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FoRsiDeBiLDe: sommerens 

soulwear-kolleksjon. Publisert 

med tillatelse fra Rituals Cos-

metics.

Negletrender fra catwalken. Kule sommerfrisyrer.

Lancôme fyller 80 år.
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KOSMETIKK

Kosmetikkbransjen er inne i en god utvik-
ling. Helårstallene for 2014 ble offentliggjort 
nylig, og for første gang siden finanskrisen 
viser de nesten fem prosent vekst. 

Finn Rasmussen fra Kosmetikkleverandø-
renes forening, som står bak tallene, sier i et 
intervju i denne utgaven av bladet at det er 
en veldig positiv drive i bransjen. Kosme-
tikkforbruket øker, og signalene for 2015 
viser at den gode trenden fortsetter!

De norske netthandelsaktørene står for den 
største prosentmessige økningen, faghan-
delen klarer seg godt, og det estimeres også 
gode tall for hudpleiesalongene. Noe som er 
veldig gledelig. Det eneste skåret i gleden, 
er at frisørene henger etter, og ikke har den 
samme gode utviklingen. 

Både blant leverandørene og ute i butikk 
gjøres det mye godt arbeid. Som folkeslag 
har vi i tillegg noen særtrekk: vi er villige til 
å betale mer for kvalitet, og kjøper en større 
andel selektive varer enn resten av Europa, 
der det fokuseres mer på pris. 

Det gir gode forutsetninger for videre vekst 
i 2015.

Vi i KOSMETIKK blir ofte kontaktet av 
aktører som vil bygge seg opp i det norske 
markedet. Mindre aktører som har agenturer 
på spennende og gode merkevarer. De ønsker 
seg flere forhandlere, men forteller ofte at de 
synes det er utfordrende å «bryte gjennom». 
Her har KOSMETIKK en viktig oppgave, 
for hvem kan inspirere, informere og fortelle 
om nyheter – om ikke vi? 

Vi er også en liten aktør i markedet. I kon-
kurransen om de virkelig store annonsekro-
nene – de som gjerne involverer mediebyråer 
– er vi fremdeles for nyetablerte til å bli lagt 
umiddelbart inn i budsjettene. Men omset-
ningen øker stadig. Denne sommerutgaven 
er således den beste vi har laget noensinne, 
og vi takker alle som støtter og tror på oss! 

At bladet blir positivt mottatt, er tydelig, 
for vi får også mange forespørsler om abon-
nement. At så mange ønsker å følge oss, set-
ter vi enormt stor pris på, og vi føyer stadig 
nye navn til distribusjonslistene våre.

I tillegg vil vi tipse om et tilbud mange 
kanskje ikke kjenner til: det er mulig å lese 

hele bladet gratis på nett! Dere går da inn 
på kosmetikkmagasinet.no, under fanen Les 
magasinet på nett. Der legger vi ut PDF-
versjoner av alle utgaver.

Tips gjerne dine kolleger og ansatte om 
denne muligheten, hvis de ikke allerede vet. 
Vi får nemlig mange henvendelser fra ansatte 
og studenter som ønsker eget abonnement, 
og da kan dette være et godt alternativ.

Det som er litt kult med nettutgaven, 
er at den når ut til så mange. Også folk 
utenfor bransjen, som finner oss ved hjelp av 
Google. Vi legger ut stadig mer stoff online, 
og lager dessuten ofte egne nettversjoner av 
artikler som har vært på trykk i bladet.

Å vokse digitalt er viktig for oss, og vi 
er også aktive på Facebook. Søk gjerne 
opp Fagbladet Kosmetikk og følg oss der! 
Vi deler lenker, legger ut produktnyheter 
og kommer med mye spennende og godt 
fagstoff.

Nå er det siste innspurt før en deilig som-
merferie står for døren. Vi håper dere får 
en hyggelig og inspirerende lesestund med 
den nye utgaven av KOSMETIKK på print, 
der vi blant annet skriver om hudpleie med 
hyaluronsyre, ny norsk brynsminke og som-
merens trender.

Er du ute etter nye og fristende merkevarer 
til din salong eller butikk, finnes det et hav 
av muligheter! 

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

Postadresse:

Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Annonser:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS
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Trykk:

Merkur Grafisk AS

Positiv drive i bransjen

          Søk gjerne opp Fagbladet 
Kosmetikk og følg oss på Facebook! “
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Ditt nye, hemmelige våpen med aktive ingredienser som får håret ditt til å blomstre!
Serumet gir næring til hårsekkene og gjør håret ditt fyldigere og lengre.

Hair Growth Serum

Gorgeous hair

Grow Gorgeous hårprodukter 
sørger for vakkert og sunt hår.

Vakkert hår er sunt hår. Dagens hårpleieprodukter inneholder ofte 
ingredienser som i seg selv er skadelige for håret. Grow Gorgeous 
er en hårpleieserie basert på tre enkle prinsipper: Ingen skadelige 
ingredienser, beskytte mot ytre påvirkninger og stimulere til sunt 
hår og hodebunn. Serien består av flere typer hårmasker og kurer 
som reparerer, pleier og gir nytt liv til ditt hår.

FORHANDLERE AV PRODUKTENE FINNER DU PÅ WWW.MASQ.NO
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tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Lindex utvider varemerket sitt 
med Lindex Beauty, som tilbyr 
makeup- og kroppspleieproduk-
ter med en god pris.

– Lindex Beauty er en naturlig 
forlengelse av det sortimentet 

Lindex tilbyr 
moteinteres-
serte kvinner. 

Våre kunder bryr seg om sitt utse-
ende, og det blir ikke komplett 
uten at også ansiktet og kroppen 
er med. En perfekt makeup er 
prikken over i-en både til hverdag 
og fest, sier Inger Lundqvist, 
som er design- og innkjøpssjef 
for Lindex’ kosmetikkavdeling. 
Kroppspleieproduktene er Svane-

merket. For å få et heldek-
kende konsept, tilbyr Lindex 
Beauty også sminkekoster, 

pinsetter, sminkefjer-
nere og bomulls-
pads.

Satser på skjønnhet

Hudvennlig
Oxygenetix foundation ble laget for å tilhele 
og dekke huden etter estetiske inngrep, men 
har egenskaper som gjør at den appellerer til 
en langt større målgruppe. Den sitter godt 
og gir dessuten huden et lite løft. Dekkevnen 
kan bygges opp, og den er vannavstøtende 
samtidig som den lar huden puste. Skintech 
har agenturet for Norge.

Dermanor har sikret seg dis-
tribusjonen på Elemis, som er 
Storbritannias ledende spamerke. 
Det har en 25 år lang historie, og 
finnes i mer enn 1200 luksuriøse 
salonger og spa fordelt på 55 

land. Behandlingene er like over 
hele verden. Frangipani Monoï 
Body Oil, som er basert på kokos-
nøttolje, er en av bestselgerne til 
merket.

Fargefest
Siste nytt fra OPI er kolleksjo-
nen Color Paints, som består 
av halvveis gjennomsiktige 
lakker som kan legges lag-på-
lag, blandes eller slås sammen 
til en spennende fargekreasjon. 
Hemmeligheten er en sølvfarget 
baselakk kalt Silver Canvas, som 
framhever og forsterker de andre 
fargene. 

Erkebritisk lukusspa 

Glossy og pleiende
Lipglossen Luscious Lips fra 
Infracyte minner mye om 
LipFusion i utseende og effekt, 
men inneholder flere pleiende 
ingredienser. Med blant annet 

peptider og hyaluronsyre byg-
ger den opp leppene over tid. 
Fargene er transparente, og den 
smaker friskt mentol. Cosme-
derm er norsk forhandler.



KIDE Cosmetics er et økologisk høykvalitetetsmerke. 
Deres unike og trendy design er allerede elsket av landets 
skjønnhetsjournalister og vant nylig Stellas Skjønnhetskåring 
for Årets Beste Merke. 

Serien består av 100% naturlige ingredienser og 
inneholder av alt man behøver av mineralsminke: 
Foundations, solpudder, blush, settingspowders og 
highlightere. 

Med ekte diamantstøv og pleiende ingredienser 
gir den et perfekt resultat.

ÅRETS TRENDMERKE ER ENDELIG KLAR FOR DISTRIBUSJON.

STELLAS
skjønnhetskåring

2015
Vinner

Tilbyr flere kjente og godt 
etablerte merker innen beauty og 
makeup blant annet The Balm og 

Billion Dollar Brows.  

Velkommen inn i vår verden av 
skjønnhet - vi håper å kunne inspirere 

deg.
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BB for kroppen
L’Oréal tar hånd om bleke sommerlegger med 
en ny type BB-krem for kroppen. Sublime 
Bronze Summer Legs BB fra L’Oréal Paris og 
Lait Corporel BB Milk fra Biotherm er body-
lotions med korrigerende fargepigmenter som 
gir beina (og resten av kroppen) fuktighet, 
lett farge og glød.

BB-kremene påføres som en vanlig fuktig-
hetskrem, og må tørke i et par minutter for 
holdbarhetens skyld. De smitter ikke av, og 
vaskes vekk i dusjen.

God søvn
MellyMoon legger til rette for glamorøse 
og behagelige overnattinger med denne 
kjekke lakenposen i silke. Den er lett å 
folde sammen, og tar lite plass i bagasjen. 
Perfekt for sommerutflukten!

klar for bikini
Med glimt i øyet 
lover Bliss Spa å ta 
hånd om sommer-
kroppen. Fatgirlslim 
Arm Candy skal 
stramme opp det 
såkalte grevinnehen-
get på overarmene, 
mens ‘Fuzz’ Off 
Bikini skal fjerne hår 
fra de mest intime 
kroppsdelene. En 
spesiallaget applikator 
skal gjøre det mulig å 
forme hårdusken etter 
ønske.

tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

nytt navn
Cover Brands samler agenturdelen av virk-
somheten i en egen avdeling kalt Beauty 
Supply. Ny, fin og oversiktelig hjemmeside 
har de også fått, så nå legges det til rette for 
god vekst. Beauty Supply distribuerer spen-
nende varemerker som Kide Cosmetics, 
Billion Dollar Brows og The Balm.

Palett fra The Balm.

Ny kropps-
sminke jevner ut 

hudtonen, demper 
solskiller og gir 
gyllen farge.
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såpevask
L’Usine er inspirert av merker som Le 
Labo, L:A Bruket og Aesop, og henven-
der seg til den bevisste forbruker. Grønt, 
naturlig, friskt og rent er stikkord for den 
nye såpeserien, som bringer kul design og 
hudvennlige ingredienser inn på kjøkkenet 
og baderommet til en grei pris. Norske Elle 
Basic står bak serien.

norgesbesøk
Branko Babic kommer 
til Norge for å holde sitt 
populære Masterkurs i 
microblading i august. 
Kurset er for de som 
allerede har utdannelse i 
permanent makeup. Babic 
driver sitt Microblading 

Academy i Serbia, og er en mester på 
området, så dette blir stort! Ta kontakt med 
Norliner for mer informasjon.

it’s mii
Beauty Products bringer en ny sminkeserie til 
landet, nemlig Mii Cosmetics fra Gerrard Inter-
national. Det dreier seg om makeup forbeholdt 
salonger og spa, utviklet i Storbritannia, og med 
fokus på å framheve den naturlige skjønnheten 
heller enn å gjemme den bort. 
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Konsernsjef Roar Arnstad i Cosme-
tic Group kontrollerer 25 prosent av 
det norske kosmetikkmarkedet, og 
er sulten på mer.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristine Rødland og produsentene

Roar om:
Utviklingen i bransjen
– Jeg har vært administrerende direktør i 
VITA i sju år, og har min bakgrunn fra mer-
kevaresiden. Blant annet har jeg hatt ledende 
stillinger i Coca-Cola og Gillette i Norge. 
VITA har vært en fantastisk reise, med vekst-
år på vekstår. Vi er en bransjevinner i vekst! 
Men ingenting har kommet av seg selv, det 
har vært råhard jobbing. 

Jeg startet opp i VITA idet det ble trangere 
tider. 2007 var det siste gode året i bransjen. 
Så kom finanskrisen. Etterpå har veksttakten 
i innenlandsmarkedet vært vesentlig lavere, 
og vi har i tillegg fått større konkurranse fra 
tax free og e-handel. 

Nå er vi på vei oppover igjen, dersom vi 
legger veksten i 2014 til grunn. VITA hadde 
et kjempeår i fjor, med 20 prosent vekst, og 
vi har også god tro på utviklingen i 2015.

I løpet av mine sju år i VITA, har bransjen 
gått fra å være delvis beskyttet til å være i stor 
endring. Det har skjedd mye både på kjedesi-
den og netthandelsiden, og i tillegg ser vi en 
bransjeglidning på tvers av kanalene. 

Gråmarkedsaktører har poppet opp under 
radaren, og har fått dominere netthandelen. 
Etter mitt syn har merkeleverandørene for-
holdt seg litt vel passive til denne utviklin-
gen, men de må snart ta et standpunkt.

Roar om:
Rammebetingelser
– Omnikanal er et «buzzword» som er i ferd 
med å endre handelsbransjen. Det handler 
om en brytning mellom e-handel og butikk, 
der butikkene inkluderes for å gi best mulig 
verdi til forbruker. For en retailer er det 
viktig å få aktivert butikkene i omnikanalen. 
Og hva betyr det for framtiden?

Det er interessant å observere den nye 
regjeringens fokus på rammebetingelser – 
eller manglende rammebetingelser – for 
handelen. Jeg er overrasket over å se så mange 
næringsødeleggende forslag fra en Høyre-
regjering. 

Vi har fått en konkurransevridende moms-
regel som favoriserer utenlandske nettbutik-
ker, og jeg synes det er merkelig at de ikke ser 
og forstår det. I realiteten gir de utenlandske 
aktører 25 prosent konkurransefordel ved 
handel på 350 kroner. Vi som er i bransjen 
vet at snitthandelen ofte ligger under dette 
beløpet. Hva skal vi i Norge leve av i framti-
den, når ikke rammebetingelsene for norsk 
handel er på like vilkår? 

Den foreslåtte plastposeavgiften på kr 1,50 
tok de heldigvis bort i siste liten. Når det 

gjelder forslaget om søndagsåpne butikker, er 
jeg spent, som de fleste i handelen. Jeg tror 
ikke det er behov eller rom for dette. Det vil 
ikke være verdiskapende for samfunnet, men 
kostnadsdrivende for butikker i alle bransjer, 
også kosmetikk. Antakelig må eieren jobbe 
mer i butikken selv for å dekke inn den økte 
åpningstiden.

Roar om:
Satsningen i Sverige
– Vi vokser kraftig med våre konsepter VITA 
og VITA Exclusive, og syr sammen begge på 
netthandelsportalen vita.no. Den har utviklet 
seg raskt, men det har også vært en erfaring 
med prøving og feiling, og med investeringer 
og kostnader. Vi har imidlertid knekt koden 
nå.

Vi har også kjøpt opp Grand Parfymeri 
i Göteborgsområdet. Det dreier seg om tre 
store butikker som dekker alt fra «high end» 
til semiselektivt, samt nettbutikk og logistikk-
senter. Vi tok over i januar, og har med dette 
fått en plattform for å vokse godt i begge 
kanaler i et annet marked. 

I tillegg har vi fått en fot inn i EU. Vår 
oppgave blir nå å ivareta, bearbeide, utvikle 
og tilføre kompetanse for å vokse videre i Sve-
rige. Oppkjøpet gir oss også muligheten til å 
selge varer momsfritt til det norske markedet 
fra Sverige, uten at det er så viktig for oss. 
Men vi er posisjonert til det.

Grand Parfymeri er et sterkt merkenavn på 
den svenske vestkysten, og de er imponerende 
dyktige på salg, event og sosiale medier. Blant 
annet har de 100 000 følgere på instagram. 
Det er et veldig sterkt konsept med stort 
potensiale for videre utvikling i Sverige. Så får 
vi se om det også kan skape rom for VITA-
etableringer på sikt.

Roar om:
VITA-kulturen
– Vi fokuserer på kompetanse og flinke 
butikkdrivere som gjør kundene fornøyd. 
Når butikkdriften forenkles og struktureres 
i et kjedekonsept, frigjøres det tid som kan 
brukes på å selge varer og betjene kunder. 
Det skapes rom for maks innsats når det 
gjelder å sjarmere forbruker.

Vi har en sterk VITA-kultur og en sterk 
konkurransementalitet: vi hater å tape og 
elsker å vinne! Vi har masse konkurranser 

        møte med Roar Arnstad:

Vekstvinneren

Jeg er overrasket 
over å se så mange 

næringsødeleggende 
forslag fra en 

Høyre-regjering.

Nye Aquapower 72H 
Concentrated Glacial 
Hydrator fra Biotherm 
Homme.

Advanced Night 
Repair fra Estée 

Lauder.
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        møte med Roar Arnstad:

Vekstvinneren
Roar Arnstad klippet 

snora da VITA Exclusive 
åpnet ny butikk på Aker 

Brygge i Oslo.

Arganoil Nourishing 
Shampoo fra Lee Stafford.

Extreme Sculpting Wax fra Jan 
Thomas Haircare.
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på butikknivå. Et høydepunkt er vår årlige 
VITA Awards, der vi kårer de beste butikk-
driverne og gjør ære på butikkapparatet. Det 
er de som kan skape forskjellen, som møter 
forbrukerne hver dag. Vi er også avhengige av 
gode og investeringsvillige eiere, og det føler 
vi at vi har. 

Roar om:
VITA Exclusive
– Siden vi var markedsledende med VITA og 
konkurrerte i 55 prosent av markedet, var det 
naturlig å ta steget videre inn i det selektive 
markedet for å konkurrere med de resterende 
45 prosent. Jeg tror at det som skjedde var 
inspirerende for hele bransjen. Det var et 
hektisk 2014, med omprofileringer og struk-
turendringer. Men det var gøy.

Vi har nå passert 200 butikker i Norge, og 
har ingen planer om å gi oss med det. Ikke 
legger vi ned butikker heller. 

15-20 butikker ble konvertert over til 
VITA Exclusive da Parfymelle-kjeden ble 
lagt ned, men som oftest dreier det seg om 
ordinære nyåpninger. Mye av veksten i 
kosmetikkmarkedet de siste årene er drevet av 
oss. Vi hadde 25 prosent markedsandel i fjor, 
og begynner å bite fra oss! 

Roar om:
VITAs agenturvirksomhet
– Vi har noen merker vi har agenturet på, 
veldig spennende og gode merker som 
Korres, Lee Stafford og Nails Inc. Poenget 
er å tilby noe unikt til forbrukerne, og ikke 
akkurat det samme som alle andre. Vi har 
hatt suksess med satsningen vår, og ønsker 
at leverandørene skal være så innovative som 
mulig, slik at vi kan selge så mye varer som 
mulig til forbruker! 

Verden er full av merker og konkurransen 
er sterk. Det er ikke noe hvilehjem å gjøre 
lykke hos forbruker. 

Roar om:
Favorittprodukter

– Mine duftfavoritter endrer seg fra tid 
til annen. Akkurat nå liker jeg best Dior 
Homme og Tom Ford Noir. Ellers kommer 
jeg ofte tilbake til Giorgio Armani Nuit, som 
er en klassiker.

Jeg liker Biotherm for Men-serien veldig 

godt. Spesielt Day Control, som er uslåe-
lig som deo. Aquapower fuktighetskrem for 
ansikt og UV Defense Sport solkrem med 
SPF 30. Jeg bruker alltid SPF 30 i ansiktet.

Jeg stjeler også konas serum, Estée Lauder 
Advanced Night Repair, som er kanonbra 
som underlag. Som solkrem for kropp bruker 
jeg ofte vår egen Harmoni SPF 30, 
som er parabenfri og Svanemerket. 
Den bruker jeg også på barna, og 
jeg varierer gjerne med Piz Buin 
sine produkter for solbeskyt-
telse.

For håret er favoritten Lee 
Stafford sin Arganoil sjampo 
og balsam, som faktisk var 
de første på markedet med 
arganolje utenom frisør-
produktene. Jeg klarer meg 
ikke uten styling, og Define 
Moulding Clay er veldig bra 
for mitt hår. Jan Thomas 
Haircare Extreme Sculpting 
Wax benyttes også ofte, og 
seiler opp som en meget god 
utfordrer.

Korres sine dusjgeléer er 
veldig bra, og her er Santorini 
Vine Shower Gel min favoritt. 
Jeg vil også trekke fram 
Gillette Mach 3 Power og 
Gillette barberskum som 
favoritter til barbering.

Roar om:
Drivkraft
– Jeg synes det er ekstremt spennende 
å jobbe med sterke merkevarer, som 
har høy merkeverdi og som appellerer 
til forbruker. For øvrig er jeg utrolig 
engasjert i butikkyrket, hvor du hver 
eneste dag får umiddelbar respons fra 
forbruker. Mye dreier seg også om 
menneskene i butikk, som kan påvirke 
kundene mye med sin kompetanse. 

Den dagen VITA åpner butikk på Champs 
Elysées, da har jeg gjort det meste for selska-
pet og kan tenke på å tre tilbake! Fram til 
dette skjer, har jeg en god del ting ugjort. På 
Champs Elysées kan jeg sette punktum for 
min reise i kosmetikkverdenen – og da er jeg 
sannsynligvis pensjonert og…!

Mye av veksten i 
kosmetikkmarkedet de 

siste årene er drevet av oss. 

Santorini Vine 
Shower Gel fra 
Korres.

VITAs egen 
Harmoni 
solkrem.

Dior Homme 
fra Christian 
Dior.

UV Defense 
Sport SPF 
30 Invisible 
Facial Fluid 
fra Biotherm 
Homme.

Cosmetic Group eies 60 prosent 
av norske FSN Capital og 40 
prosent av Norgesgruppen. 
Konsernsjef er Roar Arnstad.



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

HELLO NORWAY!
The fantastic China Glaze nailpolish is now available at H&M and Lindex.

www.chinaglaze.com

Download our app!

Kosmetikk_Norge_AII.indd   1 2014-08-27   16:06
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New York Fashion Week er stedet 
der nye negletrender observeres.  
Rutemønster, ombré, folie og «ne-
gative space» er noen av teknikkene 
for sesongen.

tekst: Kristine Rødland

Foto: essie og produsentene

Sølvskimrende folie var en av catwalktren-
dene for vår og sommer 2015. Hos Kenzo var 
folien lagt over hvit neglelakk, og plassert litt 
tilfeldig midt på neglen. 

Wes Gordon hadde valgt en annen teknikk. 
Neglene var her malt i et tynt og hvitt rute-
nett som gav et friskt og trendy uttrykk. Noe 
liknende ble observert hos Prabal Gurung, 
der neglene hadde fått et strøk med trans-
parent, beige farge. Deretter var små striper 
malt med tynn pensel på et par av neglene, 
som en sebra! En diskré og utrolig kul effekt.

Lyse manikyrer krever generelt mer jobb. 
Man bør forberede ved å rydde opp i negle-

bånd som vanlig, deretter legge en underlakk 
som fyller rillene på neglene godt, for så å 
legge lag på lag helt til fargen er mettet og 
ikke gjennomsiktig. Avslutningsvis legges 
enten en matt eller en klar overlakk som gir 
ekstra hold.

Solblekede pasteller dukket opp på flere 
visninger. Alice + Olivia valgte en nydelig 
lavendelfarge, Alexander Wang og DKNY 
holdt neglene naturlig beige, Altuzarra og 
Naeem Khan hadde lyserosa negler mens 
Costello Tagliapietra viste en babyblå farge. 

Proenza Schouler valgte Essie-favoritten 
Mademoiselle, en transparent og svakt rosa 
nyanse som ofte er å se på moteuker verden 
rundt. Den gir neglene det lille ekstra når 
sluttresultatet skal være friskt og naturlig.

Ombré negler med graderinger som gikk 
fra turkis til hvitt ble vist hos Nanette Lepore, 
og kan varieres i det uendelige med andre 
farger. 

På visningen til Opening Ceremony skapte 
CND vakre negler inspirert av akvarellmaling 

� tRend

n
y
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License & Registration 
Please fra China Glaze.

Boho Blues fra 
China Glaze.

Love On the 
Carousel fra 

Leighton Denny.

Marocco fra TL Design.

Lavendelfargede negler hos Alice + Olivia. «Negative space»-teknikk fra visningen til Sophie Theallet.n
eg

le
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Manikyr fra visningen 
til Rebecca Minkoff, 
som er Essies nye 
fargedesigner.

og rennende vann. Lysegrønt og lyserosa var 
blant fargene som ble brukt, sammen med 
svart.

Klare, sterke lakkfarger ble også valgt på 
noen visninger. Hos Reed Krakoff gikk det i 
Yves Klein-blått, mens Veronica Beard satset 
på korallrosa. Zac Posen og Jenny Packham 
valgte klare, rødoransje farger, som passer 
spesielt fint til sommerbrune tær og hender, 
mens Tibi viste helt hvite negler. 

«Negative space» er likevel en av trendene 
det fokuseres mest på. Looken skapes ved å 
påføre baselakk på hele neglen, for deretter å 
legge farget lakk på noen felter. Dette skaper 
en «ubalanse» med tanke på hvordan man 
tradisjonelt bruker neglelakk. 

Delpozo gjorde dette ved å lage små, 
korallrøde halvsirkler nederst på neglen, mens 
resten var holdt fritt for farge. For å oppnå en 
fullverdig «negative space»-manikyr må noen 
deler av den naturlige neglen (med baselakk) 
være synlig. 

Talia fra Zoya.

Reflecting 
Pool fra CND 

Vinylux.

Perennial Chic fra Essie.

Ticket To Thrill fra 
Leighton Denny.

Wanderlust fra China Glaze.

Pack Lightly fra China 
Glaze.

Pink Waterlily fra 
TL Design.

Delikate negler inspirert av  
visningen til Alice + Olivia.

Hvitt rutenett på 
neglene hos Wes 
Gordon.

Norway fra TL Design.

Genesis fra Zoya.
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Flere trendtips
1. Transparente farger: Gjennomskinnelige lakker som minner om 

gelé finnes blant sesongnyhetene til både YSL og Mavala. 

2. Stamping: En stempelliknende teknikk som gjør det mulig å lage 

kule mønstre på neglene. Man trenger mønsterplate, stempel, 

skrape og neglelakk med stempelvennlig konsistens.

3. Marmoreringer: Mønstringer i neglelakken som lages ved 

hjelp av tannpirker og vann.

Korallrøde negler fra visningen til Veronica Beard.

Cecilia fra Zoya.

Lost Labyrinth fra 
CND Vinylux.

Lilly fra TL 
Design.

Blossom Dandy fra 
Essie.

Pinking Out the 
Window fra China 

Glaze.

Demetria fra Zoya.

Ombré negler vist hos 
Nanette Lepore.

Negative space-manikyr fra visningen til Delpozo.



Daglig næring for huden

Tilfør naturens viktige næringsstoffer for å få en sunn, vakker hud. Aktive 

ingredienser i kombinasjon med avansert teknologi gir enestående resultat. 

Essensielle vitaminer, mineraler, antioksidanter og effektive næringsstoffer pleier, 

beskytter og gjenoppbygger huden.

Essentials Skincare
Et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper med omhyggelig utvalgte 

ingredienser. Fullkommen næring for huden, hver dag. Huden blir klar, fastere, 

mykere og gjenfuktet. 

Oppdag vår økologiske ansiktsolje – Neroli Oil. Denne aromaoljen er utvunnet av 

pomeransblomster. Bidrar til å syresette, gjenfukte og forbedre tørr og sensitiv hud. 

Ytre skjønnhet, indre helse.

Finnes på de fineste spa, salonger og resorter over hele verden.

www.kerstinflorian.no

facebook.com/kerstinflorianhudvard

En inspirasjon til velvære og skjønnhet
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Bohemtrend

Bohemsk sommerkampanje fra H&M.

Organic Island Lip Balm i et 
vakkert og naturlig strandskjell.
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Et ord som hele tiden dukker opp når som-
mertrendene omtales, er festivalmote. Flere av 
motekjedene har egne festivalkolleksjoner – 
Bik Bok lodder sågar ut billetter til Slottsfjell-
festivalen i Tønsberg. 

De heldige vinnerne får bo på Bik Boks 
Glamping, der man camper i telt innredet 
med komfortable senger, myke puter og 
varme dyner. Hver morgen serveres gjestene 
en deilig frokost, og ikke bare det – ved 
ankomst på glampingen får de også utdelt 
goodiebags med hårprodukter, accessoirer, 
regnponcho, hatt, håndkle, solbriller og mer.

Festivalen over alle festivaler er imidlertid 
Coachella Valley Music & Arts Festival, som 
arrangeres i Colorado-ørkenen hvert år i april 
måned. Den har blitt en real motehappening, 
og sponses nå på sjette året av H&M. 

I år har motekjeden også laget en «H&M 
loves Coachella»-kolleksjon, der de oppsum-
merer det som gjelder innen frynser, blonder 
og fargesterke prints. Kolleksjonen selges 
blant annet på nett, og ble også vist fram i et 
telt inne på festivalområdet i april.

Bohemtrenden er også synlig i skjønn-
hetsbransjen, og passer godt til det økende 
fokuset på «grønne» produkter. Ingunn 
Mathisen i Green Spirit er stolt over å kunne 
lansere Organic Island Lip Balm, som lages 
av naturlige og økologiske ingredienser. 

Leppepomaden pakkes i vakre strandskjell 
fra Australia. Det benyttes kun resirkulerte 
skjell og skjell som er skylt opp på stranden. 

Skjellene høytrykkspyles for å bringe fram 
de naturlige fargene og mønstrene, noe som 
gir en helt unik og miljøvennlig emballasje. 
Lås og speil monteres på hvert skjell, og 
deretter fylles de med 100 prosent naturlig 
leppepomade.

– Skjellene er tilgjengelige i utvalgte 
nettbutikker, hudpleiesalonger og øvrige 
butikker. Vi er sikre på at mange vil ha glede 
av et strandskjell fylt med herlig leppepo-
made. Det er også en flott gave, sier Ingunn 
Mathisen fra Green Spirit. 

Trondheimsfirmaet Scent representerer 
en rekke amerikanske merkevarer innenfor 
segmentet naturlig og økologisk skjønnhet. 
De distribuerer merkene til forhandlere, og 
driver dessuten en egen butikk på kjøpesen-
teret Sirkus Shopping, der alle merkene er 
presentert. 

– Scent er en økovennlig konseptbutikk 
der alt er parabenfritt og SLS-fritt. De fleste 
produktene er veganske, og ingen produkter 
eller ingredienser er testet på dyr, forteller 
innehaver Linda Vavik til KOSMETIKK.

Et av hennes mest spennende merker er 
Pacifica Beauty, som er blant de raskest vok-
sende naturlige beautymerkene i USA. Scent 
har skandinaviske rettigheter for merket, som 
er 100 prosent vegansk. 

Veganske skjønnhetsprodukter utelater alle 
ingredienser som stammer fra dyr, inkludert 
honning, bivoks, melk og yoghurtekstrakt. 

– Kolleksjonen bare øker med nye, spen-
nende produkter. I fjor lanserte Pacifica en 
7-Free neglelakk, noe som er unikt. Svært få 

Sommerens hippie chic drypper 
også over på skjønnhetsbransjen, 
med veganske dufter og leppe- 
pomader i vakre skjell.

tekst: Kristine Rødland

Foto: H&m, Bik Bok og produsentene Bohemtrend

Bredbremmet solhatt fra Lexington.

Runde 
solbriller fra 
Jil Sander.

Den svenske bloggeren Elsa Ekman har laget sommer-
kolleksjon for Bik Bok.

Sandaler 
fra norske 
Barfota.
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merker har så langt laget lakker tilsvarende 
7-Free. Neglelakken er svært holdbar, og har i 
tillegg nydelige farger, sier hun.

Parfymene til Pacifica er veganske, og ble 
i fjor introdusert i Life-kjeden. Det skal være 
første gang helsekostkanalen selger en hel 
kolleksjon med dufter. 

– De naturlige parfymene kan være et godt 
alternativ for parfymeallergikere. De er også 
spennende å bruke som tilleggsnoter til andre 
parfymer, da det i kolleksjonen finnes rene, 
klare dufter som vanilje, kokos, mango, guava 
og blodappelsin, sier Vavik.

Hun søker for tiden etter flere forhandlere 
for Pacifica, som også vant pris for beste natur-
lige makeup-kolleksjon på The Natural Health 
Beauty Awards 2015 i London nå i april.

– Produktene er et blikkfang i butikken, 
og kan også passe i parfymeri. Pacifica har et 
superkult bohemsk design, noe vi ser er en 
trend for sommeren, både i smykker, tatove-
ringer og klær. 

Merket ble grunnlagt av Brook Harvey-
Taylor og Billy Taylor. De er surfere, og mye 
av inspirasjonen til design og farger er hentet 
fra Stillehavsøyene, forteller Linda Vavik fra 
Scent i Trondheim.

Pura Vida er et annet merke skapt av 
surfere som nå finnes i Norge. Her handler 
det ikke om skjønnhetsprodukter, men om 
håndlagede armbånd som passer perfekt til 
den bohemske stilen.

Det som bare skulle være en surfetur til 
Costa Rica for å feire fullført college, ble til et 
gullkantet forretningseventyr for kompisene 
Griffin Thall og Paul Goodman fra Sør-
California.

I løpet av turen kom de i snakk med to 
unge fyrer som lagde og solgte fargerike arm-
bånd på stranden. De bodde i et enkelt rom 
med tre senger, som de delte med flere andre 
familiemedlemmer.  

Thall og Goodman ønsket å hjelpe, og 
spurte om å få kjøpe 400 armbånd som 
de kunne ta med hjem til USA. Armbån-
dene ble revet bort i løpet av kort tid, og 
kompisene dro tilbake til Costa Rica for å 
bestille flere. 

Pura Vida-armbåndene er nå elsket verden 
over, og kan ofte ses på kjendiser som David 
Beckham, Rihanna, Lindsay Lohan, Robert 
Downey jr, Rob Kardashian og flere. De gir 
arbeid til mer enn 65 mennesker i Costa 
Rica.  

Selskapet er kjent for å donere penger til 
veldedige organisasjoner, og har et mål om å 
støtte så mange gode saker som mulig. 

Phika, som distribuerer armbåndene i 
Norge, ønsker også å gi noe tilbake til sam-
funnet. De har derfor inngått et samarbeid 
med Mari Maurstad og Zulufadder, som 
innebærer at de donerer skoleutstyr til barn i 
zulubyen Eshowe.

Kroppsprodukter fra Pacifica.

Pacifica produserer helt natur-
lige og veganske dufter.

Årets festivalmote
Frynser: Vesker med frynser, støvletter med frynser, topper med frynser… masse frynser!

Lange jakker: I løse, lette stoffer, dekorert med blonder, heklemønster eller broderier.

Gladiatorsandaler: Årets fottøy på Coachella-festivalen.

Bredbremmete hatter: I filt eller strå, gjerne kombinert med runde solbriller.

Fargerike armbånd: Flere om gangen, i en kul og bohemsk miks. 

Lange halskjeder: Tynne, delikate smykker med anheng, gjerne båret lag-på-lag.

Armbånd fra PuraVida.

H&M hyller festivalstilen med kolleksjonen 
«H&M loves Coachella».
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AUTORISERT DISTRIBUTØR  
www.neglakademiet.no                      
Tlf: 23 25 36 36

Velg blant 89 farger
Ukelang holdbarhet

To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys

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

FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

CND GARDEN MUSE COLLECTION
SOMMERENS NEGLELAKKFARGER
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Dr. Colette Haydon, som utvikler produkter for 
REN Skincare, har klokketro på sukker.

� hud
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Lavmolekylær hyaluronsyre er en ny 
og trendy ingrediens i hudpleiepro-
dukter. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: ReN skincare, matis, 

Kristine Rødland og produsentene

Hyaluronsyre kan beskrives som en lang og 
klebrig kjede av sukker, som binder fuktig-
het, stimulerer dannelsen av kollagen og gjør 
huden fast og fin. Den inngår som kjent i 
en rekke fillers, og har i tillegg god effekt på 
blant annet tannkjøtt, muskler og ledd.

Dessverre avtar kroppens egen produksjon 
av hyaluronsyre fra 25-årsalderen, noe som 
gjør at vi får tørrere hud og mindre volum 
etter hvert som vi blir eldre. Kollagenproduk-
sjonen blir også dårligere.

Siden konvensjonell hyaluronsyre har 
veldig høy molekylvekt, har det lenge kun 
vært mulig med direkte injeksjoner. Nå har 
forskerne imidlertid utviklet lavmolekylær 
hyaluronsyre, som kan absorberes ned i 
huden der den gir en rekke gunstige effekter. 

Dr. Colette Haydon, som er produktutvi-
kler for REN Skincare, forteller at hun ser et 
tydelig trendskifte i bransjen. 

– For ti år siden var det mye snakk om pep-
tider, men den fasen er forbi. Etter dette var 
det en trend for stamceller og growth factors, 
som speeder opp funksjonene i huden. Dette 
er ingredienser som gir raske resultater. Men 
jeg har inntrykk av at huden mettes eller 
slites ut – og man kommer til et punkt der 
virkningen reverseres. Det nye nå er biosak-
karider og sukker, sier hun.

En av vårnyhetene fra REN er Keep 
Young and Beautiful Instant Firming Beauty 
Shot, et blankt og geléaktig serum som blant 
annet inneholder to forskjellige hyaluron-
syrer. De virker sammen for å gjøre huden 
fastere og strammere på både kortere og 
lengre sikt. 

– Vi bruker hyaluronsyre med høy mole-
kylvekt, som forblir på hudoverflaten, der 
den har en fuktighetsgivende effekt. I tillegg 
anvender vi hyaluronsyre med lav molekyl-

vekt, som kan penetrere huden. Det nye 
nå, er å bruke hyaluronsyre med forskjellig 
molekylvekt i én og samme formulering, sier 
dr. Haydon. 

Hun snakker konsekvent om hyaluronan, 
som er den vitenskapelige betegnelsen: en 
polysakkarid som er naturlig forekommende 
i kroppen med både høy og lav molekylvekt. 

– Man etterlikner de naturlige hudfunksjo-
nene når man bruker disse forskjellige hyalu-
ronsyremolekylene i et hudpleieprodukt. 

Huden skaper et lite hyaluronsyremolekyl, 
og det vokser seg med tiden større. Små 
hyaluronsyremolekyler som tilføres utenfra, 
eser også ut i størrelse når de absorberes inn i 
huden. De bygger volum, slik at rynker fylles 
ut fra innsiden og ut, forklarer hun.

Hudpleieproduktene virker dermed litt på 
samme måte som en filler. 

– Når man injiserer hyaluronsyre, har man 

nå begynt å bruke en kombinasjon av flere 
molekylstørrelser. Store molekyler fyller ut 
og gir en øyeblikkelig plumping-effekt, mens 
små molekyler hjelper huden til å fungere 
bedre. Vi benytter oss av de samme teknik-
kene, og det er ganske nytt. 

Bruker man flere varianter av hyaluronsyre, 
er det opp til huden å bestemme hva den 
trenger mest. Det gir en mer skreddersydd 
tilnærming, sier dr. Colette Haydon fra REN 
Skincare.

Fokuset på hyaluronsyre er tydelig hos 

Yngre hud
med sukker

Réponse Corrective-serien til Matis er inspirert av 
estetiske injeksjoner, og inneholder tre ulike former for 

hyaluronsyre.
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store og kommersielle selskaper som Beiers-
dorf og L’Oréal. Men ikke overraskende, er 
det salongleverandørene som har de mest 
spesialiserte produktene. Matis har en hel 
serie som baserer seg på hyaluronsyre i ulike 
molekylstørrelser. 

Exuviance jobber med NeoGlucosamine, 
et aminosukker med liten molekylstør-
relse som de har patent på. INCI-navnet er 
N-acetyl glucosamine. Det er en byggestein 
til hyaluronsyre, og stimulerer produksjonen 
av det klebrige og gode sukkerstoffet når det 
absorberes inn i huden.

Fra Sverige kommer Cliniccare, en for-
holdsvis ny salongserie som er basert på lav-
molekylær hyaluronsyre. Serien eies av DBB 
Grupp ved Joa Duvgard, og er en merkevare 
som er i ferd med å bygge seg opp i bransjen. 

Den ble kåret til Beste hudpleieserie under 
Tara Beauty Awards 2014 i Sverige, og 
inneholder også mange aktive ingredienser 
fra planter.

– Ingrediensteknologien kommer fra 
Sør-Korea, og vi er samarbeidspartner med 
Samsung. Dette store, sørkoreanske selskapet 
driver ikke bare med elektronikk, men også 
med medisinsk utstyr og mye annet. Samar-
beidet gjør at vi får tilgang på dyre ingredien-
ser til en gunstigere pris, sier Per Godtfredsen 
fra Care Unique, som distribuerer Cliniccare 
i Norge.

Silky Skin Toner er et av nøkkelproduk-
tene i serien, og forbeholdt profesjonell bruk 
i salong.

– Mens andre gode ansiktsvann gjerne 
inneholder to til fire prosent aktive emner, 
inneholder dette 35 prosent. Det har hele 
fem prosent lavmolekylær hyaluronsyre som 
er elektrisk ladet eller polarisert, slik at den 
går inn i huden, sier Cliniccares eier Joa 
Duvgard.

Toneren til hjemmebruk inneholder også 
mye lavmolekylær hyaluronsyre – konsen-
trasjonen her er to til tre prosent. Og det 
er dette produktet Duvgard først og fremst 
anbefaler at salongkundene kjøper med seg 
hjem.

– De fleste kosmetikkprodukter virker 

MI fases ut
Det har vært mye medieoppmerksomhet omkring bruken av 

konserveringsmiddelet Methylisothiazolinone (MI), 

som kan gi allergiske reaksjoner. 

Kosmetikkleverandørenes forening opplyser at 

kosmetikkbransjen har startet utfasing av MI i produkter 

som blir værende på huden. EUs vitenskapskomité SCCS 

gjør nå en ny sikkerhetsvurdering av MI for hårprodukter 

og produkter som skylles av huden.

ØKOSERTIFISERT VOKS

Spa Elixir introduserer nå 
Norma de Durville, Frankrikes ledende 

voksprodusent på økologisk sertifisert voks.

PERFEKT FOR ALLE SOM HAR SUPERSENSITIV HUD

Siste nyhet er voks uten colophonium 
med økologisk sertifisert calendula.

NDVOKS.NO   SPAELIXIR.NO

overflatebeskyttende på døde hudceller, og 
kan sammenliknes med veldig dyr skokrem. 
Dette går derimot inn og påvirker levende 
celler, og er det absolutt viktigste produktet 
man bør bruke, sier han.

En av hyaluronsyrens viktigste egenskaper 
er evnen til å holde på fuktighet – opptil 
1000 ganger vekten av selve syren. 

– Hos oss er det toneren som inneholder 
mest hyaluronsyre. Deretter kommer essen-
sen og til slutt serumet eller kremen, som 
har den tykkeste konsistensen. Den ligger 
mer utenpå huden, der den beskytter og gir 
næring, forklarer han.

Silky Skin Toner 
fra Cliniccare 
inneholder fem 
prosent lavmole-
kylær hyaluronsyre, 
og er til profesjo-
nell bruk. 

DePuffing Eye Serum med NeoGlucosamine, en 
forløper til hyaluronsyre, fra Exuviance.

Keep Young 
and Beautiful 
Instant 
Firming 
Beauty Shot 
fra REN 
Skincare.

Kosttilskuddet 
The Hyaluronic 

Molecule fra 
Fountain tilfører 

hyaluronsyre 
innenfra.

Joa og 
Kaja Duvgard 

fra Cliniccare holdt 
nylig forhandlerkurs i 
Osloregionen. Til høyre 

Per Godtfredsen fra 
Care Unique.L’Oréal Paris tolker 

sukkertrenden med 
Revitalift Filler HA.



SKIN RESURFACING. 
THE NEW GENERATION 
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 lever-
ingssystemet PH-DVC. Denne sammensetningen 
bidrar til maksimal effekt, og minimal bieffekt!
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Botox-baronen gikk tragisk bort 
i påsken. Samtidig har hudpleie-
merket hans blitt relansert i  
norske butikker.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Dr. Brandt skincare

Dr. Brandt Skincare bygger på dr. Brandts 
berømte praksis, og produktutviklingen 
henger tett sammen med det som skjer på 
den medisinske fronten. «Ta doktoren med 
deg hjem», er slagordet til merket. 

– Dr. Brandt hadde god oversikt over 
det som rørte seg i bransjen. Han hadde 
utført en rekke kliniske tester for FDA, som 
godkjenner legemidler i USA. Derfor visste 
han minst ti år på forskudd hva som kom til 
å dukke opp i legekontorene, forteller Julie 
Andre-Vinet, som er Training and PR Direc-
tor i Dr. Brandt Skincare. 

Hun anslår at bare fem prosent av ameri-
kanske kvinner oppsøker leger for å få 
estetiske behandlinger. Hudpleieserien 
til dr. Brandt er derfor laget for de 
resterende 95 prosent, slik at også de kan 
nyte godt av hans ekspertise.

– Dr. Brandt jobbet sammen med 
sitt team, og var tett involvert i både 
produktutviklingen og markedsførin-
gen. Han skapte til og med mange 
av produktnavnene, og var en veldig 
kreativ og humoristisk person. 

Da Botox først ble lansert i USA i 
1996, var det dr. Brandt som stod for 
den kliniske testingen, og han prøvde 
alltid alt først på seg selv. Han ble kalt 
«the Baron of Botox», for det var han 
som kjøpte inn mest Botox i hele ver-
den, forteller hun til KOSMETIKK.

Botoxen ble brukt på dr. Brandts 
klinikker i Miami og New York, der 
han behandlet kjendiser som Marc 
Jacobs, Donna Karan, Calvin Klein, 
Naomi Campbell, Linda Evangelista, 
Stephanie Seymour, Ellen Barkin – 
og Madonna. 

Sistnevnte ble dessuten en god 
venn, og Frederic Brandt fløy ofte 
over Atlanteren for å sette sprøyter 
og muntre henne opp, da hun var 
gift med Guy Ritchie i London.

Han hadde lidenskap for 
estetikk, og var en ivrig kunstsam-

Dr. Brandt til minne

Dr. Frederic 
Brandt døde 
i sitt hjem i 
Miami 5. april. 
Han ble 65 år.
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Vi har allt du trenger
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VIPPEEXTENSION 

norliner.no

ler. I tillegg var han blant de aller første som 
forstod hvordan strukturene i ansiktet kunne 
påvirkes ved hjelp av fillers. 

De som kjente ham, beskriver ham som en 
veldig snill og generøs person, som hadde stor 
omtanke for sine pasienter, også på det men-
neskelige plan. Han likte å synge musikallåter 
mens han arbeidet, og sørget for at alle kom i 
godt humør.

I Norge har Dr. Brandt Skincare nylig 
fått en relansering, samtidig som flere av 
produktene har fått en ny og mer sanselig 
formulering. Denne måneden har det også 
kommet en spennende nyhet fra merket, kalt 
Needles No More. 

– Det er en Botox-inspirert krem som skal 
redusere spenninger i ansiktsmusklene, slik 
at huden framstår glattere og mimikklinjene 
mindre synlige, sier Julie Andre-Vinet. Resul-
tatet skal komme umiddelbart etter påføring. 
Kremen skal i tillegg virke over tid – noe som 
er nytt.

– Vi jobber med 
et nevropeptid, som 
sammen med adenosin 
og magnesium lurer 
musklene til å slappe 
av, forklarer hun til 
KOSMETIKK.

– Produktet har en 
parallell i den medisin-
ske verdenen, der det 
jobbes med en topisk 
påføring av botulinum 
toxin type A. Det lages 
en gelé som forhåpent-
ligvis kan bli klar for 
lansering i 2016, men 
da kun til medisinsk 
bruk. 

Revance Therapeutics ved dr. Jacob Waugh 
står bak denne nye Botox-liknende geléen, 
som foreløpig kalles RT001. Dr. Waugh er 
ekspert på transportsystemer som hjelper 
store molekyler ned i huden, og jobber også 

med å utvikle en ny type botulinum toxin 
type A til injisering.

– Needles No More er utviklet av dr. 
Waugh i samarbeid med dr. Brandt, sier Julie 
Andre-Vinet.
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Nyt solen, men spar ikke på solkre-
men! Brukes den riktig, gir den god 
beskyttelse.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Vichy og produsentene

– Norge ligger stadig i verdenstoppen når det 
gjelder statistikker for hudkreft. Folk flest 
smører på for lite solkrem, og får derfor ikke 
nok beskyttelse. Bruker du for lite, spiller 
faktoren på tuben liten rolle. Om den er høy 
eller lav, får du uansett en beskyttelse tilsva-

rende faktor fem, sier fagsjef ved Aco Hud 
Norge, Ingrid Fallet.

Solkremen må trekke godt inn før du tar 
på klær eller legger deg på håndkleet, ellers vil 
mye av beskyttelsen sitte igjen i tøyet.

– Det skal være et tykt lag med krem, bruk 
minst en krummet håndfull når du smører 
hele kroppen. For barn gjelder en krummet 
barnehåndfull. Er det en familie som skal på 
ferie, må de ta med mer enn én flaske sol-
krem. De store familiepakningene kan med 
fordel anbefales, sier hun.

Jo høyere faktor, jo mer solfilter inne-
holder kremen. Og filterstoffene er kjent 
for å belaste miljøet. Ulikt mange bran-
sjefolk, som anbefaler faktor 50 nærmest 
året rundt, mener Ingrid Fallet at man 
kommer langt med faktor 15 i Norge.

– Faktor 50 gir bare fem prosent mer 
beskyttelse enn faktor 15, så det er ikke 
mye å hente på å bruke kremer med ekstra 
høyt innhold av filter. Da er det bedre å 
ha på mer klær og være mer i skyggen. Så 
kan du øke til høyere faktor når du drar til 
Syden, råder hun. 

– Gir solspray like god beskyttelse som 
solkrem?

– Solspray gir beskyttelse i henhold til 
faktoren som står på pakken, såfremt den 
brukes riktig. Man må spraye og smøre 
utover, spraye og smøre utover. Sprayen 
må påføres to ganger, sier hun. 

«Tanning» er et stikkord for flere av seson-
gens solkremnyheter i apotek. Vichy kommer 
med to Tan Optimizing-produkter som 
skal gi rask utvikling av den gylne fargen, 
og understreker at det ikke dreier seg om 
selvbruning. Cosmica lanserer på sin side en 
Tan Boosting Lotion med ekstrakt av grønne 
erter. 

– Dette er veldig i tiden, sier Ingrid Fallet.
Apotekleverandørene kommer også med 

nyheter for babyer og småbarn under tre år, 
som strengt tatt ikke skal eksponeres direkte 
for sol. For det er faktisk slik at 50 prosent av 
solstrålene kan være i skyggen.  

– Solen reflekteres fra omgivelsene, slik at 
man får indirekte eksponering. Smør hender 
og ansikt på de små barna, selv om de sitter 
i skyggen eller under parasoll. Partikkelfilter 
er best for disse barna, mens de eldre barna 

smart soling

Beauté Pacifique lanserer 
solkremen Stay i juni.

Vichy og Cosmica kommer med nyheter som skal gi 
raskere og finere brunfarge.

Super Soin Solaire 
er årets nyhet fra 
solkremspesialisten 
Sisley.
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kan bruke kombinasjonsfilter, sier 
Ingrid Fallet fra Aco Hud Norge.

Vind og saltvann svekker bar-
rierefunksjonen i huden, og gjør den 
enda mer sårbar for UV-lys. Mange 
solkremer er vannavstøtende, noe 
som kan være både positivt og nega-
tivt. Siden filterstoffene er miljøbelas-
tende, er det viktig å redusere mengden 
solfilter som skylles av når vi tar salte 
sjøbad.

Kjersti Johansen, som er Nordisk 
fagsjef i Dermagruppen, mener likevel at 
ikke alle trenger vannavstøtende beskyt-
telse.

– Solkremer blir vannavstøtende ved 
hjelp av mineraloljer eller silikon, som 
da tar plass i produktet. Denne plas-
sen kunne i stedet blitt brukt til mer 
nærende stoffer. Det er ikke optimalt 
med vannavstøtende solkrem til alle, 
men bader du mye må du selvfølgelig ha 
det, forklarer hun.

Mange lurer også på om solkremen har 
god holdbarhet, og om kremen fra i fjor kan 
brukes. 

– Uåpnet solkrem holder seg i tre til fem 
år. Er kremen åpnet, bør du holde øye med 

datoen. Noter gjerne på 
flasken når du tok den i bruk. 

Kjemiske solfiltre brytes ned etter hvert, men 
hvis produktet lukter, føles og ser ut som 
det skal, er det ikke farlig å bruke det – selv 
om effekten kan bli litt redusert, sier Kjersti 
Johansen fra Dermagruppen.

Ultimate Sun Ageing 
Protection fra Cliniderm 
inneholder peptider med 
antiage-effekt.

Biotherm lanserer Aqua-
Gelée Solaire, en lett gelé som 
gir beskyttelse mot sol, sjø 
og vind.

Summer Oil Body & Hair fra 
Decléor gir høy beskyttelse, og inne-

holder nærende monoï planteolje.

Cosmica og La 
Roche-Posay 

lanserer solkrem for 
småbarn og babyer.

Oslo 11-12/08-2015

Microblading 
Academy

Internasjonal 
Utdanning

Branko
Babic`

Permanent Make up
MicroBlading

Tlf: 95 12 67 89
www.norliner.nopost@norliner.no norliner.no
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Lancômes grunnlegger 
Armand Petitjean var liden-

skapelig opptatt av blomster 
og dufter. Parfymene vies derfor 

spesiell oppmerksomhet i jubile-
umsåret 2015.

tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Foto: Lancôme

Lancôme inviterte til 80-årsfeiring for norske 
presse- og bransjefolk i februar, med lunsj-
cocktail i den franske ambassaderesidensen. 
Og vi kan vente oss flere høydepunkt i løpet 
av året. Blant annet kommer det en praktbok 
kalt La Vie est Belle, som utgis av forlaget Les 
Editions du Regard.  

Et annet høydepunkt kommer til å finne 
sted under haute couture-uken i Paris i juli. 
Her skal tidligere og nåværende ambassa-
dører, fotografer og makeupartister som har 
vært med på å skape merkets image opp gjen-
nom årene, samles for å feire de 80 år. 

Lancôme begynte tidlig å benytte seg av 
omreisende talspersoner, men Isabella Rossel-
lini var den første kjente kvinnen alle var på 
fornavn med. Dagens ambassadører represen-
terer hele verdens kvinner, og omfatter kjente 
navn som Penélope Cruz, Kate Winslet, Julia 
Roberts, Lupita Nyong’o, Lily Collins og 
Alma Jodorowsky.

Jubileumsåret rundes av med en hyllest 
til formgiverne som har bidratt til å skape 
merkets mange ikoniske produkter. Det blir 
lansert en ny fortolkning av leppestiften Les 

80 år med 
skjønnhet

Penélope Cruz er én av mange kjente ambassadører for Lancôme.

Rosen er Lancômes 
symbol.

Lancômes våpenskjold.
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Jumelésc fra 1958, en av Lancômes mange 
perler gjennom tidene. 

Fra 1945 til 1961 ble Lancômes leppe-
stiftetuier produsert på et gullsmedverksted, 
Cran Gevrier, som Armand Petitjean eide. 
Lancôme var det eneste firmaet som la så mye 
prestisje i etuiet. Lancômes kreative direktør 
Georges Delhomme sammenlignet embal-
lasjen med små kunstverk: «Et leppestiftetui 
bør være verdig sin eierinne.»

I forbindelse med 80-årsjubileet vil det også 
komme en spesialutgave av parfymen La Vie 
est Belle: edle dråper av konsentrert lykke 
i den ikoniske flakongen kalt «The Crystal 
Smile».

Historien starter med parfymør og 
kosmetikkmaker Armand Petitjean, som ville 
gi verden en smak av fransk eksklusivitet og 
eleganse. Kort sagt var hans hovedinteresse å 
ta vare på kvinners skjønnhet, uansett alder 
og nasjonalitet. 

I 1935 ble han sjarmert av Le Château de 
Lancosme i Loire, som var omringet av ville 
rosebusker. Han gav sitt nye firma navnet 
Lancôme, og rosen ble hans symbol og kjen-
nemerke. 

Armand Petitjean var lidenskapelig opptatt 
av blomster og duft, og lærte parfymekunsten 
av François Coty, kjent som en mesterlig par-
fymør. Armand skapte fem dufter i starten av 
sin karriere, kalt Conquête, Kypre, Tropiques, 
Tendres Nuits og Bocages. De ble presentert 
på Verdensutstillingen i Brussel i 1935 og 
ble så populære at Lancômes kontorbygg i 
Paris ble kalt «Petit Versailles of Perfumery» – 
parfymens lille Versailles. 

Av de over 50 duftene som Lancôme har 
skapt opp gjennom historien, er Trésor fra 
1952 fortsatt en bestselger. Riktignok refor-
mulert i 1990 – som en lett gjenkjennelig 
roseduft. 

Rosen er Lancômes symbol, og i 1973 
ble en egen Lancôme-rose født. Den er av 
det hardføre slaget, og vokser eksklusivt på 
de åpne markene rundt slottet i Loire. Den 
har en begrenset vekstsesong, så kun noen 
tusen busker vokser årlig. Lancôme-rosen 
kan tilpasse seg og stå imot miljøangrep, noe 
som gir rosens stamceller unike kosmetiske 
egenskaper.

– Vi tenkte oss at disse roseutvunnete cel-
lene ville påvirke huden positivt, men hadde 
aldri trodd at de faktisk ville være så effektive, 
sier dr. Véronique Delvigne, som er vitenska-
pelig direktør for Lancôme. 

Hun sikter spesielt til Absolue L’Extrait 
ansiktskrem, som inneholder over to mil-
lioner stamceller fra roser. Lancômes forskere 
mener at de reduserer aldringsprosessen. 

Opp gjennom tiden har Lancôme knyttet 

seg til en lang liste av spesialister innen der-
matologi, biologi, kjemi og psykologi, leger, 
sykehus, internasjonale universitet og større 
universitetssykehus i Frankrike. 

I 1936 kom klassikeren Nutrix, en spesielt 
pleiende og nærende krem. Den er fortsatt 
en av merkets storselgere! Armand Petitjean 
utviklet Nutrix sammen med legene Medyn-
ski og Simonnet, og kjemiker Pierre Velon. 
På 50-tallet var Nutrix visstnok den eneste 
kremen som det britiske Forsvarsdeparte-
mentet anbefalte i tilfelle kjernekraftangrep. 

I 1942 åpnet Petitjean sin første skole 
for å utdanne personell 
til å formidle skjønn-
het, hudpleie og ulike 
massasjeteknikker til 
ansikt og kropp, samt 
kostholdslære. Petitjean 
ønsket samme kvalitets- Lancôme er kjent for 

sine mange maskaraer, 
og har suksess med nye 
Grandiôse.

Nutrix ble lansert i 1936, 
den var ekstra pleiende og 
nærende, og selges fortsatt.

Absolue L’Extraît inneholder livskraften fra 
to millioner rosestamceller.

Serumet Génifique 
Youth Activator er 
hudens «lille sorte».

Trésor fra 1952 ble reformu-
lert i 1990 av parfymør Sofia 
Grojsman, og er fortsatt en av 

verdens bestselgende dufter. 
Den oser av roser!

Miracle Cushion er en ny, flytende foundation 
som bygger på en idé fra Korea.
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Velduftende hyllest
For noen år siden hyllet Lancôme sin grunnlegger ved å gjenutgi tre av de 

mest eksklusive duftene. Når merket nå fyller 80 år, stifter vi bekjentskap med 

enda en historisk duft, samt en orientalsk nyhet. 

Duftene inngår i La Collection Maison Lancôme, som er dedikert til kjennere og 

samlere som setter pris på godt håndverk. Hver duft er en nydelig hyllest til blomster, 

og ingrediensene er av høyeste kvalitet. 

Uansett om duftene er til menn eller kvinner, har de et hjerte av blomster. 

Flakongene er enkle – en nåtidig fortolkning av 60-årenes glassflakonger med rette linjer og 

glatte flater. De fem duftene er Peut-être (1937), Balafre (1968), Sagamore (1986), 

Mille & Une Roses (2000) og L’autre Ôud (2012). 

De selges eksklusivt hos Steen&Strøm og på GlasMagasinet i Oslo.

krav til hudpleie og personell som han var 
vant til fra parfymekunsten. 

Vil du oppleve Lancômes historie og mas-
sasjekunst, finnes fortsatt Lancôme Instituttet 
i Paris. Det er åpent for alle, og adressen er 
29, rue du Faubourg Saint-Honoré. 

I dag er Lancôme også kjent for liposomer 
og niosomer, transportsystemer som frakter 
ingredienser dypere ned i huden, i tillegg 
til makeup og maskaraer med navn som 
Kéracils, Définicils, Hypnôse, Virtuôse og 
Ôscillation Powerbooster. 

Alle Lancôme-produktene har én ting fel-
les; en svak duft av rose. Det franske kosme-
tikkmerket har en internasjonal tilnærming, 
og ønsker å være tilgjengelig for alle kvinner, i 
alle aldre, over hele verden. 

Gunnhild Bjørnsti er en engasjert skribent med 
forkjærlighet for fransk kultur. Hun har fulgt 

parfyme- og kosmetikkindustrien i over 30 år, 
og interesserer seg spesielt for hvordan duft-

opplevelser og sanselighet påvirker oss.

Isabella Rossellini var i årevis Lancômes kjente 
modellansikt. 

Lancômes General Manager, 
Françoise Lehmann, ønsker seg et 
begivenhetsrikt jubileumsår fylt 
med glede. 

Château de Lancosme gav navn til skjønnhetsmerket Lancôme.

Lancôme Instituttet i Paris.

Lancômes grunnlegger Armand 
Petitjean var tidlig fascinert av 
dufter.
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        Endelig 
     lanseres
     bold metals 
        i Norge!

Inspired by luxury, designed for results. Introducing our most premium collection.
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70-tallsstil
Fyll skapet med slengbukser i 
denim, legg håret i midtskill, 
og øv deg på å lage de perfekte 
Charlie’s Angels-bølgene. 
Det kan bli nyttig ettersom 
70-tallstrenden ser ut til å 
vare helt til høsten. Volum 
er det viktigste elementet i 
disse frisyrene. Rundbørsten 
og hårføneren er de viktigste 
verktøyene. 

Sebastian Whipped Creme gir godt 
grunnlag for å skape en høy frisyre med 
hårføneren. 

på topp
Rene linjer og duse farger. La deg inspirere  
av de viktigste sommertrendene for håret.3

Blondt
Å være blondine er en livsstil. Denne våren 
er blondt hår spesielt trendy, til og med kjen-
disen Kim Kardashian overrasket fansen med 
en ny og blond frisyre. 

Det finnes en blond nyanse og en fargetek-
nikk for enhver smak. Enten du er ute etter 
en kald askeblond, en trendy balayage eller en 
naturlig ombre.

Blondt hår trenger ekstra pleie, særlig om 
sommeren. Lysnet hår er mer porøst, noe 
som gjør at det fort blir tørt. Saltvann og klor 
fra basseng kan også skade blondt hår. 

� hår

Color Corrector Blondes fra L’Oréal 
Professionnel virker utglattende og gir pleie 

for blondt hår. Inneholder også fargekorrige-
rende pigmenter som motvirker gulskjær.

Wella Professionals hyller 
individualismen ved å 
våge å dempe uttrykket. 
Less is more!

«White Light» kaller 
Wella Professionals 
denne kalde, 
rene og lysblonde 
fargetrenden.
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Bedre bleking
Olaplex er en trestegs profesjonell salong-

behandling som stadig flere frisører sverger 

til når de skal farge hår, og ikke minst når 

de skal lysfarge eller bleke. Behandlingen 

er nylig introdusert i Norge. Den binder 

sammen disulfid-bindingene som ellers 

brytes ned når håret farges eller blekes, slik 

at hårkvaliteten blir bedre ivaretatt.

Festivalstil
Musikkfestivaler har blitt en arena for å se 
og bli sett. Ikke bare når det gjelder mote, 
som vi ser et annet sted i dette bladet, men 
også hår. Nøkkelen til festivalhåret er enkel-
het, og heldigvis er fletter, bølger og kreppet 
hår på moten denne sommeren. 

Wild Stylers Next Day Hair fra L’Oréal 
Professionnel gir en bølgete og messy effekt.

L’Oréal Professionnel har latt seg inspirere av den 
rocka festivalstilen i sin klippekolleksjon, som er 
dedikert The Shag. 

EIMI Perfect Me fra Wella 
Professionals glatter håret 
og gjør det enklere å flette.

www.biovital.no

komplett spaserie med 

dødehavsmineraler

BALANCED BEAUTY

HEAVENLY HYDRATION

HEAVENLY HYDRATION
HAIR

REMINERALIZE PLUS SCULPTED SILHOUETTE

RENEWED RADIANCE PERFECT PURITY

EXQUISITE EYES EARTHS NATURAL
MUDS & EXFOLIATORS kroppspleie for alle 

hudtyper

fet hud

formende  
kroppspleie

naturlig leirebehandling

tørr, sensitiv
og voksen hud

ekstra rik  
kroppspleie

pleie for huden rundt 
øynene

naturlig hårpleie

normal- og
kombinasjonshud
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Davide Bollati stikker seg ut i 
skjønnhetsbransjen med sitt etiske 
og grønne fokus.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Davines og Kristine Rødland

– Det er viktig å ha den rette business-
attityden, og ikke bare la pengene styre, 
sier Davide Bollati. Gjennom merkevarene 
Comfort Zone og Davines produserer han 
hud- og hårpleieprodukter med en bærekraf-
tig tilnærming.

Han snakker varmt om øko-salonger, grønn 
arkitektur og nullutslipp, og er i ferd med å 

bygge verdens mest bærekraftige kosmetikk-
fabrikk. Den skal ligge i den italienske byen 
Parma, der familieselskapet har sitt hoved-
kvarter, og blir forhåpentligvis klar i 2016.

– Foreldrene mine etablerte Davines Group 
i 1983, og gav aksjer til meg og søsteren min. 
Vi har 398 ansatte fra 21 nasjoner, og står for 
alt fra konsept til ferdig produkt. 

Selskapet vokser sakte men sikkert. En 
bærekraftig, sunn og organisk vekst – akkurat 
som vårt syn på skjønnhet. Produktene har 
en sterk naturlig komponent, men de mest 
naturlige er faktisk de som selger dårligst. Det 
gjelder å finne en gyllen middelvei mellom 
bærekraftighet og ytelse, sier Davide Bollati, 
som er utdannet innen kosmetisk kjemi og 

ved Harvard Business School.
– Det største markedet for Davines er det 

amerikanske, der flere av de beste frisørene 
i New York og Los Angeles jobber med pro-
duktene. Merket finnes kun i salonger, ikke i 
«drug stores». Og vi har så langt klart å holde 
oss unna gråmarkedet, sier han. 

Et annet fotfeste har Davines i Frankrike, 
der de har et stort akademi i Paris.

– Det er antakelig den beste salongen i 
byen. 150 frisørsalonger i Paris jobber med 
våre produkter. De er lojale og dedikerte, og 
det gjør oss veldig stolte! Vi snakker tross alt 
om hjemlandet til L’Oréal, og franskmennene 
har solide tradisjoner når det gjelder skjønn-
hetspleie, sier han.

Bærekraftig skjønnhet

Davines skal være avanserte når det gjelder 
konsept og design.

– Bærekraftig skjønnhet er som gin 
& tonic: en interessant cocktail, 
sier Davide Bollati.

Woodland kol-
leksjonsbilder av 
Angelo Seminara 

for Davines.
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Bitchn’ Brows er et nytt, norsk 
merke for brynsminke, frontet av 
den 26 år gamle makeupartisten 
Ronja Hauan. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Remi Keiseraas/La Cosmetica

– I utviklingsfasen testet vi mange ulike pro-
dukter, og gikk rundt som levende fargekart. 
Å finne fram til riktig brynspenn var mest 
utfordrende. Vi fikk tilsendt mange pro-
duktprøver fra forskjellige produsenter, men 
konsistensen var ofte alt for glinsende og løs, 
forteller Ronja Hauan til KOSMETIKK. 

Hun har lang og variert erfaring fra bran-
sjen, og har stått for utvikling og ferdigstil-
ling av produktene. 

Firmaet bak Bitchn’ Brows er La Cosme-
tica, som blant annet har agenturer som Pure 
Lash vippeextensions og Tape It Hairexten-
sions. 

– Bitchn’ Brows er resultatet av et godt 
team-arbeid: alle de involverte er gode på 
hvert sitt felt, og alt er gjort «in house». 

Det tok et år å utvikle serien. Teamet 
begynte i desember 2013, og var klare for 
lansering i oktober 2014. Etter mye leting, 
fant de en fabrikk som kunne lage riktig 
konsistens på brynspennen. Så var det å finne 
riktig farge:

– Vi henvender oss til en skandinavisk 
kundegruppe, og da bør det være kalde toner 
med et hint av varme. Likevel bruker vi også 

mørke modeller når vi markedsfører oss, og 
skal ha produkter som passer til alle, sier 
Ronja Hauan.

Å lage brynsgeléen var en annen utfor-
dring. Den skulle ha god holdbarhet uten å 
være klumpete og tykk. 

– Brynsgeléen vår er tynn, klar og nesten 
vannaktig i konsistensen. Den holder hårene 
på plass hele dagen, uten å gi wet look-effekt, 
og du har den lenge. Sortimentet inkluderer 
også gode dyrehårsbørster som griper pro-
duktet opp fra boksen, i tillegg til saks, kam, 
pinsett og andre verktøy.

Ronja Hauan har tidligere jobbet for Max 
Factor, først som frilans og så i fast jobb.

– Jeg hadde et eget «beauty consultant»-
program, der jeg hadde ansvar for Oslo, 
Trondheim, Bergen og Stavanger. Jeg reiste 
mye rundt til butikkene, og stod for opplæ-
ring og kursing av de ansatte, sier hun.

Hos Max Factor jobbet hun i tospann 
med Jan Thomas, og deltok på en rekke 
eventer som var knyttet til hans navn. De 
sluttet omtrent samtidig.

– Før jeg begynte i Max Factor, jobbet 
jeg som assisterende butikksjef på Make Up 
Store. I tillegg er jeg utdannet hudpleier 
og negledesigner. Jeg har erfaring med det 

meste innen skjønnhet og velvære, og vet hva 
kundene foretrekker, sier hun.

– Kan man snakke om trender når det 
gjelder bryn?

– Ja, man ser helt klart variabler. Tenk bare 
på skinnjakken, som var knalltøff på 80-tallet 
og som nå er moderne igjen. Sånn er det også 
med bryn. 

På motevisningene ser vi nå mye bryn 
med fylde. Du skal ha dine egne bryn, og 
så kan du bruke produkter som hjelper til å 
få dem fyldigere. Brynene kan også bidra til 
å forandre trekkene i et ansikt. Når jeg skal 
pynte meg, synes jeg det er kult med store og 
buskete bryn, men til daglig foretrekker jeg 
en renere look, sier hun.

Norske menn har også begynt å bli mer 
opptatt av bryn. Særlig de som tilhører det 
Ronja kaller solariumsgenerasjonen:

– De trimmer brynene og rensker opp. 
Da ser de mer våkne og velstelte ut. Jeg har 
guttekompiser som tar brynene samtidig som 
de steller håret. Brynsgeléen er fin for denne 

Fokus på bryn

Det har vært 
viktig å finne 

fram til riktig farge og 
konsistens på produktene. 

Brynsminken må 
sitte godt.
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målgruppen, den kontrollerer lange hår og 
holder dem på plass, sier hun.

La Cosmetica spesialiserer seg på merke-
varer innen vippeextensions, hairextensions, 
sminke og bryn, som er en nisje i vekst.

– Vi føler at vi ikke har så mange konkur-
renter som kan tilby vår type opplæring, 
oppfølging og salgsmodell. Produktene selges 
kun i salong, ikke på nett. Prisene er rime-
lige, vi har omgående leveringer og er gode 
på distribusjon. I tillegg har vi bygget opp 
et salgsapparat bestående av fire jenter som 
kontinuerlig reiser rundt til salongene for å 
lære dem opp. De er ute i felt hele tiden, sier 
innehaver Adi Velic.

Han og teamet hans kommer snart med en 
ny og stor lansering:

– Vi jobber med å utvikle en sminkeserie 
som skal bli klar til høsten. Den blir på 40-50 
referanser, og det er bare å glede seg, sier han.

Ronja Hauan har stått for 
utvikling og ferdigstilling av produktene. 

Bitchn’ Brows presenterte seg 
for bransjen på messen 

Hår & Skjønnhet, som ble
 arrangert i Oslo i vinter.

Fokus på bryn
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I april presenterte han de nye helårstallene for 
kosmetikkmarkedet i Norge. Tallene er basert 
på innsalg til handelen i 2014, og viser nesten 
fem prosent vekst.

– Vi skal langt tilbake i tid for å se så gode 
tall. I flere år har vi ligget på nivå med pris-
stigningen, og i 2011 så vi en reell tilbake-
gang. Nå er det en økning i forbruket, og 

signalene for 2015 viser at det 
fortsetter, sier Rasmussen, som 
er administrerende direktør 

i Kosmetikkleverandørenes 
forening (KLF).

Statistikken inkluderer 
også norske netthan-
delsaktører som Bli Vak-
ker og Blush, og det er 
hos disse aktørene vi ser 
den største prosentmes-

sige økningen.
– Det er likevel gledelig å 

se at faghandelen holder koken, 
med 2,8 prosent vekst. Også hudpleie-
salongene er i vekst, vi estimerer her 
en økning på 4,6 prosent. Men altså 

ikke frisørsalongene. Det er harde bud og 
veldig kostnadskrevende å drive en salong. 
Å bli utfordret på produktsalg fra internett 

Den norske faghandelen 2014

Kjeder/kunder salg over disk
Vita/Vita Exclusive/Vita.no (1 157 mill., + 

20,3%)

Kicks/Kicks.no (842 mill., + 6,2%)

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

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

Parfymelle (266 mill., - 37,4%)

Fredrik & Louisa (280 mill.)

SkinTonic (205 mill.)

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

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

Sparkjøp (182 mill., +1,7%)

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

Frittstående (95 mill., - 5%)

Lindex (55 mill., + 0%)

Douglas (3 mill.)

Tilsammen 994 butikker inkludert online, 

mot 1002 butikker i 2013.

totalmarkedet for 
kosmetikk og hygiene

estimert salgsutvikling 
per kanal

Faghandel +2,8%

Dagligvare +3,2%

Apotek +11,8%

Internett/direktesalg +18,6%

Salong +4,6%

Frisør -1,6%

Andre 0%

Fotpleiekategorien har vokst voldsomt det 
siste året, og NCA-juryen kåret Scholl 
Velvet Smooth til Årets kroppspleie i bred 
distribusjon. 

Administrerende direktør 
i Kosmetikkleverandørenes 
forening, Finn Rasmussen.

Kosmetikk-
forbruket øker
– Det er en veldig positiv «drive» i bransjen, alle kanaler bortsett fra  
frisør øker kraftig, sier Finn Rasmussen fra Kosmetikkleverandørenes forening.

tekst: Kristine Rødland
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er vanskelig for frisørene, men det er tegn i 
2015 på at veksten i netthandelen begynner å 
flate litt ut, sier han.

Statistikken speiler de omveltningene vi har 
sett på kjedesiden, da Parfymelle-kjeden ble 
lagt ned i fjor. VITA og VITA Exclusive har 
fått 30 prosent flere butikker i løpet av 2014. 
PHI Partner har fått 46 prosent flere butik-
ker, mens Fredrik & Louisa og SkinTonic er 
skilt ut som selvstendige konsepter.

Når det gjelder produktkategorier, peker 
Rasmussen på én kategori som – kanskje 
overraskende – har hatt en rivende utvikling, 
nemlig fotpleiemidler. Innsalget til handelen 
er her blitt doblet på ett år.

– Scholl har dratt dette noe helt vanvittig, 
og vant da også pris under bransjekåringen 
Norwegian Cosmetic Award (NCA) nå i 
mars. Det er gledelig! Den mest drivende 
kategorien de siste årene har ellers vært 
makeup, som fortsetter å vokse, og nå nesten 
er på nivå med hudpleie i størrelse. Det er 
også gledelig, sier han.

Den eneste kategorien som viser en negativ 
utvikling, er dufter. 

– Duftkategorien er lanseringsavhengig, og 
folk kjøper i stor grad parfyme på tax free. 

Jeg tror ikke norske 
kvinner bruker mindre 
dufter enn før, men de 
omsettes i mindre grad 
innenlands, sier Finn 
Rasmussen, som alt i alt 
er veldig glad for trend-
skiftet som har skjedd det 
siste året.

– Bransjen har mange 
flinke produktutviklere 
og markedsførere som 
bidrar til å skape vekst. 
Men norske forbrukere 
har også blitt flinkere til å 
velge kvalitet. De er villige 
til å betale mer for å få 
mer avanserte produkter, 
sier han. 

Apotekkanalen er inne 
i en fin utvikling. Vichy 

Idealia Eyes vant NCA-pris 
for Årets hudpleie i bred 

distribusjon.

Duftkategorien er lanseringsavhengig. NCA-juryen kåret 
YSL Black Opium til Årets dameduft.



46 | KosmetiKK 2 2015

Fakta fra undersøkelsen
64 prosent synes det er viktig at gaver de skal gi bort er 

pakket fint inn. For kvinner er tallet 77 prosent. 

40 prosent setter pris på innpakningen når de mottar en 

gave. For kvinner er andelen 57 prosent. 

Nesten hver tredje forbruker (31 prosent) synes ikke 

innpakningen og materialene som brukes står 

til forventningene. 

19 prosent av kvinnene pakker ofte butikkinnpakkede 

gaver inn på nytt før de gis bort. Den samlede 

andelen av forbrukere som ofte pakker gaver inn 

på nytt er 14 prosent. 

68 prosent av forbrukerne mener at innpakningen 

reflekterer butikkens profil. 

Svært mange butikker bruker logo på innpakningspapir 

og poser, og ser på det som en naturlig del av markeds-

miksen. Undersøkelsen viser imidlertid at de fleste 

forbrukere foretrekker nøytral innpakning uten logo. 

Det er ikke de samme følelsene knyttet til posen som til 

gaveinnpakningen, men posen er likevel viktig for hel-

heten for å underbygge butikkens profil. 

Litt under halvparten av forbrukerne mener poser

generelt reflekterer butikkens profil. 

Handlenett og poser blir brukt igjen. Kun 12 prosent 

gjenbruker ingen typer poser.  

� butiKK
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Det kan lønne seg å legge ekstra 
vekt på emballasjen. Forbrukerne vil 
gjerne gi bort fine gaver, og kan også 
tenke seg å betale for innpakningen.

tekst: Kristine Rødland

Foto: serviteur

– Hva slags emballasje du velger, påvirker 
hva slags inntrykk kundene får av deg. Det 
du ønsker å signalisere, må også gå igjen i 
emballasjen, sier markedsansvarlig i Serviteur, 
Tone Kjørven.

En undersøkelse gjennomført av rese-
arch- og analysebyrået Ipsos MMI på vegne 
av Serviteur, som er leverandør på innpak-
ningsemballasje, viser at forbrukerne synes at 
gaveinnpakningen er viktig. 

– Så vidt vi vet er dette den første under-
søkelsen som er gjort for å avdekke forbru-
kernes holdning til butikkemballasje. Vi 
gjennomførte undersøkelsen for å kunne tilby 
faktabasert rådgivning til våre kunder, og har 
fått et resultat som mange innkjøpere vil ha 
interesse av, sier Tone Kjørven. 

Gaveinnpakning handler mest av alt 
om følelser. Selv om folk kanskje ikke vil 
innrømme det, blir nok de fleste mer glad for 
en gave som ser kostbar ut – og innpaknin-
gen har betydning for oppfattelsen av gavens 
verdi. 

– Undersøkelsen forteller at det er viktig 
for forbrukerne å gi bort fine gaver. Nær to 
av tre synes det er viktig at gaver de skal gi 
bort har en fin innpakning, og blant kvinner 
mener hele 77 prosent at det er viktig. De 
oppgir likevel at de er mindre opptatt av 
innpakningen på gaver som de mottar selv, 
sier Kjørven.

Men forbedringspotensialet er stort: Kun 
halvparten av forbrukerne mener at butikk-
ansatte er flinkere enn folk flest til å pakke 
inn gaver. 

Én av tre mener at gaveinnpakningen de 
får i butikken ikke innfrir til forventningen, 
verken når det gjelder selve innpakningen 
eller materialene som brukes. Mange velger 
også å pakke butikkinnpakkede gaver inn på 
nytt når de kommer hjem. 

– Å havne i den gruppen butikker hvor 
forbrukerne velger å pakke gavene inn på 
nytt fordi de ikke liker innpakningen, kan 
være direkte ulønnsomt. Da blir gaveinnpak-
ningen en kostnad som også gir misfornøyde 
kunder, sier Kjørven. 

Valg av gaveinnpakning og poser reflek-
terer butikkenes profil, og har betydning for 
kundenes oppfatning av butikken.

– Man benytter ofte gavepapiret til å pro-
filere butikken, men det er en hårfin balanse 
i forhold til å profilere logoen og levere noe 
kundene setter pris på. Undersøkelsen viser at 
langt de fleste foretrekker en nøytral innpak-
ning uten logo.

Kvinner, og da særlig eldre kvinner, bruker 
mest penger på gaveinnkjøp, og handler 
gjerne presanger på vegne av hele familien. 
Ifølge undersøkelsen foretrekker én av fem å 
handle i butikker som kan tilby fin innpak-
ning.

– Dette kan være et viktig konkurranse-
fortrinn i forhold til nettbutikker, som ikke i 
like stor grad kan tilby denne typen service. 
Mange velger butikk i forhold til hvor god 
butikken er til å pakke inn gaver, og det skal 
ikke så mye til for å skille seg ut. Sørg da 
også for opplæring til de ansatte, så det ikke 
svikter i det siste leddet. Innpakningen kan 
gjøres til et kjennetegn, sier Kjørven. 

Undersøkelsen viser også at mange 
kunder kan tenke seg å betale for gaveinnpak-

ningen, forutsatt at de på forhånd ser hva de 
betaler for.

– Her kan det være lurt å vise fram eksem-
pler eller bilder. En enkel krem til en hundre-
lapp kan framstå finere og mer eksklusiv med 
en forseggjort innpakning. Da blir det også 
mer stas å gi den bort som gave.

Selv om to tredeler forventer at innpaknin-
gen skal være gratis, svarer halvparten at de 
kan være villige til å betale hvis de tydelig kan 
se forskjellen. 

– Innpakningen løfter innholdet, og 
lager du en gaveinnpakning som er så fin at 
kundene snakker om det, så er jo også det en 
form for markedsføring.

Tone Kjørven tror ikke kundene er villige 
til å betale for den innpakningen som tilbys 
i butikkene i dag, men mener at det er beta-
lingsvilje for en ekstra fin innpakning. 

– Kanskje bør butikkene gjøre begge deler: 
tilby gratis innpakning med butikkens logo, 
og en ekstra fin innpakning uten logo som 
de tar betalt for? Da klarer man kanskje å 
omgjøre emballasjekostnaden til en inntekt 
og samtidig få flere fornøyde kunder, foreslår 
hun.

Prikken over i-en
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� profil

Youtube-søstrene

Søstrene Nicola og Samantha Chapman står bak makeup-kostene 
Real Techniques.
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Youtube-søstrene
Millioner av mennesker ser sminke-
videoene til Sam og Nic Chapman 
på YouTube. De står også bak 
makeup-kostene Real Techniques.

tekst: Kristine rødland

foto: real techniques og masq Cosmetics

Samantha og Nicola Chapman vokste opp 
med mye makeup i sin nærmeste familie. 
Tanten var en kjent makeup-artist i London. 
Moren likte å prøve ut forskjellige farger og 
sminketeknikker på seg selv, mens søstrene 
eksperimenterte på hverandre. Begge ble da 
også etter hvert makeup-artister.

Storesøsteren Samantha har jobbet frilans 
i London for mange kjente sminkemerker, 
og gjort alt fra motevisninger og fotoshoots 
til demonstrasjoner i butikk. Lillesøsteren 
Nicola har drevet med mye av det samme, 
men på sin egen måte.

YouTube-eventyret startet i 2008, da Sam 
var gravid med sitt andre barn, og hadde 
flyttet tilbake til hjembyen Norwich for å 
fokusere på å være mor. Hun ville lære en 
venninne å legge sotet øyesminke, og satte 
sammen en beskrivende video, som hun av 
praktiske hensyn la ut på YouTube. 

– YouTube var ganske nytt på denne tiden, 
og jeg visste lite om hvordan det fungerte. 
Videoen var i utgangspunktet ment for én 
person, men hadde plutselig 300 visninger, 
og folk fra hele verden begynte å kommen-
tere. Jeg ble bitt av basillen, og fikk lyst til 
å lage flere sminkevideoer, forteller Sam til 
KOSMETIKK.

Siden Sam var åtte måneder på vei, 
trengte hun etter hvert hjelp av lillesøsteren 

for å kunne opprettholde en jevn videopro-
duksjon. Det var et smart trekk. Søstrene 
utfylte hverandre perfekt, og YouTube-kana-
len deres, Pixiwoo, fikk stadig flere følgere. 

I 2010, da Pixiwoo hadde rundt 30 000 
abonnenter, ble søstrene kontaktet av et 
selskap som ville skape et børstemerke 
rundt personlighetene deres. Resultatet ble 
makeup-kostene Real Techniques, som har 
tatt verden med storm. 

– Da de ringte, trodde vi først det var en 
spøk. Men vi ble skikkelig tent på idéen da 
vi fant ut at de kunne skape helt fantas-
tiske, syntetiske børstekvaliteter. Vi liker 
å jobbe med syntetiske børster. De er 
dyrevennlige og like gode som naturhår. 
I tillegg er de lettere å holde rene, og har 
bedre holdbarhet. Du kan bruke disse 
børstene mye lenger, forklarer Nic.

Børstemerket ble lansert i 2011, og dis-
tribueres i Norge av Masq Cosmetics, som 
springer ut av Strindberg AS.

Å bruke riktig redskap er viktig for en 
makeup-artist, men blant vanlige forbru-
kere er det mye usikkerhet rundt børster. 
Med YouTube kan man spre kunnskap om 
denne typen redskap, og gjøre profesjonelle 
makeup-teknikker tilgjengelige for folk flest.

Søstrene Chapman lanserer nå sine 
mykeste og mest eksklusive børster noen-
sinne. Kolleksjonen heter Bold Metals, og 
finnes i fargene rosegull, gull og sølv. Hver 
farge har sitt eget bruksområde: Sølvbørstene 
brukes til å legge øyesminke med. Gullbør-
stene er beregnet til baseprodukter, mens 
børstene i rosegull brukes til å ta på pudder.

– Hvert børstehår avsluttes i en spiss som 
etterlikner ekte hår. Børstene tar opp riktig 
mengde produkt og fordeler det jevnt på 

Børstekolleksjonen 
Bold Metals er den 
nyeste og mest eks-

klusive lanseringen.
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huden. I tillegg ligger de tungt og godt i hånden, sier søstrene. 
De bruker mye tid på å markedsføre den nye kolleksjonen, og 

har laget instruksjonsvideoer som viser hvordan alle børstene skal 
brukes. 

– Hvordan er det å jobbe så mye, og så tett sammen, som søstre?
– Vi krangler mye! Når man reiser og jobber sammen med nære 

familiemedlemmer, kjenner man hverandre godt, og det er lett å 
miste beherskelsen. Manageren vår må ofte være megler. Men vi er 
veldig heldige som får oppleve dette eventyret sammen, sier de.

Begge søstrene bor nå i Norwich, bare sju minutter fra hveran-
dre. De regnes for å være Storbritannias største skjønnhetsbloggere, 
og skriver også på nettstedet pixiwoo.com. 

Hver fredag legger de fortsatt ut en ny sminkevideo på YouTube. 
De er ikke redde for å vise seg fram uten makeup, og har en folke-
lighet som gjør at mange kvinner kan relatere seg til dem. Utstyret 
de jobber med er enkelt: Et web-kamera og en Mac med innebyg-
get programvare for redigering er alt de trenger for å lage sine 
populære sminkevideoer. 

– Denne typen utstyr gir en råhet og ærlighet i uttrykket som jeg 
tror folk liker. Det blir litt som å se på reality-TV, mener Sam.

– Hva er hemmeligheten bak YouTube-suksessen?
– Det spørsmålet får vi ofte, og vi har ingen gode svar. Men det 

er viktig å være helt og fullt seg selv. Folk forventer gjerne å få 
suksess over natten, men det er ikke sånn det skjer. Man må bygge 
seg opp over tid. Det lastes opp 24 timer med video hvert minutt 
på YouTube. Med andre ord er det veldig mange mennesker som 
ikke får suksess. 

Kanskje trenges det rett og slett litt magi. Men man kan ikke 
flyte på flaksen i all evighet, folk må like det som legges ut, fram-
holder Samantha Chapman.

Søstrene Chapman var i Oslo på et event i regi av MASQ, se flere bilder bak 
i bladet. Fra venstre: eier av MASQ, Stein Aronsen, konferansier Marianne 
Jemtegård, Nicola Chapman, innkjøpssjef i MASQ Terje Skjefstad, Samantha 
Chapman og frisør Kristine Svanem. 
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The famous Seche Vite™ dry fast top coat is widely acknowledged as 
the world’s fi nest top coat. Specially formulated to penetrate through 
nail lacquer, forming a single solid coating over the nail plate for a 
much more durable fi nish.

@SecheNails

Seche

HELLO NORWAY!
The award winning 
Seche Vite Top Coat is 
now available at Kicks, 
H&M and Lindex.

J. Nordström Handels AB   Tel +46 8 544 81 544   www.noab.se
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butiKKinnredning

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

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

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

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

CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 22 65 88 00
Tlf: 900 64 227
post@cosmie.com
CosMie AS er på Facebook

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

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

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

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

Everyhair Norge AS
Postboks 129
3401 Lier
Tlf: 32 81 33 00
Fax: 32 81 33 01
post@everyhair.no
everyhair.no

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

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

KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Tlf: +46 8 534 88 500
Fax: +46 8 534 88 529
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

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

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

MASQ AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen
Tlf: 23 03 63 10
Fax: 23 03 63 11
post@masq.no
masq.no

Neglakademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

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

norcosmetics.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norliner Scandinavia
Hotvetveien 24G
3023 Drammen
Tlf: 22 33 12 00
post@norliner.no
norliner.no
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 GREEN PEEL®
fra serien med

ANTIRYNKE DAGKREM MED 
INFRARØD OG UV BESKYTTELSE. SPF 20

NYHET!

www.kerstinflorian.no

Prøv våre 
pleiende 

hårprodukter!

Fuktende og styrkende 
produkter som gir tykkere 
och fyldigere hår.

www.biovital.no

Eksklusiv massasjegel med champagneduft

22 50 33 77 (4)
post@cosmederm.no

Nyhet i
Norge

VIL DU BLI FORHANDLER? KONTAKT OSS PÅ: 22 06 08 10 / ORDRE@NORCOSMETICS.NO • WWW.NORCOSMETICS.NO

•	 Hyaluronsyre
•	 Kollagen
•	 Peptider
•	 Vitamin	C,	K	og	E
•	 Økologiske	oljer
•	 Planteekstrakter

22	50	33	77	(4)
post@cosmederm.no

Voyas evolusjon er i gang. Nå lanserer de sin 
kroppsserie i helt ny forpakning. Økoluksus på 

sitt beste. Sertifisert av Soil Association.

www.voyaorganics.no

KOSMETIKK
Ønsker du å annonsere 

her? Ta kontakt med 
Kristine Rødland, 
tlf 909 65 259 eller 

krrodland@gmail.com
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�bransjen Av Kristine Rødland

mAsQeball
MASQ Cosmetics, som er en del av Strind-
berg AS, inviterte i mars til bransjefest på 
Ballroom i Oslo. Representanter fra de ulike 
merkevareleverandørene var til stede for å 
informere om sine produkter. 

På gjestelisten stod innkjøpere og kategori-
ansvarlige fra de ulike kjedene, representanter 
fra salongene og den øvrige handelen, samt 
selvfølgelig bloggere og presse. Underhold-
ningen var av det pirrende slaget, det er ikke 
ofte vi opplever flammesluking og trapesartis-
teri på fest! 

Fagdag
Beauty Products fikk i 
april spennende besøk 
av Fernando Bouffard og 
Petru van Zyl, som står 
bak hudpleieserien pHfor-
mula. Her omkranser de 
Grethe Marie Grimen, 
som er produktansvarlig 
for merket. 

Glade prisvinnere
Solis jublet da StimuLash 
Fusion stakk av gårde med 
den gjeveste prisen under 
Norwegian Cosmetic 
Award (NCA) i mars. Det 
populære vippeserumet 
ble kåret til Årets Produkt! 
NCA arrangeres årlig av 
Kosmetikkleverandørenes 
forening.

Makeupmerket Nicka K er nytt hos MASQ.

Bloggerne moret seg med masker.

Kveldens 
underholdning!

Stylist Jan Gunnar Svenson og hårstylist Doan Tran.

Stylist Erlend Elias Bragstad. Makeupartist Stephan Ulvund Øien.



VIL DU BLI FORHANDLER AV

årets maskara?
KONTAKT OSS PÅ 22 06 08 10 ELLER ORDRE@NORCOSMETICS.NO

NOR COSMETICS AS • ARNSTEIN ARNEBERGSVEI 30, 1366 LYSAKER • 22 06 08 10 • POST@NORCOSMETICS.NO • WWW.NORCOSMETICS.NO

FØR ETTER

Les mer på 
Tlf. 40 00 40 79  E-post: post@easyupdate.no

Programvare kasse

Din salong

* etableringskostnader kommer i tillegg

Online timebestilling

Fra 299,- pr. mnd.*

Fra 299,- pr. mnd.*

Gjør dine ledige timer 
tilgjengelige på mobilen 
kun 149,- pr. mnd.
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KOSMETIKK

Ca. 1000 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt 
med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. 

www.exuviance.no/behandlinger

Returadresse: KOSMETIKK, SOlvEIEn 110 C, 1162 OSlO

Ko
sm

et
ik

k 
2/

20
15

2 | 2015

Hyaluronsyre: 
Sukkertrend  
for huden

Lancôme fyller 80 år
Vekstvinneren Vita

solpleie
hår

Negler
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Bitchn’ Brows


