miu Miu/E. Sæther
Mokki Eyewear/Mokki
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis
My White Secret/Brand Square
Sweden

N

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

O

Ole Henriksen/E. Sæther
Olivarrier/Aspecto
Olivia Garden/Hairstore
OMG/Beauty Products
Omorovicza/Spa Supply Norge
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
Organic Colour Systems/
Frisørgrossisten
Orgaid/Nordic Organic
Organic Island/Nordic Organic

P

Parfums de Marly/Trademade
Cosmetics
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Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perricone MD/Trademade
Cosmetics
Perron Rigot/Skinthal
Pharmaskincare/Dermanor
PhD vokssystemer/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge
Philip Kingsley/Trademade
Cosmetics
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/Letsfaceit
Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
PureBeau/Beauty Products
PÜR Make-Up/Spa Supply Norge
Purple Tree/Aspire Brands

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Real Barrier/J. Nordström Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific

RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/Spa Supply Norge
Revlon Color Cosmetics/E. Sæther
Revlon ColorSilk/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rosenkvarts/NOR Cosmetics
Rubis/Fred Hamelten

S

S5 Skincare/Nordic Organic
Salonsystem/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SatisFeet/Kokong Skin Care
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
Silcare Nails/Body Green
Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
SLA/Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skin Regimen/Kokong Skin Care
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Dermanor
SNS titan manikyr/SNS Norge
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
SPN Nails/Adora Femme
Stayve BB Glow/Young Skin

ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supracor Spacells/Aspecto
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T

Tabitha James Kraan/Tree of Brands
Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Ted Baker/Aspire Brands
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge
Therapie Roques O’Neil/Aspecto
Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
Tocca/Trademade Cosmetics
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tokyo Matsuge/J. Nordström
Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
Treaclemoon/Brand Square Sweden
Tromborg/Kokong Skin Care
True Organic of Sweden/Letsfaceit
Nordic

V

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

W

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

X

Xanitalia/Skintific

Y

YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
Youngblood/Spa Supply Norge
Yours Stamping/NeglAkademiet

Z

ZAO/Nordic Organic
Zarko Perfume/Elements Group
Z Fill/Cosmedic

U

UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

LEVERANDØRREGISTER
Adora Femme AS
Melingsåsen 47
5384 Torangsvåg
Tlf: 407 34 485
msbeauty@adorafemme.no
msbeauty.no
Alldis AS
Holmenveien 20
0374 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no
Aspecto AS
Fjeldehagen 3
4046 Hafrsfjord
Tlf: 900 72 524
hello@aspecto.no
aspecto.no

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
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kundeservice@beautyproducts.no
beautyproducts.no

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

Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no
Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97
SE-113 31 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se

Cosmedic AS
Kirkeveien 7
0260 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no
cosmedic.no
glonorway.no
Cosmenor AS
Solbråveien 23
1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90
post@cosmenor.no
sothys.no
Dermanor AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no
Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no

Elements Group
Vesterbrogade 34, 1.
DK-1620 København V
Danmark
Tlf: +45 38 100 111
michelle.thoresen@vendorsupport.no
elementsgroup.eu
E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg
1366 Lysaker
Tlf: 400 01 662
kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no
sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128

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

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

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no
HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Fossegrenda 17
7038 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

Innovell Beauty AS
Vibesgate 15
0356 Oslo
Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
laila@innovellbeauty.no
innovellbeauty.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
info@noab.se
noab.se

KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige

Tlf: +46 8 534 88 500
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
Kokong Skin Care AS
Skuteviksbodene 16
5035 Bergen
Tlf: 472 75 060
bestilling@kokong.net
kokong.net

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se
Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se
NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
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
Kong Sverres vei 2
1639 Gamle Fredrikstad
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no
nordicorganic.no
Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

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

Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no

Trademade Cosmetics A/S
Transformervej 8
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf: +45 4565 5555
info@trademade.dk
trademade.dk

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

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

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

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

Spa Supply Norge AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk
The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Heiamyrå 11C
4031 Stavanger

ANDRE
LEVERANDØRER
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
for prisoversikt.
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INSPIRASJON

Hår: Hans Beers og Julienne Zwering
Foto: Martin Bierman og Hans Beers
Modeller: Sharon van der Zwaag og Jill Valerie
Makeup: Camilla Verweij Da Silva Santos og Annemieke Tip
Styling: Stefhanie Blokland og Annemieke Tip
Produksjon: The Image Factory

Hair tattoo nummer én på modellen
Sharon van der Zwaag.

Hair tattoo

– Jeg er alltid klar for nye utfordringer, og da jeg fikk sjansen til å jobbe
med supermodellen Sharon, fikk jeg lyst til å barbere inn et mønster over
hele hodet hennes, sier den nederlandske hårstylisten Hans Beers.

Håret ble først bleket, så tonet. Deretter begynte
Hans Beers å barbere inn mønsteret. Etter
Noen uker senere fikk Sharon en ny «tatovering», denne gang
råd fra en kollega, passet han på å ikke lage
inspirert av kunstneren Keith Haring.
vannrette linjer i nakken.
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En annen modell, Jill Valerie, ville også ha
looken. Hans Beers tok nå utgangspunkt i en
hårklipp laget ved Hob Salon i London.

LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/

Oppdag avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Helt enestående vekker den originale GREEN PEEL® fra Dr. Schrammek stadig
større oppmerksomhet på alle hudtilstander. En sterkere hudbarriere, tettere,
spenstigere og fastere hud, samt den ultimate antirynke. Ikke minst er
den blitt kjendisenes desiderte favoritt før den røde løper.
W W W. S C H R A M M E K . N O

PRISBELØNNET

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION
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THE POWER OF NATURE

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

IT

GREEN PEEL®

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens
fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene
Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.
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Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk
forskning på hudpleie.
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ATTRAKTIV PRIS

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

ED BY EX

. 1 I V ER DEN

GR EEN PE EL®
NA
TU

UNIK

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.

TE

NR

RESULTAT

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

Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO

www.ardelllashes.com

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

KOSMETIKK 3/2019

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

+

CND
IGLOW
EIR SCANDINAVIA

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.

Bærekraft

EN TREND I TIDEN
VELGJØRENDE

ROSER

HOT
I
HØST
hår&makeup
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