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JuiCE BEauty

Høstens  heteste stiler 
Hår & makeup

THe perfecT V
Pleie for underlivet

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

fremheve eller dramatisere en look.

www.ardelllashes.com 

Kicks’ kunder har stemt frem 
Ardells modell Wispies som et av de 
beste skjønnhetsproduktene for 2017.
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Sophia Lie for Dermalogica Norge
EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

Oppdag avansert høyteknologisk 
hudpleie fra Exuviance

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

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en svært rimelig pris.

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

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

O
RIG

INAL  QUALITY  G
U

ARANTEED  BY  EXUVI
AN

C
E

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

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

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

www.exuviance.no

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer 
og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider 
ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie 
fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 
for mer informasjon.

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic



Velkommen til din  
beste hud noensinne.

Sophia Lie for Dermalogica Norge
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En ny duft fra Chanel er 
en begivenhet. Vi har møtt 
parfymøren Olivier Polge.



NYHET! 
BLACK 

CLEARING 
MASK

SVART OG EFFEKTIV MASKE MOT URENHETER

Nye Black Clearing Mask fra Dr. Schrammek er en kraftfull, svart maske for uren, fet og akne hud, men 
også en super detox for alle hudtyper og hudtilstander. Den fjerner eksisterende urenheter og hindrer 
formering av nye utbrudd. Inneholder aktiv karbon som fungerer som en magnet. Dypt rensende, mat-

tende og antibakteriell maske, som rydder opp i porene, og renser huden i dypden.
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Det fine med høsten er ikke bare den skarpe 
luften og det flammende oransje og gule 
løvet, men de mange nye trendene som 
kommer. Derfor har vi laget en ekstra stor 
trendbolk i dette nummeret av KOSME-
TIKK, der vi tar et dypdykk i alt det nye.

Når det gjelder makeup, er en bærfarget 
leppestift et must, og i tillegg er det mye 
snakk om hud med glød. En annen trend 
å legge merke til er metallic. Sølv eller gull, 
valget er ditt! Du trenger ikke mer enn en 
tynn, metallisk strek langs vipperoten for å 
få en ny, spennende look.

På hårfronten skjer det også mye, og 
du bør studere bildet på vårt cover. Det er 
på ingen måte tilfeldig valgt. Den korte 
bolleklippen er svært trendsettende, og det 
samme gjelder for den korte eller lange 
bobfrisyren nær sagt alle vil ha nå. 

«Boben er den nye modellklippen,» sier 
Ricardo Dinis, som er Global Artistic 
Director for Aveda. Vi har intervjuet ham 
om trender, og han mener at det pågår et 
stemningsskifte nå. Kanskje har han rett. 
Skal vi tolke det som skjer i gatene og på 
catwalken, ser det ut til at det kommer en ny 
tidsånd der det gis mer rom for særpreg og 
individualitet. 

Linda Evangelista og River Phoenix seiler 
opp som nye stilikoner, fregner er kult, og de 
etablerte skjønnhetsidealene utfordres. Jepp, 
vi snakker 90-tallsrevival!

Høsten er også en viktig periode for 
lanseringer, og bransjen står som vanlig ikke 
stille. Nye selskaper popper opp, nye merke-
varer ser dagens lys, og stadig flere inter-
nasjonale merker jobber med å ta seg inn i 
Norge. Vi er glade for å kunne rapportere 
om alt sammen. Dette er stoff vi prioriterer 

høyt, og som vi tror at dere liker å lese.
I tillegg har vi engasjert oss i en messe. 

Bergen Beauty arrangeres for aller første 
gang 4. til 5. november, og vi er i ferd med 
å lage en messeutgave som skal deles ut til 
de besøkende. Bladet skal fylles opp med 
nyheter, intervjuer og annet stoff som kan 
relateres til den nye messen, og vi håper det 
blir godt mottatt. 

Skal du være med på messen og vil tipse 
oss om nyheter, må du ikke nøle med å ta 
kontakt! Det er selvfølgelig også mulig å 
annonsere, og vi har materiellfrist i oktober.

Det er første gang vi inngår et slikt sam-
arbeid, og vi synes det er inspirerende og gøy 
at det jobbes med et slikt ambisiøst prosjekt 
utenfor Oslogryta. All ære til Bettina Beyer 
som er arrangør! Her må Vestlandet virkelig 
kjenne sin besøkelsestid og plotte inn en tur 
til messen. 

Det legges opp til et spennende og bredt 
program som bør ha appell til alle som 
er interessert i vår vidunderlige bransje. 
Forhåpentligvis blir det en skikkelig fest, og 
vi håper å treffe så mange som mulig i Grieg-
hallen i november!

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

kosmetikkmagasinet.no
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Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo
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+47 909 65 259  

krrodland@gmail.com

Annonser:
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Layout:
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Herlig høst

 Bergen Beauty arrangeres 
for aller første gang i november“
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THE EXPERIENCE IS EXCEPTIONAL, 
THE RESULTS ARE REAL
ELEMIS, the leading British skincare and spa brand, brings together 
the power of nature, science and aromatics. Our continuing 
mission is to stimulate the skin – to keep it functioning through 
products and formulas that deliver every time.

Be part of the future of skincare. 
Be part of ELEMIS.

ELEMIS Pro-Collagen Marine Cream
ONE SOLD EVERY TEN SECONDS     Elemis Norge

ELEMIS  
www.dermanor.no og www.elemis.no

Finn din forhandler på www.elemis.no
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Jeffree Star (til høyre) er en populær amerikansk youtuber.

Friskt & fargerikt for kroppen
Being by Sanctuary Spa er blant Beauty 
Products’ nyheter for høsten. Det dreier seg 
om velduftende, friske og fargerike kropps-
produkter som snakker til ungdommen.  
Med fem forskjellige dufter kan alle finne  
sin favoritt!

e.l.f. makeup i VITA
Prisvennlige e.l.f. Cosmetics ble etablert i 
2004 som e-handelsvirksomhet, men har 
utviklet seg til et flerkanalsmerke og forhand-
les nå i VITA. 

Ved å tilby høy kvalitet til en rimelig 
penge, har e.l.f. blitt et av de raskest voksende 
skjønnhetsmerkene i USA. Navnet står for 
«eyes, lips, face», og e.l.f. fikk en ny giv i 2014 
da TPG Growth kjøpte seg inn i selskapet. 
Rose Gold Eyeshadow Palette er en av høstens 
nyheter fra merket.

Etterspørselen 
er stor etter Jeffree 
Stars highlighter 

Skin Frost. 

Satser på nisjemerker
Svenske Everdea spesialiserer seg på indie 
brands, og distribuerer attraktive merkeva-
rer som Milani og Jeffree Star Cosmetics i 
den nordiske regionen. De har også åpnet 
nettbutikken Colorsvibe.com, der de selger 
sine produkter direkte til «makeup addicts» i 
Norge, Sverige, Danmark og Finland. 

– Vår førsteprioritet er likevel B2B. Cover-
brands er vår offisielle partner på Jeffree Star 
i Norge, og de samarbeider tett med oss, så 
på dette merket finnes det restriksjoner. Men 
vi er åpne for å inngå avtaler med butikker 
og salonger på andre merker som Milani, 
Doll Face og Models Own, sier Charlotta 
Dahlqvist, visedirektør i Everdea. Hudpleiemerket Doll Face er helt nytt i Norden.

Molton Brown på 
egne ben
Kao Nordics, som eier varemerket 
Molton Brown, har fra 1. juli tatt 
det tilbake, slik at det ikke lenger 
distribueres av Dermabeauty.  
Kao Nordics er en del av det 
verdensomspennende selskapet 
Kao Corporation, som eier en 
rekke varemerker innen skjønnhet 
og velvære, og de har også etablert 
seg med kontor i Oslo.



 
 

  

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

Ukelang holdbarhet
Velg blant over 110 farger

To-stegs hurtigtørkende påføring
Holdbarheten øker ved naturlig lys

Ingen Base Coat, selvheftende Color Coat
Fargene finnes i CND SHELLAC behandling

FRA PRODUSENTEN AV DEN ORIGINALE CND SHELLAC

CND NIGHTSPELL COLLECTION
HØSTENS NEGLELAKKFARGER
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EVO2 oxygenating gel erBio Sculptures helt nye 
”Fast Lane” produkt

som tilbyr tidseffektiv applikering
såvel som høy kvalitet.

Den er selvutjevnende og gir fleksibel
støtte som forhindrer skade på negleplaten.

Bio 

KONTAKT/INFORMASJON: 
www.biosculpturescandinavia.com

OXYGENATING GEL - REVOLUSJONÆR TEKNOLOGI

Skjeggpleie og K-Beauty er to 
tydelige trender i tiden. Nå utvi-
der Happyskin porteføljen med 
det greske herremerket Hommer, 
samt Blossom Jeju som tilbyr 
hudpleie fra Sør-Korea.

– Hommer er inspirert av 
gammel gresk mytologi, 
og skiller seg fra andre 
groomingprodukter ved 
at de lukter mindre 
og inneholder natur-
lige ingredienser vi 

står inne for. Produktene fukter 
og beskytter skjegget såvel som 
huden, og vi får veldig gode tilba-
kemeldinger fra gutta, sier Beate 
Svendsen fra Happyskin.

Blossom Jeju er på sin side 
oppkalt etter en vulkanøy utenfor 
Sør-Korea. Produktene innehol-
der kameliaolje og andre oriental-
ske vekster, og i serien finnes det 

både dukmasker, renseproduk-
ter og pleiende 
kremer.

Hjemmespa med koreansk vri
Norske kvinner tar imot 
koreansk hudpleie med åpne 
armer, og Soel selger nå 
det respekterte varemerket 
Shangpree. Det ble etablert 
i 1990, og skal gi kunden en 
spaopplevelse i eget hjem. 

– Noen vil kanskje kjenne 
igjen merket fra Harrods der 
det selges. Vi fører produk-
tene i vår egen nettbutikk og 
skal nå jobbe for å få serien 
inn i norske spa og vare-
magasiner. Det finnes blant 

annet flere typer øyemasker, 
dukmasker og gummi-
masker, som er den nyeste 
trenden innen koreansk hud-
pleie, forteller Helene Enger 
fra Soel, som spesialiserer seg 
på koreanske merker.

Ny strategi
gloProfessional slår sammen sine to varemer-
ker glo minerals og glo therapeutics til et nytt 
merke kalt glo Skin Beauty. Hudpleiepro-
duktene (Skin) kommer i hvite forpakninger 
mens makeupen (Beauty) beholder sin sorte 
look. Dermed tar de hånd om hele spekteret 
av skjønnhetspleie, med alt fra rens til lep-
pestift. 

– Produktene rulles ut etter hvert som vi 
blir utsolgt for de gamle, sier Guro S. Dreyer 
fra distributøren Cosmedic.

Brun uten sol
Beauty Company har 
begynt å jobbe med det 
profesjonelle self tan-merket 
White to Brown, som lover 
kvalitet til en attraktiv pris. 
Designet er nytt og fresht, 
og de vaniljeduftende 
produktene skal gi en sunn, 
naturlig glød. Blant ingredi-
ensene finner vi aloe vera og 
sheasmør.

K-Beauty og guddommelig grooming

Hommer tilbyr 
skjeggpleie fra 
Hellas.

Blossom Jeju inneholder 
planter fra en koreansk 

vulkanøy.

Formlene 
oppgraderes og 
produktene får 

ny design.
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Natural Products Scandinavia – den nordiske 
fagmessen for naturlig hudpleie, skjønnhet, 
helsekost og ernæring – arrangeres i Malmø 
15. til 16. november. 

Messen vokser år for år, og henvender seg 
til innkjøpssjefer, distributører, butikkjeder og 
selvstendige forhandlere, kanskje særlig innen 
helsekost og apotek. I år ligger det an til mer 

enn 400 deltagende varemerker, noe som er 
ny rekord. 

– Messen er et fantastisk møtested for 
helse- og økobransjen. Du blir kjent med 
nye, spennende aktører og produkter, og får 
muligheten til å følge med på globale trender 
innen feltet, sier Iréne von Arronet fra Nature 
Treats, som er fast gjest.

Blant årets utstillere finner du skjønnhets-
merker som Natura Siberica, Faith in Nature 
og Zoya Goes Pretty. 

Det forventes mer enn 5000 besøkende, og 
messen har også en del foredrag. Følg med på 
kosmetikkmagasinet.no når det nærmer seg 
for mer informasjon.

Trend for kreppet hår
Høsten 2017 handler om tekstur med 80- 
tallsinspirerte looks, ifølge ghd. Og hva er vel 
mer 80-talls enn kreppetang? ghd Contour 
er i høst tilgjengelig i et begrenset antall, og 
tilfører håret mer volum og fylde. 

– Krepping og tekstur har absolutt kommet 
tilbake, men er nå mye mykere og mer subtilt, 
og derfor mer anvendelig. Følg trenden og 
krepp kun deler av håret, lek deg med krep-
petangen for en dobbel tekstureffekt, tipser 
Adam Reed, Global Ambassador for ghd.

For han og henne 
Emporio Armani samarbeider med James 
Jagger og Matilda Lutz når de nå lanserer 
duoduftene YOU. Det handler om kjærlighet, 
men også om det sene 90-tall, da Emporio 
kom på banen med sine første duodufter He 
og She. Disse nye duftene kan kanskje gjenta 
den suksessen?

Grønn fagmesse i Malmø

Natural Products 
Scandinavia gir 

innblikk i hva som rører 
seg på økofronten.

Nye eiere i Cosmobeauty
Jeanette Hveding har tatt 
over halvparten av aksjene i 
Cosmobeauty, sammen med 
mannen Steinar Halvorsen 
og venneparet Christina og 
Christoffer Wulff-Pedersen. 
Resten av aksjene eies av 

gründeren Marita Niska. 
Gjengen har laget nye 
nettsider og flyttet inn i nytt 
kontor på Fagerstrand. I 
tillegg har de tatt inn make-
upkostene Moda Metallics, 
som har høy blingfaktor.

Jeanette 
Hveding.

James Jagger og Matilda Lutz.

Stronger with You er for ham, Because It’s You er for 
henne, og de kompletterer hverandre.



Beauty Ghost  
The Original  
Oxygen Peel Off Mask
  
Beauty Ghost er en oppstrammende og 
fuktighetsgivende maske med Stabilisert 
Oksygen (O4). Denne 
peel off masken bidrar 
til økt collagenproduk-
sjon, forebygger fine 
linjer og rynker, gir  
en klarere hudtone.
Masken gir intens,  
langvarig effekt og  
gjør huden stram, glatt 
og frisk.

Tube á 100 ml.

ÅRETS NYHET!

The Original
Black Peel Off Mask
  
The Original Black Peel Off Mask er den 
første peel off masken i verden som inne-
holder den patenterte Wellmune® Beta 
1,3/1,6 Glukaner. Denne 
dermatologiske og  
allergitestede masken 
fjerner hudormer og 
urenheter, bidrar til å 
minimere porene og 
forhindrer nye utbrudd.
Resultat: En renere og  
sunnere hud uten  
hudormer.

Tube á 100 ml.

5 star rating!

BESTSELGER!

Liposome Facial Cream 
For a radiand,  
glowing complexion
 
Denne fuktighetsgivende ansiktskremen
med dyptvirkende ingredienser beskytter
mot forekomster av fine linjer
og rynker, etterlater huden
myk og frisk. Inneholder
DECRUSTO’s unike kombina-
sjon av næringsstoffer,
Wellmune® Beta 1,3/1,6
Glukaner og ASO® (Aktivert
Stabilisert Oksygen-O4).

Flakong á 30 ml.

DYPTVIRKENDE!

Bestill på www.decrusto.no
Nesco International AS avd. DECRUSTO Postboks 707, 3196 Horten, Norway
Telefon: (+47) 33 04 51 00  -  E-post: info@decrusto.no

3-2017 Kosmetikk Decrusto ANN 210x297.indd   1 06.07.17   12.21
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«Antioksidanter har jeg stor tro på, 

både innvendig og utvendig»

Karen Behnke 
grunnla Juice Beauty 

for 12 år siden.
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Hun var en skikkelig «sun bunny», 
men har nå en hud som mange 
60-åringer kan misunne. Karen 
Behnke er grunnlegger av Juice 
Beauty, et gjennomført California-
brand som tilbyr økologisk hudpleie 
og makeup med luksusfølelse. 

tekst: Kristine Rødland

Karen om:
Starten på karrieren
– I motsetning til mange andre gründere i 
denne bransjen, har jeg ingen erfaring med 
butikksalg, og jeg har heller ingen annen 
bakgrunn fra skjønnhetsverdenen. Min nisje 
var fitness, velvære og ernæring, og tidlig på 
1980-tallet var jeg med på å starte opp et av 
USAs største selskaper innen wellness.

Jeg reiste rundt i verden og «glemte» å gifte 
meg. Da jeg var 38 år, møtte jeg han som ble 
mannen min, og fikk barn i 40-årene. Som 
gravid i voksen alder ble jeg veldig opp-
tatt av personlig pleie, og skremt av hvilke 
ingredienser som ble brukt i konvensjonelle 
skjønnhetsprodukter. Jeg skjønte at her var 
det businessmuligheter, og startet selskapet 
fra scratch.

Karen om:
Juice Beauty-konseptet 
– Naturlig kosmetikk er bra, men jeg følte at 
produsentene tok seg veldig godt betalt for 
vann, som jo utgjør en stor del av basen. Min 
idé var derfor å erstatte vann med fruktjuice 
for å øke næringsinnholdet i produktene. 
Juicen skulle kombineres med avanserte og 
høypotente ingredienser slik at hver eneste 
dråpe gav næring til huden.

Karen om:
Bærekraftighet og økologi
– Juice Beauty er et selskap som er bærekraf-

tig fra topp til bunn, både når det gjelder 
formuleringer og virksomheten i seg selv. Vi 
benytter bærekraftige forpakninger. Produk-
sjonsfasilitetene drives av sol- og vindkraft, 
mens kontorlokalene er innredet ved hjelp 
av gjenbruk. Men det viktigste er likevel at vi 
støtter opp om økologisk jordbruk og skaper 
mindre forurensning. 

Vi kjøper økologisk dyrkede ingredienser 
fra bønder på den amerikanske vestkysten. 
Ingrediensene er ikke sprøytet med syntetiske 
pesticider, og studier viser at de har et høyere 
nivå av antioksidanter som beskytter huden 
mot frie radikaler. Men fremdeles er det slik 
at bare fem prosent av amerikanske bønder 
dyrker økologisk.

Karen om:
Hemmeligheten bak suksessen
– Produktene våre tilfredsstiller strenge ser-

tifiseringskrav og inneholder 
mye antioksidanter. I tillegg 
skal de matche eller overgå 
en rekke kjente og kon-
vensjonelle merkevarer hva 
gjelder kliniske resultater. 
At vi får til det, er trolig 
hemmeligheten bak vår 
suksess. 

Vi bruker mye tid på å få den rette konsis-
tensen på produktene, og vil også appellere 
til de kvinnene som ønsker resultater av sin 
hudpleie. California og Canada er markeder 
vi føler oss hjemme i, og som har bevisste 
forbrukere.

Karen om:
Samarbeidet med Gwyneth Paltrow
– Vår patenterte Green Apple Peel, som eks-
folierer huden med økologiske fruktsyrer, ble 
en døråpner for oss i Hollywood, og vi har 
blitt kontaktet av mange store filmstjerner. 
Gwyneth var i utgangspunktet ikke så godt 
kjent med våre produkter. Men vi introdu-
serte henne for Stem Cellular-kolleksjonen, 
og det var første gang hun prøvde økologiske 
produkter som samtidig var luksuriøse. 

Gwyneth er i dag min businesspartner, og 
vi har mye felles. Vi har begge en sønn og en 
datter, vi er begge entreprenører, og vi har 
begge en sunnhetsorientert livsstil. Samar-
beidet vårt er gjensidig: Juice Beauty har 
investert i Gwyneths nettmagasin Goop, og 
Gwyneth har investert i Juice Beauty. 

Karen om:
Makeup-kolleksjonen
– Makeupen til Juice Beauty er basert på  
plantepigmenter, for eksempel knuste roser. Vi 
ønsket skinnende og sterke farger som også gir 
en god og pleiende effekt på huden. 

Gwyneth er engasjert som Creative Direc-
tor for makeupen, og har vært veldig invol-
vert i produktutviklingen. Hun har designet 
alt av emballasje og laget alle fargepaletter. 
I tillegg har hun navngitt produktene, som 
blant annet er oppkalt etter strender og vinre-
gioner i California. De flytende leppestiftene 
er laget sammen med – og oppkalt etter – 
hennes datter, mor og Hollywood-venninner.

Vi konkurrerer med konvensjonelle make-
upmerker som benytter mye silikoner, men 
erstatter disse med druekjerne og kokosnøtt-

møte med Karen Behnke:

Grønn business

Juice Beauty
Juice Beauty ble lansert i 2005, og er dermed 12 år gammelt. 

Formålet er å tilby effektive og avanserte produkter hva gjelder hudpleie og makeup. 

Varemerket er et av få i USA som lager økologiske produkter i prestisjesegmentet. 

Makeup-kolleksjonen ble lansert i USA i januar 2016. 

Maskara er et fast innslag i 
Karen Behnkes rutine.

Juice Beauty fikk sitt kommersielle 
gjennombrudd med produktet 

Green Apple Peel. 

Stem Cellular Exfoliating Peel Spray er 
en innovativ nyhet nå. 
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alkaner, som gir glans og smidighet til 
formuleringene. 

Karen om:
Sol og sunne vaner
– I ungdommen var jeg en skikkelig «sun 
bunny», og elsket å sole meg. Jeg brukte 
reflektorer for å intensivere solstrålene slik at 
jeg ble ekstra brun på både ansiktet og krop-
pen. Ble jeg solbrent, solte jeg meg bare enda 
mer for å jevne ut det røde. Mor sa aldri at 
det var farlig, og jeg fikk masse pigmentflek-
ker på grunn av solingen. 

I dag er jeg 60 år, og huden min har virke-
lig forynget seg. Den ser bedre ut enn på 
lenge. Jeg veksler mellom Green Apple- og 
Stem Cellular-produktene, men har ellers 
et enkelt regime. CC-krem, concealer, litt 
eyeliner og maskara er det jeg bruker mest til 
vanlig.

Jeg sover lite og reiser mye, men drikker 
mye vann og mosjonerer hver dag. Antioksi-
danter har jeg stor tro på, både innvendig og 
utvendig, og det er ikke utenkelig at vi etter 
hvert kan lage kosttilskudd. Vi ser nå en stor 
trend for kollagenpulver og kraft kokt på 
bein. Kanskje kan vi lage vår egen vri der vi 
bruker plantebasert kollagen?

Gwyneth Paltrow er medeier i Juice Beauty, og veldig involvert i produktutviklingen.

Masker til  
hjemmebruk

+128%*

* basert på 2015-tall

purify 
Maske og skrubb i ett! Med et 
bredt spekter ulike rensende 
ingredienser og pimpstein som 
skrubber, holder Purifying 
Mask huden fri for smuss,  
olje og huden etterlates  
silkemyk og glatt.

detoxify 
Med effekten av Japansk hvit kull, 
absorberer Detoxifying Mask smuss, 
olje og urenheter fra en overbelastet 
hud og forminsker synligheten av 
porene.

revitalize 
En styrkende og plumpende maske. Revitali-
zing Mask gir en lett  prikkende følelse mens 
den ligger på, fjerner skånsomt døde hudceller 
med enzymer,  lysner og etterlater huden myk 
og glødende.

– love the skin you´re in!

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

Avgift, rens og forny  
            huden med
  hjemmemasker

NYHET!



� trend

KosmetiKK 3 2017 | 17

Hva er nytt for sesongen? Hvilke stilikoner 
ser vi på nå? Bla om og bli oppdatert på de 
tydeligste trendene innen makeup og hår.

Høstens 
heteste stiler

Geometrisk og minimalistisk look fra Davines.
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� trend

sesongens 
nye maKeup

Høstmakeupen kjennetegnes av 
mye farger og skimmer. Vi ser farget 
maskara, metallisk øye-skygge og 
grafisk svart øyesminke. Andre ny-
heter å legge merke til, er bærfarger 
på leppene og en minimalistisk look 
der huden skal være skinnende og 
fuktet.

tekst: Jessica s Kempe

Foto: Vincent Lappartient/Christian dior parfums, Clarins, ysL Beauté, Wella professionals og studio Bon/H&m studio

Grafiske skygger
Når det kommer til øyeskygger er variasjonen 
stor, og vi ser knallfarger og former inspi-
rert av grafiske mønstre. Nytt for høsten er 
øyeskygger som renner som tårer fra øynene, 
såkalt «dripping river». 

Stort for høsten er også metalliske skygger i 
lilla, rosa og rødt, som legges enten enkeltvis 
eller kombinert med andre farger som svart 
og sølv. Dessuten er «smokey eyes» og «smo-
key cat eyes» i bruntoner helt rett i høst.

Høstens look fra YSL Beauté er metallisk, lilla 
øyeskygge i kattøyeform. 

Dior satser på skimrende og 
metalliske farger. 



Overdimensjonerte vipper
Vi ser flere ulike trender for øyevippene. Alt fra farget maskara (i rosa, 
gult og blått) til store løsvipper på både øvre og nedre vipperad ble vist 
på catwalken. Chanel, Jeremy Scott, MSGM og Pucci tok trenden for 
overdimensjonerte vipper et steg videre, og malte dem direkte på huden 
under øynene. 

Påmalte og store vipper var en viktig del av looken hos Jeremy Scott.

Mascara Vinyl 
Couture fra YSL 

lanseres i ni vågale 
farger.

Eyelineren spiller en viktig rolle i Clarins’ høstlook.

Lancôme lanserer 
Artliner i fargene 
1975 og 1976.

Graphik Ink Liner er 
en nyhet fra Clarins.Kunstneriske liners

Eyeliners kan legges på forskjellige måter, 
enten høyt opp på øyelokket eller i parforma-
sjon, såkalt «twin tail eye makeup». En annen 
variant er å kombinere flere linjer i ulike farger 
inspirert av regnbuen. Man kan også legge 
eyelineren som en øyeskygge i kattøyeform, 
i for eksempel knallblått eller gult. Noe som 
blant annet ble vist av Chloé, Versace og Yves 
Saint Laurent for høsten. 

KosmetiKK 3 2017 | 19
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Markerte lepper
Leppene sminkes med mørke bærfarger i blanke eller 
matte teksturer. De iøynefallende leppene kombine-
res gjerne med markerte øyne for en gotisk look, eller 
med en mer nøytral makeup. Samtidig er det fortsatt 
aktuelt med forskjellige sjatteringer av rosa. Ikke bare 
på leppene, men også på kinnbeina, øynene, vippene og 
neglene.

Minimalistisk look
Ingen maskara og lepper i nude. Den minimalistiske no-makeup looken preget 
flere store visninger for høsten. Noen ganger med en matt effekt, andre ganger 
kombinert med en perfekt skinnende, nesten fuktig hud. 

NYHET!

Testresultat vipper, etter 
30 dagers bruk:

• Opptil 43% økt lengde

• Opptil 40% økt bredde

SVEITSISK VIPPE- 
OG BRYNSERUM
LENGDE - BREDDE - STYRKE

Importør i Norge: Fred Hamelten AS 
rubis@hamelten.no/21 64 54 47

Psst!!! Vi har nå 11 pinsetter til 
vippe extension på lager - til 
klassiske vipper og volumvipper.  
Pinsettene er håndlagede i Sveits.

Veil. pris 10 ml. 
1499,-

� trend

Naturlig makeup på visningen til Christian Dior.

Mørke bærfarger 
på lepper og negler 

kjennetegner høstens 
look fra Orly.

H&M Studio 
treffer godt på 

trendene med denne 
kule looken.

Orly neglelakk i 
fargen Just Bitten.

Clarins Joli Rouge Shine Lip 
Glaze og Rouge Dior i nye 
høstfarger.
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– Det kommer mye metalliske 
pigmenter, både på øyne, lepper 
og i highlighters, sier makeupartist 
Åsa Östergren, som også er lærer på 
Björn Axén Academy i Stockholm. 

tekst: Jessica s Kempe

Foto: Björn Axén

– Trenden for matte lepper fortsetter, spesielt 
i mørke bærnyanser. I tillegg synes jeg det er 
gøy at det kommer multifarget øyesminke og 
mer vågede eyeliners, etter at det lenge har 
vært mye fokus på lepper, sier hun.

Hvor kommer inspirasjonen til 
høstens og vinterens looker fra? 

– Det som foregår i mote-
verdenen speiler seg også 
i skjønnhetsverdenen, og 
makeuptrendene presenteres 
på catwalken i forkant av 
hver sesong. Trendene vi ser 
i magasiner og i kolleksjons-
bilder fra de ulike merkene 
inspireres også først og fremst 
av motetrendene. Men det 
finnes også trender som har 

utspring i de sosiale medier, som leppefarger 
i grått og blått.

Med utgangspunkt i høstens ulike looker, hva er 
den viktigste nyheten å plukke opp for å føle seg 
oppdatert? 

– Jeg ville satset på den metalliske looken, 
som fungerer både på øyelokkene, leppene og 
kinnene. Metalliske farger er dessuten smi-
grende for de fleste, og ganske lette å legge 
pent på huden.

Om vi ser på leppestift – hvilke farger bør 
vi velge denne høsten?

– Mørke, bæraktige toner. 
Men også grå og neonfar-
gede lepper er en stor trend. 

Hvordan skal vi forme øyebrynene?
– Brynene fortsetter å være fyldige, så det 

gjelder å satse på gode brynsprodukter! Jeg 
gjetter at de brede brynene vil holde seg i 
noen sesonger til, før pendelen svinger mot 
smalere bryn igjen.

Hva er de vanligste feilene vi gjør når vi legger 
en høst/vintermakeup?

– Å legge på mer makeup på høsten føles 
helt naturlig, siden vi blir blekere i huden og 
gjerne bærer mørkere klær, men iblant kan 
det bli for tungt. Glem ikke den friske, rosa 
gløden som letter opp looken! Den trengs 
året rundt.

Hva skiller en vår/sommermakeup fra en høst/
vintermakeup?

– Solpudder og korallfarget leppestift er en 
klassisk sommerkombinasjon, mens høsten 
innbyr til sotede øyne og røde eller mørke 
lepper. Jeg synes likevel ikke vi behøver å 
være så styrt av årstidene. Vil vi ha mørke 
lepper kan vi kjøre på, uansett sesong. Det 
eneste som er viktig, er å variere fargen på 
foundation ettersom vi blir brunere eller 
blekere i huden, sier Åsa Östergren.

� trend

Björn Axén tolker den metalliske makeuptrenden i de nye kolleksjonsbildene for høsten. Frisyrene er blant annet inspirert av punken.

sølv metallic

Couture 
Hologram 

Powder fra YSL.Gjenskap stilen med høstnyheter fra 
Urban Decay, Dior, Lancôme og YSL.
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Naturlig styling, sløyfer og wetlook. 
Sjekk ut høstens heteste stiler!

tekst: Kristine Rødland

Foto: moroccanoil og Vincent Lappartient/

Christian Dior Parfums

– Pendelen svinger nå mot vakkert hår som 
er mer frisert og har mer volum. Det ser vi 
også i catwalk-lookene, sier Antonio Cor-
ral Calero, som er Global Ambassador for 
Moroccanoil. Han er spansk og innehaver av 
salongen Factory 236 i Barcelona. 

I ti år har han vært tilknyttet Moroccanoil, 
like siden merket ble lansert. Tidligere har 
han vært Creative Director, noe som innebar 
at han også jobbet med produktutvikling, 
men dette gav han opp fordi han ønsket å 
tilbringe mer tid i hjemlandet. 

Antonio Corral Calero skaper hår på vegne 
av Moroccanoil på flere av designervisnin-
gene, og tolker runway-trendene slik at de 
også funker i frisørsalongene og på helt van-
lige folk. For høstsesongen har han samar-

beidet med Marchesa, Temperley London og 
norske Kristian Aadnevik, som er basert i den 
britiske hovedstaden.

– Aadnevik var inspirert av vikingkrigere, 
og viste matt, tørt og sammenfiltret, men 
likevel luftig hår. Det var ikke flettet men 
tvinnet, forklarer han. 

Looken var i tråd med tribal-stilen som 
også dukket opp på andre visninger. Men på 
showene til Temperley London og Marchesa 
var det andre stiler som gjaldt:

– Hos Marchesa var håret veldig glatt og 
så ut som det var lakket eller dekket med 
et slags belegg. Det var fuktig på en vakker, 
men litt ustelt og rufsete måte, og smykker 
og annet tilbehør ble brukt for å gjøre det 
luksuriøst. 

Blomster skaper en bohemsk look, og vi 
laget kunstige roser til Marchesa – noe som 
for øvrig tok en uke. En annen trend å legge 
merke til er hårbånd og sløyfer, som ble brukt 
på begge disse showene. Jeg tror vi vil se mye 
av dette fremover, sier Antonio Corral Calero.

� tRenD

10håRtRenDeR 
FRa CatwaLKen

Antonio Corral Calero i aksjon backstage hos Marchesa.

Blomster myker opp stylingen hos Marchesa.
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Dette er 
trendene

1. Naturlig styling

Det lange håret bæres løst og enkelt, 

gjerne med sideskill. Og vi ser mye 

krøller eller bølger.

2. Wetlook

Den glattslikkede trenden fortsetter. 

Håret dras bak ørene, men skal nå 

være litt mindre stramt i uttrykket.

3. Syrefarger

Modeller viste seg på catwalken med 

fluoriserende og kraftig pigmenterte 

hårfarger.

4. Bob

Høstens trendfrisyre er en rett avklip-

pet bob med lengde til øreflippen 

eller kjevebenet. En klipp å legge 

merke til!

5. Tribal 

Flettene forvandler seg til cornrows 

og blir mer krigerske i uttrykket. 

Dreadlocks er en annen variant.

6. Hårbånd og sløyfer

I silke eller lær, eller pyntet med 

krystaller à la Chanel. Bare fantasien 

setter grenser.

7. Bolleklipp

90-tallets frekke tomboystil er 

tilbake, og Linda Evangelista seiler 

opp som stilikon.

8. Grunge

En annen rocka overraskelse fra 

90-tallet. Uttrykket er rebelsk og alt 

er lov.

9. Lave hestehaler

Edgy, ladylike eller romantisk. Heste-

halen settes uansett lavt ved nakken.

10. Individualitet

Personlige særtrekk bør fremheves, 

ikke dempes, og håret bør beholde 

sin naturlige tekstur.

Dior går for lange, løse krøller – og en kul beret. Glatt og «lakket» hår med lav sideskill, hos Marchesa.

Store sløyfer gjør stilen 
mer luksuriøs.

Hårbånd og sløyfer er viktig tilbehør, her vist av 
Temperley London. 

Det er en sterk trend for individualitet, og afrokrøller 
bør for all del ikke dempes. 
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en ny tidsånd
– Boben er den nye modellklippen. 
Den er aktuell sammen med «the 
lob», en lengre bob som rekker til 
halsen eller kravebeinet, sier Ricardo 
Dinis, Global Artistic Director for 
Aveda. 

tekst: Kristine rødland

Foto: Aveda

– De nye trendene minner veldig om det som 
foregikk på tidlig 90-tall, da vi hadde øko-
nomiske nedgangstider og en mer avslappet 
holdning til mote. Tenk på Linda Evangeli-
stas ikoniske, korte klipp, sier Ricardo Dinis. 

Han mener tidsånden er i endring, og trek-
ker paralleller til moten:

– Moteskaperne modifiserer kroppsfason-
gen ved hjelp av skulderputer og volumer. 
Når silhuetten endrer seg, så skjer det plutse-
lig, og slik er det også i vår bransje. Folk 
har nå blitt mye mer casual, og det påvirker 
hvordan vi klipper, styler og farger hår. Fri-
sørbransjen har ikke forandret seg mye siden 
70-tallet, men det har verden, og gjennom 
sosiale medier kan folk nå lære å fikse sitt 
eget hår. Mye av dette nye kommer fra ikke-
eksperter, og frisørene må følge med i timen. 
Konsumentene vil selv ta grep hvis de ikke får 
det de ønsker fra frisøren, sier han.

Er vi usikre på fremtiden, har håret en 
tendens til å bli lenger, akkurat som skjør-
telengden. Ricardo Dinis tror vi også vil ha 

Ricardo Dinis holdt nylig trendvisning i Oslo.
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enklere stylingprodukter:
– Sprays og gels er lette å jobbe med og 

veldig 80-talls. Man scruncher eller klemmer 
opp håret. Når det gjelder lengre hår, gjen-
oppfinner vi Brigitte Bardot. Med «the hun», 
som er en halvveis oppsatt «bun», kan vi 
integrere elementer fra fortiden og skape en 
ny look. Med de rette teknikkene kan vi få til 
noe som er veldig wash & wear, påpeker han.

– Folk føner håret mindre ofte nå enn 
før, og det bør frisørene ta til seg. Stramme 
hårtopper og krøller som klemmes opp, er 
eksempler på frisyrer som krever lite jobb og 
ingen føning. Mye av dette nye kommer fra 
kidsa – de snakker til oss, så hvordan kan vi 
la være å respondere? 

Bransjen bør ikke se på tutorials som en 
trussel, for man kan aldri lære alt gratis 
online. Det vil alltid være behov for kunn-
skap og undervisning. Vi som er frisører bør 
også lære oss å fotografere og forstå bilder, for 
det første kunden gjør etter frisørtimen, er å 
ta en selfie. Her må vi være aktive, og hjelpe 
med å ta og publisere bilder. Sosiale medier 
er veldig viktige, og gir alle tilgang på et 
publikum, sier Ricardo Dinis.

Hårtrendene i USA er mer influert av 
kjendiser enn mote. Catwalktrendene påvir-
ker kjendisene, som i sin tur påvirker folket. 

– Moten endrer seg raskt, og preges av bruk 
og kast. Håret endrer seg ikke på samme 
måte, det vokser ganske sakte, og kan heller 
ikke farges for ofte. Det er en del av deg, 
et fast element, mens moten hele tiden er i 
utvikling. Bob-frisyren er fantastisk i så måte, 
den passer alle og kan sammenliknes med 
den lille sorte kjolen, sier Ricardo Dinis.

Samtidig foregår det også mye eksperimen-
tering med styling og frisyrer. Og det er viktig 
å eksperimentere såfremt man tar hensyn til 
det estetiske. Dinis påpeker at målet alltid må 
være å få folk til å se bedre ut.

– Hvilke catwalktrender har du merket deg 
for høsten?

– Vi ser mye hår som trekkes bort fra ansik-
tet. Det signaliserer en renere look, men kan 
også bety at håret ikke er en del av looken 
i det hele tatt. Øret ligger an til en revival, 
og eksponeres og pyntes. 60-tallet kommer 
tilbake, og vi ser også mye gelé og wetlook, 
sier han.

Unicorn er et stikkord når det gjelder 
farge. 

– Multicolor og technicolor er fortsatt en 
stor trend, som nå favner ganske bredt og 
kommer til syne i alle sosiale lag. Disse far-
gene er ikke lenger forbeholdt den kunstne-
riske og alternative gjengen.  

På prisutdelingene, som påvirker trend-
bildet i USA, ser vi nå en mer avslappet stil. 

Håret er blitt mykere og mer naturlig, og kan 
til og med ha frizz. 

– River Phoenix inspirerer med sin lange 
lugg som hele tiden falt i øynene og måtte 
strykes bakover med hånden. Johnny Depp 
og Winona Ryder hadde på 90-tallet noe av 
den samme looken. Om håret ser litt fett 
og skittent ut, gjør det ingenting! Dette er 
ikonene vi ser på nå, sier Ricardo Dinis fra 
Aveda.

«The lob», en anvendelig og populær frisyre med lengde 
til kravebeinet. Håret kan da enkelt settes opp eller legges 
bak ørene.

River Phoenix inspirerer gutta, og frisyrene fra tidlig 
90-tall kommer tilbake.

En trendsettende, kort frisyre fra Avedas høstkollek-
sjon, stylet av Antoinette Beenders. 

Multicolor er fortsatt en del av trendbildet. For 
høsten viser Aveda blå og grønne farger inspirert av 
påfuglfjær.
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Med en portefølje som omfatter 
franske luksusmerker og markeds-
ledere i apotek, er Alldis en spen-
nende nykommer i jungelen av 
leverandører. 

tekst: Kristine Rødland

Firmaet ledes av Mani Nabavi, en forret-
ningsmann som i mer enn 20 år har drevet 
med distribusjon av ledende skjønnhetsmer-
ker i Midt-Østen og USA. Kjærligheten førte 
ham til Norge, og det ble naturlig å også 
starte en virksomhet her. Salgs- og markeds-
sjef er Helene Libæk, som har bred erfaring 
fra den norske bransjen, og har jobbet inn 
mot både parfymeri, frisør og apotek. 

Som firma er de opptatt av etablerte 
premiummerker som har suksess på andre 
markeder. Det første merket de tok inn, var 
franske Mustela, som er europeisk markeds-
leder i apotek på pleieprodukter for baby 
og barn. Et segment Mani Nabavi mener er 

Nytt mer kevarehus
Mustela er Europas 
ledende apotekserie 
for baby og barn, og 
inndelt etter hudtyper.

Mani Nabavi og 
Helene Libæk fra 
Alldis AS.

Institut Karité har fargerike håndkremer med 
sheasmør – og parisisk sjarm.

Duftene til den japanske designeren Hanae Mori har 
fått kultstatus siden lanseringen i 1996, og kommer 
nå til Norge. Phyto har fokusert på sunt hår og hodebunn i 50 år, med en høy andel naturlige ingredienser. 

Lalique er tilbake i Norge, og denne gang 
med helt nye dufter som både har krystall-

husets eleganse og en moderne touch.



KosmetiKK 3 2017 | 31

Skjønnhetsmasker av en annen verden

Nå ser verden til Korea for å få de beste skjønnhetstipsene. 
Med lang erfaring kombinert med innovativ utvikling, kommer 
MasqueBAR nå med en serie skjønnhetsmasker som gir deg 
kvalitetsprodukter til hjemmebruk. Maskene er fullpakket med 
ingredienser som får frem det beste i huden din. Prøv selv.

Skjønnhetsmasker av en annen verden

Nå ser verden til Korea for å få de beste skjønnhetstipsene. 
Med lang erfaring kombinert med innovativ utvikling, kommer 
MasqueBAR nå med en serie skjønnhetsmasker som gir deg 

KOREANSK 
HUDPLEIE

ENDELIG
I NORGE!

underutviklet i norske apotek. Mustela vil fra 
høsten være i mer enn 450 apotek over hele 
landet, i kjedene Vitusapotek, Ditt Apotek og 
Apotek 1.

– Mustela er et merke jeg har jobbet med 
lenge, men jeg vil ikke legge alle eggene i 
samme kurv, og satser derfor på en bredere 
portefølje av merker. Det norske markedet er 
interessant. Nordmenn har god kjøpekraft, 
men mange av de kjente varemerkene er ikke 
til stede. Jeg ser store muligheter, og også 
noen likhetstrekk med Dubai slik det var for 
15 år siden, før markedet eksploderte, sier 
han.

Den legendariske, franske hudpleieserien 
Payot, som ble utviklet av dr. Nadia Payot 
for mer enn 100 år siden, er i porteføljen 
sammen med Institut Karité, som har velduf-
tende håndkremer og kroppsprodukter basert 
på sheasmør. 

En skikkelig juvel er Lalique, som gjør 
comeback på det norske markedet med sine 
selektive parfymer. Hanae Mori er et annet 
duftmerke det satses på. I september lanseres 

også hårpleieserien Phyto, som i apotek i 
Europa er en markedsleder innen kategorien 
hår.

– Strategien er å fokusere først på apotek 
og deretter parfymeri. Norske apotek er gjen-
nomgående veldig flotte, men å få utenland-
ske selskaper til å vurdere Norge som et 
levedyktig marked kan være utfordrende. Jeg 
må «selge inn» landet for å få tak i varemer-
kene, sier Mani Nabavi til KOSMETIKK.

Nytt mer kevarehus

Etter å ha vært borte fra det norske 
markedet i mange år, kommer Payot 
nå tilbake i ny drakt.  
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N AT U R L I G E  I N G R E D I E N S E R .  AVA N S E R T E  F O R M U L E R I N G E R .  FA N TA S T I S K E  R E S U LTAT E R .

I N S P I R I N G  W E L L N E S S  &  B E A U T Y

SILKEMYK, NÆRINGSRIK KROPPSOLJE MED ØKOLOGISKE INGREDIENSER

NYHET!
Organic Neroli Blossom Bath & Body Oil

 
 I N T R O D U S E R E R . . . 

Den siste i Aromatherapy-serien.

Oppløftende essensiell olje av neroli og rosmarin som 

her er blandet i en silkemyk, næringsrik kroppsolje med 

økologiske ingredienser av kokos, jojoba, engkarse og 

solsikke for å heve badet til en spaopplevelse. 

Luksuriøs olje som gjør huden myk og glatt

Aromaterapi som virker beroligende for sinnet

Prisvinnende  - Earth Day Beauty Award

Kropp og sjel fornyes og 
forbedres med denne oljen.
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� Hud

En god hudpleierutine er essensielt 
for å kunne legge en bra makeup. 
Makeupartisten Gina Brooke 
«plumper» huden og former ansikts-
trekkene ved hjelp av Skin Contou-
ring – en ny snakkis innen hudpleie. 

tekst: Jessica s Kempe

Foto: shutterstock

– Jeg vil skape det perfekte lerret, og bruker 
ofte mer tid på huden enn på makeupen når 
jeg er på jobb. Jeg konturerer ansiktet ved 
hjelp av hudpleie, og må noen ganger smile 

når jeg ser kjendiser bli fotografert i matbu-
tikken «uten sminke». Kanskje kommer de 
rett fra en 30 minutters hudbehandling. Det 
ligger mye tid og arbeid bak en vellykket no-
makeup look, sier Gina Brooke. 

Hun tar hånd om huden og makeupen til 
Madonna og Justin Timberlake når de reiser 
på turné. Hjemme i New York står kjendiser 
som Katy Perry, Kim Kardashian, Paris Hil-
ton, Naomi Campbell og Victoria Beckham i 
kø for å få hennes hjelp. 

KOSMETIKK fikk treffe Gina Brooke i 
Oslo og høre om den seneste trenden innen 
hudpleie – Skin Contouring. Til stede var 
også Anthony McMahon, eier og grunnlegger 

av Intraceuticals, systemet hun bruker når 
hun jobber. 

Gina Brooke har arbeidet i skjønnhets-
bransjen i mer enn 20 år, og har sminket 
mange verdenskjente artister og modeller. 
Hun ser store forskjeller i dag sammenliknet 
med hvordan det var før, da gode hudpleie-
rutiner var mindre vanlig:

– Hadde jeg lite tid til rådighet, var det 
kjempevanskelig å sminke kjendiser som 
hadde hudproblemer. Jeg ble aldri fornøyd 
med resultatet. Mange skuespillere, model-
ler og artister slet med akne og rosacea, og 
problemene ble bare verre, forteller hun.

 snarveien til 
hud med glød

Skin Contouring går ut på å skreddersy hudpleien ved å påføre effektive ingredienser der huden trenger det som mest. 
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Vendepunktet skjedde da hun kom i kon-
takt med australieren Anthony McMahon for 
13 år siden. Han er gründeren bak Intraceuti-
cals – et hudpleiemerke som finnes i 50 land 
verden over, og forhandles i mange eksklusive 
hotellkjeder, klinikker og spa. 

Intraceuticals er blitt berømt for å sluse 
effektive ingredienser ned i huden ved hjelp 
av oksygen under trykk. Gina Brooke så at en 
30 minutters oksygenbehandling gav umid-
delbare resultater, og at resultatene varte i 
opptil sju dager. Hun introduserte behandlin-
gen for Hollywood-eliten, og for mange har 
den blitt avhengighetsskapende.

– På verdensturnéer får Madonna en 
oksygenbehandling hver dag, og i forkant 
av Oscar-utdelingen utfører vi minst 100 
behandlinger. Huden blir fyldigere og ser 
yngre og friskere ut, forteller hun.

Oksygenbehandlingen fungerer både 
som en askepottbehandling og en kur. Da tar 
man ukentlige behandlinger kombinert med 
hjemmeprodukter som gir en mer langsiktig 
antiaging-effekt.

– Når man skal sluse ned ingredienser ved 
hjelp av oksygen under trykk, er det viktig 
at molekylene ikke er for store. Vi har brukt 
mange år med forskning for å finne fram til 
de perfekte molekylstørrelsene. I behandlin-
gene benytter vi oss av en teknikk vi kaller 
layering, med ulike serum for ulike hudlag, 
som skal påføres i rekkefølge, forklarer 
Anthony McMahon. 

Han har bakgrunn fra musikkbransjen og 
grunnla Intraceuticals i 2002. Det australske 

hudpleiemerket er pionerer når det gjelder å 
anvende oksygen i hudpleiebehandlinger, og 
innovasjon og forskning står sentralt. McMa-
hon forteller at det totalt utføres mer enn en 
million oksygenbehandlinger årlig. 

Den nye snakkisen, såkalt Skin Con-
touring (konturering med hudpleie) bygger 
på at man sluser ned ulike ingredienser på 
ulike steder i ansiktet. Gina Brooke innleder 
behandlingen med et serum som inneholder 
masse næringsstoffer, og som hun likestiller 
med foundation. Deretter påfører hun kol-
lagen der det trengs volum, og A-vitamin der 
det finnes rynker. 

– Behandlingen skreddersys ved å tilføre 
vitaminer, peptider og andre virkestoffer der 
det trengs. Vi har soner i ansiktet som har 
ulike behov. Noen steder har vi tørr hud, 
andre steder har vi fet hud, og der huden er 
slappere trenger vi å tilsette volum, forklarer 
hun. 

Intraceuticals var først ute med konseptet 
Skin Contouring, men flere merker spås å 
komme etter med liknende metoder. 

– Selskapet har de seneste årene vokst med 
20 prosent årlig. Dette har vi lykkes med 
uten å bruke penger på markedsføring og 
uten å ta inn nye investorer. Vi vokser kun 
organisk, sier Anthony McMahon.

3 spørsmål til 
Gina Brooke
Hva bør man tenke på for å  

få bra hud?

– En god hudpleierutine med grundig 

rengjøring er viktig. Hva man daglig gjør 

med huden har større betydning enn hva 

man gjør en gang i måneden. Det kreves 

også et godt grunnarbeid for å få en fin 

makeup, det er som å male en vegg. I 

tillegg er det viktig å tenke på kosthold 

og trening.

Hva er dine beste makeuptips? 

– Du bør alltid se deg selv med objek-

tive øyne: hva liker jeg best? Er det for 

eksempel øynene, bør de fremheves. Du 

bør bruke tid på det du liker best med 

ditt utseende og vektlegge det.

Hvilke makeuptrender er størst  

akkurat nå? 

– Jeg ser en stor trend spesielt blant de 

unge, og det er å bruke kjempemye ma-

keup og eksperimentere. Det går i farger 

som rødt, blått, grønt og gult. Dessuten 

vil man gjerne dekorere ansiktet med 

glitter. Men i tillegg ser vi den parallelle 

trenden med en sunn naturlig glød, som 

jeg selv er mer glad i. Bruker du for mye 

makeup, kan du «gjemme bort» et ellers 

vakkert ansikt.

Anthony McMahon er 
grunnlegger og eier av 
det australske varemerket 
Intraceuticals.

Madonna er en kjent ambassadør for Intraceuticals, og 
får daglige oksygenbehandlinger når hun er på turné.

Jessica S Kempe sammen med Gina Brooke, makeupartisten som sminker 
Hollywood-eliten.



Vi søker blide og utadvendte personer med interesse for anatomi,  
helse, kroppspleie og velvære. Du har allerede egen praksis eller  
ønsker å starte en. Vi tilbyr en komplett markedsføringspakke,  
gratis kurs og full opplæring. 

Cryo 21 er en terapeutisk kuldebehandling for permanent   
fjerning av fett hvor som helst på kroppen - helt uten kirurgi. 

Cryo 21 kan også brukes til: 

Rynkeredusering 

Ansiktsløft og anti-age

Cellulitter

Oppstramming 

Smertelindring 

Sene-/muskelbetennelse

Raskere restitusjon

Øk fortjenesten! 
FORNY SALONGEN DIN MED CRYO 21! 

BALANSE & VELVÆRE I STRYN BLE ÅRETS SALONG 2016:

Er så glad for denne 
investeringen. Hos 
oss står folk i kø!

Balanse & Velvære i Stryn 
har spennende dager på 
salongen. Etter å ha in-
vestert i et Cryo 21 appa-
rat har nemlig kundene 
bare strømmet til. De fire 
første månedene hadde 
de over 420 behandlinger 
og lange ventelister. 

- Døgnet skulle hatt 
flere timer og vi skulle hatt 
flere apparater, sier daglig 
leder Ann-Kristin Mykle-
bust. Vi er veldig glade for 
å få lov å jobbe med dette 
fantastiske apparatet på 
våre kunder.

- Cryobehandlingen er 
bare helt rå! I dag hadde 

jeg en kunde som mistet 
6,5 cm fordelt på 3 ulike 
mål på magen. Hun gikk 
ned hele 3 cm over navlen 
- og det bare på 30 minut-
ters behandling, forteller 
Ann-Kristin.

ÅRETS CRYOSALONG!
På Cryokongressen i Tøns-
berg ble de kåret til årets 
salong 2016. Det de har 
fått til i den lille bygda er  
imponerende! 

- Dette har vært en  
super investering, avslut-
ter Ann-Kristin fornøyd.

B

Frys fettet bort!

Dui Clinique AS (Eneimportør)  Tlf:  33 33 48 90 / 928 69 061        E-post: post@duiclinique.com         Web:  www.cryo21.no



Probiotika styrker hudens naturlige 
forsvar, og er en verdensomspen-
nende trend innen hudpleie. Sør-
afrikanske Esse Organic Skincare var 
først med levende probiotika, og er 
nå lansert i Norge. 

Tekst: Kristine Rødland

Huden koloniseres av en mengde ulike 
mikroorganismer, og det er viktig med et 
mangfold for å opprettholde sunne og nor-
male hudfunksjoner. Det dreier seg om encel-
lede organismer eller bakterier som er for små 
til å synes med det blotte øye, og som lever i 
samspill med våre menneskelige celler. 

Forskning som er gjort i forbindelse med 
The Human Microbiome Project viser at vi 
mennesker består av 46 prosent menneske-
lige celler og hele 54 prosent bakteriecel-
ler. Probiotisk hudpleie innebærer at man 

stimulerer de gode bakteriene, og gjennom 
dette hemmer de bakteriene som er skadelige 
for huden.

– Det er forskjell i bakteriefloraen mellom 
de forskjellige delene av kroppen. 21 prosent 
av den totale bakteriemengden befinner seg 
på huden, og det blir mer bakterier jo lenger 
ned i hudlagene man kommer, sier Eric 
Johansson, som gjennom det nye selskapet 
Beauty Selection lanserer Esse Organic Skin-
care i Norge. 

Esse ble grunnlagt av Trevor Steyn i Sør-
Afrika som et økologisk hudpleiemerke, men 
fikk ny fart og retning i 2015 ved lanseringen 
av Esse+, en serie som inneholder levende 
probiotika. Esse+ består av flere forskjellige 
ansiktskremer, samt en øyekrem og et serum 
som har hele 50 millioner levende bakterier 
per dråpe. 

– Bakteriene holder seg levende i mer 
enn to år i vanlig romtemperatur, og kan 

� Hud

Probiotika for huden

Guide til probiotika
Det finnes flere måter å bruke probiotika i hudpleieprodukter. 

Her er en oversikt over de viktigste produksjonsteknikkene.

Broth: mikrobene fjernes og man bruker reststoffer eller avfallsstoffer

Lysate: mikrobene knuses og brukes

Tyndallization: mikrobene drepes av varme, men brukes hele og kan gjøre nytte for seg

Live Probiotic: en levende, god bakterie

Esse+ Probiotic Serum inneholder levende probiotika, 
og er fri for konserveringsmidler, næringsstoffer og 
vann. Produktet er formulert slik for at bakteriene 
ikke skal begynne å «arbeide».

36 | KosmeTiKK 3 2017



KosmeTiKK 3 2017 | 37

The only
Nordic trade 
event for 
natural living

Natural Products Scandinavia
gives retailers and senior
buyers in the natural 
beauty sector the very latest
beauty trends and self-care
products, not yet seen at 
other trade shows.
Co-located with the Nordic Organic Food
Fair, the combined shows will host over 400
exhibiting companies showcasing the very best
natural and organic products, from the Nordic
region and around the world.

Book your FREE trade ticket for 15-16 November 
2017 at www.naturalproductsscandinavia.com 
and quote campaign code NPUK336

Organised by

NPS17 half beauty advert.qxp_265x92  09/08/2017  10:03  Page 1

formere seg i denne perioden. De ligger i dvale og begynner å 
«arbeide» når de kommer i kontakt med fuktigheten i huden, 
forklarer Eric Johansson.

En probiotisk bakterie er en god bakterie, og bidrar til et 
gunstig «økosystem» som beskytter huden. 

– Ved å utnytte og stimulere de gode bakteriene som lever 
på og i huden, kan vi styrke barrierefunksjonen og hjelpe 
huden med å beholde blant annet fuktigheten. En velfuktet 
hud er mindre utsatt for å få rynker. Probiotika stimulerer 
også til økt produksjon av melkesyre og hyaluronsyre.

Eric Johansson forteller at både han og hans familie har 
brukt produktene, og opplevd resultater når det gjelder hud-
problemer som eksem, akne og rosacea. 

– Vi har sett at dette virker, og er derfor motiverte for å 
hjelpe folk. I Norge er vi nå tre stykker som jobber fullt med 
Esse, og rapporterer direkte til hovedkontoret i Sør-Afrika. 
Min samboer, som er hudterapeut, er med på laget, og vi vil 
kun selge til hudpleiesalonger. Vi skal også delta på den nye 
messen Bergen Beauty, sier han til KOSMETIKK.

Andre skjønnhetsserier som jobber med probiotiske bak-
terier er Annemarie Börlind og Mother Dirt, et amerikansk 
merke som er i ferd med å ta seg inn i Europa. 

Esse Organic Skincare representeres i Norge av Harriet Anita Fallsen 
Johansson (selger), Anna Rundgren (hudterapeut) og Eric Johansson 
(daglig leder).

Esse er grunnlagt av Trevor Steyn i Sør-Afrika.
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Kraftig nedkjøling skal gi fin hud og 
masse energi. Cryo Cabin er en fry-
sebehandling som er populær blant 
filmstjerner og toppidrettsutøvere.

 
tekst: Gunilla Kempe

Foto: shutterstock

Det er trendy å kjøle seg skikkelig ned. 
Revivekliniken i Stockholm er tidlig ute 
med Cryo Cabin, en nedkjølingskabin med 
dampende nitrogen. Kunden tilbringer tre 
minutter i 130 til 160 minusgrader, og kom-
mer ut av kabinen pigg og glad.

– Kontinuerlig frysebehandling gir en rekke 
positive effekter på kroppen og huden, fortel-
ler Fifi Stehag, som er eier av Revivekliniken, 
i et intervju med KOSMETIKK. 

– Frysebehandlingen gir et enormt energi-
kick og en følelse av å bli født på ny. Kroppen 
hensettes i en sjokktilstand og mobiliserer 
for «overlevelse» ved å kickstarte systemet, 
reparere celler og skader i muskler og ledd og 
øke blodsirkulasjonen, forklarer Fifi Stehag, 
som selv bruker kabinen daglig.

Frysebehandlingen skal hjelpe mot muskel- 
og leddverk, dempe hevelser – som lymfødem 
etter en operasjon – samt allergi og astma. 
Metoden skal også lindre depresjon, uro, 
angst og nedstemthet, stimulere «lykkehor-
moner» som serotonin og dopamin/endorfi-
ner, og sette hormoner i balanse. 

– Både det kvinnelige østrogenet og det 
mannlige testosteronet påvirkes, og i tillegg 
senkes nivået av stresshormonet kortisol. 
Huden påvirkes også veldig positivt, forteller 
Fifi Stehag:

– Blodsirkulasjonen og kollagenproduk-
sjonen får en boost. Huden blir silkemyk og 
glatt, mens ujevnheter og cellulitter minsker 
eller forsvinner. Behandlingen er også effektiv 

mot psoriasis, og forbrenner i tillegg fett, 
rundt 400 til 800 kalorier per gang. 

En viss effekt merkes umiddelbart og  
varer et par dager, som at du kjenner deg  
piggere, gladere og får mer energi. Men en 
mer omfattende kur er nødvendig for å få en 
varig effekt, påpeker hun.

Kryoterapi kan sammenliknes med 
naturlig doping. Blant kundene finnes topp-
idrettsutøvere og personlige trenere, men 
metoden lokker også et økende antall helt 
vanlige kvinner og menn i alderen 18 til mer 
enn 60 år. 

– Idrettsutøvere anvender ofte meto-
den både før og etter trening for å være i 
toppform. Blant våre kunder har vi også 
personlige trenere som kommer her og tar 
behandling to ganger per dag, forteller Fifi 
Stehag.

Allerede på 1970-tallet oppfant russerne 
en liknende metode som ble benyttet ved 
de olympiske leker. Men et finsk selskap har 
laget en moderne versjon, som i dag selges til 
skjønnhetsklinikker og spa over hele verden. 

Kryoterapi brukes av Hollywoodstjerner 
som søker en foryngelseskur, for eksempel 
Demi Moore og Jessica Alba, samt av idretts-
stjerner som Cristiano Ronaldo og Kobe 
Bryant. 

USA er et stort marked, og det finnes også 
en Cryosauna med tilsvarende konsept i 
Oslo. Kabinen kan dessuten kjøpes til hjem-
mebruk, men koster noen kroner…

iskaldt adrenalin

KicK

Fifi Stehag, eier av Revivekliniken i Stockholm,  
er tidlig ute med å tilby Cryo Cabin. 
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Allsidig 
behandling

Kryoterapi skal gi positive effekter ved:
❄ Stress

❄ Tretthet
❄ Angst, uro, depresjon
❄ Hormonell ubalanse
❄ Muskel- og leddverk

❄ Treningsverk
❄ Inflammasjon

❄ Hevelser, som lymfødem
❄ Hudproblemer som psoriasis og cellulitt

❄ Allergi, astma
❄ Overvekt

Slik fungerer Cryo Cabin
❄ To store beholdere med flytende nitrogen kjøler ned kabinen. 20 kg nitrogen går med 

for å starte behandlingen.  
❄ På et display angis kundens høyde, behandlingstid i kabinen og antall minusgrader. 
❄ Kunden kler av seg til bare undertøyet og får låne sokker, varme duntøfler og bade-

kåpe. 
❄ Kunden tar av seg badekåpen men beholder sokkene på, og går inn i den ekstremt 

nedkjølte kabinen. Hele kroppen er inne i kabinen i cirka tre minutter, med unntak av 

hode og hender. (Men å avbryte eller korte ned behandlingen er ikke noe problem.) 
❄ En viss effekt merkes umiddelbart, og varer et par dager. Men en kur med et titall 

behandlinger, rundt tre ganger i uken, etterfulgt av oppfølgende behandlinger, anbefales 

for å få en mer varig effekt.  
❄ Visse risikogrupper kan ikke gjennomgå frysebehandling, for eksempel de som har 

gjennomgått hjerteoperasjon, har hjertesvikt eller pacemaker, høyt ubehandlet blod-

trykk, åpne sår eller kuldeallergi.

KicK
Kryoterapi er populært blant filmstjerner og toppidrettsutøvere.

To store beholdere med flytende nitrogen kjøler ned kabinen. På et display angis kundens høyde, 
antall minusgrader og behandlings-
tid i kabinen. 



Kryoteknologi kan brukes til å  
behandle rynker og bryte ned  
fettceller over hele kroppen. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: shutterstock

– Cryo21 er en terapeutisk behandling for 
fjerning av fett uten kirurgi. Apparatet kan 
brukes på ansikt til å behandle rynker og 
skape løft, og i tillegg kan det brukes til 
fettfjerning på hele kroppen. Vi kan behandle 
mage, hofter, rumpe, lår, «grevinneheng» på 
overarmer og cellulitt. Det er et alternativ til 
fettsuging, og vi vet dessuten at fettsuging 
ikke egner seg for cellulitt, sier Nils Christian 
Mortensen. 

Han er innehaver av Dui Clinique i 
Tønsberg, og har enerett på Cryo21 for hele 
Norden og Baltikum.

– Apparatet kan også brukes ved smerte-
behandling og betennelser. Det er et veldig 
allsidig apparat som finnes i to versjoner, 
hvorav en er portabel, og to sonder følger 
med til kropp og ansikt, sier han.

Kryoapparatet har en arbeidstemperatur 
mellom 10 kuldegrader og 20 grader. Det 
jobber kun med underhudsfett, og kjøler 
temperaturen ned til åtte grader på hypo-
dermisk nivå. KOSMETIKK fikk prøve en 
behandling, og kan fortelle at selv om det 
føltes kaldt, så var det ikke ubehagelig, og ut 
fra før- og etterbilder så det faktisk også ut til 
å ha en effekt.  

– Vi kan få til mye av det samme som ved 
fettsuging, men med en mer holistisk og 
skånsom metode. Når man får utført fettsu-
ging, ender man ofte opp med mye overflø-
dig hud som må skjæres bort, og det skaper 
arr. Vi jobber ut fra en kinesisk tankegang, og 
tror man på akupunktur og kinesisk medisin 
er arrdannelser på magen lite gunstig. Ener-
gistrømmen gjennom meridianene blir da 
brutt, sier Mortensen.

Kryoteknologi er ikke nytt, og brukes 
også på medisinske klinikker av offentlig 
godkjent helsepersonell. Et alternativ vi kjen-
ner til fra før er CoolSculpting, som skal gi 
20 prosent reduksjon av fett i det behandlede 

området etter ett besøk. Men ifølge Morten-
sen kan CoolSculpting ikke brukes på ansikt 
og cellulitt. 

– Vi jobber med underhudsfett, og kan 
behandle hele kroppen uten bieffekter, sier 
han.

– Kryos er gresk for is og kulde. Fettcellene 
tåler ikke kulde, og går i oppløsning ved åtte 
grader. Vi fryser dem kort sagt i stykker, og 
det inntreffer en programmert celledød der 
cellemembranen brytes. Fettcellene «tømmes» 
og forsvinner ut av kroppen gradvis, gjennom 
leveren, fordøyelsessystemet og lymfesyste-
met.

Behandlingen bør gjentas med 14 dagers 
mellomrom for fettfjerning. 

– Selve nedbrytingen av fettceller tar flere 
uker, og prosessen fortsetter i kroppen. Den 
er helt naturlig, og det programmeres en 
reaksjon. Det finnes flere typer kryoapparater, 
men vårt er bevegelig og har en kuldesonde 
som kan føres rundt på kroppen der man 
ønsker å behandle fett. Dette gjør at man kan 
behandle hele kroppen, sier Nils Christian 
Mortensen fra Dui Clinique.

Fettfjerning med

Kulde
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+NAIL STRONGTM

Hair VolumeHair Volume™

Hair Volume™ plus Nail Strong™ er et ekstra tilskudd med pleie både til hår og 
negler. Flere ting er med på å påvirke kvalitet på hår og negler, som 
kosthold, stress og slitasje forårsaket av hyppig bruk av stylingpro-
dukter. Kvinner over hele verden velger den vitenskapelig formu-
lerte Hair Volume™ plus Nail Strong™ tabletten for å gjenoppbygge 
kvaliteten på hår og negler.

Hair Volume™ plus Nail Strong™ er en tablett av eple ekstrakt 
med et naturlig innhold av procyanidin B2 pluss kolinstabilisert 
ortho-kiselsyre som tilfører næringsstoffer til hodebunden og hårs-
ekken, hvor håret dannes samt til neglenes cellematrix. 

Hair Volume™ plus Nail Strong™ kan bestilles på vår web shop. Få 20% 
ved bruk av rabattkode HV2017. For mer informasjon og bestilling besøk 
www.newnordic.no

Sliter du med livløst hår og dårlige negler?

www.newnordic.no

Online Store



The Perfect V er en ny og eksklusiv 
serie som skal rense, eksfoliere, high-

lighte og fukte det såkalte trekant-
området. Interessen for denne typen 

produkter er voksende. 

Tekst: Kristine Rødland

Serien består av 
hele åtte produkter, 

og blant de mer kuriøse 
er Shades of V Very V 

Luminizer som gir 
glow.
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– Dette er en verdenspremiere! 
Serien lanseres først i Skandi-
navia og deretter i USA, noe 
som ikke akkurat er hverdags-
kost, sier Avonda Urben, som 
er grunnlegger av varemerket 
The Perfect V.

Hun er en amerikansk 
forretningskvinne som har 
bodd de siste fem årene i 
København. Bak seg har hun 
en lang karriere fra skjønnhets-
bransjen i New York, der hun 
blant annet har jobbet med 
markedsføring og produktut-
vikling som Vice President i 
L’Oréal.

– Timingen er perfekt. Folk snakker nå 
mye mer om trekantområdet – «the V area» 
– der man barberer eller vokser. Hårfjerning 
er populært i alle kulturer, og når man fjerner 
hår blottlegges det hud som trenger omtanke 
og pleie. Røde nupper og inngrodde hår er et 
vanlig problem, sier Avonda Urben, som selv 
er tilhenger av voksing.

Det nye varemerket ble lansert i juni og har 
fått mye presse i Danmark. Skjønnhetsek-
sperten Lillie Gitte Østergaard skrev om det i 
boken «Din Skønhed», som utkom allerede i 
september 2016, mens produktene var under 
utvikling. Hun er innehaver av klinikken 
DollFace i København, og går for å være 
dronningen av brasiliansk voksing. 

– Lillie har vært en entusiastisk 
støttespiller helt fra starten, og har 
blitt en ambassadør for merket. 
Hun fører produktene i sin 
salong, og tilbyr også «The Vani-

cure», et skjønnhetsrituale 
som involverer rensing, 
eksfoliering og fuktighets-
behandling av v-området, 
forteller Avonda Urben. 

Hun fikk idéen til den 
nye serien da hun flyttet 
fra New York til Køben-
havn i forbindelse med at 
ektemannen fikk seg jobb i 
Danmark.

– Kvinnene er friere i 
Skandinavia enn i USA. 
Det er en mer naturlig 
nakenhet. Man eksponeres 
for andre jenter i felles-

dusjen i forbindelse med trening, noe som 
aldri skjer i New York. Der har man sitt eget 
avlukke. Mange amerikanere mistolker den 
skandinaviske kulturen, og tror det handler 
om fri sex. Men det er feil. Det er en kropps-
lig frihet, sier hun.

Produktene inneholder skandinaviske 
ingredienser som omega-fettsyrer, multebær 
og tindbær, og er ellers så milde og rene som 
mulig. 

– Produksjonen foregår i England, hos en 
produsent som også lager mor og barn-pro-
dukter, glidemidler og mer eksklusive brands. 
Innholdsstoffene er nøye valgt ut, og produk-
tene er uten parfyme, SLS og parabener.

Avonda Urben har 
tatt patent på navnet 
VV Cream, og lagt mye 
omtanke i designet. 

– Den beige blush-

fargen signaliserer eksklusivitet, og er inspi-
rert av en parfymeeske fra Chloé. Designet 
er neddempet, men skiller seg likevel ut i 
butikkhyllene, sier hun.

Produkter for v-området er en ny og 
voksende kategori. Victoria’s Secret var tidlig 
ute, og Avonda Urben var på et tidspunkt 
inspirert av dem, men mener stilen deres er 
mer fargerik og «va va voom»:

– Jeg ønsker å signalisere at jeg pleier 
v-området for meg selv, og ikke for en mann, 
så jeg gjorde noen endringer i konseptet. Det 
var også viktig at produktene skulle kunne 
stå fremme på badet uten å vekke oppsikt, 
forklarer hun.

Det har også kommet andre aktører, som 
kanadiske I Love My Muff og svenske Deo 
Doc, som blant annet selges i apotek. Engel-
ske SASS og amerikanske Fur forhandles ikke 
i Skandinavia såvidt vi vet, men sistnevnte 
lover perfekt «pelspleie».

– Det var et hull i markedet. Intimsåpene 
som selges i dagligvare og apotek har ofte et 
kjedelig og lite innbydende design, og spør 
man etter produkter mot inngrodde hår, blir 
man gjerne henvist til herreavdelingen. Noe 
som føles helt feil. Dette handler ikke om 
barbering eller hårfjerning, men om skjønn-
het, og jeg vet at de store aktørene også har 
begynt å titte på kategorien, sier Avonda 
Urben. 

Hun ønsker at det nye varemerket skal være 
eksklusivt og selektivt.

– The Perfect V skal selges i spesialbutikker, 
salonger og spa. Det er naturlig at det finnes 
der man tilbyr hårfjerning og voksing, sier 

hun. 

Vakker nedentil

Avonda Urben er grunnlegger av 
det nye varemerket The Perfect V, 
som distribueres i Norge, Sverige og 
Danmark av Spa Supply.

I Love My Muff kjører en litt uhøytidelig stil.

Fur pleier «pelsen» og huden 
under den.

SASS har et stort utvalg produkter 
pluss en egen sportskolleksjon. 

Deo Doc har barberskum, deosprays, intimsåper, wipes med mer. Bliss lager pads mot inngrodde hår.

5 i samme 
sjanger



� duft

Med nesen som verktøy

44 | KosmetiKK 3 2017



Med nesen som verktøy
Nå skjer det – Chanel kommer med 
en ny dameduft. Mange har ventet 
lenge i spenning. For en nyhet fra 
Chanel er noe ekstra, vi bys på en 
kreasjon utenfor tid og sted. En ny 
klassiker? KOSMETIKK har møtt 
parfymøren Olivier Polge i Paris. 

tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Det knytter seg store forventninger til høs-
tens nyhet, Gabrielle Chanel. Duften er opp-
kalt etter den legendariske moteskaperen som 
revolusjonerte kvinners klesstil og levemåte 
på 1920-tallet. Den er komponert av hvite 
blomster, tolket i vår tids ånd: velduftende 
sjasminer og tuberoser fra Grasse, intense 
appelsinblomster og eksotiske ylang ylang. 

Flakongen er kvadratisk og støpt i tynt 
glass. Langsidene svinger litt inn og fasettene 
reflekterer lyset. Korken har matte sølv-gull 
nyanser og henspiller på Chanels haute cou-
ture. Motehusets flakonger var opprinnelig 
rektangulære, helt til duften Chance presen-
terte en annen geometrisk form: sirkelen. Nå 
er det kvadraten som står i fokus, i polert og 
lett glass som det har tatt flere år å utvikle.

Kreatøren er Chanels egen husparfymør, 
Olivier Polge. Jeg møter ham i Paris. På 
hans kontor med utallige duftstrips og små 
flakonger med velduftende ingredienser fra 
hele verden. Han har fått en viktig oppgave: 
bevare kvaliteten på motehusets duftporte-
følje, og forhåpentligvis skape nye, udødelige 
dufter. 

Motehuset er kjent for Chanel N°5, 
parfymehistoriens kanskje mest legenda-
riske duft. Den ble skapt i 1921 av Ernest 
Beaux, og var et av flere forslag som Gabrielle 
Chanel kunne velge fra. Hun falt for duften 
i prøveflaske nummer fem, derav navnet 
Chanel N°5. 

– På 1920-tallet var parfymer komponert 
ut fra én blomst, som roser eller liljer. Gabri-
elle Chanel ville derimot ha en hel bukett av 
blomster i sin nye duft, og ønsket samtidig 
at den skulle være mer abstrakt enn å bare 
avgi naturens aroma. Chanel N°5 ble også 
den første duft med navn fra et motehus, 
forklarer Olivier Polge.

Skrivebordet hans er dekket med små flas-
ker som inneholder duftprøver av blomster, 

Motehuset Chanel
Chanel er et av få gjenværende private motehus, og eies av brødrene Alain og 

Gerard Wertheimer. Det ble grunnlagt av Gabrielle Bonheur Chanel (1883-1971) med 

kallenavnet Coco. Hun ble berømt for den «lille sorte», og bygget opp en visuell sig-

natur basert på drakter, jerseystoffer, perlekjeder, kameliablomster – og Chanel N°5.

Olivier Polge er født i Grasse og bosatt i Paris. Han er 43 år og parfymør hos Chanel 

med offisiell tittel «Creator of CHANEL Fragrances». 
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planter, tresorter og andre naturmaterialer fra 
hele verden. Han dypper smale, hvite strips 
i flaskene og fester dem som en vifte så han 
kan lukte på de forskjellige ingrediensene i 
tur og orden. Nesen er hans viktigste verk-
tøy. Å skape en formel som skal revolusjonere 
og overraske duftverdenen tar tid, og man må 
være tålmodig. 

Olivier Polge er den fjerde parfymøren 
i Chanels historie, og han etterfølger sin far 
Jacques Polge. 

– Min far lærte meg ikke parfymekunsten 
direkte, men ledet meg til de rette personene 
så jeg kunne utdanne meg innen faget, fortel-
ler han.

Han vokste opp i Grasse, parfymeverde-
nens ubestridte sentrum, men ville som ung 
utdanne seg innen kunstfag. Etter en som-
merjobb på laboratoriet til Chanel i Paris, ble 
han fascinert av farens yrke, og bestemte seg 
for å lære duftfaget. 

Tilbake i Grasse fikk Olivier kunnskap om 
de ulike plantenes egenskaper hos Charabot, 
en duftdestillatør som utfører oppgavene med 
håndverksmessig nøyaktighet.

– Mimosa og appelsinblomster ble fraktet 
dit tidlig på året, roser ankom i mai mens 
sjasminer og tuberose ble plukket på høsten. 
Noen ganger fikk vi levert narsisser fra andre 
regioner. Blomstene måtte destilleres umid-
delbart for å bevare sin essens. Alt skjedde der 
og da, jeg jobbet på laboratoriet og lærte meg 
å kategorisere alle duftene. Jeg organiserte et 
slags «bibliotek» i hodet mitt, fortsetter han. 

En parfymør må kunne gjenkjenne flere 
hundre lukter, ja de beste klarer mellom 1000 
og 2000, men utfordringen er å kombi-
nere de ulike ingrediensene til interessante 
parfymer. 

– Råvarene er naturmaterialer og de kan 
reagere uforutsett med hverandre. Derfor må 
jeg la prøvekombinasjonene hvile noen dager 

når jeg utarbeider nye formler. Vi starter 
alltid med blanke ark, og det hele er en svært 
langsom prosess. Det er ingen faste regler for 
hvordan man bygger opp en parfyme, hele 
prosessen er eksperimentell, innrømmer han. 

Å bevare sinnsroen, være tålmodig og 
konsentrert, er viktige egenskaper for en 
parfymør. Å lage en duftsuksess under stress, 
er ikke veien å gå. 

– Her jobber vi på en helt spesiell måte. 
Vi tenker verken trender eller sesong, men i 
tiår av gangen. De duftene vi skaper skal føre 
Chanels visjoner inn i moderne tid og langt 
inn i fremtiden. Jeg kjenner intet annet firma 
som jobber slik, fremhever Olivier Polge. 

Kvaliteten på råvarene er helt avgjø-
rende. På 1980-tallet var kvaliteten på 
sjasminer nedadgående, og leveransene var 
ustabile. Jacques Polge valgte derfor å inngå 
et samarbeid med familien Mul i Grasse. De 
skulle dyrke sjasminer og roser til Chanel 
N°5. 

Samarbeidet lever i beste velgående, og 
sesongens sjasminhøst er i gang. Den varer 
til midt i oktober. De hvite, små blomstene 
plukkes for hånd i morgenlyset – som er 
den tiden på døgnet hvor de avgir den mest 
intense aromaen. Den daglige innhøstingen 
av sjasminblomster destilleres direkte på går-
den til Mul under nøye kvalitetskontroll. 

På våren skjer den samme prosessen med 
mairoser. Arten kalles Rosa Centifolia og har 
en varm, nesten krydret roseduft.

– Mul-familien kontaktet faren min 
for noen år siden, for å fortelle at de siste 
tuberose-åkrene i Grasse var til salgs. Det var 
fare for at de kunne gå tapt, og Chanel valgte 
å overta dem. I tillegg ble det bestemt å dyrke 
iris og geranium, to andre blomster som er 
viktige i vår parfymeproduksjon. 

Iris er en av de mest kostbare ingredien-
sene, og kun roten benyttes. Den må tørke 
i minst seks måneder før den kan brukes. 
Geranium fra Grasse finnes i duften Coco 
Noir, som ble lansert i 2012. Iris har vi ennå 
ikke brukt i nye formler, mens tuberose fin-
nes i Gabrielle Chanel, forteller Olivier Polge.

Han styrer over ufattelige verdier av 
råvarer som ingen andre i parfymeverdenen. 
De fleste andre dufter på markedet lages av 
store produsenter som Givaudan, Firmenich 
og IFF (International Flavors & Fragrances). 
Olivier Polge har selv jobbet for IFF, og kjen-
ner arbeidsmetodene fra innsiden. 

– Min første jobb som parfymør var hos 
IFF i New York i 1998. Jeg var der i fem år 
før jeg flyttet til Paris og jobbet videre for 
selskapet i ti år, forteller han.

Hos IFF jobbet han med anbud og mål-
gruppebeskrivelser før han satte i gang med å 

Som en chef trenger gode råvarer for å lage god mat, må en parfymør ha tilgang på de beste ingredienser for å 
skape kvalitetsdufter. Olivier Polge skaper dufter for Chanel.



lage nye formler. Kundene var motehus, kos-
metikkfirmaer og selskaper i luksusbransjen. 
Han ble dyktig, og skapte flere duftsuksesser 
som La Vie est Belle for Lancôme og Spice 
Bomb for Viktor & Rolf. I 2009 mottok han 
Le Prix International du Parfum, en av duft-
verdenens mest prestisjefulle hederspriser. 

Nå som han sitter bak skrivebordet i topp-
etasjen hos Chanel, med panoramautsikt over 
Paris, er det naturlig å spørre om det lå i kor-
tene at han skulle etterfølge sin far Jacques.

 – Nei, svarer han umiddelbart.  
– Jeg var på rett plass til rett tid! 
Det hører med til historien at Chanel ikke 

pensjonerer sine kreatører. Motehuset tenker 
langsiktig og satser helhjertet på sine kreative 
folk. Jacques Polge valgte å tre tilbake i 2013.

 – Jeg begynte her høsten 2012, og det var 
mye å sette seg inn i. Chanel har røttene solid 
forankret i historien, og det finnes et arkiv 
med formler fra de foregående parfymørene. 
Jeg ser på dem jevnlig, forteller han.

Ernest Beaux var Chanels første parfy-
mør. Deretter fulgte Henri Robert, så ankom 
Jacques Polge, og nå er det Olivier som anses 
å besitte drømmejobben i parfymeverdenen. 

– Med arven fra Chanel N°5 er mye av sti-
len definert. Likevel har jeg frihet til å skape, 
og er ikke bundet til én råvare, påpeker han.

Med arbeidsdagen fylt av duftprøver, er 
behovet for personlig duft beskjedent.

– Men har jeg anledning til å parfymere 
meg, liker jeg Pour Monsieur, en Chanel-
duft fra 1955. Den er ganske lett og diskret, 
og samtidig elegant. Da jeg vokste opp, var 
riktignok Egoïste den helt store duften for 
meg. Den ble formulert av min far, og det 
tok lang tid før den ble lansert. Jeg følte meg 
privilegert som var en av de få som fikk bære 
denne duften i Paris.  

Dufter appellerer til følelser og minner, 
og mange har derfor et spesielt forhold til 
duftene de vokste opp med. De oppleves 
ikke likt av alle, men tolkes på en personlig 
måte. Noe som er et interessant aspekt ved 
duftopplevelser.

– Har du en favorittingrediens? 
Olivier Polge trekker på det. Han lar blik-

ket vandre over duftprøvene. 
– Jeg kommer alltid tilbake til iris. Og jeg 

er svak for patsjuli, innrømmer han. 
Han viser fram interessante duftprøver 

i både fast og flytende form, og har noe å 
fortelle om alle.

– Mange tror at jeg reiser verden rundt 
for å finne nye råvarer, men vi har pålite-
lige leverandører vi har jobbet med i årevis. 
Ingrediensene kommer hit til meg, og jeg 
kvalitetssjekker dem. Det er slik det fungerer, 
forklarer han.

Gabrielle Chanel er komponert av hvite blomster: sjasminer og 
tuberoser fra Grasse, samt appelsinblomster og ylang ylang. 

Gabrielle Chanel er høstens nyhet fra 
Chanel. Flakongen er kvadratisk og 
flatene svinger lett innover. 

Skuespiller
Kristen Stewart gir 
ansikt til den nye 
duften fra Chanel.

KosmetiKK 3 2017 | 47



48 | KosmetiKK 3 2017

Vital 
jubilant

Dermanor fyller 30 år, og markerer 
jubileet med å opprette en ny avde-
ling, Dermanor Medical. Selskapet 
er den største leverandøren til salon-
ger og spa i hele Skandinavia, og har 
også andre ess i ermet. 

tekst: Kristine Rødland

Foto: Pexels, Dermanor og produsentene 

– Med Dermanor Medical vil vi satse inn 
mot det medisinske hudpleiemarkedet. Stadig 
flere klinikker knytter til seg sykepleiere og 
leger og driver med injeksjoner, microneed-
ling og peeling. Vi har hittil ikke hatt noe 
i dette segmentet, men tar nå inn to serier 
fra USA – Pharma Skincare og Skin Better 
Science – og bygger opp en salgsavdeling 
rundt disse, forteller Henning Nielsen til 
KOSMETIKK. Han er medeier og konsern-
sjef for Dermanordic AS, som er det nordiske 
morselskapet.

Henning Nielsen har også andre ess i 

ermet, for Dermanor har inngått avtale med 
det svært spennende selskapet DECIEM fra 
Canada, og skal distribuere deres merker til 
hudpleiesalonger og spa i hele Skandinavia.

– Vi starter med Niod, som er en forholds-
vis teknisk hudpleieserie, og det kommer flere 
nyheter etter hvert. DECIEM har lansert mer 
enn ti varemerker og er i sterk utvikling. De 
er også i ferd med å åpne butikker i en rekke 
land, sier han.

DECIEM ble grunnlagt av Brandon 
Truaxe, og har nylig fått inn Estée Lauder 
Companies på eiersiden. 

– Med slagordet The Abnormal Beauty 
Company profilerer de seg som et skjønn-
hetsselskap utenom det vanlige, og appellerer 
spesielt til yngre målgrupper. Det blir et 
bra supplement til porteføljen og et nyttig 
tilskudd til salongene, mener Nielsen.

Men det var i 1987 Dermanor-eventyret 
startet. Med den hardtarbeidende og skole-
flinke medisinstudenten Hilde Midthjell  
som heltinne. 

Hun hoppet av studiene da hun kapret 
agenturet på Decléor, og kjørte fra salong 
til salong for å selge inn merket. Belønning 
for strevet fikk hun etter hvert. I dag eier og 
styrer hun strikkefabrikken Dale of Norway, 
og Kapital skrev i fjor at hun er den første 
norske kvinne som har klart å bygge opp sin 
egen milliardformue.

– Hilde Midthjell startet Dermanor på 
kjøkkenbenken med Decléor som eneste 
merke. Jeg vet ikke hvor lenge hun holdt på 
hjemme i leiligheten sin, men hun jobbet 
svært dedikert, og hadde til og med en rosa 
sofa som matchet merket. Forpakningen 
til Decléor var jo rosafarget på den tiden, 
forteller Reidun Wang, som er daglig leder 
for selskapet.

På 1990-tallet kom veksten, og Dermanor 
ble bygget opp til et stort salgsselskap med 
fokus på salong og spa, kurs og kompetanse.  

– I 1998 satset Dermanor på glykolsyre, og 
tok inn varemerket MD Formulations. Det 
var blant de aller første cosmeceuticals, og ble 
bygget til å bli en av de største på markedet. 

30-årsjubileet ble feiret med et seminar for Dermanors 
forhandlere 16. til 17. september. 
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På det meste hadde vi over 400 forhandlere 
på MD Formulations og 250 på Decléor, sier 
Wang.

Veksten fortsatte inn i 2000-tallet, og 
Dermanor hadde noen eventyrlig gode år. I 
2002 ble Bare Minerals lansert som det første 
mineralmakeup-merket i handelen. 

– Det ble markedsført og solgt inn til 
hudterapeuter som et hudvennlig alternativ 
til vanlig sminke. «Så ren at du kan sove med 
den» var slagordet, og det gjelder fortsatt! Nå 
skal vi ta dette gamle slagordet i bruk igjen. 

Bare Minerals ble drevet fram av dedikerte 
hudterapeuter og pressen, og har fremdeles 
stor suksess. Merket har en multikanalstrategi 
og selges i parfymerier og varehus, salonger 
og spa, samt i en god del kombisalonger. Det 
har blitt flaggskipet vårt i hele Norden, og 
er vårt største merke per i dag, sier Reidun 
Wang.

Dermanor vokste ut over Norges grenser 
og kjøpte det svenske selskapet Dermarome, 

som hadde mange av de samme varemerkene. 
De hadde da allerede jobbet noen år i Dan-
mark. I dag er de til stede i alle fem nordiske 
land, og har et nordisk lager ved Katrineholm 
sør for Stockholm. I tillegg eier de to velre-
nommerte skoler: Hudpleieakademiet i Oslo 
og Elisabethskolan i Stockholm.

– Utdanning er utrolig viktig for oss. Vi 
skaffer oss ambassadører og får også mulighet 
til å påvirke bransjen. Det er flere søkere til 
skolene enn noensinne, og utdanningen gir 
mange muligheter innen bransjen. Elevene 

går ut i alle kanaler: parfymeri, salong og 
apotek. Vi tilbyr også opplæring til sykeplei-
ere som ønsker å jobbe med hudpleie i klinik-
ken, forteller Henning Nielsen.

De siste årene har Dermanor gått gjen-
nom store endringer. 

– I 2015 mistet vi varemerkene Decléor og 
Carita til L’Oréal, og det førte til forandrin-
ger her på huset. Vi måtte hive oss rundt. 
Heldigvis hadde vi da nettopp inngått avtale 
med Elemis, og det ble fullt fokus på å bygge 

Elemis er langt fremme på innovasjon, og er Dermanors nye flaggskip.

– Dermanor har de siste 
årene gått gjennom store 
endringer, sier daglig leder 
Reidun Wang.

– Mange av våre store 
kunder tar nå kontakt 
for å ta inn Elemis, sier 
konsernsjef Henning 
Nielsen.

DECIEM kaller seg The Abnormal Beauty Company 
og har appell til unge.

Niod fra DECIEM er et helt nytt varemerke hos 
Dermanor.
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opp dette nye merket. 
Mens Decléor var flaggskipet de første 25 

årene, skal Elemis være flaggskipet de 25 
neste. Vi bygger sten på sten, og føler virke-
lig at vi har noe å tilføre markedet. Elemis 
er langt fremme på innovasjon, og er både 
et hudpleiemerke og et livsstilsmerke. De 
er størst i England, der de kommer fra, og 
jobber nå på spreng i USA, forteller Reidun 
Wang.

Lanseringen av Elemis sammenfalt med 
åpningen av The Well, og det prestisjefylte 
spaet valgte Elemis som hovedmerke. 

– The Well er fortsatt vår største kunde på 
Elemis og får tett oppfølging, sier Wang. 

– 1. september ble Elemis dessuten valgt 
som eneleverandør på Color Lines to crui-
seskip som seiler til Kiel. Disse skipene har 
store spaavdelinger med mange massører og 
terapeuter, og jobber med å videreutvikle 
konseptet slik at enda flere skal bli fristet til 
å booke spabehandling når de drar på cruise. 
De to skipene har til sammen 1,1 millioner 
passasjerer per år, og gjør 10 000 til 15 000 
spabehandlinger, fortsetter hun.

Et annet høydepunkt er det nye varemer-
ket Elizabeth Arden PRO, som ble lansert i 
Norge i august 2014, som det første landet i 
verden.

– Lanseringen var egentlig planlagt til 
januar året etter. Men MD Formulations var 
kjøpt opp av Shiseido Group og lå litt på 
været. Det kom lite nyheter, og da det ble 

besluttet at merket ikke lenger skulle selges 
i Europa, måtte vi finne på noe nytt. Joe 
Lewis, som har skapt både MD Formulations 
og Priori, er en venn av Dermanor, og fikk 
fart på utviklingen av Elizabeth Arden PRO. 
Med 300 dører er det en av de mest suksess-
fulle cosmeceuticals i Norge, sier Henning 
Nielsen. 

Forbrukerne vil ha effektive produkter, og 
det skal være enkelt. Elizabeth Arden PRO 
er kanskje mest kjent for sine penslinger, 
som det har blitt foretatt 40 000 av i Norden 
siden oppstart. 

– Korte og effektive behandlinger er nøkke-
len til suksess, og det er en smal serie som er 
enkel å ta inn. Vi var spente i 2015 da Dec-
léor og Carita forsvant ut, men har aldri hatt 
så bra vekst som etter det – i alle land. Det 
skyldes at vi har fantastiske kunderelasjoner, 
lojale kunder som støtter oss og det 
vi sammen har bygget opp. Vi har 
brukt to år på å ta inn den omset-
ningen vi mistet med Decléor, og 
mange av våre tidligere 
kunder ønsker nå å 
komme tilbake, fortel-
ler Henning Nielsen 
til KOSMETIKK.

Fakta om Dermanor
Grunnlagt: i 1987 av Hilde Midthjell. Solgt i 

perioden 2007 til 2009 for 500 millioner kroner til 

Christian Ringnes og Henning Nielsen. Nielsen eier 

20 prosent og Ringnes 80 prosent. 

Markeder: alle fem nordiske land med  

nordisk lager i Sverige. 

Antall ansatte: 125.

Salgskanaler: salonger og spa, varehus og parfy-

merier, apotek (kun i Sverige), e-handel og skoler.

Selskapsstruktur: morselskapet Dermanordic AS 

har datterselskapene Dermanor AS, Dermabeauty 

AS og Hudpleieakademiet AS i Norge, Dermarome 

AB og Elisabethskolan AB i Sverige, Dermanor 

Danmark A/S i Danmark og Dermanor OY i Finland. 

I Finland og på Island jobber de dessuten med 

lokale partnere. 

Hovedkontor: Billingstad utenfor Oslo.

Dermanor har inngått avtale med Brandon Truaxe og 
DECIEM om distribusjon av deres merker.

Serien Skin Better Science 
inngår i Dermanors nye 
satsning mot medisinske 

hudpleieklinikker.



Huden er verdifull - 
invester med  
Age Intelligent

NYHET
• Synlig forbedring i linjer og rynkers dybde*
• Opptil 97% forbedring i hudens fuktnivå*
• Opptil 89% økt fasthet i huden*

Tilgjengelig hos profesjonelle hudpleieklinikker, spa og medisinske klinikker i Norge.

Forhandler: Beauty Products AS, Tlf.: 23 19 10 00 | www.beautyproducts.no 

NYE Age Intelligent fra Nimue Skin Technology er basert på forskning og avanserte  
produktformler som leverer klinisk beviste resultater.
*Resultater fra individuell testing utført av et uavhengig laboratorium. 

Nimue AI annonse augsut 2017 3 mm bleed Kosmetikk.indd   1 14.08.2017   13.30.06



HOMMER Beard Grooming er inspirert av gammel gresk historie 

og mytologi. En opplevelse mesterlig laget ved hjelp av naturlige 

ingredienser av høyeste kvalitet, for guddommelig grooming.
 
It’s in your nature.

Endelig en produktserie  
som tar ham på alvor!

– love the skin you´re in!

For er informasjon, kontakt Beate hos happySkin AS på beate@happyskin.no // 957 75 557

Se også happyskin.no for mer informasjon

BLOSSOM JEJU er en liten serie som dekker de 
fleste behov. Det er en fornøyelse å kunne pre-
sentere K-Beauty med en av de mest anerkjente 
seriene. 100% rene  ingredienser.

Fra øya Jeju i Sør-Korea kommer denne perlen 
av en serie. Den dyrebare og nydelig duftende 
oljen fra Camellia-planten har i århundrer blitt 
benyttet og verdsatt for den gjenoppbyggende 
og foryngende effekt.

Kontakt happySkin AS for mer informasjon

100% Ren. Naturlig. Ekte. 
NYHET!

NYHET!
K-BEAUTY 
100% Naturlig
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Annonse
P r o d u k t n y h e t e r

PHFORMULA
pHformula lanserer POINT. Tre aktive peptidkremer som 
styrker og forbedrer hudens helse samt forebygger og minsker 
synlige aldringstegn. Produktene inneholder et unikt pep-
tidkompleks, i tillegg til aktive ingredienser som stimulerer 
kollagenproduksjonen og virker fuktighetsgivende, beroli-
gende og helbredende. Produktene kommer i variantene Multi 
Protect, Age Reverse og Extra Firm, og et unikt leveringssys-
tem sørger for effektiv nedslusing av aktive stoffer (veil. pris 
fra kr 1399/50 ml). 

Beauty Products AS
tlf: 23 19 10 00

ANNEMARIE BÖRLIND
Annemarie Börlinds nye, effektive peelinger – selvfølgelig uten 
mikroplast – løsner døde hudceller, sletter ut ujevnheter og 
forfiner huden. Effect Peeling inneholder naturlige jojoba-
vokskuler, mens Enzym Peeling passer de som ikke vil eller 
kan bruke mekanisk peeling med korn. Økologiske planteek-
strakter forsterker virkningen av peelingen og tilfører pleiende 
egenskaper (veil. pris fra kr 399).

Nature Treats AB
Tlf: +46 173 311 00
info@borlind.se

DR. SCHRAMMEK
Nye Black Clearing Mask er en kraftfull, svart maske for fet 
og uren hud samt aknehud. Den fjerner 
eksisterende urenheter og hindrer 
nye utbrudd, og fungerer også som 
en super detox for andre hudtyper og 
hudtilstander. Inneholder aktivt karbon 
som fungerer som en magnet på døde 
hudceller, talg og uønskede partikler. En 
dypt rensende, mattende og antibak-
teriell maske som rydder opp i porene 
(veil. pris kr 510/75 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

SISLEY
Sisleÿa L’Integral Anti-Age Eye and Lip Contour Cream 
tilbyr den komplette løsning for øyekonturen, og kan også 
brukes på linjer ved leppene. Kremen virker mot synlige tegn 
på genetisk og miljøbetinget aldring, samt aldring som skyldes 
livsstil. Med persisk akasie og lindera kombinert med et gjær- 
og soyakompleks, reduserer den linjer og rynker og tilfører 
energi for en synlig freshere og mer 
ungdommelig look. Ridoki-rolleren følger 
med på kjøpet i en begrenset periode 
(veil. pris kr 1620/15 ml).

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

ELEMIS
Pro-Collagen Marine Oil er formulert med 
en trio av alger, spesielt valgt for sine im-
ponerende egenskaper. Det er en kraftfull 
olje som er meget effektiv, og gir umid-
delbare og langtidsvirkende resultater. 
Med en dynamisk blanding av ingredienser 
bidrar oljen til forbedret fuktighet og 
synlig reduksjon av fine linjer og rynker. 
Den beskytter, etterfyller og gjenoppretter 
huden bedre enn noen gang før (veil. pris kr 
1069/15 ml).

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no

ELEMIS
Peptide4 Night Recovery Cream-Oil er en 
nydelig nattpleie skapt etter inspirasjon av 
kroppens indre klokke. Den ekstraordinære 
kremoljen bidrar til å støtte hudens 
naturlige prosesser og synkronisering. Med 
en blanding av Night Scented Stock Oil, 
som er svært rik på Omega-3 og perilla 
frøolje, med E-vitamin og antioksidanter, 
blir huden rebalansert og fremstår frisk og 
med ny fuktighet. Du våkner opp med en 
hud som ser sunn og strålende ut (veil. pris 
kr 869/30 ml).

Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no
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P r o d u k t n y h e t e r

BIO SCULPTURE GEL
Vitamin Dose inneholder vitamin B1, B2, B12 samt vitamin 
C og P som er essensielle for neglens keratinstruktur, og kan 
forbedre neglens kondisjon og vekst. Nå finnes den endelig 
på lager i 50 ml størrelse for hygienisk bruk i 
salongen. Ta et par dråper på en nail wipe, appliser 
på neglene etter forberedelse av neglplaten, og 
la tørke godt før du påfører gelé eller neglelakk. 
Produktet finnes også til hjemmebruk i 10 ml og 
5 ml størrelse, og bør da påføres daglig (veil. pris 
fra kr 100).

Bio Sculpture Scandinavia AB
info@biosculpturescandinavia.com

BLINC
Blinc Shadow Fusion er en øyeskyggepalett som inneholder 
ti nydelige og nøytrale farger: fem matte og fem med skim-
mer. Hver nyanse er utviklet for å passe alle hudtyper for en 
fantastisk og naturlig look. En duobørste medfølger i paletten 
(veil. pris kr 599).

 
Hexa AS | BLINC
Tlf: 73 83 37 60

www.hexa.no

BABOR
Har du sikret deg Babors adventskalender, som er den mest 
populære på markedet? Babor har knallsuksess med denne 
kalenderen hvert år! Den er full av ampuller og overraskel-
ser av beste kvalitet, i originale størrelser, og bygger opp en 
fantastisk fuktighet og glød i huden gjennom hele desember. 
Har du en gang kjøpt denne, vil du alltid ha den igjen (veil. pris 
kr 695).

Tjøstolvsen AS 
tlf: 51 95 93 00
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merKevareregister
111 Skin/Elements Group

a
Adam & Eve Wax/ Waxing Palace & 

Products
Acorelle/Nordic Organic
Akileine/Thorsen Biovital
Alphanova/Nordic Organic
Amazing Shine/Tone Lise Akade-
miet
Amie/Cosmotrade Sweden
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Annemarie Börlind/Nature Treats
Antibac/Thorsen Biovital
Ardell/J. Nordström Handels
Ardell/Tone Lise Akademiet
Astonishing Nails/Beauty Products
Aura Allure Spray Tan/ Beauty  

Products
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B
Babor/Tjøstolvsen
bareMinerals/Dermanor
Batiste Dry Shampoo/Aspire Brands
Batiste Stylist/Aspire Brands
Beauty Beam/Elle Basic
Beauty Made Easy/ Cosmotrade 

Sweden
Beauty Smile/Beauty Company
Be Berry/Aspire Brands
Being by Sanctuary/Beauty Products
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
Berodin/Waxing Palace & Products
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Bliss/Dermanor
Blossom Jeju/Happyskin
BOHO Green Revolution/ Nordic 

Organic
Bomb Cosmetics/ Cosmotrade 

Sweden
Bronze Ambition/ Cosmotrade 

Sweden
Brow by Mii/Beauty Products
BubbleT/Cosmotrade Sweden
Bulldog/The Hair&Body Company

C
Café de Bain/Cosmotrade Sweden

Callus Peel/SkinNordic
Calypso/Elle Basic
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/SpaSupply Norge
Charles Worthington/ Beauty  

Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Christian Faye/Beauty Products
Clean + Easy/Tone Lise Akademiet
CND Shellac/Thorsen Biovital
CND Shellac/NeglAkademiet
CND VINYLUX/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Cotoneve/Beauty Products
Creightons Haircare/ Cosmotrade 

Sweden

D
Darphin/Beauty Products
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
de_CURE/de_CURE Norway
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/HH Cosmetique
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dirty Works/Cosmotrade Sweden 
Disney/Elle Basic
d.j.v. MIARAY/J. Nordström 
Handels
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dresdner Essenz/CosMie
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie
Dr. Salts/Cosmotrade Sweden

e
Eco by Sonya/Nordic Organic
ECO Minerals/Nordic Organic
Ecru New York/Beauty Products
Elemis/Dermanor
e.l.f. Cosmetics/SpaSupply Norge
Elina/CosMie
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Erbario Toscano/Cosmotrade 
Sweden
Esqido/Beauty Products
Evanesce/Elements Group
EveLom/SpaSupply Norge
Evolve Organic Beauty/ Nordic 

Organic

Exuviance/HBS-Sweden 

F
FAB Hair/Elle Basic
Fashion TV/Tone Lise Akademiet
FeetForm/Thorsen Biovital
Ferrari/Cosmotrade Sweden
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/ Fred  

Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific
Fudge Urban/Beauty Products

g
Garden of Green/Body Green
Gatineau Paris/HH Cosmetique
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Gelish/Tone Lise Akademiet
Giovanni/CosMie
Good Things/Cosmotrade Sweden
Grecian/Letsfaceit Nordic
Green People/Elle Basic
Guinot/Beauty Products

H
Hanae Mori/Alldis
Happy Naturals/Cosmotrade 
Sweden
Harmony/Tone Lise Akademiet
Héliabrine/Thorsen Biovital
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Herbalind/CosMie
HerbOlive/CosMie
Hive of Beauty/HH Cosmetique
Hommer/Happyskin
Human + Kind/ J. Nordström 

Handels

i
IBD/Tone Lise Akademiet
Iceberg/Cosmotrade Sweden
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
Iles Hair Formula/SpaSupply Norge
I Love…/Aspire Brands
Instant Effects/Elements Group
Institut Karité/Alldis
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
ItalWax/Beauty Company

J
James Reed/Elements Group
Jane Iredale/Skintific

Just for Men/Letsfaceit Nordic

K
K pour Karité/Nordic Organic
Kalahari/Beauty Products
Kardashian Beauty/SpaSupply 
Norge
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kind Natured/Cosmotrade Sweden
Kisby/CosMie
Kissed by Mii/Beauty Products
K-Pro/Body Green
Kårby Organics/Dermanor

L
LaBeeby/HH Cosmetique
Lalique/Alldis
Lashem/Beauty Products
Laufwunder/Skintific
Leighton Denny/SkinNordic
Lepo/CosMie
Less is More/Nordic Organic
Ling/SpaSupply Norge
Lip Smacker/Aspire Brands
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
L’Oréal Professionnel/ Thorsen  

Biovital
L’Usine/Elle Basic
Lytess/Beauty Products

m
Mádara/Elements Group
Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Mama Mio/Beauty Products
Marc Anthony/Aspire Brands
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
MeMeMe/Cosmotrade Sweden
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mille Ulivi/Nordic Organic
Mini Mani Moo/ J. Nordström 

Handels
Mini Mani Moo/ Tone Lise  

Akademiet
Miriam Quevedo/Prettygood
Mokki Eyewear/Mokki
Moodmatcher/Beauty Products
Murad/SpaSupply Norge

www.kerstinflorian.no

Organic Neroli Blossom 
Bath & Body Oil
Luksuriøs olje som gjør huden myk og glatt

Aromaterapi som virker beroligende for sinnet

Prisvinnende  - Earth Day Beauty Award

        I N T R O D U S E R E R . . . 

Den siste i Aromatherapy-serien.

Camilla Pihl  
lanserer hudpleie

Den norske influenceren Camilla Pihl kommer nå med 

en komplett hudpleieserie, som lanseres i VITA av Elle 

Basic. I tillegg til daglige pleieprodukter med antiage-

effekt består serien av mange innovative masker. 24K 

Gold Peel Off Mask virker dyptrensende på huden, og 

er blant de første i Norge som inneholder gull. 



56 | KosmetiKK 3 2017

Mustela/Alldis

N
NailPerfect/Tone Lise Akademiet
Nappa/Body Green
Natural Basics/Elle Basic
Natures Way/Body Green
NeoStrata/HBS-Sweden 
Nimue/Beauty Products
NOIR Stockholm/Prettygood
Nueva/J. Nordström Handels

o
Organic Colour Systems/ Frisør- 

grossisten
Organic Island/Nordic Organic
Organickonjacsponge/NelaTrade

P
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip B/SpaSupply Norge
Photonova/Powerlite
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Pomarium/Nordic Organic

Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
PureBeau/Beauty Products
PÜR Cosmetics/SpaSupply Norge

Q
Quick Fix/Cosmotrade Sweden

r
Rapid White/Letsfaceit Nordic
R+Co/Verdant
Recocil/Skintific 
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
Repcom voks/Beauty Products
Revaléskin/Dermanor
RevitaLash/SpaSupply Norge
RockFace/Cosmotrade Sweden
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rubis/Fred Hamelten

s
S5 Cosmeceuticals/Nordic Organic
SG79/Elements Group
Salonsystem/HH Cosmetique 
Salvador Dali/Cosmotrade Sweden
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics

SASS/Waxing Palace & Products
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Sergio Tacchini/Cosmotrade Sweden
Serum8/SpaSupply Norge
Silcare Nails/Body Green
Siligo/Beauty Products
Sisley/Sisley
SKIN Camilla Pihl/Elle Basic
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Verdant
Spa Find/Thorsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Star Design Salon Furniture/ Body 

Green
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/Tone Lise Akademiet

t
Tanning Essentials/Body Green
Terre d’Oc/Nordic Organic
Thalgo/Skinthal
Thalion/HH Cosmetique
ThaliSense/HH Cosmetique
The Perfect V/SpaSupply Norge
The Real Shaving Company/
Cosmotrade Sweden
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet

TL Mineral Complex/ Tone Lise 
Akademiet

ToGoSpa/NOR Cosmetics
tomtomBABY/Nordic Organic
tomtomMAMA/Nordic Organic

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

v
V76 by Vaughn/Verdant
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels

W
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
White to Brown/Beauty Company
Wunder2/NOR Cosmetics

X
Xanitalia/Skintific

Y
You & Oil/Elements Group

Z
ZAO Organic Makeup/ Nordic 

Organic
Zarko Perfume/SpaSupply Norge
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

LeveraNDørregister
Alldis AS
Oscars gate 27
0352 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com

Beauty Company A/S
Ringveien 14
1524 Moss
Tlf: 94 240 250 
info@beautycompany.no
info@beautysmile.no
beautycompany.no
beautysmile.no

Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
Fax: 23 19 10 01
beautyproducts.no

Björn Axén Retail AB
Birger Jarlsgatan 124
SE-114 20 Stockholm

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

Body Green
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no

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

Cosmotrade Sweden AB
Rörvägen 60
SE-136 50 Jordbro
Stockholm
Sverige
Tlf: +46 733 545 444
kai@cosmotrade.se
cosmotrade.se

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

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

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

Elements Group
Vesterbrogade 34, 1.
DK-1620 København V
Danmark
Tlf: +45 38 100 111
michelle.thoresen@vendorsupport.no
elementsgroup.eu

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no

Frisørgrossisten AS 
Trondheimsvegen 128 
2050 Jessheim 
Tlf: 63 98 22 60 
Mob: 480 33 268 
post@frisorgrossisten.no 
finnoggunnar.no 
tintsofnature.no 
organiccoloursystems.no

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no
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HBS-Sweden AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no

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

HH Cosmetique
Helse og Hudpleiesalongen AS
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

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

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

Letsfaceit Nordic AS
Eilert Sunds gate 41
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se

Nature Treats AB
Energivägen 6
SE-742 34 Östhammar
Sverige
Tlf: +46 173 31 100
Mob: +46 708 11 0833
info@borlind.se
borlind.se
dadosens.se

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

NelaTrade
Ölsboda 528
SE-693 91 Degerfors
Sverige
Tlf: +46 708 99 0767
lars@nelatrade.se
organickonjacsponge.se

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

Nordic Organic
Holtegata 32
0335 Oslo
Tlf: 952 48 752
post@nordicorganic.no
nordicorganic.no

Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

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

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

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

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

Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

SpaSupply Norge AS
c/o Line Schrøder
Seljestien 63
1387 Asker
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk

The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no

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

Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
post@tonelise.com
toneliseakademiet.no
tlbeautystore.no

Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no
 
Waxing Palace & Products 
Jacob Aalls gate 13 
0368 Oslo 
Tlf: 22 60 00 76 (tast 2) 
kurs@waxingpalace.no 
waxingproducts@waxingpalace.no 
waxingpalace.no

Elle Basic AS
Gjerdrums vei 8
0484 Oslo
Tlf: 950 94 510
info@ellebasic.no
ellebasic.no
Spesialist på konseptutvikling og 
produksjon av private label/emv

Mokki as
Tvetenveien 158
0671 Oslo
Tlf: 22 27 71 00
mokki@mokki.no
mokki.no
Mokki Eyewear og totalleverandør av 
utstyr til tattoo 

Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papir- og 
plastbæreposer, gaveesker, smykke-
skrin og skreddersydd emballasje

Unipos AS
Lurudveien 7
2020 Skedsmokorset
Tlf: 08745
post@unipos.no
unipos.no
Totalleverandør av kasser og  
butikkdata 

VIl Du VærE MED I 

MErKEVArE- OG 

lEVErANDørrEGIsTErET? 

Ta kontakt med Kristine rødland 

på telefon 909 65 259 eller 

krrodland@gmail.com. �

aNDre 
LeveraNDører
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�KlassiKer

Blemish Balm
BB-kremen regnes gjerne som en sør-koreansk oppfinnelse.  
Men visste du at den tyske hudlegen Christine Schrammek  

utviklet den aller første Blemish Balm i 1967?

tekst: Kristine rødland

Produktet finnes på markedet fremdeles, og fyller 50 år i år. Det 
ble laget for å dekke rødhet, roe ned og fremme helingsprosessen 
etter den dyptvirkende Green Peel, en urtebasert hudbehandling 
som for øvrig også er en klassiker.

– Dr. Schrammek Blemish Balm er den originale BB-kremen 
som er «mammaen» til alle BB-kremene på markedet. Og du vet, 
ingenting er som originalen. 50 år etter lanseringen er den mer 
populær enn noen gang – en skjønnhetstrend verden over, sier 
Eli Holme Lie fra Dermelie, som distribuerer det tyske varemer-
ket i Norge.

Blemish Balm omtales som en foundation med et multitalent. 
Den kan brukes av alle, gir jevn og fin hud og fremmer glød. 
At den i tillegg har en anti-inflammatorisk, regenererende og 
beroligende effekt, er et pluss.

Generelt sett finnes BB-kremer i en rekke varianter. De selger 
godt i Sør-Korea, der de gjerne brukes som et alternativ til foun-
dation, og har virkestoffer som gir en lysnende effekt. Vestlige 
selskaper kastet seg på BB-trenden i 2012, og kremene blir gjerne 
markedsført som alt-i-ett-produkter. 

Men eldst i klassen er altså denne tyske kremen, som har fysisk 
UV-filter og god dekkevne. 

Dr. Schrammek Blemish Balm finnes i fargene Honey, Light og 
Classic, men ikke alle finner sin tilpassede farge. En nyhet nå er 
produktet Mix & Match Color Perfector, som kan blandes med 
Blemish Balm for å justere fargen. De tre nyansene kan selvfølge-
lig også blandes med hverandre. 

Kremen gir godt med fuktighet, og for noen kan det derfor 
være nok å bruke den over øyekrem og serum.

Den tyske hudlegen Christine Schrammek laget 
verdens første BB-krem for 50 år siden.

Dr. Schrammek 
Blemish Balm i moderne 
versus retro emballasje. 
Jubileet markeres utover 

høsten.



Sophia Lie for Dermalogica Norge
EKSPERTER PÅ HUDPLEIE

Oppdag avansert høyteknologisk 
hudpleie fra Exuviance

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

ATTRAKTIV PRIS
Du får fantastiske resultater til en svært rimelig pris.

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

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

O
RIG

INAL  QUALITY  G
U

ARANTEED  BY  EXUVI
AN

C
E

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

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

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

www.exuviance.no

Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer 
og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider 
ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie 
fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 
for mer informasjon.

Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic
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+EssE
ChanEl
JuiCE BEauty

Høstens  heteste stiler 
Hår & makeup

THe perfecT V
Pleie for underlivet

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

fremheve eller dramatisere en look.

www.ardelllashes.com 

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