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GREEN PEEL® FRA DR.SCHRAMMEK
KÅRET TIL KJENDISENES FAVORITT BEHANDLING

NO.1 I VERDEN PÅ NATURLIG HUDFORNYELSE
Den mykeste GREEN PEEL®FRESH UP er en fantastisk behandling før alle sosiale
begivenheter. En glød du ikke kan sminke deg til. Samtidig styrker den sensitiv
hud, bekjemper tidlig aldring og tap av spenst.
GREEN PEEL®ENERGY OG GREEN PEEL®CLASSIC
er dypere varianter for de som ønsker en kraftigere antirynke og forbedring av
konkrete hudproblem. Avgjørende for resultatet er medisinsk inspirerte hjemmeprodukter fra hudlege Dr.med.Christine Schrammek spesialist i allergi og aldring.
For informasjon og nærmeste salong:
post@dermelie.no
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Har dere merket et stemningsskifte i høst?
En ny vind av optimisme som setter fart på
bransjen? Sikkert er det i alle fall at tallene er
gode. Overraskende gode, vil kanskje noen
si. Selv adm. dir. Birger Stensland i L’Oréal
Norge, som presenterte markedsutviklingen
under KLFs Fagforum 2014, virker en smule
forbløffet over at det tross alt går så bra.
Parfymerifaghandelen, som omfatter parfymeriene, Vita-kjeden og de ulike motekjedene som selger kosmetikk, har 6,3 prosent
vekst for første halvår 2014. Jeg er spent på
helårstallene, for en slik vekstrate har vi ikke
sett siden før finanskrisen. Apotekkanalen
gjør det også godt og er en vekstvinner, ifølge
Stensland.
Kosmetikkmarkedet er nesten like stort
i Norge som i Sverige, selv om vi bare har
halvparten så mange innbyggere. I tillegg har
vi Europas nest høyeste kosmetikkforbruk
per capita, bare slått av Sveits, og vi kjøper
en mye større andel selektive varer enn resten
av Europa.

“

Vi har Europas nest høyeste
kosmetikkforbruk per capita

Disse tallene vekker oppmerksomhet,
og flere utenlandske aktører planlegger nå å
etablere seg med butikker i Norge.
Den store snakkisen de siste ukene har
vært den tyske parfymerigiganten Douglas,
som åpner et kjempestort «beauty theater»
i Oslos kanskje aller fremste handlegate −
Bogstadveien. Her skal netthandel kombineres med opplevelser i butikk i et nyskapende
omnikanal-konsept, som garantert vil sette
spor i bransjen.
Omnikanal har blitt et stikkord også for
Yves Rocher, som ikke lenger nøyer seg med
katalog- og nettsalg. De planlegger å åpne
fysiske butikker i Norge, som de allerede
har gjort i Sverige, og leter nå etter passende
lokaler.
For ikke å snakke om Rituals Cosmetics,
et nederlandsk konsept som går ut med
ekspansive planer. De første norske Ritualsbutikkene åpnet dørene i Osloområdet nå i
oktober, og Eduard van Santen, som styrer
den nordiske virksomheten, røper at det
kommer mange fler.
I tillegg har vi den helnorske kjeden VITA
Exclusive, som fortsetter sin vekst og nå har
33 butikker landet rundt. Det er en økning

på fem bare siden septemberutgaven av
KOSMETIKK, og de har sikkert ikke tenkt
å stoppe der.
Heldigvis er totalmarkedet i vekst. Men
det er nærliggende å tro at kjededominansen
vil gå ut over noen i det lange løp, og at
dette kanskje blir de små og enkeltstående
butikkene. De som har en personlig varemiks, og som selv bestemmer hvilke varer
de vil ha i hyllene. Hvordan vil det påvirke
bransjen?
Et annet tydelig utviklingstrekk, er at
samme merkevare selges i forskjellige
handelskanaler. Det at Dermalogica nå også
finnes i hyllene til nærmere 90 Vitusapotek,
illustrerer denne trenden godt. Til alt overmål har de også begynt å samarbeide med
nettbutikken blush.no − en aktør mange
salongleverandører fram til nå nærmest har
skydd som pesten.
Selvfølgelig har det vært reaksjoner. Mange
hudpleiere er forbannet, frustrerte og føler
seg sviktet av leverandøren sin. Som på sin
side framholder at strategiendringen kan
skape en vinn-vinn-situasjon, hvis de impliserte parter er åpne for å samarbeide på nye
måter, og spiller kortene sine riktig.
Jeg kan godt forstå terapeutene. Det som
nå skjer med Dermalogica, rokker ved det
meste de har lært og trodd. Vi er inne i en
brytningstid, og det blir spennende å se
fortsettelsen.

Vi introduserer vår nye kroppsolje
Vi er en prisvinnende spaserie som spesialiserer oss på luksuriøse,
økologiske hudpleieprodukter. Våre alger er nøye utvalgt og skånsomt
høstet for hånd på den ville Atlanterhavskysten. Vi er økosertifisert
av Soil Association. Dette forsikrer at våre ingredienser har overgått
de strengeste standarder og er høstet både miljøvennlig og etisk.
Hos VOYA så tilbyr vi våre partnere resultatorienterte produkter som
forsterker gjestens totale opplevelse ved bruk av gamle tradisjoner
og resultatfokuserte behandlinger. Vi støtter deg med vårt engasjerte
forhold, vår personlige og skreddersydde trening samt vår tilpassede
markedsføring og salgsstøtte.
VOYAs videre utvikling introduserer helt ny innpakning samt et
stort utvalg nye og spennende produkter, den første av disse den
etterlengtede fuktgivende og oppstrammende kroppsoljen – verdens
første økologiske sertifiserte algeolje.
Bli en VOYA partner i dag ved å snakke med vårt team
+47 90280454 eller info@voyaorganics.no
www.voyaorganics.no
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Sorbier
Crème
slik den
ser ut i
dag.

Yves Rocher er kjent for postordresalg, men kommer nå med en
retail-satsning i Norge. Til neste år skal det åpnes fysiske butikker som
gjør varemerket synlig på gateplan. Samtidig skal også forpakningene
oppgraderes, slik at det visuelle uttrykket blir mer helhetlig.
– Norge er et viktig land for oss, og kommer til å bli enda viktigere.
Kosmetikkmarkedet er nesten like stort i Norge som i Sverige, selv om
dere har bare halvparten så mange innbyggere, sier Annelie Johansson,
som leder Yves Rochers nordiske virksomhet.

Den svenskfødte spa-eksperten Kerstin
Florian feirer 25 år i Skandinavia.

Kerstin Florian
jubilerer
Siden 1989 har Kerstin Florian vært på markedet i Skandinavia.
Like lenge har det fasjonable Sturebadet holdt til på Stureplan i
Stockholm. I starten var det bare medlemmer som hadde adgang,
men snart åpnet man også for daggjester.
Kroppsbehandlinger i form av bad, innpakninger og skrubb var
den gang noe ganske nytt, men det tok ikke lang tid før ordet «spa»
ble innarbeidet i Sverige.
Sturebadet var de første som jobbet med Kerstin Florians produkter og konsepter i Skandinavia. Det første produktet hun laget
var Sorbier Crème, og den finnes fremdeles i sortimentet.

Nytt makeupmerke
L’Oréal introduserer nå det nisjepregede
og kule makeupmerket Urban Decay i
Norge. Merket er blant annet kjent
for sine bestselgende «Naked»paletter. Det ble lansert i USA
for nesten 20 år siden, og ble
kjøpt av L’Oréal i 2012.
Øyeskygge og
flytende eyeliner fra
Urban Decay.
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Satser
på retail

Serum for
sunnere hår
Strindberg kommer med en rekke
nyheter i vinter, blant annet den
innovative hårpleieserien Grow Gorgeous, som skal skape et sunt, sterkt
og skinnende hår. I serien finnes et
serum for sterkere hårvekst, et serum
som motvirker slitte og ødelagte hårtupper, samt en 12-i-1 conditioner.

Skjønnhetssøvn
Å sove på putetrekk i den fineste silke
føles ikke bare luksuriøst, men gjør
også godt for hår og hud. Håret blir
med tiden både mykere og blankere,
mens huden nyter godt
av aminosyrene i silken.
Branché, som forhandles
av Lovelyskin, har også
matchende silkeøyemasker.

Fagmesse - Show - Kongress
for den internasjonale
frisørbransje

Den ledende messe for profis

Den ledende internasjonale

Fagmesse for

messe for kosmetikk,

makeupartister

negl.- og fotpleie og for

og visagisten

profesjonell velvære

27.-29. mars 2015

28.-29. mars 2015

28.-29. mars 2015

www.beauty.de

www.top-hair-international.com

www.make-up-artist-show.de

Norsk representant:
Int.Ex AS
Kristiansandsgate 12 C,0463 _ Oslo
Tlf. 22337333/90882917
janicke@int-ex.no _ www.int-ex.no
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Romina Shama/Chanel og produsentene

Shortsene fra
Lytess kan blant
annet forsterke
virkningen av
kroppsbehandlinger.

Figurforming
Beauty Products har tatt
inn det franske merket
Lytess, som har solgt
mer enn åtte millioner
slankestrømpebukser,
shorts og andre typer
figurformende undertøy
verden over. Plaggene er
innsatt med små mikrokapsler som inneholder
drenerende og fuktgivende
ingredienser. Disse frigjøres
gradvis ved friksjon. Plaggene gir
i tillegg en umiddelbart oppstrammende
effekt.

Rituals har velduftende produkter til både kropp og hjem.

Hverdagsritualer
Nederlandske Rituals Cosmetics satser
stort i Norge. I høst har de åpnet butikker i
Sandvika Storsenter og det nye storsenteret
Fornebu S. I tillegg etablerer de et shop-inshop konsept på Steen & Strøm i Oslo.
Rituals henter inspirasjon fra Østens eldgamle
kulturer, og byr på et bredt produktspekter som inkluderer kroppspleie, hudpleie,
mineralmakeup, duftlys, koseplagg, te og

duftpinner. Konseptet går ut på å gi hverdagsritualene den oppmerksomheten de fortjener,
og skape meningsfulle og spesielle øyeblikk.
Ideen er utviklet av selskapets grunnlegger og administrerende direktør Raymond
Cloosterman, som tidligere hadde en ledende
stilling i Unilever. Rituals har i løpet av sine
fjorten år blitt en internasjonal suksesshistorie.

Krøller til jul
Har du gode minner om krølltangen? Da er
du sannsynligvis godt opp i 30-årene. Ghd
har ambisjoner om å gjøre disse tengene
uunnværlige for en ny generasjon kvinner, og
lanserer like godt fire stykker på én gang. Alle
er utstyrt med sensorer som sikrer en konstant
temperatur på 185 grader, som er optimalt for
hårstyling.

Et serum for ethvert behov – fra Codage.

Spesialist på serum
Codage er forankret i gamle, franske apotekertradisjoner, og henter inspirasjon fra
tiden da man blandet sammen skreddersydde remedier til hver enkelt kunde. Bak
serien står søskenparet Amandine og Julien
Azencott, som ønsker å løse individuelle
skjønnhetsproblemer med en kolleksjon
bestående av ni høyaktive serum. Codage
lanseres i Norge av WEGA Beauty.
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De fire
Ghd Curvekrølltengene gir
ulike effekter i
håret.

Problemløsere
Det profesjonelle hudpleiemerket Exuviance kommer med
ikke bare én, men tre målrettede nyheter for huden: Et
avkjølende serum som demper
og behandler rødhet, en trippelvirkende eksfolieringskrem,
samt et høypotent vitamin
C-pulver som doseres ut og
blandes i hudkremer eller serum.

Vitamin C+
Antiaging
Booster.

Triple Microdermabrasion Face Polish.

AntiRedness
Calming Serum.

Stjerneskuddet Kendall Jenner (t.v.) gjorde
sin aller første haute couture-visning for
Chanel.

Haute makeup

Grønn nyhet

Chanel bruker ofte haute couture-showene
til å vise fram sesongens nye makeup. Her
ser dere høstens flotte haute couture-look:
flytende eyeliner kombinert med øyeskygger i kjølig sølv og gull. Kinn og lepper er
sminket med nyheter fra julekolleksjonen,
mens håret er 80-tallsinspirert på en kul og
elegant måte.

Helene Libæk har startet opp
som selvstendig distributør etter
nesten 20 år i bransjen. Hun har
tidligere jobbet for Solis, Elico,
Ghd og Dermoapo/Dermanor,
men da naturserien NAFHA
dukket opp, valgte hun å følge
gründerdrømmen.

NAFHA er en fransk hudpleieserie som er inspirert av
Nord-Afrikas mystikk. Navnet
stammer fra berberne og betyr
«pust» og «essensiell ting» – noe
som oppsummerer visjonene
bak serien. Økologisk arganolje
brukes som aktiv ingrediens i alle
de ni produktene til ansikt, hår
og kropp.

Årets julegaver fra

Bestill gavene hos oss på www.biovital.no
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Jobben som internasjonal makeupartist
bringer Stephan Ulvund Øien verden rundt.
Farge er det viktigste i livet hans.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Ole Martin Halvorsen/IsaDora og produsentene

Stephan Ulvund Øien er internasjonal
makeupartist for IsaDora.
12 | Kosmetikk 4 2014

Møte med Stephan Ulvund Øien:

Reisende i makeup
Stephan om:
Lidenskapen for makeup
– Jeg kommer fra en familie uten mye
penger. Egentlig ville jeg bli jazzsanger, men
tross gode karakterer kom jeg ikke inn på
Jazzkonservatoriet i Trondheim. Plan to var
å studere på universitetet. Jeg begynte med
pedagogikk, men datt fort ut. Så begynte
jeg å jobbe i Varner-gruppen, og det ble en
inngangsport til motemiljøet i Oslo. Der ble
jeg blant annet kjent med Kjell Nordstrøm.
Gjennom en hel fest maste jeg på Kjell for å
få bli assistenten hans, og han sa til slutt ja!
Men det er vanskelig å livnære seg kun
av styling, så han rådet meg til å lære hår
eller makeup for å få flere bein å stå på. Jeg
begynte på makeupskolen Art Complexion,
og skjønte etterhvert at jeg var veldig god på
farge. Jeg fikk noen åpenbaringer underveis.
Nå kaller jeg meg makeupartist og kolorist,
jeg er helt «geek» på fargelære! Jeg trener på å
analysere farger og harmonier hele tiden, og
har utviklet min egen fargeteori og analysemetode for kategorisering og forståelse av
farge. Farge er det viktigste i livet mitt, og jeg
skriver nå en bok om dette.
Stephan om:
Bipolar fargeteori
– På skolen jobbet vi med epokemakeup
og fokuserte på teknikk. Men da vi var
ferdig med å legge sminke, var det ofte
noe som var «off». Det handler om hvilke
farger som passer sammen på et ansikt. De
fleste makeupartister tenker på seg selv som
kreative kunstnere som kommer til et blankt
lerret. Sånn er det ikke. Det finnes kun et
gitt antall muligheter og kombinasjoner av
makeup til et gitt menneske – med mindre
du skal gjøre folk stygge, da finnes det noen
fler. Flere av mine kolleger er litt provosert

over at jeg mener dette. Men i mine øyne er
det et tegn på at de ikke forstår helt hva de
holder på med.
Det er mange vedtatte sannheter som ikke
stemmer. Som at eldre ikke kan bruke glitter,
eller at gulløyeskygger passer til alle med blå
øyne.
Stephan om:
Karrieren
– Da jeg var ferdig på skolen stod jeg på bar
bakke. Jeg ville jobbe med makeup, og tok
på meg masse gratisjobber. Det førte til at
jeg feilet økonomisk og måtte flytte hjem til
Kristiansund. Jeg jobbet på Vita i hjembyen, før jeg søkte meg til Kicks i Oslo. På
en plakat i butikken så jeg at IsaDora søkte
etter makeupartist. Jeg ringte dem og sa:
«Den jobben er min, når kan jeg komme på
intervju?»
Jeg møtte vel forberedt, hadde lest meg opp
på historien til IsaDora og laget powerpointpresentasjon. Antrekket var paljett-tights og
høyhæla sko, så det var helt utrolig at de tok
meg inn! Det har vært en stilreise òg.
Jeg tenker hele tiden på kunden – hvordan
gjøre livet enklere for forbruker. Derfor har
jeg utviklet en egen app, der jeg har samlet
kunnskapen min. Vi makeupartister må også
digitalisere oss og bli mer tilgjengelige.
Jeg tror at fargeteorien min vil forenkle
måten bransjen tenker på, og jobber med
farger og makeup. Det vil bli min livsarv.
Mange makeupbrands drives av trender, og
kryssrefererer leppestiftfarger med farger på
kjoler eller klær. Det hadde vært mye mer
spennende å få makeup som var skreddersydd for kunden. Så én av mine største
drømmer er å få jobbe med produktutvikling, og å digitalisere makeupartisten.

Stephan om:
Reisene verden rundt
– Jeg har 150 reisedøgn i året, i hele
verden. Det er helt fantastisk! Jeg hadde
jobbet som ansvarlig makeupartist i Norge
i nesten ett år da jeg fikk muligheten til å
legge makeup på Kanye West sine dansere.
Noe jeg er Bella Leikanger Mork og Tina
Solberg Torstad evig takknemlig for. Så kom
det et pilotprosjekt som innebar at jeg fikk
lage en egen reklamefilm for IsaDora Norge.
Og i 2012 ble jeg ansatt som International
Makeup Artist for IsaDora.
I dag lager jeg alt av reklamefilmer, og
står for kursing og opplæring i alle land der
IsaDora er til stede. Jeg gjør også PR-eventer
på de nye kolleksjonene våre og eventer i
butikk. Når IsaDora gjør noe stort, er jeg der!
Jeg har for eksempel jobbet med Gullruten
og Eurovision Song Contest i Malmø, som
ansvarlig for merket. Jeg jobber veldig målrettet, og drømmen er å gjøre alt det visuelle.
Reklamefilmer, annonser og printkampanjer.
Den travleste tiden er september-oktober
og mars-april. Før jeg begynte i IsaDora
hadde jeg nesten aldri reist. Mange tenker
nok at det er kjempeluksus å få reise og se
så mye. Men det er ekstremt travle dager på
veien med full timeplan. Er det noe jeg hater,
så er det flyplasser og hotell, men jeg gjør et
poeng av å alltid spise lokal mat.
Stephan om:
Produktutvikling og konturering
– Det siste som har skjedd, er at jeg har
fått være med på noe produktutvikling. Jeg
har siden starten kommet med forslag på
produkter og farger. Konturerings-kitet Face
Sculptor har jeg hatt lyst til å lage lenge, og
jeg har sendt inn forslag nesten hver sesong. I

« Jeg får vondt inni meg når jeg
ser folk som soler seg »
Protect Face Primer fra IsaDora.

Stephan Ulvund Øien har vært med på
å utvikle konturerings-kitet IsaDora Face
Sculptor, som kommer i to fargevarianter.
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innen disse feltene, og med dette skapes
det en karrierestige. Det er ekstremt mange
dyktige arabiske forretningskvinner i disse
landene.
Gjør jeg demoer i butikk, får jeg ikke lov å
ta på kvinnene, jeg må spørre først. Kommer
de i burka, må jeg se på ankelen for å finne
riktig foundation – og gud så flørtete de er!
Spenningen som oppstår når man er tildekket
er fascinerende. Jeg håper å få reise mye mer i
Midt-Østen.

Stephan Ulvund Øien svingte penslene under Eurovision Song Contest i Malmø. Her med den finske artisten
Krista Siegfrids.

desember i fjor fikk jeg en telefon fra vår AD
som bekreftet at vi nå kom til å lage det, og
jeg fikk være med å blande farger.
Kontureringsteknikken som brukes i
Midt-Østen og Hollywood er den største
makeuptrenden akkurat nå, og tanken var å
gjøre den tilgjengelig for alle kvinner. Ofte er
disse kitene veldig kompliserte og vanskelige å forstå. Men med Face Sculptor blir det
kjempeenkelt.

Lemon Strip
Flash Peel fra Ole
Henriksen.
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Stephan om:
Midt-Østen
– Et av de mest spennende markedene nå
for tiden er Midt-Østen. Min kjære, Collin
Cherry, er fra Libanon, så jeg kjenner jo litt
til kulturen, og i det siste har jeg også fått
anledning til å jobbe i Kuwait og Quatar.
Om kort tid drar jeg dessuten til Dubai for å
jobbe der en uke.
Jeg oppfatter disse landene som ekstremt
moderne, Norge blir som en landevei i
forhold. I motsetning til skandinaviske kvinner, er arabiske kvinner også svært feminine.
I Skandinavia synes vi det er negativt at
kjønnene er segregerte. Vi tenker nok
at vår måte å leve på er en fasit for
hvordan folk skal ha det, og har lett for
å kritisere om noen lever annerledes. For
meg er det spennende å se respekten mellom kjønnene.
Kosmetikk og mote fører med seg
kvinnefrigjøring i land som Quatar.
Her er det bare kvinner som får jobbe

Stephan om:
Skjønnhetsprodukter
– Jeg må ha en syrekrem, er helt avhengig!
Jeg har lenge brukt ting som jeg får på resept,
men liker også godt Ole Henriksen og Dermaceutic. Hvis det ikke svir litt, så funker det
ikke, tenker jeg. Jeg er en «geek» på hudpleie,
og bruker minimum faktor 30 i ansiktet hver
dag.
Når det gjelder makeup, bruker jeg IsaDora
sin nye primer. Protect heter den. Jeg bruker
bare IsaDora makeup som makeupartist.
Mange synes det er rart at jeg bruker IsaDora
når jeg jobber profesjonelt med for eksempel
Eurovision, men for meg handler dette om
troverdighet.
Når det gjelder hårprodukter, sverger jeg
til Evo. Jeg er totalt avhengig av å få ordnet
håret regelmessig, så det er superviktig med
en god frisør. Jeg har et stritt og vanskelig hår.
Heldigvis bor jeg i kollektiv sammen med
frisøren Mia Soleim, så jeg får klippet håret
hjemme om nødvendig. Hun er steindyktig,
og jobber på Loud Hair, som er en av Oslos
beste.
Duft er jeg helt opphengt i. Det som selger
i Europa er gjerne friske sitrusdufter – jeg
synes det er helt forferdelig. Jeg liker dufter
som minner om ullgensre og peiskos – en
god klem. Av ingredienser liker jeg musk,
tonkabønner og oud. Det skal lukte mann.
L’Homme Ideale, den nye til Guerlain, er
god. Men den aller beste er Tobacco Oud fra
Tom Ford.
Stephan om:
5:2 dietten
– Brynene og håret jeg hadde før, var et rop
om oppmerksomhet. Nå har jeg mer behov
for at fagkunnskapen min skal komme fram.
Dessuten er det kjempekleint at jeg skal ta
mer plass enn de jeg jobber med. I år fylte
jeg 30, og mottoet var da «back to basic».
Jeg sparte ut brynene jeg ikke hadde hatt
på mange år, og fikk tilbake den naturlige
hårfargen.
Det var dessuten viktig for meg å gå ned
i vekt. Jeg har prøvd mange dietter, men
begynte på 5:2 dietten – det var en revolusjon
for meg, jeg gikk ned 12 kilo. Nå skjønner

fastedagene med en lett middag. Da spiser jeg
et lite kjøttstykke og en salat.
Jeg prøver å ligge unna sukker så godt jeg
kan, og har sluttet med å spise middag to
ganger om dagen, slik jeg gjorde før. Jeg er
ikke lenger redd for fett og fløte, og har blitt
kresen på olivenolje og råvarer. Dietten har
helt klart gjort at jeg har fått det bedre med
meg selv. Flink til å lage mat har jeg også
blitt. Før kunne jeg kjøpe baconpølse eller
fråtse i en kebab.

– I min jobb er det å være en dyktig formidler noe av
det viktigste, sier Stephan Ulvund Øien. Her er han i
aksjon på en Vita-samling.

jeg hvor viktig mat er! Det er en kjempestor
debatt rundt viktigheten av å faste. Bør det
være en del av kostholdet eller ikke? Jeg ville
bringe faste inn i livet mitt ut fra sunnhetshensyn.
På fastedagene kjøper jeg inn mandariner,
drikker kaffe og vann. Da har jeg det greit.
Blir jeg sulten, tar jeg en kopp kaffe og en
mandarin. Jeg spiser ikke frokost, da går
fordøyelsen i gang, men jeg avslutter alltid

folk, og bruker mye tid på å studere konkurrentene mine.
I min jobb er det å være en dyktig formidler noe av det viktigste. Flere makeupartister
som er ekstremt dyktige rent teknisk, har
hatt samme type jobb som meg. Men til
syvende og sist handler det om å si ting på
enklest mulig måte – uten å forvirre eller bli
repetativ og kjedelig.
L’Homme Ideal fra Guerlain.

Stephan om:
Soling
– Jeg hater sol, og er avhengig av litt selvbruning av og til. Det er en generasjonsting, vi
skal liksom være så brune her i Norge. Jeg
får vondt inni meg når jeg ser folk som soler
seg. De utsetter seg for aldring, og blir de
for brune endres spillereglene i forhold til
makeup. Jeg forstår rett og slett ikke hva som
er vakkert med for mye sol.
Stephan om:
Forbilder
– Mine topp tre forbilder er Charlotte
Tilbury, Tom Pecheux og Pat McGrath. Jeg
har som mål å være dyktigst på det jeg driver
med, så jeg sluker i meg kunnskap fra flinke

Tobacco Oud fra Tom
Ford.

Sov i 100% premium Mulberry silke
forebygger rynker og beskytter håret

Eksklusiv distribusjon av silkeøyemasker og silkeputetrekk
Kontakt: info@lovelyskin.no / 91757217
www.lovelyskin.no
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Aveda er på vei inn i flere norske
frisørsalonger og spa. Den romantiske og vakre høstkolleksjonen viser
trender innen både hår og makeup.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Aveda

Kolleksjonsbildene beskriver en slags drømmetilstand, der både klærne, fargene, lyssettingen, håret og sminken bidrar til å viske ut
skillet mellom fantasi og virkelighet.
Janell Geason, som er Avedas Global Artistic Director innen makeup, var nylig i Oslo
for å presentere kolleksjonen. Hun har skapt
et romantisk og vintage-inspirert uttrykk der
dype, mørke fargetoner opptrer i kontrast
med bleke, skimrende pasteller.
– Vi legger stor vekt på å skape «redaksjonelle» kolleksjonsbilder i en stil som passer
inn i motebladene, sier Geason, som har erfaring fra motebransjen og New York Fashion
Week. Jobben hennes går blant annet ut på
å lage fargekolleksjoner og sminkeprodukter
for Aveda.
– Makeupen vår er vanskeligere å framstille
siden den er økologisk. Vi er avhengige av
planteråvarer og gode samarbeidsforhold med
16 | Kosmetikk 4 2014

bønder. Får vi ikke tak i de råvarene og kvalitetene vi ønsker, kan vi heller ikke lage de
produktene vi vil, forklarer hun, og legger til:
– I motsetning til mange konvensjonelle
makeupprodusenter, bruker vi ikke dyrefett i
produktene. Vi bruker heller ikke glykol, som
er hovedbestanddelen i mange frostvæsker for
biler. Glykol får foundations til å gli lett over
huden, men virker irriterende.
Vi holder oss dessuten unna røde fargestoffer fra finmalte biller. Vi tester ikke på
dyr, og bruker heller ingen råstoffer fra dyr.
Faktisk var vi et av de første mineralmakeupmerkene, men kunne nok vært flinkere til å
kommunisere dette ut, sier hun.
Merkevaren Aveda er ikke ny i Norge,
men har fram til nå vært lite utbredt. Lenge
var den kun tilgjengelig ved Inch Frisør i
Oslo. Men da Ulf Schjerpen og Ellen Marie
Johansen for et års tid siden ble norske
Aveda-distributører gjennom selskapet We
Are One AS, skjedde det en endring.
– Aveda finnes per i dag i 17 norske frisørsalonger og spa, og har som målsetning å
være alene der de er representert. Selskapet er
ledende i sin bruk av plantebasert teknologi,
og har hatt en grønn filosofi i 36 år. Det er
det tredje største profesjonelle hårpleiemerket

og det nest største profesjonelle hudpleiemerket på det amerikanske markedet, sier Ellen
Marie Johansen fra We Are One AS.
– Årsaken til den dominerende markedsposisjonen i USA er at Aveda er til stede i få,
men store salonger. Det er dedikerte salonger
som sammen med Aveda driver en solid
butikk, legger hun til.
Aveda ble etablert i 1978 av den kjente
«økoprenøren» Horst Rechelbacher, som
dessverre døde i februar i år. Han var inspirert
av India og det eldgamle naturlige helsesystemet ayurveda. Skjønnhetsmerket er derfor
plantebasert, og har et holistisk fokus.
I tillegg til profesjonelle hårpleie-, hudpleie- og kroppspleieprodukter, har Aveda
også makeup, dufter og livsstilsprodukter
som for eksempel balanserende chakradufter,
lys og te. I Norge har de foreløpig satset mest
på frisørsalonger, men er også åpne for å
jobbe helhetlig med hudpleieklinikker etter
hvert.
– Aveda er et livsstilskonsept, og salongene
får tett oppfølging. Vi gir også råd når det
gjelder det forretningsmessige – hvordan
drive bedre butikk. For det er klart: tjener
salongene penger, tjener også vi penger, sier
Ellen Marie Johansen.

Romantic Grandeur er navnet på Avedas nye høstkolleksjon.
Kosmetikk 4 2014 | 17

a

trend

Blake Lively og Laetitia Casta
har fått sine perfekte rødfarger
av L’Oréal Paris.

Rød eleganse
Snehvit seiler opp som skjønnhetsideal. Lepper røde som blod – i den
perfekte rødnyansen.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: L’Oréal Paris og
produsentene

Det finnes en rød for enhver
kvinne, proklamerer
L’Oréal Paris. Det gjelder
bare å finne riktig sjattering. Skjønnhetsgiganten kommer denne
høsten med en rekke
flotte rødnyanser for
lepper og negler.
Kolleksjonen Pure
Diorific Vernis i
Reds er inspirert av de
julefargen Shock.
vakre ambassadørene
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til L’Oréal Paris, og byr på matte leppestifter med intense pigmenter. Leppestiftene
matches med fargesterke og glansfulle
neglelakker, og de forskjellige fargefamiliene
skal gjøre det enkelt å finne den nyansen som
passer best.
Lancôme lanserer leppestiften L’Absolue
Rouge i fem nye, rosenrøde nyanser. Rosen
er, og har alltid vært, en kilde til inspirasjon
for det franske skjønnhetshuset.Ved hjelp av
avansert teknologi har de gjenskapt fargene
til fem utvalgte rosesorter.
Den røde Grand Amour-rosen er én av
dem. Legenden sier at den opprinnelig var
snøhvit. En dag klatret den lekelystne Amor
i en rosebusk og ble stukket av en bie. Han
blødde og blodet dryppet på blomstene, som
ble forvandlet til de mest intenst røde rosene.
Neglelakken Jump In My Jumpsuit fra
Essies vinterkolleksjon.

Blake Livelys røde leppestift fra L’Oréal
Paris.
Rouge Pur Vernis à Lèvres
fra YSL i julerød nyanse.

Lancômes leppestift
L’Absolue Rouge i
nyansen Rouge Amour,
inspirert av Grand
Amour-rosen.

www.realtechniques.com

La deg inspirere av Sam og Nic’s opplæringsvideoer,
se de siste trendene og lær triksene som gjør deg til
en skjønnhetsekspert.

alltid
perfekt
makeup

Cosmopolitan
Best makeup
brushes
award
2014

De verdensberømte makeup artistene Sam og Nic Chapman har utviklet Real Techniques kostene, som
kombinerer hi-tech materialer med innovativt design. Det har aldri vært enklere å legge en perfekt makeup!
Produktinformasjon og flere produkter fra Real Techniques på www.realtechniques.com

Distribueres av Strindberg AS • www.strindberg.no
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De største produkttre
Ormegift og snegleslim er nye
ingredienser i skjønnhetsbransjen.
Samtidig vil vi bruke multifunksjonelle produkter for å spare tid.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Kérastase og produsentene

Både L’Oréal og Schwarzkopf mener
at oljetrenden fortsetter, med fokus
på de mest forskjønnende oljene.

Trendene innen hårpleie, farge og styling
følger ofte tett på de øvrige markedstrendene i bransjen. BB- og CC-kremer introduseres nå i flere hårpleieserier, sammen
med andre typer hybridprodukter som skal
løse flere hårproblemer på én gang.
BB-kremer har et bredt bruksområde,
og flere positive egenskaper i ett og samme
produkt. De kan for eksempel reparere
skadet hår, tilføre glans, beskytte mot UVstråler og mykgjøre håret.
– I en verden der tid er penger, ser vi
en trend for multifunksjonelle produkter
som enten sparer oss for tid, eller lover
flere fordeler. UniqOne startet det hele, og
er fortsatt utbredt for sin «passe-partout»evne. Den passer nesten til alt.
Et annet eksempel er Pureology Color
Fanatic, som tilbyr 21 fordeler: alt fra å
gjenopprette hårets porøsitet til å gi glans
og varmebeskyttelse. Produkter som korter
ned tiden skjønnhetsritualene tar, spiller
også en viktigere rolle, sier Espen Johansen
fra L’Oréal Norge. Han er markedssjef for
de profesjonelle hårpleieseriene L’Oréal
Professionnel, Kérastase og Shu Uemura
Art of Hair.
Som eksempel på et tidsbesparende
produkt, nevner Johansen rettetangen
SteamPod fra L’Oréal Professionnel, som
benytter damp for å glatte håret. Det er
mer skånsomt for håret, samtidig som det
reduserer utglattingstiden med inntil 50
prosent. Et annet eksempel er T3 Wet-orDry, som gjør det unødvendig å tørke eller
føne håret før det glattes ut med tang.
– Det finnes også produkter som får
føningen til å ta kortere tid. Kérastase tilbyr flere typer varmeaktiverende pleieprodukter, blant annet bestselgeren Ciment
Thermique som gjør at håret tørker nesten
dobbelt så raskt, sier han.
Trenden for tidsbesparende produkter kommer også tydelig til syne når det
gjelder negler.
– Har du ikke tid til å få manikyr? Da er
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endene
Stick On-manikyr løsningen. Har du ikke tid
til å la neglelakken tørke? Da kan du prøve
Quick Dry-dråper, for eksempel Quick-e fra
Essie. Kvinner søker seg til disse produktene
for å slippe å gi avkall på skjønnhetsritualene
av hensyn til tid, utdyper Espen Johansen,
som også ser en stor trend for glatt og medgjørlig hår.
– Det er ingen hemmelighet at «le mot du
jour» de siste årene har vært keratin. Ordet
ble kjent da vi fikk keratinutglattende hårbehandlinger, og er nå blitt synonymt med
kraftig utglattende produkter. I dag brukes
ordet keratin ofte i forbindelse med dypt
reparerende pleieingredienser som hjelper til
med å gjenoppbygge og forsterke skadet eller
sensibelt hår, forklarer han.
«Smooth» er et annet ord som virkelig er i
tiden. Espen Johansen mener at forbrukerne
etterspør et mykt og smidig hår, heller enn et
«pinnerett» og utglattet hår.
– Det har kommet hele produktserier som
tilbyr ideell mykhet og bekjemper frizz. Et
eksempel er Discipline fra Kérastase, som
fremmer kontrollert hår med bevegelse, og
svarer på de fleste trendene i markedet, sier
han.
Et annet selskap som kontinuerlig jobber
med å analysere og la seg inspirere av tegn i
tiden, er Schwarzkopf. De var tidlig ute med
å tilby håroljer utenfor frisørsalongene, og
mener at oljer fortsatt vil benyttes i nye produktlanseringer, men i en videreutviklet form
og med flere pleiende egenskaper.
– Når det gjelder skjønnhetstrender, lar vi
oss ofte inspirere av det asiatiske markedet.
Der benyttes ingredienser som ikke er vanlige
i Europa, for eksempel fra silkeormer, snegler
og slanger. Men det er ingen selvfølge at vi
tester ut alt dette i Europa, sier Alice Badaru
Kisiel, som er produktsjef for Schwarzkopf
Gliss.
Dagens forbrukere stiller høye krav til at
produktene skal være laget for nettopp dem.
Vi kommer derfor til å få flere hårpleieprodukter beregnet på ulike etnisiteter og deres
behov. Nye teksturer og applikasjonsmetoder
er en annen sterk trend, og Schwarzkopf
mener vi vil se flere hårpleieprodukter med
innovative og tørre pulverkonsistenser i tiden
som kommer.
Samtidig tar mange stylingprodukter
egenskaper fra matbransjen, slik at vi får
konsistenser som minner om suffléer og
pisket krem.

Elixir Ultime Serum Solide er et nytt serum i
fast form fra Kérastase – med 15 unike oljer.

UniqOne startet trenden for multifunksjonelle
produkter.

Instant Hair-FillingSerum fra Schwarzkopf
Gliss minner mye om et
hudpleieprodukt.

Blonde Idol BBB Spray
fra Redken lover flere
fordeler i ett produkt.

Kerasilk fra Goldwell svarer
på trenden for utglattende
keratinbehandlinger.

Acacia
Protein
BB Cream
fra Ecru
New York
styler og pleier
håret med
blant annet
plantekollagen.

Keratin Thermique
fra Kérastases
Discipline-serie
glatter og temmer håret ved
føntørking.

BB 11 in 1 Hair
Beautifier fra
Schwarzkopf Gliss har
et bredt bruksområde.
Liss Unlimitedserien fra L’Oréal
Professionnel glatter ut
brusete hår og beskytter
mot luftfuktighet.

Bye Bye Frizz Keratin Smoothing
sjampo og balsam fra Mark Anthony
bekjemper brusete hår.
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Salongfargen Instamatic
gir svake hint av rosa,
lilla, blått, metallisk
grått og grønt i håret.

Pastellfarger er en av de mest omtalte hårtrendene i år.

Subtile pasteller
Kreative hårfarger er hottere enn
noensinne. Kjendisene og modellene
på catwalken har banet vei, og nå
kan man gjenskape stilen i salongen.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Wella Professionals og Redken

Wella Professionals’ nye salongfarge Instamatic by Color Touch er inspirert av instagram,
og er et «beautyfilter» for håret.
Produktet inneholder nye kombinasjoner
av fargemolekyler som gir lyse og subtile
farger. De legger seg på det ytre laget av håret,
og gir en støvete og pudderaktig look.
Fargen er midlertidig, og vaskes ut etter
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åtte sjamponeringer. Den opprinnelige hårfargen og virketiden vil påvirke resultatet.
Samtidig lanserer Redken Color Rebel,
som påføres med en svamp og gir en midlertidig dristig farge. Det makeup-liknende
produktet inneholder fargepigmenter som
skaper en vannavstøtende mikrohinne på
hårets overflate. Fargen varer i to hårvasker,
men kan også fjernes med oljeprodukter.
I tillegg kommer Redken med fargeteknikken
Blur, som lar hårstylister
skape multi-nyanserte
farger ved å «dimme»
sammen to ulike
nyanser, slik at man får
fram en tredje farge.

Man kan jobbe med både pastellfarger og
metalliske nyanser.
Dette er, ifølge Redken, det perfekte steg
videre for alle som liker fargeteknikken
«balayage».
– Frisørene ønsker nyskapende trender,
mens forbrukerne vil ha naturlige looker.
Med Blur kan man være både trendy og
naturlig, uttaler Tracey Cunningham, som er
fargekonsulent for Redken.

Color Rebel er en makeupliknende nyhet fra Redken.

SESONGENS NEGLELAKKFARGER
CND MODERN FOLKLORE COLLECTION
FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

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

Velg blant 76 farger
Ukelang holdbarhet
To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys
Ingen Base Coat, selvheftene Color Coat
Fargene finnes i CND Shellac behandling

a

messe

Norske
møteplasser
Hår og Skjønnhet 2015 går av
stabelen i Oslo Spektrum 31. januar
til 1. februar. Messen arrangeres av
arbeidsgiverorganisasjonen Norske
frisør- og velværebedrifter. NM i frisering er en del av messen, og samme
helg kåres Årets Frisør i Oslo.
Gave & Interiørmessen kan også
være interessant for bransjen.
Den arrangeres 22. til 25. januar av
Norges Varemesse i Lillestrøm.
Beauty Düsseldorf åpner dørene 27. til 29. mars 2015.

Tysk skjønnhetsmesse
I mars arrangeres fagmessen Beauty
Düsseldorf for 30. gang. Jobber du
med negler, føtter eller makeup, er
den et «must».
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Messe Düsseldorf

Düsseldorf posisjonerer seg som Tysklands
skjønnhetshovedstad, og mange kosmetikkprodusenter og distributører holder til her.
Det er også tett mellom frisørsalongene og
hudpleieklinikkene i denne byen, som har
en kompakt sentrumskjerne der mye kan nås
til fots.
Beauty Düsseldorf har fire bein å stå på:
farget kosmetikk, negler, føtter og wellness/
spa. De fire temaene anordnes i oversiktlige
messehaller, som til sammen utgjør 60 000
kvadratmeter. Det ventes 1400 utstillere til
messen, noe som gjør Beauty Düsseldorf til
en gigant i bransjen.
Spesielt sterkt står messen innen neglebransjen, og det røpes at A Life of Beauty-prisen
denne gang vil gå til «negledronningen» Silvia
Troska. Hun grunnla Alessandro International for 25 år siden, og skal hedres for sin
suksesshistorie og sitt engasjement for faget.
Nail Star Academy er et nytt og spennende innslag på messen. Kjente navn fra
negleverdenen er hyret inn for å presentere
nye trender og profesjonelle teknikker. Det
legges opp til to timer lange workshops, der
man også får anledning til å prøve ut de ulike
teknikkene i praksis.
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Beauty Düsseldorf satser stort på negler.

Messen byr på mesterskap i makeup.

Alessandros grunnlegger Silvia Troska fikk besøk av
Paris Hilton under Beauty Düsseldorf 2014. Neste år
får hun pris.

Er du i neglebransjen og besøker messen,
får du dermed muligheten til å jobbe side om
side med dine idoler, og lære fra dem.
Messen byr også på tyske og internasjonale
mesterskap i makeup og negledesign. Norske
Linn Kristin Himberg-Larsen tok en fin
andreplass i det internasjonale neglemesterskapet da Beauty Düsseldorf sist ble arrangert
i vår.

Frisørmessen Top Hair arrangeres samtidig med
Beauty Düsseldorf, og man kan få med seg begge.

LeightonPDennyPExpert
NailsPerPstoltePavPå
presenterePsittPnyePgelP
polishPsystemPsomPgir:
enPgelPpolishPsom
varerPlengre
mineralekstrakterPfor
sterkerePnegler
enPgel-fargePsom
matcherPkundenes
favorittfargerPogPikke
skaderPneglenev

BliPsalongforhandlerPiPdagvPRingP41762846
ellerPtaPkontaktPpåPpost@skinnordic.no
IngenPstorePogPkostbarePoppstartspakker.
PersonligPservicePogPraskPlevering.

– Tror på gode synerg
Den profesjonelle hudpleieserien
Dermalogica selges nå også i
nærmere 90 Vitusapotek. Den nye
strategien provoserer mange terapeuter, men kan den også føre noe
godt med seg?
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Kristine Rødland og Steffen Aaland/
Nisim Scandinavia

Samarbeidet med Vitusapotek begynte med
ungdomsserien Clear Start, som behandler
tenåringsakne. Nå har Skintific, som distribuerer Dermalogica i Norge, gjennomført en
strategiendring som åpner for at også deler av
hovedserien kan selges i utvalgte Vitusapotek.
Sunnhet framfor skjønnhet er Dermalogicas filosofi og syn på hudpleie. Det er en tilnærming som passer godt i apotek. At valget
falt på Vitusapotek er ingen tilfeldighet.
Apotekkjeden har i flere år satset målrettet på
hudpleie, både gjennom sortiment, hudskole
og egne hudpleiekabinetter.
−Vitusapotek har en gjennomtenkt, langsiktig og profesjonell strategi rundt vekst av
hudpleiekategorien. Sammen har vi funnet en
solid plattform basert på tydelige konsepter,
fokus på kompetanse og et felles ønske om å
bygge merkevarer, sier Charlotte Bakkeskau,
som er salgs- og markedssjef i Skintific AS.
Asgeir Moripen, som er administrerende
direktør i Norsk Medisinaldepot (NMD) og
Vitusapotek, er stolt av det nye samarbeidet. Det ble presentert for pressen i et stort
Vitusapotek med eget hudpleiekabinett på
Strømmen Storsenter.
– Vi ser på det som en anerkjennelse at vi
nå får enerett på å selge Dermalogica i apotek
i Norge. Dette viser at vår langsiktige strategi
innenfor kategorien fungerer. Vitusapotek
vil være eksperter på hudpleie, og har satset
på kompetanseheving og egne hudpleiekabinetter. Dermalogica er et stramt og spesielt
varemerke som stiller store krav til oss. Vi
skal samarbeide om å ta ut merkevaren på en
konseptuell og god måte, sier han.
Dermalogica i Vitusapotek er delt inn i
tre nivåer basert på kompetanse, sortiment,
konseptuelle løsninger og beliggenhet. Seks
apotek er utstyrt med behandlingsrom, og
tilbyr fullt produktsortiment og en bred
meny av behandlinger. Her jobber det utdannede hudterapeuter som tilbyr en fullstendig
Dermalogica-opplevelse.
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Ytterligere rundt 18 Vitusapotek tilbyr et
stort produktsortiment i tillegg til utvidede
konseptuelle løsninger med Skin Bar, der
kunden tester ut produktene på egen hud,
og Speed Mapping, som er et verktøy for en
raskere og enklere diagnostisering av huden.
Resten av apotekene har et mer begrenset
sortiment, men også de skal gjennomføre
Speed Mapping.
– Oppbyggingen speiler kompetansen i de
ulike nivåene, og vi har jobbet massivt med
opplæring i forkant, sier Charlotte Bakkeskau
fra Skintific.
– Prosessen har vært lang, og den er
grundig forankret på ledelsesnivå i både
Norge og USA. Vitusapotek er en bra match
for Dermalogica, for de investerer også mye
i kompetanse. Det har vært viktig for oss å
sikre profesjonaliteten til Dermalogica inn i
en annen kanal.
Vitusapotek stiller store krav til sine
leverandører, og vi har stilt store krav tilbake
for å sikre kompetansen og konseptene våre.
Vi har funnet en felles plattform i forhold til
hvordan vi bygger merkevarer, fortsetter hun.
De profesjonelle terapeutene som
jobber med Dermalogica ble informert om
strategiendringen i september.
– Selvfølgelig har det vært reaksjoner, og
det er ingen hemmelighet at merket har vært
gjennom noen tøffe år. Men vi snudde det
til vekst i fjor, og er i vekst fremdeles. Vi gjør
ikke dette fordi det går dårlig med Dermalogica i Norge, men fordi vi mener at en
flerkanalstrategi er smart i 2014, understreker
Charlotte Bakkeskau.
Hudpleieklinikkene kjemper om kundene
i konkurranse med blant annet parfymeri,
apotek og netthandel. Bakkeskau mener
at de ulike handelskanalene tilfredsstiller
ulike kunder og behov. Noen er opptatt av
kvalitet, personlige relasjoner og opplevelser,
mens andre søker tilgjengelighet, enkelhet og
effektivitet.
For å ta bedre grep om netthandelskunden,
har Skintific også begynt å samarbeide med
nettbutikken blush.no og den tilknyttede
Blush-salongen Jonas Frisører i Sandefjord.
Salongen er blitt utstillingsvindu og salgskanal – en skjønnhetsdestinasjon med både
hårpleie, hudpleie, makeup og behandlingsrom. Blush.no eies av Komplett-gruppen,
som er Nordens største netthandelsaktør, og
de har planer om å etablere flere salonger i de
større byene.

– Dermalogica er tuftet på terapeuten, men
i 2014 er det slik at det er forbrukerne som
styrer. Forbrukerne har valgt å kjøpe Dermalogica i flere kanaler, og mange oppsøker ikke
en profesjonell hudterapeut. Vi velger å se
litt nytt på ting – samtidig som vi beholder
fokuset på kjernedistribusjonen vår, som er
terapeutene og klinikkene. Vi satser blant
annet på ekspertprogrammet for å trygge
terapeutene i faget sitt, og investerer mye mot
klinikkene, sier Charlotte Bakkeskau.
Dermalogica kommer neste år med flere
produktlanseringer som retter seg mot terapeutene. Blant annet kommer det en ny, profesjonell kjemisk peeling – BioSurface Peel.
Den er forbeholdt ekspertterapeutene som har
gjennomgått hele Dermalogicas kursprogram.
Bakkeskau tror at de ulike handelskanalene

Dermalogica er godt på plass i
Vitusapotek. Fra venstre: Asgeir
Moripen, administrerende direktør i
NMD og Vitusapotek, Ann-Kristin
Stokke, fagsjef og medeier i Skintific,
Kristin Berg, kategorisjef i NMD
og Charlotte Bakkeskau, salgs- og
markedssjef i Skintific.

gier
Satser på hud
Vitusapotek eies av Norsk Medisinaldepot
(NMD), og består av 211 apotek fra nord
til sør i Norge. Av disse er det seks apotek
som har behandlingsrom. Vitusapotek
tilbyr booking av hudpleiebehandlinger på
sin nettside, og har et samarbeid med
Hudpleieakademiet for utdannelse av
sine ansatte.
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– Det gir en ekstra trygghet når frisørene kan si
at produktet også finnes i
apotek, sier Tina Merethe
Holm Storruste fra Nisim
Scandinavia.

kan skape gode synergieffekter seg imellom.
– Vi har en egen kampanjeplan i Vitusapotek som respekterer merkevaren. Det er viktig
for oss å fortsette å bygge klinikkene, og
terapeutene skal ikke oppleve at serien kommer på tilbud i apotek, forsikrer Bakkeskau,
som tror den nye strategien kan være positiv
og nyttig for terapeutene.
– Hadde dette handlet om å flytte kunder
fra klinikk til apotek, ville vi ikke gjort det.
Men vi tror det kan gi spennende ringvirkninger. Hudterapeuter henviser til hudleger,
og hudleger skriver ut resepter. Resepter hen-
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tes ut på apotek, og apotekansatte kan, og vil,
henvise videre til hudterapeuter i klinikkene.
Hvis de ulike kanalene er kreative og åpne for
å samarbeide på nye måter, kan dette bli en
god sirkel.
Kundene beveger seg på tvers av kanalene.
De er prisbevisste, men ikke nødvendigvis
prissensitive, og er villige til å betale for kvalitet og kompetanse hvis de får merverdi og en
god opplevelse, sier hun.
Apotekene nyter stor troverdighet, og
forbrukerne har høy tillit til produktene som

selges der. Vitusapotek har siden 2011 jobbet
med Dermalogicas ungdomsserie Clear Start,
og erfaringene er gode.
Etter at serien ble relansert i 2014, har de
beste Clear Start-klinikkene hatt en gjennomsnittlig vekst på nærmere 90 prosent
mot året før. Samtidig har serien hatt en sunn
vekst i Vitusapotek på 26 prosent, opplyser
Skintific AS.
At en kombinasjon av ulike handelskanaler
skaper vekst og flere kunder, kan også andre
distributører skrive under på.
– Hudpleieserien REN selges både i parfymerier, hudpleiesalonger og Vitusapotek.
Parfymeriene er viktige for imagets skyld,
mens apotekene signaliserer trygghet, sier
Scandinavian Brand Manager Nanna Reiss
fra distributøren Pagro.
– Salget i parfymeri har bare økt etter at
serien ble introdusert i apotek. Folk kan
kjøpe produktene etter preferanse – der de
føler seg mest hjemme, legger hun til.
Det profesjonelle hårpleiemerket Nisim
ble introdusert i Vitusapotek av Tina Merethe
Holm Storruste og ektemannen Steinar Storruste for noen år tilbake.
Nisim-produktene er i utgangspunktet
laget for å motvirke genetisk hårtap hos
menn. Nå er det nesten like mange kvinner som bruker produktene mot hårtap og
hodebunnsproblemer. I tillegg kommer Fastsjampoen som er blitt populær blant unge
jenter som vil ha langt hår. Den selges også i
Sykehusapotekene, og brukes blant annet av
kreftpasienter etter cellegiftkur.
– Produktene distribueres til mer enn 1300
frisørsalonger og apotekutsalg i hele Norge.
Frisørene ble skeptiske da apotekene tok inn
serien, og vi mistet noen salonger. Men alt i
alt er erfaringene positive. Når frisørene kan
si til kundene at produktene også selges i
Vitusapotekene og Sykehusapotekene, så øker
salget også hos dem.
At produktene og forskningen er «godkjent» av NMD, som stiller strenge krav, gir
en trygghet i forhold til kvaliteten. NMD
gjør ikke bruk av påstander det ikke er hold
i. Hårtap er et vanskelig tema å ta opp med
kundene, men med koplingen til apotek kan
det bli lettere å snakke om disse problemene.
Og fornøyde kunder forteller videre til andre,
sier Tina Merethe Holm Storruste.
– Nisim har vokst veldig i Vitus, noe som
hadde vært umulig hvis ikke folk hadde kjøpt
produktene igjen. Prisene er de samme i alle
kanaler. I høst har vi også kommet inn i en
stor apotekkjede i Sverige. Vi skal bli ledende
innen dette området. Det er svært mange
som sliter med hårtap og hodebunnsproblemer – vårt mål er å hjelpe flest mulig med
disse produktene, framholder hun.

SKIN RESURFACING.
DEN NYE
GENERASJONEN
PEELING.
UNIK KOMBINASJON AV RESURFACING
INGREDIENSER MED MAKSIMAL STYRKE!
pHformula er den første produktserien som
kombinerer Alpha Keto, Alpha Hydroxy, Alpha Beta og
Poly Hydroxy syrer med det unike leveringssystemet
PH-DVCTM. Denne sammensetningen bidrar til
maksimal effekt, og minimal bieffekt!

Christian Kroghs gate 60, 0186 Oslo
www.beautyproducts.no

Ønsker du pHformula i din klinikk?
Kontakt Beauty Products på 23 19 10 00 for å booke
din demobehandling i dag!

For further inquiries contact 083 250 5111
e-mail info@phformula.com

www.phformula.com
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Armring og perlesmykke fra den kommende
vårkolleksjonen til Dyrberg/Kern.

Smykkene som selger
Rått gull, perler og opaler vil bli etterspurt i tiden framover. Her
er smykketrendene du bør
legge merke til.
Ring fra
Pilgrim.

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Sence Copenhagen og produsentene

Skal du kjøpe inn smykker til butikken eller
salongen? Kikk i så fall etter rått utformede
gullsmykker, som er inspirert av dyrekropper
eller vill natur.
Anja Bisgaard Gaede fra det nye, danske

trendbyrået Spott Trends & Business viste bilder av ringer formet som krabber, hønseføtter, klør og knokler da hun holdt foredraget
«Trendene som selger» under høstens Gave
& Interiørmesse. Hun har tro på gullfargede
smykker, men understreker at stilen skal være
mer romantisk og bohemsk enn glamorøs.
– Det kommer en ny og langvarig
bohemtrend som vil passe godt på det norske
markedet. Rått gull, perler og opaler er en
viktig del av dette uttrykket, og vi vil i tillegg
se antikke gullsmykker og armbånd i hamret
gull. Til det bohemske temaet passer det også
godt med store statementsmykker. De kan ha

Ørepynt fra Pilgrim.

Hodepynt med
fjær fra Lindex.

Den naturinspirerte øredobben «Fjell» fra det norske smykkemerket Hasla.

Iøynefallende smykke fra Lindex.

– Partysmykkene
skal synes
Hanne Wergeland fra motekjeden Lindex
har stor tro på statementsmykket for
inneværende sesong.
– Store, dekorerte smykker i både gull og sølv
gjør seg gjeldende, og kan gjerne brukes lag-pålag. Detaljer som silkebånd i stedet for kjeder gir
en feminin vri på sesongens partysmykker. Dette
ser vi mye av, påpeker Wergeland. I tillegg tipser
hun om en ny og spennende vri på statementsmykket, nemlig hodepynten.
– Hodepynten er it denne sesongen!
Dekorert med stener eller fjær blir man
festens midtpunkt, sier hun.
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Armbånd og matchende ørepynt
fra det norske smykkemerket
Secrets by B.

frynser sammen med opaler, og i tillegg ser vi
hennainspirerte smykker, sier hun.
En annen viktig trend er den minimalistiske, og den dras gjerne ut i det ekstreme.
Anja Bisgaard Gaede snakker om «maksimum minimalisme»: ekstra lange klær
med ekstra lange ermer og et poseliknende
uttrykk.
– Til denne stilen passer det med tynne,
enkle smykker eller oksiderte smykker.
Mange nye merker satser på det sesongløse,
med basisplagg som fungerer året rundt.
Denne tankegangen er hot akkurat nå,
forklarer hun.

Ring fra vårkolleksjonen til
Dyrberg/Kern.

Dyrberg/Kern satser på bohemske
armringer i gull, sølv og rosegull
for våren 2015.
– Det enkle og rene,
inspirert av naturens farger
og former, er gjeldende på
smykkesiden denne vinteren, sier Britt I Aastvedt,
som er norsk agent for
smykkemerket Sence
Copenhagen.
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Ørepynt fra Sence
Copenhagen.
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for
Gågull

Svart og gull er store trendfarger for
høsten. La deg inspirere til å legge
en flott kveldsmakeup.
Tekst: Malin Ekstrøm
Foto: Babor, Yves Saint Laurent og
produsentene

Forskjellen på en dag- og kveldsmakeup er at
du kan ha mørkere farger og sterkere intensitet i makeupen på kveldstid. Denne makeuplooken er delikat og mystisk, og prikken over
i-en er gulldetaljen midt på øyelokket! Den
gjør at øynene «popper» mer fram.
Når du skal jobbe med mørke øyeskygger,
er det et godt tips å legge øyeskyggen først.
Deretter renser du bort det som eventuelt
har drysset på huden før du legger resten av
ansiktsmakeupen.
For å få øyeskyggen til å sitte hele kvelden og unngå at den striper seg, bruker du en
øyeskyggeprimer. Min favoritt er «tryllepennen» Perfect Skin Illuminator fra Babor. Den
er perfekt å legge under øynene, samtidig som
den er super å bruke som øyeskyggeprimer.
Legg et tynt lag med primer på øyelokket
og opp til øyebrynet. Legg deretter et tynt lag
med matt, hudfarget øyeskygge der du har
påført primeren.
Marker vippekanten ved å legge en metallisk mørk og skimrende kajalblyant langs

Sminke fra Babor:
• Ultra Matte Lip
Colour i fargen Divine
Rosy-Red.
• Metallic Eye Shadow
i fargen Royal Black
& Gold.
• Metallic Eye Shadow
i fargen Golden
Throne.
• Metallic Eye Pencil
i fargen Anthracite
Brocade.

Høstens flotte kveldsmakeup fra Babor.
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vippene. Løft gjerne brynet med den andre
hånden for å komme godt til.
Bruk deretter kajalblyanten til å tegne
opp en trekantform langs ytterkanten og
innerkanten av øyet. La det være et lyst og
åpent rom midt på øyeeplet.
Legg en svart øyeskygge med gullskimmer over kajalen, og dus litt utover
slik at du får fine overganger. Dytt på litt
gullfarget øyeskygge i det lyse partiet midt
på øyelokket.
Påfør den metalliske kajalblyanten også
under øyet, for å få helhet i makeupen og
en mer mystisk look. Bruk en tynn kost,
og legg den svarte, gullskimrende øyeskyggen oppå blyantstreken for å duse ut harde
linjer. Legg deretter den
gullfargede øyeskyggen
i tårekanalen for å åpne
blikket.
Avslutt med svart maskara. En slik look tåler
litt mer maskara enn
en dagmakeup, så
legg gjerne to lag.

En god primer hjelper til med å skape en
jevn og fin hudtone. Min absolutte favoritt
er Refreshing Foam Mask fra Babor. Den gir
masse glød og fuktighet til tørr hud, og er
en maske du ikke behøver å vaske av.
Legg foundation i hele ansiktet, og bruk
en kombinert concealer og highlighter
under øynene. Den tryller fram et våkent
blikk og dekker mørke ringer.
For å øke holdbarheten på makeupen,
legger du et slør av pudderfoundation over
ansiktet med en stor pudderkost. Unngå
å ta produktet over områder som du har
framhevet med highlighter. Påfør blush på
kinnbeina for en frisk glød.
Øyebrynene er veldig viktige i en slik
look, da de rammer inn ansiktet. Fyll dem
inn med en øyebrynsblyant.
Bruk en leppeprimer for å gi fukt til leppene og ekstra holdbarhet til leppestiften.
Ram inn leppene med en hudfarget lipliner,
og påfør en matt, bærfarget leppestift med
en tynn leppepensel. Det gir finest resultat.

Glitrende pynt
CND leverer partyinspirasjon til proffene.
Skimmer og glans kombinert med deilige
sølvpasteller sørger for at høstens festantrekk blir en vinner. Neglene skal være
mandelformede med glitrende pynt, ifølge
grunnlegger og trenddirektør Jan Arnold.
Marie Antoinette møter Askepott i den nye
kolleksjonen Gilded Dreams.

Malin Ekstrøm er makeupartist for Babor.

Diorific Vernis Golden
Shock Top Coat i begrenset opplag.

Vintage
Hollywood

Julepalett i begrenset opplag fra Yves Saint Laurent.

Yves Saint Laurent satser på svart og gull for julesesongen, i likhet med flere andre.

Leighton Denny henger seg på vintagetrenden, og henter inspirasjon fra både nye og
gamle Hollywood. Den nye kolleksjonen
med høyglanslakker matcher høstens motefarger helt perfekt. I’m So Hollywood gir en
lekker rødfarge mens Who Are You Wearing
går mot gull.
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Ny optimisme
Etter flere magre år er det igjen solid
vekst i faghandelen.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Chanel, Maybelline og Kristine Rødland

Totalmarkedet for kosmetikk og hygiene
viser sterk vekst i første halvår 2014, etter
lavere og mer «normal» vekst i 2012 og 2013.
En fargerik serie med leppepomader kalt
Maybelline Baby Lips er én av flere suksesslanseringer i faghandelen.
Birger Stensland fokuserte på det positive
da han presenterte markedsutviklingen under
Fagforum 2014, som ble arrangert av Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) i oktober.
– Norge har en mye bedre salgsutvikling
enn resten av Europa. Vi gjør det tross alt
ganske bra – med en vekst på 1,8 prosent for
hele 2013, og 6,3 prosent for første halvår
2014. Den type vekstrate har vi ikke sett
siden 2007, sier Stensland, som er administrerende direktør i L’Oréal Norge.
Den norske økonomien kjennetegnes av
lav arbeidsledighet og lave renter. Likevel
sparer vi stadig mer, og bruker mindre penger
på konsum. SSBs prognoser for 2014 viser at
vi sparer 9,8 prosent av disponibel inntekt,
mens konsumutviklingen er lavere enn
inntektsveksten.
Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia
er de dominerende markedene innenfor kosmetikk og hygiene – ofte kalt «Big 4». Det
Chanel har for første gang
gått forbi Hugo Boss på
duftserienes topp 15-liste.

Emily Donato er modell for Maybelline Baby Lips. Det var en etterlengtet lansering, og L’Oréal Norge fikk
mange spørsmål fra forbrukere som lurte på når leppepomaden kom i butikk.

norske markedet er nummer 13 i størrelse.
Men vi ligger som en god nummer to når det
gjelder forbruk per capita, bare slått av Sveits.
– Norge er i en særklasse, vi kjøper en mye
større andel selektive varer enn resten av
Europa. I andre land er det større fokus på
pris, sier Stensland.
Norge har et velutviklet marked på hudpleie og makeup, og et underutviklet marked
på duft, sammenliknet med Skandinavia og
resten av Europa.
– Markedet for hudpleie og makeup viser
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en fantastisk
utvikling, her
har innsalget
til handelen
vokst med
– Totalmarkedet for kosmehenholdsvis 11 tikk og hygiene viser sterk
og 10 prosent. vekst i første halvår 2014,
Lanseringen av sier Birger Stensland fra
L’Oréal Norge.
Baby Lips førte
til at hele kategorien for leppepomader
vokste med 60 prosent. Andre kategorier
som øker raskt er neglelakkfjernere og
øyebrynsprodukter, sier Stensland.
Duftkategorien vokste sterkt i fjor, mye
takket være populariteten til Justin Bieber.
Han glimrer med sitt fravær på duftserienes topp 15-liste for i år. Derimot
gjør Chanel det skarpt.
– Chanel har nå passert Hugo Boss,
og er for første gang nummer én på
duft. Den største veksten kommer innen
damedufter, der de går forbi Dior. Chanel
vokser uten å ha hatt store lanseringer, og
har økt innsalget til handelen med hele 37
prosent. Hugo Boss beholder førsteplassen
så vidt det er på herredufter, kommenterer
Stensland.
Det har ellers blitt et jevnere duftmarked, med flere sterke aktører.
Sammen med makeup er duft den
viktigste kategorien innen den såkalte
faghandelen, som omfatter parfymeriene,
Vita-kjeden og motekjedene som selger
kosmetikk.
– Faghandelen utfordres av internett
og Tax Free, samt nye kanaler som selger
denne typen varer. Det er bedre salg ut
enn salg inn, noe som tyder på en viss
lagerreduksjon. Veksten er drevet av innovasjon og ny distribusjon, og vi ser færre
one shots, kommenterer Stensland.
Han mener at bransjen har en sterk
posisjon, med dynamiske og sterke merkevarer og kjedekonsepter.
– Den gode økonomien gir grunn
til optimisme. I tillegg vil målgruppen
vokse, og det vil bli mer fokus på helse og
velvære. Men den digitale revolusjonen
krever også omstilling og samarbeid. For
å hevde oss i konkurransen med Tax Free
og internett, må vi skape handleopplevelser. Samtidig må alle se seg i speilet:
hvor høye priser kan vi be om? Vi vil ha
gode marginer, men må også selge varer,
oppsummerer han.

Den norske faghandelen 2013

Damedufter topp 15

Kjeder/kunder salg over disk

Første halvår 2014

1. Vita/Vita Exclusive (962 mill., + 8%)
2. Kicks (793 mill., + 5%)
3. H&M (640 mill., - 2%)
4. Cubus (611 mill., - 4%)
5. Parfymelle (425 mill., - 1%)
6. P&C (345 mill., +/- 0%)
7. Cosmetique (263 mill., - 7%)
8. Body Shop (248 mill., + 1%)
9. Sparkjøp (179 mill., - 5%)
10. PHI (160 mill., - 8%)
11. Frittstående (100 mill., - 9%)
12. Lindex (55 mill., + 10%)
Tall i kursiv er estimater.

Netto salg inn til handelen i mill NOK

Selektive hovedserier i
faghandelen

1. Chanel (4,0) + 37%
2. Dior (3,8)
3. Escada (2,3)
4. Dolce & Gabbana (2,3)
5. Versace (2,2)
6. Marc Jacobs (1,9)
7. Calvin Klein (1,9) + 46%
8. Lacoste (1,8) + 55%
9. One Direction (1,7)
10. Jimmy Choo (1,5) + 50%
11. Lancôme (1,5) + 34%
12. Giorgio Armani (1,4) + 52%
13. DKNY (1,4)
14. Burberry (1,4)
15. Clean (1,4)
Totalt 2013: - 6%.
Første halvår 2014: - 1%

Første halvår 2014
Netto salg inn til handelen i mill NOK

1. Dior (34)
2. Lancôme (28)
3. Chanel (26)
4. Biotherm (22)
5. Clinique (21)
6. Clarins (20)
7. Elizabeth Arden (19) + 38%
8. Sensai (16)
9. Estée Lauder (15)
10. Shiseido (14)
11. ArtDeco (11) + 120%
12. YSL (9)
Totalt 2013: + 2%
Første halvår 2014: + 5%

Duftserier topp 15
Første halvår 2014
Netto salg inn til handelen i mill NOK

1. Chanel (6,5) + 25%
2. Hugo Boss (5,9)
3. Dior (5,4)
4. Paco Rabanne (5,3) + 31%
5. Lacoste (4,7) + 36%
6. Giorgio Armani (4,4)
7. Versace (3,4)
8. Dolce & Gabbana (3,4)
9. Calvin Klein (3,2)
10. Jean Paul Gaultier (2,6)
11. Bruno Banani (2,6)
12. YSL (2,5)
13. Ralph Lauren (2,3)
14. Escada (2,3)
15. Marc Jacobs (1,9)
Totalt 2013: - 2%
Første halvår 2014: - 1%

Herredufter topp 15
Første halvår 2014
(Netto salg inn til handelen i mill NOK)

1. Hugo Boss (4,6)
2. Paco Rabanne (4,3) + 42%
3. Giorgio Armani (2,9)
4. Lacoste (2,9)
5. Chanel (2,5)
6. Jean Paul Gaultier (2,1)
7. YSL (1,7)
8. Bruno Banani (1,6) + 134%
9. Dior (1,6)
10. Calvin Klein (1,3)
11. Versace (1,3)
12. Ralph Lauren (1,2)
13. Dolce & Gabbana (1,2)
14. Karl Lagerfeld (1,0)
15. Diesel (0,8)
Totalt 2013: + 3%
Første halvår 2014: - 2%

15 største beautymerker –
uansett kategori
Første halvår 2014

1. L’Oréal Paris (makeup)
2. Max Factor
3. Maybelline
4. Isadora
5. Dior
6. Lancôme
7. Nivea
8. Chanel
9. Biotherm
10. Clinique
11. Clarins
12. Essie
13. Elizabeth Arden
14. L’Oréal Paris (ansikt)
15. Sensai
Serier i kursiv er semiselektive.
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Vil vokse i Norge
Douglas er i dag Europas største parfymerikjede. Kjeden har cirka 1700 butikker i Europa og 23 000 ansatte. I 2012/2013 hadde Douglas Holding en omsetning på 30 milliarder kroner. Douglas Nordic AS vil totalt
åpne mellom 10 og 15 butikker på utvalgte nøkkel-lokasjoner i de store byene i Norge. To av butikkene
åpner mest sannsynlig i løpet av 2015.

Douglas Nordic AS består av en gjeng gründere som kan mye om bransjen. Fra venstre, Ole Morten Broch-Nielsen, Ole Johan Lindøe, Thor Hauge og Peder Madsen.

Norges største parfymeri
Douglas etablerer seg i Oslo med et
nyskapende omnikanal-konsept, der
merkevarene skal skinne.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Douglas Nordic

I Bogstadveien 10 er det hektisk byggeaktivitet før Europas største parfymerikjede åpner
dørene til sin aller første butikk i Norge. Her
skal Douglas utvikle framtidens handelsløsninger, og skape noe helt nytt i markedet.
− Vi skal bruke noen måneder på å bygge
opp butikken, som vil bli Douglas’ viktigste
pilotbutikk i Europa, og det vil ta litt tid før
vi får den optimale løsningen og har fullt
sortiment på plass. I første omgang blir det et
«pop-up» julemarked, der vi og leverandørene
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kan teste ulike konsepter.
Butikklokalet er på 600 kvadratmeter, og
blir mye mer enn et ordinært parfymeri. Det
går over to etasjer med rulletrapp opp, og i
tillegg får vi et stort lokale i underetasjen som
kan brukes til forbrukerkurs og veiledning,
sier markedsdirektør Ole Johan Lindøe i
Douglas Nordic AS.
Lindøe har tidligere bygget nettbutikker og digitale løsninger for blant annet
Moods of Norway, Elkjøp, SAS og Gresvig.
I Douglas Nordic jobber han sammen med
flere av de mest sentrale personene innen
norsk kosmetikkhandel, både fra butikk- og
distributørsiden.
Thor Hauge, som stod bak etableringen av
Esthetique (i dag Kicks) er administrerende
direktør i selskapet. Han var også med på å

grunnlegge TRN, som blant annet driver Tax
Free-virksomheten på Gardermoen. Peder
Madsen, som inntil nylig var administrerende
direktør i Engelschiøn Marwell Hauge og
mangeårig styreformann i Kosmetikkleverandørenes forening, er innkjøpsdirektør. Økonomien styres av finansdirektør Ole Morten
Broch-Nielsen, som har lang erfaring fra
kosmetikkselskaper som Validus, Esthetique,
Vita og TRN.
− Vi kjenner markedet fra innsiden, og vet
hvilke svakheter dagens kosmetikkmarked
har og hva som bør endres, sier Thor Hauge.
Bransjen er konservativ, og konkurransesituasjonen preges av noen få etablerte aktører.
− Den største endringen i bransjen de siste
årene er tilsiget av uautoriserte nettbutikker.
Douglas skal være et tydelig alternativ i den

selektive delen av markedet. Vi skal tilby et
unikt og bredt sortiment både på nett og i
butikk når det endelige konseptet lanseres
tidlig 2015, sier Ole Johan Lindøe.
Douglas er størst på nettsalg i Europa,
og er snart tilgjengelige på nett i alle 19
markeder der de er representert. Basen er
likevel de 1700 butikkene som er bygget
opp gjennom Douglas’ hundreårige historie.
Når Douglas nå vil etablere seg i Norden, er
Norge første land ut.
− Douglas sentralt ønsker videre vekst, og
etableringen i Norge er et pilotprosjekt på
omnikanal. Det handler om å bringe butikkene sammen med det digitale, og ta kundenes behov på alvor. Det norske markedet er
langt framme når det gjelder å ta til seg ny
teknologi, og i tillegg har vi Europas høyeste
salg per capita innenfor kosmetikk. Norge er
derfor et ideelt land å teste ut et sånt konsept
i, sier Ole Johan Lindøe.
Douglas har et stort lager i Tyskland, og
gode løsninger for nettsalg. De skal pakke og
sende varer.
− Vi får tilgang på effektiv og velprøvd teknologi og logistikk som krever tunge investeringer og tar tid å bygge opp. Løsningene
skal skape synergier mellom nettshopping og

kundeopplevelser i butikk. Noen ganger har
man lyst på råd og veiledning, andre ganger
vil man bare supplere samme vare. Vi får
Europas største sortiment, som er tilgjengelig
24/7, og med konkurransedyktige priser, sier
Ole Johan Lindøe.
Pilotprosjektet handler også om kassaapparater og butikksystemer. Det blir ingen tradisjonelle kassepunkter i butikken. Betjeningen
skal i stedet ferdes ute blant kundene, utstyrt
med iPads og mobile løsninger − noe som
skal gi en mye bedre og mer personlig service.
Douglas skal tilby tjenester innenfor
hud, hår og negler for å skape kundeopplevelser. Det kan være alt fra en enkel makeover, til
hudanalyser og hårstyling i en blow dry bar.
− Hos oss skal man oppleve merkene i en
ny setting. Vi skal være veldig godt bemannet
i butikk, med godt kvalifiserte fagfolk som
kan produktene og er gode på kundebehandling. Hele 400 søkere har meldt interesse for
stillingene som vi har lyst ut. De skal fylles
opp med folk som er faglig gode og elsker å
stå i butikk!
Vi skal skape magiske opplevelser, og kompetansen som finnes i butikk skal utnyttes
i alle medier. De fagansvarlige skal besvare
spørsmål på facebook og kjøre egne fagdager

på bloggen. Det hele skal fungere sømløst. Vi
skal fokusere på å gi opplevelser, tips og råd,
og ikke «pushe» produkter, sier Ole Johan
Lindøe.
Gründerne bak Douglas Nordic mener
bransjen preges av at man ikke får vist fram
merkevarene på en god måte.
– Vi skal lage et stort «beauty theater» der
merkevarene skal skinne! Dette har vært
savnet. De mest kommersielle konseptene,
som Vita og Kicks, har relativt små butikker
der det trykkes inn et stort sortiment, sier
innkjøpsdirektør Peder Madsen.
– Douglas International er samarbeidspartner med alle de store leverandørene, og
vi gjør norske avtaler på toppen av det. Vi
ønsker å jobbe tett sammen med leverandørene for å skape et opplevelsessenter. For å
lykkes med omnikanal, må man både være
god på fysiske butikker og på nett.
Fullblods salongmerker med tilhørende
hudpleiekabinetter blir det imidlertid ikke i
butikken:
– Vi tør ikke gjøre alt på én gang, men er
ikke fjerne for at det kommer i framtiden.
Foreløpig skal vi tilby hudpleie og neglepleie
med beautymerker. Så får vi spørre kundene,
navigere og finpusse konseptet underveis, sier
Peder Madsen.

Se hvor utsatt
din bransje er på vår
svinnkalkulator.
www.checkpoint-meto.no

Spør oss om varesikring for din butikk!
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Fakta om Sisley
Sisley sysselsetter nesten 1000 personer i Frankrike. Produksjonen foregår hovedsakelig i Blois, der antall ansatte har firedoblet seg på ti år. Det er bygget et nytt, stort
administrasjons- og forskningssenter i utkanten av Paris, mens hovedkontoret ligger i
hovedstadens åttende arrondissement.
Grunnleggeren Hubert d’Ornano kom i 2012 inn på milliardærlisten til magasinet
Forbes. Han var da 86 år. Årsaken var blant annet Sisleys sterke vekst i Asia. Den
enorme populariteten til Sisleÿa Global Anti-Age Extra-Rich Cream var en annen
bidragende faktor.

Sisleÿa Global Anti-Age Extra-Rich Cream.

Fransk luksus

Sisley er inne i en god utvikling, og
ønsker å samarbeide med eksklusive
og enkeltstående parfymerier.
Tekst og foto: Kristine Rødland

Merkevaren Sisley eies hundre prosent av
Hubert d’Ornano med familie. Han er ikke
bare en vaskekte greve, men også en bauta i
den franske kosmetikkbransjen, som fram til
i dag har sysselsatt tre generasjoner d’Ornano.
Faren Guillaume var i 1935 med på å
grunnlegge Lancôme, før han solgte aksjene
en gang på 1950-tallet. Deretter dro han i
gang Orlane sammen med sønnene Hubert

og Michel. De solgte dette hudpleiemerket i
1968, og Hubert d’Ornano forhandlet fram
en «stay on-kontrakt» for overleveringen.
I 1976 lanserte Hubert d’Ornano Sisley.
Visjonen var å lage plantebaserte og teknologisk avanserte skjønnhetsprodukter. Kona
Isabelle har hele tiden arbeidet
ved hans side, og har særlig vært
involvert i produktutviklingen og
merkevarebyggingen.

Nå har to av barna, Philippe og Christine
d’Ornano, tatt over den formelle ledelsen
i selskapet. Philippe er president, mens
Christine styrer den engelske delen av virksomheten. I tillegg har hun ansvar for den
internasjonale markedsføringen.
Så har da også tredjegenerasjon d’Ornano
satt solide fotavtrykk på de internasjonale
markedene: 85 prosent av Sisleys omsetning
kommer i dag fra eksport, og selskapet er
representert i mer enn 90 land.

Tørroljen Black Rose Precious
Face Oil gir næring til tørr
og dehydrert hud.

Black Rose Precious Face Oil er
Sisleys store lansering i høst.
– Det er ikke ofte Sisley kommer med nye produkter. Familien
d’Ornano tar seg god tid. De jobber
ut fra prinsippet om at nylanseringer må bringe nytteverdi for
kundene, og i tillegg representere
noe nytt i forhold til den eksisterende
porteføljen. Det er en litt uvanlig tilnærming
i en bransje som ofte styres av markedsundersøkelser, sier Emmanuel de Mareüil, som er
Managing Director for Europa. Han besøkte
Oslo i forbindelse med lanseringen av den
luksuriøse ansiktsoljen.
– Sisley-teamet har jobbet med Black Rose
Precious Face Oil i ti år. Den har blitt forbedret og forbedret, helt til den omsider ble
klar for lansering. I likhet med Sisleÿa Global
Anti-Age Extra-Rich Cream, som også var ti
år underveis.
Vi jobber ikke ut fra markedsplaner. Vi vet
bare hva slags produkter det til enhver tid
jobbes med. Så får det ta den tiden det tar. Vi
tester heller aldri produktene internt, men gir
dem videre til en tredjepart.
En annen ting som gjør oss spesielle, er
det sterke fokuset på phyto-kosmetologi, der

Emmanuel de Mareüil (t.v.) og Sébastien Couve fra Sisley.
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vi bruker planteekstrakter og essensielle
oljer for å skape resultater. Vi mener at
naturlige ingredienser gir en bedre effekt
på huden, sier han.
Sisley har valgt en selektiv distribusjonsmodell. De har 12 utsalgssteder i
Norge, og er alltid på utkikk etter nye
potensielle samarbeidspartnere i eksklusive
parfymerier.
– Vi leter etter forhandlere med god
kompetanse på hudpleie, som kan gi
kvalifiserte råd til forbrukerne. Det har
skjedd mye i Norge den siste tiden, siden
Parfymelle-kjeden er blitt oppløst. Parfymeriene som var tilknyttet kjeden har hatt
valget mellom å fortsette på egen kjøl,
eller knytte seg til VITA Exclusive eller
Skin Tonic. Vi finner begge kjedekonseptene interessante, men ønsker å inngå
samarbeid med den enkeltstående butikk,
og går ut dør for dør for å ta denne dialogen, sier Sébastien Couve, som er General
Manager for de nordiske landene.
Han tror at utviklingen har vært bra for
bransjen.
– Forhandlerne har blitt tvunget til å
tenke: hva vil de med bedriften sin? Hva
ønsker de for framtiden? Vil de jobbe mot
massemarkedet eller være mer eksklusive?
Vi forsøker å påvirke dem til å satse mer
på kvalitet, sier han.
Sisley er aktive i forhold til butikkene,
og har generøse prøver på alle produkter
slik at forbrukerne kan merke forskjellen
før kjøp. Sébastien Couve ser positivt på
framtiden i Norge, og mener at den mest
prestisjefylte delen av hudpleiemarkedet
fremdeles er underutviklet.
– Norge er et veldig fragmentert og
veldig langt land, med mange sterke lokalsamfunn. Vi vil se på hver eneste by for å
finne den rette forhandleren. Heller sterk
i én butikk, enn å gjøre det halvveis med
to-tre butikker i hver by. Man bygger ikke
relasjoner over natten, disse tingene tar
tid. Det passer også godt med filosofien
til Sisley, som er et privat og familiedrevet
selskap, sier han.
Emmanuel de Mareüil, som er Managing Director for Europa, er enig:
– Vi vil forholde oss til den enkelte
butikk. Den må være engasjert og forstå
hva Sisley handler om. Vi vet det er en
etterspørsel etter denne typen high-end
produkter, og har tid til å lete etter de
riktige samarbeidspartnerne. Sisley har
lenge vært en godt skjult hemmelighet for
majoriteten av norske forbrukere, og det
er opp til oss å forandre dette, samstemmer han.

Makeup-kategorien har vokst de senere år.
Høstnyheten Phyto-Teint Expert er en ekstra
holdbar foundation med ny pigmentteknologi.

Med Eau du Soir holder
Sisley de franske parfymetradisjonene i hevd.

Phyto Lip Shine i transparent
bærnyanse for høsten.

Sisley spa

For å bringe en ny dimensjon til hudpleiemerket, har Sisley utarbeidet en meny
bestående av phyto-aromatiske ansikts- og
kroppsbehandlinger. Disse er tilgjengelige i mer enn tjue luksuriøse spa, inkludert
følgende hotell-spa:
Byblos i Saint-Tropez, Frankrike
La Bastide i Gordes, Frankrike
L’Apogée i Courchevel, Frankrike

Claridge’s i London, UK
Grand Hotel Via Veneto i Roma, Italia
Le Richemond i Genève, Sveits
Santa Clara i Cartagena, Colombia
The Carlyle i New York, USA
Hotel Christopher på Saint-Barthélemy
Le Prince Maurice på Mauritius
Hakone Suishoen i Japan
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a

profil

Birgit Løitegaard grunnla Arts & Crafts i
1984, samtidig som hun fikk sitt første barn.
Den erfarne og dyktige gründeren forteller
her sin historie.
Tekst: Siri Walen Simensen
Foto: Isabel Watson/Arts & Crafts

30 år med
smykker
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–V

eien til suksess
har vært både
fantastisk og
slitsom, sier den prisbelønte gründeren, som har bygget opp Arts & Crafts
sammen med ektemannen Franz
Titulaer. De har befestet seg som en av
de største smykkedesignprodusentene
i Norge, men har også kjempet seg
gjennom litt tøffere år.
– I utgangspunktet hadde Franz
og jeg ingen stor og konkret plan,
da vi begynte å selge smykker på
gaten, sier Birgit Løitegaard og smiler.
Hun vokste opp i et hus fullt av rom, med en
far som drev skobutikk og lærte henne håndarbeidsteknikker. Når hun var med faren sin
på jobb, solgte hun sko.
– Sannsynligvis ble jeg født med et slags
kremmergen, sier hun.

Nederlandske Franz
møtte hun i 1978, da de
begge var ryggsekkturister
i Asia. Å skaffe seg jobb var
ikke et tema. De ville i grunnen
bare være enda lenger på reise, og laget
håndarbeid for å tjene nok til å leve av.
– Det var først da vi kom hjem til Norge
og fikk barn i 1984, at det kom et alvor i
det. «Nå må vi bli seriøse», var vi enige om.
Vi snakket om å få folk til å selge på gaten
for oss, men dette viste seg å bli vanskelig,
husker Birgit.
Øyeblikket da hun stod i grisehuset, som
fungerte som et kontor, glemmer hun aldri.
De hadde åpnet én butikk, og skulle åpne
flere etter hvert, men så datt tanken ned i
henne: «Vi lager en kjede!» Franz leste en
artikkel om at engroshandelens tid var over,
og at butikkene var leddet som fikk makten
i framtiden.
– Noe skjedde. Vi begynte å bygge
systemer for å få bedre produksjonsflyt.
Franz skrev franchiseavtaler og tok seg av
de store linjene utenfra og inn, mens jeg
jobbet innenfra og ut. Det var i denne fasen

Charlotte Thorstvedt er gjestedesigner og ambassadør for Arts & Crafts.
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vi mobiliserte en vilje til å gjennomføre, den
viljen som er absolutt nødvendig for å lykkes,
minnes hun.
Mange drømmer om å skape sin egen
bedrift – gjøre suksess. Ikke alle forstår hvor
mye som kreves. Birgit kan skrive under på
at det er en lang og slitsom vei fra idé til
levedyktighet.
– Du må ha evner og krefter til å gjennomføre det du har planlagt, og du må ha orden
på pengene. Du kan ikke miste oversikten,
for da går alt overende, understreker hun.
I de første årene levde Birgit og Franz på
nesten ingenting. Det fine for dem, var at
de ikke var så godt vant. De hadde levd på
«ingenting» før også, på Filippinene.
– Når du har innsett at du kanskje til og
med må være gjerrig, gjelder det å holde ut.
Du må komme over og overleve kneikene.
Ikke tro at de ikke kommer, for det gjør de.
Ting går i sykluser, sier hun.
– Glem vanlig arbeidstid. Hele veien har
våre arbeidsdager flytt ut, og vi hadde ingen
ferier før 1991. Det har hatt en pris å leve slik.
Barna våre sier i dag at de ikke vil leve som vi
har gjort. Det har vært psykologiske opp- og
nedturer. Det er ikke til å stikke under en stol
at vi til tider har vært veldig slitne, innrømmer
Birgit. Men så lyser hun opp.
– Gleden når du lykkes kan ikke beskrives
i ord. Da er det verdt alt slitet. Det beste av
alt er forholdet til medarbeiderne. Jeg føler
at vi er en stor familie, som har hyggelige
dager sammen. Skaperprosessen er alltid
spennende. Vi lager smykker sammen, skaper
kolleksjoner, og det er fantastisk, sier hun
med entusiasme.
«Jeg får det ikke til», kan en designer si
i desperasjon. Birgit vet at den følelsen er
nødvendig, at det ofte er da det skjer ting.
Hun elsker å lede kreative prosesser, og vet at
man gjerne må gjennom «et lite helvete» for å
komme ut på den andre siden.
– Du kan sammenlikne et firma med det å
ha en stor gård. Du må så og høste, og mange
mennesker er involvert. Vi har gjennom
årene hatt hundrevis av mennesker som har
vært avhengige av lønn fra oss. Tenker vi på
arbeidsplassene i Indonesia og India er vi
oppe i 1000 personer. Du kan ikke svikte
– som bedriftseier og leder har du et stort
ansvar, poengterer hun.
Mangemilliardær Olav Thon har sagt at
du må være gjerrig før du har tjent din første
million, om du skal lykkes med å starte og
bygge opp en bedrift, og det sier Birgit seg
enig i.
– Det tar lang tid å bygge opp økonomisk
sikkerhet, men det går rasende fort å bruke
pengene. Det er farlig å gi seg hen til suksess

Perlehøst
– du må tenke langsiktig og være forsiktig,
mener hun.
– Hvorfor har du lyktes – hvilke personlige
egenskaper har du hatt mest nytte av?
– Jeg er ingen perfeksjonist. «Drit i det!»
kan jeg si til medarbeiderne mine. Den ene,
lille tingen som er vanskelig stopper ikke
meg. Jeg leder kreativitet, og da gjelder det å
gjøre folk kreative.
I 2006 var Arts & Crafts størst i smykkebransjen i Norge. Da omsatte de for 60
millioner kroner i grossistleddet, mens
totalomsetningen var 180 millioner kroner.
Fremdeles er designbedriften en av de største.
I lokalene i Lier har de 17 ansatte. De leverer
til de store aktørene, som VITA og Gullfunn,
og har i tillegg ti egne

Høstens motebilde roper etter perler, og det betyr at du kommer til å
se store kunstperler à la Dior og ekte ferskvannsperler rett fra muslingen i
designsmykkene til Arts & Crafts.
Ferskvannsperler eller kulturperler er ekte perler som blir dyrket fram som en
oppdrettsperle. Perlemuslingene dyrkes i dammer, hvor de vokser i tre til fem år,
med magen full av perler.
I gamle dager var perler den aller dyreste edelstein, som ble brukt av konger og keisere. De var svært sjeldne, og derfor veldig kostbare. Men så ble kulturperlen funnet opp
av en amerikaner, som oppdaget at om man la en kule inn i en perleøsters, så ble den
til en perle. Kulturperlene kom på markedet i 1928, og en av de første som la sin elsk på
dem var Coco Chanel. Hun gjorde perlene like ikoniske som seg selv.

butikker.
– Den gangen vi begynte, var det ingen
bevisst strategi og veien ble til mens vi
gikk. Den tiden er over. Vi er bevisste på
hva vi lager og for hvem. Vi lager smykker som avspeiler en jordnær, norsk livsstil,
sier Birgit. Hun føler seg heldig, som har fått
oppleve så mye, og som har fått et kontaktnett praktisk talt i hele verden gjennom rollen som bedriftsleder
og gründer.
– Hva er ditt råd
til andre kvinner
som drømmer
om å skape
en bedrift?

Arts & Crafts kommer med perler i kolleksjonen de
lager for VITA.

– Du må forstå at det koster tid og krefter,
og ikke forvente at resultatene kommer
lett. Det er også nødvendig å ha støtte i sitt
nærmiljø. Når det er sagt, så vil jeg minne om
hvor utrolig gøy det er å få det til. Har du en
god idé som du mener har livets rett, og du
har «driven» som trengs for å forfølge den, er
det bare å sette i gang. Jeg har aldri angret,
sier hun.
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tillatelse fra Arts & Crafts.
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A

Merkevareregister

ACO/ACO Hud Norge
A-Derma/Dermoapo
Adidas/Bonaventura Sales
Aesthetic Line/Cosmedic
AFAs Aminoacids/Cosmederm
African Botanics/Pure Elements
Ahava/Beauty Import
Akileine/Thorsen Biovital
Alessandro/Solis
Alexander Sprekenhus/Alexander Sprekenhus
Alterna/Frends
Amala/Skin Society
American Crew/Frends
Amie/T M Agenturer
Anatomicals/Agati
Andrea/Agati
Antibac/Everyhair Norge
Aramis/Estée Lauder Cosmetics
Ardell/J. Nordström Handels
Argiletz/Thorsen Biovital
Artdeco/Solis
Asan/Cederroth
Attitude by TronTveit/Solis Professional
Aussie/Procter & Gamble
Aveda/We Are One
Avène/Dermoapo
Axe/Lilleborg

B

Babor/Tjøstolvsen
Baby Foot/Chroma
Badger/T M Agenturer
Bad Norwegian/Borr
Balance Me/Heyerdahl Handel
Balenciaga/Engelschiøn Marwell Hauge
Balmain Hair/Solis Professional
Balm Balm/Heyerdahl Handel
Bare Minerals/Dermanor
Barry M Cosmetics/Cover Brands
Batiste/Agati
Baylis & Harding/Elle Basic
Beau Jardin/Strindberg
Beauté Pacifique/Aponor
Beauty Addicts/Molto
Beauty Pro/Innovell Beauty
BeautySoClean/Beauty Import
Be Gorgeous/Frends
Belmacz/Cover Brands
Benev/Beauty Products
Beyond Wishes/Dermanor
Billion Dollar Brows/Cover Brands
Biodroga/Solis
Bioeffect/Med-Eq
Bioelements/Cosmederm
Bioline/Abas Kosmetikk
Bio-Oil/Cederroth
Bio Sculpture Gel/Bio Sculpture Scandinavia
Biosilk/Ulset
Biotherm/L’Oréal Norge
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Engelschiøn Marwell Hauge
Björn Borg/Engelschiøn Marwell Hauge
BKR/LMG Scandinavia
Blax/M. Willumsen
Bliss/Dermanor
Blow/Engelschiøn Marwell Hauge
Bobbi Brown/Estée Lauder Cosmetics
Bodyfarm/Strindberg
Bodyography/Cover Brands
Booster Pro Skincare/Strindberg
Boots No 7/Boots Norge
Botanics/Boots Norge
Bottega Veneta/Engelschiøn Marwell Hauge
Boucheron/Solis
Branché/Lovelyskin
Broadway Nails/Pagro
Brocato/Grimm
Britney Spears/Elizabeth Arden
Bronnley/Agati
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Bruno Banani/Engelschiøn Marwell Hauge
Bulldog/Hair & Body Co.
Bumble & bumble/We Are One
Burberry/Solis
Burt’s Bees/Apini
Bvlgari/Solis

C

Cacharel/L’Oréal Norge
Calgel/FR Cosmetics
Callus Peel/Skin Nordic
Calvin Klein/Engelschiøn Marwell Hauge
Camillen/Thorsen Biovital
Carita/Dermanor
Carlton Professional/Skintific
Carmen/CosMie
Carmex/Midsona
Casuelle/Elle Basic
Cath Kidston/Terrigeno
Catzy/Midsona
Chanel/Engelschiøn Marwell Hauge
Chi/Ulset
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/Engelschiøn Marwell Hauge
Chocolate Sun/Skin Society
Christina Aguilera/Engelschiøn Marwell Hauge
Ciaté/NOR Cosmetics
Cinema Secrets/Hexa
Clarins/Engelschiøn Marwell Hauge
Clarisonic/L’Oréal Norge
Clean/Solis
Clear Start/Skintific
Clearasil/Bonaventura Sales
Cliniderm/ACO Hud Norge
Clinique/Estée Lauder Cosmetics
Cloud Nine/Solis Professional
Clynol/Bonaventura Sales
CND/Neglakademiet
Codage/WEGA Beauty
Collistar/J. Nordström Handels
Colony Wax Lyrical/M. Willumsen
Coloran/J. Nordström Handels
Colorescience/Hudhelse
Colorsmash Hair Shadow/Everyhair Norge
Colorwow/LMG Scandinavia
Comfort Zone/Kokong Skin Care
Coola/Skin Society
Cosmica/ACO Hud Norge
Cosmobeauty/Frends
Cosmopolitan/Midsona
Coup d’Eclat/Thorsen Biovital
Cowshed/WEGA Beauty
Crabtree & Evelyn/M. Willumsen
Cutex/Bonaventura Sales
Cutrin/Cutrin Norge
Cuvget/DermaCare

D

Darphin/Beauty Products
David Beckham/Engelschiøn Marwell Hauge
Davidoff/Engelschiøn Marwell Hauge
Davines/Verdant
Deborah Lippmann/M. Willumsen
Declaré/Pagro
Decléor/Dermanor
DeCURE/DeCURE Norway
Define/Lilleborg
D:fi/Frends
Denman/Everyhair Norge
Deonat/J. Nordström Handels
Depend Cosmetic/Depend Norge
Depilar/Hh Cosmetique
Dermalogica/Skintific
Dermaroller/Cosmederm
Diesel/L’Oréal Norge
Dior/Parfums Christian Dior
Disney/Elle Basic
DKNY/Estée Lauder Cosmetics
DMK Danné/Hexa
DM Skincare/Silverlines

Dolce & Gabbana/Engelschiøn Marwell Hauge
Dolce Luna/Strindberg
Dove/Lilleborg
Dr. Brandt/Solis
Dr. Dennis Gross Skincare/Innovell Beauty
Dr. Hauschka/Validus
Dr.med. Christine Schrammek/Dermelie
Dsquared2/Solis
Durance/Terrigeno

E

Eco Tools/Strindberg
Elemental Herbology/WEGA Beauty
Elie Saab/Solis
Elizabeth Arden/Elizabeth Arden
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Elizabeth Taylor/Elizabeth Arden
Elnett/L’Oréal Norge
Embryolisse/WEGA Beauty
Eminence Organics/Innovell Beauty
Emma S. Skincare/Emma S.
Emporio Armani/L’Oréal Norge
Eos/M. Willumsen
Ermenegildo Zegna/Estée Lauder
Escada/Engelschiøn Marwell Hauge
Essie/L’Oréal Norge
Essie Professional/L’Oréal Norge
Estée Lauder/Estée Lauder Cosmetics
Estelle & Thild/Estelle & Thild
Eucerin/Beiersdorf
Everyday Minerals/Cover Brands
Eve Taylor/Beauty Source
Exuviance/Health & Beauty of Scandinavia
Eyes by ToGoSpa/NOR Cosmetics

F

Faith in Nature/LaColle
Fedora Minerals/Skintific
Ferragamo/Solis
Filorga/Engelschiøn Marwell Hauge
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fountain/Strindberg
Franck Provost/L’Oréal Norge
Fred Hamelten/Fred Hamelten
Frutto Natural/Elle Basic
Fudge/Warehouse
Fusion Beauty/Solis

G

Garnier/L’Oréal Norge
Gatineau/Hh Cosmetique
Gaya Mineral Makeup/Strindberg
Gehwol/Tjøstolvsen
Geir & Laila/Engelschiøn Marwell Hauge
Ghd/Ghd Scandinavia
Giorgio Armani/L’Oréal Norge
Giovanni/CosMie
Glamglow/LMG Scandinavia
Glo Minerals/Cosmedic
Glo Therapeutics/Cosmedic
Goldwell/Tjøstolvsen
Grace Cole/Strindberg
Green People/Elle Basic
Greenscape/Terrigeno
Gucci/Engelschiøn Marwell Hauge
Guerlain/Engelschiøn Marwell Hauge
Guinot/Beauty Products

H

Head & Shoulders/Procter & Gamble
Helena Rubinstein/L’Oréal Norge
Heliabrine/Thorsen Biovital
Hello Kitty/Elle Basic
Hempz/Grimm
HFL/Thorsen Biovital
Hi Brow/FR Cosmetics
HTH/Cederroth
Hugo Boss/Engelschiøn Marwell Hauge
Human + Kind/J. Nordström Handels
Hydracolor/Midsona

I
J

Merkevareregister

I Love…/Pagro
Ilse by Ilse Jacobsen/IJH
Impress by Broadway Nails/Pagro
Institut Esthederm/Thorsen Biovital
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
Isadora/Engelschiøn Marwell Hauge
Issey Miyake/Solis
Jacks Beauty Line/Lulu’s
James Bond 007/Engelschiøn Marwell Hauge
Jane Iredale/Skintific
Jan Thomas Studio Haircare/Engelschiøn
Marwell Hauge
JB Lashes/Goodlooks
Jean Paul Gaultier/Solis
Jennifer Lopez/Engelschiøn Marwell Hauge
Jessica Simpson/Elle Basic
Jimmy Choo/Solis
Joewell/Solis Professional
John Frieda/Midsona
John Varvatos/Elizabeth Arden
Joico/Tendenz Hårpleie
Juicy Couture/Elizabeth Arden
Juliette Has a Gun/WEGA Beauty
Just Glow/Midsona
Justin Bieber/Elizabeth Arden
Juvena/Pagro

K

Kalahari/Beauty Products
Kama Sutra/Agati
Kappa/Engelschiøn Marwell Hauge
Katy Perry/Engelschiøn Marwell Hauge
Kenzo/Engelschiøn Marwell Hauge
Kérastase/L’Oréal Norge
Kerstin Florian/KFI Spa Management
Keune/Everyhair Norge
Kevin Murphy/Verdant
Kide Cosmetics/Cover Brands
Kiehl’s/L’Oréal Norge
Kisby/CosMie
Kiss Nails/Pagro
KMS California/Tendenz Hårpleie
Knotties/Everyhair Norge
Kolokrem/Midsona
Korres/Korres Scandinavia

L

Label. m/Solis Professional
Lac & Cure/Aquanovo
Lacoste/Engelschiøn Marwell Hauge
Lady Gaga/Engelschiøn Marwell Hauge
Lagerfeld/Solis
La Mer/Estée Lauder Cosmetics
Lancaster/Engelschiøn Marwell Hauge
Lancôme/L’Oréal Norge
Lanvin/Solis
La Perla/Engelschiøn Marwell Hauge
La Prairie/Engelschiøn Marwell Hauge
La Roche-Posay/L’Oréal Norge
Lashem/Beauty Products
Lashes MD/Cosmederm
Lashfood/Goodlooks
Lash Perfect/FR Cosmetics
Laura Biagiotti/Engelschiøn Marwell Hauge
Layla/Beauty Import
LdB/Cederroth
Lee Stafford/VITA
Leighton Denny/Skin Nordic
Lipcote/Cover Brands
Lip Smacker/Aspire Brands
Little Diva/Strindberg
Little Green/Molto
Lolita Lempicka/Solis
L’Oréal Dermo-Expertise/L’Oréal Norge
L’Oréal Men Expert/L’Oréal Norge
L’Oréal Paris/L’Oréal Norge
L’Oréal Professionnel/L’Oréal Norge
Lulu’s/Lulu’s

Lycke/Janic & Carlo
Lypsyl/Lilleborg

M

MAC/Estée Lauder Cosmetics
Magis Foil Nail Wraps/Skin Nordic
Magnetic Lash/NOR Cosmetics
Maison Martin Margiela/L’Oréal Norge
Maletti/Everyhair Norge
Mamamio/Beauty Products
Marc Anthony/Agati
Marc Jacobs/Engelschiøn Marwell Hauge
Mariah Carey/Elizabeth Arden
Maria Åkerberg/Isaksen & Co
Markwins/Elle Basic
Marzia Clinic/Cosmederm
Matis/Dermanor
Matrix/L’Oréal Norge
Mavala/J. Nordström Handels
Max Factor/Engelschiøn Marwell Hauge
Maybelline/L’Oréal Norge
May Lindstrom Skin/Skin Society
Medicalia/Kokong Skin Care
Mercedes Benz/Solis
Miller Harris/WEGA Beauty
Mineral Essence/Innovell Beauty
Mineral Fusion/Cosmedic
Miriam Quevedo/Prettygood
Molton Brown/Derma Beauty
Moroccanoil/Cutrin Norge
Moschino/Engelschiøn Marwell Hauge
Mudd Facial Masks/Bonaventura Sales
Musk by Alyssa Ashley/Solis
MyChelle/Pure Brands

N

Nailtiques/T M Agenturer
Naomi Campbell/Engelschiøn Marwell Hauge
Narciso Rodriguez/Solis
Natural Basics/Elle Basic
Natural & Easy/Bonaventura Sales
Naturelle/Lilleborg
Naturigin/Midsona
Natuvive/ACO Hud Norge
Neomist/LMG Scandinavia
Nicki Minaj/Elizabeth Arden
Nilens jord/Enkelt & Greit
Nimue/Beauty Products
Nina Ricci/Engelschiøn Marwell Hauge
Nioxin/Procter & Gamble Salon Professional
Nivea/Beiersdorf
Nivea for Men/Beiersdorf
Nivea Visage/Beiersdorf
Norvell/Solguden
Nueva/J. Nordström Handels
Nuxe/Bonaventura Sales

O
P

Obagi Nu-Derm/Hudhelse
Olay/Procter & Gamble
Old Spice/Engelschiøn Marwell Hauge
Ole Henriksen/Engelschiøn Marwell Hauge
Olymp/Tjøstolvsen
One Love Organics/Skin Society
Organic Colour Systems/Frisørgrossisten
Origins/Estée Lauder Cosmetics
Orofluido/Frends
Oscar de la Renta/Solis
Oway/Enkelt & Greit
Paco Rabanne/Engelschiøn Marwell Hauge
Pangea Organics/Skin Society
Paris Hilton/Elle Basic
Paul Mitchell/Cutrin Norge
Perlier/Isaksen & Co
Peusek/Thorsen Biovital
Pevonia Botanica/Kokong Skin Care
PFD Vanish/Cover Brands
Pfeilring/Elle Basic
PHformula/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels

Pinks Boutique/Spa Elixir
Piz Buin/Bonaventura Sales
PL3/J. Nordström Handels
Prada/Engelschiøn Marwell Hauge
Pukka/M. Willumsen
Puma/Engelschiøn Marwell Hauge
Pure Colors/Beauty Products
Pureology/L’Oréal Norge

R

Ralph Lauren/L’Oréal Norge
Rampal Latour/Strindberg
Redken/L’Oréal Norge
REF/Cutrin Norge
REN Skincare/Pagro
Renati/Cutrin Norge
Re:Nu/Tendenz Hårpleie
Revlon Professional/Frends
Revolution Line/Kokong Skin Care
Rihanna/Elle Basic
Roberto Cavalli/Engelschiøn Marwell Hauge
Rosa Graf/Isaksen & Co
Rosebud/M. Willumsen
Rose & Co/Terrigeno
Rudolph Care/Heyerdahl Handel

S

Salvatore Ferragamo/Solis
Sans Soucis/Solis
Sara Happ/NOR Cosmetics
Sassoon/Procter & Gamble Salon Professional
Savon le Natural/Midsona
Scholl/Bonaventura Sales
Schwarzkopf/Bonaventura Sales
Schwarzkopf Professional/Solis Professional
Sebastian/Procter & Gamble Salon Professional
Seche/J. Nordström Handels
Sensai by Kanebo/Derma Beauty
Sensalia/Elle Basic
Sensi/J. Nordström Handels
Sepai/Pure Brands
Sergio Tacchini/Engelschiøn Marwell Hauge
Sexy Hair/Frends
Shiseido/Engelschiøn Marwell Hauge
Shu Uemura Art of Hair/L’Oréal Norge
Sienna/Solguden
Simple/Midsona
Simply Natural/Everyhair Norge
Sisley/Sisley
Sixtus/T M Agenturer
Skin Republic/Silverlines
Skin Tech/Cosmedic
SkinCeuticals/L’Oréal Norge
Skyn Iceland/WEGA Beauty
Smashbox/Estée Lauder Cosmetics
Soap Walla/Skin Society
Sorisa/Dermanor
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Spa White/Goodlooks
Stackable/Agati
Stella McCartney/Engelschiøn Marwell Hauge
St. Moriz/Midsona
St. Tropez/Beauty Products
Studiomakeup/Cover Brands
Stuhr/Engelschiøn Marwell Hauge
Sunsilk Minerals/Lilleborg
Sunspa/True Beauty
Supernature/Midsona
Susan Posnick/Cover Brands
Suti/Skin Society
Swarovski/Engelschiøn Marwell Hauge
Syoss/Bonaventura Sales

T

Talika/Solis
Taylor Swift/Elizabeth Arden
Tea Forté/Cosmederm
Thalgo/Skinthal
Thalion/Hh Cosmetique
The Balm/Cover Brands
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Merkevareregister
Thierry Mugler/Engelschiøn Marwell Hauge
TIGI/Warehouse
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
Tommy Hilfiger/Estée Lauder Cosmetics
Toni&Guy/Midsona
Trevor Sorbie/Bonaventura Sales
Trevor Sorbie/Solis Professional
Trind/Elle Basic
Tromborg/Kokong Skin Care
Tweezerman/Solis
Uniq One/Frends
Usher/Elizabeth Arden
Valentino/Engelschiøn Marwell Hauge

U, V, W
X, Y&Z
Van Gils/Engelschiøn Marwell Hauge
Veet/Bonaventura Sales
Vera Wang/Engelschiøn Marwell Hauge
Versace/Engelschiøn Marwell Hauge
Vichy/L’Oréal Norge
Viktor & Rolf/L’Oréal Norge
Village/Agati
Vita Liberata/Hexa
Vivian Gray/Strindberg
VMV Hypoallergenics/Innovell Beauty
Voluspa/M. Willumsen
Voya Organic Beauty/Spa Elixir
Weleda/Vitalkost
Wella/Procter & Gamble

Wella Professionals/Procter & Gamble Salon
Professional
Wella SP/Procter & Gamble Salon Professional
Wonderspring/Tone Lise Akademiet
Xen-Tan/Cover Brands

Yava/Thorsen Biovital
Yves Saint Laurent/L’Oréal Norge
ZO Medical/Hudhelse
ZO Skin Health/Hudhelse
Zoya/Phika Distribution

Leverandørregister
Abas Kosmetikk AS
Nattlandsveien 150
5094 Bergen
Tlf: 55 28 28 28
bioline.no

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

Cosmenor AS
Fredensborgveien 24L
0177 Oslo
Tlf: 22 20 99 90
cosmenor.no

Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 413 66 453
haugesund-hudpleieklinikk.no

ACO Hud Norge AS
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40
aconordic.no

Beauty Source
Asvegen 649
2030 Nannestad
Tlf: 63 99 52 53

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 22 65 88 00
cosmie.com

Dermoapo AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 65 10
dermoapo.no

Cover Brands Cosmetic Agency AS
Grefsenkollveien 20B
0490 OSLO
Tlf: 934 36 788
coverbrands.no

Elizabeth Arden Nordic AS
Kirkebjerg Parkvej 9-11 C
DK-2605 Brøndby
Tlf: +45 43 28 48 00
elizabetharden.no

Cutrin Norge AS
Postboks 480
2603 Lillehammer
Tlf: 61 26 85 00
cutrin.no

Elle Basic AS
Gjerdrumsvei 12A
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
ellebasic.no

DeCURE Norway
Enerbakken 3C
1768 Halden
Tlf: 472 49 248
decure.com

Emma S. AB
Postboks 6077
SE-102 32 Stockholm
emmas.com

Agati AS
Postboks 154
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 14 45 55
agati.no
Alexander Sprekenhus
Munkedamsveien 67
0270 Oslo
Tlf: 905 69 999
alexandersprekenhus.no

Beiersdorf AS
Postboks 16 Leirdal
1081 Oslo
Tlf: 22 90 79 50
beiersdorf.no
Bio Sculpture Scandinavia AB
Packhusgatan 8
SE-451 42 Uddevalla
Tlf: +46 522 38360
biosculpture.se

Apini AS
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
burts.no

Bonaventura Sales AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
bonaventurasales.no

Aponor AS
Holmejordetveien 32
3267 Larvik
Tlf: 33 18 74 00
aponor.no

Borr AS
Postboks 261
3551 Gol
Tlf: 906 67 858
badnorwegian.com

Aquanovo Spa Consult AS
Kirkegata 6
2821 Gjøvik
Tlf: 63 85 77 11
aquanovo.no

Cederroth Norge AS
Postboks 23
3164 Revetal
Tlf: 33 06 47 00
cederroth.no

Aspire Brands AS
Postboks 431
1703 Sarpsborg
Tlf: 69 10 05 10
aspirebrands.eu

Chroma AS
Postboks 74
1411 Kolbotn
Tlf: 66 80 66 30
chroma.no

Beauty Care AS
Postboks 78
2081 Eidsvoll
Tlf: 63 96 00 60
beauty-care.no

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

Beauty Import AS
Postboks 43
3541 Nesbyen
Tlf: 47 37 81 01
ahava.no

Cosmedic AS
Postboks 117 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
cosmedic.no
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Depend Norge AS
Postboks 1155 Valaskjold
1705 Sarpsborg
Tlf: 69 16 66 66
depend.no
Derma Beauty AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 53 80
dermabeauty.no
Dermacare AS
Elvebakken 7
3919 Porsgrunn
Tlf: 909 91 975
dermacare.no
Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
dermanor.no

Engelschiøn Marwell Hauge AS
Postboks 93 Lilleaker
0216 Oslo
Tlf: 22 13 26 00
emh.no
Enkelt & Greit AS
Postboks 2133 Stubberød
3255 Larvik
Tlf: 33 13 95 10
enkeltoggreit.no
Estée Lauder Cosmetics AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 06 02
Estelle & Thild
Artillerigatan 24
SE-114 51 Stockholm
Tlf: +46 8-663 00 90
estellethild.se
Everyhair Norge AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
everyhair.no

Leverandørregister
FR Cosmetics
Drotningsvikveien 132
5179 Godvik
Tlf: 55 91 65 89
frcosmetics.no

IJH AS
Holmenevej 31
DK-3140 Aalsgaarde
Tlf: +45 49 70 41 76
ilsejacobsen.com

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 473 34 203
fredhamelten.com

Innovell Beauty AS
Vibesgt 15
0356 Oslo
Tlf: 22 11 28 88
innovellbeauty.no

Frends AS
Ringtunveien 4
1712 Grålum
Tlf: 69 22 15 99
frends.no

Isaksen & Co AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
isaken-as.no

Frisørgrossisten AS
Trondheimsveien 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
frisorgrossisten.no

Janic & Carlo AS
Postboks 183 Manglerud
0612 Oslo
Tlf: 22 74 05 80
janic-carlo.no

Ghd Scandinavia
Rudolfgårdsvej 1D
DK-8260 Viby
Tlf: +45 86 11 99 02
ghdhair.com

Lovelyskin
c/o Njål Hansson AS
Postboks 6031, Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 917 57 217
lovelyskin.no
Med-Eq AS
Postboks 565 Sentrum
3101 Tønsberg
Tlf: 33 35 90 60
med-eq.com
Midsona Norge AS
Postboks 144 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 01 11
midsona.no

Pure Elements
Brunmose 25, Ødsted
DK-7100 Vejle
Tlf: +45 5059 9252
pureelements.dk
Silverlines AS
Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand
Tlf: 47 77 13 55
silverlines.no
Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-2100 København K
Tlf: +45 33 38 46 30
sisley-cosmetics.com

Molto AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00

Skin Nordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
skinnordic.no

J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Tlf: +46 8 544 81 544
noab.se

M. Willumsen AS
Bygdøy allé 8
0262 Oslo
Tlf: 21 09 59 20
mwillumsen.com

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

Goodlooks AS
Akersveien 20
0177 Oslo
Tlf: 928 12 554
goodlooks.no

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

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

Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
skinthal.no

Grimm AS
Vardeveien 25
1659 Torp
grimm.no

Kokong Skin Care AS
Bogstadveien 27B
0357 Oslo
Tlf: 55 11 08 60
kokong.net

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

Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
tekon.no

Korres Scandinavia
Mellangatan 66
SE-239 30 Skanör
Tlf: +46 40-630 69 79
korresscandinavia.com

Pagro AS
Bleikerveien 17
1387 Asker
Tlf: 66 69 60 00

Solguden AS
Eide Industriområde
6490 Eide
Tlf: 928 50 888
solguden.no

Hair & Body Co.
Postboks 35027
SE-100 27 Stockholm
Tlf. +46 8-619 01 88
hair-body.se
Health & Beauty of
Scandinavia AS
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Tlf: 22 42 77 77
Hexa AS
Kongens gate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
hexa.no
Heyerdahl Handel AS
Sommerfrydveien 28
3014 Drammen
Tlf: 481 56 481
heyerdahlhandel.no
Hh Cosmetique
Inge Krokannsvei 17
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
gatineau.no
Hudhelse AS
Løkkeåsveien 3
1336 Sandvika
Tlf: 67 54 03 44
obagi.no

LaColle AS
Grefsenkollveien 23
0490 OSLO
Tlf: 917 31 263
lacolle.no
Lilleborg AS
Postboks 4236 Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 89 50 00
lilleborg.no
LMG Scandinavia
Torstenssonsgatan 6
SE-11456 Stockholm
Tlf. +46 70-412 33 86
lmgscandinavia.se
L’Oréal Norge AS
Postboks 404
1327 Lysaker
Tlf: 67 11 27 00
loreal.no
Lulu’s
Skippergata 41
4611 Kristiansand
Tlf: 38 04 40 44
lulus.no

Parfums Christian Dior AS
Postboks 564
1302 Sandvika
Tlf: 67 11 08 50
Phika Distribution
Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Tlf. 975 87 626
phika.no
Prettygood AS
Langviksveien 25B
0286 Oslo
tlf: 481 52 350
Procter & Gamble Norge AS
Postboks 6484 Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 63 26 00
pg.com
Pure Brands AS
Hoffsveien 21-23
0275 Oslo
Tlf: 930 70 002

Solis AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
solis.no
Solis Professional AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
solisprofessional.no
Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
spaelixir.no
Strindberg AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 23 03 63 10
strindberg.no
Tendenz Hårpleie AS
Drammensveien 35
0271 Oslo
Tlf: 22 92 50 00
tendenz.net

»
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Leverandørregister

Kjederegister

Terrigeno AS
Stubben 6
1512 Moss
Tlf: 69 25 60 40
terrigeno.no

True Beauty AS
Badebakken 22
0467 Oslo
Tlf: 913 18 485
sunspa.no

Warehouse AS
Østre Rosten 102
7075 Tiller
Tlf: 72 90 04 50
warehouse.no

Boots Norge AS
Postboks 4593 Nydalen
0404 Oslo
Tlf: 23 25 07 00
boots.no

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
thorsen.as

Ulset AS
Svennerudvegen 32
2016 Frogner
Tlf: 63 99 69 90
ulsetas.no

We Are One AS
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo
Tlf: 23 98 98 58

KICKS Norge AS
Haslevangen 15
0579 Oslo
Tlf: 22 57 69 00
kicks.no

Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjostolvsen.no

Validus AS
Postboks 113
3051 Mjøndalen
Tlf: 32 23 11 00
validus.no

Tjøstolvsen AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 22 44 08 07
tjostolvsen.no

Valora Trade Denmark AS
Transformervej 16
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 44 57 58 59
valoratrade.dk

T M Agenturer
Eikerveien 46
3340 Åmot
Tlf: 32 77 98 88
tmagenturer.no
Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
tonelise.com

Verdant AS
Storebotn Næringspark
5300 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
verdant.no
Vitalkost AS
Wirgenesveien 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
vitalkost.no

WEGA Beauty ApS
Stestrup Oldvej 3
DK-4360 Kr. Eskildstrup
Tlf: +45 28 98 92 50
wegabeauty.dk

VITA AS
Postboks 6013 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 22 57 69 50
vita.no

Vil du være med i merkevare- og leverandørregisteret for 2015?
Ta kontakt med redaktør Kristine Rødland på 909 65 259 eller
krrodland@gmail.com.

Produktnyheter
Magis – kvalitets aluminiumfolie for enkel og effektiv fjerning
av gel lakker. Brukes av de fleste store gel lakk produsenter.

- Kostnadseffektiv – 50% mindre acetonbruk.
- Tidsbesparende – opp til 10 minutter mindre per
kunde.
- Ikke lenger nødvendig å sitte med neglene oppe i en
bolle.
- Kundene kan lese en avis, ta en kopp kaffe eller få en
annen behandling samtidig.
- Rask og enkel i bruk – uten søl.
- Kundene elsker det!

     
     
     
     


    

Salongforhandlere søkes!
Ingen store og kostbare oppstartspakker!
SkinNordic AS
post@skinnordic.no eller telefon 41762846 for bestilling eller mer info.
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Produktnyheter

Årets julegaver fra

Prisvinnende luksuriøse hudpleieprodukter fra irske VOYA
Økologisk sertifisert av Soil Association
Bli en VOYA partner i dag ved å snakke med vårt team
+47 90280454 eller post@voyaorganics.no
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Bestill gavene hos oss på www.biovital.no

Little Green
tar vare på barnet ditt
Den komplette hud- hår
og kroppspleieserie
-

Ingen parabener
Ingen sulfater
Ingen allergener
Ingen parfyme
Glutenfri

Utviklet for sensetiv hud
Hypoallergenisk, klinisk & dermatologisk testet

Molto as, postboks 129 - 3401 Lier - tlf 32 81 33 00 - www.littlegreencares.com

a

bransjen

Av Kristine Rødland

Adm. dir. Birger Stensland (t.v.) stilte med et stort L’Oréal-team.
Øyebrynstylisten Aria Dylan nappet bryn for Billion
Dollar Brows. Foto: Hanne Erøy/Fashion in Oslo

Spennende
nisjemerker
– Nisjemerker gir merverdi og spiser ikke
av øvrig omsetning, var budskapet fra Terje
Skjefstad da distributørene Strindberg
og Cover Brands Cosmetics Agency gikk
sammen om å arrangere høstvisning på
Stratos i Oslo.
Hudterapeuter, frisører og bloggere fikk
anledning til å bli nærmere kjent med spennende skjønnhetsmerker som Real Techniques, Gaya, Booster, Grace Cole, Herstyler,
Fountain, The Balm og Billion Dollar Brows.
De fikk også med seg en stor goodiebag
hjem.

Anders Julian Faugli og Marie Berndtsen fra Cover
Brands Cosmetics Agency.

Ny makeupartist
L’Oréal Paris har avsluttet samarbeidet
med Storm Pedersen, og ønsker i stedet
Sara Rostrup velkommen som ny offisiell
makeupartist for merket i Norge. Nyheten
ble presentert på et frokostevent i YME
Bookstore – et spennende, nytt motekonsept i det nyoppussede Paléet i Oslo.

Sara Rostrup er norsk, men bor i
København og har en gullkantet
internasjonal karriere som makeupartist.

MAC har et enormt utvalg makeup.
Konsernsjef
Roar Arnstad er
fornøyd med den nye
MAC-avdelingen.

Butikkåpning
Makeover med Gaya Mineral Makeup.
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Kjøpelystne kunder stod i kø da konsernsjef Roar Arnstad åpnet dørene til en ny og flott
VITA Exclusive-butikk på nyoppussede Aker Brygge i Oslo. Butikken er todelt, med en
egen MAC Cosmetic Store som nok må være Norges råeste. Teamet åpnet samme uke en ny
VITA Exclusive-butikk i Bogstadveien i Oslo, og har nå 33 butikker totalt.

Ta kontroll over
hudens aldring med
dermatologisk utviklede
produkter som har klinisk
bevist effekt.
Det fortjener du!

- INGEN PARABENER
- 100% PLANTEESTRAKTER
- SULFATFRI
- ARGANOIL I ALLE PRODUKTENE
- MOROCCAN ARGANOIL (SERTIFISERT)
- INGEN FARGESTOFFER ELLER PARFYME

Everyhair Norge as, postboks 129 - 3401 Lier - tlf:32 81 33 00 - post@everyhair.no
Selges kun i profesjonelle frisørsalonger og spa

Returadresse: KOSMETIKK, Solveien 110 C, 1162 Oslo

Download our app!

www.chinaglaze.com
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Fagbladet for hele skjønnhetsbransjen

a
aa
Klar for
fest!

a

Smykker
Makeup

For more information about China Glaze contact J. Nordström Handels AB Tel +46 8 544 81 544 www.noab.se

Stephan Ulvund Øien:

Reisende i makeup

Douglas satser på omnikanal
Dermalogica i Vitusapotek

sisley a hårtrender a aveda
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