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

www.ardelllashes.com 

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

HØSTENS 
FINESTE NEGLER 

HUDBEHANDLING MED  
PLASMALYS

TRENDY FARGER 
OG EFFEKTER



EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt 

med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 
www.exuviance.no  |  Instagram @exuviance_nordic  |  facebook.com/ExuvianceNordic

avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance

Oppdag

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

resultat

Du får fantastiske resultater til en attraktiv 
pris.

attraktiv pris

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

bakgrunn

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

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

unik

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

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

trygghet

Med Dr. Schrammeks hjemmeprodukter og GREEN PEEL® får huden 
en effektiv antirynke og en glød du ikke kan sminke deg til. Den perfekte 

julegaven til deg selv eller en du er glad i. 

SOME LOVE
THIS X-MAS

G I F T  Y O U R  S K I N

GREEN PEEL®
- DEN PERFEKTE

JULEGAVEN

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

W W W. S C H R A M M E K . N O
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FORSIDEBILDE: Bella Hadid 
for Dior Make-Up. Publisert 
med tillatelse fra Parfums 
Christian Dior.

Fortsatt vekst i kosmetikkbransjen, og Rituals gjør det godt. Pauline Youngblood varsler mer luksus fra  
Youngblood Mineral Cosmetics.
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KOSMETIKK
Ble du, som meg, overrasket og sjokkert den 
21. oktober, da det ble offentliggjort at Cos-
metic Group hadde gått konkurs? Selskapet 
bak VITA-kjeden, som så lenge hadde hatt 
en sterk og ledende posisjon, og den nye 
Loco-kjeden. Hvordan var det mulig?

Noen uker tidligere hadde jeg vært på 
Fagforum i regi av Kosmetikkleverandøre-
nes forening (KLF), og fått et innblikk i de 
nyeste markedstallene fra vår bransje. 

Hva som ble sagt den dagen, kan du lese 
i dette nummeret av KOSMETIKK, men 
jeg kan røpe allerede nå at VITA ikke var et 
tema. Derimot ble Rituals, som selger egen 
merkevare, trukket frem som en hurtigvok-
sende og lønnsom kjede. 

Rituals har åpnet mange butikker og 
shop-in-shops i Norge de siste årene, og 
det samme har den danske lavpriskjeden 
Normal. 

Hele 80 Normal-butikker har blitt etablert 
i norske handlegater og kjøpesentere siden 
juni 2017. Vi skriver også en artikkel om 
dem i dette nummeret. Men det spørsmålet 
jeg stiller nå er: Har det vært for mange nye 
etableringer? 

Det er ingen tvil om at det nå skjer store 
endringer i den norske varehandelen, og når 
en så dominerende kjede som VITA går kon-
kurs og blir kjøpt opp av et restrukturerings-
selskap, mister mange flinke fagfolk jobben. 
Det er uunngåelig og veldig trist, og det skal 

bli interessant å følge med på utviklingen 
videre. 

Hvis vi dykker ned i tallene fra KLF, ser vi 
også andre trender og tendenser. 

Hudpleiekategorien er i god vekst, i Norge 
som så mange andre steder i verden. Mens 
makeup, som for få år siden var den store 
vekstvinneren, går tilbake. Og det samme 
gjør kategorien for hårprodukter. 

Lurer du på hvilke kategorier som selger 
godt og dårlig i de ulike salgskanalene, kan vi 
hjelpe deg med svaret også på dette, slå bare 
opp på side 32 i dette bladet.

Så er det kanskje ikke tilfeldig at det 
har vært mange hudpleielanseringer i høst. 
Mange flotte eventer og møter med inspire-
rende og flinke bransjefolk. 

Blant annet har jeg hatt gleden av å 
møte dr. Des Fernandes, grunnleggeren 
av Environ, som er en stor kapasitet på 
A-vitamin. Og Paula Youngblood, som står 
bak Youngblood Mineral Cosmetics. 

Hun viste seg å være en svært åpenhjertig 
og hyggelig dame, som nå er i full gang med 
å oppgradere sitt sminkemerke til å bli ren 
luksus. 

Årets dufttrender kan du også lese mer om 
i dette nummeret, så nå gjenstår det å ønske 
deg en riktig god og travel julehandel. Jeg 
gleder meg til vi ses igjen, i februar 2020.
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Hva skjer i handelen?

Har det vært for mange 
nye etableringer? “
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Kristine 
Rødland.

Fra lanseringen 
av den nye 
hudpleieserien 
Doctor Babor 
PRO. 
Foto: Eva Rose
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Julie Hrncirova/Presskontakterna, Kevin Vo/Dermabeauty, Unsplash og produsentene

VITA rekonstrueres
Jotunfjell Partners er i full gang med å 
rekonstruere VITA-kjeden. I skrivende 
stund er det klart at minst 58 butikker 
skal nedlegges, inkludert VITA Carl 
Berner, som ble etablert i 1981 som den 
første VITA-butikken i Norge. 

De nye eierne vil gå tilbake til røttene, 
og finne frem til det beste av det som 
var. De vil også skille ut de beste av de 
tidligere VITA EXCLUSIVE-butikkene i 
et selvstendig selskap, og føre disse videre 
under et nytt navn. 

Loco-kjeden avvikles, og de 24 Loco-
butikkene stenger dørene så snart lageret 
er tømt. 

Exuviance får 
ny design
Det profesjonelle hudpleie-
merket Exuviance bytter 
navn til Exuviance Profes-
sional, og oppdaterer både 
logo og design. Supercharge 
AOX Serum, som kommer 1. 
desember, er det første pro-
duktet som lanseres i Norge 
med den nye looken. 

Katarina Mesan fra HBS Nordic avslørte nyheten 
under en middag i Oslo.

Coty Professional Beauty lanserer weDo 
Professional, et nytt øko-etisk varemerke 
med veganske, bærekraftige og 100 prosent 
gjenvinnbare produkter. Det er utviklet i 
samarbeid med forskere fra Wella Profes-
sionals, på initiativ fra en liten gruppe 
dedikerte ansatte som fikk en unik sjanse til 
å starte et nytt merke.

weDo Professional lanseres først i den nor-
diske regionen, som 
er kjent for å være 
langt fremme når 
det gjelder økologi, 
miljø og bærekraft, 
og kommer til resten 
av Europa og USA 
i 2020. Flere av 

produktene er multifunk-
sjonelle og passer til både 
hår og hud, noe som også 
er en trend i markedet.

Yes, weDo!

Fuktighetsgivende hår- og håndkrem.

Sjampo-såpe 
i fast form, 
for de som 
ikke vil ha 
noen form for 
plastikk.
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Sensai fyller 40 år

Sensai Absolute Silk Micro Mousse 
Treatment er en ny og luftig mousse 
med mikrokarbonerte bobler som 
vitaliserer huden.

Det japanske kvalitetsmerket 
er mange norske kvinners 
favoritt, og ble først kjent 
under navnet Kanebo. 

En signaturingrediens er den 
luksuriøse Koishimaru-silken, 
som har evnen til å fremme 
produksjonen av hyaluronsyre 
i huden. 

Coty vil selge salongmerkene
Coty fortsetter sin transformasjonsprosess, og annonserer at de nå vil 
fokusere mer på sine merker innen dufter, hudpleie og kosmetikk. 
Derfor ønsker de å selge unna de profesjonelle merkene, som finnes i 
250 000 hår- og neglesalonger i mer enn 100 land. 

Det dreier seg om kjente merker som Wella, Clairol, OPI og ghd. 
De er organisert i en egen divisjon, og styres uavhengig av de andre 
Coty-merkene. Nyheten om at de skal legges ut for salg har allerede 
blitt tatt godt imot i aksjemarkedet.

Vil du konkurrere 
i makeup? 
European Make-Up Awards er 
en viktig del av Beauty Düs-
seldorf, som arrangeres 6. til 8. 
mars 2020. Det konkurreres 
i kategoriene Expert og New 
Talent, og frist for påmelding er 
15. desember. 

– Konseptet endres slik at alle 
makeupartister får muligheten til 
å delta, ikke bare Norgesmestere 
som før, sier Susanne Hawkins 
fra Norsk-Tysk Handelskammer, 
som representerer bransjemessen 
i Norge.

Har du lyst til å prøve deg? Da 
må du sminke en modell i hen-
hold til oppgaven, og sende inn 
bilder eller video av arbeidet du 
har gjort. Maks 12 deltagere vil bli 
plukket ut til finalen som foregår 
på scenen, og det vanker fine pre-
mier for de som får være med. Se 
mer på beauty-duesseldorf.com.

Adgang kun 
for fagbesøkende

HOLD AV DATOEN  
OG LEGG DEN  
DIREKTE  
I KALENDEREN DIN.

VIVANESS GJØR NATURLIG  
KOSMETIKK TIL EN OPPLEVELSE
Opplev den perfekte kombinasjonen av mindfulness og skjønnhet –  

på VIVANESS kan du glede deg til 

• rundt 300 internasjonale utstillere

• inspirerende produktnyheter

• green & clean beauty

og selvfølgelig anledning til å diskutere aktuelle temaer innen bransjen 

for naturlig kosmetikk. Alt dette tilbyr VIVANESS – for første gang  

i den spektakulære, bærekraftige arkitekturen til hall 3C. 

ARRANGØR
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 11
F +49 9 11 86 06 - 49 10
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

Nürnberg, Tyskland

12. – 15.2.2020

Internasjonal fagmesse for naturlig kosmetikk

COSMOS NATRUE

I samarbeid med

VIVANESS.COM

VITEN OG  
LÆRING

NYHETER  
OG TRENDER

OPPLEV OG  
OPPDAG

OPPDAG DE SPENNENDE TEMAENE  
PÅ VIVANESS

VI20_84x262_NO_KOSMETIKK_BES.indd   1 09.10.19   15:52

Sylvie Moreau, President for Coty 
Professional Beauty, går en spennende 
tid i møte.
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Mineralmakeupmerket Youngblood 
er kjent for sine gode hudtoner og 
sin glamorøse «Hollywood glow». 
Grunnleggeren har store planer for 
selskapet, som nå tar en litt ny kurs. 
Og hun er halvt norsk!

Tekst: Kristine Rødland

Pauline om:
Sin norske bakgrunn
– Min mor var født og oppvokst i Norge, 
men dro på ferie til California som 21-åring 
– og vendte aldri mer tilbake. Hun traff min 
far på den ferien, og de var begge forlovet 

med andre. Far var forlovet med hun som var 
Miss Texas på den tiden, og mor var forlovet 
i Norge. Men hun reiste ikke hjem fra USA. 
Ekteskapet deres holdt i 30 år. De er ikke gift 
i dag, men har et greit forhold.

Pauline om:
Oppstarten av Youngblood 
– Jeg jobbet som hudpleier på et legekontor 
sammen med en dermatolog og plastikkirurg, 
og la merke til at mange pasienter hadde 
rød og sensitiv hud etter behandlinger med 
særlig laser. De kunne være røde i opptil to 
måneder, og jeg ville hjelpe. 

Jeg hadde også selv komplekser for huden 
min, og dekket meg med sminke på grunn 

av problemer 
med akne. Så 
jeg forhørte meg 
med dermatologen, 
og fikk en liste over 
ingredienser som jeg 
burde unngå. Jeg tok listen 
med til butikken og begynte 
å sjekke produkter, men fant 
ingenting som kunne dekke godt 
og samtidig være bra for huden. 

Jeg ville unngå grønne, fargekorrige-
rende kremer og tykke lag med sminke, og 
prøvde alt jeg kunne finne av produkter på 
meg selv og mine pasienter. 

Dette var for mer enn 22 år siden, da den 

MØTE MED PAULINE YOUNGBLOOD:

– Vi skal bli enda mer 

LUKSURIØSE

Pauline Youngblood startet opp mineralmakeupmerket Youngblood for 22 år siden, hjemme i garasjen.

Jo tettere kost du bruker, 
jo mer dekkende blir 

mineralmakeupen.
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første mineralmakeupen kom på 
markedet, og jeg testet også det, 
selvfølgelig. Men jeg var skuffet 
over at det var så mye skim-
mer og glitter i produktene, og 
jeg syntes også at fargene var lite 
realistiske. De var enten for oransje 
eller rosa. Ikke gode hudtoner, etter 
min oppfatning.

Så jeg arvet litt penger av faren min, allierte 
meg med en god kjemiker, og satte i gang 
med å lage mineralmakeup. Jeg ville ha full 
dekning, realistiske hudtoner og ikke noe 
skimmer i produktene. 

Jeg startet opp hjemme i garasjen, der jeg 
veide opp vareprøver og fylte disse på små 
krukker. Jeg testet dem på post-laserpasienter, 
og var opptatt av at det ikke skulle føles som 
det var et lag med sminke på huden. Etterpå 
holdt jeg kontakten med disse kvinnene, og 
fulgte opp deres erfaringer med produktene. 

Den opprinnelige planen var å selge pro-
duktene i legekontorer. Sortimentet bestod i 
starten kun av mineralfoundation og rispud-
der, men ble etterhvert mer mainstream, 
og kom for salg i salonger og spa. Det var 
et profesjonelt merke i lang tid, og er det 
fortsatt i USA, men i Europa er det blitt mer 
orientert mot retail. 

Pauline om:
«Clean luxury»
– Det finnes så mange bra produkter på mar-
kedet, og folk kan teste ut så mye forskjellig 
når det gjelder øyeskygger og leppestifter. 
Men når de finner en foundation de liker, da 
er de lojale mot det merket. 

Youngblood er nå inne i en svært spen-
nende tid. Det er nesten som vi blir født 
på ny, og vi blir enda mer luksuriøse! Vår 
nye markedsposisjon er «clean luxury». Det 
finnes mange merker som er «clean», men 
ikke mange som er luksuriøse, som Dior og 
Chanel. Vi hever kvaliteten på alt, inkludert 
foto og kommunikasjon. 

Mange av de «grønne» makeupmerkene 
kan ikke tilby like god dekning på huden, og 
den samme typen «airbrushed look» som vi 
er kjent for.

Pauline om:
HDTV og produkter som gir glow
– Jeg er fortsatt svært involvert i Youngblood, 
og er med og skaper produkter fra begynnelse 
til slutt. Jeg passer på at de ikke inneholder 
ingredienser som virker tilstoppende, og at de 
gir resultater som ser bra ut på HDTV. 

Selskapet har vokst på grunn av positiv 
omtale, og har ikke brukt noe særlig penger 
på annonsering. Vi jobber mye med glød og 
vil ikke ha highlighters med glitter, men med 
super-supersmå partikler. Det skal se ut som 

«Det viktigste jeg har lært 
gjennom disse 22 årene, 

er å alltid, alltid lytte til min 
intuisjon og magefølelse»

Youngblood fokuserer på 
produkter som skaper gode 
hudtoner og en sunn glød.

Pressed Mineral Rice Powder 
egner seg til påføring utover 
dagen, når huden blir litt blank.
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huden lyses opp fra innsiden, og dette er en 
look som aldri vil bli umoderne.

Vi vil lage lette produkter som ikke føles 
som et ekstra lag på huden. For å få til dette, 
bruker vi ingredienser av god kvalitet. Det 
finnes mange grader av mineraler som silica 
og mica, og de billigste vil uunngåelig se grå 
og grove ut på HDTV. 

Man kan også påvirke makeup-resultatet 
med den børsten man velger å bruke. Jo 
tettere den er i busten, jo mer dekkende vil 
makeupen bli. 

Pauline om:
Planene fremover
– Youngblood vokser sakte og kontrollert, og 
er faktisk større i Europa enn i USA. Vi er i 
Douglas-kjeden i Italia, og ekspanderer nå 
også til Tyskland. I Norge skal vi også bli mer 
synlige, nå som vi er tilbake hos distributøren 
Spa Supply, og vi er veldig glade for det.

I tiden fremover kommer vi til å foku-
sere mindre på farget kosmetikk, og mer 
på produkter som forbedrer og fremhever 
huden. Vi jobber med å utvikle nye serum og 
eksfolierende produkter, i tillegg til micel-
lærvann, som allerede finnes i sortimentet. 
Det inneholder kolloidalt sølv som dreper 
bakterier.

Pauline om:
Gründerlivets utfordringer
– Det har vært vanskelig å balansere arbeid 
og familieliv. Jeg er mor til tre tenåringsjen-
ter, og har hatt utfordringer privat med både 
skilsmisse og brystkreft. 

Det viktigste jeg har lært rent forretnings-

messig gjennom disse 22 årene, er å alltid, 
alltid lytte til min intuisjon og magefølelse. 
For jeg har alltid rett. Det har vært noen 
situasjoner der folk har prøvd å gi meg råd, 
men det har aldri blitt vellykket.

Du må finne ut hva du føler sterkt for, og 
så må du holde deg til det, og være helt og 
fullt deg selv. Selvfølgelig må du følge med 
på hva konkurrentene dine gjør, men du 
må ikke bekymre deg for dem. Hold heller 
fokuset på deg selv og ditt konsept.

Youngblood var et av de første mineralma-
keup-merkene, og det er en konkurransepre-
get bransje. «Clean beauty» heter det nå, og 
det blir markedsført som noe nytt. Folk kre-
ver mer enn noen gang rene og dyrevennlige 
produkter, og de yngste er spesielt opptatt av 
disse tingene.

Det er også vanskelig å rekruttere de 

rette folkene, som gjør gode vurderinger og 
er ærlige i sin kommunikasjon. Vi har nå et 
nytt team på plass, noe jeg er veldig glad for. 
Jeg har ikke vært så opprømt og inspirert på 
lenge!

Pauline om:
Favoritt-makeupen
– Jeg kan ikke leve uten mineralfoundation, 
da jeg har sprukne blodkar og trenger et 
produkt som dekker godt. Når vi fyrer om 
vinteren er huden min tørr, så da foretrekker 
jeg en flytende foundation. Men jeg tilsetter 
likevel mineraler for å dekke over det røde. 
Jeg bruker også en highlighter, for det får 
huden til å se så mye yngre ut. Jeg har litt 
fet hud, så et presset rispudder er et must 
utover dagen, når huden har en tendens til å 
bli blank. 

Pauline om:
Matlaging og zen
– Jeg er glad i å lage mat, og inviterer gjerne 
vennepar på besøk. En god middag med vin 
og venner er helt topp! Jeg elsker også å gå 
tur, det er min zen, og hjelper meg å finne 
roen i meg selv. Jeg står på ski i Colorado om 
vinteren, og ellers trener jeg pilates tre ganger 
i uken.

Før var jeg alltid så sosial og gikk på restau-
rant hele tiden, men nå handler det mer om 
å teste ut nye oppskrifter og gå tur.

«Det skal se ut som huden 
lyses opp fra innsiden»

Fakta om 
Youngblood

Youngblood Mineral Cosmetics ble grunnlagt av 
Pauline Youngblood i 1996. Hovedkontoret er i Simi 

Valley, California. Det er et privateid selskap med 
rundt 15 ansatte i administrasjonen. Produktene 

selges i USA og i større deler av Europa, og 
ble brukt i Baywatch da det var den eneste 

foundation som holdt seg gjennom vann 
og svette.



100% naturlig hudpleje med effektivitet i fokus.
Dr. Hauschka har en holistisk tilgang til skønhed  

og udvikler hudplejeprodukter til både krop og  

ansigt, der kombinerer essentielle olier med nøje  

udvalgte ekstrakter fra lægeplanter. 

Kontakt: Trademade Cosmetics



Nimue Skin Technology - en derma-cosmeceuticals serie fra Sør Afrika.

Nimue er en komplett hudpleieserie, basert på fruktsyrer og resurfacing. En resultatorientert serie 
med aktive produkter og behandlinger, som skreddersys til enhver hudtilstand.

Nimue bruker flere patenterte og vitenskapelig beviste leveringssystemer, som sørger for å 
frakte de aktive ingrediensene dypt ned i huden.  Produktene til Nimue vekker huden og 
restarter funksjonene, hjelper huden med å balansere fuktighetsnivået og gjenoppretter 

barrierefunksjonen.

Ønsker du å vite mer om Nimue og hvilke muligheter nimue kan gi deg og din klinikk?
Kontakt Beauty Products AS, @beautyproducts.no, 23 19 10 00 

www.beautyproducts.no 

Nimue.indd   1 14.01.2019   15.11.04
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En foundation skal ikke bare glatte ut hud-
tonen og gi en fantastisk glød, men gjerne 
også inneholde solfilter, gi beskyttelse mot 
forurensning, motvirke aldring og tilføre 
pleiestoffer som gjør huden enda finere. 

Formuleringene er i stadig utvikling 
for å møte kresne forbrukere, og kravene 
til teksturer og ingredienser er høye. At 
kategorien har kommet mer i fokus i det 
siste, skyldes i stor grad alle influensere 
som opptrer i ulike sosiale medier. Det har 
blitt en kunstform å skape feilfri hud på 
Instagram og YouTube.

Uansett hvilken konsistens en foundation 
har, skal den gi et synlig resultat, og skjule 
eller motvirke hudskavanker som rødhet, 

mørke flekker, fine linjer og synlige porer. 
Mange krever også at en foundation skal 
være utformet for å gi langvarig dekning og 
fukt, at den skal vare fra morgen til kveld, 
og dessuten være vannfast og sitte på plass 
når man trener. 

En foundation-type som har eksistert 
lenge, men blir stadig mer populær, er 
foundation stick. Den er veldig multifunk-
sjonell og byggbar, ved at den også kan 
brukes som concealer, til contouring og 
som en touch-up i løpet av dagen. 

Etter flere tiår med et begrenset utvalg av 
nyanser, ser vi også at stadig flere merker 
tilbyr mange farger, og kommer med 

produkter som passer alle hudtoner og 
preferanser. Startskuddet for denne trenden 
var da Rihanna lanserte sitt eget makeup-
merke Fenty Beauty, med mer enn 40 ulike 
nyanser av foundations, selv om merker 
som bareMinerals har hatt et stort utvalg 
farger i mange år. 

Flere merker tilbyr også kundene å 
blande sammen sin personlige foun-
dation basert på hudtype og 
fargetone. Dette ligger helt 
i tiden, siden mangfold 
og personalisering 
er en stor 
trend.

Jakten på den perfekte 
FOUNDATION

Foundation har blitt den mest innovative kategorien innen makeup,  
og ses som en forlengelse av hudpleie. De fleste firmaer i bransjen – store som små –  

arbeider kontinuerlig med å utvikle nye, revolusjonerende formler, og utvalget av nyanser er enormt. 

Tekst: Jessica S Kempe ı Foto: Sisley, bareMinerals og produsentene

Sisley er ett av flere merker som nå lanserer et større sortiment av farger.

Nimue Skin Technology - en derma-cosmeceuticals serie fra Sør Afrika.

Nimue er en komplett hudpleieserie, basert på fruktsyrer og resurfacing. En resultatorientert serie 
med aktive produkter og behandlinger, som skreddersys til enhver hudtilstand.

Nimue bruker flere patenterte og vitenskapelig beviste leveringssystemer, som sørger for å 
frakte de aktive ingrediensene dypt ned i huden.  Produktene til Nimue vekker huden og 
restarter funksjonene, hjelper huden med å balansere fuktighetsnivået og gjenoppretter 

barrierefunksjonen.

Ønsker du å vite mer om Nimue og hvilke muligheter nimue kan gi deg og din klinikk?
Kontakt Beauty Products AS, @beautyproducts.no, 23 19 10 00 

www.beautyproducts.no 

Nimue.indd   1 14.01.2019   15.11.04
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6 foundation-nyheterDet er også populært med bygg-
bare foundations. Forbrukerne vil ikke 
lenger kjøpe tre ulike varianter med 
forskjellig dekningsgrad, men ønsker 
ett produkt som kan bygges opp og 
tilpasses etter hva man ønsker eller har 
behov for akkurat den dagen. Man 
snakker om foundations med fleksibel 
dekkevne.

Trendene varierer også når det gjel-
der finish. En stund har det vært inne 
med en glødende hud som skinner 
sunt med en naturlig glans. Huden 
kan også gi et duggfriskt inntrykk og 
en følelse av «no-makeup». Fremover 
spås det likevel at trenden går mot en 
litt mattere finish.

I og med at naturlige produkter 
har en sterk vekst, lanseres det også 
foundations med rene ingredienser. 
Takket være tekniske innovasjoner har 
de samme dekkevne og funksjonalitet 
som tilsvarende produkter fra konven-
sjonelle merker.

Verdens første vannbaserte 
foundation i en stift ble lansert 
av bareMinerals i 20 nyanser.

bareMinerals
I mai kom den første vannbaserte foundation i en stift, Complexion Rescue Hydrating Foundation 
Stick SPF 25. Den er multifunksjonell og kan også brukes som en concealer. I to eller tre nyanser 
mørkere enn huden fungerer den til contouring, den gir solbeskyttelse og frisker også opp sminken i 
løpet av dagen.

Den populære barePRO Performance Wear Liquid Foundation har også kommet i flere farger. Det 
tilbys nå 35 nyanser for å matche alt fra de lyseste til de mørkeste hudtonene. Det samme gjelder for 
pudderversjonen.

Sisley
Phyto-Teint Ultra Éclat er 
en oppgradert versjon av den 
kjente Phyto-Teint Éclat foun-
dation. Den gir mer glød, mer 
pleie og finnes nå også i flere 
farger, slik at alle skal kunne 
finne sin favoritt. 

MAC Cosmetics
Studio Fix Soft Matte Foundation Stick er 
det siste tilskuddet i Studio Fix-familien. Den 
lanseres i 33 farger, og kan også brukes som 
en contour stick, eller for å lysne opp mørke 
partier under øynene og i T-sonen. 
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Hudsminkens historie
Helt siden oldtiden har kvinner og menn vært opptatt 

av huden sin. Ansiktsmaling nevnes allerede i Det 
gamle testamentet, og de gamle egypterne benyttet 

leire som solbeskyttelse og utsmykning. 
I år 200 f.Kr. brukte grekerne og romerne pasta eller 
kritt i ansiktet for å skape en blek look. Å være hvit 
i huden ble ansett som et statussymbol helt frem 
til slutten av 1700-tallet, da man ikke bare brukte 

sminke, men også inntok stoffer som eddik, jod, kritt 
og arsenikk for å få en hvitere hud.

På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet brukte 
kvinner veldig lite sminke, eller ikke sminke i det hele 

tatt, da det ble vurdert å passe til prostituerte og 
løsslupne kvinner. Unntaket var skuespillere, for disse 

var det akseptert å sminke seg. 
På 1920-tallet ble det et fattigdomstegn å være blek, 
og det oppstod da et marked for hudfargede puddere 
og foundations. Den første kommersielt tilgjengelige 
foundation var Max Factors Pan-Cake makeup som 

kom i 1935. 
Siden dette har utviklingen mildt sagt gått fremover, 
og alle store varemerker tilbyr nå foundations med 
forskjellige revolusjonerende formuleringer for å gi 

kvinner feilfri hud.

Jane Iredale
Beyond Matte Liquid Foundation er primer, concealer og foundation 
i ett. Et multifunksjonelt produkt som dekker ujevnheter, passer alle 
hudtyper og lanseres i 18 farger.

Helena Rubinstein
Prodigy Cellglow Skin Tint er foundation og hud-
pleie i ett og samme produkt, med fokus på fukt og 
sunn glød. Den tilpasser seg hudens egen farge og 
gir et naturlig resultat.
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Builder Gel
15g. Kr. 44,-

50g. Kr. 89,-

100g. Kr. 149,-

Tippelim
7.5g Kr. 25,-

UV/LED Lampe
Kr. 398,-

Hybrid
Soak Off
300ml. Kr. 59,-

Gellack
Kr. 35,-

Aceton 100%
1 Liter  Kr. 69,-

700+ salonger
1500 produkter
Rask levering
Best på pris
 

Rullevoks

Kr. 10,-

Hot Wax Stripsfri - 800g.

Kr. 99,-

Parafinvoks Kr. 39,-

Brasiliansk

Kr. 49,-

Alle merker spatelvoks  Kr. 35,-

Negl Wipes
2 x 500 stk.
HQ Kr. 59,-
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� NEGLER

TRENDY FARGER 
OG EFFEKTER

Krystaller og edle stener er en av vinterens hete trender. Neglene skal funkle og  
skinne som diamanter. Fargemessig er det det klassiske som gjelder:  

Dype lilla- og blåtoner, rødtoner, kobber, gull og sølv. 

Tekst: Kristine Rødland

CND har slått seg sammen med Swarovski 
for en kolleksjon som funkler og glitrer om 
kapp med de mest dyrebare krystaller.

Royal Shine fra 
SPN Nails.

Royal Shine fra 
SPN Nails.

Beach Bottled fra Nails Inc.

Nice Set of Pipes 
fra OPI.
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Skinnende 
diamanter
En glitrende og glamorøs trend med 
lakkfarger i gylne toner, og neglene 
kan gjerne pyntes med krystaller fra 
Swarovski. Et godt forslag til høst- og 
vinterstyling i glam-stil, er å kombi-
nere tradisjonelle lakkfarger med glit-
ter. De kan blandes med hverandre, 
eller du kan understreke basefargen 
ved å påføre en skimmerfarge over 
denne. 

White Gold fra 
SPN Nails.

Consequence of Fame 
fra Smith & Cult.

SPN Nails.

Folier og glitter 
Britiske Lecenté er en leverandør av dekor til negler, og rapporterer om mer salg av 
folier og glitter enn noensinne. Vinterens funky nyheter henter inspirasjon fra «the 
swinging sixties» og det glade syttitall, med folier i fargerike paisley-mønstre og glit-
terflak formet som hjerter og stjerner.

Cat Eye-effekt skapt med 
REQ Cat Eye Powder.

Divine Diamond fra 
CND.

Burgunderrødt 
Om høsten elsker vi burgunderrødt, en klassiker 
som aldri går av moten. Burgunderrødt på neglene 
passer godt til kveldsantrekk, men også hverdags-
plagg i grått og svart. Når vi legger til skimrende 
effekter, får vi skikkelige «glam-negler» 
som tiltrekker seg oppmerksomhet. 

De fineste burgunderrøde 
tonene er beriket med skimrende 
mikroglitter i rødt, og noen 
kan også være iblandet 
kirsebærrødt eller en 
dråpe purpur. Rødt tar 
seg alltid godt ut med glitter, 
som i denne settingen får et sterkt 
julepreg.  

SPN Nails.

CND.Fireworks in Rio fra SPN Nails.

Lecenté.

Cat Eye-effekt
Som et glinsende tigerøye eller en galakse full av 
skinnende stjerner. Cat Eye-looken har blitt popu-
lær på Instagram, og skapes med jernholdige farger 
og magneter.

Du lakkerer først en basefarge på neglen, gjerne i 
en mørk nyanse hvis du vil ha en stor kontrast, slik 
at effekten synes godt. Deretter bruker du et pulver 
som inneholder metaller, som du tilsetter i en base 
og blander til en masse. Du legger massen i et tynt, 
tynt lag oppå den mørke bunnfargen, og bruker en 
liten, flat magnet for å trekke i jernpartiklene slik at 
du former mønstre. 

Det finnes forskjellige typer magneter, noen trek-
ker til seg mens andre skyver fra, og med disse kan 
du skape ulike effekter. Noen leverandører tilbyr 
også ferdigblandede magnetiske lakker, og man kan 
kjøpe spesielle sett som inneholder alt man trenger 
for å skape looken.
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Mørkeblått
Det er også aktuelt med dype, mørkeblå toner, 
og kombinert med sølv gir de 
stemningsfulle assosiasjoner 
til høytid. Nyanser fra 
stjernehimmelen pas-
ser spesielt godt 
til advents- og 
juletiden. 

SPN Nails.

Blue Zodiac fra SPN Nails.

Matt og blankt
Matte overflater som kontrast til blankt er fortsatt aktuelt, og skapes med en 
matt overlakk. Her er det brukt EVO2 Suede Top Coat. De metalliske og mørke 
fargene hører til kolleksjonen Nights in Rome, og er nyheter fra Bio Sculpture.

Få lakken til å vare lenger
Ut fra en miljøtankegang er det lurt å kjøpe 

neglelakker av god kvalitet som holder.  
– Trenger vi egentlig å kjøpe mange nye lakker 

som blir stående på hylla? Folk er opptatt av bruk og kast, 
og vil ikke kaste lenger. Å kjøpe nye lakkfarger fire ganger 

i året blir da mindre aktuelt, selv to ganger blir litt mye, 
sier Anne Holmstrøm fra Skinnordic, 
som distribuerer Leighton Denny. 

Hun tipser om at det finnes dråper som 
kan blandes i den gamle neglelakken, 
slik at den ikke blir tykk og tørr. 

– Det kan også tilbys som en service til kunden 
i salongen, man kan «riste opp» den gamle 

lakken uten kostnad, foreslår hun.

As Good As New fra Leighton Denny gir nytt 
liv til gammel neglelakk.

Sassy Sapphire 
fra CND.

SPN Nails.

Kilder: Marianne Jemtegård/NeglAkademiet, 
Monika Sæle/Adora Femme, Lilla Lillebø/

Purple Lounge og Natalia Jassinskaja/
Bio Sculpture Scandinavia

Bio Sculpture.
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– «Nudes» er den store negletrenden 
for høsten 2019, særlig sarte rosafar-
ger og lysfiolett, men ikke så mye 
hvitt. En eller to aksentnegler er 
fortsatt populært, og veldig mange 
har en eller annen form for «nail 
art», sier bransjeveteranen Carla 
Collier. 

Tekst: Kristine Rødland

Hun reiser verden rundt som dommer i inter-
nasjonale neglekonkurranser, og er en ildsjel 
med lang erfaring fra bransjen. 

ORLY har engasjert henne som kursholder 
og ambassadør, hun bidrar med bilder og 
artikler i negleindustriens bransjeblader, og 
jobber dessuten i egen salong i Tehachapi, 
California, to dager i uken. Selv den enkleste 
neglelakk kan være kunst, mener Carla Col-
lier, men for høsten ser hun noen veldig klare 
trender: 

– Leopardmønster er tilbake for fullt, og 
marmorerte, røykaktige looks er også helt 
«on-trend». Det er fortsatt aktuelt med matte 
overflater kombinert med skinnende glans, 
og da jeg nylig var på jobb i Hollywood og 
Los Angeles, var duse nyanser av grønt, grått 
og plomme de lakkfargene jeg mest la merke 
til, sier hun.

Mye av innovasjonen i negleverdenen 
kommer fra USA, men Carla Collier forteller 
at det også finnes mange talentfulle utøvere 
i Japan, Tyskland, Canada, England, Mexico 

og Thailand. Hun forteller at hun har en 
venn i Thailand som maler ansikter og dyr 
på negler, veldig rike på detaljer, og nesten 
fotografisk. 

– Jeg er veldig glad i slike detaljerte arbei-
der. Det er ekte neglekunst, og som dommer 
liker jeg å se et kunstnerisk talent. Det er flott 
når folk øser ut sitt talent fra hjertet og med 
lidenskap!

Hun var 19 år og jobbet i et forsikrings-
selskap da en venninne foreslo at de burde 
begynne på negleskole. Da kunne hun bare 
tegne enkle strekfigurer, og forteller at hun 
brukte åtte timer på å legge det første settet 
med negler, som falt av dagen etter.

Etter hvert tok hun flere kurs, og begynte å 
konkurrere. Nå kan hun se tilbake på en lang 
karriere innen «nail art», som har ført henne 
verden rundt, og gitt henne mange diplomer 
og enda flere fine opplevelser.

– Jeg blir veldig inspirert av naturen, jeg 
tar nærbilder av for eksempel blomster og 
overfører det jeg ser til negler. Jeg er også 
glad i kunstmuseer og malerier, som gir meg 
ideer til teknikker og farger som passer godt 
sammen. 

Jeg liker å ta utgangspunkt i veldig avansert 
neglekunst, og forenkle det til bruk for 
salonger når jeg underviser på scenen, fortel-
ler hun.

� NEGLER

LIDENSKAP FOR NEGLEKUNST

Carla Collier er dommer i internasjonale neglekon-
kurranser og ambassadør for ORLY.

Naturlig vakre negler 
med sitron

– Vil du at neglene dine skal bli lyse og fine på den 
naturlige måten? Kutt en sitron i to og la neglene 
ligge oppå i et par minutter! Sitroner er fulle av 

alfahydroksisyrer, noe som gjør at fibrene i neglen 
vil bli lysere, tipser Merete Noer fra Glamit, 

som distribuerer ORLY i Norge.
Om høsten er det også viktig å bruke arganolje og 

fuktighetskrem jevnlig. 
– Se etter en neglelakk som ikke tørker ut neglene. 

ORLY Breathable puster og slipper fukt inn i 
neglen slik at den blir sterkere og sunnere. Har du 
veldig tørre hender kan du legge de i varmt vann i 

ti minutter, og påføre neglebåndsolje og 
fuktighetskrem etterpå. Husk å holde deg 

hydrert og drikk masse vann, sier hun.
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�NEGLER

Mange leverandører har for tiden 
stort fokus på neglepleie, og lanserer 
nyheter som skal hjelpe til å bygge 
opp en sunnere naturlig negl.

– Uansett om du ønsker lange, vakre 
kunstnegler eller velger å holde neglene dine 
naturlige, så blir resultatet best med et friskt 
og sterkt underlag. 

Årsakene til slitasje og skader på 
neglene kan være så mangt, fra sykdom 
eller livsstilsendringer til ytre påvirknin-
ger, som for kraftig filing og feil fjerning 
av kunstmaterialer. Neglene brekker og 
fliser seg, får hvite prikker, blir tynne 
eller slutter å gro, sier Marianne Jemte-
gård fra NeglAkademiet. 

De lanserer nå IBX fra Famous Names, 
en reparerende behandling som bygger opp 
neglene innenfra, og som utføres på få minut-
ter i profesjonelle salonger. Den gir sterkere 
negleplate og beskytter dessuten naturneglen 
mot skader fra gelélakk, soak-off gels og hard 
gels. 

– IBX er utviklet av Jim Nordstrom, som 
blant annet grunnla CND og lanserte Solar-
Oil. Sammen med Linda Nordstrom driver 

han i dag Famous Names. 
Behandlingen passer perfekt som en 

styrkende og pleiende innledning til en 
Shellac- eller kunstmateriale-behandling. 
Etter IBX-behandlingen kan nemlig både tra-
disjonell lakk, gelélakk, soak-off gels og hard 
gels legges opp på vanlig måte. Ikke rart at 
dette er blitt en av USAs mest suksessfulle og 
etterspurte salongbehandlinger, sier Marianne 
Jemtegård.

Ethos er en ny neglepleielinje fra Bio 
Sculpture, som blant annet inneholder 
flere forskjellige underlakker.

IBX fra Famous Names er en 
salongbehandling som reparerer, 

pleier og styrker naturneglen.

Nail Illuminator fra Leighton Denny dekker over og bleker 
gulnede og misfargede negler uten å ta ut fukten. Den sitter 

godt, og kan også brukes som en underlakk.

Time Repair Nail Elixir fra Leighton Denny er en ny behandling for flisete, rillete og aldrende 
negler som trenger å få tilført fuktighet og glatthet. Inneholder blant annet kollagen og sitronsyre 

som bleker misfarginger, og kan også brukes som en underlakk. IDUN Minerals har nylig 
lansert neglepleie i apotek.

STERKE OG VAKRE NATURNEGLER

Eksklusiv distributør i Norge:
Mentellow Beauty Brands

+47 908 61 288 // info@mentellow.com

PROFESJONELL

NEGLPLEIE
FOR SVAKE OG SPRØ NEGLER
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– A-vitamin er det eneste kjente 
molekylet som holder huden sunn 
og motvirker tegn på aldring. Hvor 
mye A-vitamin du naturlig har i hu-
den, henger nøye sammen med hvor 
mye huden blir eksponert for sol, 
sier dr. Des Fernandes, grunnlegger 
av det profesjonelle hudpleiemerket 
Environ. 

Tekst: Kristine Rødland

Environ ble etablert på 1980-tallet, da dr. 
Des Fernandes jobbet i Sør-Afrika som 
plastikkirurg. Han mistet to unge pasienter i 
føflekkreft, noe som gikk så sterkt innpå ham 
at han begynte å forske på vitaminenes effekt 
på huden, og da særlig A-vitamin. Noen leve-
randører brukte da allerede dette vitaminet i 
sine produkter, men i svært små mengder.

– Vi trenger A-vitamin for å stoppe friske 
celler fra å bli til kreftceller. Folk med hud-
kreft har alltid lave nivåer av dette vitaminet i 
huden, sier han.

Dr. Des, som han ofte kalles, begynte å 
bruke A-vitamin på sine kreftpasienter, og 
da han ble 40 år i 1982, startet han å bruke 
hudpleie med A-vitamin på seg selv. Den 
første Environ-kremen med dette vitaminet 
ble utviklet i 1985.

– A-vitamin er fortsatt den eneste ingredi-
ensen som kan reparere og forynge huden. 
Man skulle tro man hadde funnet noe bedre 
etter så mange år, men nei. Det er det mest 
multifunksjonelle vitaminet i menneskekrop-
pen, og styrer hvordan en celle deler seg til 
en annen, hvordan cellene utvikler seg på 
forskjellige måter, og til slutt hvordan de 
eldes, sier han. 

A-vitamin kontrollerer modningen av 
alle celler i huden, men er følsomt for sol. 

– Det spiller ingen rolle inne i kroppen, der 
det jo er mørkt. Men i solen brytes vitaminet 
ned litt etter litt, noe som fører til at hud som 

eksponeres for sol får en mangel på A-vita-
min. Selv om noe bygges opp igjen, vil nivået 
tappes mye over tid, og dette legger grunnla-
get for rynker. Et konstant tap av A-vitamin 
vil på sikt forandre huden, mer enn du klarer 
å kompensere. Og en rynke er et steg på vei 
mot hudkreft, forklarer dr. Des Fernandes.

En annen vanlig solskade er pigmentering, 
og det oppstår også når det er lite A-vitamin 
i huden.

– Har du nok av dette vitaminet, vil du 
ikke få pigmentering. Det er et vanlig pro-
blem, og vi kjenner ikke til noe som fullt ut 
kontrollerer det. Skal du behandle pigmen-
tering, bør du også alltid bruke en kosme-
tisk roller. 

Jeg vil ikke anbefale 
peeling for å behandle 
pigmentering, siden pasi-

entene erfaringsmessig får pigmenteringen 
tilbake, og den ofte kan bli verre. Men melke-
syre kan du bruke, den er mild og motvirker 
problemet. 

Jeg tror heller ikke du bør peele huden 
dypt, da det ødelegger melanocyttene. Huden 
blir etterpå svært sensitiv for sol, og mange 
angrer at de har tatt dype peelinger når det 
har gått noen år, sier dr. Des Fernandes. 

� HUD

Det viktige A-vitaminet
Environ Cosmetic Focus-CIT.

Yvonne Palacios, fagansvarlig for Environ i Esthetica, sammen med dr. Des Fernandes i Oslo i høst.

Environ Focus Care Radiance+ er en ny 
linje som motvirker pigmentering.
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Dr. Des Fernandes er også en innovatør når det 
kommer til skin needling, og har lenge brukt dette 

på seg selv. Metoden innebærer at man ruller ørsmå 
nåler over huden, som stikker hull på hudoverflaten, 
punkterer blodårer og stimulerer kroppens naturlige 

forsvarsmekanismer, slik at huden regenererer seg og 
på sikt ser yngre ut.

Environ Cosmetic Focus-CIT er et lite verktøy som 
fungerer som et stempel, og brukes for å øke pene-

trasjonen av de aktive produktene du bruker hjemme. 
Enheten måler bare 5 cm og består av 15 nåler, hver 
på 0,2 mm, satt i et hode på 1,5 cm i diameter, slik 

at du kan jobbe målrettet med spesifikke, vanskelige 
områder, som for eksempel rundt munnen, øynene 

og på pigmentflekker.
Focus-CIT skal brukes to til sju ganger per uke etter 
rensen, og du holder på i 10 til 15 minutter hver gang 
for å oppnå maksimal effekt. Ønsker du en fullverdig 
needling av hele ansiktet vil Cosmetic Roll-CIT i full 

størrelse passe bedre.

Optimalt opptak av 
aktive ingredienser

Den nye øyekremen YouthEssentiA Vita-
Peptide Eye Gel inneholder vitamin A, 
C og E sammen med antioksidanter og 

spesielt utvalgte peptider.
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Behandling med plasmalys har på 
kort tid blitt populært, både for å 
minimere rynker, fjerne utvekster, 
stramme opp slapp hud og redu-
sere overflødig hud på øyelokkene. 
Men det er ikke uten risiko. 

Tekst: Jessica S Kempe
Foto: Dreamstime

Dessverre ser man nå en rekke feilbehand-
linger med plasmalys, som har ført til 
hyperpigmenteringer og brannskader. På 
markedet har det kommet inn mer eller 
mindre useriøse aktører, som selger denne 
typen utstyr uten krav til autorisasjon eller 
fullgod opplæring.

– Plasmalys er en veldokumentert, ny 
teknologi som gir mange fine resultater 
hvis den brukes riktig. Men havner 
utstyr med plasmalys i feil hender, 
kan det gå riktig ille, sier Elizabeth 
Moberg. Hun er administrerende 
direktør for Derma ProMedical og 
distributør for Jett Plasma, et system 
som representeres i Norge av Cos-
mederm Methods.

Plasmalys består av ionisert gass, 
og kan skapes med både veksel-
strøm og likestrøm. Når instrumen-
tet nærmer seg huden, utvikles det 
en gnist-stråle med et svært høyt 
energiinnhold. 

Det høye energiinnholdet 
skal koagulere, fordampe og 
forkulle hudoverflaten, og gi en 
vevssammentrekkende effekt som 
kan utnyttes til behandling av 
uønskede hud-defekter, hengende 
øyelokk, poser under øynene, 
korrigering av pigmenteringer, 
oppstramming av hals/hake, 
sprukne blodkar med mer. 

– Plasmalys setter i gang en 
veldig aktiv, kollagenstimulerende 
effekt i vevet, som både gir umiddelbare 
og langsiktige resultater. Det kan sammen-

liknes med en manuell fraksjonert laser, 
der hvert brennpunkt skapes individuelt, 
og kan dermed også brukes på vanskelig 
tilgjengelige områder som for eksempel 
øyelokk. 

Likevel er det forskjell på ulike typer 
plasmalys. Apparater basert på likestrøm gir 
en smalere og mer dyptgående gniststråle, 
mens apparater basert på vekselstrøm gir en 
bredere og mer overfladisk gniststråle. Det 
er også grunnen til at etterbehandlingene er 
forskjellige, forklarer Elizabeth Moberg.

Små, brunaktige prikker eller «dots», 
rødhet og hevelse dannes over det behand-
lede området. Huden settes i en kraftig 
inflammatorisk tilstand. Prikkene blir til 
små skorper som løsner etter fem til sju 
dager. Den røde, sarte huden normaliseres 
etter to-tre uker, og sluttresultatet når sin 
topp etter tre måneder. 

Under hele tilhelingsprosessen er det 
viktig med desinfisering, UV-beskyttelse 
og produkter som forsterker hudbarri-
eren for å unngå uønskede bivirkninger, 
der hyperpigmentforandringer er den 
vanligste.

– Det er altså en «brannskade» som 
oppstår i huden. Setter man disse 
«prikkene» for tett og/eller på for store 
områder, skapes et traume i huden som 
kan gjøre det vanskelig å kontrollere 
helingsprosessen. Dette kan føre til 
infeksjoner, dårlig sårheling og fremfor 
alt hyperpigmentering. 

Det som er alarmerende, er at 
ikke-kvalifiserte personer bruker 
denne teknologien. De kan til og med 
forsøke å gjøre hele ansiktsløft og/eller 
korrigere veldig store hudområder, 
sier Elizabeth Moberg.

Det er ekstremt viktig å ta riktige 
vurderinger før hver behandling. 
Grundige konsultasjoner må legges 

til grunn. Man må kunne brenne 
på riktig måte, og lære når det er 

hensiktsmessig å ikke bruke plasmalys. Til 
tross for sin fortreffelighet, er dette ikke en 

� HUD

PLASMALYS 
– en trend som kan gå feil

Plasmagnist vs. 
plasmaflyt

Plasmalys gir også mulighet for å 
behandle både med plasmagnist og 

plasmaflyt. 
– Apparater som gir mulighet til å 
jobbe med plasmaflyt i tillegg til 
plasmagnist, har en stor fordel. 
Behandlinger med plasmaflyt er 
mindre aggressive og jobber mer 

overfladisk. En slik teknologi i kombi-
nasjon med elektroforese gir en god 
stimulans i cellene, og øker også pe-
netreringen av serumer i behandling. 
Plasmaflyt gir ingen nedetid, og er 
dessuten perfekt å kombinere med 

for eksempel microneedling, 
mikrodermabrasjon, kjemisk peeling 
og LED-terapi, sier Ingelin Harlem, 
daglig leder og eier i Cosmederm 

Methods AS.

Små, brunaktige prikker eller «dots» dannes 
over det behandlede området. 

Jett Plasma Lift.
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behandling som passer alle personer og 
hudtyper.

– Har personen for eksempel for 
store fettdepoter eller vannansamlinger 
rundt øynene, gir plasmalys liten effekt. 
Det samme gjelder om hudtypen er for 
mørk, eller om hudens aldringsprosess 
er for langt fremskredet. Her har vi som 
leverandører et ansvar for å bare selge til 
kvalifisert personell.  

Skal man som hudterapeut kjøpe inn 
utstyr for plasmalys, må man sikre at det 
er CE-merket på riktig måte (Medical 
Device). Man må også være kildekritisk til 
selgernes opplysninger og argumenter. 

Plasmalys basert på vekselstrøm 
gir en høyere risiko for pigmentforand-
ringer enn plasmalys basert på likestrøm, 
ifølge Elizabeth Moberg. Med vekselstrøm 
blottlegger «prikkene» en større overflate 
av melanocyttene, og trenger mer tid for å 
normalisere seg. 

– Vi ser at mange kopier og billige 
varianter har kommet inn i markedet. Å 
forsøke å finne økonomiske snarveier kan 
være svært risikabelt og bli veldig dyrt. 
Noen tror også at plasmalys utgjør en hel 
«verktøykasse», og kan erstatte IPL, elek-
troterapi, CO2-laser med mer. Noe som 
er helt feil og veldig vanskelig. 

Elizabeth Moberg påpeker at det også er 
svært viktig å sjekke opp klinikken man 
går til. 

– Forbrukerne stirrer seg ofte blinde på 
behandlingsprisene, og får lide for det. 
Det finnes foreløpig ingen regelverk for 
hvem som har lov til å gi hvilken type 
behandling. Noe som betyr at ikke-kvalifi-
sert personell kan utføre de mest avanserte 
behandlinger. 

Det er derfor viktig å sikre at den man 
går til har en solid grunnutdannelse og 
har fått grundig opplæring. I tillegg er 
det viktig at man inkluderer adekvate 
produkter til hjemmepleie og desinfek-
sjon, og at salongen er forsikret om noe 
går feil, sier hun.

Hva skjer etter en 
plasmalys-behandling

∙ Rett etter en behandling er huden i en inflammatorisk tilstand 
(rødhet, hevelse og varme), noe som aktiverer hudens kollagenstimulering og 

gir en vevsoppstrammende effekt. 
 ∙ Dag to til fire er hevelsen som verst, og det skal kun brukes desinfiserende og 

postinflammatoriske produkter. Hevelsen går ned innen tre til fire dager, og de små 
skorpene («prikkene») løsner innen fem til sju dager. Det er viktig at skorpene aldri 

fjernes før tiden eller skrubbes bort, og man skal derfor ikke vaske huden. 
∙ Makeup og vanlig hudpleie kan tidligst brukes etter sju dager, da det er risiko for 
infeksjon. Man skal ikke gjøre sportsaktiviteter, bade eller ta badstue før huden er 

leget og skorpene har løsnet av seg selv. 
∙ Huden er svært sensitiv i uker til måneder etter behandling, og skal derfor ikke 

utsettes for andre aktive behandlinger eller produkter (for eksempel øyekrem) med 
aktive ingredienser. 

 ∙ Man skal bruke barrierestyrkende, mykgjørende og beroligende produkter samt 
UV-beskyttelse med SPF 50 i de første par månedene. Det er viktig å unngå 

direkte sol det første halve året etter behandling, og solbriller, hatt og caps bør 
anvendes.

«Apparater basert på likestrøm gir en smalere og 
mer dyptgående gniststråle, mens apparater basert på 

vekselstrøm gir en bredere og mer overfladisk gniststråle»

Plasmalys kan blant annet brukes til å fjerne utvekster, stramme opp slapp hud og minimere rynker.
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Orientalske, pudrete dufter med oud og 
krydret ambra har lenge vært en trend, 

og i fjor ble det et oppsving for fruktige 
noter. Men i år er det den feminine og klas-
siske rosen som opptrer som årets heteste 
ingrediens. 

– Det handler om en moderne, kul og 
flott rose, en rose som verken er tantete eller 
jentete, men helt enkelt en klassisk elegant 
rose i moderne tapning, sier Ellen Dahlgren, 
som er duftekspert på varemagasinet NK i 
Stockholm.

I de rosebaserte duftene finner vi alt fra 
Grasse-rosen til Taif-rosen fra Iran, som er 
verdens dyreste rose. I Lancômes nyeste duft 
Idôle, som ble lansert i høst, finnes det flere 
ulike sorter rose og dessuten musk, som er en 
annen het ingrediens.  

En annen ny duft med både rose og musk 
er Chloé L’Eau Eau de Toilette, og Dior, 
som har egne roseavlinger i Grasse, lanserte 
i fjor duften Joy med mye rose. I nesten alle 
Chanels dufter finnes det også innslag av den 
attraktive blomsten.

Interessen for nisjedufter fortsetter 
også å vokse. Stadig flere forbrukere vil ha 
sin egen, unike duft, og nisjeparfymehusene 
har derfor blitt viktige trendsettere. Store 
og tradisjonelle dufthus som Armani, YSL, 
Lancôme og Bvlgari satser på eksklusive serier 
i begrenset opplag, og inkluderer populære 
nisjeduft-ingredienser i sitt øvrige, og bredere 
duftsortiment.  

Flere store aktører har også kjøpt opp 
attraktive nisjeparfymehus. Estée Lauder har 

for eksempel kjøpt Jo Malone og Frédéric 
Malle, L’Oréal har kjøpt Atelier Cologne og 
LVMH har sikret seg Francis Kurkdjian. 

Stadig flere menn og kvinner i alle aldre har 
oppdaget dufter som accessoir, og at de gjør 
inntrykk på omgivelsene. 

– Den økede interessen for dufter som 
identitetsforsterkere merkes hos alle typer 
kunder, fra 18 til 75 år, fastslår Ellen Dahl-
gren. I tillegg til det store utvalget av klassiske 
parfymer og nisjedufter, vil hun også ofte 
foreslå en miks av dufter for å skape den 
ultimate, personlige duften, for eksempel 
en treaktig ambra eller sitrus-cologne til en 
blomsterduft. 

Nisjeduftenes ofte rene flakongdesign har 
også fått et gjennomslag på det internasjonale 
duftmarkedet. Mens det i Midt-Østen er 

� DUFT

HETEST I ÅR – 
DEN KLASSISKE

ROSEN
Både nisjeaktører og store, tradisjonelle dufthus fokuserer på  

rosen som ingrediens, rosen i en moderne tapning.  

Tekst: Gunilla Kempe
Foto: Shutterstock og produsentene
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populært med fargesprakende og bombas-
tiske flakonger, går trenden i Europa og USA 
mer i retning enkle og stilrene glassflasker.  

Nisjehusenes ekspansjon har også ført 
til en øket interesse for storyen og parfymø-
ren bak duften. Alle elsker storytelling. En 
helhetstankegang blir stadig viktigere, og 
dagens nisjedufter skiller seg ofte ut med en 
veldig høy produktkvalitet, konstaterer Ellen 
Dahlgren.

– De små og eksklusive nisjeaktørene gjør 
seg flid med å skape individuelle dufter som 
ofte har et kunstnerisk uttrykk, og der topp- 
hjerte- og basenoter er i harmoni. Det gjelder 
for eksempel de fantastiske duftene fra det 
franske parfymehuset Ex Nihilo, samt Ylang 
Ylang Nosy Be med ylang-ylang fra Madagas-
kar og Rose de Taif med rose fra Iran, begge 

fra parfymehuset Perris Monte Carlo. 
Men selv om interessen for 
nisjedufter og unike, personlige 
dufter vokser, finnes det udøde-

lige klassikere som fortsetter å tiltrekke seg 
konsumenter verden over, og som hører til 
verdens mest solgte parfymer. Chanel no 5, 
som ble lansert for Coco Chanel i 1921, og 
Guerlains Shalimar fra 1925 er to eksempler.

– I tillegg kan også noen av 2000-tallets 
lanseringer, som Diors bestselger J’Adore 
og Lancômes La Vie est Belle, bli fremtidige 
duftklassikere, spår Ellen Dahlgren.

Andre dufter som har gjort suksess de siste 
årene er for eksempel Baccarat Rouge 540, en 
treaktig og fruktig duft fra nisjeparfymehuset 
Francis Kurkdjian, unisexduften Santal 33 
fra Le Labo og Fleur Narcotique med peon 
og musk fra Ex Nihilo. I tillegg kommer 
den rocka YSL Black Opium, som stadig 
oppdateres i moderne varianter. Den inne-
holder kaffe, som kanskje er en kommende 
trendingrediens?

De fleste merkene deler inn sitt duftsor-
timent i dame- respektive herredufter, men 
utvalget av unisexdufter øker stadig.  

– Synet på hvilke ingredienser som er 
feminine og maskuline varierer fra individ til 
individ, og skifter også i forskjellige kulturer. 

I vesten oppfattes for eksempel ofte rose som 
en feminin ingrediens, men slik ser man ikke 
på det i Midt-Østen.  

Bærekraft, som i høyeste grad ligger i tiden, 
er naturligvis også interessant for dufthus 
og duftkonsumenter, men har ifølge Ellen 
Dahlgren ennå ikke fått det gjennomslag 
man kanskje kan forvente.  

– Men hos stadig flere duftmerker ser vi en 
økende bevissthet rundt dette, og hos blant 
andre Le Labo kan man få sin duft på refill, 
påpeker hun.     

Interessen for veganske dufter og dufter 
med naturlige ingredienser øker også, men 
det er vanskelig å finne dufter som er 100 
prosent naturlige. 

– Naturlige dufter inneholder også betyde-
lig flere allergene stoffer 
enn de skreddersydde, 
syntetiske duftene. EU 
stiller høye krav til å 
minimere allergener i 
dufter – krav som er 
lettere å møte i syntetiske 
parfymer. Produksjon 
av naturlige dufter kan 
også gjøre mer skade på 
miljøet. Utvinning av 
sandeltre kan for eksem-
pel innebære ødeleggelse av sandeltreskog, 
sier duftekspert Ellen Dahlgren.

Ellen Dahlgren, 
duftekspert ved 
varemagasinet NK i 
Stockholm.

Ylang Ylang Nosy Be 
fra Perris Monte Carlo.

L’Eau Eau de Toilette fra Chloé.

Idôle fra Lancôme.

Duftmarkedet i tall
I Norge ble det i 2018 omsatt dufter for 720 millio-
ner kroner, hvilket innebærer en økning på 7,5 pro-

sent sammenliknet med 2017. Mye av økningen 
skyldes at flere norske nettbutikker ble autorisert 

av norske KLF-leverandører og fikk selge selektive 
merker i 2018. Det europeiske duftmarkedet økte 

med 1,7 prosent i samme periode.
Kilde: Kosmetikkleverandørenes forening (KLF)



Anne Flipo er en av verdens fremste 
parfymører, og har skapt kjente duf-
ter for store skjønnhets- og motehus 
som Burberry, Lancôme, Armani og 
YSL. Nå er hun aktuell med Ralph 
Laurens nye duft, Woman Intense.

Tekst: Jessica S Kempe

Fortell om din bakgrunn?
– Jeg har vært parfymør i 35 år. Interessen 
for dufter begynte allerede som liten, da jeg 

var omgitt av friske blomster i vår fantastiske 
hage. Da jeg ble eldre, kom jeg inn på den 
velrenommerte parfymeskolen i Versaille, 
ISIPCA. Siden 2004 har jeg arbeidet for 
International Flavors & Fragrances (IFF), og 
er nå en av noen få som kan tituleres Master 
Perfumer. 

Hvor mange dufter har du skapt?
– Det er kjempemange. Gjennom årene har 
jeg skapt både maskuline og feminine dufter, 
og alle bærer på en historie. 

MØTE MED 
EN MESTER

� DUFT

Duftkatalogen
Anne Flipo er Master Perfumer, en 
tittel IFF gir til sine mest erfarne og 
begavede parfymører. Hun har blant 
annet skapt følgende dufter.

∙  Burberry Brit Rhythm for Him (med 
Dominique Ropion og Olivier Polge)

∙  Chloé Love Story
∙  Diesel Loverdose Tattoo (med Pascal 

Gaurin)
∙  Giorgio Armani Acqua di Gioia (med 

Loc Dong og Dominique Ropion)
∙  Giorgio Armani Because It’s You
∙  Givenchy Very Irresistible Fresh  

Attitude (med Pierre Wargnye)
∙  Jimmy Choo Illicit
∙  Lancôme La Vie est Belle (med Oli-

vier Polge og Dominique Ropion)
∙  Lanvin Jeanne Lanvin
∙  Paco Rabanne Lady Million (med Be-

atrice Piquet og Dominique Ropion)
∙  Paco Rabanne Lady Million Eau My 

Gold! 
∙  Ralph Lauren Woman
∙  YSL La Nuit de l’Homme (med Pierre 

Wargnye og Dominique Ropion)
∙  YSL Manifesto (med Loc Dong)

Woman Intense er en oppfølger til 
duften Woman. Hovedingrediensene er 
hvite blomster og svart vanilje.

Fakta om IFF
International Flavors & Fragrances (IFF) 

er et av verdens største selskaper når det 
gjelder produksjon av dufter og smaksem-
ner. Hovedkontoret er i New York, men IFF 

har mer enn 110 produksjonsanlegg og 100 
sentre for forskning og utvikling fordelt på 

35 forskjellige land. 

Jessica Chastain er med i en serie filmer for Ralph 
Laurens digitale plattform Lead Like a Woman. 
Hensikten er å løfte kvinnelig lederskap.
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Hvor henter du inspirasjon fra når du skaper?
– Jeg lar meg inspirere av mye forskjellig, det kan være alt 
fra en farge til en musikkopplevelse eller reise.

Kan du beskrive hvordan du arbeider frem en duft?
– For å skape en duft bruker jeg alle mine fem sanser. 
Det er en skikkelig «brainstorming». Jeg kan forestille 
meg en duft, og etter det leker jeg med idéen gjen-
nom smaker, teksturer, noter og til og med lyd. Det er 
komplisert å være parfymør. Du må ha en god idé, men 
du må også være en god tekniker. Det tar tid. Du må 
eksperimentere, eksperimentere og eksperimentere! Det 
er detaljene som utgjør forskjellen, og gjør duften til 
perfeksjon.

Hvor lang tid tar det å skape en duft?
– Det kommer an på, men jeg vil si minst ni måneder. 

Om du hadde en duftnote som du elsket over alle andre, 
hvilken skulle det være? 
– Neroli, uten tvil. Jeg elsker duften av appelsinblomst. 
Den er så rik, frisk, feminin, sexy og vakker. Jeg vil lukte 
på den hver dag, og jeg bruker ofte denne noten i min 
kreative prosess i labben. Appelsinblomsten er viktig for 
meg, ettersom jeg kobler den til min barndom. 

Hva er dagens heteste dufttrender?
– En generell trend er å ikke bruke for mange ingredi-
enser. Vi ser også at blomstene kommer tilbake, spesielt 
rosen. Andre trendy ingredienser er grønne noter, sandel-
tre og vanilje. 

Hvordan ser du på naturlige og økologiske dufter?
– Det er svært komplekst og vanskelig å lykkes med en 
økologisk duft, rent teknisk. Jeg tror mer på bærekraft 
når det kommer til forpakninger og refiller. 

Du står bak Ralph Laurens nye duft Woman Intense. Fortell 
om den?
– Duften er luksuriøs, feminin og blomstret, og er for 
kvinner som ser femininitet som en styrke. Inspirasjonen 
fikk jeg da jeg reiste til India og besøkte et blomstermar-
ked en tidlig morgen. Duften er som en fusjon av varme, 
hvite blomster og svart vanilje. Tuberose gir en kremet 
effekt, appelsinblomst tilfører friskhet, mens svart vanilje 
gir en varm og krydret følelse.

L’Oréal shopper parfyme
L’Oréal har nylig signert en kjøpsavtale med Clarins Group, og tar 
over hele deres duftdivisjon i 2020. Dette inkluderer kjente mer-
kenavn som Mugler og Azzaro, og faktisk også motehuset Thierry 
Mugler.

Dufter er en sentral del av L’Oréals globale vekststrategi, og 
selskapet har også sikret seg en lukrativ lisensavtale med Valentino. 
Det italienske motehuset har en unik posisjon takket være sine lange 
tradisjoner innen haute couture, og har nå lansert duftene Born in 
Roma Donna og Born in Roma Uomo sammen med L’Oréal.

Parfymøren Anne Flipo. Foto: Vanessa Tryde
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� BUTIKK

Mange kjeder og butikker hadde det 
tøft i 2018, men noen klarte å mar-
kere seg på en positiv måte. Både 
Virke og Kosmetikkleverandørenes 
forening (KLF) trekker frem Rituals 
som et vellykket konsept. 

Tekst: Kristine Rødland

– Rituals er et av verdens mest hurtigvok-
sende kjedekonsepter, og den kjeden som 
har nest-størst vekst i Norge, uavhengig av 
bransje, sier Katrin Bjørnstad Kotsbak, som 
er markedssjef for Personal Care i Orkla 
Home & Personal Care. 

Hun presenterte KLFs nye bransjestatistikk 
under deres årlige Fagforum i oktober, og 
kunne fortelle at bransjen fortsatt er i vekst.

– Fra 2017 til 2018 har totalmarkedet økt 
med 1,8 prosent, og alle kategorier er i vekst 
unntatt hår og makeup. 

Selektiv makeup vokser, men de semi-
selektive merkene har hatt nedgang over flere 
år. Det skyldes sterk priskonkurranse fra nye 
aktører, forbrukerne ønsker nye trendmerker 
og tradisjonelle merker har nedgang i hele 
Europa. Vi ser også at de selektive merkene 
blir billigere, slik at flere «trader opp», sier 
hun.

I markedet ser vi også en tydelig polari-
sering mellom lavpris og selektiv kosmetikk, 
mens forbrukerne forsvinner «i midten».

– Den selektive delen av faghandelen er i 
vekst, og klarer å lage inspirerende butikker 
og handleopplevelser – skjønnhetsuniverser 
der forbrukeren vil tilbringe tid. Dagligvare-
handelen bærer på sin side preg av priskrig, 
og taper til drugstore-konsepter som Normal. 

Kategorien «andre», som er butikker med 
bredt vareutvalg, har den største veksten – 
riktignok fra en liten base. Det er ikke lenger 
«gjerrig» å handle på for eksempel Europris, 
men et sted der du gjør gode kjøp, sier hun.

Tre av ti velger å kjøpe kosmetikk på 
nett, og kjøpsreisen starter online også for 
den fysiske butikken, da mange sjekker priser 
med mobilen. 

– Enten handler man online eller så gjør 
man det ikke, og har man først begynt, så 
handler man som regel mer. Det første kjøpet 
gjøres ofte i butikk, mens gjenkjøpet foretas 
på nett fordi det er enkelt, sier hun.

Knut Erik Rekdal fra Virke peker på at selv 
om netthandelen vokser, så er det en økende 
konkursutvikling i nettbutikkene. 

– Andelen av kjeder i faghandelen som går 
med underskudd er stigende, og en av fire 
kjeder gikk med underskudd i 2018, uavhen-
gig av bransje. Blant de rene nettbutikkene 
er bildet enda verre, og en av to gikk med 
underskudd i fjor. 

Han presiserer at dette gjelder hele hande-
len, og ikke spesifikt for kosmetikk. 

– Veksten i konkurser har de seneste tre 
årene vært sterkere blant nettbutikkene enn 
de fysiske butikkene, sier han. 

Likevel vokser kosmetikkbransjen, og 
antallet butikker som selger denne typen av 
produkter øker. 

– Det er vekst i bransjens omsetning, 
samtidig som antallet bedrifter øker når det 
gjelder butikkhandel med kosmetikk. Men 
det er store forskjeller fra fylke til fylke, og i 
noen fylker er det nedgang. 

Den sterkeste veksten finner vi i Oslo og 
Akershus, og skyldes til en viss grad stor vekst 
i kjedene Normal og Rituals, som har etablert 
mange butikker i Østlandsområdet. Men det 

er også generelt stor fart i bransjen, og vek-
sten i butikkhandel med kosmetikk har vært 
sterkere enn veksten i butikkhandel i Norge, 
sier Knut Erik Rekdal.

Strukturen og 
maktbalansen i 

varehandelen endres
 Netthandel endrer maktbalansen i ver-
dikjeden, der produsenter og kunder får 
større makt på bekostning av butikkene.
 Strukturen i varehandelen er også i end-
ring, med et fall i antall bedrifter selv om 
det er vekst i alle varehandelskanalene.
 Det har vært sterkest vekst i apotek, 

netthandel og butikker med bredt vareut-
valg. (Normal er i denne sammenhengen 

registrert som kosmetikk.)
 Antall fysiske butikker har generelt falt i 

alle fylkene i perioden 2008 til 2017, 
ifølge Virke.

Fortsatt vekst i
KOSMETIKKBRANSJEN

Rituals er en av Norges 
raskest voksende kjeder. De 
har etablert 25 butikker og 
fått en omsetning på 175 
millioner. Mange ønsker seg 
inn i dette stemningsfulle 
universet.
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Faghandel
Det estimerte innenlandssalget for fag-

handelen i 2018 er på 4,3 milliarder kroner. 
Noe som er en nedgang på -5,5 %. 

Tallene fordeler seg slik:
Hudpleie: 1 050 mill.

Sol: 125 mill.
Hår: 275 mill.

Makeup: 1 710 mill.
Duft: 595 mill.

Hygiene: 545 mill.

Dagligvare
Det estimerte innenlandssalget for daglig-
varehandelen i 2018 er på 2,875 milliarder 
kroner. Noe som er en nedgang på -3,4 %. 

Tallene fordeler seg slik:
Hudpleie: 305 mill.

Sol: 65 mill.
Hår: 765 mill.

Makeup: 100 mill.
Duft: 5 mill.

Hygiene: 1 635 mill.

Apotek
Totalt ble det i 2018 omsatt kosmetikkpro-
dukter i apotekkanalen for 1,945 milliarder 

kroner, noe som er en oppgang på  
+9,6 %. Tallene fordeler seg slik:

Hudpleie: 990 mill.
Sol: 440 mill.
Hår: 50 mill.

Makeup: 85 mill.
Duft: 5 mill.

Hygiene: 370 mill.

Online 
Det estimerte innenlandssalget på nettet 
i 2018, uten taxfree og utenlandske nett-
aktører, er på 1,2 milliarder kroner, noe 

som er en oppgang på +17,1 %. 
Tallene fordeler seg slik:

Hudpleie: 350 mill.
Sol: 15 mill.

Hår: 265 mill.
Makeup: 360 mill.

Duft: 100 mill.
Hygiene: 115 mill.

Salong
Det estimerte innenlandssalget for 2018 
er på 400 millioner kroner, noe som er en 

oppgang på +2,6 %. 
Tallene fordeler seg slik:

Hudpleie: 324 mill.
Sol: 10 mill.
Hår: 2 mill.

Makeup: 1 mill.
Duft: 1 mill.

Hygiene: 2 mill.

Diverse andre
Det estimerte innenlandssalget for 2018 
er på 755 millioner kroner, noe som er en 
oppgang på +45,2 %. Tallene omfatter 

blant annet Europris, Loco og Normal, og 
fordeler seg slik:

Hudpleie: 140 mill.
Sol: 10 mill.

Hår: 290 mill.
Makeup: 120 mill.

Duft: 10 mill.
Hygiene: 185 mill.

Salgskanaler 2018
Estimert totalsalg til forbruker i 2018 er på 
12,355 milliarder kroner (+4,9 %). Det er  

vekst i nesten alle kategorier, og 
tallene fordeler seg slik:

∙ Faghandel: 4 300 mill. (-5,5 %)
∙ Apotek: 1 945 mill. (+9,6 %)
∙ Online: 1 200 mill. (+17,1 %)

∙ Salong: 400 mill. (+2,6 %)
∙ Frisør: 875 mill. (-2,8 %)

∙ Div. andre: 755 mill. (+45,2 %)
∙ Dagligvare: 2 875 mill. (-3,4 %)

KLFs estimerte innenlandssalg over disk, 
2018. «Div andre» er f.eks. Europris og 

Normal.

� BUTIKK

Dr. Greve Pharma er ny 
ansiktspleie i apotek.
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Strukturen og maktbalansen 
i varehandelen endres, men 
det er likevel god fart i 
kosmetikkbransjen.

De unge svikter tradisjonelle merker til fordel for 
nye utfordrere, som Glossier og Rihanna med sitt 
merke Fenty Beauty.
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Normal tilbyr kjente varemerker til 
faste, lave priser, og har på kort tid 
rystet opp i bransjen. Den dan-
ske kjeden har på tre år åpnet mer 
enn 80 butikker i handlegater og 
kjøpesentre over hele Norge, og flere 
er på vei.

Tekst: Kristine Rødland

Normal ble grunnlagt av danskene Torben 
Mouritsen og Bo Kristensen i 2012, og den 
første butikken ble etablert i den lille byen 
Silkeborg året etter. I 2014 fikk de finansiell 
backing av mote-milliardæren Anders Holch 
Povlsen, som blant annet eier Bestseller, og 
konseptet begynte å skyte fart. 

– Normal ble hurtig et fenomen i Dan-
mark, og ble kåret som årets Gazelle-vinner i 
2017. Det kommer hele tiden nye medlem-
mer til i familien. Butikkene skal ha noe for 
alle, og er blant annet populære blant de helt 
unge, som har et begrenset budsjett. Store 
deler av sortimentet er fast, men «toppes» 
hver uke med nye og spennende produkter 
som er i tiden, sier Commercial Director 
Susanne Hounsgaard, som er ansvarlig for 
innkjøp i Normal.

Hun medgir at hun var litt skeptisk før hun 
begynte å jobbe for selskapet.

– Hvorfor skulle jeg legge inn et ekstra 
stopp i min shoppingrunde for å kjøpe vas-
kemidler? Jeg forstod det først da jeg hadde 
besøkt butikken, sier hun.

Per september 2019 finnes det totalt 213 
Normal-butikker, og ekspansjonen mot 
Europa har startet for lengst. Kjeden finnes 
nå i Danmark, Norge, Sverige, Nederland 
og faktisk også i Frankrike, der de første tre 
butikkene åpnet dørene i august.

Konseptet handler om at det skal være 
rimelig og spennende å kjøpe varemerker til 
daglig bruk. Det legges stor vekt på produk-
ter til personlig pleie, men butikkene har 
også et godt utvalg av vaskemidler, snacks og 
andre husholdningsartikler. Butikklokalene 
er bygget som en labyrint, som kunden ledes 
gjennom, og det kommer stadig nyheter i 
hyllene.

– Vi har ikke rabatter og kampanjer, men 

� BUTIKK

Normal i korte trekk
Grunnlagt: 2012

Første butikk: Silkeborg i Danmark, april 2013
Første butikk utenfor Danmark: Kristiansand i 

Norge, juni 2017
Antall butikker per september 2019: Totalt 213, 

fordelt på 90 i Danmark, 80 i Norge, 35 i Sverige, 
5 i Nederland og 3 i Frankrike

Vekstvinneren Normal

Butikkene skal gi en følelse av å gå på skattejakt.

Når Normal åpner nye butikker, er det gjerne både køer og ballonger.
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faste, lave priser hver dag, og det skal være 
samme priser hver gang kunden kommer i 
butikken. Kommunikasjonen er humoristisk 
og lite høytidelig, med plakater som får folk 
til å smile. Den fysiske plasseringen er også 
viktig, og butikkene skal ligge på steder med 
stor trafikk. 

Den første norske Normal-butikken åpnet 
dørene på Sørlandssenteret i Kristiansand 3. 
juni 2017, og var den første butikken utenfor 
Danmarks grenser.

– Alle de 50 ansatte på hovedkontoret 
kom til Norge for å feire, og vi var veldig 
spente. Jesper Dønnestad Brandt og Michael 
Eeg er våre partnere i Norge, og finner topp 
lokaler til oss. Men jeg vet ikke om begeist-
ringen er udelt hos alle i Norge, sier Susanne 
Hounsgaard.

En grunn til at den norske skjønnhets-
bransjen kan være skeptisk til Normal, er den 
høye graden av parallellimport. 

– Vi har direkte avtaler med leverandø-
rer, og i tillegg har vi mange varer som er 
eksklusive for oss. Vi kjøper også opp partier, 
men andelen av parallellimport skifter hele 
tiden. Da vi startet opp i 2013 var det 100 
prosent parallellimport, men nå er det under 
halvparten.

Sortimentet i Norge er det samme som 
i Danmark, men vi har etter hvert gjort 
noen små, lokale tilpasninger, både når det 
gjelder produkter og vekting av kategorier. 
Vi vil likevel ha mest mulig likt utvalg i hyl-
lene. Dette innebærer at norske kunder blir 
eksponert for danske varemerker, samtidig 
som danskene 
oppdager nye, 
norske favoritter, 
som for eksempel 
Smash sjokolade, 
forklarer Susanne 
Hounsgaard. 

Hun er overbevist 
om at Normal er et 
fint supplement til 
det retail-landska-
pet som allerede er 
etablert i Norge. 

– Beauty er en kategori i vekst, noe vi vil 
bruke mer penger på, og online-shopping er 
ikke alltid optimalt for å spre kunnskap om 
det nye. Ofte er det kun en brøkdel av mer-
kene i store merkevarehus som er tilgjengelige 
i hyllene. Så la oss hjelpe hverandre til å få et 
mer variert og spennende utvalg i butikk, så 
ikke alle har det samme tilbudet til kundene, 
oppfordrer hun.

Susanne Hounsgaard.

Beliggenheten skal være god.

| Storgata 32, N-1607 Fredrikstad | info@aspirebrands.no
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He’s cruelty free, organic, vegan and of 

course Australian. Designed to hydrate 

the skin while giving you that beautiful 

glow.
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– Vivaness flytter nå til en litt større hall, 
nemlig hall 3C, som har en moderne design 
og en helt ubeskrivelig atmosfære. Den passer 
perfekt til Vivaness, og det er stor interesse 
for å være med. Vi har tidligere hatt utstillere 
på venteliste, men får nå plass til flere, og 
forventer 300 utstillere fra 40 land når vi 
arrangerer messen 12. til 15. februar 2020, 
sier Danila Brunner, som er direktør for 
Biofach og Vivaness.

Messene markerer starten på det nye året 
for den økologiske sektoren, og trekker til seg 
besøkende fra hele verden.

– Vi er kanskje særlig kjent for vårt faglige 
program, og tilbyr forelesninger om mange 

dagsaktuelle tema. En utfordring når det 
gjelder naturlig og økologisk kosmetikk, er 
å skjønne hva det faktisk handler om. Det 
hersker en del forvirring blant forbrukerne, 
og mange kjenner på en utmattelse i forhold 
til at det er så mye informasjon.

Siden det er et komplisert felt, som kan være 
vanskelig å sette seg inn i både for forbru-
kerne og handelen, har vi strenge kriterier for 
hvem som kan stille ut. Det skal enten være 
sertifiserte produkter, eller produkter som 
tilfredsstiller våre egne Vivaness-krav. Man 
skal kunne stole på at det virkelig er snakk om 
økologiske produkter, noe som er betryggende 
for handelen, sier Danila Brunner.

Økologisk mat og kosmetikk har felles 
røtter og historie, men hva driver det inter-
nasjonale markedet for naturlig og økologisk 
kosmetikk? Hvorfor er dette markedet så 
dynamisk? 

– Stadig flere forbrukere leter etter produk-
ter som støtter opp om deres egne verdier. 
De har mistet tilliten til kosmetikkindus-
trien. «Anti-aging» er gammeldags, nå er det 
«ageless» som gjelder. Alle kvinner er vakre 
i alle aldre, og det er mer bevissthet rundt 
skjønnhet, sier Elfriede Dambacher, som er 
innehaver av konsulentselskapet Naturkosme-
tik Konzepte.

Hun påpeker at det finnes flere store for-

ET MARKED I VEKST

� MESSE

Når Vivaness åpner dørene i februar 2020, er det med et større 
utstillingsareal enn noensinne. Den internasjonale messen for 
naturlig og økologisk kosmetikk arrangeres i Nürnberg sammen 
med den store, tyske øko-messen Biofach, og viser frem nye 
trender og innovasjoner.

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Vivaness

Christina Kerling, Elfriede Dambacher og Danila Brunner inviterte 
til pressekonferanse for messene Vivaness og Biofach i Wien. 

På messen kan du oppdage nye trender og interessante produkter. 



brukertrender som virker inn på markedet 
for naturlig og økologisk kosmetikk. 
Klimaforandringer, bærekraft og helse er 
aktuelle tema i tiden, man vil spise mer 
plantebasert mat og redusere forbruket av 
plast. Samtidig blir det også stadig mer 
bevissthet rundt kroppspress og viktighe-
ten av å fremme et positivt syn på kropp. 

Det naturlige og økologiske mar-
kedet preges av sterk vekst, og det er en 
pågående trend over hele verden. 

– Den årlige veksten er på åtte til ti pro-
sent, avhengig av markedenes størrelse og 
modenhet. Europa har et veldig modent 
marked og en lang historie hva gjelder 
naturlig og økologisk kosmetikk, men 
dette kommer også nå til Asia og USA, 
sier Elfriede Dambacher.

Sertifiseringer er veldig etterspurt i 
vest-europeiske land, og driver markedet 
fremover. Men det er forvirrende, for 
konvensjonelle merker kan også bruke 
mye sertifiserte ingredienser. 

– En trend fra USA handler nå om 
«clean cosmetics», som er enklere for for-
brukerne å forstå. Vi ser også en voksende 
interesse for produkter som inneholder 
nordiske bær og planter. 

Det er mye å lære av innovative, nye 
merker når det gjelder emballasje, bære-
kraft, ærlighet og transparens. For millen-
nials er dette viktigere enn om et produkt 
har økologiske ingredienser, sier hun.

Øko-
glam fra 

Berlin

Økologisk sminke er ikke alltid like sexy, men UND 
GRETEL vil endre på det. Det Berlin-baserte merket ska-
per hvert år nye looks for designere under Berlin Fashion 
Week, og kombinerer mote og glamour med kjærlighet til 
naturen.

– UND GRETEL er et high-end, økologisk makeup-
merke som har vunnet flere gjeve priser i hjemlandet Tysk-
land. Nå kommer dette endelig til Norge, sier Kathrine 
Langeland fra Langeland Agentur. 

Merket ble etablert i 2015 av makeupartisten Christina 
Roth og markedsføringseksperten Stephanie Dettmann. 
Det er å finne i Berlins berømte varehus KaDeWe, samt 
andre høykvalitets-forhandlere i Tyskland, som Andreas 
Murkudis Concept Store.

– Når det gjelder Norge, håper vi å treffe både beauty-
salonger, frisører og fashion stores, på samme måte som i 
Berlin. Vi kombinerer skjønnhet, mote og kunst, og føler 
at vi da treffer både «de grønne» og de som ellers er opptatt 
av mote og skjønnhet. Vi er ikke «bare» et økologisk 
merke, men et livsstilsmerke, sier hun. 

Christina Roth og Stephanie Dettmann står 
bak det tyske makeupmerket UND GRETEL.

Målsetningen var å skape 
økologiske produkter med 
god holdbarhet og kraftig 
pigmenterte farger. 

Profilen er orientert 
mot fashion og 
design.

Elfriede Dambacher har jobbet med naturlig og 
økologisk kosmetikk i nesten hele sin karriere.

Vivaness er også en arena for kunnskap og inn-
sikt, med sin kongress.
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– Vi kommer ikke fra skjønnhetsindustrien, 
men fra frisørmiljøet, og den digitale revolu-
sjonen er en del av vår DNA, sier grunnleg-
ger og daglig leder David Thurston, som i 
september besøkte Oslo sammen med kona 
Alexis. 

Han forklarer mye av suksessen med at 
de var tidlig ute med å bruke Instagram, og 
anbefaler at man bruker tid på å lære å bli 

god på dette sosiale mediet. 
– Instagram er din butikkfa-
sade, og du bør legge ut gode 

bilder og ha kontaktinfor-
masjon og adresse godt 
synlig i biografien, slik 
at kundene kan finne 
frem til din butikk eller 
salong.

Davids tippoldefar 
var norsk, og han er selv 

basert i Los Angeles, der 

også Pulp Riot ble lansert i juni 2016. Han 
startet karrieren i konsulentselskapet Navi-
gant, men ønsket etter hvert en mer kreativ 
jobb. Så han sa opp den faste stillingen for å 
bli gründer i skjønnhetsbransjen. 

Det første prosjektet han involverte seg i, 
var Level6, et hårpleiemerke som han startet 
sammen med en frisørkompis. Det ble ikke 
så stort som han hadde håpet, men han lærte 
mye av erfaringen, og knyttet kontakter som 
senere skulle vise seg å bli nyttige.

Etter et opphold hos David Douglas 
Salon var David Thurston klar for sitt neste 
gründerprosjekt; Butterfly Loft Salon i 
Los Angeles. Salongen startet opp med 25 
arbeidsstasjoner, noe han syntes virket mye, 
men har i dag hele 75 stasjoner. 

– Vi klarte å fylle opp lokalet fordi vi også 
begynte med kursing, sier han.

Det var på Butterfly Loft han ble sammen 
med Alexis. De startet opp som venner, ble 
forelsket etter å ha vært kolleger i én måned, 
og giftet seg faktisk også i salongen.

– Det er nå ni år siden vi åpnet Butterfly 
Loft, og fem år siden alt forandret seg for 
oss på grunn av Instagram. Vi oppdaget at vi 
kunne inspirere frisørmiljøet med mobiltele-
fonene våre, og på grunn av dette klarte vi å 
gjøre oss bemerket. 

David Thurston fremhever at det før var 
bare store selskaper med romslige budsjetter 
som hadde muligheten til å inspirere, men 
at dette endret seg dramatisk med fremvek-
sten av sosiale medier. 

� HÅR

Suksess med Instagram
Pulp Riot bruker sosiale medier til å 
formidle inspirasjon og skape faglig 
fellesskap mellom frisører. Det pro-
fesjonelle hårfargemerket ble kjøpt 
av L’Oréal i 2018, og ekspanderer 
nå i Norden.

Tekst: Kristine Rødland

David Thurston og kona Alexis står 
bak suksessene Butterfly Loft Salon 
og Pulp Riot.
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– Vi begynte å style modeller gratis, ta 
bilder og legge ut. På denne måten bygget 
vi et image som en magisk salong, og trakk 
til oss kunder fra hele verden. Stylistene våre 
fikk stadig flere følgere, og bygget hverandre 
opp ved å dele hverandres bilder, uten at 
den etablerte skjønnhetsbransjen visste at vi 
eksisterte! 

Ut fra Butterfly Loft sprang også Butter-
fly Circus, et omreisende kurskonsept som 
tilbød korte og actionfylte oppdateringer på 
styling-, klippe- og fargeteknikker. 

– Vi tilbød en kombinasjon av flere korte 
30-minutterskurs, som er mye morsommere 
enn å høre én person snakke i tre timer, og 
solgte billetter i en tid der kurs var gratis. Bil-
lettene ble annonsert på Instagram og revet 
bort, forteller David Thurston.

Alt dette gikk lenge under radaren på den 
etablerte skjønnhetsbransjen, som tilsynela-
tende ikke fulgte med på sosiale medier. 

– Etter halvannet år begynte de å legge 
merke til oss, og vi kom på coveret av 
magasinet Salon Today. Da visste vi alle-
rede at vi ville starte et nytt selskap med 
produkter. Vi tenkte først på hårpleie, 
men siden konkurransen der er hard, 
og salongen vår var kjent for vibrerende 
og sterke farger, ble det det i stedet, sier 
David Thurston. 

I oppstartsfasen ble han flydd til 
Miami for å møte Tev Finger fra 
Luxury Brand Partners (LBP), en kjent 
bakmann for merker som Oribé, R+Co 
og Smith & Cult, og klarte å overtale 
ham til å investere i selskapet. Selv om 
Finger egentlig hadde tenkt å bruke 
Butterfly-gjengen som et kreativt 
team.

– Etter seks måneder signerte vi også med 
vår distributør i USA, SalonCentric. 

Pulp Riot er utviklet av frisører og for frisø-
rer, og kan blant annet tilby bedre og mer 
realistiske fargekart. 

– Eskene er kunstneriske, og «snakker» 
til en yrkesgruppe som gjerne føler seg som 
kunstnere. Hårfargen er malingen og håret er 
lerretet, sier David Thurston. 

Pulp Riot er kjent for sine vibrerende og sterke farger.

Den kunstneriske emballasjen gjør 
at produktene skiller seg ut, og pro-
duktutviklingen gjøres av frisører.



Din totalleve
randør

til fot, hud, spa og frisør

tlf. 64 97 40 60  l  64 97 40 70  I  www.biovital.no

thorsen hud.indd   3 28.08.2018   17:14



KOSMETIKK 4 2019 | 41

� GJESTEN

Team Anita
I KOSMETIKK vil du gjennom dette året møte fire Anita-er med til 
sammen 100 års erfaring fra hudpleie- og spabransjen. I hver sin 

utgave vil de motivere, inspirere og bidra med sin kunnskap.

– Vi brenner alle for bransjen, og sitter på forskjellig erfaring som til 
sammen gjør at vi har flere innfallsvinkler. Vi ønsker å vise at vi er 

stolte av yrket, og at potensialet for hudpleierne er stort. Derfor har vi 
utviklet et foredrag der vi forteller egne historier og deler av vår kunn-
skap for å motivere andre hudpleiere til å se alle mulighetene som fin-
nes. Vi har fokus på fremtidens hudpleiere, den faglige kompetansen, 

positiviteten og gleden av å være i bransjen, forteller de.

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

 NR. 1 ANITA ANKER ENG, 
hudterapeut og gründer av inciDerm

 NR. 2 ANITA SUNDQUIST, 
hudterapeut og NLP coach 

NR. 3 ANITA SKAUG, NLP coach, 
gründer og prosjektrådgiver 

NR. 4 ANITA WINTHER, 
fagkonsulent i klinisk psykologi

I KOSMETIKK:

Kjære deg! 
Jeg har vært en del av hudpleie-, velvære- og 
spabransjen i store deler av mitt yrkesliv. 
Jeg ble på et vis «født inn i det». Fra jeg var 
barn, fikk jeg være med min farmor i hennes 
parfymerier. 

Selv utdannet jeg meg ikke innen faget, i 
all hovedsak har jeg hatt administrative funk-
sjoner. Det betyr at jeg har hatt muligheten 
til å jobbe med, og ansette, utallige personer 
gjennom årenes løp. Noe som har gitt meg 
et bredt og unikt innblikk i mennesker, og 
bransjens gleder og utfordringer. Det har også 
medført at jeg har stor respekt for deg som 
jobber så tett på andre mennesker, og alt det 
som forventes at du skal mestre og håndtere i 
løpet av en dag. 

I vår artikkelserie har vi i «Team Anita» 
vært innom flere av de funksjonene og 
kvalitetene som illustrerer din forventede 
kunnskapsbredde: Dermatologi og/eller 
annen fagutdanning, salg og service, drift og 
personalansvar og – ikke minst – hvordan 
forme og skape de rette rammene og en 
atmosfære som møter kundenes forventning. 
Det er ikke småtteri som forventes av deg! 

Det jeg selv opplever som mest krevende 
og spennende i min hverdag, er møtene oss 
mennesker imellom. 

Det forventes at du skal ivareta din kunde 
på en autentisk og tilstedeværende måte, 
alltid og hele tiden. Kunden skal oppleve seg 
unik i sitt møte med deg, og bli møtt på sine 
behov, uavhengig av hvordan hun eller han 
møter deg. Krevende?

Jeg har sett deg i aksjon, og vet at du har 
travle og intense dager for å leve opp til et 
slikt sluttprodukt som vi beskriver. Jeg vet 
at du har dager der du kjenner deg tom og 
oppgitt, sint og frustrert og bare har lyst til å 
gi opp, men jeg vet også at du har dager der 
du kjenner på en dyp og inderlig glede og 
tilfredshet i jobben din. 

Nesten uten unntak er det møtene med 
mennesker som bestemmer hvordan dagen 
oppleves. 

Behovet for anerkjennelse er sterkt, og det 
er noe vi alle ønsker oss. Det motsatte, avvis-
ning, rammer oss som regel hardt, enten det 
er misfornøyde kunder eller dårlige forhold 
til kollegaer. 

Vi streber etter anerkjennelse og gjør 
mye for å unngå å bli avvist. Det kan lede oss 
til en rekke mulige tiltak for å oppnå aner-
kjennelse gjennom fornøyde og tilbakeven-
dende kunder og et trygt og godt forhold til 
kollegaer. Vi vil gjøre alt vi tror kan gi oss de 
beste sjansene for å få det til. 

Jeg tror at en viktig faktor for å få fornøyde 
kunder (anerkjennelse) er å være autentisk 
i våre møter med andre. Å være autentisk 
er å være ekte og pålitelig, i pakt med sitt 
innerste. 

For å være autentisk, må du kjenne og 
verdsette deg selv. Du må vite om dine egne 
behov og begrensninger. Du er avhengig 
av nettopp den kunnskapen for å kunne se 
kunden og kollegaen din. 

Å være til stede i deg selv, her og nå, er en 
måte å muliggjøre kontakt med det mennes-
ket du skal danne en relasjon med. Når det er 
sagt, er det mye som skal klaffe for at du skal 
evne å være til stede i deg selv, i møte med 
andre, alltid og hele tiden. 

Våre liv er svært sammensatte og har mange 
lag. Vi har alle vår unike historie, små og store 
bekymringer og gleder som påvirker hvordan 
vi har det, og hvordan vi gjør det i møte med 
andre. Når vi bærer på mye uro, vil det uten 
tvil påvirke oss og våre omgivelser. 

Så hva med deg. Hva gjør du for å 
ivareta deg selv? Kjenner du til dine behov 
og begrensninger? Vet du hva som trigger 
deg, i den ene eller andre retningen? Vet du 
hvordan du skal legge hånd over, beskytte, 
bevare, hegne om, hjelpe, begunstige, passe 
på og trygge deg selv? 

Hva gjør du for å ivareta deg selv?
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Min påstand er at hvis du investerer litt 
tid på å bli enda bedre kjent med deg selv, 
hvis du er nysgjerrig på hva som oppstår i 
deg i møte med andre, og hvorfor. Da vil du 
evne å se og være i kontakt med andre på en 
mer autentisk måte, og det kan hende du vil 
kjenne at du oftere fylles i stedet for å tappes.

Med deg selv som utgangspunkt møter du 
dine kunder og kollegaer. De er som deg, 
mennesker med sin egen unike historie, og 
du er tett på dem hver dag gjennom mange 
timer. 

I psykologien er det noe vi omtaler 
som feltteori. Det er en teori om hvordan vi 
interagerer med omgivelsene og hvordan vi 
påvirker hverandre, og betyr at din indivi-
duelle atferd alltid er bestemt av et dyna-
misk samspill mellom personlige og sosiale 
situasjoner. 

Om din arbeidsdag oppleves som god, er 
altså avhengig av dem du møter og hva de 
«gir» deg. Men det er også avhengig av deg 
selv, hvordan du møter dem og hva du «gir» 
dem. Hva som oppstår dere imellom, er et 
samspill hvor alle tar del og bærer ansvar. 

Jeg tenker det er et godt utgangspunkt å 

starte med deg selv. Hvem som kommer inn 
din dør og hva de bringer med seg, kan du 
ikke alltid kontrollere, men å ivareta, hegne 
om og trygge deg selv har jeg tro på at du 
kan. 

Gjennom det får du lettere tilgang til det 
autentiske deg, og ditt møte med verden 
vil oppleves om ikke perfekt, så i hvert fall 
annerledes. 

Hilsen fra 
Anita Winther

– Hvis du investerer litt tid på å bli enda bedre kjent 
med deg selv, kan det hende du vil kjenne at du oftere 
fylles i stedet for å tappes, sier Anita Winther. 
Foto: Beate Willumsen

Nesten uten unntak er det møtene med mennesker som bestemmer hvordan dagen oppleves. Foto: Dreamstime



– love the skin you´re in!

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

PCA Skin – kombinasjon av  
aktive- og botaniske ingredienser, 
 elsket av terapeuter og kunder!

Anbefalt av Skin Cancer Foundation

Beste 
’verktøyet’ til 
din salong

Ta kontakt for mer informasjon og vareprøve
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Siden slutten av 1960-tallet har 
Oriflame bygget opp et milliardim-
perium, og finnes i mer enn 60 land. 
Selskapet tilbyr et bredt utvalg av 
skjønnhetsprodukter, men legger 
særlig vekt på hudpleie.

Tekst: Kristine Rødland

– På 1960-tallet var kosmetikkmarkedet 
helt annerledes enn i dag, og man kunne 
bare kjøpe duft- og hudpleieprodukter i små 
detaljforretninger. Direktesalg var noe helt 
nytt, sier Jessica Andersson, som er adminis-
trerende direktør for Oriflame Skandinavia.

Det hele startet i Sverige i 1967, der 
Oriflame ble grunnlagt av brødrene Jonas og 
Robert af Jochnick sammen med kameraten 
Bengt Hellsten. Inspirasjonen kom fra ame-
rikanske selskaper som solgte varer gjennom 
homeparties. 

– En av grunnene til at navnet Oriflame 
ble valgt, var at de allerede hadde trykket opp 
forpakninger med en O i designet, og fant 
derfor på et navn på O for å kunne bruke 
dem, forteller Andersson.

Det første nabolandet som ble erobret 
var Finland, og deretter fulgte Norge i 1969. 
Oriflame lyktes på 1970-tallet med å ta seg 
inn i flere europeiske markeder. På 1990-tal-
let startet de en ekspansjon mot øst, der de 
ble et av de mest kjente sminkemerkene i 
Russland.

I dag finnes Oriflame i mer enn 60 land, 
og har knyttet til seg drøyt tre millioner 
frittstående konsulenter på verdensbasis. 
Konsulentene tjener penger på produktene 
de selger, og gjennom å rekruttere nye 
selgere. Verktøyene de bruker er internett, 
workshops og kataloger som tilpasses de ulike 
markedene. 

– Ved å kjøpe gjennom frittstående selgere, 
fremmer man kvinnelig entreprenørskap og 
støtter drømmer om å starte egne selskap. Vi 
opplever kraftig vekst i for eksempel Afrika, 
der det er et incitament for kvinner til å tjene 
ekstra penger. 

Det er ikke så mange direktesalgsselskaper 
som feirer 50 år, så det viser hvilken soliditet 
vi har i selskapet. Forretningsplanen er byg-
get sånn at man bare kan vokse og bli frem-
gangsrik hvis man hjelper og løfter andre, sier 
Jessica Andersson.

Oriflame har et bredt sortiment som 
består av nærmere 1000 
skjønnhetsprodukter. 
Hvert år lanseres det 
rundt 400 nyheter. 
Forskning og produkt-
utvikling skjer i Dublin 
og Stockholm, mens 
produksjonen foregår i 
egne fabrikker i Polen, 
Kina, Russland og India. 

Selskapet ble i 2004 
notert på Nasdaq OMX 
Stockholm, men er nå 

kjøpt tilbake i privat eie, og omsetningen er 
rundt 15 milliarder svenske kroner.

– Det er et dynamisk miljø med ansatte 
fra mange forskjellige nasjoner. Vi eier hele 
produksjonskjeden og kan derfor tilby kva-
litetsprodukter til gunstige priser. Vi bidrar 
mye til veldedighet, og har også en strategi 
for bærekraft når det gjelder vannforbruk, 
flyreiser og transport, sier Jessica Andersson 
fra Oriflame Skandinavia.

�JUBILEUM

Oriflames konsept
Oriflame tilbyr tre måter å tjene penger på.  Ved å få rabatt på innkjøp av produkter.

 Ved å anbefale produktene til andre, og på denne måten få ytterligere rabatt.
 Ved å bli en entreprenør hos Oriflame. Det kreves ingen tidligere salgserfaring, ingen  

økonomisk investering eller oppstartskostnader utover medlemsavgiften på 100 kroner.

50 år med direktesalg

– Oriflame gjør mye mer enn å bare selge hudpleie og kosmetikk. Vi tilbyr karrieremuligheter og gir folk en sjanse 
til å oppnå sine drømmer, sier Jessica Andersson, administrerende direktør for Oriflame Skandinavia.

Oriflames grunnleggere, Jonas og Robert af Jochnick. 

The One 5-in-1 WonderLash 
Mascara er en bestselger.

NovAge Ecollagen Wrinkle Power er 
en hudpleielinje med hyaluronsyre, 
plantestamcelle-ekstrakt og peptider. 



KOSMETIKK 4 2019 | 45

P R O D U K T N Y H E T E R
ANNONSE

AUSTRALIAN GLOW
Australian Glow er en australsk revolusjon innen selvbrun-

ingsprodukter. Veganske, økologiske og naturlige produkter 

av høy kvalitet, som gjør at du nå kan både se og føle deg 

bra samtidig! Produktene er enkle å påføre, og gir et jevnt og 

naturlig resultat på under én time. De inneholder ingredienser 

som hamp, aloe vera og avokado-ekstrakt for å gi huden rikelig 

med fuktighet, i tillegg til en gylden glød uten sterk lukt eller 

oransje toner. Blant produktene finner du også verdens første 
øko-vennlige selvbruningsrefill som inneholder hele 83% min-

dre plast! En fantastisk produktserie, for både deg og miljøet.

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

HENNÉ 
Skjem bort leppene med denne luksuriøse 96% økologiske 
leppemasken. HENNÉ Lip Mask inneholder et hav av økolo-

giske ingredienser som er rike på fettsyrer og vitaminer, 

deriblant avokadoolje, økologisk bivoks, jojobaolje, granateple 

og olje fra tranebær. Leppene får maksimalt med pleie, fukt og 

fylde, mens en lett og søt duft av sitrus pleier sansene.

Påfør et tykt lag med leppemaske på leppene, og vent 15-30 
minutter eller lengre om ønskelig, før den 

fjernes med en fuktig klut (veil. pris kr 349).
 
Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

LASH PERFECT
Lash Perfect Black Mascara med 

serum er den perfekte maskaraen 

å tilby alle kunder. Den styrker 

vippene og fremmer vekst i både 

tykkelse og lengde. Samtidig er det 

en fullverdig og god maskara uten 

olje, og kan derfor også benyttes av 

kunder med vippeextensions. 
Maskaraen forhandles eksklusivt 

i salong, og er en bestselger for 

kunder som utfører Lash Lift og vil 

pleie vippene sine mellom behan-

dlingene (veil. pris kr 399).

Calma Beauty AS
Tlf: 416 42 380
post@calmabeauty.no

PARFUMS DE MARLY
Kalan – eleganse i galopp, er den nye herreduften fra Parfums 

de Marly. Duften overrasker med sin friske begynnelse, basert 

på en blanding av sort pepper, krydder og friske toner av blod-

appelsin. Den blir fyldig med dens hjerte av appelsinblomst 

og lavendel, og når den utvikler seg, draperes faser av hvitt 

sandeltre med noter av edle tresorter og mose.

En svært gjenkjennelig duft 

som er lett å anvende, og 

forsterkes av huden den 

kommer i kontakt med, noe 

som er karakteristisk for 

kvalitetsmaterialer.

Trademade Cosmetics A/S
Tlf: +45 4565 5555
info@trademade.dk

DR. SCHRAMMEK
CelluContour Body Cream – fettfor-

brennende og oppstrammende! Et 

spesialprodukt for reduksjon av 

cellulitter og fettansamlinger. Kremen 

virker drenerende og oppstrammende 

på mage, rumpe, lår og overarmer, og 

stimulerer stoffskiftet og de naturlige 
detox-prosessene i underhuden. Den 

masseres godt inn på problemområder 

morgen og kveld, og en integrert 

massasje-applikator bidrar til en 

økt mekanisk stimulering (veil. pris 
kr 895/200 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

FAITH IN NATURE
En naturlig og vegansk serie for hender, kropp og hår. Faith In 
Nature er bygget på troen på å utnytte naturens kraft uten 

å skade den i prosessen. Hver ingrediens er valgt for dens 
kvalitet og styrke – hvilket resulterer i produkter som fungerer 

akkurat slik naturen ønsket det!

•  Organiske og eteriske 
oljer

•  100% naturlige dufter
•  Resirkulerbare flasker
•  Uten parabener, SLS og MI
Finnes i 15 ulike dufter (veil. 
pris fra kr 49).

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

A
Acorelle/Nordic Organic
Advanced Nutrition Programme/
Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/ Cosmederm 

Methods
After Spa/Happyskin
Akileine/Thorsen Biovital
AllSaints/E. Sæther
Amouage/Trademade Cosmetics
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aqua Peel/Beauty Products

Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Ariul/Aspecto
Aromatherapy Associates/Trade-
made Cosmetics
Aroma Works/Spa Supply Norge
Aura Allure Spray Tan/ Beauty 

Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Glow/Aspire Brands
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B
Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop

bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
BB Glow Ceuticals/Calma Beauty
Beauty Pro/Klinikkshop
Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
B-Feet & Hands/ Cosmederm 

Methods
Bidwell Botanicals/ Cosmederm 

Methods
Bioaroma Essential Oils/
Cosmederm Methods
Bioelements/Cosmederm Methods
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten

Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Brassybra/Hexa
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Brow FX/Calma Beauty
Bulldog Skincare/ The Hair&Body 

Company
Burberry/E. Sæther
Buxom/Dermanor
By Wishtrend/Soél

C
Calvin Klein/E. Sæther

ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

MATIS 
Réponse Vitalité Energising Mask er den perfekte masken 

som beskytter mot forurensing og gir nytt liv til grå, gusten 

og trøtt hud. Den fuktighetsgivende 

gelémasken trenger kun 10 minutter 

for å gi deg en behagelig følelse av 

øyeblikkelig friskhet og et glødende 

resultat. Den er beriket med en vita-

minrik forbindelse og et kompleks av 

Fumaria o inalis og sitron, som gir 
huden din mange fordeler (veil. pris 

kr 449/50 ml).

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

SPA FIND
Mineralizing Hair & Scalp Care Kit inneholder revitaliserende 

og fuktighetsgivende hår- og hodebunnsprodukter som passer 

for alle hårtyper. Heavenly Hydra-

tion sjampo og balsam basert på 

mineraler fra Dødehavet gir næring 

og fuktighet til hodebunn og hår, 

fra rot til spiss! Balsamen, Hair & 

Body Mud, har flere bruksområder. 
Den er et meget velegnet mas-

sasjeprodukt til hodebunnsmas-

sasje i salong, og kan med fordel 

benyttes som bodylotion (veil. pris 

kr 599/400 ml x 2).

Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

PRIORI
  r  a ue er en dypt fuktighetsgivende 

kremmaske med hyaluronsyre og multivitaminer, som har en 

oppstrammende, utjevnende og fornyende effekt. Med sin 
spesielle, adaptive teknologi beriker masken huden med de 

n ringsstoffene den trenger mest, 
akkurat der og da. Algeekstrakt har 

en rensende og energigivende ef-

fekt, mens seri in jevner ut linjer og 
rynker. Inneholder blågrønne alger 
og melkesyre, passer alle hudtyper, 

og kan også brukes som nattmaske 

(veil. pris kr 599/120 ml).

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

ELEMIS
Pro-Collagen Rose Facial Oil er det nyeste tilskuddet i den 

popul re Pro- ollagen-serien. en fine oljen inneholder en 
verdifull trio av næringsgivende roseek-

strakter fra opptil 17 forskjellige rosetyper, 

samt middelhavsalger og Padina pavoni a. 
Oljen reduserer synligheten av fine linjer og 
rynker, samtidig som huden beroliges og 

fuktes. Passer alle hudtyper, også sensitiv 

hud. En perfekt tilsetning i din vanlige 

hudpleierutine når huden trenger litt ekstra 

næring, som nå i vintermånedene (veil. pris 

kr 1079/15 ml).

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no
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Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Charles Worthington/ Beauty  

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

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

Beauty
Dr. Derm/Young Skin
Dr. Hauschka/Trademade Cosmetics
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

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

F
Famous Names/NeglAkademiet
FeetForm/Thorsen Biovital
Fiberwig/J. Nordström Handels
Filtronic/NeglAkademiet
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Focus pinsett/Cosmedic

Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/ Fred 

Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific

G
Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Geoffrey Beene/E. Sæther
Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Glo Skin Beauty/Cosmedic
Grande Cosmetics/Dermanor
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Green & Gorgeous Organics/
Nordic Organic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H
Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/ Tree of 

Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
HiBrow/Calma Beauty
Histoires de Parfums/ Trademade 

Cosmetics
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
House of Lashes/Aspecto
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

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

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

K
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Klairs/Soél
Know Cosmetics/Aspire Brands
K-Pro/Body Green

L
LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lalique/Alldis

Lamazuna/Nordic Organic
Lancaster/E. Sæther
Lash Addict/Cosmederm Methods
Lash FX/Calma Beauty
Lash Perfect/Calma Beauty
LashUS/NeglAkademiet
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING Skincare/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/ Tree of 

Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
Luscious Lips/Cosmederm Methods
Lytess/Beauty Products

M
Mádara/Elements Group
Marc Anthony/Aspire Brands
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Cosmedic
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/ J. Nordström 

Handels
Mistik/Brand Square Sweden
Miu Miu/E. Sæther
Mokki Eyewear/Mokki
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis
My White Secret/  Brand Square 

Sweden

N
NADplus+/Beauty Products
NailLux/Klinikkshop
NailsInc./Trademade Cosmetics
Nappa/Body Green
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
Natures Way/Body Green
Needling System/ Cosmederm 

Methods
NeoStrata/HBS Nordic 
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Norvell/Body Green
Nouba/Innovell Beauty
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
Nueva/J. Nordström Handels
NuFACE/Innovell Beauty
Nügg/Beauty Products
Nvey Eco/Tree of Brands

O
Ole Henriksen/E. Sæther 
Olivarrier/Aspecto
Olivia Garden/Hairstore

OMG/Beauty Products
Omorovicza/Spa Supply Norge
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
Opera LED Mask/ Cosmederm 

Methods
Organic Colour Systems/ Frisør-

grossisten
Orgaid/Nordic Organic
Organic Island/Nordic Organic

P
Parfums de Marly/ Trademade 

Cosmetics
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perricone MD/ Trademade  

Cosmetics
Perron Rigot/Skinthal
Pharmaskincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/Spa Supply Norge
Philip Kingsley/ Trademade  

Cosmetics
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/ Letsfaceit 

Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
PureBeau/Beauty Products
PÜR Make-Up/Spa Supply Norge
Purple Tree/Aspire Brands

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Real Barrier/J. Nordström Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific 
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/Spa Supply Norge
Revlon Color Cosmetics/E. Sæther
Revlon ColorSilk/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rosenkvarts/NOR Cosmetics
Rubis/Fred Hamelten

S
S5 Skincare/Nordic Organic
Salonsystem Lashlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashperm/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SatisFeet/Kokong Skin Care
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
Silcare Nails/Body Green
Singuladerm/Young Skin
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Adora Femme AS
Melingsåsen 47

5384 Torangsvåg
Tlf: 407 34 485

msbeauty@adorafemme.no
msbeauty.no

Alldis AS
Holmenveien 20

0374 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no

alldis.no

Aspecto AS
Fjeldehagen 3

4046 Hafrsfjord 
Tlf: 900 72 524

hello@aspecto.no
aspecto.no

Aspire Brands AS
Storgata 32

1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10

info@aspirebrands.no
aspirebrands.com

Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60

0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00

kundeservice@beautyproducts.no
beautyproducts.no

Björn Axén Retail AB
Birger Jarlsgatan 124

SE-114 20 Stockholm
Sverige

Tlf: +46 8 545 27 350
info@bjornaxen.se

bjornaxen.se

Body Green AS
Vollsveien 13C
1366 Lysaker

Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no

bodygreen.no

Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97

SE-113 31 Stockholm
Sverige

Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se

Calma Beauty AS
Geithus Næringspark

Gravfossveien 5D
3360 Geithus

Tlf: 416 42 380
post@calmabeauty.no

calmabeauty.no

Cosmederm Methods AS
Holtegata 30
0355 Oslo

Tlf: 22 50 33 77 (4)
Mob: 930 90 377

post@cosmederm.no
cosmederm.no

Cosmedic AS
Kirkeveien 7
0260 Oslo

Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no

cosmedic.no
glonorway.no

Cosmenor AS
Solbråveien 23

1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90

post@cosmenor.no
sothys.no

Dermanor AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55

kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

Dermelie AS
Skåregata 181

5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783

post@dermelie.no
schrammek.no

Elements Group
Vesterbrogade 34, 1.

DK-1620 København V
Danmark

Tlf: +45 38 100 111
michelle.thoresen@vendorsupport.no

elementsgroup.eu

E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg

1366 Lysaker
Tlf: 400 01 662

kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no

sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A

0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47

bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com

pinsett.no

Frisørgrossisten AS 
Trondheimsvegen 128 

2068 Jessheim 
Tlf: 63 98 22 60 
Mob: 480 33 268 

post@frisorgrossisten.no 
finnoggunnar.no 
tintsofnature.no 

organiccoloursystems.no

Hairstore | Smith Larsen as
Elveveien 134
3271 Larvik

Tlf: 33 14 04 80 /87
talita@hairstore.no

hairstore.no

Sisley/Sisley
SLA/Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skin Regimen/Kokong Skin Care
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Dermanor
SNS titan manikyr/SNS Norge
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
SPN Nails/Adora Femme
Stayve BB Glow/Young Skin
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supracor Spacells/Aspecto
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T
Tabitha James Kraan/Tree of Brands
Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Tebiskin/Cosmederm Methods
Ted Baker/Aspire Brands
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Ordinary/Dermanor
The Perfect V/Spa Supply Norge
Therapie Roques O’Neil/Aspecto 
Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
Tocca/Trademade Cosmetics
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tokyo Matsuge/ J. Nordström 

Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
Treaclemoon/Brand Square Sweden

Tromborg/E. Sæther
True Organic of Sweden/ Letsfaceit 

Nordic

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

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

Beauty

W
Wahl/Hairstore

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

X
Xanitalia/Skintific

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

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



KOSMETIKK 4 2019 | 49

VIL DU VÆRE MED I 
MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET?

Ta kontakt med Kristine Rødland 
på 909 65 259 eller mail
krrodland@gmail.com 

for prisoversikt.�

Happyskin AS
Storgata 85

9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00

beate@happyskin.no
happyskin.no

HBS Nordic AB
Vårgatan 1

SE-212 18 Malmö
Sverige

Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no

exuviance.no

Hexa AS
Fossegrenda 17

7038 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

hexa.no

Innovell Beauty AS
Vibesgate 15
0356 Oslo

Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
laila@innovellbeauty.no

innovellbeauty.no

Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad

5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00

post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264 

SE-181 24 Lidingö
Sverige

Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45

info@noab.se
noab.se

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

Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500

maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

Klinikkshop
Nyvegen 23

7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61

info@klinikkshop.com
klinikkshop.com

gatineau.no
depilarsystem.no

thalion.com

Kokong Skin Care AS
Skuteviksbodene 16

5035 Bergen
Tlf: 472 75 060

bestilling@kokong.net

kokong.net

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo

Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no

letsfaceit.se

Nature Treats AB
Energivägen 6

SE-742 34 Östhammar
Sverige

Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833

info@borlind.se
borlind.se | dadosens.se

NeglAkademiet AS
Drammensveien 159

0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36

post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30

1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10

ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

Nordic Organic
Kong Sverres vei 2

1639 Gamle Fredrikstad
Tlf: 952 48 752

post@nordicorganic.no
nordicorganic.no

Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal

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

powerlite.com

Sisley ApS 
Bredgade 20A, 1. sal

DK-1260 København K
Danmark

Tlf: +45 33 38 46 30
sisley-paris.com

Skinthal AS
Karenslyst allé 55

0277 Oslo
Tlf: 476 47 700

post@skinthal.no
skinthal.no

Skintific AS
Karenslyst allé 49

0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no

skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

SNS Norge
Koren Wibergsplass 2 

5003 Bergen
Tlf: 477 25 774

info@snsnorge.no
snsnorge.no

Soél AS
Lahelleveien 8
3140 Nøtterøy

Tlf: 953 39 099 /953 62 116
post@soel.no

soel.no

Spa Supply Norge AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru

Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no

spasupply.dk

The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A

SE-111 60 Stockholm
Sverige

Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se

hair-body.se
no.bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17

1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

biovital.no

Tjøstolvsen AS
Heiamyrå 11C
4031 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00

tjost@tjostolvsen.no
babor.no

gehwol.no
tjostolvsen.no

Trademade Cosmetics A/S
Transformervej 8
DK-2860 Søborg

Danmark
Tlf: +45 4565 5555
info@trademade.dk

trademade.dk

Tree of Brands AB
Brobyvägen 2

SE-187 35 Täby
Sverige

Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com

treeofbrands.com

Verdant AS
Storebotn 67

5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no

verdant.no

Young Skin AS
c/o House of Business Solli

Henrik Ibsens gate 90, 3. etg
0255 Oslo

Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no

youngskin.no

Mokki as
Tvetenveien 158

0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00

mokki@mokki.no
mokki.no

Mokki Eyewear og totalleverandør 
av utstyr til tattoo 

Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy

Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no

riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, 

papir- og plastbæreposer, 
gaveesker, smykkeskrin og 
skreddersydd emballasje

ANDRE 
LEVERANDØRER



� INSPIRASJON

Foto: Richard Burbridge
Makeup: Peter Philips/Dior Make-Up
Modeller: Bella Hadid og Ludwig Wildsdorff

Blodrød mystikk
Rødt er selve livets farge, sa herr Christian Dior. Peter 
Philips, Creative and Image Director for Dior Make-
Up, hyller den blodrøde leppestiften med denne nye 
fotoserien. 

En mørk og mystisk gjest, også han med Rouge Dior.

Øyelokkene glitrer i sølv, og øynene fremheves også med en flytende, sort 
eyeliner i vingeform.

En Hitchcock-aktig look og en forførende femme fatale. Leppene og neglene males med 
Christian Diors favorittfarge.

Leppestiften 
Rouge Dior.
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EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt 

med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 
www.exuviance.no  |  Instagram @exuviance_nordic  |  facebook.com/ExuvianceNordic

avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance

Oppdag

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

resultat

Du får fantastiske resultater til en attraktiv 
pris.

attraktiv pris

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

bakgrunn

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

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

unik

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

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

trygghet

Med Dr. Schrammeks hjemmeprodukter og GREEN PEEL® får huden 
en effektiv antirynke og en glød du ikke kan sminke deg til. Den perfekte 

julegaven til deg selv eller en du er glad i. 

SOME LOVE
THIS X-MAS

G I F T  Y O U R  S K I N

GREEN PEEL®
- DEN PERFEKTE

JULEGAVEN

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

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

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

www.ardelllashes.com 

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

HØSTENS 
FINESTE NEGLER 

HUDBEHANDLING MED  
PLASMALYS

TRENDY FARGER 
OG EFFEKTER




