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Jan tHoMas  
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Unik verdensnyhet!
Neglelakken alle vil ha med seg hjem i 2014!

VI SØKER FORHANDLERE

Om du ønsker å bli forhandler av
Lac & Cure, ta kontakt med oss!

www.aquanovo.no/lacandcure

Fremtidens
   neglesystem:

- Lett å påføre
- Høy dekkevne

- Tørker på 60 sekunder

- Lang holdbarhet
- Høy fargestabilitet

- Optimal glans

- Beskytter og pleier neglen
- fjernes uten aceton

 

kunden gjør det selv

meget god fortjenste!

flott markedsmateriell!

100% løsningsmiddelfri
Tykner ikke i flasken
- kan brukes til siste dråpe

Kirkegata 6, 2821 Gjøvik   -   Telefon: 63 85 77 11  -  www.aquanovo.no

Starter kit

- med norsk
bruksanvisning!

Returadresse: KRistine Rødland, solveien 110 C, 1162 oslo
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Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr. 
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne 
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk 
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske pro-
dukter, men ingen har kommet i nærheten av originalen. 
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling 
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff 
som finnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å mi-
nimere fine linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!

Exuviance Age Reverse er en komplett hudpleieserie med 
enestående resultater som blant annet inneholder Neo- 
GlucosamineTM og retinol, som styrker matriksen som omgir 
kollagencellene. Hudens underliggende struktur blir fyldig, og 
huden ser fastere ut. Rynker og fine linjer reduseres innen-
fra og ut. I tillegg øker cellefornyelsen, og ujevn pigmente-
ring reduseres. Peptider stimulerer kollagendannelsen. AHA 
og PHA stimulerer de kollagenproduserende cellene. PHA 
styrker dessuten hudens beskyttelsesbarriere. E-vitamin samt 
antioksidanter fra chardonnaydrue og granateple beskytter 
huden mot daglige miljøangrep. Dessuten inneholder produk-
tene kamille, ginseng, bærekstrakt og hyaluronsyre (kroppens 
naturlige fuktbærer). Inneholder ikke parabener!

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

En ny epoke 
innen hudpleie
som får huden 
din til å stråle!

Det beste fra forskning og vitenskap. 

Det beste fra naturen. Det beste for huden din.

Hva er det som 
gjør Exuviance 
til et så unikt 
hudpleieprodukt?
Exuviance er en hudpleieserie 
som virkelig gjør underverker for 
huden din. Våre produkter holder 
huden ung og sunn og reduserer fine 
linjer og uønskede aldringstegn. 
Vi har også produkter som hjelper 
mot akne og uren hud, og som 
normaliserer ujevn hudpigmentering.

Resultat

FøR

ETTER

Resultat etter 12 ukers 
bruk av Age Reverse.Du får fantastiske resultater 

til en svært rimelig pris.

Attraktiv pris

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

Bakgrunn

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

Prisbelønnet

Våre forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. 
Ingen har laget noe tilsvarende før, og ingen får kopiere 
dem. Vi har over 120 patenter.

Patent

Exuviance bygger på mer enn 40 års 
medisinsk forskning på hudpleie.

Trygghet
Kjøp alltid dine Exuviance-produkter fra 
en autorisert klinikk med dette merket. 
Da får du profesjonell veiledning og er garantert 
originale Exuviance-produkter. Dette er din trygghet.

Sikkerhet

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

Exuviance brukes av hudleger og hudterapeuter over hele verden. Ring 22 42 77 77 for mer informasjon om din nærmeste forhandler. www.exuviance.no
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FoRsiDeBiLDe:Julia stegner er 

kalenderpike for maybelline, som 

blir 100 år i 2015. Publisert med 

tillatelse fra L’oréal Norge.

Gayas makeupartist Keren Shacham. Brudefrisyre fra Dolce & Gabbana.

Rosa er en trendfarge for våren.



Rosa er en trendfarge for våren.

www.nimueskin.com

What is the difference between a normal facial and an active treatment?
With a normal facial, the emphasis will be on pampering the client.  Some focus will be on 
the clients’ symptoms such as: dehydration, sensitivity or an oily condition. However, with an 
“active” treatment clients can expect the focus to be on the cause of the symptoms. Treatments 
are therefore result orientated.

What type of active treatments will be offered in a Nimue appointed salon?
Rejuvenation treatments are offered to target anti – ageing and to improve the general health 
of the skin.  Advanced treatments will focus on pigmentation and problematic skin conditions 
and specialised treatments will directly target fibroblasts to produce collagen formation to treat 
ageing skin.

Is it possible to treat the skin at home to maintain the results after a salon treatment?
It is a necessity to follow- up with active products at home to prepare the skin for an active 
treatment in a salon  and to maintain the results achieved.

What are the actives used in these advanced active products?
Mainly a combination of Alpha Hydroxy Acids (glycolic, lactic and citric) are used in a specific 
concentration and an altered pH that will not sensitise the skin.  For more oily skin conditions, 
Beta Hydroxy Acids are combined with Alpha Hydroxy Acids.

Which products in the Nimue home care range have a high concentration of these   
active ingredients and how often should one use this?
The Nimue Active Lotion is suitable for normal to dry skin and Nimue  Active Gel for an oily skin. 
It should be applied every second night under the appropriate night cream. This can be seen as 
the “medicine “ for the skin. However, these are the products with the highest concentrations 
of active ingredients and is part of Nimue phase 2 protocol. In phase 1 the home care products 
will have lower concentrations of actives. Naturally the client will commence with Nimue phase 
1, then add phase 2 into her homecare routine, and phase 3 will follow in which the client will 
receive active treatments.
 
What other actives will compliment the Alpha and Beta Hydroxy Acids?
Fruit enzymes in the Nimue exfoliating enzyme will be the product to further enhance the 
effectiveness of the Alpha and Beta Hydroxy Acids.

What is the difference between fruit acids and fruit enzymes?
The Alpha Hydroxy Acids (glycolic, lactic, citric) will reduce the bonds (cement) between dead 
stratum corneum cells, while the fruit enzymes will dissolve the “lifted” dead cells. These two 
actives work in synergy to ensure a deep exfoliation without any form of irritation.
  

active lotion
Active Lotion is formulated with a high concentration of Alpha Hydroxy 
Acids as an intensive treatment for increased cell turnover to restore 
skin suppleness, clarity and texture. This active treatment optimises 
skin rejuvenation and skin health.

skin conditioner
Specially formulated to help restore the healthy epidermal appearance 
of the skin, whilst assisting in refining the texture of the skin. The skin 
will feel refreshed and revitalised.

gauze
An essential part of the 
application of Nimue Skin 
Conditioner to enhance 
results.

get active!
be intelligent,

For further enquiries contact  0861 22 66 88   email:infosa@nimueskin.co.za

LEST GET ACTIVE A4 ADVERT.indd   1 15/9/08   4:51:19 PM

Active lotion
Aktive Lotion er formulert med en høy konsentrasjon av 
Alpha Hydroxy Syrer som en intensiv behandling for å øke 
cellefornyelsen og gjenopprette en fyldig, smidig jevn 
hud-struktur. Denne aktive behandlingen gir optimal 
hudforyngelse og bedrer hudens helse.

Nimue gasbind
En viktig del av 
påføringen av Nimue 
Skin Conditioner for å 
få optimale resultater.

     

     www.beautyproducts.no
        Facebook: Beauty Products Norway AS
       tlf 23 19 10 00

Nimue Derma-cosmeceutical hudpleieserie er basert på 4 behandlingsprinsipper. Aktive ingredienser gir
effektene som kreves under hvert prinsipp.
Nå er det mulig å reversere tegn på hudaldring ved å behandle årsaken og ikke bare symptomene med 
hjelp de fire Nimue Behandlingsprinsippene!
1. Hudforyngelse – ingredienser som aksellererer eller stimulerer en fysiologisk funksjon og lager en
 strukturell forbedring i huden. 
2. Gjenopprette - ingredienser som gjenoppretter ubalansen i en fysiologisk funksjon.
3. Antioksidasjon – ingredienser som hemmer eller nøytraliserer effekten av frie radikaler
4. Solbeskyttelse – solfiltre og avanserte ingredienser som vil redusere eller forebygge de skadelige      
  effektene av UV stråler og sikrer en generell forbedring av huden.

FIRE UNIKE HUD KLASSIFIKASJONER
Nimue tilbyr gode løsninger for spesifikke problemer til de forskjellige hudtilstander. 
Som et resultat av dette differensierer Nimue seg som en Derma-cosmeceutical serie for en dramatisk 
forbedring av alle hudklassifikasjoner:
miljøskadet-/solskadet, akne, hyperpigmentert og sensitivisert hud.
Nimue jobber kontinuerlig med forskning for å utvikle de beste ingrediensene til din hud!

Hos din Nimue hudterapeut vil du få veiledning til å finne 
produktene som du skal bruke i fase 1,2 og 3.

For å lese mer om de forskjellige fasene og Nimue hudhelsesystem,  
gå inn på www.beautyproducts.no/nimue
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KOSMETIKK

«Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg 
helt sikkert!» sa Pippi Langstrømpe. En vel-
dig selvsikker og kjekk innstilling, som bør 
inspirere mange kvinner. 2014 blir for meg 
et år i Pippis ånd, med mange nye oppgaver. 

Jeg tar over som utgiver av KOSMETIKK, 
og får dermed et totalansvar for bladet, både 
redaksjonelt og økonomisk. Overtagelsen 
innebærer noen nye arbeidsoppgaver, og 
en veldig bratt læringskurve i forhold til å 
trykke og distribuere et blad. Så langt har 
det vært veldig givende og moro. 

KOSMETIKK har en unik posisjon i 
floraen av norske fagblader. Det sendes 
adressert ut til parfymerier, apoteker, frisør-
salonger, hudpleieklinikker og kjedebutik-
ker som fører kosmetikkprodukter. Enkelte 
helsekostbutikker mottar også bladet, og jeg 
har et ønske om å inkludere flere slike. 

Ikke bare satser helsekostbutikkene stadig 
sterkere på skjønnhetsprodukter. Parfymeri-
ene og hudpleieklinikkene inkluderer også 
stadig oftere supermat og kosttilskudd i sitt 
sortiment. 

Det ytre henger sammen med det indre, 
og det er en gjengs oppfatning at kostholdet 
påvirker kroppen, huden og utseendet. I 
tillegg gir kosten energi til dagens mange 
gjøremål, og er det noe hver og én kan 
trenge mer av, er det nettopp energi! 

Jeg har mange planer og ønsker for 
KOSMETIKK. Bladet skal blant annet få en 
sterkere tilstedeværelse på nett, med en bedre 
og mer oppdatert hjemmeside. 

Dette kommer av praktiske grunner til å 
skje litt over tid, men allerede nå kan dere se 
en rekke endringer i det trykkede produktet. 

KOSMETIKKs grafiske designer Sølvi 
Murvold Elstad har laget en ny, flott logo, 
og gitt hele magasinet en renere, lettere og 
mer moderne look. Akkurat slik vi synes et 
fagblad for skjønnhetsbransjen bør se ut! 

Vi håper dere liker den nye layouten, og 
blir i tillegg glade for å få tilbakemeldinger 
på ting som kan gjøres bedre. Husk at vi er 
til for dere!

Å overta et blad innebærer også mange 
praktiske oppgaver. For å sikre at bladet 
kommer fram til beslutningstakerne i 
bransjen, og de som ellers ønsker å lese 
det, har jeg ryddet i distribusjonslisten. 
Mange navn er tatt bort, og nye er lagt til. 

Kjenner dere noen som fremdeles ikke 
mottar bladet, men som bør stå på listen, 

er jeg takknemlig for tips! Har jeg kommet 
til å stryke noen som har lyst på bladet, ber 
jeg også om at dere sender meg en mail, så 
fører jeg dere opp igjen.

I en overgangsperiode skal jeg også prøve 
meg som annonseselger – noe som er en ny 
og uvant rolle. Men jeg kaster meg ut i det, 
fram til en ny selger kommer på plass. Dere 
som er på leverandørsiden vil da finne ut at 
jeg har flere hatter når jeg ringer. Men forde-
len blir kanskje at vi snakkes litt oftere? 

I løpet av de siste ukene har jeg hatt 
mange inspirerende møter med bransje-
folk, og besøkt flere messer. Artikler basert 
på idéer fra disse messene vil dukke opp i 
KOSMETIKK gjennom hele året. Health 
& Beauty Scandinavia ble en vellykket 
happening for hudpleieklinikkene og deres 
leverandører. En bildereportasje står på trykk 
i denne utgaven av bladet.

En av foredragsholderne på messen var 
dr. Miguel Stanley, som er tilknyttet det 
nye, norske hudpleiemerket Čuvget. Han er 
såpass overbevist om at kostholdet påvirker 
huden, at han har lansert en blodprøve som 
viser hva hver enkelt bør la være å spise. 

Mine blodårer gjemte seg for sprøytespis-
sen slik at jeg dessverre ikke fikk tatt prøven. 
Men systemet er spennende, og legger til 
rette for en vitenskapelig og individuell 
veiledning i forhold til mat. Oslo Hudpleie-
klinikk har allerede begynt å jobbe med 
metoden.

Etter mange år som kosmetisk tannlege 
har dr. Stanley for øvrig konkludert at 
skjønnhetsbransjen mest av alt handler om 
lykke: Vi selger selvtillit – får mennesker til 
å føle seg gladere, vakrere og tryggere på seg 
selv. 

Ikke dårlig det?

Ansvarlig utgiver:

Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022

Postadresse:

Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS

+47 924 43 696

murvold@auroradm.no

Trykk:

Grøset Trykk AS

Ny start

          Skjønnhetsbransjen handler 
mest av alt om lykke„“

1 | 2014
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Vær obs på 
aluminium! 
Antiperspiranter gir mer 
aluminium i kroppen 
enn noen andre kilder. 
Mattilsynet anbefaler nå å 
begrense bruken av anti-
perspirant med aluminium, 
og legger press på EU for å 
få en europeisk regulering 
av aluminium i kosmetikk.

– Når det gjelder tilset-
ningsstoffer, matemballasje 
og liknende, er det satt 
i verk mange tiltak for å 
begrense mengden alumi-
nium forbrukerne ekspo-
neres for. Det er nå på tide 
å ta et tilsvarende grep på 
kosmetikkområdet, sier 
Merethe Steen, seksjonssjef 
i Mattilsynet.

micro-
needling
Beauty Products tilbyr 
nå Skinpen, som stik-
ker tusenvis av små 
hull i huden. Pennen 
stimulerer dermed 
hudens evne til å pro-
dusere nytt kollagent 
vev. I tillegg bidrar 
perforeringen til å sluse 
behandlingsserum 
lenger ned i huden. 
Behandlingen utføres 
av hudterapeuter, tar 
kun 15 minutter, og 
kan gi litt forbigående 
rødme i ansiktet. Over 
en periode på fire uker 
skal den forynge og 
stramme opp huden. 
Pennen kan også brukes på strekk-
merker, arr og aknearr.

Fargeglade toalettmapper
Anne Kristine Mykjåland og 
Ragnhild Naglestad står bak tilbe-
hørsmerket Lulu’s. De lager vakre 
toalettmapper og sminkepunger 
som ikke bare selges i parfymeri, 
men også i mange hudpleie-
klinikker. Jentene forteller til 
KOSMETIKK at sistnevnte er en 
voksende kundegruppe:

– Mange salonginnehavere 

ønsker å utvide sitt produkt-
sortiment, og da er dette midt i 
blinken, sier de.

For våren satser de på toalett-
mapper i ekte skinn, i deilige 
iskrempasteller som rosa, gult og 
pistasjegrønt. De utvider også sor-
timentet med flere typer vesker. 
Lulu’s begynte som en klesbutikk, 
og holder til i Kristiansand.

Hudpleie med 
spirulina 
Superalgen spirulina finnes i Skin Best, som er 
Biotherms store hudpleienyhet for våren. Algen  
inneholder mye protein og aminosyre, og er et av 
de sunneste kosttilskuddene som finnes. I tillegg 
inneholder samtlige produkter i Skin Best-serien 
astaxanthine, som er en kraftfull antioksidant. Serien 
består blant annet av CC-krem og Serum-In-Cream, 
som kan brukes i stedet for fuktighetskrem på varme 
sommerdager.

Skin Best består av åtte produkter som lanseres til 
samme tid. Ikke hverdagskost for Biotherm!
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Ilse Jacobsen spa
Ilse Jacobsen er ikke lenger 
bare synonymt med regntøy, 
klær og gummistøvler. Den 
danske livsstilsdronningen 
har åpnet et flott kurbad 
i hjembyen Hornbæk på 

Nordsjælland. Samtidig 
bringer hun spaopplevelsen til 
baderommet med 16 retail-
produkter som produseres av 
danske Dermapharm. Pro-
duktene inneholder ingredi-

enser fra den danske naturen, 
og skal etter planen selges i 
livsstilsbutikker, hotellkjeder, 
hudpleieklinikker og spa.

Linda Wickmann 
for Max Factor
Linda Wickmann er ny, ansvarlig makeup-
artist for Max Factor Norge. Hun vil stå 
for opplæring i møte med forbruker – både 
ute i butikk, og gjennom digitale kanaler. 
I tillegg vil hun videreutvikle Max Factors 
makeupakademi, som tilbys eksklusivt til 
kunder.

Linda jobber til daglig med motema-
gasiner, kampanjer og reklame, og er en 
selvskreven makeupartist når store mote-
visninger skal arrangeres. I tillegg styler 
hun kjente artister som Marion Ravn, Lise 
Karlsnes, Maria Mena og Lene Marlin. 
KOSMETIKK gratulerer Linda med den 
nye og spennende utfordringen!

Kosmesøytisk nyhet
Hudpleieserien Filorga inneholder ingredienser 
fra medisinske antiage-behandlinger som fillers, 
glykolsyrepeelinger og mesoterapi. Det dreier seg om 
hyaluronsyre og NCTF. Dette er en cocktail av vita-
miner, aminosyrer, mineraler og antioksidanter som 
er typisk for mesoterapi, der huden tilføres nærings-

stoffer gjennom mange ørsmå injeksjoner.
Engelschiøn Marwell Hauge er leveran-
dør, mens KICKS har enerett på å selge 

serien.

Franske Filorga byr på spennende 
spesialprodukter innen antiage.

Parfymelle 
legges ned
Fra og med august forsvinner den 
tradisjonsrike parfymerikjeden 
Parfymelle fra gatebildet. 
– Våre eiere har besluttet å satse på 
heleide franchise-butikker innen to 
konsepter – VITA og VITA Exclu-
sive – og via en sentral distribusjons-
plattform. Det betyr at alle våre 20 
egeneide Parfymelle-butikker legges 
over til det selektive konseptet VITA 
Exclusive 1. august 2014. Paral-
lellt legges Parfymelle-kjeden ned, 
da resterende medlemmer ikke så 
interesse i å kjøpe resten av kjeden, 
uttaler konsernsjef Roar Arnstad i 
Cosmetic Group AS til KOSME-
TIKK.
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Arts & Crafts har designet en smykkeserie 
spesielt for den landsdekkende 
kosmetikkjeden VITA. For Arts & 
Crafts er dette en mulighet til å få 
totaldistribusjon i Norge, gjennom 
VITAs 150 butikker. Smykkeserien 
har fokus på enkelt design og gode 
materialer. Det norske smykke-
merket vil også være representert i 
VITA Exclusive-butikkene med et 
større utvalg designsmykker.

Luksus for håret
Det eksklusive, spanske hårpleiemerket 
Miriam Quevedo er på full fart inn i norske 
frisørsalonger. Gry Marie Bagøien i Pretty-
good begynte å jobbe med merket i høst, 
og var nylig finalist i Costume Awards, der 
leserne av bladet kårer sine favoritter. Produk-
tene inneholder pleieingredienser som hvit 
kaviar, økologisk arganolje og mikronisert 24 
karat gull.

Lac & Cure er en lysherdende 
neglelakk som kun fester seg i 

neglens overflate, og som derfor 
ikke skader den naturlige 
neglen. I startpakken følger det 
med LED-lampe, og kunden 
legger lakken enkelt selv. Se 
mer på aquanovo.no.

Gelélakk 
med ny vri

For tenåringer

Ann-Kristin Stokke fra Skintific og 
Dr. Claudia Aguirre.

Dermalogicas nye 
Clear Start-serie for 
ung og uren hud er 
nå på plass i utvalgte 
hudpleieklinikker og 
apotek. 

– Ungdomsakne er 
forskjellig fra vok-
senakne. Tenåringer 
har fetere hud på grunn 
av puberteten, og siden 
huden er umoden, klarer 
den ikke å håndtere 

oljen. Dette fører til komedoner og 
betente utbrudd. I tillegg har akne en 
tendens til å være arvelig, forklarer Dr. 
Claudia Aguirre fra Dermalogica. 

The Thief 
åpner spa
Det knytter seg store forvent-
ninger til det supereksklusive 
Thief Spa, som åpner midt 
i mars i Oslo. I en intim 
atmosfære inspirert av norsk 
natur, byr spasjef Anette Ose 
på badsturitualer som tyrkisk 
hamam, marokkansk rhassoul 
og tysk aufguss. 
Spamenyen er variert og 
rikholdig, med behandlinger 
fra Babor, Carita, Voya og 
Priori. I tillegg kommer det en 
nyutviklet hodebunnsmassasje 
med eteriske oljer fra Keune. 

Smugtitt på Thief Spa.

VITA satser på smykker
Smykkeserien 
VITA by A&C.
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Se www.silverlines.no for mer informasjon! 

Ny Dansk naturlig hudpleieserie  
– Nominert til Danish Beauty Award 

Se www.silverlines.no for mer informasjon! 

Ny Dansk naturlig hudpleieserie  
– Nominert til Danish Beauty Award 

I desember kåret 
Dagens Næringsliv 
kosmetikkselskapet 
Cover Brands AS til 
årets Gaselle i Oslo. 

Cover Brands selger 
kosmetikk på nett, og 
har i tillegg agenturer 
på nisjemerker som 
The Balm og Billion 
Dollar Brows. Siden 
studiekameratene 
Tone Elisabeth 
Pettersen og Anders 
Julian Faugli startet 
nettbutikken i 2009, 
har omsetningsvek-
sten vært på svim-
lende 2244 prosent. 

Gaselle-kåringen er 
basert på godkjente 

regnskaper, og det er 
et krav at omsetnin-
gen minst må være 
doblet over fire år. 
Regnskapene fra 
2009 til 2012 er 
grunnlaget for 
Gasellene 2013.

Ny frontfigur
Hudpleiemerket Nuxe, som kun forhandles 
i apotek i Norge, har inngått et samarbeid 
med bloggeren og modellen Camilla Pihl. 
Hun blir dermed deres ambassadør i Norge.

Camilla skriver at hun selv har brukt og 
elsket merket i mange år, og at hun er en 
stor tilhenger av dets fokus på naturlige 
ingredienser.

Cover Brands ble gaselle

Anders Julian Faugli og Tone Elisabeth 
Pettersen.

The Balm slår an 
i parfymerier som 
vil tenke nytt.
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Det ligger penger i øyebrynstyling 
hvis du blir skikkelig god til å forme 
bryn. Fred Hamelten har åpnet opp 
dette markedet i Norge, og presen-
terer nå sin nye produktserie.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristine Rødland, Berit solstad og  

produsentene

Fred om:
Brynbransjen
– Jeg begynte med øyebryn mens Norge sov. 
Det var ikke noe fokus på bryn den gangen, 
så min kone Tina mente vi burde «hogge trær 
og lage vei». Det har vi gjort! Jeg er stolt av å 
kunne si at vi har åpnet opp dette marke-
det, og laget en stor bransje ut fra nesten 
ingenting.

Frisørene er proffe på hårklipp og farge – 
for dem er bryn en tilleggstjeneste. Hudtera-
peutene er proffe på hud – for dem er også 
bryn en tilleggstjeneste. Men bryn kan være 
lukrativt hvis man satser og blir god. Noe 
stadig flere finner ut. 

Nå er det mange som driver og ødelegger 
øyebrynene til folk, og de har begynt å kalle 
seg for øyebrynstylister! Det er ikke lenger 
rolig i denne bransjen, det er kaos.

Fred om:
Hamelten Stars
– Jeg har nesten tre års venteliste, og kunne 
hatt fire år hvis jeg ville. Folk bestiller time 
nå for 2017. Nesten hele Norge ønsker å gå 

til meg, men jeg er bare én mann. 
Derfor har jeg startet mitt eget 
Eyebrow Academy, der jeg utdanner 
nye øyebrynstylister. Jeg kaller dem 
Hamelten Stars. 

Kurset tar fra åtte til ti måneder, og 
avsluttes med eksamen. Da viser elev-
ene fram tre modeller med forskjellig 
vanskelighetsgrad på brynene, og 
jeg vurderer selv hver eneste modell. 
Jeg ser på før- og etterbilder, og gir 
stjerner i forhold til jobben som er 
gjort. De får fra én til syv stjerner. 
Og de er ikke dårlige, de som bare 
får én stjerne! En restaurant med én 
Michelin-stjerne er god.

På nettsiden har jeg bilder av mine 
Hamelten Stars, med informasjon 

om hvor de jobber. Så kan folk ringe og 
bestille time. For nye øyebrynstylister vil 
dette ha stor markedsføringsverdi. Noen av 
dem kan tjene 2000 til 3000 kroner ekstra 
hver eneste dag på å forme øyebryn, og det på 
grunn av navnet mitt!

Jeg tilbyr også kortere kurs, såkalte Smart-
kurs, for hudterapeuter, frisører og makeup-
artister som ikke har mulighet til å sette av 
mer tid. Da kommer jeg med tre modeller, 
napper og forklarer. Formålet med Smartkur-
set er å «avprogrammere» all den feilinforma-
sjonen de har fått. Noen vil i løpet av kurset 
finne ut at de trives godt med øyebrynstyling. 
De kan da gå videre og bli en Hamelten Star. 

Jeg gir meg ikke før jeg har spredt den 
unike øyebrynkunnskapen min til hele 
Norge. Norske kvinner og menn fortjener 
det. Mange er allerede ferdig med Hamelten 
Star-utdanningen og Hamelten Smart-
kursene.

Fred om:
Rumpetroll og feilinformasjon
– Alle hudpleieskoler i hele verden gir den 
samme feilinformasjon. Det skjønnhetsjour-
nalister skriver om mote og øyebryn er også 
feil. Øyebryn er ikke mote! Moten forandrer 
seg, men det gjør ikke formen på ansiktet 
ditt. På 80-tallet var Brooke Shields et ikon 
med sine store bryn. På 90-tallet skulle det 
være tynne bryn à la Pamela Anderson. Men 
alle jentene som nappet slike tynne bryn, er 
lei seg nå. 

Det sies gjerne at man aldri skal nappe bry-
nene ovenfra, men det er feil. Hvis du aldri 
napper ovenfra, hvordan kan du da justere og 
gi løft? Du kan få bryn som likner rumpetroll 
hvis du bare napper nedenfra. Mange napper 
også for mye i «halen», eller de farger brynet 
for mørkt. Pennetrikset, som mange kjenner 
til, fungerer heller ikke hvis du har bred nese. 
Poenget er at du skal glemme alle regler, og 
heller komme og lære fra meg!

Fred om:
Pinsettene og produktene
– Mamma var en flink øyebrynstylist, og som 

                møte med Fred Hamelten:

Kongen av øyebryn

Øyebrynskyggen Fred Shadow og 
highlighteren High Brow.

«Du skal glemme alle 
regler, og heller komme 
og lære fra meg!»
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treåring begynte jeg å leke med pinsetten 
hennes. Jeg fant ut at jeg kan øyebryn. Jeg 
jobber med ansiktet til folk, gir dem selvtil-
lit og glede. Folk føler seg mye bedre med 
riktige bryn. Brynene sitter midt i ansiktet, 
og kan ikke tulles med.

Pinsettene mine finnes i ulike størrelser, og 
hjelper proffene til å bli fortere ferdig når de 
napper bryn. Én pinsett kan brukes på 7000 
til 8000 kunder uten å bli ødelagt. Den blir 
aldri slapp og trenger ikke å slipes. Fabrikken 
har jobbet ut fra mine behov, og lager ikke 
samme type pinsetter til andre. 

Pinsettene finnes i ulike utgaver til både 
proffer og privatpersoner, og selges i rundt 
200 butikker per i dag. Jeg lager dessuten 
gullpinsetter med diamanter, og har solgt 
nærmere hundre pinsetter med juvelerarbeid. 
Gullpinsetten er belagt med 24 karat gull. 
Gullpinsetten med diamanter har fem ganger 
så tykt gullbelegg som den «vanlige» gullpin-
setten, og vil holde seg fin lenge.

To andre nyheter er øyebrynskyggen Fred 
Shadow og highlighteren High Brow, som 
kan legges under brynet for å gi et inntrykk 
av ekstra løft. Jeg foretrekker øyebrynskygger 
framfor blyanter, som man ofte må presse 
hardt mot huden. Da kan man faktisk miste 
hår, og det blir ikke pent i det hele tatt.

Fred om:
Threading
– Threading stammer fra Midt-Østen, og er 
en hårfjerningsmetode som også kan brukes 

på øyebryn. Men den teknikken jeg har utvi-
klet, er helt annerledes enn den tradisjonelle 
formen for threading, og mye mer presis. 
Den er skapt kun for øyebryn, og ikke for å 
fjerne hår andre steder på kroppen. 

Jeg gir kurs i denne teknikken, og elever 
med opprinnelse i Midt-Østen blir overras-
ket. De har trodd at de behersket thread-
ing, som har vært i bruk i regionen i mange 
tusen år. Men jeg gjør det på en annen måte 
enn forventet. Jeg kaller det Hamelten Style 
Threading.

I disse dager lanserer jeg Fred Thread, som 
er en profesjonell tråd for threading. Den 
finnes i to ulike tykkelser, der den tynne skal 
brukes på småhår, og den tykke på grove hår. 
Begge tåler godt belastning, og den tykke 
ryker aldri. Tråden er skånsom mot huden, 
og er innsatt med antibakteriell- og  anti-
soppmiddel. Den er ren!

«Etter øyebryn er mat 
min største pasjon»

Fred om:
Skjønnhetsbehandlinger
– Vi har produktlanseringer i ulike byer 
rundt om i Norge. Til nå har vi vært i 
Tromsø, Haugesund og Harstad, mens 
Trondheim og Kristiansand står for tur. I 
den forbindelse har jeg fått teste ut noen 
behandlinger. 

På Essens dagspa i Tromsø prøvde jeg Uni-
versal Contour Wrap. Jeg ble 39 cm mindre 
i omkrets, målt på ulike steder på kroppen. 
Den største forandringen så jeg på brystkas-
sen nær armen. Jeg holder på å gå ned i vekt, 
og tenker å ta denne behandlingen et par 
ganger til. Rart men sant – den hadde en 
umiddelbar effekt på kroppsstørrelsen min. 
Og effekten er ikke blitt borte, selv om det 
nå har gått mer enn en måned siden jeg tok 
behandlingen.

På Haugesund Hudpleieklinikk prøvde jeg 
Party Peel, som er en lettversjon av Green 
Peel. Det var en artig opplevelse, og jeg gjør 
det gjerne igjen. Den er ikke så dyptgående 
som Green Peel, men et par dager senere 
begynte jeg likevel å miste litt død hud.

Fred om:
Skjønnhetsprodukter
– Jeg bruker mest basisvarer som tannkrem, 
såpe, barberingsgelé og deodorant. Jeg kjøper 
deodoranter som er uten aluminium fra 
helsekost. Også tannkrem har jeg prøvd å 
kjøpe fra helsekost, men de fungerte ikke bra 
for meg, så i stedet bruker jeg Colgate Max 
White. Ikke fordi jeg skal ha hvitere tenner, 
men fordi jeg synes den renser godt.

Jeg bruker Gilette barberblad og Gilette 
gelé for sensitiv hud. Etter barbering bruker 
jeg Hamelten Soft. Ikke noe er i nærheten 
av det produktet! De som har prøvd det vet 
hva jeg snakker om. Det er ikke på markedet 
ennå, men kommer senere. Produktet klisser 
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Fakta om Fred
Fred Hamelten vakte stor oppmerksomhet da han i 2012 sendte 

Rihanna en gullbelagt og diamantprydet pinsett verdt 65 000 kroner. 

Da hun la ut bilde av pinsetten på instagram, og takket ham med tweeten «Fred Hamelten, 

thanks for my thuglife tweezaz», åpnet dette nye dører i utlandet. 

Hamelten har begynt å spre sin kunnskap til bransjefolk i hele Norge. Dette er en mulighet for alle 

som vil lære mer om bryn. Han tar imot sine kunder i Jan thomas studio i oslo. 

De eksklusive og unike produktene hans forhandles i frisørsalonger, hudpleieklinikker, 

spa og parfymerier over hele landet. Distributør i Norge er everyhair Norge. 

mer informasjon finner du på nettstedet fredhamelten.com. 

ikke, setter ikke fettflekker, og gjør huden i 
ansiktet og på hendene kjempemyk og fin. 
Effekten varer lenge, til og med etter vask. 

Fred om:
Stil og mote
– Jeg kler meg klassisk «old style» – fargerikt 
og med artige fargekombinasjoner. Klærne 
er skredsdersydde for meg, og jeg velger alle 
stoffene selv. Planen er å dra til München for 
å kjøpe de gode, gammeldagse, europeiske 
kvalitetstoffene som produseres i denne 
regionen. En gang tok Tina meg med til en 
knappegrossist i Drammen. De hadde knap-
per fra 30-40 år tilbake, og jeg kom hjem 
med tusenvis av dem! Det var herlig!

Favorittskoene er Hoka One One. De er 
kjempebehagelige og myke, og samtidig er 
det hæler for gutter. Jeg bruker disse skoene 
på jobb, i gata og i skogen. Det er den beste 
dempingen jeg noen gang har opplevd. Hat-
tene er alltid Stetson, og brillene er fra Ralph 
Lauren. Jeg elsker runde briller, men det er 
vanskelig å finne noen som er runde på den 
rette måten. 

Fred om:
Mat og kosthold
– Etter øyebryn er mat min største pasjon. 
Jeg liker raw food, økologisk mat, urter, litt 
lammekjøtt innimellom, og italiensk mat… 
De som kjenner meg vet at jeg er en god 
kokk, og de sier hele tiden at jeg bør åpne 
min egen restaurant. Men øyebryn kommer 

først! I disse dager har jeg dilla på salmatartar 
med blant annet avokado, chili og koriander.

Jeg drømmer om å skaffe meg en gård, for 
eksempel i Sør-Europa, der jeg kan ha en 
flott rosehage, vindruer og geiter. Jeg ønsker 
å produsere geitemelkprodukter for folk 
med kumelkallergi. Dette inspirert av kona, 
som er klinisk ernæringsfysiolog fra Det 
medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. 
Inntil videre er vi medlemmer ved Øverland 
andelslandbruk i Bærum, der vi produserer 
kortreiste, økologiske grønnsaker og urter.

Fred om:
Parfyme
– Jeg er veldig glad i parfyme. Akku-
rat nå er favoritten Clean Shower 
Fresh, som dufter rent og friskt. 
Jeg bruker også Dolce & Gabbana 
The One, som er rund og god 
i duften, og passer når jeg er i 
et litt annet humør. Den største 
favoritten er imidlertid Pour un 
Homme, en gammel parfyme som 
muligens ikke er i salg lenger. Hvis 
noen vet hvor jeg kan få tak i den, må dere 
skrike ut! Jeg var på Harrods, men der hadde 
de den heller ikke. Nettkjøp er ikke aktuelt, 
da man ikke vet hva man får.

Fred viser seg aldri 
uten hatt fra Stetson. Favorittskoene er fargerike Hoka One One.

Shower Fresh fra 
Clean gjenskaper 

duften av nydusjet 
mann.

The One for Men er 
en sensuell og krydret 

duft fra Dolce & 
Gabbana.

Gullpinsett fra 
Fred Hamelten.



Lekre dufter, rikelig med vita-
miner og naturlige ingredienser 

uten bruk av parabener er viktige 
elementer når man skal velge 

hudpleie. Vårens mest spennende 
nyhet, Beau Jardin-serien, har alle 

disse egenskapene og mer.



1. Blomstrete håndkrem
Et søtere sett med kremer skal du lete lenge etter! 
Vintage Collection Rose er en trio velduftende, pleiende 
kremer som tilfører fukt og næring fra sheasmør til både 
hender og negler. Settet består av tre tuber på 30ml som 
dufter av rose, liljekonvall og sjasmin. Ingen av kremene 
inneholder parabener eller sulfater.

2. Det perfekte reisesett
Skal du ut å reise, men vil pakke lett og praktisk? Da 
er Citrus Grove Bon Voyage Travel Kit noe for deg. Det 
nærende duosettet består av flytende såpe og body lotion 
med eteriske oljer fra sitron og lime. Den flytende såpen 
inneholder glyserin og vitamin E som mykgjør og nærer 
huden. Bodylotionen inneholder sheasmør som tilfører 
huden rikelig med fuktighet. Flaskene rommer 100ml 
hver, og er dermed ideelle å ta med i håndbagasjen.

3. Frisk, pleiende lavendel
Wild English Lavender Bathing Essentials er inspirert 
av lavendelåkre som vaier under en blå himmel. Settet 
består av flytende dusjsåpe og fuktighetskrem (begge 
75ml) som fukter huden og etterlater den myk og velduf-
tende. Blant ingrediensene er eteriske oljer fra eukalyp-
tus og lavendel, samt sheasmør, vitamin E og provitamin 
B5. Produktene dufter av en frisk og deilig blanding av 
engelsk lavendel, rosmarin, geranium og patchouli.

4.  Næring til hender og negler
Citrus Grove Hand Cream Collection er et sett med tre 
nydelige håndkremer på 30ml hver: Rose & Geranium 
er en nærende håndkrem med en herlig duft av rose og 
geranium. Citrus Grove dufter av frisk sitron, lime og 
appelsin, og Lavender & Jasmine lukter av vårblomsten 
lavendel og forførende sjasmin. Alle kremene inneholder 
vitamin E og panthenol som beskytter huden og neglene. 
I tillegg inneholder de 15% sheasmør for optimal fuktig-
gjøring.

5. Til jenta på farten
Vi jenter liker å ha kunne freshe oss opp under dagen. 
Vintage Collection Rose Girl on the Go er et sett med 
fire små produkter som passer perfekt i enhver jentes 
veske. I settet finner man to Vintage Rose håndkremer, 
15 praktiske såpeark av papir, også i Vintage Rose, og 
en neglefil. Håndkremen har en romantisk duft av rose, 
liljekonvall og sjasmin. Den inneholder sheasmør og 
vitamin E som fukter og mykgjør hendene.

         Vårens 
vakreste nyhet

Eteriske oljer, vitaminer og naturens egne 
ingredienser er komponenter som kan gjøre 

underverker for huden. Legg til deilige dufter og 
en vakker, luksuriøs innpakning og resultatet er 
produktene i den engelske Beau Jardin-serien. 

Denne spennende nyheten fra Strindberg har en 
rekke forskjellige kvalitetsprodukter, fra pleiende 

håndkremer og body lotions til velduftende 
såper. Kronen på verket er at alle kommer i søte 

og praktiske sett, og er derfor perfekte gaver.

❶

❷

❹

❺

❸

Annonse



Dolce & Gabbana går for en myk og uformell 
look med blomsterkrans i håret.

Dolce & Gabbana
Den romantiske og uformelle 
bruden bør titte på vårens Dolce & 
Gabbana-visning. 

Det ultrafeminine, myke og flet-
tede håret er skapt av Guido, som 
er Creative Consultant for Redken. 
Han forteller selv at han har latt seg 
inspirere av gamle, italienske film-
klassikere regissert av Fellini. 

Håret er føntørket for å få volum, 
og deretter krøllet med krølltang 
ved hårfestet. Det er flettet løst og 
formet til en flat chignon i nakken, 
noe Guido mener vil være kledelig 
til de fleste kvinner. Håret er pyntet 
med blomster, gullmynter eller andre 
hårsmykker valgt ut av designerne. 18 | KosmetiKK 1 2014
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Badgley Mischka 
Årets brudekolleksjon fra Badgley Mischka 
er inspirert av klassiske femme fatales fra 
Hollywoods gullalder. Vi skal tilbake til 
1930-tallet, og blander også inn impulser 
fra jetset-livet på den franske rivieraen i mel-
lomkrigsperioden.

Håret er skapt av Felix Fischer for Moroc-
canoil, og bygger på den klassiske og skarpe 
bob-klippen som var populær på denne 
tiden. Håret er klippet kortere i nakken enn 
på sidene, med sterke vinkler og en assymme-
trisk, lav sideskill. 

Fischer har brukt krølltang for å få fram 
den småkrøllete teksturen. Etterpå har han 
børstet ut krøllene for å skape mer høyde og 
volum.

Sommerbrud
La deg inspirere av fire vidt forskjellige frisyrer,  
som alle passer perfekt til et moderne bryllup.

<Moroccanoil - Badgley Mischka Bridal Fall 
2014-4>
Bob-klipp med små, krusete krøller og stort volum.

En romantisk brud signert Monique Lhuillier.

Monique Lhuillier
Stilen er romantisk, myk, litt impulsiv og 
leken. Årets brudekolleksjon fra Monique 
Lhuillier er inspirert av en hemmelig hage, 
der alt kan skje… 

Håret er skapt av Antonio Corral Calero, 
som er Artistic Director for Moroccanoil. 
Han følger opp poesien og skjønnheten i den 
romantiske hagen med seks flettede frisyrer, 
som alle har en matt og moderne tekstur. 
Idéen var å få frisyrene til å se hjemmelaget 
ut, som om bryllupet var i brudens egen 
hage.

Ralph & Russo
I januar viste det londonbaserte motehuset Ralph & Russo sin aller første haute couture-
kolleksjon i Paris. Visningen var i regi av det prestisjetunge Chambre Syndicale de la Haute 
Couture, som stiller strenge krav. Forrige gang en britisk merkevare var med på haute couture-
visningen, var i 1915.

Kolleksjonen til Ralph & Russo kjennetegnes av vakker skreddersøm og sterke linjer. Inspi-
rasjonen kommer fra 1940- og 1950-tallet, med smale midjer og mye volum i skjørtene. 

Håret er stylet av Stephen Low og Neville team for L’Oréal Professionnel. En del er satt til 
siden, og resten er satt i en lav hestehale bak i nakken. Lengdene samlet i et finmasket hårnett, 
og foldet til en chignon. Hele looken framstår glatt og skulpturert.

tekst: Kristine rødland

Foto: david Webber/moroccanoil, Karen Hatch/L’oréal Professionnel og matt Lever/redken
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a trend

Rosa flora
En blomsterpike presenterer 

Pleasures Flower, vårens 
duftnyhet fra Estée Lauder.

Marc Jacobs nye sommerduft 
Daisy Delight.

Vårlook i sarte 
rosatoner fra Yves 
Saint Laurent.

Diors 5 
Couleurs-palett i 
vakker og vårlig 
versjon.

Dior Vernis 
i vårfargene 
Porcelaine og 
Bouquet.
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For våren og sommeren 
ser vi en overvekt av lyse 
farger, og stemningen er 
positiv og lett. 

tekst: Kristine rødland

Foto: dior, Yves saint Laurent, 

estée Lauder og produsentene

– Lys gult er en veldig viktig 
farge. Ellers ser vi mye lys blå, 
bordeaux og pink, sier Jakob 
Søndergaard. Han er direktør i 
den danske Pej-gruppen, som 
siden 1975 har formidlet kunn-
skap om trender og tendenser til 
profesjonelle aktører i livsstils-
bransjene. 

Pej-gruppen jobber mest med 
mote og interiør, men farge-
trendene har relevans også for 
skjønnhetsbransjen. Og det er 
nettopp denne bransjen som er 
kjappest ute med å fange opp det 
nye, ifølge Søndergaard.

Han synes å fornemme en ny 
og annerledes stemning i det 
norske markedet:

– Har nordmenn nå stoppet 
opp, trykket på pauseknap-
pen, og blitt mer nølende til å 
kjøpe? I en slik situasjon er det 
spesielt viktig å kjenne til de nye 
trendene, fargene og produktene, 
for å friste forbrukerne til å skaffe 
seg noe nytt.

«From change to chance» er 
et slagord Jakob Søndergaard og 
Pej-gruppen drar fram for 2014.

– De etablerte og tradisjonsrike 
merkevarene begynner plutselig 
å virke litt «slitne» og utdaterte. 
Repetisjonens æra er forbi, det 
er på tide å ta sjanser og tenke 
nytt! Ellers kan vi risikere å ende 
opp som et levende museum for 
trygghet, sikkerhet og bæredyk-
tighet. Vi må ta noen kommer-
sielle sjanser for å komme oss 
videre. Sjanser som er gjen-
nomtenkte og veloverveide, men 
likevel på kanten av hva vi ellers 
pleier å gjøre, sier han.

Blush Highlighter i 
nyansen Rose Ballerine 
fra Lancôme.

Gloss Volupté nr. 206 er en ny og 
kremet fuksiafarge fra Yves Saint 
Laurent. 

Estée Lauders nye Pleasures 
Flower Eau de Parfum kommer i 
butikk i april.

Diors nye, sløyfeformede Trianon-palett 
med blush, tre øyeskygger og sort eyeliner. 

Diors makeuplook er inspirert av 
legendariske Marie Antoinette, som 
elsket blomster og lyse farger. 

Yves Saint Laurent 
satser på blomster-
inspirerte farger.

Rouge Allure 
Velvet nr. 44 
fra Chanel gir 
en fløyelsmatt 
og fargemettet 
pop-effekt.
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a trend

Gult er kult, særlig nå.

tekst: Kristine rødland

Foto: Cnd, Becksöndergaard og 

produsentene

Smykker og skjerf er lettsolgte 
varer som kan friste til impuls-
kjøp og gi mersalg i butikken. 
Også i parfymeri og spa. 

Gitte Dyrberg, som er design-
sjef i Dyrberg/Kern, lar seg inspi-
rere av sterke pastellfarger denne 
sesongen, og er spesielt svak for 
gult. Vårens kolleksjon innehol-
der mange smykker i sitrongule, 
korallrøde og turkise nyanser.

Samtidig er skjerf en viktig 
del av vårens trendbilde, og kan 
brukes på flere måter enn å ha 
rundt halsen. 

– Både små og store tørklær 
kan surres rundt håndleddet eller 
håret, sier Anna Søndergaard, 
som er partner og salgssjef i 
Becksöndergaard.

– Det er en internasjonal 
tendens at skjerfet blir et 
motetilbehør. Det kan brukes 
som belte eller knyttes rundt 
vesken. Et skjerf er ikke bare 
noe praktisk man tar på seg for å 
holde varmen, sier Søndergaard 
til KOSMETIKK.

Solbleket sommer

CND stod for 
negledesignet under 
The Blonds vår- og 

sommervisning i 
New York. 

India Hicks Island Living Shower 
Gel fra Crabtree & Evelyn.

Neglelakken Loop the Loop fra 
Ciaté gir en kremet effekt.

Becksöndergaard viser 
hvordan skjerf kan 
tvinnes og knyttes 
rundt hodet. 

Vinylux neglelakk i vårfargen Sunbleached 
og sommerfargen Bicycle Yellow fra CND. 

Armlenke med innflettet sitrongult 
lærbånd fra Dyrberg/Kern.

Sitrongult armbånd fra 
Dyrberg/Kern.
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Leverandør  
av leireprodukter

Solbleket sommer

Fleur d’Or & Acacia håndkrem fra L’Occitane.

Dramatically 
Different 
Moisturizing 
Lotion+ fra 
Clinique.

Addict Gloss 
nr. 122 fra 
Dior.

Bee Venom fuktig-
hetskrem fra Rodial.



Med flytende hårkritt kan du lage en 
kul fargeeffekt som ikke smitter. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: L’Oréal Professionnel, Kristine Rødland og 

produsentene

– Dette er den nye hår- og skjønnhetstren-
den! 

Øystein Rudolfsen, som er Brand Director 
for L’Oréal Professionnel, viser entusiastisk 

fram bilder av kjendiser med djerve fargeef-
fekter i håret: Pastellfarger i luggen og spesi-
elle typer striper som kan vaskes ut i morgen.

– Både de trendsettende it-jentene og de 
feterte stjernene har fått en ny type look. 
Effektene og fargene dukker også opp i mote-
bladene – ofte uten videre kommentar. Man 
ser bare bilde av en modell med rosa lugg, 
sier han, og legger til:

– Men det er viktig at resul-
tatet blir bra, det skal ikke se 
«trashy» og billig ut!

Hair Chalk fra L’Oréal Professionnel er et 
nytt, innovativt fargeprodukt som tar tren-
den for hårkritt ett skritt videre. I motsetning 
til de opprinnelige krittene, er dette flytende 
i konsistensen. Det tåler regn, og smitter 
ikke av på verken tøy eller hodepute. I tillegg 
holder det seg godt på plass i håret.

a håR

Kevin Murphys Color Bug er et av de 

opprinnelige hårkrittene. Produktet, som 

er i pudderform, ble laget da Murphy ville 

endre håret til modellene uten å farge det 

permanent. 

– Jeg ville ha en uforpliktende farge, og 

tenkte: Hvorfor kan ikke hårfarge være 

like enkelt å påføre som makeup? Jeg har 

eksperimentert med pigmenter siden 80-tal-

let, og er besatt av parykker fra den franske 

revolusjonens tid. Inspirasjonen kom fra 

denne perioden, men jeg ønsket en mer 

moderne farge som var kraftigere i uttryk-

ket, forteller den australske hårstylisten i en 

pressemelding.

Murphy anbefaler at man legger et håndkle 

Makeup for håret

Fargekritt for viderekomne

L’Oréal Professionnels 
nye Hair Chalk beskrives 
som flytende kritt, og 
finnes i åtte farger.
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Røde fargeeffekter i luggen.
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Produktet skal normalt holde gjennom to 
sjamponeringer, og selges både som frisør-
behandling og til hjemmebruk. Men det er 
veldig flytende, og må ikke tas rett i håret. Da 
blir det bare klin. Det beste er å helle fargen i 
en liten skål, og påføre den med en spesialtil-
passet svamp. 

– Hair Chalk er ikke en hårfarge, men 
en effekt. Man endrer ikke hårets naturlige 
pigment og dets beskaffenhet på noen måte, 
understreker Rudolfsen.

Fargene har tøffe og morsomme navn 
som skal inspirere til bruk og skape «buzz» 
i salong. De kraftige nyansene av rosa, lilla, 
blått, rødt og grønt som forbindes med 
trenden, finnes selvsagt i sortimentet. Men 
i tillegg finnes det mer naturlige farger som 
kobber, brunt og svart. 

Det åpner for bredere bruksområder, og 
sikrer at produktet ikke bare appellerer til de 
yngste og mest eksperimenterende forbru-
kerne. 

– Det skal være noe for alle, både de 
med lyst og mørkt hår. Produktet er enkelt 
for frisørene å bruke, og representerer et 
teknologisk gjennombrudd siden det er lett 
å fjerne og gir en kraftig effekt, sier Øystein 
Rudolfsen. 

Trenden for hårkritt dukket først opp på 
gata. Folk brukte rett og slett vanlig kritt i 
håret, med de begrensningene det innebar. 
Med Hair Chalk er det mulig å jobbe mer 
profesjonelt. 

Eirik Thorsen som er kreativ leder ved 
frisørkjeden Adam og Eva og eier av Adam 
og Eva-salongen i Grensen i Oslo, forteller 
at han har jobbet med kritt en stund, men at 
han nå kan få mer dekkende farger og farger 
med mer variasjon.

– Jeg er for tiden mer inspirert av de natur-
lige fargene enn de sterke pastellene. Favorit-
ten er kobberfargen «Bronze Beach», som er 

perfekt i forhold til foto, sier han.
Noen har nok trodd at trenden for denne 

typen fargeeffekter er på vei ned. Men Thor-
sen forteller at han nå er fascinert av en ny 
teknikk som kalles Splashlight. 

Splashlight er en horisontal – gjerne bleket 
– stripe i håret. Stripen plasseres ofte fra øre 
til øre, og ble først vist av den New York-
baserte hårfargeeksperten Aura Friedman, 
som også har bidratt sterkt til ombré-trenden 
og trenden for kunstige pastellfarger i håret.

– Det ser ut som man lyser på håret med en 
laserstråle eller lykt. Dette har ligget og ulmet 
en stund, og er en fargeteknikk vi helt sikkert 
vil se mer til i 2014, sier han.

Splashlight er en tidkrevende prosess som 
gjerne involverer både bleking og farging 
av håret. Men Thorsen lar seg inspirere av 
teknikken når han pensler på kobberfargen i 

en horisontal linje. 
Tape kan være et nyttig hjelpemiddel hvis 

man vil gjenskape denne looken hjemme. I 
tillegg kan det være greit å få hjelp av en venn 
eller venninne.

– Det blir litt som å jobbe med akvarellfar-
ger. Vil man at fargen skal vare lengst mulig, 
påfører man ekstra mye fargepigmenter. Vil 
man ha en svakere effekt, tar man mindre 
på. Det er ingen virketid, for fargen skal ikke 
skylles ut, forklarer han.

Det er også andre triks man kan gjøre for å 
få det flytende krittet til å sitte:  

– Man kan fiksere fargen ved å gå over med 
rettetang. Når man vasker håret kan man 
være litt forsiktig, og ikke gni for hardt. I 
tillegg har hårets tilstand en betydning. Hår 
som er kjemisk behandlet og porøst suger 
bedre til seg farge, sier Eirik Thorsen fra 
Adam og Eva.

over skuldrene for å beskytte klærne. I til-

legg bør man alltid bruke et stylingprodukt 

som underlag for fargen.

– Hårkrittet vil smelte sammen med sty-

lingproduktet. Det vil også gi litt fylde til 

håret, og den teksturen kan man velge å 

beholde. Fargen kan fikseres med et tynt lag 

hårspray, sier han.

Hårkrittet Color Bug fra Kevin Murphy.

Fargekritt for viderekomne

Røde fargeeffekter i luggen.

Eirik Thorsen maler produktet på håret med en svamp.
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Som første nordmann lanserer Jan 
Thomas sin egen hårpleieserie i det 
semiselektive marked.

tekst og foto: Kristine Rødland

– Skal vi gjøre noe, må vi gjøre det ordent-
lig, sier Jan Thomas med et smil. Han ønsker 
velkommen til pressemøte i Jan Thomas 
Studio bare uker før den nye hårpleieserien 
er på plass i Parfymelle, Skin Tonic, Fredrik 
& Louisa, Cubus og VITA land og strand 
rundt. 

Jan Thomas Studio Hair Care er en stor-
satsning for både Jan Thomas og Engelschiøn 
Marwell Hauge (EMH). Ringen er på mange 
måter sluttet. Han er tilbake der han begynte, 
og i 2014 blir det stort fokus på hår.

Den nye hårpleieserien er produsert av 
House of Scandinavian Care (HOSC), et 
dansk selskap som blant annet også lager 
produkter for Kappa, Hummel og Stuhr.

– Jeg har vært i endeløse telefoner med 
produsenten og EMH. Jeg har villet bruke 
tid, gjøre dette ordentlig og skikkelig. Tross 
alt er jeg Steinbukk. Serien har blitt en 
verktøykasse, en basegarderobe for håret – og 
produktene er uten parabener, sier han.

Hår har alltid vært i fokus for Jan Thomas. 
Han ble utplassert hos Frisør Larsen da han 
gikk i sjuende klasse, begynte senere på 
frisørlinjen ved Sogn videregående skole, og 
fikk deretter lærlingplass hos Adam og Eva. 

Likevel forteller han at han aldri var helt med 
på «disse frisørgreiene»:

– Klippene var fine nok de, men det var 
veldig få som kledde de! På damene gikk det 
gjerne i step bob – barberte nakker og økende 

Satser på hår

Jan Thomas lanserer sin nye hårpleieserie sammen med Victoria Byhring Eregdy, Trine Wennberg og Runar 
Andersen fra Engelschiøn Marwell Hauge.

Serien er delt i tre kategorier, med produkter for 
normalt, fint og farget hår.
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lengder foran. Selv hadde 
jeg «Limahl-look» med 
permanent og rottehale bak i 
nakken. En dag slo det meg 

– dette er ikke noe fint! Kan 
ikke hår være blankt, ha nyanser, være pent, 
spør kjendisstylisten, som nå forbindes med 
en Hollywood-polert og glamorøs stil.

Jan Thomas forteller at han i gamle dager 
ofte preppet hår med olje. Olivenolje, for det 

var det eneste som var tilgjengelig.
– Jeg oppdaget tidlig oljens fordeler på 

håret, og hadde også olje oppi kurer. Nå ser 
vi at Norge er nummer én på et oljeprodukt 
som er designet for latinamerikansk hår! Olje 
er kommersielt og trendy, men kan tynge 
ned norsk hår. Det kan også mange andre 
produkttyper, sier Jan Thomas, som selv-
følgelig lanserer en egen hårolje med lettere 
konsistens. 

Tørrsjampoen og hårvoksen er andre 
produkter han har store forventninger til.

– Tørrsjampoen er perfekt å bruke når man 
har fønet håret. Frisyren ser flott ut på dag to, 
og kanskje også på dag tre. Men da begyn-
ner det å danne seg litt oljer ved hodebun-
nen. Spray på produktet, la det virke litt, og 
klem det godt inn i lengdene. Det funker 
perfekt! Det er også genialt å massere inn litt 
tørrsjampo ved hodebunnen når man akkurat 
er ferdig med å føne. Da varer fønen lengre, 
tipser han.

Når det gjelder hårvoks, er han skeptisk til 
produkter som tetter til hodebunnen og er 
vanskelige å vaske ut.

– Mange gutter tror at de må ha et halvt 
kilo produkt i håret for at det skal funke, 
men dette kan føre til både hårtap og uren 
hud. Det starter med en god klipp, og så 
kommer voksen. Den tas i håret mens det 
fremdeles er fuktig.

Jan Thomas er for mange kjent som ter-
ningtrillende motekritiker i Se og Hør. Men 
kvinner som skal pynte seg bør prioritere 
vakkert hår framfor nye klær, mener han:

– Er frisyren i orden, kan man sminke seg 
og ta på en gammel kjole, og føle velvære.

Spør oss om varesikring for din butikk!

Se hvor utsatt 
din bransje er på vår 

svinnkalkulator. 
www.checkpoint-meto.no

Jan Thomas takker ektemannen Christopher Mørch Husby for gode innspill.



28 | KosmetiKK 1 2014

– Godt butikklederskap kan påvirke 
bunnlinjen med hele 70 prosent, 
sier coach Alf Inge Stiansen.

tekst: Kristine Rødland

Foto: Leading edge

Det økende nettsalget er en utfordring for 
den tradisjonelle varehandelen. Men det er 
mulig å gjøre kloke grep som gir mer fortje-
neste likevel. 

Kosmetikkleverandørenes forening 
inviterte Alf Inge Stiansen for å snakke om 
konkurransedyktighet og butikklederskap 
under Fagforum i oktober, og foredraget ble 
satt stor pris på av tilhørerne.

Stiansen mener at de butikkene som er 
ensidig fokusert på pris, blir apatiske. 

– Man skal ha konkurransedyktige priser, 
men det er bare en bitteliten del av en kjøps-
opplevelse. Muligheten ligger i «flesh and 
blood», og det vi kan skape av opplevelser 
som butikk! At det ser lekkert ut og lukter 
godt er en selvfølge, der må man henge med 
uansett. Det er menneskene som er viktige, 
understreker han.

Alf Inge Stiansen er tilknyttet Leading 
Edge, og driver mye med salgstrening og 
ledertrening. Han er dessuten en internasjo-
nalt sertifisert NLP-coach. 

I ungdomstiden jobbet han deltid i en 
klesbutikk, og den erfarne sjefen lærte ham 
mye om kundebehandling. Blant annet ble 
han motivert til å lage et jeanskartotek, der 
han lagret buksestørrelser og andre vitale 
opplysninger om kundene, slik at han lettere 
kunne følge opp samtalen fra forrige gang de 
var i butikken.

– Når du selger med hjertet og elsker kun-
dene, da skaper du også resultater, sier han.

Butikkledere må stille klare krav til sine 
ansatte, mener Stiansen. 

– De må kommunisere helt konkret hva 
de forventer av hver enkelt i forhold til 
omsetning. Mange deltidsmedarbeidere blir 
ikke inkludert i tall i det hele tatt, men det 
er motiverende å bli stilt krav til. Enhver 
medarbeider bør få et personlig ansvar for 
resultatskapningen hver eneste dag. Da føler 

de at de utgjør en forskjell.
Alf Inge Stiansen ser en klar sammenheng 

mellom butikklederskap, medarbeiderskap, 
kundeopplevelse og profitt:

– Av alle faktorer som påvirker medarbei-
dernes prestasjoner, har butikklederskapet 
størst innvirkning, sier han, og forteller om 
en klesbutikk der man, bare ved å skifte ut 
lederen, fikk en radikal forbedring på et halvt 
år:

– Butikken var blant de minst lønnsomme 
i en kjede, men ble etter lederskiftet blant de 
mest lønnsomme. 

For å få mer profitt, må man forstå hva 
som bygger kundelojalitet. 

– Se på Apple! De har sertifiserte med-
arbeidere i blå T-skjorter som er trent til 
fingerspissene, og som går under navnet 
Genius. Man må opp til prøve hvert eneste år 
for å få stå i butikken. Bak enhver medar-

beiderprestasjon ligger det et lederskap. Dette 
lederskapet er helt vesentlig, sier han, og 
legger til:

– Det er galskap å sette inn vikarer i de 
travleste perioder. Å la unge medarbeidere 
bare stå der. Er butikken full av kunder, skal 
du ha dine beste og mest erfarne folk på 
jobb. Det er viktigere enn både priskonkur-
ranse og e-handel. 

Stiansen mener at ledere i varehandelen 
bør trene på å følge opp sine medarbeidere, 
og stimulere dem til samarbeid og selvstendig 
utvikling. De bør også trene på å vise aner-
kjennelse og gi tilbakemeldinger. 

– Gode ledere fokuserer i mye større grad 
på å anerkjenne gode prestasjoner. Dette 
stimulerer medarbeiderne til å fortsette den 
ønskede adferden. 

«Hva kan jeg gjøre i min rolle og funksjon, 
på mitt nivå, for at kontaktpunktet mellom 
butikk og kunde blir av høyest mulig kvali-
tet?» Det er selve kjernespørsmålet. 

I tillegg har leverandørene et ansvar som 
rådgivere. De kan overføre kunnskap fra 
butikk til butikk, og bør dessuten stimulere 
og sette krav til butikklederne.

a tema

          Hva kan jeg gjøre i min rolle og 
funksjon, på mitt nivå, for at kontakt-
punktet mellom butikk og kunde blir 
av høyest mulig kvalitet?

               Viktig 
lederrolle

Skap bedre medarbeiderprestasjoner
Disse områdene er viktige å trene på for å styrke 

faghandel kontra netthandel, og få mer lojale kunder.

1. Medarbeideren må være produktkompetent: Hun må kunne gi kvalifiserte råd.

2. Medarbeideren må være relasjonskompetent: Hun må kjenne kundenes behov.

3. Medarbeideren må være effektfokusert: Hun bør ikke snakke så mye om ingredi-

enser, for de fleste kunder bryr seg mer om effektene produktet gir på huden.

4.  Medarbeideren må ha den rette innstillingen: Dette handler om hva hun tenker og 

tror når hun kommer på jobb i butikken. En god arbeidsinnstilling er det viktigste 

når man skal ansette nye medarbeidere, det faglige kan læres. 

5.  Medarbeideren må ha initiativ: Hun må møte kunden aktivt, hilse og si hei. 

Uten dialog reduseres muligheten for kjøp dramatisk.

I tillegg er det viktig å tilby merverdi etter kjøp, 

gjerne i form av lojalitetsprogrammer, mener Alf Inge Stiansen.

„“
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kurs for 
hudterapeuter

Personlig rådgiving, salg og service er viktig 

for å vinne konkurransen med netthandelen. 

Dermanor har siden 2008 samarbeidet med 

Alf Inge Stiansen. Nå har de engasjert ham 

til å jobbe med et nettbasert kurs innen salg 

og service. 

Kurset beskrives som en verktøykasse, og 

er spesialutviklet for hudterapeuter. Derma-

nor tilbyr kurset til sine salong- og spa-eiere 

og deres ansatte, og håper det vil bli et 

hjelpemiddel til å profesjonalisere driften.

Alf Inge Stiansen er partner og coach i Leading Edge. 
Han har dokumentert hvilken lederadferd som best 
utvikler medarbeidere og skaper ønske om å prestere.



a tema

5forbrukertyper
Rydd i butikken, kutt gjerne ut 
noen varer, og les deg opp på for-
brukertrendene. Følger du Ole Pet-
ter Nyhaugs råd, kan du selge mer.

tekst: Kristine Rødland

Foto: maison martin margiela og produsentene

– Forbrukerne er generelt mindre ekspe-
rimenterende i dag, og tar ikke sjansen på 
ukjente produkter. Sammensmeltningen 
av mat, medisin og kosmetikk er en trend 
som vil fortsette. Dette er kanskje det mest 

økende markedet, og noe av grunnen til at 
man ser en vekst hos godt voksne forbrukere, 
sier Ole Petter Nyhaug, som er ekspert på 
forbrukertrender.

Han mener at dagens unge er like opptatt 
av å ha kontroll som de godt voksne, og drik-
ker for eksempel mindre alkohol. 

– Å redusere risiko er en stor trend, som 
veldig mange passer inn under, poengterer 
han.

I tillegg mener han at forbrukerne drøm-
mer om en forenklet og friksjonsfri hverdag.

– Har du en varekategori med mange 
varianter, kan du med fordel fjerne noen for å 

selge mer. I mange tilfeller kan det lønne seg 
å redusere vareutvalget. I dagligvareforretnin-
gene er det slik at 10 prosent av produktene 
står for 90 prosent av volumet. Tidligere var 
det 20 prosent av produktene som stod for 
80 prosent av volumet, sier Nyhaug, som er 
partner og forretningsutvikler i analysebyrået 
OnLive Research.

Som en konsekvens av denne drømmen om 
en forenklet hverdag, anbefaler Nyhaug at 
man «rydder opp» i parfymeriene. 

– Det kan mange ganger bli for mye, man 
blir hamret ihjel av inntrykk, sier han. 

1.  Den sanselige  
forbruker

Må ha sterke stimuli for å respondere. 
Vi blir stadig mer sanselige og emosjonelle. 

Når vi får så mange inntrykk i hverdagen, er 
det deilig å bare la tårene strømme på. 

For deg som driver butikk, er det viktig å 
stimulere og kommunisere med alle sanser. 
Kundene kan påvirkes ved hjelp av lyssetting, 
dufter, teksturer og flater som gir en god 
butikkopplevelse. Parfymeindustrien har i så 
måte mye å spille på, med sine deilige dufter, 
vakre flasker og multisanselige design. Men 
også andre bransjer jobber hardt for å 

appellere til sansene. Nybilduf-
ten til Audi er utviklet i et 
laboratorium, og en viktig 

del av merkevaren. Mens 
hotellkjeden West Inn 
har en spesialutviklet 
duft i resepsjonen. Har 
vi et bevisst nok forhold 
til duft, lyd, smak og 
tekstur når det gjelder 
retail-opplevelsen?

Parfymeindustrien 
frir til sansene.

Vi blir stadig mer sanselige og emosjonelle.
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Kosmesøytiske produkter fra norske Elixir.

2.  Den risiko- 
reduserende  
forbruker

Vil gjerne ta kontroll og velge trygt. Hun 
eller han er opptatt av helse og sunnhet, 
og satser ikke på ukjente produkter der 
det er stor risiko for å velge feil. Trening, 
helse og et sunt kosthold appellerer til 
denne forbrukertypen. Det samme gjør 
kosmesøytiske produkter og kremer som 
virker forebyggende. 

Hun eller han tiltrekkes av profesjonelle produktserier.

3.  Den presterende 
forbruker

Etterspør høy kvalitet, og vil ha mest mulig 
effekt for pengene. Hun eller han lever i en 
prestasjonskultur, og vil hele tiden ha det 
beste. 

«Dette er noe proffene bruker», er et godt 
argument overfor denne forbrukertypen. Vi 
ser det i frisørbransjen, i matbransjen – der 
kokker deltar i produktutviklingen – og når 
det gjelder kokebøker gitt ut av eksperter som 
Eivind Hellstrøm. 

Kan vi få fagpersoner med på laget, er det 
tiltrekkende for den presterende forbruker. 
Men påstandene må alltid underbygges med 
vitenskapelig dokumentasjon.

Er opptatt av at pro-
duktet ikke bare skal 

fungere godt, men også føles 
riktig. Hun eller han tiltrekkes 
av tradisjoner, røtter og gode 

historier. Produkter med 
naturlige ingredienser, 
som gjerne også er etisk 
produsert, vil gjøre suk-
sess hos denne forbruker-
typen.

Økologiske produkter appel-
lerer til denne kundegruppen.

5.  Den sømløse  
forbruker

Orker ikke å stå i kø, vil ha svar med én 
gang, og har høye forventninger til at ting 
uten videre skal fungere. Apple-universet, 
der alt er kompatibelt, er skreddersydd for 
denne forbrukertypen, som drømmer om 
en forenklet og friksjonsfri hverdag. Det 
samme kan sies om Nespresso, som fanger 
forbrukerne inn i et sømløst univers. 

Den sømløse forbruker innreder kjøk-
kenet med hvitevarer fra samme merke, og 
er negativ til å få for mange valgmulighe-
ter i butikken. 

Den autentiske forbruker 
søker seg til naturen.

Stadig flere faller for 
Nespresso-universet.

4.  Den autentiske forbruker
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Går det som Geir Håvard Kvalheim og 
Miguel Stanley håper, vil Čuvget Collagen 
Boosting Serum ta verden med storm. 

Čuvget er et samisk ord som betyr å 
klargjøre og opplyse. Serumet bygger på 
hudpleieserien Skin Science, som ble lansert 
av Scandiderma for noen år tilbake. 

Geir Håvard Kvalheim, som er styrefor-
mann og grunnlegger av Scandiderma, fortel-
ler til KOSMETIKK at de etter hvert fikk 
noen utfordringer med Skin Science:

– Navnet fortalte ikke så mye om opprin-

nelsen til produktene, og var i tillegg vanske-
lig å registrere og beskytte som et varemerke. 
Det var for generisk, sier han.

Ekstrakt av lakserogn er hovedingredi-
ensen i serumet. Det inneholder proteiner, 
enzymer og Omega 3 fettsyrer som bygger 
opp bindevevet i huden.

– Dette har vi også drevet med i Skin 
Science, men ekstraktet er nå mer potent og 
aktivt. Det er en cocktail av alt huden vil ha, 
sier Kvalheim, og legger til:

Lakserogn for huden

a hud

Er verden klar for hudpleie  
basert på norsk laks?

tekst: Kristine Rødland

Foto: scandiderma
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Lakserogn for huden

– På fire uker reduseres dybden på rynker 
med 32 prosent, dette er klinisk dokumen-
tert. Serumet setter også fart på produksjonen 
av elastiske fibre, slik at nettverket rundt 
cellene blir sterkere. I tillegg inneholder det 
ingredienser som reduserer pigmentering og 
gir en mye jevnere hudtone. Det er kanskje 
bare A-vitaminsyre som kan dokumentere 
noe liknende, framholder han.

Kvalheim kommer selv fra Tromsø, der 
Scandiderma har sitt forskningslaboratorium, 
og er fascinert av den arktiske naturen. 

– Vi utnytter de maritime ressursene. 
Serumet baserer seg på biprodukter fra fiske-
oppdrettsnæringen, som jo er en av Norges 
største næringer, sier han.

De aktive ingrediensene kommer fra norske 
biomarine råvareprodusenter, og er framstilt 
ved hjelp av molekylær biologi.

– Naturen er utstyrt med sterke overle-
velsesmekanismer for å klare seg i det tøffe 
arktiske klimaet. Vi har vært gjennom mer 
enn ti år med forskning, og drar nytte av våre 
erfaringer. Utgangspunktet var noen enkle 
hypoteser, kall det gjerne kjerringråd. Men 
hvis man tester disse vitenskapelig, finner 
man ofte belegg for at de har noe for seg. 
Den samiske befolkningen har mange slike 
historier, og har til alle tider brukt naturen 
som sitt eget apotek, forklarer Kvalheim.

Serumet skal etter hvert suppleres med 
en hel produktlinje. Scandiderma drar nytte 
av erfaringene med Skin Science, og de aller 
fleste Skin Science-produktene skal viderefø-
res i den nye produktlinjen. Planen er å selge 
produktene på legekontorer, i hudpleieklinik-
ker og på nett.

– Tenk på dette som en oppgradering – en 
løsning som er enklere, mer potent og gir 
bedre resultater, sier Miguel Stanley. 

Han har portugisisk opprinnelse, og har 
blant annet grunnlagt White Clinic – et 
kosmetisk medisinsk senter. I USA og i 
mange europeiske land er han kjent fra ulike 
medisinske TV-program, som «The Doctors» 
på CBS.

Stanley har et godt nettverk i USA, og dette 
nettverket skal utnyttes:

– Internasjonalt er det en økende interesse 
for Norge, og i Hollywood er det arktiske 
eksotisk. Mine venner stoler på Norge, og er 
interessert i norske produkter. Men det skal 
bli spennende å se om dere nordmenn har 
den samme tilliten, sier Miguel Stanley, som 
erkjenner at hudpleie er et tøft og vanskelig 
marked å begi seg inn i.

Geir Håvard Kvalheim. Miguel Stanley.



De stilrene 
forpakningene er 
nummerert fra 1 

til 5, og tallene er 
speilvendt.

a profil
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Lars Fredriksson har stor tro på sin 
nye hudpleieserie Verso Skincare, 
som inneholder en ny og mer potent 
form for retinol.

tekst: Kristine rødland

foto: Verso skincare

Den nye substansen Retinol 8 kommer 
opprinnelig fra Korea, og Lars Fredriksson 
har gjennom selskapet Selego lyktes med å få 
rettighetene for vår del av verden.

– Retinol 8 er opp til åtte ganger mer 
potent enn vanlig retinol, samtidig som den 
er 50 prosent mindre irritativ. Det betyr at 
man kan anvende lavere doser, men likevel få 
samme effekt. Jeg har jobbet mange år i bran-
sjen, og blitt introdusert for utrolig mange 
substanser. Men det kan være vanskelig å 
bedømme dokumentasjonen, og vanskelig 
å kommunisere effekten av substansene. I 
dette tilfellet var dokumentasjonen svært 
solid, og de fleste kjenner godt til retinol eller 
A-vitamin, sier han til KOSMETIKK.

Lars Fredriksson har også tidligere vært 
involvert i hudpleieprosjekter. Blant annet 
har han jobbet i Q-Med, der han utviklet 
Restylane Skincare. En hudpleieserie som ble 
lansert over hele verden utenom USA, før 
Fredriksson trakk seg ut for to og et halvt år 
siden. 

Før Q-Med var han også med på å utvikle 
Swedish Skincare System og Jabu’she. 
Sistnevnte er basert på den veldokumenterte 
ingrediensen liponsyre, og selges per i dag i 
svenske helsekostbutikker og stormagasiner.

Lars Fredriksson startet selskapet 
Selego sammen med Anders Håkanson i 
2011. De har tett kontakt med forskere og 

leger fra blant annet Karolinska sjukhuset 
i Stockholm – et miljø som også bidro til 
utviklingen av Jabu’she. 

I tillegg jobber de tett opp mot et  
legemiddelselskap og får deres input. Og 
er det én antiage-substans den medisinske 
delen av bransjen stoler på og liker, så er det 
A-vitamin. 

– A-vitamin er selve «gullstandarden» i 
bransjen, men har sine utfordringer. En 
velkjent bieffekt er at den kan irritere huden. 
Den er også lysfølsom, og tåler ikke å anven-
des i direkte sollys, sier Fredriksson.

Dagkremen i Verso Skincare inneholder 
0,06 prosent Retinol 8, og gir, ifølge Fred-
riksson, like god effekt som en krem med 0,5 
prosent «vanlig» retinol. 

Kremer med en så høy konsentrasjon av 
retinol har fram til nå ikke vært tillatt å selge 
i Norge. Dette er interessant informasjon for 
konsumentene, mener Fredriksson.

– Siden 0,06 prosent gir en god effekt, kan 
nesten alle anvende produktet – også de som 
tidligere ikke kunne bruke produkter med 
A-vitamin. Den nye substansen er dessuten 
mindre følsom for UV-lys, noe som gjør at 
produktene kan brukes ute i solen. Dette er 
de to viktigste fordelene, sier han.

Forpakningene er enkle og stilrene, og 
gir en luksuriøs premium-følelse. 

– Jeg vil få fram det skandinaviske design-
uttrykket – den enkelheten i designet som vi 
er så kjent for internasjonalt. Serien er først 
og fremst laget for kvinner, men kan også 
fint brukes av menn. Forpakningene er ikke 
«girly», framholder han.

Eskene er laget av bomullspapir, som føles 
mykt og behagelig mot hånden. De stilrene 
flakongene ser ikke bare lekre ut, men er 

i tillegg fullstendig lufttette. Dette gjør at 
ingrediensene beholder sin effekt, og det bare 
trengs et minimum av konserveringsmidler. 

Det brukes verken parabener, mineraloljer 
eller andre ugunstige substanser.

Serien blir produsert i Sverige av CCS 
Healthcare. Den er liten og kompakt, med 
kun fem referanser: Renseprodukt, dagkrem, 
nattkrem, serum og øyekrem.

– Jeg tror på enkelhet, og vil ikke ha for 
mange produkter. Selv om det etter hvert 
kan komme nyheter, skal serien fortsatt være 
kompakt, sier han.

Verso Skincare selges i varehuset NK 
samt i Cow Parfymeri i Stockholm. Flere 
utsalgssteder finnes det foreløpig ikke i hjem-
landet Sverige.

– Dette er premium produkter som er noe 
dyrere i pris. Jeg er ikke sikker på om marke-
det blir så veldig mye større om man selger på 
flere steder. Men serien har fått mye presse i 
England, der den også finnes i noen butikker, 
og den har blitt omtalt på en helside i tyske 
Vogue, sier han, og legger til at han for tiden 
har mye møtevirksomhet for å knytte til seg 
utenlandske partnere og distributører. 

I tillegg til Tyskland og England er USA et 
viktig satsningsområde.

– Ambisjonen er å bli global. Vi skal inn i 
Norge også, men har ikke rukket å jobbe med 
det ennå. Dette er takknemlige produkter å 
selge. Dokumentasjonsmessig og effektmessig 
så funker det! A-vitamin bygger kollagen på 
en fantastisk måte, og påvirker cellenes repa-
rasjon på dna-nivå, sier han, og legger til:

–  Hver og én av oss burde anvende minst 
ett A-vitaminprodukt hver dag.

– Ambisjonen er 
å bli global

Nye regler for retinol
Retinol og retinylpalmitat er ikke regulert i EU. I Norge har maksimalt tillatt konsentra-

sjon vært 0,3 % retinol og 0,55 % retinylpalmitat. 11. juli i år trådte EUs kosmetikk-

forordning i kraft i Norge. Samtidig opphørte den nasjonale reguleringen av retinol og 

retinylpalmitat. Det innebærer at det nå ikke lenger er noen restriksjon for hvor mye 

vitamin A som kan brukes i kosmetiske produkter.

Kilde: Mattilsynet



Jacquard-mønstrete kjole med smalt 
liv og stort, utsvinget skjørt.

Bluse med trekvart lange ermer og flatterende draperinger 
i halsen kombinert med stort 50-tallsskjørt.

Jacquard-mønstrete peplumtopp 
kombinert med smale bukser.
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Estée Lauder tar arbeidsuniformen 
til nye høyder i samarbeid med 
motefenomenet Opening Cere-
mony.

tekst: Kristine Rødland

Foto: estée Lauder

Estée Lauder gjør som flyselskapet Virgin, 
og hyrer inn et motehus til å designe nye 
arbeidsuniformer. Men der Virgin vel-
ger eksentriske og erkebritiske Vivienne 
Westwood, satser Estée Lauder på den nyska-
pende designduoen Opening Ceremony, som 
er basert i New York. 

I parfymeavdelingene i de store varehusene 
har kosmetikkmerkets representanter begynt 
å vise seg i nye ultrafeminine uniformer med 
en sterk retrofølelse. Klærne er elegante og 
tidløse, men likevel helt i takt med vårens 
trendbilde. 

Det store, utsvingede skjørtet som sitter 
stramt om livet er høyaktuell mote, og fin-
nes i mange butikker denne sesongen. Det 
samme gjelder den såkalte peplumtoppen, 
som i dette tilfellet (og ofte ellers) kombine-
res med smale, rette bukser. 

Fargeskalaen går i klassisk marineblått 
sammen med kremhvitt, og det brukes blant 
annet jacquard-vevde stoffer. 

Opening Ceremony regnes for å være et 
av USAs mest spennende selskaper. Det ble 
etablert som en konseptbutikk i New York i 
2002, men har siden ekspandert til å bli både 
et motemerke, en nettbutikk, et showroom 
og en blogg. 

Flere butikker har også kommet til i årenes 
løp, og Opening Ceremony finnes nå både i 
Tokyo, Los Angeles og London. 

Grunnleggerne Carol Lim og Humberto 

Leon har vært venner siden studietiden, og 
har erfaring fra store motehus som Burberry 
og Kenzo. 

I de ultrakule konseptbutikkene samler 
de designere fra hele verden, og opptrer 
som «kuratorer» innen mote. I tillegg selger 
de dame- og herreklær av eget merke, samt 
tilbehør og sko. 

Opening Ceremony er også kjent for 
sine designsamarbeid med kjendiser, som 
stilikonet Chloé Sevigny og filmskaperen 
Spike Jonze. Dette bidro til at Estée Lauder 
fattet interesse for dem. De viste forståelse for 
merkets design-DNA, som de tolket på en ny 
og forfriskende måte.

– Opening Ceremony har en stil som er 
typisk «downtown cool». I tillegg har Carol 
Lim og Humberto Leon lenge vært fans av 
Estée Lauder, og har samlet på våre vintage 
kompaktpudderdåser, uttaler Richard Fer-
retti, som er Senior Vice President og Global 
Creative Director i Estée Lauder.

For å få inspirasjon til den kreative prosessen 
har designduoen gravd i arkivene til kosme-
tikkgiganten, og studert stoffer, mønstringer 
og knapper. Grunnleggeren Estée Lauder var 
nemlig svært bevisst på god design, og innså 
tidlig at det rette arbeidstøyet kunne gjøre 
underverker for både inntjening og image.

– Estée Lauder har en rik historie når det 
gjelder luksuspregede detaljer. Vi har falt 
pladask for de vakre motivene som er en 
del av deres merkesignatur, og har skapt en 
silhuett som er retro, men som likevel har en 
moderne følelse, sier Carol Lim fra Opening 
Ceremony.

De gamle motivene dukker opp på emal-
jerte belter og jacquard-vevde tekstiler. For å 
kunne tilpasse uniformen til ulike årstider og 
produktlanseringer, kan beltene byttes ut, og 

det er også mulig å skifte knapper. 
Designoppdraget har gått ut på å skape 

selgende uniformer som både skal signalisere 
profesjonalitet, og få brukerne til å føle seg 
velkledd. Samtidig har det vært viktig at 
uniformene har god passform, og sitter pent 
på alle – uansett nasjonalitet, størrelse og 
kroppsfasong.  

Lanseringen av de nye uniformene ble 
påbegynt høsten 2013, og i løpet av 2014 
skal samtlige skjønnhetsrådgivere ha tatt i 
bruk sitt nye arbeidsantrekk.

I uniformert tjeneste

Carol Lim og Humberto Leon fra Opening Ceremony 
har skapt en moderne kolleksjon som samtidig speiler 
Estée Lauders arv og historie.

Estée Lauder
Estée Lauder ble lansert i 1946, og er 

hovedmerket til The Estée Lauder Compa-

nies. Merket selges i mer enn 150 land, og 

er kanskje særlig kjent for sine teknologisk 

avanserte hudpleieprodukter. I tillegg lager 

de makeup og parfymer. Duftene Beautiful 

og Pleasures er bestselgere i USA, og nå 

supplerer de med nyheten Modern Muse.
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Health & Beauty Scandinavia ble en vellykket happening for spaklinikkene og deres leverandører. Ifølge 
arrangøren Argus Gruppen var det totalt 18 500 besøkende, med lørdag som den beste dagen.

tekst og foto: Kristine Rødland

Health & Beauty

Alexander Sprekenhus er godt fornøyd med messen.

Johanna Johannsdottir fra 
FR Cosmetics.

Brow Perfect, en type brynforlengelse der man fyller i glisne bryn, 
er en nyhet fra FR Cosmetics.

Mange ønsker manikyr hos 
Petra Andersson og Ragnhild 
Eggum fra Neglakademiet.

Det engelske lifestylemerket 
Cowshed har opprinnelse i et 
landsens spa.

Salongutstyr er en ekte familiebedrift: Ingar Arntzen har 
med seg datteren på stand. 

Jalvad demonstrerer hårforlengelse fra Great Lengths. Catharina Myhre 
Walmann fra 
Exuviance.

Marie Berndtsen og Trine Fjeldstad fra Cover Brands stiller 
med øyebrynstylisten Aria Dylan, som fronter Billion Dollar 
Brows i Norge.

Øyebrynstylisten 
Aria Dylan fikser 
bryn for Cover 
Brands.
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Ida Birking (t.v.) fra Garm Nordic 
representerer spa- og hudpleiemer-
kene Elemis og Thémaé.

En ferdigpyntet brud venter på å komme på scenen.

Elizabeth Buch fra Bare Minerals og Dermanor gir messegjestene en makeover.

Grethe Marie Grimen har det travelt på 
stand for Nimue og Beauty Products.

Maria Grunditz fra Kerstin Florian synes den norske 
spabransjen er inne i en gledelig utvikling.
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Lanseringsfest

Hårstylist Lars Eriksen Eitran (t.v.) fra 
Adam og Eva.

Gayas eier Shahar Gamliel. Kari Jaquesson.

To nye skjønnhetsmerker har nå 
landet i Norge.

tekst: Kristine Rødland

Foto: mari Knap/oslo trend,  

Kristine Rødland og produsenten

Gaya Mineral Makeup og Booster Pro Skin-
care ble lansert under motefestivalen Oslo 
Trend i begynnelsen av februar.

Gaya eies av israeleren Shahar Gamliel, og 
importeres til Norge av Trio Marketing AS, 
sammen med hudpleieserien Booster. 

Strindberg AS er distributør for de to seri-
ene. Selskapet ble etablert i 1943, og satser nå 
i større grad på selektiv kosmetikk. 

Eier av Gaya, Shahar Gamliel, 
og Strindbergs Terje Skjefstad.



www.kerstinflorian.no
facebook.com/kerstinflorianhudvard

Oppdag våre 
kroppsoljer i serien 

Aromatherapy!

www.biovital.nowww.biovital.no

Leverandør 
av leireprodukter

Produktnyheter
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a Merkevareregister

A

B
C

D
ACO/ACO Hud Norge
ACO Spotless/ACO Hud Norge
A-Derma/Dermoapo
Adidas/Bonaventura Sales
African Botanics/Pure Elements
Ahava/Beauty Import  
Akileine/Thorsen Biovital
Alessandro/Solis
Alterna/Frends
Amala/Skin Society
American Crew/Frends
Amie/T M Agenturer
Anatomicals/Agati
Andrea/Agati
Aramis/Estée Lauder Cosmetics
Argiletz/Thorsen Biovital
Artdeco/Solis
Attitude by TronTveit/Solis Professional
Aussie/Procter & Gamble
Avène/Dermoapo
Avril Lavigne/Engelschiøn Marwell Hauge
Axe/Lilleborg

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 Cosmetics 

Agency
Batiste/Agati
Baylis & Harding/Elle Basic
Beau Jardin Vintage/Strindberg
Beauté Pacifique/Aponor
BeautySoClean/Beauty Import
Be Gorgeous/Frends
Belmacz/Cover Brands Cosmetics Agency
Benev/Beauty Products
Beter/VITA
Beyoncé/Care Brands
Beyond Wishes/Dermanor
Billion Dollar Brows/ Cover Brands Cosmetics 

Agency
Biodroga/Solis
Bioeffect/Med-Eq
Bioline/Abas Kosmetikk
Bio Sculpture/Gil Cosmetic
Biosilk/Ulset
Biotherm/L’Oréal Norge
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Engelschiøn Marwell Hauge
Björn Borg/Engelschiøn Marwell Hauge
Blax/M. Willumsen
Bliss/Dermanor
Blow/Engelschiøn Marwell Hauge
Bobbi Brown/Estée Lauder Cosmetics

Bodyfarm/Strindberg
Bodyography/ Cover Brands Cosmetics 

Agency
Booster Pro Skincare/Strindberg
Boots No 7/Boots Norge 
Botanics/Boots Norge
Bottega Veneta/Engelschiøn Marwell Hauge
Boucheron/Solis
Broadway Nails/Pagro
Brocato/Grimm
Britney Spears/Elizabeth Arden
Bronnley/Agati
Bruno Banani/Engelschiøn Marwell Hauge
Bulldog/Hair & Body Co.
Burberry/Solis
Burt’s Bees/Apini 
Bvlgari/Solis

Cacharel/L’Oréal Norge
Calgel/FR Cosmetics
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
Celine Dion/Care Brands
Chanel/Engelschiøn Marwell Hauge
Chi/Ulset
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
Clean Start/Skintific
Clearasil/Bonaventura Sales
Cliniderm/ACO Hud Norge
Clinique/Estée Lauder Cosmetics
Cloud Nine/Solis Professional
Clynol/Bonaventura Sales
CND/Neglakademiet
Colony Wax Lyrical/M. Willumsen
Colorescience/Hudhelse
Colours B4/Care Brands
Comfort Zone/Kokong Skin Care
Comodynes/VITA
Coola/Skin Society
Cosmica/ACO Hud Norge
Cosmopolitan/Midsona
Coup d’Eclat/Thorsen Biovital
Cowshed/WEGA Beauty
Crabtree & Evelyn/M. Willumsen
Cutex/Bonaventura Sales 

Cutrin/Cutrin Norge
Cuvget/DermaCare 

Darphin/Beauty Products
David Beckham/Engelschiøn Marwell Hauge
Davidoff/Engelschiøn Marwell Hauge
Davines/Verdant
D&C/Dehli & Cleve
Deborah Lippmann/M. Willumsen
Declaré/Pagro
Decléor/Dermanor
Define/Lilleborg
D:fi/Frends
Denman/Everyhair
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
Dolce & Gabbana/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Dolce Luna/Strindberg
Dove/Lilleborg
Dr. Brandt/Solis
Dr. Hauschka/Validus
Dr. Lipp/VITA
Dsquared2/Solis
Durance/Terrigeno

Eco Tools/Strindberg
Elemental Herbology/WEGA Beauty
Elie Saab/Solis
Elizabeth Arden/Elizabeth Arden
Elizabeth Taylor/Elizabeth Arden
Elnett/L’Oréal Norge
Embryolisse/WEGA Beauty
Emma S. Skincare/Emma S.
Emporio Armani/L’Oréal Norge
Eos/M. Willumsen
Ermenegildo Zegna/Estée Lauder
Escada/Engelschiøn Marwell Hauge
Escentric Molecules/NOR Cosmetics
Essie/L’Oréal Norge
Essie Professional/L’Oréal Norge
Estée Lauder/Estée Lauder Cosmetics
Estelle & Thild/Estelle & Thild
Esthederm/Thorsen Biovital
Eucerin/Beiersdorf
Eve Lom/NOR Cosmetics
Everyday Minerals/ Cover Brands Cosmetics 

Agency
Exuviance/Health & Beauty of Scandinavia 
Eyedews/Cover Brands Cosmetics Agency
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Fedora Minerals/Skintific
Ferragamo/Solis
Filorga/Engelschiøn Marwell Hauge
Fing’rs/VITA
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Franck Provost/L’Oréal Norge
Fred Hamelten/Everyhair Norge
Frutto Natural/Elle Basic
Fudge/Warehouse
Fusion Beauty/Solis

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
Goldwell/Tjøstolvsen
Gorilla & Friends/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Grace Cole/Strindberg
Green People/Elle Basic
Greenscape/Terrigeno
Gucci/Engelschiøn Marwell Hauge
Guerlain/Engelschiøn Marwell Hauge
Guinot/Beauty Products
Gwen Stefani/Engelschiøn Marwell Hauge

Head & Shoulders/Procter & Gamble
Heidi Klum/Care Brands
Helena Rubinstein/L’Oréal Norge
Heliabrine/Thorsen Biovital
Hello Kitty/Elle Basic
Hempz/Grimm
He-shi/NOR Cosmetics
HFL/Thorsen Biovital
Hi Brow/FR Cosmetics
Hugo Boss/Engelschiøn Marwell Hauge
Hydracolor/Midsona

I Love…/Pagro
Impress by Broadway Nails/Pagro
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
Isadora/Engelschiøn Marwell Hauge
Issey Miyake/Solis

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

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

Label. m/Solis Professional
Lac & Cure/Aquanovo
Lacoste/Engelschiøn Marwell Hauge
Lady Gaga/Engelschiøn Marwell Hauge
Lagerfeld/Engelschiøn Marwell Hauge
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
Lee Stafford/VITA
Linda Johansen/Norwegian Skincare
Lipcote/Cover Brands Cosmetics Agency
Lip Smacker/Aspire Brands
Little Diva/Strindberg
L’Occitane/Olivenlunden
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
Lypsyl/Lilleborg

MAC/Estée Lauder Cosmetics
Madonna/Engelschiøn Marwell Hauge
Maison Martin Margiela/L’Oréal Norge
Mamamio/Beauty Products
Marc Anthony/Agati
Marc Jacobs/Engelschiøn Marwell Hauge
Mariah Carey/Elizabeth Arden
Maria Åkerberg/Isaksen & Co
Markwins/Elle Basic
Matis/Dermanor
Matrix/L’Oréal Norge
Mavala/Beauty Care
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
Miriam Quevedo/Prettygood
Molton Brown/DermaBeauty
Moroccanoil/Cutrin Norge
Moschino/Engelschiøn Marwell Hauge
Mudd Facial Masks/Bonaventura Sales
Musk by Alyssa Ashley/Solis
Murad/NOR Cosmetics

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
Nee Makeup/Everyhair
Nicki Minaj/Elizabeth Arden
Nilens jord/Enkelt & Greit
Nimue/Beauty Products
Nina Ricci/Engelschiøn Marwell Hauge
Nioxin/Procter & Gamble Salon Professional
Nip+Fab/NOR Cosmetics
Nivea/Beiersdorf
Nivea for Men/Beiersdorf
Nivea Visage/Beiersdorf
Norvell/Solguden
Nuxe/Bonaventura Sales
Nvey Eco/Super Helse

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
Organix/M. Willumsen
Origins/Estée Lauder Cosmetics
Orofluido/Frends
Oscar de la Renta/Solis
Oway/Rolland Norge
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Abas Kosmetikk AS
Nattlandsveien 150
5094 Bergen
Tlf: 55 28 28 28
bioline.no

ACO Hud Norge AS
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40
Fax: 23 00 70 41
aconordic.no

Agati AS
Postboks 154 
1601 Fredrikstad

Tlf: 69 14 45 55 
agati.no

Apini AS
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
burts.no

Aponor AS
Holmejordetveien 32
3267 Larvik
Tlf: 33 18 74 00
Fax: 33 18 74 35
aponor.no

Aquanovo Spa Consult AS
Kirkegata 6
2821 Gjøvik
Tlf: 63 85 77 11
Fax: 61 17 42 54
aquanovo.no

Aspire Brands AS
Postboks 431
1703 Sarpsborg
Tlf: 69 10 05 10
Fax: 69 14 42 90
aspirebrands.eu

Beauty Care AS
Postboks 78

2081 Eidsvoll
Tlf: 63 96 00 60
Fax: 63 96 00 61
beauty-care.no

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

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

U
V
W
X
Y&Z

T

S

R

PPaco Rabanne/ Engelschiøn  
Marwell Hauge

Palmolive/ Colgate-Palmolive 
Norge 

Pangea Organics/Skin Society
Paris Hilton/Elle Basic
Paul Mitchell/Cutrin Norge
Peusek/Thorsen Biovital
Pevonia Botanica/ Kokong Skin 

Care
PFD Vanish/ Cover Brands Cos-

metics Agency
Pfeilring/Elle Basic
Pharmos Natur/Gil Cosmetic
Philip B/NOR Cosmetics
Phyto/Beauty Care
Pinks Boutique/Spa Elixir
Piz Buin/Bonaventura Sales
Prada/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Prevage/Elizabeth Arden
Priori/Dermanor
Priori MD/Dermanor
Puma/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Pure Colors/Beauty Products
Pureology/L’Oréal Norge

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
Revaléskin/Dermanor
Revlon Professional/Frends
Revolution Line/ Kokong Skin 

Care
Rihanna/Elle Basic
Roberto Cavalli/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
Rodial/NOR Cosmetics
Rosa Graf/Isaksen & Co
Rosebud/M. Willumsen
Rose & Co/Terrigeno
Rudolph Care/Heyerdahl Handel

Salvatore Ferragamo/Solis
Sanctuary/Boots Norge
Sans Soucis/Solis
Sassoon/ Procter & Gamble 

Salon Professional
Savon le Natural/Midsona
Savex/Beauty Care
Scholl/Bonaventura Sales
Schwarzkopf/Bonaventura Sales
Schwarzkopf Professional/Solis   
  Professional
Sebastian/Procter & Gamble 
Salon Professional
Sensai by Kanebo International/
DermaBeauty
Sensalia/Elle Basic
Sensilis/VITA
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
Sisley/Sisley
Sixtus/T M Agenturer
Skyn Iceland/WEGA Beauty
Sleek Lashes/Gil Cosmetic
Smashbox/ Estée Lauder  

Cosmetics
Soap & Glory/Boots Norge

Soap Walla/Skin Society
Soltan/Boots Norge
Sorisa/Dermanor
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Spa White/Goodlooks
Stackable/Agati
Steam Cream/M. Willumsen
Stella McCartney/L’Oréal Norge
St. Moriz/Midsona
St. Tropez/Beauty Products
Studiomakeup/ Cover Brands 

Cosmetics Agency
Stuhr/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Sunsilk Minerals/Lilleborg
Susan Posnick/ Cover Brands 

Cosmetics Agency
Suti/Skin Society
Swarovski/ Engelschiøn Marwell 

Hauge
Syoss/Bonaventura Sales

Takai/Everyhair
Talika/Solis
Taylor Swift/Elizabeth Arden
Thalgo/Skinthal
Thalion/Hh Cosmetique
The Balm/ Cover Brands  

Cosmetics Agency
Thierry Mugler/ Engelschiøn 

Marwell Hauge
TIGI/Warehouse
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
Tommy Guns Haircare/ Boots 

Norge                   
Tommy Hilfiger/ Estée Lauder 

Cosmetics
Toni&Guy/Midsona
Trevor Sorbie/Bonaventura Sales

Trevor Sorbie/Solis Professional
Trind/Elle Basic
Tromborg/Kokong Skin Care

Umberto Giannini/Boots Norge
Uniq One/Frends
Usher/Elizabeth Arden

Van Gils/Care Brands
Vaseline Intensive Care/Lilleborg
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
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

Xen-Tan/ Cover Brands  
Cosmetics Agency

Yava/Thorsen Biovital
Yerka/Beauty Care
Youngblood/NOR Cosmetics
Yves Saint Laurent/L’Oréal Norge

ZO Medical/Hudhelse
ZO Skin Health/Hudhelse
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Beiersdorf AS
Postboks 16, Leirdal
1081 Oslo
Tlf: 22 90 79 50
Fax: 22 32 55 03
beiersdorf.no

Bio Sculpture Scandinavia AB
Packhusgatan 8
451 42 Uddevalla
Tlf: +46 522 38360
biosculpture.se

Bonaventura Sales AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
bonaventurasales.no

Boots Norge AS
Postboks 4593 Nydalen
0404 Oslo
Tlf: 23 25 07 00
Fax: 23 25 07 01
boots.no

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

Care Brands AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Tlf: 922 45 289

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

Colgate-Palmolive Norge AS
Postboks 196
1325 Lysaker
Tlf: 67 59 00 25
Fax: 67 59 18 64
colgate.no

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

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

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

Cover Brands Cosmetic Agency AS 
Grefsenkollveien 20B
0490 OSLO

Tlf: 934 36 788
coverbrands.no

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

Dehli & Cleve
Tlf: 913 27 609
dc-collection.no

Depend Norge AS
Postboks 1155, Valaskjold
1705 Sarpsborg
Tlf: 69 16 66 66
Fax: 69 16 69 99
depend.no

DermaBeauty AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 53 80
Fax: 66 77 53 81
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
Fax: 66 77 55 66
dermanor.no

Dermoapo AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 65 10
Fax: 66 77 65 11
dermoapo.no

Elizabeth Arden Nordic AS
Kirkebjerg Parkvej 9-11 C
DK-2605 Brøndby
Tlf: +45 43 28 48 00
Fax: +45 43 42 48 02
elizabetharden.no

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

Emma S. AB
Postboks 6077
102 32 Stockholm
emmas.com
 
Engelschiøn 
Marwell Hauge AS 
Postboks 93, 
Lilleaker 
0216 Oslo
Tlf: 22 13 26 00

Fax: 22 13 26 01
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

Estée Lauder Cosmetics
Delta Park 40, 3 Sal
DK-2665 Vallensbæk Strand
Tlf: +45 36 39 44 00
Fax: +45 36 39 44 99

Estelle & Thild
Artillerigatan 24
114 51 Stockholm
Tlf: +46 8-663 00 90
Fax: +46 8-663 00 70
estellethild.se

Everyhair Norge AS
Postboks 2232
3003 Drammen
Tlf: 32 81 33 00
Fax: 32 81 33 01
everyhair.no

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

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

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

Ghd Scandinavia Aps
Postboks 2673 
0203 Oslo
Tlf: 22 44 89 00
Fax: 22 44 89 01
ghdhair.com

Gil Cosmetic AS
St. Olavsgate 25
4306 Sandnes
Tlf: 51 63 33 11
gilcosmetic.no

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

Grimm AS
Vardeveien 25
1659 Torp
grimm.no

Hair & Body Co.
Postboks 35027
100-27 Stockholm
Tlf. +46 8-619 01 88
hair-body.se

Hanna Total Hair AS
Packhusgatan 8
451-42 Uddevalla 
Tlf: +46 522 38360
hannatotalhair.com

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

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

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

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

Korres Scandinavia
Mellangatan 66
SE-239 30 Skanör
Tlf: +46 40-630 69 79
korresscandinavia.com
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Hjelp oss med å holde 
registeret oppdatert! 
For endringer og nye 

oppføringer, ta kontakt 
med redaktør 

Kristine Rødland 
på e-post 

krrodland@gmail.com

Lilleborg AS
Postboks 4236, Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 89 50 00
Fax: 22 15 74 89
lilleborg.no

L’Oréal Norge AS
Postboks 404
1327 Lysaker
Tlf: 67 11 27 00
loreal.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

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

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

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

Norwegian Skincare AS
Postboks 5862, Majorstua
0308 Oslo
lindajohansen.no

Olivenlunden AS
Uranienborgveien 3
0351 Oslo
Tlf: 22 60 31 33
olivenlunden.no

Pagro AS
Frakkagjerdveien 201
5563 Førresfjorden
Tlf: 52 73 72 75
Fax: 52 73 68 10

Parfums Christian Dior AS
Postboks 564
1302 Sandvika
Tlf: 67 11 08 50
Fax: 67 11 08 51

Prettygood AS
Langviksveien 25B
0286 Oslo
tlf: 481 52 350

Procter & Gamble Norge AS
Postboks 6484, Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 63 26 00
Fax: 22 63 26 31
pg.com

Pure Elements
Brunmose 25, Ødsted
DK-7100 Vejle
Tlf: +45 5059 9252
pureelements.dk

Rolland Norge AS
Hegdalsringen 19
3261 Larvik
Tlf: 994 01 919
rollandnorge.no

Salongutstyr AS
Elgstien 18
3188 Horten
Tlf: 33 04 28 24
salongutstyr.no

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
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-cosmetics.com

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

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

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

Solguden AS
Eide Industriområde
6490 Eide
Tlf: 928 50 888
Fax: 71 29 65 73
solguden.no

Solis AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
solis.no

Solis Professional AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
solisprofessional.no

SOL Permanent Makeup
Professor Dahls gate 8
0355 Oslo
Tlf: 909 88 873
solhegge.com

Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
spaelixir.no

Strindberg AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 23 03 63 10
Fax: 23 03 63 11
strindberg.no

Super Helse
Industriveien 7
1337 Sandvika
Tlf: 934 16 001
super-helse.no

Tendenz Hårpleie AS
Drammensveien 35
0271 Oslo
Tlf: 22 92 50 00
Fax: 22 92 50 10
tendenz.net

Terrigeno AS
Stubben 6
1512 Moss
Tlf: 69 25 60 40
Fax: 69 25 69 04
terrigeno.no

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
Fax: 64 97 40 79
thorsen.as

Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
Fax: 51 95 93 33
tjostolvsen.no

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

T M Agenturer
Eikerveien 46
3340 Åmot
Tlf: 32 77 98 88
Fax: 32 78 80 16
tmagenturer.no

Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
tonelise.com

Ulset AS
Svennerudvegen 32
2016 Frogner
Tlf: 63 99 69 90
Fax: 63 99 69 91
ulsetas.no

Validus AS
Postboks 113
3051 Mjøndalen
Tlf: 32 23 11 00
Fax: 32 23 11 01
validus.no

Valora Trade Denmark AS
Transformervej 16
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 44 57 58 59
Fax: +45 44 57 58 60
valoratrade.dk

Verdant AS
Storebotn Næringspark
5300 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
verdant.no

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

Vitalkost AS
Wirgenesveien 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
Fax: 33 00 38 78
vitalkost.no

Warehouse AS
Østre Rosten 102
7075 Tiller
Tlf: 72 90 04 50
Fax: 72 90 04 51
warehouse.no

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

Hamelten

KOSMETIKK

Hudpleie Med  
norsk lakserogn

rosa og gule 
vårtrender

Jan tHoMas  
lanserer Hårpleie

Distribueres til 
salonger, 

apoteker og 
parfymerier!

bruDefrisyrer a Hårkritt a fem forbrukertyper

Unik verdensnyhet!
Neglelakken alle vil ha med seg hjem i 2014!

VI SØKER FORHANDLERE

Om du ønsker å bli forhandler av
Lac & Cure, ta kontakt med oss!

www.aquanovo.no/lacandcure

Fremtidens
   neglesystem:

- Lett å påføre
- Høy dekkevne

- Tørker på 60 sekunder

- Lang holdbarhet
- Høy fargestabilitet

- Optimal glans

- Beskytter og pleier neglen
- fjernes uten aceton
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100% løsningsmiddelfri
Tykner ikke i flasken
- kan brukes til siste dråpe
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- med norsk
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Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr. 
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne 
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk 
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske pro-
dukter, men ingen har kommet i nærheten av originalen. 
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling 
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff 
som finnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å mi-
nimere fine linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!

Exuviance Age Reverse er en komplett hudpleieserie med 
enestående resultater som blant annet inneholder Neo- 
GlucosamineTM og retinol, som styrker matriksen som omgir 
kollagencellene. Hudens underliggende struktur blir fyldig, og 
huden ser fastere ut. Rynker og fine linjer reduseres innen-
fra og ut. I tillegg øker cellefornyelsen, og ujevn pigmente-
ring reduseres. Peptider stimulerer kollagendannelsen. AHA 
og PHA stimulerer de kollagenproduserende cellene. PHA 
styrker dessuten hudens beskyttelsesbarriere. E-vitamin samt 
antioksidanter fra chardonnaydrue og granateple beskytter 
huden mot daglige miljøangrep. Dessuten inneholder produk-
tene kamille, ginseng, bærekstrakt og hyaluronsyre (kroppens 
naturlige fuktbærer). Inneholder ikke parabener!

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

En ny epoke 
innen hudpleie
som får huden 
din til å stråle!

Det beste fra forskning og vitenskap. 

Det beste fra naturen. Det beste for huden din.

KOSMETIKK
Fagbladet for hele skjønnhetsbransjen

Ønsker du å lansere et nytt varemerke eller 

produkt? Søke nye forhandlere? 

Kommunisere med bransjen?

Gjennom oss treffer du 

beslutningstakere og ansatte i:

n Parfymeri

n Apotek

n Hud- og fotpleieklinikker

n Frisørsalonger

n Neglesalonger

n Spahoteller 

n Kjedebutikker med kosmetikkprodukter

Bladet sendes adressert ut i et opplag på 3200 

eksemplarer, og utkommer fire ganger årlig. 

Kontakt redaktør Kristine Rødland på telefon 

909 65 259 eller krrodland@gmail.com hvis du 

ønsker å annonsere eller få bladet tilsendt.

Lik oss gjerne også på facebook!

www.facebook.com/FagbladetKosmetikk

KOSMETIKK
Redaktør Kristine Rødland
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