
Fagbladet For hele skjønnhetsbransjen

KOSMETIKK
Få den fantastiske peelingen

Triple Microdermabrasion Face Polish
på kjøpet (verdi 499,–) når du kjøper Vespera Bionic Serum

Gjelder fra 1. november og frem til jul.
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Ca. 1000 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. 
Nå har også du muligheten til å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 

www.exuviance.no
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Nytt på spa
Oljer for huden

+Frøya
korres
estelle & thild

JulEnS nyE 
MaKEup



... er landets ledende portal for timebestilling på nett! 

Over en halv million kunder har bestilt time gjennom ledigtime.no. Det viser hvor 
viktig det er med online timebestilling. 

På Ledigtime.no finner du alle frisørsalongene i Norge med onlinetimebok!  
Ikke gå glipp potensielle kunder.

Som kunde hos Easyupdate vil din salong bli prioritert øverst med logo.

Er din salong på Ledigtime.no?  Hvis ikke ring oss på 40 00 40 79



Programvare kasse

Fra 299,- pr.mnd.*

Online timebestilling
med egne hjemmesider

Fra 299,- pr.mnd.*

Easy App 

Fra 149,- pr.mnd.*

* Etablering fra 2 999,-

Les mer på 
Tlf:40 00 40 79 E-post: salg@easyupdate.no
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FoRsiDeBiLDe: Xenia Deli 

viser Golden edition makeup-

kolleksjon fra isaDora. Publisert 

med tillatelse fra engelschiøn 

marwell Hauge As.

Pernilla Rönnberg fra Estelle & Thild. Asia Spa i Varberg.

Vi arrangerer felles messereiser til Beauty Düsseldorf og Cosmoprof 
Bologna.



I en hektisk førjulstid ønsker vi å se strålende ut i alle sosiale sammenheng. 
Flere og flere tar turen innom for en GREEN PEEL® 1-2 dager før de skal ut. 

NÆRMESTE FORHANDLER POST@DERMELIE.NO
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KOSMETIKK

Tenk, nå har bransjebladet KOSMETIKK 
vært på markedet i tre år! 2015 har vært et 
godt år for bladet, og vi kan trygt slå fast at 
det er plass til vår unike, redaksjonelle miks. 

KOSMETIKK er det bredeste og mest 
inkluderende fagbladet for den norske 
skjønnhetsbransjen, og opplaget vårt går 
opp. Det betyr at stadig flere hudpleie- 
klinikker, frisørsalonger, parfymerier, kjede-
butikker, nettbutikker og apotek får bladet 
i posten, og det samme får selvfølgelig de 
mange leverandørene i bransjen. 

Magasinet sendes ut i 3500 eksempla-
rer, og vi får stadig vekk henvendelser fra 
bransjefolk som spør om å få abonnere. Det 
er veldig hyggelig, og vi er glade for at så 
mange har lyst til å følge oss. Tusen takk for 
det!

Vi vet at bladet settes pris på, og får 
tilbakemeldinger på at det brukes aktivt i 
forbindelse med planlegging og møter.

Det er også stor pågang for å få produkt-
nyheter på trykk. Derfor introduserer vi 
en ny og annonsørfinansiert seksjon med 
produktnyheter bak i bladet, som kommer 
i tillegg til vår vanlige nyhetsdekning. Det 
er et etablert og populært konsept i våre 
skandinaviske «søsterblader», som beviselig 
har stor verdi for leseren, og vi har allerede 
fått bestillinger for 2016.

KOSMETIKK dekker hele skjønnhets-
bransjen, på tvers av de etablerte kanalene, 
og støtter opp om alle som jobber seriøst og 
godt med denne typen tjenester og produk-
ter i Norge. 

Det er spennende tider for bransjen, men 
heldigvis har vi tøffe gründere som tør å 
satse. I denne utgaven av magasinet kan du 
blant annet lese om det nye, norskutviklede 
sminkemerket FRØYA, som satser på det 
profesjonelle markedet. 

At den samme gjengen for kort tid siden 
også tok fram et eget merke for brynsminke, 
er bra jobba og utrolig kult. Samtidig er også 
Bad Norwegian i ferd med å rekruttere flere 
folk, og lansere nye produkter.

En trend som bare fortsetter og fortset-
ter, er «den grønne bølgen». Derfor har vi 
også denne høsten vært i Malmø for å delta 

på Natural Products Scandinavia. 
Messen har mange internasjonale utstil-

lere, og en god og positiv energi. Men vi 
håper flere nordmenn tar seg tid til å bruke 
denne arenaen, både som utstillere og som 
publikum. 

Innkjøpere og distributører som leter etter 
nye, naturlige serier å jobbe med, bør kjenne 
sin besøkelsestid, for på Natural Products 
Scandinavia finnes det mange utstillere som 
har lyst til å få bedre fotfeste på våre marke-
der. Messen kan også være en plattform for å 
få naturlige, norske produkter ut i verden. 

Vi må bruke de møteplassene som 
finnes. Om vi har det aldri så travelt, er det 
viktig å løfte blikket, knytte nye kontakter 
og få idéer og inspirasjon. Derfor arrangerer 
KOSMETIKK nå også felles messereiser 
for den norske bransjen, i samarbeid med 
Expert Reiser. 

Vi drar til de internasjonale messene 
Beauty Düsseldorf og Cosmoprof Bologna i 
mars 2016. 

Du finner mer informasjon om turene i 
denne utgaven av bladet, samt på kosme-
tikkmagasinet.no, der vi ikke bare legger ut 
nyheter fra bransjen, men også PDF-er av 
samtlige utgaver vi har hatt på trykk.

Da gjenstår det bare å ønske alle våre 
lesere en riktig god jul! Vi krysser fingrene 
for travle førjulsdager i salong og butikk, og 
håper julehandelen blir helt fantastisk. Så ses 
vi igjen til en ny utgave av KOSMETIKK i 
februar 2016.

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

Postadresse:

Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Annonser:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS

+47 924 43 696

murvold@auroradm.no

Trykk:

Merkur Grafisk AS

Vi feirer 3-årsjubileum

 Vi får tilbakemeldinger på at 
bladet brukes aktivt i forbindelse med 
planlegging og møter.“

4 | 2015



L’Oréal er glade for å distribuere Decléor,  
Carita og Essie Professional direkte fra vårt  

nordiske lager fra og med 5. oktober.

VÅR KUNDESERVICE ER DER FOR Å HJELPE DEG

Åpningstid: 08:00-16:00
E-post: decleorkundeservice.no@loreal.com 

(også Carita og EssiePro)

Telefon: 67 11 27 60
Faks: 67 20 08 63
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tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Bad Norwegian styrker laget

Bad Norwegian er i en spennende vekstfase 
med nyansettelser og produktlanseringer. 
Carl-Arne Meyer Melin er ny salgssjef. Han 
har over ti års bransjeerfaring, og har blant 
annet vært med på å bygge opp Kiehl’s i 
Norge. Samtidig tiltrer Alexandra Bockfeldt 
som markedssjef, og de etablerer også nytt 
kontor i Oslo.

I begynnelsen av 2016 kommer merket 
dessuten med tre spennende nyheter: en 
øyekrem, en deodorant og en body wash – 
alle utviklet til menn og produsert i Norge 
av premium ingredienser.

Søte hjelpemidler
Belladot bringer lysten inn 
i apoteket, og oppfordrer 
personalet til å snakke om 
seksualitet og hjelpemidler 
ut fra et helseperspektiv. 
Merket vekker oppsikt med 
sin retroinspirerte og søte 
design, og er (selvfølgelig) 
svensk. MASQ Cosmetics 
er leverandør.

Boblende 
oksygenmaske
Ansiktsbehandlinger der det sluses 
inn oksygen gir energi og glød til 
huden, og har derfor lenge vært 
populære. Nå lanserer Exuviance 
en maske som tilfører mye av den 
samme effekten. Bionic Oxygen 
Facial legges på rengjort hud, og 
begynner å «boble» etter noen 
minutter. Den renses av når 
skummet avtar, og gir en skikkelig 
«boost». 

Carl-Arne Meyer 
Melin begynner i Bad 
Norwegian.

Roll Deo er én av tre 
produktnyheter for 
vinteren 2016.

Prevage fra 
Elizabeth Arden har 
senket prisene og fått 

mye bedre distribusjon 
i Norge.

Prevage til folket
Elizabeth Ardens hudpleieserie Prevage har i 
høst utvidet sin distribusjon i Norge. Antiage-
serien finnes nå i mer enn 100 parfymerier, 
noe som innebærer en tidobling. Det er også 
ansatt en trener som reiser rundt i hele landet 
for å lære opp butikkpersonalet. 

Prevage er basert på den kraftige antioksi-
danten Idebenone. Den forebygger oksidering 
av huden, som er den viktigste årsaken til syn-
lige aldringstegn, og bidrar også til å reparere 
skader. Serien er utviklet av det samme teamet 
som står bak Elizabeth Arden PRO.

Quick-fix for håret
Root Vanish by Kazumi er en 
gelébasert og midlertidig farge 
som dekker grått hår og tar hånd 
om etterveksten mellom fargebe-
handlingene. Produktet pensles 
på fuktig hår der det trenges, 
og fønes deretter tørt for å 
«feste» fargen. Det finnes i 
fem nyanser, og lages i samar-
beid med det japanske selskapet 
Kiwabi. Everyhair har det norske 
agenturet.

Root Vanish 
forhandles i 

frisørsalonger og 
parfymerier.
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tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Ny Dior-sjef
Eric Rivelsrud er ny 
Commercial Director 
hos Parfums Christian 
Dior AS. Han har 
tidligere jobbet hos 
Procter & Gamble, både 
via Oslo, Stockholm og 
Geneve, og har dermed vært innom mange 
ulike arbeidsoppgaver. Nå ser han fram 
til å videreutvikle samarbeidet med Diors 
handelspartnere.

– Bransjen har gjennomgått mange 
endringer de siste årene, og vi står klare til 
å jobbe enda tettere sammen for å tilpasse 
oss, og sammen forbedre kundenes kjøps-
opplevelse, sier han.

Elektrisk pleie

Det svenske selskapet Foreo lager smarte 
og unike skjønnhetsredskaper i myk, glatt 
og hygienisk silikon. Den vibrerende 
rengjøringsbørsten Luna renser og masserer 
huden, og det finnes også en elektrisk 
tannbørste basert på samme teknologi. Alt 
forhandles eksklusivt i Vita.

Eric Rivelsrud.

Satser på skjønnhet 
Ellos kjøpte makeupmerket Makiash tidligere 
i år, og bruker teamet derfra til å ta fram en 
rekke skjønnhetsprodukter av eget merke. 

Kroppspleieserien Beauty by Ellos består av 
håndsåpe og dusjgelé i tre ulike dufter for hele 
familien, mens seriene Northern Beauty og 
Sense of Karma byr på litt mer luksus. Smin-
kekolleksjonen Makeup by Ellos, som består 
av neglelakk, leppeglans, maskara, eyeliner, 
lipliner og øyeskygger i basisfarger, er det 

seneste tilskuddet til satsningen. Kroppspro-
duktene er produsert av Scandinavian Hair 
Company i Svedala, mens sminken kommer 
fra ledende kosmetikkprodusenter i Europa.

– Skjønnhet online er et voksende marked, 
og ambisjonen er å bli en markedsleder. Dette 
er en ny kategori, hvor vi har tenkt å investere 
nok til å bli en av de ledende i løpet av tre-fire 
år, uttaler Hans Ohlsson, administrerende 
direktør i Ellos.

Foreo Luna rengjøringsbørste i luksusutgave: gull for 
kvinner og platinum for menn.

Deodorant «der nede»
Søstrene Hedieh og Hasti Asadi fra 
Sverige står bak intimdeodoranten 
DeoDoc, som nå lanseres i Norge. 
Hedieh, som er lege, forklarer at vi har 
samme type svettekjertler i underlivet 
som under armene, og med trange, 
ettersittende klær kan det oppstå uøn-
sket lukt til tross for god hygiene. Med 
på laget har de et team av gynekologer, 
og de hudvennlige produktene har 
riktig pH for underlivet.

Foryngende løft
Sublime Skin er den nye antiage-serien fra Comfort Zone, og her loves det 
et skikkelig løft. Ved hjelp av hyaluronsyre med høy og lav molekylvekt samt 
ekstrakt av blomsten Paeonia albiflora, skal produktene bygge opp volumet i 
huden, slik at den fylles ut. I serien finnes det også Peel Pads som eksfolierer og 
gir glød.



De ledende messene for proffe fagfolk 

4.- 6. mars 2016

www.beauty.de

5.- 6. mars 2016

www.top-hair-international.com

5.- 6. mars 2016

www.make-up-artist-show.de
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Internasjonal ledende messe 
for kosmetikk, 

negl- og fotpleie 
samt professjonell velvære

Fagmesse - Show - Kongress
for den internasjonale

frisørbransjen

Fagmesse for 
makeupartister 

og visagister

Norsk-Tysk Handelskammer
Drammensveien 111 B _ N-0273 Oslo

Andreas Totzauer
Tel. +47 22 12 82 12 _ Fax +47 22 12 82 22

totzauer@handelskammer.no
www.handelskammer.no

2015-10-12 Beauty 2016_Norwegen_Kombi_210 x 297 + 3mm _Kosmetikk_4c_4545.indd   1 09.10.15   10:15
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«Jeg så en nisje 
i markedet og 
bestemte meg 
for å ta sjansen.
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Grunnleggeren av det svenske 
hudpleiemerket Estelle & Thild 
har hatt et travelt og spennende år. 
Lansering i Sephora har vært ett av 
høydepunktene.

tekst: Kristine Rødland

Foto: estelle & thild og produsentene

Pernilla om:
Det grønne skiftet
– Estelle & Thild tilhører den nye genera-
sjonen skjønnhetsprodukter, der økologiske 
formuleringer blir kombinert med luksuriøse 
konsistenser og ingredienser som gir god 
effekt. Jeg ønsket å utvikle noe nytt og inno-
vativt, så en nisje i markedet, og bestemte 
meg for å ta sjansen. Det handler om å leve 
en sunn livsstil, der skjønnhet bare er en del 
av det totale bildet. 

Det har blitt mye større global oppmerk-
somhet rundt helse og velvære i løpet av de 
siste årene. Nå vil vi ha det hele: både rene, 
sunne formuleringer og gode resultater. Pro-
duktene våre dufter deilig, føles behagelige på 
huden, og viktigst av alt – de virker effektivt 
uten skadelige kjemikalier.

Det å leve sunt og være opptatt av økologi 
går hånd i hånd, men det er ikke lenger 
snakk om alt eller ingenting. De økolo-
giske produktene er ikke lenger forbeholdt 
de aller mest dedikerte, men har blitt mer 
tilgjengelige, noe som har stor betydning. 
Når forhandlerne er med på utviklingen, og 
merker som Estelle & Thild blir mer synlige 
for forbrukerne, er det lett å sette sammen 
den livsstilen man ønsker. 

Pernilla om:
Tidsånden
– Utviklingen mot grønnere produkter 
reflekterer trendene i konsumentmarkedet. 
Over hele kloden ser vi en ideologisk drei-
ning mot en sunnere livsstil, der skjønnhet 
bare er en brikke i det store puslespillet. 
At kjendiser, redaktører og kjente bloggere 
engasjerer seg, bidrar absolutt til å fremme 
denne utviklingen.

Jeg har reist mye til New York og Califor-
nia, og sett et paradigmeskifte som handler 
om bærekraftighet. Folk er mindre interes-
sert i raske løsninger, og mer bevisst på hva 
de spiser og hvilke produkter de bruker på 
kroppen. Disse holdningene har også spredd 
seg til Europa, og blir lagt merke til av 
forbrukerne.

Vi fokuserer på det store bildet, og 
behøver ikke å begrense oss til bare 
økologiske produkter. Jeg bruker 
Estelle & Thild hudpleieprodukter, 
men er en stor tilhenger av Chanel 
maskara og Sensai pudder. Mitt 
absolutte favorittprodukt er Bobbi 
Brown Brow Mascara, og når 
det gjelder dufter, elsker jeg 
Balenciaga Paris.

Pernilla om:
Produksjonsprosessen
– Alle våre produkter fram-
stilles for tiden i Danmark, 
mens hovedkontoret og 
lageret vårt er i Sverige. Vi 
er et skandinavisk merke 
langt inn i sjelen, og jobber 
tett med våre leverandører 

slik at vi kan teste alle råvarer før vi bruker 
dem i produkter. 

Vi jobber bare med leverandører som 
ikke driver med dyretesting, og Ecocert må 
godkjenne alle våre ferdige formuleringer. 
Prosessen er temmelig omfattende, men 
sluttresultatet gir alltid god uttelling – og vi 
prøver selvfølgelig å bruke så mange skandi-
naviske ingredienser vi kan.

Pernilla om:
Ecocert-sertifisering
– Vi har valgt å sertifisere alle våre produkter 
som økologiske gjennom Ecocert, slik at 
kundene skal være trygge på at 
de kjøper ekte vare. Bransjen 

Bakgrunn
Pernilla Rönnberg grunnla hudpleieselskapet Estelle & Thild i 2007. Produktene slo umid-

delbart an i Skandinavia, og fikk mye oppmerksomhet i pressen. De selges i dag i mer 

enn 1300 butikker verden over, og parfymerikjeden Kicks er det viktigste utsalgsstedet i 

Norge. Estelle & Thild har hovedkontor i Artillerigatan sentralt i Stockholm.

GrønnglamourGrønn glamour
møte med Pernilla Rönnberg:

Sparkling Citrus Bloom Body Butter er en av 
Pernillas favoritter fra hennes eget merke.

Yndlingsduften er 
Balenciaga Paris.

Pernilla har alltid 
en lipgloss i vesken, 
og favoritten er 
Estelle & Thild Lip 
Balm i nyansen 
Blossom Beige. 
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kan være veldig vag og forvirrende i kom-
munikasjonen når det snakkes om «naturlige 
formuleringer» og «økologiske ingredienser». 
Hvis ikke hele det ferdige produktet er serti-
fisert som økologisk, kan det være uklart hva 
man betaler for.

Ecocert inspiserer og godkjenner alt fra 
produksjonslokaler og produktformuleringer 
til forpakninger og markedsmateriell. Det er 
en av de strengeste sertifiseringene man kan 
oppnå.

Pernilla om:
Bakgrunnen sin
– Jeg har studert business og tatt en master-
grad ved Stockholm School of Economics, 
med fokus på innovasjon. I tillegg har jeg 
bakgrunn fra skjønnhetsbransjen, og var leder 
for et hudpleieselskap da jeg ble bekymret 
over alle kjemikaliene som ble brukt i så store 
mengder, av så mange merker.

Estelle & Thild er oppkalt etter mine 
to døtre, Estelle og Mathilde. Det å ha to 
små barn spilte en avgjørende rolle da jeg 
bestemte meg for å starte eget selskap. Jeg 
ville skape et framtidsrettet skjønnhetsmerke 
som var trygt og effektivt å bruke, uten ska-
delige ingredienser.

Pernilla om:
Samarbeidet med Sephora
– Å jobbe med Sephora har lenge vært et 
mål for meg. I år har vi lansert Estelle & 
Thild i Sephora France, i mer enn 130 dører. 
Frankrike er skjønnhetsbransjens hovedsete 
og vindu mot verden, slik at det som skjer 
der blir lagt merke til. 

Sephora har fått en dominerende bransje-
posisjon i løpet av det siste tiåret. Når vi er i 
Sephora, blir produktene våre mer tilgjen-
gelige, og samtidig innebærer det et stort 
skritt fremover for den økologiske delen av 
bransjen. Å se Estelle & Thild på hyllene i 
den ikoniske Sephora-butikken på Champs-
Elysées, viser at forbrukerne etterspør denne 
typen produkter. Vi håper å utvikle dette 
partnerskapet videre over tid.

Høsten 2015 har vi også lansert Estelle & 
Thild i Sephora i Australia, Thailand, Malay-
sia og Singapore. Det har vært et travelt og 
spennende år, der vi har åpnet opp markedet 
vårt utover Skandinavia.

Pernilla om:
De nye kroppsproduktene
– Ettersom den økologiske duftteknologien 
har utviklet seg, ble det mulig for oss å for-
mulere fire serier med kroppsprodukter som 
baserer seg på fire sanselige dufter. Det var 
viktig for oss å bruke dufter laget av naturlige 
og økologiske komponenter. Samtidig var 
det også viktig at duftene var moderne og i 

tråd med våre øvrige produkter. Jeg var lite 
villig til å lage veldig urteduftende kremer og 
lotions.

De fire nye seriene består av identiske 
produkter, som skiller seg fra hverandre ved 
å ha forskjellig duft. Mottoet vårt er: «What 
is your signature scent?» Når vi lanserer 
så mange produkter samtidig, har vi også 
muligheten til å ta en større markedsandel 
på kroppspleie. Forbrukerne har tatt godt 
imot de nye duftbaserte seriene, som har hatt 
sterke salgstall helt siden lanseringen, og våre 
tidligere kroppsprodukter er blitt faset ut.

Pernilla om:
Framtidsplanene
– Vekst har vært et hovedfokus i 2015, noe 
som vil fortsette inn i 2016. Vi ekspanderer 

jevnt og trutt i Skandinavia, og har nylig 
lansert i den finske varehuskjeden Sokos. 

Vi har begynt å jobbe med både Viking 
Line og Birka Cruises, og er blitt bredere til-
gjengelig i dutyfree. Produktene selges nå på 
flyplassene i Oslo, Trondheim, København, 
Berlin og Stockholm. I 2016 har vi som mål 
å vokse videre i Europa, og åpne opp i flere 
nye markeder.

Estelle & Thild er et veldig produktfo-
kusert selskap. Vi er flinke til å produsere 
nyheter ganske raskt, samtidig som vi passer 
på å opprettholde våre høye standarder. For 
eksempel har vi nylig kommet med en Detox 
Duo som renser grundig, fremmer glød og 
forbereder huden på høstsesongen. 

Det er mange flere nyheter på gang, så følg 
med: 2016 vil bli et spennende år!

Pernilla Rönnberg kalte hudpleiemerket opp etter de 
to døtrene Estelle og Mathilde.

Maskaraen bør helst 
komme fra Chanel.

Brynmaskaraen Natural Brow 
Shaper fra Bobbi Brown er 
Pernillas favoritt sminkeprodukt.

Biocleanse 3-in-1 Cleansing Foam, Super Bioactive Age Control Serum og Biohydrate All-In-One Tinted 
Moisturizer er noen av favorittproduktene fra eget merke.



meet the bold metals

HELE KOLLEKSJONEN FINNER DU PÅ MASQ.NO

BE BOLD & 
GLAMOUROUS

INSPIRED BY LUXURY, DESIGNED FOR RESULTS. 
INTRODUCING OUR MOST PREMIUM COLLECTION.
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Koreansk 
kosmetikk

K-Beauty står for Korean Beauty, og er den store 
snakkisen når det gjelder hudpleie og sminke.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Shutterstock og produsentene
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– Koreanerne er superseriøse når det kommer 
til hudpleie, og de er villige til å bruke mange 
produkter og mye tid på badet for å oppnå 
den perfekte porselenshuden. K-Beauty står 
for innovative produkter, ofte til en veldig 
overkommelig pris. Målet er å oppnå en ren, 
klar og glødende hud, sier Anniken K. Rene-
flot, som er fagansvarlig i agenturselskapet 
NOR Cosmetics. 

Selv om BB-kremen opprinnelig ble 
oppfunnet i Tyskland, var det koreanerne 
som tok konseptet videre og gjorde det til et 
verdensomspennende fenomen. Sør-Korea 
har en stadig økende eksport av skjønnhets-
produkter, som til en viss grad støttes av 
staten. I tillegg ser vi at stadig flere vestlige 
merker kommer med produkter som baserer 
seg på sør-koreansk teknologi.

– Vi i vesten åpner øynene mer og mer for 
produkter inspirert av K-Beauty. På markedet 
nå har vi for eksempel fibermaskaraer, duk-
masker og cushion foundations, sier Reneflot 
til KOSMETIKK.

– Mange vestlige firmaer henter trenere fra 
Korea og Asia. Men det er vanlig å gjøre mye 
om på forpakningene. K-Beauty har ofte litt 
barnslige forpakninger. Det er mye farger og 
bilder på produktene i forhold til hva vestlige 
produkter pleier å ha, forteller hun.

Akkurat nå er det en hype rundt cushion, 
som er flytende foundation fylt i en luftig, 
svampeliknende pute. 

Produktet påføres ved hjelp av en myk 
applikator, på samme måte som en kompakt 
foundation, og fordeles veldig tynt og jevnt 
på huden. Finishen blir helt naturlig, og  
dekkevnen kan bygges opp etter behov. 

Lancôme var tidlig ute og har suksess med 
sin Miracle Cushion, mens IsaDora kom med 
nyheten Nude Cushion Foundation i oktober 
måned.

– Produktet fordeles ekstremt tynt og uten 
søl. Men det jeg liker best er finishen. Man 
kan faktisk ikke se at man har noe på, og 
dekkevnen kan reguleres. Cushion er det 
neste store innen foundation, uttaler Isa-
Doras internasjonale makeupartist, Stephan 
Ulvund Øien, i et presseskriv. 

Ifølge Anniken K. Reneflot fra NOR 
Cosmetics kan også fibermaskaraen spores til 
Korea. 

– Asiatiske vipper er ofte litt kortere og 
tynnere enn våre vipper. For å møte etter-
spørselen etter lange og fyldige vipper, ble 
fibermaskaraen oppfunnet. Målet var å lage 
en slags parykk for vippene. Dette er en trend 
som har kommet og gått opp gjennom årene, 
men med ulikt hell. Det er store forskjeller 
på fibrene som brukes i de ulike produktene, 
noe som påvirker det endelige resultatet. 

Santhilea er en britisk dame med asiatiske 

vipper, som lette etter en fibermaskara som 
oppfylte alle hennes behov. Da hun ikke 
fant det hun lette etter, lagde hun Magnetic 
Lash: en maskaraduo formulert etter vestlige 
ønsker, og med en forpakning rettet mot vårt 
marked, forteller Reneflot.

Noen norske jenter nøyer seg likevel ikke 
med produkter inspirert av K-Beauty, men 

kjøper koreanske merke-
varer på nettet. 

Fenomenet kan 
følges på den 
lukkede Facebook-
gruppa Koreansk 

Kosmetikk, 

som teller mer enn 15 000 medlemmer. Der 
deles det tips og erfaringer rundt disse (ofte 
litt uvanlige) produktene fra merker som 
Holika Holika, Etude House, Skinfood, 
TonyMoly og Mizon.

Gruppa administreres av Randi Kjosås 
Rimereit og Marita Vestland, som jobber 
som frisør og har mye kunnskap om temaet. 
De mener at Sør-Korea ligger 10 til 15 år 
foran resten av verden når det kommer til 
forskning på hudpleie. 

«De bruker mange (for oss) nye og natur-
lige ingredienser i sine produkter. Og sist 
men ikke minst: de er skitbillige! I alle fall 
hvis man sammenligner dem med store 
japanske merker som Shiseido, Kanebo og 

Snegleslim 
er en viktig 
ingrediens i 
K-Beauty.

Organic Snail Gel fra Dr. Organic.

Miracle Cushion i 
refill fra Lancôme.

Silky Clear Peeling Gel til profesjonell bruk, fra ClinicCare.



SK-II,» skriver de på Facebook.
Biegift, geitemelk og morkake er eksem-

pler på ingredienser som brukes i koreansk 
kosmetikk. Det mest typiske virkestoffet er 
likevel snegleslim eller snail mucus. Anniken 
K. Reneflot forklarer at snegleslim består av 
enzymer som sies å stimulere kollagen- og 
elastinproduksjonen. 

– Ingrediensen virker også som en anti-
oksidant, og skal lysne og forbedre arr og 
ujevnheter. Snegleprodukter er ofte geléaktige 
i konsistensen, og kan føles både superslimete 
og ikke slimete i det hele tatt. Snegleslim er 
uansett en superhot K-Beauty ingrediens, sier 
hun.

Rutinene i K-Beauty er ofte mer kom-
pliserte enn vestlige forbrukere er vant til. 
Produktene legges lag på lag, og det er mange 
steg i hudpleieregimet. Anniken K. Reneflot 
forteller at dobbeltrens er vanlig. Det vil 
si at man renser huden med to forskjellige 
produkter etter hverandre.

– Det brukes først en pre-cleanser, som 
gjerne er oljebasert. Deretter går man over 
med en skumrens, før man følger opp med 
toner, essence, serum, øyekrem og dag/natt-
krem. Solfaktor er en viktig del av regimet, 
sammen med regelmessig peeling. Peeling-
produktene er ofte mildere enn de vi vanlig-
vis bruker, og i tillegg er det populært med 
dukmasker og kollagenmasker, sier hun.

Masker som du tar ut av en pakke, legger 
på huden og kaster etter bruk, er i det hele 
tatt en stor og viktig del av K-Beauty. 

– I vesten har vi vært vant til kremmasker 
på tube eller krukke, som for noen kan bli litt 
tiltak å bruke. Det er lettere med dukmasker 
og kollagenmasker. 

Du legger masken på nyrenset hud, og 
lar den sitte nesten så lenge du vil. Når du 
er ferdig, kaster du den, og tar på en krem. 
Du trenger ikke rense huden etter bruk. 
Dukmasker er utrolig praktiske å ha med på 
reise, og gjør terskelen for å bruke masker litt 
lavere, forklarer Reneflot. Hun er utdannet 
hudpleier og handler mye skjønnhetsproduk-
ter på reiser i Asia, noe som gjør henne til en 
entusiast i forhold til K-Beauty.

– Dukmaskene fremstilles av cellulose, og 
her er det stor forskjell på kvaliteten. Kol-
lagenmaskene brukes på samme måte, men 
klistrer seg ofte litt bedre til huden, og ser litt 
mindre «skumle» ut, sier hun.

Milde peelinger er vanlig, og gjerne uten 
korn. 

– Asiatiske hudtyper er mer sensitive enn 
våre hudtyper, og da kreves det forsiktighet, 
men resultat er alltid etterspurt. Milde peelin-
ger som brukes ofte, er mer vanlig i K-Beauty 
enn grove peelinger som brukes sjeldent. 

Typisk for 
K-Beauty er 
gelé-peeling: en 
klar gelé som 
du legger på 
nyrenset hud, 
og gnikker på til 
den har tørket inn til 
små «kuler». 
– Det er en ny, og betraktelig mer effektiv 
variant av den gammeldagse gommage-
peelingen.

Poenget er at gelépeelingen, uten å irritere, 
klistrer seg til de døde hudcellene. Når du 
gnir, faller de av sammen med peelingen som 
små «gummikuler», forklarer Reneflot. 
– Gelépeelingen er litt grisete, men huden 
blir ufattelig jevn og bløt, og den har meget 
god effekt på sorte prikker, da den lysner den 
sorte, oksiderte delen av komedonen. Det er 
den perfekte partypeeling, og den passer til 
alle hudtyper, legger hun til.

Et merke som fører gelépeeling til pro-
fesjonell bruk på det norske markedet, er 
ClinicCare. Ingrediensteknologien kommer 
fra Sør-Korea, der merket samarbeider med 
velkjente Samsung, som ikke bare driver med 
elektronikk, men også med medisinsk utstyr 
og mye annet.

Samme leverandør som har ClinicCare, 
nemlig Care Unique, fører også masker fra 
den sør-koreanske produsenten Dermaheal. 
Så det er mulig for norske hudterapeuter å 
gjøre seg kjent med K-Beauty på et profesjo-
nelt nivå.

 
«Essence water» er en annen viktig del 
av det koreanske hudpleieregimet. 

– En essence brukes alltid, og blir også mer 
og mer vanlig i våre vestlige rutiner. Det kan 
nok fortsatt føles litt overflødig med både 
toner og essence, men de har helt forskjel-
lige funksjoner, sier Anniken K. Reneflot fra 
NOR Cosmetics. 

Mens en toner brukes for å avslutte rensen, 
vil en essence tilføre fuktighet og forberede 
huden på den etterfølgende pleien.

– Min absolutte favoritt er SK-II sin Facial 
Treatment Essence som består av fermentert 
gjær fra ris. Den har en svak (og ikke særlig 
lekker) duft av sure sokker. Det føles veldig 
rart at et «vann» skal kunne gjøre en forskjell 
på huden. Men inkorporerer du et «essence 
water» i hudpleieregimet, vil du merke stor 
forskjell både på fuktighetsnivået i huden og 
gløden, sier hun.

Helt til slutt nevner hun et annet viktig 
aspekt med K-Beauty, nemlig øyebryn. 
Microblading-teknikken er populær i Korea, 
men brynene de lager har en annerledes 
form.

– Koreanere og asiatere er, i likhet med 
oss, veldig opptatt av brynene sine. Men 
uttrykket på brynene er helt forskjellig. 
Mens vi ønsker bryn med en velformet bue, 
er koreanerne mye mer opptatt av at de skal 
ha et rett uttrykk. Vi ser imidlertid at denne 
trenden sakte men sikkert også kommer til 
oss. Så hvem vet, kanskje tar K-Beauty over 
brynstrenden også, sier Anniken K. Reneflot.
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Face by ToGoSpa.

Nude Cushion 
Foundation fra 

IsaDora.

Magnetic Lash Mascara 
by Santhilea.

Eye Filler Mask fra den sør-koreanske produsenten 
Dermaheal.



Ukelang holdbarhet
Velg blant over100 farger

To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys

Ingen Base Coat, selvheftene Color Coat
Fargene finnes i CND Shellac behandling

 
 

 

  

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

FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

CND HOLIDAY 2015 AURORA COLLECTION
VINTERENS NEGLELAKKFARGER



22 | KosmetiKK 4 2015

L’Oréal Paris inviterer til en skikkelig 
Christmas Extravaganza! Her skal man ta 
det helt ut: være vill, mystisk, uimotståe-
lig… Norges største beautymerke har laget 
fire forskjellige gavesett basert på ulike 
fargetema: klassisk rødt, gull, sotet sort og 
jungelgrønt kombinert med rødt.  

Oriental Nights er juletemaet 
hos nederlandske Rituals. 
Inspirasjonen kommer fra 
beduinfolket i Nord-Afrika, 

som finner ly for natten i noma-
detelt. Ørkenen er stjerneklar, og luften fylt 
med krydderdufter og røkelse.

Julen hos The Body Shop er en magisk 
verden fylt av dufter og opplevelser. Kjeden 
har mer enn 60 nye gaver å velge i. Viktigst 
er likevel samarbeidet med WaterAid, som 
innebærer at en familie i Etiopia får en dags 
tilgang til rent vann for hver solgte gave. 

Champagne er den bestselgende duften 
til Dofta. De luksuriøse duftlysene er hånd-
laget i Halmstad i Sverige, og det brukes 
naturlig plantevoks – aldri parafin – i 
produksjonen.

Hos Estée Lauder ble jule-
varene bestilt til Norge for 
nesten et år siden. Selgerne 

var ute og presenterte dem 
for forhandlerne i mai måned, 

butikkene sendte inn sine bestillinger 
før sommerferien og varene ble kjørt fra 
lageret i uke 42. Dette er maskarasettet Big 
Bold Lashes.

Vintage 2015 with Elder-
flower er julens 
nye duftserie fra 
Molton Brown. 
Inspirasjonen 
kommer fra 
vingårdene i 
Champagne-
distriktet i Nord-Frank-
rike. Det handler om å 
fange essensen av feirin-
gen, forventningene før 
festen, krystallglassene 
på sølvfat… 

Måtte julehandelen løfte seg 
til nye høyder med disse fest-

stemte godbitene, som sprer glede 
til nære og kjære. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: L’oréal Paris og 

produsentene

1.

2.

3.

15 julenyheter15 julenyheter

5.

4.

6.

7.
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Julen kommer bare en gang i året, så 
hvorfor ikke la magien starte litt tidli-
gere med en luksuriøs adventskalender? 
Hos The Body Shop er lukene fylt med 
en salig blanding av bestselgere og nyheter.

Luxe is More er julens motto 
fra Giorgio Armani Beauty. 
De pakker ti øyeskygger 
i en stor palett, og siden 

dette er en dobbeldek-
ker, inneholder den også kremete 
kompaktfoundations i to farger pluss 
kompaktpudder.

Vinteren er kanskje kald, men 
ser man rundt seg er den også 
vakker. Glitrende snøkrys-

taller, rosa vinterhimmel og 
frosne pasteller er 

elementer som går igjen i 
CNDs sesongkolleksjon. 
Lurer du på neglefason-
gen? Både smale, man-
delformede negler og 
naturlige, kvadratiske 
negler hører med i 
trendbildet. Det de 
har felles, er glans og 
glimmer.

8.

9.
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OSLO HUDPLEIEKLINIKK ER I STERK VEKST OG VI HAR AMBISIØSE PLANER FOR FREMTIDEN 
VI UTVIDER VÅR STAB OG SØKER FLERE FAGPERSONER

Oslo hudpleieklinikk er Norges største medisinske hudpleiekjede, med 25 års erfaring i bransjen. 
Vi har team bestående av erfarne hud- og fotterapeuter, sykepleiere og leger med tilgang til det 
nyeste av teknisk utstyr. Vi bruker naturlige og medisinske kremserier, utviklet av anerkjente far-
masøyter og hudleger. Slik tilbyr vi den mest avanserte hudpleie på markedet.

Ring 977 42 158 for mer informasjon. Du finner også alle annonsene på www.finn.no

AUTORISERT FOTTERAPEUT

• Du kan utføre medisinsk fotpleie 
•  Du kan starte så raskt som mulig

MASSASJETERAPEUT

•  Du er en dyktig massør og liker de faglige utfordringene
•  Du liker å arbeide i team er er serviceminded

HUDTERAPEUTHUDTERAPEUT

•  Du er en dyktig hudterapeut og liker faglige utfordringer
•  Du har minimum 2 års praksis som hudterapeut

KOSMETISK SYKEPLEIER

•  Du er utdannet sykepleier og har tilleggsutdannelse 
  som hudpleier
•  Du har lang og bred erfaring innen medisinske 
  estetiske behandlinger.  estetiske behandlinger.

For alle stillingene gjelder:

•  Høy faglig kompetanse

•  Være selvstendig næringsdrivende. 

•  Mulighet for å starte opp din egen virksom-
  het nærmest kostnadsfritt, og drive innen-
  for rammene av Norges største medisinske 
  hudpleiekjede.  hudpleiekjede.

•  Meget gode arbeidsforhold i moderne lokaler.

•  Konkurransedyktige betingelser.

•  God markedsføring av deg gjennom våre 
  kanaler.

•  Interne kurs og utviklingsmuligheter

•  Personalrabatter

OSLO HUDPLEIEKLINIKK
SENTRUM                 MAJORSTUA               GRÜNERLØKKA

TELEFON: 22 46 88 50                         hudpleieklinikken.no

Adventskalen-
deren til Babor 
er en klassiker 
som forbru-
kerne vender 
tilbake til år 
etter år. Her 
er årets ampul-
lefylte utgave.

For første 
gang lanserer 
også Janssen 

Cosmetics en 
adventskalender. Bak 
lukene gjemmer det seg 
24 kalorifrie fristelser.

Herrene bør absolutt ikke glemmes! The 
Body Shop pakker sine maskuline gaver i 
metallbokser med retroinspirert design.

Gavekort til spa er 
populært, for det 
er alltid stas å få 
opplevelser i gave. 
Denne lavendelduftende esken fra Kerstin 
Florian gir derimot mindre stress på hjem-
mebane. Kanskje også bedre søvn? 

Foran hver vintersesong presenterer Viktor 
& Rolf en ny utforming av Flowerbomb 
solgt i begrenset opplag. Duften er nå i sitt 
tiende år, og vi gratulerer!

10.

11.

12. Kylie Jenner er kampanje-
modell for Estée Lauders 
nye duft, Modern Muse Le 
Rouge. Roser kombineres 
med moden frukt og en 
fløyelsmyk og kremete 
akkord.

13.

14.

15.
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Luksusmerket feirer lakkfargen  
Rouge Noir, og etablerer eget  
kontor i Norge. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: sølve sundsbø/Chanel

Le Vernis Rouge Noir kom for salg i 1995, 
og fikk kultstatus nærmest over natten. Nå 
spiller neglelakken hovedrollen i julekollek-
sjonen til Chanel.

Allerede i mai 1926 skrev amerikanske 
Vogue om Mademoiselle Chanels kjærlighet 
til den rødsorte nyansen, men det skulle ta 
nesten 70 år før den dukket opp på et smin-
keprodukt. Den ikoniske lakkfargen ble skapt 
av Dominique Moncourtois, som i mange år 
var ansvarlig for Chanels makeup-kreasjoner, 
og dukket først opp på en Chanel-visning i 
1994. 

Den dramatiske og mørke lakken som 
hastig ble lagt på neglene til modellene, ble 
umiddelbart lagt merke til, og bidro til å 
bringe ukonvensjonelle neglelakkfarger inn i 
mainstream-moten. Dermed banet den også 
vei for sminkemerker som Hard Candy og 
Urban Decay.

Lakkfargen – som ble kalt «Vamp» på det 
amerikanske markedet – feirer nå 20-årsju-
bileum, og har blitt et Chanel-ikon på linje 
med quilting, tweed, perler og fargen beige. 
Uma Thurman bar den på neglene i filmen 
«Pulp Fiction», mens Madonna brukte den 

i videoen til «Take a Bow», begge fra 
1994.

Chanel har lenge vært en viktig del av 
porteføljen til merkevarehuset Engel-
schiøn Marwell Hauge (EMH), som er 
den største frittstående distributøren i 
den norske bransjen. Men nå skjer det 
spennende ting med Chanel i Norge. 

Det franske luksusmerket setter 
opp et eget, norsk aksjeselskap med 
tilhørende kontorer fra 1. februar 2016. 
Dagens team fra EMH skal lede den 
nye organisasjonen, og i løpet av våren 
2016 skal det også åpnes en Chanel-
butikk i Stockholm.

Arnstad fratrer
Roar Arnstad slutter som adm. dir. i VITA etter åtte år, da 

styret og Arnstad har ulikt syn på hvordan VITA skal drives 

videre fremover. VITA har under Arnstads ledelse hatt en 

svært god finansiell og markedsmessig utvikling.

– Jeg er stolt over hva vi har oppnådd siden 2007. Vi har økt 

antall butikker fra 97 til 207, og mer enn doblet omsetningen. 

Vi har også lyktes med e-handel. VITA eies av FSN Capital 

(60 prosent) og NorgesGruppen (40 prosent).

KICKS får pris
Nordic Council of Shopping Centers kåret 

nylig KICKS til Årets Butikkjede. En vellyk-

ket reposisjonering og forbilledlig bruk av 

teknologi ble trukket frem av juryen. I tillegg 

har KICKS et tydelig fokus på faglig utvikling, 

med mange kunnskapsrike ansatte, noe som 

har gitt en god omsetningsvekst. Kitch’n og 

VITA var de andre finalistene til prisen.

Norske Sølve Sundsbø har fotografert Chanels flotte julelook.

     Full fart for

Chanel

Den ikoniske neglelakken Le 
Vernis Rouge Noir fyller 20 år.



Max Factor samarbeider med film-
fenomenet Star Wars, og viser  
makeup inspirert av filmens  
karakterer.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Max Factor

«Star Wars Episode VII: The Force Awakens» 
har norsk kinopremiere 16. desember, og 
makeupmerket feirer samarbeidet i butikk 
fra midten av november og ut året. I samme 
periode vil det være et stort trykk i media i 
form av lekre printannonser og Star Wars-
inspirert TV-reklame.

Max Factor har sterke bånd til både 
filmindustrien og populærkulturen. Grunn-
leggeren Max Factor var makeupartist i 
Hollywood under den såkalte gullalderen, 
som ble innledet på 1920-tallet.

Pat McGrath, som er en meget anerkjent 
makeupartist, har vært Global Creative 
Design Director for Max Factor siden 2004. 
Hun er en stor fan av Star Wars, og har utvi-
klet seks forskjellige makeuplooks inspirert 
av filmens karakterer. 

Samtidig lanserer makeupmerket tre pro-
dukter med ikonisk Star Wars-logo i begren-
set opplag, som spås å fly ut av butikk. 

Max Factor vil inspirere, motivere og 
utfordre kvinner til å finne sin «Dark Side» eller 

«Light Side» ved hjelp av makeup. 
Dette er «Droid»-looken.

Kraftfull makeup

False Lash Effect 
Mascara, for anlednin-
gen med Star Wars-logo, 
og Colour Elixir Lipstick 
i to nye farger.

«Storm Trooper». «Jedi».
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Fås kun i hudpleiesalonger - se mer på www.babor.no

Hva om vi kunne skru tiden tilbake?

En ny anti-aging serie fra BABOR med en helt ny og
innovativ formel. Denne fører de aktive virkestoffene dypere

ned i huden enn tidligere, og gir en fantastisk effekt.
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Brun uten sol
MoroccanTan spraytan, med økologisk arganolje og 

nyperoseolje, har kommet til Norge. Merket lover en 

langvarig og naturlig brunfarge, og tilbyr også videre-

salgsprodukter. Spraytanhuset har det norske agenturet. 

De gjør det bra for tiden, og skal ekspandere til flere av 

de største byene. 

Ellen De Veirman lanserer seks duf-
ter med personlighet gjennom sitt 
nye varemerke BillyXClub. 

Hun er opprinnelig fra Belgia, men flyttet til 
Stavanger i 2005, der både hun og mannen 
begynte å jobbe i olje- og gassindustrien. Den 
opprinnelige planen var å bli i Norge i ett år, 
men nå har hun vært her i ti, og trives godt. 

Idéen om å lage et urbant og streetwear-
orientert varemerke kom i 2009. De Veirman 
drømte om å skape en verden av alternative 
dufter, og med støtte fra to internasjonale 
aktører i parfymeindustrien ble drømmen til 
virkelighet. 

– Jeg har ingen tidligere bakgrunn fra bran-
sjen. Men min mor brukte parfyme hver dag, 
og det er kanskje grunnen til min lidenskap 
for dufter. Helt siden jeg som 14-åring fikk 
min første parfyme – som var Anaïs Anaïs 
fra Cacharel – har jeg tenkt at det var viktig 
å bruke dette daglig. Jeg gikk etter hvert over 
til Eden fra Cacharel, og senere Patchouli i 
mine opprørsår, forteller hun i et presseskriv.

– Hele tiden har jeg bare brukt parfymer 
som jeg likte. Men etter en stund klarte jeg 
ikke å finne meg selv lenger i parfymeriene 

og de lekre merkevarene. Så hvorfor skulle jeg 
bruke disse duftene som ikke representerte 
meg? Det var da jeg fikk idéen om å skape 
et mer jordnært og urbant parfymemerke, 
fortsetter hun.

Resultatet ble BillyXClub: seks forskjel-
lige dufter som retter seg mot både kvin-
ner og menn. Duftene har hvert sitt unike 
uttrykk. De er kompromissløse og autentiske, 
og prosessen med å skape dem har ikke vært 
enkel. 

– Jeg har gjentatte ganger blitt latterliggjort 
og erklært gal. Heldigvis var jeg i utgangs-
punktet så naiv at jeg ikke forutså hvor van-
skelig det skulle bli, så jeg fortsatte å jobbe 
med idéen steg for steg. Det har vært både 
vanskelig, tøft og frustrerende å lete etter 
de riktige partnerne. Jeg tror jeg kan skrive 
en hel bok om hva jeg har opplevd i denne 
prosessen, sier hun.

Parfymene er produsert i Belgia, og holder 
samme høye kvalitet som de man gjerne fin-
ner i et nisjeparfymeri. De selges foreløpig via 
hennes egen nettside, men hun håper etter 
hvert å vinne innpass i parfymerier og kon-
septbutikker som er linket opp til streetstyle-

universet. Og navnet BillyXClub?
– Mannen min kaller meg Billy, røper hun.

Kompromissløs parfyme

Ellen De Veirman er grunnlegger av det nye 
streetstyle-merket BillyXClub.

Beatnik Boulevard, City High, Conga Beatz, Indigo Swing, Pashadina og 
Shewolf er navnene på de seks duftene til BillyXClub.

MoroccanTan.

For more information contact J. Nordström Handels AB   Tel +46 8 544 81 544   www.noab.se
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Ansiktsoljer smører, mykgjør og  
nærer. Alle kan bruke oljer på  
huden, og i høst er hyllene fulle.

tekst: Kristine Rødland

Foto: shutterstock og produsentene

– Ansiktsoljer er gode, multifunksjonelle 
produkter: de kan enten brukes alene eller 
blandes i et serum eller krem. Man kan også 
velge om man vil bruke oljene i hele ansiktet, 
eller kun på mindre områder, sier Caroline 
Nègre, som er Scientific Communications 
Director i YSL Beauté. 

Hun mener at det hovedsakelig finnes to 
typer oljer: tørroljer og nærende oljer. 

– Nærende oljer kan korrigere tørr og 
dehydrert hud, mens tørroljer oppleves «let-
tere» og kan brukes på alle hudtyper. Det 
finnes en ansiktsolje for alle, og det er ikke 
lenger noen grunn til å være redd for disse 
produktene, sier hun.

Det har kommet mange ansiktsoljer på 
markedet i løpet av de siste årene, og i høst er 
hyllene fulle av fristende nyheter.

– Oljer brukes mye i en rekke forskjellige 
skjønnhetsprodukter, i hårpleie og selv-
følgelig også i hudpleie. Asiatiske kvinner 
har i en årrekke benyttet ansiktsoljer som 
renseprodukter og for å hjelpe de aktive 
hudpleieingrediensene til å absorbere bedre 
ned i huden. Nå har vi også begynt å berike 
makeupprodukter med olje for å tilføre mer 
pleie, sier Nègre.

Utfordringen for de som formulerer 
kosmetiske produkter, er å velge 

de rette oljene og sette de 
sammen ut fra hudens behov. 
– Botaniske oljer er i så 

måte veldig interessante, for de er fulle 
av vitaminer, antioksidanter og essensielle 
fettsyrer. Siden oljene er lipofile og elsker 
fett, har de nært slektskap med huden og 
hjelper den å holde på fuktigheten. Oljene 
bidrar også til å «plumpe» opp huden, 
forklarer Caroline Nègre fra YSL. 

I tillegg er ansiktsoljene ofte renere og mer 
konsentrerte produkter, med færre fyllstof-
fer.

Når Emma Wiklund skal fortelle om sin 
nye Emma S-serie for tørr og sensitiv hud, 

snakker også hun mye om oljer. Huden 
trenger gjerne ekstra mye smøring i den kalde 
årstiden, og denne pleieserien er laget spesielt 

� hud

Fete fristelser

The Renewal Oil 
fra La Mer.

Sensitive Facial Oil 
Serum fra Emma S.

Oils of Life Intensely Revitalising Facial 
Oil fra The Body Shop.

100% Pure Argan Oil 
fra Sprekenhus.
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for de som har behov for ekstra oljeholdige 
kremer.

Produktene inneholder naturlige og nøye 
utvalgte oljer fra blant annet engkarse, 
bomullsfrø, raps og kokos, som ifølge 
Wiklund er en trendingrediens akkurat nå.

– Det er veldig mye snakk om kokos i alle 
mulige sammenhenger, både når det gjelder 
matlaging og skjønnhetspleie, sier hun.

Oljene i de nye produktene har ulike 
egenskaper. Engkarseoljen mykgjør huden og 
gir en silkemyk følelse. Det er en svært unik 
olje med 98 prosent lange fettsyrer, og mange 
mener at engkarseoljen er den mest fuktig-
hetsgivende av alle oljer. 

Bomullsfrøoljen inneholder mye Omega 
6, og beskytter hudens egne fettstoffer mot 
oksidering. Rapsoljen har en liknende effekt, 
mens kokosoljen føles frisk og kjølende mot 
huden. Noe som er deilig hvis den i utgangs-
punktet er litt tørr og irritert.

Gjennom serien Oils of Life satser også 
The Body Shop på oljer denne høsten. De 
velger å benytte frøoljer, som de mener tilfø-
rer huden ekstra mye kraft. Hvert produkt i 
serien inneholder en kombinasjon av tre ulike 
frøoljer: svartkummin fra Nildalen i Egypt, 
kamelia fra Kina og nype fra Chile.

– Frøet er det som skjenker liv til en ny 
vekst. Det inneholder alt som trenges, og 
frøoljer er derfor en av jordens mest kon-
sentrerte kilder til essensielle næringsstoffer. 
Frøoljene kaldpresses slik at de beholder alle 
sine næringsstoffer – og gir gode effekter på 
huden. De er det rene livsekstraktet, reson-
nerer de i presseskrivet.

Carina Franck, som står bak det profe-
sjonelle spa- og livsstilsmerket Kalahari, 
anbefaler derimot jojobaolje, som hun mener 
har helt unike egenskaper.

– I sin strukturelle oppbygning er jojoba-
olje ikke egentlig en olje, men en voksester. 
Den absorberes raskt, tetter ikke porene, og 
likner til forveksling på hudens eget sebum, 
sier Franck, som var i Oslo for kun få uker 
siden. Hun kommer fra Sør-Afrika, og kjen-
ner derfor til helt andre oljer enn de vi bruker 
mest her hjemme.

Oljer som utvinnes fra ulike trær i Afrika 
brukes ofte i skjønnhetsprodukter: hvem har 
ikke hørt om arganolje fra Marokko, som 
gir glans og fuktighet til både hud og hår? 
Moringaolje og baobabolje er kanskje ikke 

like kjent, men tilfører 
rikelig med vitaminer 
og næringsstoffer til 
huden. 

Og så er det 
mongongo-olje, da. 
Den som gir beskyt-
telse mot solen:

– Folk i Kalahariør-
kenen smører huden 
med mongongo-olje i 
stedet for solkrem, for-
teller Carina Franck. 
Oljen gir ikke bare 
fuktighet og næring 
til huden, men danner 
også en slags film som 
gir naturlig beskyttelse 
mot UV-stråler. 

En annen spen-
nende afrikansk olje 
er marulaolje, som 
går for å være 50 
prosent mer kraftfull 
enn arganolje når det 
gjelder å bekjempe 
frie radikaler, ifølge 
Franck. Marulaolje 
utvinnes fra fruktkjer-
nene til marulatreet, 
og har blitt brukt til 
både skjønnhetspleie 
og matlaging i Afrika i mange hundre år. 

Carina Franck blander marulaolje med 
jojobaolje i sin Marula Face Oil, som 
hun mener er et «must-have» produkt 
for vinteren.

– Bland to-tre dråper inn i fuktig-
hetskremen, råder hun.

De botaniske og vegetabilske oljene 
dukker opp i stort monn innenfor 
den naturlige hudpleien. Det er ofte 
her man finner de beste og mest 
næringsrike oljene, som kaldpresses og 
behandles etter alle kunstens regler. 

– I naturlig hudpleie bruker man 
vegetabilske oljer som fettstoffer i 
formuleringene, mens man i kon-
vensjonell hudpleie gjerne bruker 
mineraloljer. Det er billige spillproduk-
ter fra råolje, som mange merkevarer 
bruker som baseingredienser, sier Emma 
Bergquist fra Weleda.

– Mineraloljene gjemmer seg under en 

rekke forskjellige navn, og kjennes myke 
og deilige når de smøres på huden. Men 

de inneholder ingen fettsyrer, vitami-
ner eller mineraler. Til gjengjeld gir 
de heller ingen allergiske reaksjoner. 
Mineraloljer er et dødt materiale, 
forklarer hun.

Vegetabilske oljer skapes til 
sammenlikning i frø og frukter 
fra planter, der de gir næring til 
livsprosessen.

– I naturen finnes det fantastiske 
vegetabilske oljer som man kan 
spise og smøre seg med. De gir 
konsentrert næring som huden 
kan samvirke med. Essensielle oljer 
og kaldpressede vegetabilske oljer 
beholder alle sine næringsemner, og 
virker sammen ved å løfte hverandre 
opp til et høyere nivå. Vår erfaring 

viser at de gir et mye bedre resultat, 
framholder Emma Bergquist fra 
Weleda.

Prodigy Sacred 
Oil fra Helena 

Rubinstein.Eight Hour Cream 
All-Over Miracle Oil fra 
Elizabeth Arden.

Marula Face Oil fra 
Kalahari. Absolue 

Precious Oil 
fra Lancôme.

Argan & Apricot 
Face Oil fra 
Nilens Jord.

Almond Soothing Facial Oil fra 
Weleda.

Black Rose Precious Face 
Oil fra Sisley.

Forever Youth 
Liberator 

Water-in-Oil 
fra YSL.
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Spa er i dag en etablert forretnings-
virksomhet. Hvordan kan vi drive 
smart og lønnsomt? 

tekst: maria Grunditz

Foto: mikael Pilstrand/Varbergs Kusthotell

Det startet som en trend, men nå har trenden 
blitt til livsstil. De aller fleste har idag besøkt 
et spa, og stadig flere har det som en regel-
messig aktivitet i sine liv. Det innebærer også 
at konkurransen om kundene øker. 

Antall svenske spahotell har økt med 40 
prosent de seneste fem årene, ifølge en under-
søkelse presentert av den svenske bransje- og 
arbeidsgiverorganisasjonen Visita. Det sier 
en hel del om den utviklingen som bransjen 
nå er inne i, og de utfordringer som vi kan 
komme til å få. 

Hvilket spaanlegg skal man reise til? Hvor 
får man de beste behandlingene? Hvem har 

rykte på seg for å ha de dyktigste og mest 
profesjonelle terapeutene? Hvem utmerker 
seg med å servere den mest velsmakende 
maten? Hvem er best på service og tar 
gjestene best imot? Hvordan kan vi møte 
framtidens krav, og samtidig drive kostnads-
effektivt?

De fire hjørnestenene innenfor spa er 
fysisk trening, mental avslapning, god kost og 
behandlinger for kropp og ansikt. En trend vi 
ser øker, er «Mindfullness», og dette priorite-
res når vi bygger nytt, renoverer våre anlegg 
og forandrer våre menyer. 

Det lages innbydende relax-områder der 
gjestene kan omgås andre, eller bare slappe av 
og nyte på egen hånd. Det lokkes med gode 
sitteplasser, luksuriøse hvilesenger og stem-
ningsskapende, åpne peiser. Behagelig lys-
setting, tempererte lokaler og lyddempende 
materialer bidrar til å gjøre spaanlegget til 
et sted man lengter til. Et sted man kjenner 

man kan samle kraft og energi, og slappe av.
Spaanlegg som har satset på dette og fått 

det til, har fått sine velfortjente utmerkel-
ser i år: Ystad Saltsjöbad har blitt kåret til 
Sweden’s Leading Hotel 2015 av World 
Travel Award, mens Hooks Herrgård – som 
har valgt å bygge nytt i de aller beste materia-
ler – har blitt utnevnt til Årets nyhet under 
svenske Spa Awards 2015.

De som våger er de som vinner. Ikke bare 
får de faste og fornøyde kunder, men også økt 
omsetning. 

Siden innvielsen for et år siden, har Hooks 
Herrgård økt omsetningen med 35 prosent. 
Konseptet er skapt i et unikt samarbeid mel-
lom familien Edberg, som er eiere, arkitekt 
Per Öberg og Helena Carlsson fra KFI Spa 
Management AB.

Det er viktig hvem du samarbeider med, 
så du bør velge dine leverandører med omhu. 
Har de kapasitet til å hjelpe deg med kursing, 

� sPA

Nytt på spa
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kvalitetsspørsmål og lønnsomhet? 
Solstrand Hotel & Bad er et anlegg som 

satser på å regelmessig kurse sine terapeuter. 
Når vi er der og jobber med dem, tar kursing 
i produkter og behandlinger rundt halvparten 
av tiden. Den andre halvparten bruker vi 
på kompetanseøkning, spaetikette, kunde-
behandling, salgstrening, effektivisering og 
annen rådgivning.

Satsningen kommer tydelig til syne når 
gjestene gir tilbakemeldinger, og spaet 
får gode karakterer for nettopp måten de 
behandler sine gjester på. 

Når man kommer som et reisefølge til Sol-
strand, kan man bestille et guidet baderituale 
med Kerstin Florians produkter. Det starter 
med et fotbad i vakkert porselen, mens man 
ligger i behagelige hvilestoler foran vinduer 
med praktfull utsikt til det stadig skiftende 
fargespillet i Bjørnefjorden. 

Ritualer som gjestene gjennomfører selv, 
med tilhørende produkter, krever verken 

behandlingsrom eller terapeut, men skaper 
merverdi og bedre lønnsomhet i de offentlige 
delene av lokalet. Samtidig øker produktsal-
get.

Trenden «Social Fitness» vokser så det 
knaker, og spaanlegg har fullbookede events 
der trening, yoga, kost og skjønnhet inngår i 
programmet. Dine treningskamerater er i dag 
din nye familie, og du reiser gjerne på turer 
der du kan pleie dine interesser sammen med 
likesinnede.

Vestlia Resort ser en enorm utvikling når 
det gjelder denne typen events, og kan ha 
opp til 300-400 deltakere på et arrangement. 
Damene vil gjerne dra til fjells når helse, 
beauty, trening og kosthold står i fokus under 
oppholdet.

Et anlegg som åpner snart, er Quality 
Hotel & Resort Frösö Park i Östersund. Det 
er et nybygget hotell og spa som fokuserer 
på sport og helse, og som en ekstra bonus 

får gjestene nyte utsikten av fjellheimen i 
Jämtland.

Spa på reise er en annen voksende trend, 
og vi ser at stadig flere flyplasser har begynt å 
tilby korte spabehandlinger on-the-go. Folk 
vil ha en quick fix, og bruker tiden i transitt 
på flyplassen til å fikse neglene, føttene, få 
massasje for spente muskler, eller sette på 
vipper. 

For spa der mange gjester er på gjen-
nomreise og ikke har så mye tid, er «Social 
beauty» en økende trend. Gjestene vil ha 
korte behandlinger på 10 til 20 minutter som 
likevel gir synlige resultat. Vi ser eksempler 
på hoteller som bygger Spa Barer, der en 
terapeut tar hånd om flere gjester på en gang. 
Det kan for eksempel legges ansiktsmasker 
som gir glans og glød til huden. 

For resort ser vi derimot en trend for 
lange behandlinger. Vår oppgave blir da å 
skape unike spaopplevelser for våre gjester. 

Nytt på spa

Horizontal shower er en liggedusj der trommende regn 
og milde vannstråler med temperaturvekslinger mel-
lom 33 og 38 grader avløser hverandre.

Varberg på den svenske vestkysten har lange tradi-
sjoner for kaldbad: en iskald dukkert etterfulgt av 
badstue.
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For å sørge for at de oppnår en tilstand av 
total avslapning, vil vi se behandlinger der 
både kropp og ansikt, hender, føtter og 
hodebunn behandles. Dette er kanskje den 
ultimate spaopplevelsen! 

På Varbergs Kusthotell har de gjort en 
storsatsning, og bygget om hotellet for å 
tilpasse seg et nytt konsept: de har blitt 
Sveriges første Thalasso-spa. De tar inn 
saltvann i bassengene fra havet like utenfor, 
og bruker tang i sine behandlinger. Slik har 
de skapt unike Thalasso-opplevelser. 

I tillegg har de akkurat lansert et bade-
rituale for barn, der barna får en egen spa-
opplevelse med tilhørende produkter. Det 
nye konseptet har blitt en suksess, og neste 
år gjør de regning med å selge flere tusen 
spakit i tillegg til det ordinære retail-salget.

I tillegg ser vi en nysgjerrighet og 
interesse for hva apparater kan utrette innen 
skjønnhetsverdenen. 

Det finnes i dag fantastiske behandlinger 
der man med apparater kan få til et resultat 
som ikke oppnås ved en klassisk ansikts-
behandling. Apparatene kan enten brukes 
separat eller som punktinnsats under en 
lengre ansiktsbehandling.

Det finnes også mange andre spennende 
trender i pipeline for spa, og som vi kom-
mer til å se mer til i framtiden: hoteller som 
innreder rommene med spafasiliteter slik 
at gjestene kan trene, bade og slappe av på 
rommet. Hotellgym som holder åpent 24 
timer i døgnet for forretningsreisende som 

ikke ønsker å forandre døgnrytmen. 
Spahotellenes restauranter kommer ikke 

bare til å tilby kortreist og økologisk mat, 
men også flere alternative matretter for 
de som vil spise glutenfritt, melkefritt og 
vegetarisk. Det gjelder ikke bare gjester med 
allergier, men også gjester som bevisst velger 
bort visse deler fra kostholdet for å leve et 
sunnere liv.

Interessen for hva vi spiser og hva maten 
inneholder er sterkere enn noensinne, og 
balanse i magen gir balanse i livet. 

Maria Grunditz er markedssjef i KFI Spa 
Management/Kerstin Florian.

Tranebærsider
Her får du en sunn oppskrift på en varm 

drikk som passer ekstra godt når vi nå nær-

mer oss jul og vinter. Den er tatt fram 

av Charlene Florian, som i tillegg til å 

være produktutvikler på Kerstin Florian 

International, er utdannet raw food chef.

Du trenger:

2 appelsiner 

1 liter tranebærjus 

4 kanelstenger 

2 biter skrellet ingefær (ca. 5 cm lange) 

Honning etter smak

Skrell/skjær ut fire lengder av appelsinskal-

let (ca. 8 cm lange). Prøv å få med bare det 

ytterste skallet og ikke noe av det hvite. 

Press appelsinene. Bland appelsinskall og 

-saft, tranebærjus, kanelstenger og ingefær i 

en kasserolle. La det trekke på svak varme i 

20 minutter for å hente ut smaken fra kanel-

stengene og ingefæren. Tilsett honning etter 

ønske og drikk varmt.

Thalassobadopplevelse med tang i kaldbadhuset til Varbergs Kusthotell.Spa-shopen blir stadig viktigere, her fra Hooks Herrgård.

I hotellets Spa Bar kan gjesten oppgradere sin 
opplevelse gjennom å spontant bestille korte 
behandlinger som for eksempel fotbad.

� sPA
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En ekstraordinær                      
      reise venter deg...

For informasjon om Kalahari Spa serien ta kontakt med Beauty Products AS, 
info@beautyproducts.no            tlf 23 19 10 00             www.beautyproducts.no
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– Vi har valgt å være et spa der man kan 
slippe omverdenen en stund, oppleve stillhet 
og få tid til å bare være, sier spasjef Anna 
Nilsson til KOSMETIKK.

Vi treffer henne i det stemningsfulle spaet 
som ligger helt oppunder taket i en vakker, 
gammel bygning på torget i den svenske byen 
Varberg, som er kjent for sine badehus og 
spa. 

Et typisk besøk på Asia Spa innledes med 
en japansk vaskeseremoni: man sitter og 
vasker seg lenge, nesten meditativt, og lar seg 
synke inn i stillheten. Stemningen er varm og 
avslappet. Så blir man ren, og kan gå videre 
inn i bassengavdelingen, der det både er mas-
sasjepool og en varmere og grunnere kilde, 
der man kan slappe av og ta inn utsikten fra 
byen.

– Gjestene våre skal få hjelp på veien til å 
slappe av. Vi tilbyr yoga, hvile, behandlinger 
og ulike treningstimer med instruktør. Man 
kan kjøpe medlemskort til spaet. Yang, en 
langsom og meditativ styrketrening med 
fokus på holdning og pust, er en ettertraktet 
time – her er det nesten alltid fullt.

Hotellgjestene tar seg god tid i spaet. De 
kommer kanskje først som konferansedelta-
ker, men neste gang tar de med familien og 
blir i flere netter. 

– Lokalbefolkningen i Varberg kommer 

� sPA

 eN oAse  AV 
stillhet
Varbergs Stadshotell & Asia Spa har lykkes med å skape et 
konsept som handler om fullkommen hvile.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Varbergs stadshotell

De varme kildene i Asia Spa byr på velvære, ro og avslapning.
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Heavenly Hydration
En fullverdig SPA-seire Profesjonelle  
og naturlige produkter som er basert på  
de gode egenskapene i mineralene  
fra Dødehavet

også til hotellet for å spise frokost og gå på 
spa. I det siste har vi lagt merke til at vi får 
besøk av unge gutter i 20-årsalderen. De 
kommer alene, noe som er kult, forteller 
Anna Nilsson.

Peacock House er en ny avdeling i Asia 
Spa, som helt og holdent handler om rekrea-
sjon og hvile. Gjestene er her i mange timer, 
kobler ut og slapper av. 

Et rom er viet mørketerapi. Her ligger man 
på myke, lune vannsenger og lytter til guidet 
meditasjon eller rolig musikk i hodetelefoner. 
Det er saltstener under sengene som avgir 
mineraler til luften. Et annet rom er viet lys-
terapi. Det er innredet helt i hvitt, og belyst 
med dette kalde, medisinske lyset som gir ny 
energi i mørketiden.

– En asiatisk tankegang ligger i bunnen 
også i Peacock House, for det handler om 
kontraster, ying og yang. Vi selger spa og 
avslapning først, og deretter kommer de 
forskjellige behandlingene, som også har en 
ayurvedisk eller asiatisk tilknytning, forklarer 
Anna Nilsson.

Varbergs Stadshotell eies av Anna Riis 
og Lars-Olof Oskarsson, som også driver 
Arken Hotell & Art Garden Spa i Gøteborg. 
Paret har dessuten nylig kjøpt det tradisjons-

rike Hotell Eggers, som åpnet i 1859 som et 
jernbanehotell.

For å få bedre lønnsomhet i helgene valgte 
de å bygge spa på loftet til Varbergs Stads-
hotell, der det var uutnyttede arealer. De 
investerte også i gode senger, slik at gjestene 
ble sikret deilig nattesøvn og god avkopling 
på den måten. At hotellet ligger sentralt plas-
sert i byen er heller ingen ulempe, for her er 
det kort vei til alle fasiliteter. 

– Jeg tror det er en spa-boom i Sverige. 
Man har tid til å ta en helg på spa, men ikke 
tid til å reise bort. Det er en mor-datter-greie, 
en familie-greie eller kompis-greie. Gavekort 
er populært. Å gi bort opplevelser øker mer 
og mer, og mange får også råd fra legen om 
å begynne med en form for avslapning og 
trening, sier spasjef Anna Nilsson.

– Gi deg selv tiden. Det er det dyrebareste 
du har.

Varbergs Stadshotell er vakkert pusset opp, og den historiske bygningen er godt tatt vare på.
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Bli med KOSMETIKK på felles 
fagreise til Beauty Düsseldorf i mars 
2016.

Düsseldorf er et førsteklasses reisemål for 
alle som liker å shoppe. I bykjernen ligger 
motebutikkene som perler på en snor, og du 
finner både luksusmerker, varehus og Flag-
ship Stores. Düsseldorf byr i tillegg på tallrike 
restauranter, barer og kaféer. Alt taler altså for 
en weekend i Düsseldorf! 

For proffer i beautybransjen er en slik 
weekend et absolutt must, og den første 
helgen i mars dreier alt seg om skjønnhet i 
den tyske byen. 

Fra 4. til 6. mars 2016 arrangeres Beauty 
Düsseldorf, en internasjonal messe for kos-
metikk, negler, fotpleie, velvære og spa. Med 
1400 utstillere og merker er det mye å opp-
leve, og Beauty oppdaterer deg på produkter, 
behandlinger, trender og innovasjoner på det 
profesjonelle markedet. 

Utstillings- og foredragstilbudet holder 
høy kvalitet, og samtidig sørger en stilfull 
atmosfære og en førsteklasses infrastruktur 

for et trivelig messebesøk. 
Det vil være et spesielt fokus på mote 

og makeup, og den 35 år gamle modellen 
Eva Padberg vil fortelle om sine prosjekter 
som fotomodell, programleder, musiker og 
engasjert kvinne. I tillegg skal det arrangeres 
et internasjonalt mesterskap i makeup under 
messen.

Vil du kaste et blikk bak kulissene og lære 
mer om kosmetikkproduksjon, er også dette 
mulig. I hall 10 kan du følge fremstillingen 
av pleiekrem, virkestoff-ampuller og sminke 
skritt for skritt. 

Et annet tema er «Natur & Spa», der du 

får praktiske og lett omsettbare tips til klinik-
ken. I tillegg kan du lære om beskyttelse og 
hygiene for hendene. Et tema som ikke bare 
er interessant for fotpleiere, men som er rele-
vant for alle som yter tjenester i bransjen. 

Samtidig er det mulig å få med seg ytter-
ligere to skjønnhetsmesser denne helgen i 
Düsseldorf. Maskører og sminkører fra hele 
verden møtes til Makeup Artist Design Show 
2016, mens frisører samles til Top Hair – en 
enestående blanding av fagmesse, shows, 
workshops og kongress. 

Alt foregår inne på det samme messe-
området, så herfra kommer du hjem med 
mye inspirasjon!

Nye agenturer
Fra 1. desember overtar Beauty Products 

AS agenturene på Little Green, Beauty 

Addicts og Acacia fra Ecru. Disse merke-

varene har hittil vært i porteføljen til Molto 

AS, som nå vil fokusere mer på produkter, 

møbler og interiør til spa.

Acacia Protein BB Cream fra Ecru.
Ny hudpleieserie fra VOYA

www.VOYAORGANICS.no

en verden av skjønnhet

Tur til Cosmoprof Bologna
Har du planer om å dra til Cosmoprof Bologna? KOSMETIKK arrangerer sammen med 

Expert Reiser felles fagreiser til både Beauty Düsseldorf og Cosmoprof Bologna i mars 

2016. Mer konkret informasjon om begge turene finner du lenger bak i bladet, og på 

kosmetikkmagasinet.no. Vi håper du blir med på tur!

Negler er et av fagfeltene på Beauty Düsseldorf.

Det skal arran-
geres mesterskap i 

makeup.
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Age spots and pigmentation have
met their match with the first-ever

skin brightening product with
AHA Retinoid Conjugate – an innovative 

and proprietary AHA/Vitamin A derivative 
combination – and cutting-edge

brightening ingredients that target
 uneven skin tone and age spots.

This groundbreaking product is
designed to promote a brighter,

more luminous complexion. 

The Future of
Skin Brightening Is Here

 IT’S TIME
TO GET EVEN

EXCLUSIVELY PROFESSIONAL.
CLINICALLY PROVEN.

CUTTING-EDGE COSMECEUTICALS.

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

SKIN BRIGHTENING SERUM

BRIGHTENING PEELS PADS
Takes skin brightening to a 
new level with a professional-
strength level of alpha 
hydroxy acids for enhanced, 
accelerated results. 
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Korres er naturlig hudpleie laget av greske planter, blomster og urter. 
KOSMETIKKs Gunnhild Bjørnsti ble invitert på fabrikkbesøk.

tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Hudpleie fra Hellas
Safran, roser, lavendel, kamille og ring-
blomster. Dette er et utvalg av de sertifiserte 
økologiske ingrediensene som finnes i Korres-
produktene.

Hellas har lange tradisjoner innen medisin. 
Hippokrates, legekunstens far, kom fra øya 
Kos. For å videreutdanne seg til homeopat i 
Hellas, må man være ferdig med legeutdan-
nelsen. Derfor er det ingen konkurranse mel-
lom naturmedisin og skolemedisin, legene 
anser de to disiplinene som fullverdige. Hva 
man velger, handler om å tilpasse behandlin-
gen til den enkelte.  

I denne helsebevisste, greske kulturen 
vokste George Korres opp. Han studerte 
farmakologi, som er læren om legemidler, og 
begynte å jobbe i det eldste homeopatiske 
apoteket i Athen, Tzivanides, fra 1989. 

Der ble han så fascinert av de gode resulta-
tene fra homeopatiske midler og urter, at han 
snart tok over ledelsen av hele forretningen. 
Apoteket hadde utsalg i første etasje, og 
laboratorium i andre etasje hvor reseptene ble 
fremstilt. Overtagelsen skjedde i 1992.

Det første produktet George Korres 
fremstilte, var en sirup mot sår hals. Den 
inneholdt urter og honning, og ble en hit. 
Inspirasjonen kom fra øya Naxos, der bestefa-
ren til George Korres lagde et brennevin kalt 
rakomelo, som virket varmende. 

Kokeapparatet som ble brukt til å lage 
brennevinet, heter rakokazano. Det ble 
Korres-merkets logo og symbol da George 
Korres grunnla eget firma i 1996. Han hadde 
da satt seg grundig inn i effekten av mer enn 
3000 planter. Visjonen var å produsere trygge 
og klinisk effektive hudpleieprodukter til en 
god pris og med interessant design.

På besøk hos Korres’ laboratorier utenfor 
Athen, lyser rakokazano-logoen opp på ytter-
veggen idet vi går inn. For moro skyld finnes 
et portrett av bestefaren som holder sirupen, 
med «hull» til ansiktet, slik at alle som kom-

mer på visitt kan få tatt et bilde av seg selv. 
Korres er et uhøytidelig selskap, fortsatt unge 
og i ekspansjon.  

– Vi gjør det svært godt, og øker kontinu-
erlig selv under de vanskelige økonomiske 
tidene her i landet. Vi selger alt vi klarer 
å produsere, og tror det handler om tillit. 
Vi lager naturlige produkter som gir gode 
resultater, ingrediensene er planter og urter 
fra vårt eget land, og prisene er ikke høye, 
forklarer de ansatte mens jeg får omvisning.

Jeg ser naturingrediensene som er 
hentet inn fra ulike gårder rundt omkring i 
Hellas. Noen bønder har spesialisert seg på 
roser, andre på lavendel, kamille eller safran. 

Ekteparet George og Lena Korres har reist 
landet rundt for å velge ut de beste plantene, 
og kjenner alle som de handler fra. De har 
også initiert samarbeid med jordbrukere om 
å dyrke lokale planter, blant annet på øya 
Chios. Selv vinplanter fra vulkanøya Santo-
rini benytter de som ingredienser.

Wild Rose fuktighetskrem laget på ville 
roser, var den første ansiktskremen Korres 
lanserte, og den er fortsatt en av bestselgerne. 
Utviklingen av nye formler skjer på labo-
ratoriets «kjøkken», hvor det finnes mange 
ingredienser å eksperimentere med. Her 
sjekkes effektiviteten av nye ingredienser og 
hvordan de fungerer opp mot andre virkestof-
fer i en formel. 

Nøye testing av ferdige produkter foregår 
også her. Alt er så hygienisk og sterilt at man 
må «renses» i et avlukke før man kan komme 
inn i enkelte avdelinger. Noen laboratorier 
kan jeg bare titte inn i via et vindu i døren. 
Slik må det være når de naturlige ingredien-
sene skal ekstraheres, stabiliseres, testes og 
bearbeides. 

Lena Korres er kjemisk ingeniør og var 
Georges assistent da han startet firmaet. Nå 
er de gift, og eier firmaet sammen. Lena er 
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Hudpleie fra Hellas
En aromatisk sirup med honning og 
anis var det første Korres-produktet. 

Den er fortsatt i produksjon og en 
bestselger i Hellas.
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svært engasjert i å utvikle nye produktserier, 
og jobber med firmaets 50 forskere. 

– Vi er et team som alltid jobber sammen, 
det er ikke bare meg som har ideer og kunn-
skap, påpeker Lena. Jeg møter henne ved 
laboratoriet, hun viser seg som en ydmyk og 
samtidig entusiastisk person.

– Både jeg og George er lidenskapelig 
opptatt av arbeidet vårt, men vi har ulike 
interessefelt. Vi utfyller hverandre, forteller 
Lena, som har tittelen Brand Development 
Director. 

Hennes første produkt var Yoghurt Cooling 
Gel, en aftersun med innhold av spiselig yog-
hurt. Lena skapte en stabil formel med effekt 
fra «levende» yoghurt, så mer naturlig kunne 
det neppe bli. I tillegg hadde hun en annen 
glimrende idé: å beskrive ingrediensene 
på emballasjene med ord som forbrukerne 
kunne forstå. 

Sist ut på markedet er Black Pine, en 
serie ansiktsprodukter for voksen hud basert 
på sort furu fra Hellas. Resultatene viser 
effektiv reduksjon av aldringstegn, og pro-
duktene er nøye testet og dokumentert her på 
laboratoriet. 

Black Pine-produktene gikk rett inn på 
bestselgerlisten i Hellas, og har vunnet flere 
priser for beste produkt. Formelen har to 
patenterte innovasjoner som strammer opp 
huden og gir umiddelbart løft, reduserer 
linjer, forbedrer elastisiteten og gir glød. 

– Black Pine er den av våre serier som 
virker mest oppstrammende på huden. Den 
er allerede nummer én i USA og Hellas. Med 
øyekremen ser man faktisk umiddelbar effekt. 
Grunnen til det? Black Pine, det vil si sort 
furu, har overlevd i flere millioner år. 

I huden styrker sort furu basalcellelaget 
mellom over- og underhuden som er avgjø-
rende for å påvirke spenst. Effekten kommer 
via en naturlig prosess, og er ikke aggressiv på 
noen måte, forteller Lena Korres.

Noen hudtyper er mer motstandsdyktige 
enn andre, via vårt DNA. Lena Korres ønsker 
å styrke huden så den kan stå imot stressre-
aksjoner.

– Fordelen med naturlige ingredienser er 
ikke bare deres effektivitet, men også den spe-
sielle, uerstattelige synergien mellom de ulike 

komponentene. Hver urt eller plante består 
av flere komponenter. Noen har velkjente 
egenskaper, mens andre kan virke inaktive. 
Det skjer imidlertid en unik synergi i forhold 
til hvordan komponentene virker inn på 
hverandre, noe som ikke kan reproduseres 
syntetisk i et laboratorium, forklarer hun.

Lena Korres og hennes team er opptatt av 
å forstå hudens biokjemi. De forsker frem 
naturlige måter for å hjelpe cellene til å for-
lenge deres sunne livssyklus. Seks prosent av 
selskapets omsetning går til forskning.

– Selv Clarins har kjøpt forskning av oss, 
informerer Lena Korres. 

Naturlig i seg selv er likevel ikke alltid bare 
positivt. Korres vil lage ansvarlige produkter 
som er nøye testet og vitenskapelig doku-
mentert. De tar kun i bruk ingredienser som 
er 100 prosent trygge i seg selv, nøye uttestet 
og som ikke kan gjøre skade. 

George Korres har også lyttet til folketro 
og folkemedisin som mange ikke trodde på. 
Resultatet er produkter som virker, men som 
er enkle å forstå for alle. I Norge selges de 
i Vita og Vita Exclusive. George Korres er 

lege og homeopat, 
og grunnlegger av 

Korres-merket. Black Pine er en hudpleieserie for voksen 
hud med gresk sort furu.

Lena Korres, kjemisk ingeniør, er firmaets direktør for 
utvikling og markedsføring.

Forskning pågår kontinuerlig i Korres’ laboratorier.



Felles fagreiser for norsk skjønnhetsbransje

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

Expert Reiser as har siden oppstarten i 1984 vært en av Norges ledende leverandører på 
messereiser. Vi er ett av de eldste frittstående reisebyråene i Norge, og i 2014 feiret vi 30 år 
i bransjen! Prøv oss også på forretnings- og gruppereise. 
             - Vi er næringslivets turoperatør!

Beauty, Düsseldorf,
4. - 6. mars 2016

Cosmoprof, Bologna,
18. - 21. mars 2016

Flytider med SAS
fre 04. mars Oslo-Düsseldorf 1655-1850
søn 06. mars Düsseldorf-Oslo 1930-2120

Flytider med SAS
tor 17. mars Oslo-Bologna via cph 1510-1930
lør 19. mars Bologna-Oslo via cph 1105-1535

Felles fagreise 17. - 19. mars
Messen � nner sted i palmehelga. Vi legger opp til 
avreise kvelden før messen åpner, og hjemreise 
lørdag 19. mars. 

Felles fagreise 04. - 06. mars
Uken etter vinterferien er det duket for Beauty. 
Det er gode forbindelser med � y og vi har sentralt 
plassert hotell til alle våre reisende.

Innkvartering
5* Hilton Hotel Düsseldorf. Beliggenhet mellom 
Altstadt og messeområdet. Vi har ska� et egen 
avtalepris, og denne fordelen gir vi til kundene 
våre. Vi gir deg 5* hotell til 4* pris! 

Innkvartering
4* Al Cappello Rosso Hotel. Beliggenhet 100 m 
fra Piazza Maggiore - midt i den vakre gamlebyen 
i Bologna. Anbefales! Andre hotell på forespørsel.

Pris per person
Delt dobbeltrom  kr  4 950,-
Enkeltrom   kr  5 945,-
Inkludert: 
- Fly t/r Oslo-Düsseldorf med skatter og avgi� er
- 1 stk innsjekket bagasje
- Opphold 2 netter med frokost begge dager
- Alle lokale skatter og reservasjonsomkostninger
Vi arrangerer felles bransjemiddag som betales separat

Bestill på 
www.expertreiser.no/beauty

Pris per person
Delt dobbeltrom  kr   7 950,-
Enkeltrom   kr 10 440,-
Inkludert: 
- Fly t/r Oslo-Bologna via cph med skatter og avgi� er
- 1 stk innsjekket bagasje
- Opphold 2 netter med enkel frokost begge dager
- Alle lokale skatter og reservasjonsomkostninger
Vi arrangerer felles bransjemiddag som betales separat

Bestill på
www.expertreiser.no/cosmoprof

Vi skreddersyr våre reiser, og man må gjerne utvide til lengre opphold. Prisene er gitt med avreise fra Oslo, 
men vi � nner selvfølgelig � yvninger direkte fra ditt hjemsted. Si fra ved bestilling. 

På tur med...
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Denne måneden leveres nye FRØYA 
Cosmetics til hudpleieklinikker, 
frisørsalonger og spa. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Remi Keiseraas/La Cosmetica

FRØYA er en ny, norskutviklet sminkeserie 
laget for den nordiske kvinnen, og skredder-
sydd for det tørre og kalde klimaet i Norge. 

Produktene har naturlige og flotte farger med 
pigmenter som sitter godt.

– Det har vært et sug i markedet etter 
sminke, for de største merkene i det profe-
sjonelle markedet har hatt en utfordring med 
nettlekkasje. Allerede før lanseringen hadde 
vi nærmere 20 salonger på venteliste. De 
bestilte sminkeserien før de hørte navnet og 
fikk kjenne på produktene, sier Adi Velic fra 
La Cosmetica, firmaet som står bak FRØYA. 

Han tror at de får uttelling for konseptet 
sitt og måten de følger opp salongene på: alt 
av kursing, utstillingsmateriale, poser, plaka-
ter og testere er gratis for forhandlerne, og de 
får i tillegg gode kalkyler.

La Cosmetica er et firma i ekspansjon, og 
har brukt to år på å utvikle sminkeserien.

– Det har vært en lang og krevende prosess, 
og vi har vært rundt og besøkt mange fabrik-
ker. Å finne fram til riktige farger er én ting, 
men å sikre kvaliteten på produktene er 
kanskje det som har tatt mest tid. For ikke 
å snakke om forpakningene! Der benyt-
ter vi bestanddeler fra hele fem forskjellige 
fabrikker før vi sitter med et ferdig produkt, 
forteller Adi Velic.

Sminken, med sine nordiske farger og 
kvaliteter, er tatt fram av Ronja Hauan, som 
er Brand Manager og produktutvikler. Hun 
har jobbet sammen med Astri Raaket, som er 
makeupansvarlig og kursholder for det nye 
merket. 

Remi Keiseraas har styrt designprosessen, 
og skapt forpakninger i skinnende sølv som 
er «smykker» i salongen. Det har vært godt 

FRØYA – norskutviklet makeup

FRØYA har 
maskara og et stort 
utvalg av andre 
sminkeprodukter.
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teamarbeid hele veien, og produktene har 
blitt grundig testet underveis, slik at de skal 
holde gjennom både fest og trening. 

– Vi har CC-krem, foundation, blush, 
solpudder, maskara… Alt man trenger i en 
makeupserie. En linje for sensitiv hud som 
gir ekstra mye pleie har vi også, sier Ronja 
Hauan. Inkludert koster er det 65 individu-
elle produkter i den nye serien, fordelt på 16 
produkttyper.

Parallellt med makeup-
serien FRØYA har gjengen 
i La Cosmetica også tatt 
fram brynsminken Bitchn’ 
Brows, noe de betegner som 
«et pitstop på veien».

– Bryn er hipt og 
trendy, og Bitchn’ Brows 
er en nisjeserie som fun-
gerer kjempebra til det 
den representerer. Den 
kompletterer FRØYA på 
brynprodukter, sier Ronja 
Hauan.

LYSE, FINE KONTOR- OG KURSLOKALER I 
KONTORFELLESKAP, FLOTT BELIGGENDE 
I LØVENSKIOLDS GATE 10 PÅ FROGNER

Kontorfelleskapet er egnet for bedrifter innen hud, 
helse og beauty - men ikke begrenset til dette. Pr i dag 
holder Elixir og Cosmed (Crystal Clear, Dermaroller og 
Dreamshaper) samt Oslo hudpleieklinikk (administras-
jon) til i lokalene.

Inkludert i leien er felles lokale velegnet for møter, 
kurs, event, prosjekt, m.m. Delikat inngangsparti med 
resepsjonsdisk. 

I underetasjen er det egen velværeavdeling, minispa 
og 3 behandlingsrom. Egnet spesielt for leverandører 
innen kroppsbehandlinger. Lagerkapasitet. Mulighet 
for utleie av større eller mindre arealer.

Lokalitetene har en attraktiv og sentrumsnær beliggen-
het. Fri parkering i gatene rundt adressen.

Ta kontakt på tlf: 907 87 192 for informasjon.

FINN-kode: 6654120

FRØYA – norskutviklet makeup

Bronzer fra det nye sminke-
merket FRØYA, som er tatt 
fram av La Cosmetica.
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Lobna El-Masrouri vil gjøre hud-
pleiebransjen mer profesjonell, med 
bedre lønn og mer ordnede arbeids-
forhold. Hun jobber nå på spreng 
for å verve medlemmer til NKHF.

– Norske Kosmetologer og Hudterapeuters 
Forbund (NKHF) ble stiftet i 1935, og er 
nå blitt en del av Fagforbundet i LO. Det 
betyr at du som jobber med hudpleie kan 
være fagorganisert på samme måte som andre 
innen helse- og velværebransjen, sier Lobna 
El-Masrouri.

Sammen med blant annet apotekansatte, 
sykepleiere og frisører får NKHF nå et yrkes-
fellesskap i Fagforbundet.

– Det har vært en lang omstillingsprosess 
for NKHF, men nå ser vi fram til endringene 
vi skal få til i hudpleiebransjen. Det er viktig 
at alle som jobber med hudpleie engasjerer 
seg som medlemmer i en fagforening, slik 
at også vi blir en del av partssamarbeidet 
i Norge. Den norske modellen bygger på 
grunnprinsippet om at staten, arbeidsgiver 
og arbeidstaker sammen finner fram til de 
beste løsningene for et godt arbeidsliv for alle 
parter, forklarer hun.

Lobna El-Masrouri er utdannet hudte-
rapeut ved Den Franske Kosmetologskole, 
og har jobbet som ansatt i hudpleiesalong i 
over 17 år. Hun jobbet deltid med hudpleie 
mens hun studerte ved Universitetet i Oslo, 
der hun fullførte en mastergrad. Blant annet 
studerte hun kjemi, og hun har undervist i 
kosmetisk kjemi ved flere hudpleieskoler. 

Parallellt med vervet som styreleder i 
NKHF har El-Masrouri også jobbet som 
saksbehandler i UDI. Der var hun hoved-
verneombud, og gjennom dette vervet fikk 
hun kompetanse på partssamarbeidet i norsk 
arbeidsliv.

– Jeg forstod raskt at NKHF, som da var en 
uavhengig interesseorganisasjon, ikke kunne 
imøtekomme medlemmenes forventninger 
om bedre lønn og mer ordnede arbeidsfor-
hold i hudpleiebransjen, sier hun.

NKHF har nå etablert en Faggruppe for 
hudpleie i Fagforbundet, som jobber med å 
etablere det yrkesfaglige tilbudet til personer 
som jobber med hudpleie. Det betyr at med-
lemmene skal få tilbud om kurs og seminarer, 
samtidig som de skal få muligheten til å 

melde fra om yrkesfaglige problemstillinger. 
– Et eksempel på en slik problemstilling, er 

at myndighetene ikke stiller krav til utøvelse 
av hudpleieyrket. Hvem som helst kan jobbe 
med hudpleie uten utdanning, fordi yrket 
verken er beskyttet eller autorisert. 

Faggruppen jobber for å synliggjøre overfor 
myndighetene hvilke uheldige konsekvenser 
dette får for utøverne av yrket, og ikke minst 
for brukerne av de forskjellige behandlings-
tilbudene som finnes på markedet. Det går 
ut over tryggheten for begge parter, sier 
El-Masrouri.

– En annen problemstilling som opptar 
mange, er at det kun er autorisert helseperso-
nell som kan utøve hudpleie med injeksjoner 
og strålebehandling. Her er det smutthull i 
momsreglene, noe som fører til at sykepleiere 
og helsepersonell også kan kreve momsfritak 
for enkelte hudpleiebehandlinger. 

For å ivareta felles interesser og styrke 
den norske hudpleiebransjen, har NKHF 
innledet et samarbeid med arbeidsgiverorga-
nisasjonen Norske Frisør- og Velværebedrifter 
(NFVB) i NHO. 

NKHF og NFVB har som mål å arrangere 
felles informasjonsmøter ulike steder i landet 
for alle som jobber med hudpleie. Det første 
informasjonsmøtet var i Oslo i september, og 
nå nylig var det et møte i Trondheim. 

Tilbakemeldingene fra de som deltar på 
møtene, er at de ønsker tydelige retningslinjer 
for hvordan en arbeidskontrakt skal utformes, 
slik at den sikrer begge parter rettigheter i 
arbeidsforholdet. De etterlyser tarifflønn for 
ansatte og standardavtaler for de som inngår 
leieavtaler i kraft av enkeltpersonforetak. I 
tillegg er de opptatt av faglige utviklingsmu-
ligheter innen yrket. 

– De forteller også om salonger som skiller 
mellom nyutdannede og erfarne terapeu-
ter med egne titler som kan minne om en 
lærlingordning, til tross for at hudpleieut-
danningen ikke resulterer i et fagbrev, sier 
El-Masrouri. 

Hun har mottatt noen henvendelser som 
bekrefter at det er nødvendig å rydde opp 
i forhold som kan skade hudpleiebransjens 
profesjonalitet. 

– Jeg er overrasket over mangelen på 
kunnskap om norsk lov vedrørende arbeids-
livforhold blant både arbeidstagere og 

arbeidsgivere. Jeg hører om arbeidsgivere som 
nekter ansatte som slutter i jobben å ta med 
personlige eiendeler, som utstedte diplomer. 
Jeg hører også om ansatte som ikke møter 
opp til avtalt tid, og som ikke forstår at det 
kan være en oppsigelsesgrunn, sier hun.

Bransjen har også problemer med svart 
arbeid, og El-Masrouri kjenner til at det 
finnes hudpleiesalonger som oppfordrer til 
lavere pris dersom kundene betaler kontant. 

– sammen står vi sterkere
� profil

Tradisjonsrikt 
forbund

Norske Kosmetologer og Hudtera-

peuters Forbund (NKHF) ble stiftet 

allerede i 1935, som en selvstendig 

yrkesorganisering for hudterapeuter 

med godkjent utdanning. NKHF sam-

arbeider også med andre, tilsvarende 

forbund, som SHR i Sverige. 

Når NKHF nå er organisert i Fagfor-

bundet, betyr det at du som jobber 

med hudpleie, enten som ansatt eller 

som innehaver av et enkeltpersonfo-

retak, må melde deg inn her for å bli 

medlem av NKHF. Du finner mer infor-

masjon på nettsidene til Fagforbundet.
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– sammen står vi sterkere

Produktforhandling er også en utfordring, 
da enkelte leverandører ikke sørger for at 
salongen som skal benytte produktene har 
kvalifisert personale, samtidig som enkelte 
salonger tar i bruk produkter som er forbudt 
i Norge. 

– Det er ingen andre enn bransjen selv som 
kan rydde opp i slike forhold. Men det er 
vanskelig å gjøre dette som enkeltpersoner. Vi 
må derfor organisere oss, for sammen står vi 

sterkere! Nå som NKHF er i Fagforbundet, 
har vi en unik mulighet til å ivareta medlem-
menes interesser i hudpleiebransjen. 

Fagforbundet har lang erfaring med å få 
gjennomslag for viktige saker overfor myn-
dighetene. Men uten medlemmer er det lite 
vi kan gjøre! Så meld deg inn – du trenger 
NKHF, og NKHF trenger deg, oppfordrer 
Lobna El-Masrouri.

Lobna El-Masrouri ønsker en profesjonell bransje og 
kompetente hudpleiere med yrkesstolthet. 
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E-handelen øker, og det omsettes 
nesten overraskende mye dutyfree. 
Samtidig blir apotek en stadig vikti-
gere salgskanal. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Kilian munch/travel Retail Norway 

Dette fremgår av de nye markedstallene til 
Kosmetikkleverandørenes forening (KLF), 
som ble presentert under Fagforum i oktober. 

Innsalget til apotekene har økt med 8,6 
prosent fra i fjor til i år. Hudpleie og sol står 
for to tredeler av salget, og samtidig har vi 
fått et større antall apotek. 

Den største salgskanalen for kosmetikk og 
hygiene er likevel parfymeri/faghandel, og her 
butter det mer imot: innsalget til parfymeri-
ene gikk ned nesten fem prosent i første 
halvår 2015, sammenliknet med tilsvarende 
periode i fjor, viser tallene fra KLF.

– Bransjen hadde et fantastisk år i 2014, 
med nesten fem prosent vekst. I år har vi hatt 
en svakere start, noe som kan ses i sammen-
heng med det gode innsalget i fjor. Antakelig 
har vi fått en forskyvning, slik at det nå selges 
mer ut av butikk enn inn. Jeg tror ikke det 
går så trått i butikkene som disse tallene gir 
uttrykk for, sier Birger Stensland, som er 
administrerende direktør i L’Oréal Norge.

Men det er usikkerhet knyttet til konsu-
met, og nye tall fra SSB viser at detaljhande-
len har falt med 0,4 prosent. 

– Valutakursen følger oljeutviklingen. Det 

betyr for leverandører store kostnadsøkninger 
på varer kjøpt fra utlandet, og vil muligens 
påvirke priser. Men en svakere valuta kan 
også innebære muligheter, siden det ikke 
lenger er like lønnsomt med parallellimport 
på nett, sier Stensland.

Innenfor parfymeri/faghandel vokser Vita 
mest, men Kicks og H&M viser også en posi-
tiv utvikling, og Kicks har høyest omsetning 
per butikk.

– Det er store endringer i kjedesammen-
setninger og rapportering, noe som gir utslag 
i statistikken. Semiselektiv makeup gjør 
det bedre enn selektiv makeup, mens det er 
omvendt på hudpleie, der Biotherm fremstår 
som den store vinneren, sier Stensland.

� butiKK

15 største beautymerker 
Første halvår 2015
1. L’Oréal Paris 

2. Max Factor

3. IsaDora

4. Maybelline

5. Christian Dior

6. Nivea

7. Lancôme

8. Biotherm

9. Chanel 

10. Elizabeth Arden 

11. Clarins

12. Piz Buin

13. Essie

14. Sensai 

15. Clinique

Serier i kursiv er semiselektive. De ti stør-

ste står for 60 prosent av omsetningen.

selektive hovedserier i faghandelen
Første halvår 2015
1. Christian Dior (-9%)

2. Lancôme

3. Biotherm (+27%)

4. Chanel

5. Elizabeth Arden (+18%)

6. Clarins

7. Sensai

8. Clinique (-31%)

9. Shiseido

10. Estée Lauder (-31%)

11. YSL

12. ArtDeco

13. Guerlain

14. Hugo Boss

15. Giorgio Armani

topp 10 merker i apotek
Første halvår 2015
1. Vichy (+1,7%)

2. Cosmica (+5,5%)

3. La Roche-Posay (+11,1%)

4. Eucerin (+2%)

5. Cliniderm (-22,4%)

6. REN Skincare (+219%)

7. Aderma (+5,4%)

8. Avene (+7,8%)

9. Dermalogica (ny 2015)

10. Nuxe (-22,5%)

Åtte av topp 10 merker vokser. De tre stør-

ste står for 45 prosent av omsetningen.

Kilde: Farmastat, salg fra grossist til 

apotek

�
markedsutviklingen

Travel Retail Norway forteller om en kraftig vekst i 
taxfree-handelen, der kosmetikk står for 30 prosent av 
omsetningen.

Duftmarkedet går trått i Norge, men Elizabeth Arden 
kan skilte med en økning i innsalget på 757 prosent.
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For motekjedene er kosmetikk et 
stadig viktigere satsningsfelt.

tekst: Kristine Rødland

Foto: H&m og Kristine Rødland

At sminke er bra tilbehør til moteklær, er det 
ingen tvil om. H&M snakker om «fashion 
for the face», og mener makeup er viktig for 
å understreke kundens personlige stil, enten 
den er naturlig, klassisk eller trendy. Kjøper 
man et nytt antrekk, skal man også enkelt 
kunne skaffe seg ny sminke som fullfører 
looken. 

H&M er den tredje største kjeden på 
det norske markedet når det gjelder salg av 
kosmetikk, kun slått av Vita/Vita Exclusive 
og Kicks, viser markedstall fra Kosmetikk-
leverandørenes forening. 

H&M har lenge solgt en blanding av egne 
og eksterne skjønnhetsprodukter i butikkene, 
men forbedrer og fornyer nå sitt konsept med 
H&M Beauty. 

Lindex er en annen betydelig 
markedsaktør, som nylig har 
lansert et eget konsept innen 
skjønnhet. Og Kappahl kom-
mer til å henge seg på. 

Tidligere solgte motekje-
dene skjønnhetsprodukter kun 
i norske og svenske butikker, 
men nå satses det internasjonalt 
hos de fleste. H&M Beauty går 
ut i mer enn 900 butikker over 
hele verden, og selges dessuten 

på nett. 
De første H&M Beauty-produktene ble 

introdusert i butikkene i sommer, og i høst 
var det offisiell lansering i H&M-butikken 
i Oslo City. Der har de laget en ekstra stor 
skjønnhetsavdeling som har godt med plass 
til både egne og eksterne merker.

– Med H&M Beauty satser vi på gode 
ingredienser, og vi oppfordrer kunden til å 
være kreativ og leke seg med farger. Sorti-
mentet har blitt mye større, og samtidig har 
både innhold og design blitt oppgradert, 
sier Vibeke Holann, som er markedssjef for 
H&M i Norge. 

Sortimentet inneholder mer enn 1000 
nye produkter, med alt fra makeup og smin-
keredskaper til hårstyling og kroppspleie. 

Vibeke Holann viser noen av sine person-
lige favoritter: en øyeskyggeprimer som får 
sminken til å sitte ekstra godt, en kremet lep-
pestift som holder fram til lunsj – og selvsagt 

neglelakk. Den selges i alle 
regnbuens farger, og er veldig 
etterspurt blant kundene.

Det kommer sesongkollek-
sjoner i begrenset opplag, som 
knyttes tett opp til motebildet. 

I tillegg finnes det et 
Premium-konsept med ekstra 
luksuriøse konsistenser og 
ingredienser, samt et Cons-
cious-konsept som fokuserer 
på økologi og bærekraftighet. 
Sistnevnte kommer i butikk 
nærmere jul.

� butiKK

makeup som 
matcher moten

Kroppspleie fra den nye Premium-
kolleksjonen til H&M Beauty.

Vibeke Holann, markedssjef i 
H&M Hennes & Mauritz AS.

Den norske faghandelen 2014
Kjeder/kunder salg over disk

1.  Vita/Vita Exclusive (1.157 mill.,  

+20,3%)

2. Kicks (842 mill., +6,2%)

3. H&M (650 mill., +1,6%)

4. Cubus (558 mill., -8,7%)

5. Parfymelle (266 mill., -37%)

6. Fredrik & Louisa (280 mill)

7. SkinTonic (205 mill)

8. Cosmetique (167 mill., -36,5%)

9. Body Shop (253 mill., +0,4%)

10. Sparkjøp (182 mill., +1,7%)

11. PHI Partner (262 mill., +63,8%)

12. Frittstående (95 mill., -5%)

13. Lindex (55 mill., +0%)

14. Douglas (3 mill.)

�
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P r o d u k t n y h e t e r

TEEN-SKIN ACTIVES
Teen-Skin Actives er en serie med 
problemløsere for tenåringer og 
andre.
Basert på naturlige ingredienser 
og enkle budskap når Teen-Skin 
Actives lett sluttforbrukeren, 
og gir ekstremt gode resultater. 
Serien er utviklet av Eve Taylor, 
og lanseres i Norge av MASQ 
Cosmetics (veil. pris fra kr 129 
til kr 249).

MASQ Cosmetics 
tlf: 23 03 63 10
post@masq.no

JANSSEN COSMETICS
Janssen Cosmetics har vunnet en innovasjonspris for Detox 
Cream og Detox Formula. Produktene forebygger oksidativt 

stress, stimulerer cellenes avgiftningssys-
tem, reduserer aldringsflekker og gir 
strålende glød. Huden vitaliseres og etter-
lates ung og myk (veil. pris kr 597/50 ml).

Esthetica AS – tlf: 33 77 52 44 
post@esthetica.no

JANSSEN COSMETICS
Vitaforce C Cream og Vitaforce C Skin Complex  er en 
ny og prisbelønnet duo fra Janssen Cosmetics. Produktene 
stimulerer kollagen- og elastinproduksjonen, samtidig som 
de virker som en antioksidant mot frie 
radikaler. De øker hudens eget oksygen-
opptak i blodet, gir glød og glans, og 
beskytter mot for tidlig aldring av huden 
(veil. pris kr 597/50 ml krem og kr 573/30 
ml konsentrat).

Esthetica AS
tlf: 33 77 52 44 
post@esthetica.no

LEIGHTON DENNY
Nyheten Top That! forvandler enhver vanlig neglelakk til gel. 
Legg en vanlig lakk på neglene, og bruk deretter gellakken Top 
That! Neglene får diamantglans og resultatet varer opptil to 
uker. 
Det revolusjonerende systemet er komplett med alt brukeren 
trenger for å få vakre gelnegler. Esken inneholder: liten LED 
lampe, Top That Gel Coat (8 ml), Top That Cleanser (50 ml), 
Duplex Buffer og Hoof Stick, og de enkelte produkter kan 
suppleres ved behov. Systemet selges gjennom salonger til 
sluttkunde (veil. pris kr 1709).

SkinNordic AS 
tlf: 417 62 846
post@skinnordic.no

JANSSEN COSMETICS
Det nye serumet Dark Spot 
Perfector fra Janssen Cosmetics 
lysner og reduserer aldringsflek-
ker og forhindrer dannelsen av nye. 
Serumet reduserer også rynker og gir 
en frisk glød. Det kan brukes i hele 
ansiktet (veil. pris kr 543/30 ml). 

Esthetica AS 
tlf: 33 77 52 44
post@esthetica.no

INFRACYTE
Suksessen fortsetter i Norge: 
LusciousLips lipplumper med 
antiage-effekt!
Inneholder hyaluronsyre, kollagen, 
peptider, vitamin C, K & E samt 
økologiske oljer og planteekstrakter.
Finnes i 12 lekre farger som passer 
enhver anledning! Forlenger effekten 
av leppeinjeksjoner (veil. pris kr 349).

Cosmederm AS 
tlf: 930 90 377 
post@cosmederm.no
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SISLEY
Supremÿa Baume er en ny og suverent foryngende nattkrem 
med fyldig, fast og glatt konsistens som er enkel å påføre. Den 
er særlig velegnet til tørr og meget tørr hud, eller hud som er 
skadet av miljøfaktorer. 
Kjernen i produktet er Phyto-Complex LC12 – en kraftfull 
kombinasjon av fire plantebaserte aktive ingredienser, som 
er utviklet av Sisleys forskningsavdeling, og som forbedrer 
hudcellenes liv. Kremen gir dessuten intensiv hydrering, og 

tilfører huden viktige lipider slik at 
barrierefunksjonen styrkes. 

Huden eldes med mer 
ungdommelighet (veil. 
pris kr 4825/50 ml).

SISLEY 
tlf: +45 33 38 46 30

GROW GORGEOUS
Få fart på de dorske hårsekkene med Hair Growth Serum, en 
ultrakonsentrert formel med et patentert aktivt kompleks. 
Produktet består av hele sju teknologier som virker sammen 
for å gjøre håret synlig lengre, tykkere og tettere. 
Et aktivt kompleks av acetyltetrapeptid-3 
og kløverblomstekstrakt har, i en uavhengig 
studie, vist seg å begynne å virke innen 
åtte dager. Det gir en synlig forbedring av 
hårlengden, mens hårtettheten økes med 
hele 13 prosent i løpet av fire måneder. Det 
blir som å ha gjennomsnittlig 13 000 flere 
hårstrå (veil. pris kr 459/60 ml).

MASQ Cosmetics  
post@masq.no

SISLEY
Soir d’Orient er Sisleys nye og ek-
sotiske oppfølger til den klassiske 
duften Eau du Soir. Soir d’Orient 
er inspirert av maurernes palasser 
i den sør-spanske regionen Anda-
lusia, og er som en reise bakover 
i tid. Det orientalske forenes med 
det vestlige i den overdådige og 
betagende duften, som blant 
annet inneholder noter av sort 
pepper, geranium, tyrkisk rose, 
sandeltre, patchouli og somalisk 
røkelse (veil. pris kr 1215/50 ml).

SISLEY 
tlf: +45 33 38 46 30

BABOR
ReVersive Supreme Glow er det nyeste tilskuddet til Babors 
ReVersive-serie. Kremen har en nydelig moussetekstur, og  
inneholder ultrafine GlowTech-pigmenter som gir utstråling 
og fantastisk glød allerede ved første gangs bruk. Ingredi-
ensene virker samtidig i dybden, der de forlenger cellenes 
livssyklus og forsinker hudaldringen betydelig. 
Kremen jevner ut fargeforskjellene i huden, og brukes i et tynt 
lag, gjerne over tilhørende 
serum. Den kan benyttes som 
en 24-timers krem, og den 
silkemyke konsistensen gjør 
den perfekt som en primer 
under makeup (veil. pris kr 
1490/50 ml).

Tjøstolvsen AS 
tlf: 51 95 93 00

DARPHIN
Nye 8-Flower Nectar Oil Cream fra Darphin er en foryngende 
nattkrem som inneholder herlige aromatiske planteessenser. 
Kremen er beriket med sheasmør, vitamin C og E, og kan også 
brukes på dagen hvis huden er veldig tørr. 
Kremen jobber med hudens naturlige temperatur. I løpet av 
natten utvikler den seg til en olje som nærer, fukter, myk-
gjør, pleier og beroliger sansene. Man våkner opp til en hud 
som føles myk, glatt 
og smidig. Lanseres i 
oktober 2015 (veil. pris kr 
1069/50 ml).

Beauty Products AS  
tlf: 23 19 10 00

ENVIRON
Nye Revival Masque kan beskrives som en «facelift på 
boks». Masken inneholder en unik kombinasjon av revolus-
jonerende ingredienser som lysner, mykgjør og revitaliserer 
huden. I produktet finner du også den neste generasjonen 
syrer som ikke bare eksfolierer, men hindrer fuktighetstap 
fra huden, strammer opp og gir huden glød (veil. pris kr 
948/50 ml).

Esthetica AS  
tlf: 33 77 52 44
post@esthetica.no
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a
Ab Crew/MASQ Cosmetics
AFAs Amino Acid Skin Care/ 
Cosmederm Methods
Akileine/Thorsen Biovital
Amala/Skin Society
Ardell/J. Nordström Handels
Argiletz/Thorsen Biovital
Astonishing Nails/Beauty Products

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

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

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

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

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

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

Scandinavia 

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

G
Gaya Mineral Makeup/ MASQ 

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

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

Handels
Hurraw Lip Balm/Beauty Supply

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

K
Kalahari Spa/Beauty Products
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Keune/Everyhair

Kide Cosmetics/Beauty Supply
Kisby/CosMie
Knotties/Everyhair
Konjac Sponge Co./ LovelySkin

L
Lait d’Amande Handcream/ Elle 

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

Biovital
Lucrèce/Inci Skin Care
Luscious Lips/Cosmederm Methods
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products

m
Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Magnetic Lash/NOR Cosmetics
Maletti/Everyhair
Mamamio/Beauty Products
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Mii Cosmetics/Beauty Products
Miriam Quevedo/Prettygood
MXL Hair Extension/ Beauty  

Products

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

Scandinavia 
Nicka K New York/ MASQ  

Cosmetics
Nimue/Beauty Products
Nueva/J. Nordström Handels

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

P
Pangea Organics/Skin Society
Perron Rigot/Skinthal
Peusek/Thorsen Biovital
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels
Pinks Boutique/Spa Elixir

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

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

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

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

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

W
Woody’s/MASQ Cosmetics

Y
Yava/Thorsen Biovital
Younique/Cosmederm Methods

meRKeVaReReGisteR

PRØV DEN NYE INNOVATIVE HUDPLEIESERIEN SOM GIR SYNLIGE RESULTATER

Forhandles hos hudpleiesalonger og spa. 
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C L I N I CA L LY  P R OV E N .
C U T T I N G - E D G E  C O S M E C E U T I CA L S .

For mer informasjon: Dermanor AS, Billingstadsletta 83 1396 Billingstad. Tlf. 66 77 55 55. 



KosmetiKK 4 2015 | 53

ButiKKiNNReDNiNG

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

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

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

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

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

Norliner Scandinavia
Hotvetveien 24G
3023 Drammen
Tlf: 22 33 12 00
post@norliner.no
norliner.no

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

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

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

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
cosmieas.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Inci Skin Care AS
Parkveien 41
0258 Oslo
Tlf: 952 42 895
info@lucrece.eu
lucrece.no

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

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

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

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

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

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

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

Prettygood AS
Jacob Fayes vei 8 0287 Oslo 
Tlf: 481 52 350 
gry@prettygood.no 
prettygood.no 

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

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

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

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

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

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
Fax: 64 97 40 79
vibeke@biovital.no
thorsen.as

Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Besøksadr: Heiamyrå 11C
Tlf: 51 95 93 00
Fax: 51 95 93 33
tjost@tjostolvsen.no
tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no

�
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Håret skinner som morgenrøden i 
Davines’ høstkolleksjon. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Andrew o’toole/Davines

Det viktigste i Goldess-kolleksjonen er 
fargene, som er varme men samtidig metal-
liske. Effekten skapes ved å mikse inn kalde 
toner som framhever de varme og fremmer 
harmoni. 

Gult gull, rosa gull, bronse og kobber får 
håret til å skimre når det beveger seg, og 

Davines’ fargeekspert, Edoardo Paludo, tror 
at disse fargene vil være populære en stund 
framover. Sammen med Angelo Seminaro har 
han benyttet fargeteknikken Flamboyage – en 
kombinasjon av Ombre og Balayage – for 
å skape de forskjellige nyansene i Goldess-
kolleksjonen.

Frisyrene er enkle og myke, og klippetek-
nikken bidrar sammen med fargeteknikken 
til å skape et «utvokst» uttrykk. Stylingen ser 
også svært naturlig ut, og hårolje, saltvanns-
spray og en skimrende mist er blant produk-
tene som er brukt.

� håR

Goldess

Goldess er inspirert av 
Aurora, gudinnen for dag-
gry i romersk mytologi.

Goldess



... er landets ledende portal for timebestilling på nett! 

Over en halv million kunder har bestilt time gjennom ledigtime.no. Det viser hvor 
viktig det er med online timebestilling. 

På Ledigtime.no finner du alle frisørsalongene i Norge med onlinetimebok!  
Ikke gå glipp potensielle kunder.

Som kunde hos Easyupdate vil din salong bli prioritert øverst med logo.

Er din salong på Ledigtime.no?  Hvis ikke ring oss på 40 00 40 79

Endelig i NORGE -  
  3.generasjon Dermaroller

•	 Best ytelse
•	 Uovertruffen	presisjon
•	 Tysk	kvalitet	på	nåler
•	 Sveitsisk kvalitetsmotor

Vi	ønsker	eksisterende	og	nye	samarbeidspartnere	velkommen!
post@cosmederm.no																						tlf:	+47	22503377	(4)

VÅR	EKSPERTISE	-	DIN	TRYGGHET!



Fagbladet For hele skjønnhetsbransjen

KOSMETIKK
Få den fantastiske peelingen

Triple Microdermabrasion Face Polish
på kjøpet (verdi 499,–) når du kjøper Vespera Bionic Serum

Gjelder fra 1. november og frem til jul.
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Ca. 1000 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. 
Nå har også du muligheten til å oppleve gleden ved takknemlige kunder/pasienter og svært god økonomi. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 

www.exuviance.no

Returadresse: KOSMETIKK, SOlvEIEn 110 C, 1162 OSlO

Ko
sm

et
ik

k 
4/

20
15

4 | 2015

Nytt på spa
Oljer for huden

+Frøya
korres
estelle & thild

JulEnS nyE 
MaKEup


