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For ett år siden ble Jesper Abild-
gaard ny General Manager for Estée 
Lauder Companies i Norden. Her 
avslører han hvordan skjønnhetsgi-
ganten arbeider, og hvilke utfordrin-
ger han ser for framtiden.

tekst: Jessica s Kempe

Jesper om:
Utdanning og yrkeserfaring
– Jeg tok eksamen i markedsføring og øko-
nomi, og har gjennom hele karrieren arbeidet 
med mote og skjønnhet. Jeg har bodd og 
jobbet i Ungarn, Midt-Østen og naturligvis 
her i nord, og jeg har opplevd både etablerte 
og helt nye markeder. 

Jeg forsøker alltid å lære 
meg noe nytt fra stedene 
jeg besøker, og har vært så 
heldig å få oppleve ulike 
kulturer og konsumenter. 
Jeg tror at vi i de nordiske 
landene kan hente inspira-
sjon fra eksempelvis Midt-
Østen eller Asia, som har en 
svært dynamisk detaljhandel 
og krevende konsumenter.

Jesper om:
Estée Lauder Companies i 
Norden 
– Vi har kontor i Stockholm, 
Oslo og København. Det er 
viktig for oss å være til stede 
på de enkelte markedene, med 
nærhet til både konsumenter og 
forhandlere. Estée Lauder Com-
panies har et antall prestisjemer-
ker innen skjønnhet. I tillegg til 
varemerket Estée Lauder, kan jeg 
nevne Clinique, Origins, MAC, 

Smashbox, Bobbi Brown, Tom Ford og La 
Mer. Vi forsøker å ha en sterk portefølje av 
varemerker innen sminke, parfyme, hudpleie 
og hårpleie. På denne måten kan vi følge opp 
konsumenter i alle kategorier.

Hovedkontoret er i København i Danmark, 
og danner utgangspunkt for hele Norden. I 
Sverige og Norge sitter våre lokale salgs- og 
utdanningsorganisasjoner sammen med HR 
og visse servicefunksjoner. Totalt er det 878 
ansatte i Norden, hvorav 110 på hovedkon-
toret i København. 

Jesper om:
Mrs. Lauders filosofi
– Mrs. Estée Lauder grunnla foretaket i 1946 
med fire produkter og troen på at alle kvin-
ner kan være vakre. Hun hadde stor liden-

skap for skjønnhet og en 
unik evne til å gi kunden 
en opplevelse. Mrs. Estée 
Lauder skapte konseptet 
med å gi små prøver, og var 
en av de første som gjorde 
bruk av GWP (gave med 
kjøp). Det hersker ingen tvil 
om at hun personlig har hatt 
stor påvirkning på hele kosme-
tikkindustrien. 

I mer enn 65 år har vi 
vært tro mot hennes filosofi. 
«Bringing the best to everyone 
we touch and being the best in 
everything we do» var hen-
nes grunnleggende prinsipp, 
og det er fortsatt en viktig del 
av hverdagen på Estée Lauder 
Companies.

Jesper om:
Det nordiske markedet
– Vi er svært fornøyd med utviklingen av 
alle våre varemerker. Noen har vært med 
oss i mange år, mens andre nylig er lansert 
eller kommer snart. Vi er spesielt fornøyd 
med den veldig positive utviklingen av Estée 
Lauder, hvilket jo er vårt første varemerke og 
hele grunnlaget for vår virksomhet.

Jesper om:
Planer for Norden
– Vi ser på Norden som et utviklingsmarked. 
Jeg tror at man kan ha en tendens til å se på 
Europa og Norden som et etablert marked 
med relativt lav tilvekst. Dette mener jeg 
er feil. Vi opplever sterk tilvekst i samtlige 
nordiske land akkurat nå, og dette tror jeg 
skyldes en kombinasjon av ny distribusjon og 
vekst i makeupkategorien. 

Vi opplever sterk vekst i mindre spesial-
segmenter innen både sminke og hudpleie, 
og online har fortsatt et stort potensiale. Vi 
arbeider med å lansere nye varemerker og 
bygge vår eksisterende varemerkeportefølje 
ennå sterkere. Dette kommer konsumentene 
snart til å oppdage på ulike måter.

Jesper om:
Produkttrender
– Makeup er den raskest voksende kategorien 
akkurat nå. Det er en global trend som vi 
også ser i Norden, og vi tror at dette kommer 
til å fortsette i noen år til. Luksussegmentet 
innen dufter vokser også sterkt, og jeg tenker 
vi vil se en spennende utvikling med multi-
funksjonelle hybridprodukter når det gjelder 
hudpleie. Et varemerke som GlamGlow har 
vi store forventninger til.

Jesper om:
Designsamarbeid
– Vi har innledet et samarbeid med Victoria 

møte med Jesper Abildgaard:

– Jeg lever etter 
mrs. estée Lauders 
prinsipper

Clinique for Men Moisturizing Lotion er 
en hudpleiefavoritt.
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Estée Lauder Companies
Mrs. Estée Lauder grunnla selskapet i 1946, utfra troen på at alle 

kvinner kan være vakre. Hovedsetet er i New York.

Estée Lauder, Aramis, Clinique, Origins, MAC, Tom Ford, Bobbi 

Brown, La Mer, Smashbox, Donna Karan New York, Tommy 

Hil�ger, Michael Kors, Bumble and bumble, Aveda, GlamGlow 

og Frederic Malle er varemerker under Estée Lauder Companies 

som i dag �nnes på det nordiske markedet. De har mange glo-

bale bestselgere, men blant de største er Advanced Night Repair 

fra Estée Lauder og DDML, den «gule kremen» fra Clinique. 

Mer enn 38.000 mennesker jobber for Estée Lauder Companies 

globalt. Selskapet �nnes per i dag i 150 land, og det største 

markedet er USA.

Jesper Abildgaard er General Manager for Estée Lauder Companies i Norden.
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Beckham, som har laget en limited edition 
makeupkolleksjon. Dette er en global trend 
som vi ser hos mange foretak, og jeg tror at 
det er positivt, ettersom det bidrar til å øke 
konsumentenes opplevelse. Produktenes 
funksjonalitet er ikke lenger tilstrekkelig, og 
konsumentene kan i høyere grad identifisere 
seg med varemerket og opplevelsen.

Jesper om:
Forskning
– Våre forskere arbeider stadig med å utvikle 
sikre og effektive produkter til våre kunder. 
Det er ingen tvil om at anti-aging og pro-
dukter som beskytter huden har stort fokus, 
men å gi konsumentene raskere resultater på 
enklere måter er også noe vi kikker på. Uan-
sett om det er hudpleie, makeup eller kanskje 
en kombinasjon.

Jesper om:
Utfordringer for framtiden
– Vi har mange utfordringer, både internt 
og eksternt. Det går fort i svingene i dag, og 
jeg tror at alle foretak som selger et produkt 
eller en tjeneste bør kunne agere og reagere 
mye raskere. Fokus må være konsumentens 
opplevelse, og selve kjøpsprosessen bør gjøres 
så enkel som mulig. 

Grensene mellom butikk og online forsvin-
ner, tempoet øker og vi skal kunne selge til 
konsumenter hvor som helst og når som 
helst. Det krever ikke bare teknisk utvikling 
og forbedrede prosesser, men også en orga-
nisasjon som kan tilpasse seg det veldig raske 
tempoet.

Jesper om:
Nye oppkjøp
– Globalt har vi nylig kjøpt Le Labo og 
Frederic Malle, og denne våren har vi kjøpt 
By Kilian. Det er spennende nisjevaremerker 
innen parfymesegmentet som vi forventer oss 
en hel del fra.

Jesper om:
Visjoner
– Jeg vil at Estée Lauder Companies skal 
fortsette å gjøre forretninger basert på våre 
grunnprinsipper. Vi må gjøre vårt beste for å 
leve opp til Mrs. Estée Lauders ord, og gjen-
nom dette gi våre kunder en ny opplevelse 
hver gang de besøker oss. Jeg ønsker å fortsatt 
ha en konkurransekraftig organisasjon med 

rom for innovasjon, kreativitet og personlig 
utvikling. 

Det er ambisiøst og kan høres litt teoretisk 
ut, men jeg har stor tro på de grunnleggende 
prinsipper som var viktige for Mrs. Estée 
Lauder i 1946, og som er like relevante i dag. 
Jeg lever selv etter dem hver dag.

Jesper om:
Skjønnhetsfavoritter
– Jeg bruker Lab Series ansiktsvask og enten 
Clinique for Men Moisturizing Lotion eller 
Lab Series Daily Moisture Defense Lotion. 
Yndlingsduften akkurat nå er Jo Malone 
Lime Basil & Mandarin kombinert med Oud 
& Bergamot. Jeg synes også Tom Ford Oud 
Wood er fantastisk. 

Estée Lauder har innledet et designsamarbeid med 
Victoria Beckham.

«Makeup er den raskest 
voksende kategorien akkurat nå»

Makeupmerket MAC er godt etablert i Norge og Danmark, og har nå også åpnet butikk i Stockholm.

Yndlingsduften er 
Jo Malone Lime 
Basil & Mandarin 
kombinert med 
Oud & Bergamot.

Tom Ford Oud 
Wood dufter helt 

fantastisk.
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St. Tropez fyller 20 år i 2016, og represente-
rer en kategori i vekst. Det globale markedet 
for selvbruningsprodukter spås å vokse årlig 
med 13 prosent fram til 2018. St. Tropez 
finnes på 26 markeder, der Storbritannia er 
størst fulgt av USA og Australia, og er i til-
legg markedsledende i Skandinavia.

Samtidig med 20-årsjubileet har St. Tropez 
blitt relansert. Produktene i serien har fått 
ny design og ny teknologi – både formule-
ringer, forpakninger, ingredienser og dufter 
er oppdatert. Fargen varer lenger med kun 
én applikasjon, og det er tilsatt fuktighets-
givende ingredienser som hjelper den å fade 
jevnt.

Jacqueline Burchell mener at et godt 
selvbruningsprodukt gir et naturlig 
resultat som også varer lenge. I 
tillegg er selvfølgelig tekstur og 
duft viktig:

– Den største utfordringen 
med å ta fram et godt selvbru-
ningsprodukt er å få til rett 
dose av DHA. Det er et reaktivt 
molekyl som er vanskelig å 
jobbe med, sier hun.

Selvbruningsproduk-
tene fås i en rekke 
konsistenser, som for 
eksempel spray, olje, 
mousse, gelé og 
lotion. 

– Personlig synes 
jeg at lotion 
er best, siden 
den gir mest 
fuktighet og 
dermed varer 
lengst. Olje 
gir også godt 

med fuktighet og holder lenge. Spray er bra 
å bruke på vanskelig tilgjengelige steder, slik 
som rygg. Servietter synes jeg er vanskelig å 
få jevnt, sier Burchell, som er Global Marke-
ting and Product Development Director i St. 
Tropez. 

– Hva inneholder vanligvis disse produk-
tene?

– Alle selvbruningsprodukter inneholder 
det aktive virkestoffet DHA (dihydroxyace-
tone), som er et sukkerstoff. Når det reagerer 
med aminosyrene i det øverste hudlaget, far-
ges huden brun. En høyere konsentrasjon av 
DHA resulterer i en mørkere brunfarge. Men 
den gylne fargen kan også bygges opp ved 
flere lag av et produkt som inneholder min-
dre DHA. Et annet virkestoff er erythrulose, 
som blant annet utvinnes fra bringebærsuk-
ker. Det samarbeider med DHA og gjør at 
brunfargen varer lenger, forklarer Jacqueline 
Burchell.

Hver person har ulike nivåer av amino-
syrer i huden, noe som gjør at resultatet og 
fargetonen kan variere fra person til person. 

Med litt innsats, kan sommergløden holdes ved like langt utover 
høsten. Jacqueline Burchell fra St. Tropez forteller deg det du vil 
vite om selvbruningsprodukter.

Tekst: Jessica S Kempe

Foto: St. Tropez

Brun uten sol

I anledning 20-årsjubileet har St. Tropez-
produktene fått ny design og ny formulering. 











	

	

Visste	du	at	hvem	som	helst	i	Norge	
kan	jobbe	med	hudpleie?	

Takk	
for	at	du	velger	å	gå	til	en	

godkjent	hudterapeut	som	er	
medlem	i	NKHF	

	

	
	

NKHF	–	Norske	Kosmetologer	og	Hudterapeuters	Forbund	
organiserer	godkjente	hudterapeuter	med	kvalifisert	utdanning.	
Kontakt	oss	for	mer	informasjon	på	NKHF@Fagforbundet.no	eller	se	
vår	nettside	http://www.fagforbundet.no/shs/hudterapeut/	
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Inger Ellen og Christinah Nicolaisen kommer med noe helt nytt – et premium-posisjonert og skandinavisk brand.
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Eleni & Chris satser stort på skjønn-
hetsprodukter med en skandinavisk 
profil. Bak det nye varemerket 
skjuler det seg et dynamisk mor-og-
datter-team som har glimt i øyet og 
store ambisjoner. Med tiden skal det 
også komme dufter og makeup.

tekst: Kristine Rødland

De har bygget opp Nikita-kjeden – ikke bare 
i Norge, men i Sverige og London. Nå er det 
Eleni & Chris som skal ut i verden. Eleni er 
kjælenavnet til Inger Ellen Nicolaisen, mens 
Chris ikke overraskende representerer dat-
teren Christinah.

– Vi kommer med noe helt nytt, et premi-
umposisjonert og skandinavisk brand, og er 
allerede i dialog med Harrods. Prosessen så 
langt har tatt tre år, og det er litt av et apparat 
som settes i sving. Vi har opprettet tre nye 
heltidsstillinger i tilknytning til prosjektet, og 
vil i hvert fall trenge tre stillinger til. Vi tar 
det steg for steg, det er bare å kjøre på, sier 
Inger Ellen Nicolaisen til KOSMETIKK.

En nøkkelingrediens i de nye produktene 
er olje presset av multefrø, som er en kilde til 
naturlig A, B, C- og E-vitamin samt kalsium 
og magnesium.

– Multen er en av naturens godt bevarte 
hemmeligheter, og vi vil dele denne fantas-
tiske ingrediensen med resten av verden. 
Én multe inneholder fire ganger så mye 
C-vitamin som en hel appelsin. Det er ver-
dens dyreste og sjeldneste bær. Multen gror 
bare innenfor Polarsirkelen, og det må være 
styrke i bæret for at det skal overleve, sier 
Nicolaisen engasjert. 

Helt siden barndommen har hun tenkt 
på multer som det nordnorske gullet. Og da 
hun sendte multebær til laboratorieanalyser i 
England, fikk hun bekreftet at de byr på mer 
enn bare god smak.

– Multefrøoljen gir bra effekt på hår, og 
enda bedre effekt på hud. Den er veldig rik 
på alt huden trenger, sier hun.

SEA3oil er en annen nøkkelingrediens 
i de nye produktene. Dette er en patentert 
og luktfri omega-3 olje med unike, fuktig-
hetsbevarende egenskaper, som utvinnes fra 
villaks. Vannet i produktene tappes fra en av 
landets største isbreer, nemlig Svartisen, som 
er mer enn 3000 år gammel. Ifølge Nicolai-
sen gir den verdens reneste vann. 

Produktene er imidlertid ikke produsert i 
Skandinavia, men av nøye utvalgte samar-

beidspartnere i England og USA. 
– Vi har lett oss fram til de beste produ-

sentene innenfor hver kategori. I London har 
man en sterk tradisjon på hår, så hårpleiepro-
duktene lages der, mens man i Los Angeles 
har gode kjemikere på hud. Men også for 
dem var det nytt å bruke multe og omegaolje 
i produkter, sier Inger Ellen Nicolaisen.

Eleni & Chris er en omfattende serie som 
per i dag består av produkter til hår og hud. 
Hårpleieproduktene er allerede ute i Raise 
Gruppens kjedekonsepter, og har fått 14 
prosent markedsandel i Sverige. Hudpleie-
produktene, som deles inn i seriene Beauty 
from the Fjords og Beauty from the Woods, 
lanseres med en stor kampanje i frisørsalon-
gene 1. november. 

Eleni & Chris tenker også å selge inn 
hudpleieproduktene flere steder, slik at de får 
en bredere distribusjon som også omfatter 
butikk. 

– Vi jobber med flere kontakter, store og 
små, og gir oss ikke før dette har blitt en ver-
denssuksess. Hårprodukter for menn lanseres 
i disse dager, og stylingprodukter kommer 
også ganske snart. I tillegg kommer vi med 
flere nyheter innen kosmetikk, blant annet 
skal vi etterhvert lansere makeup og parfyme, 
sier Sverre Høven, som er salg- og markeds-
direktør i Raise Gruppen. 

Han gleder seg over mye gjenkjøp av pro-
duktene, og gode omtaler i sosiale medier.

– Resten av verden er opptatt av Skandi-
navia, og vi er kjent for kvalitet og renhet, 
sier Inger Ellen Nicolaisen. Hun tror at et 
skandinavisk brand bare vil bli mer og mer 
attraktivt. 

– Skandinavia har tatt en sterk posi-
sjon innen fashion og interiør, med mange 
toneangivende designere. Men når det gjelder 
beauty stiller saken seg litt annerledes. Her er 
det rom for å gjøre seg bemerket, og ta den 
skandinaviske profilen helt ut, sier Nicolai-
sen, som selv tilbringer mye tid i Florida, og 
derfor også ser de skandinaviske verdiene fra 
utsiden.

– Vi fatter ikke hvor mye bra vi har her 
oppe i nord, før andre kommer og forteller 
det. De tok fullstendig bunntenning i Lon-
don da vi la fram konseptet. Ut fra responsen 
vi har fått fra byråer og fabrikker, har det gått 
opp for oss at vi sitter på en liten hemmelig-
het. Skandinavisk renhet er i tiden, og vi er 
med på den bølgen, sier hun.

Hudpleieproduktene deles inn i seriene Beauty from 
the Fjords, som gir fuktighet, og Beauty from the 
Woods, som virker antiage.

Sterk bransje-
profil

Inger Ellen Sandåker Nicolaisen (57) 

grunnla frisørkjeden Nikita Hair i 1984. 

Hun eier Raise Gruppen Holding AS, 

som består av Raise Gruppen AS, et av 

Europas største frisørkonsern.

Raise Gruppen AS eier Nikita Hair 

Norway AS, Nikita Hair Sweden AB, 

Hair Shop AS, Headmasters AS, Norsk 

Frisørskole AS og International Hair Aca-

demy AB, og har til sammen over 1000 

medarbeidere. 

Nicolaisen er i tillegg grunnlegger av  

stiftelsen A Hand to Children, og har 

siden 1994 arbeidet aktivt med å hjelpe 

barn, spesielt med fokus på barnehjem-

met Globus Namai i Litauen.

Datteren Christinah Nicolaisen (34) har 

jobbet seg opp fra bunnen i morens 

bedrift, og er i dag styreleder og for-

retningsutvikler i Raise Gruppen AS. Hun 

har studert business og fashion, og har 

bakgrunn som frisør og makeupartist. 

I tillegg er hun medeier i selskapet IC 

Scandinavia Group AS som står bak 

Eleni & Chris. Selskapet er foreløpig 

etablert i Norge, Sverige og USA, og har 

store internasjonale ambisjoner.

spiller på skandinaviske verdier
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Glossybox representerer en ny type 
markedsføring gjennom word-of-
mouth. Nå ønsker de å bli en større 
del av den norske skjønnhetsbran-
sjen. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Glossybox

Glossybox etablerte seg i Sverige i 2011, 
og kom til Norge i 2013. Enn så lenge har 
hovedfokuset vært Sverige, der de har mer 
enn 55 000 abonnenter, men de satser nå på 
å bygge øket synlighet i Norge. 

Hver måned sender de ut en eske med fem 
personlig tilpassede skjønnhetsprodukter 
fra ulike varemerker. Esken sendes ut ved 
månedsslutt, og i tillegg lager de temaesker, 
for eksempel med juletema eller kjærlighets-
tema i februar. Utover dette produserer de 
spesialbokser som ikke inngår i det vanlige 
abonnementet, men som man aktivt må 
bestille hvis man er nysgjerrig på det aktuelle 
merket. 

Abonnentene har mulighet til å gi direkte 
feedback på produktene gjennom en kunde-
undersøkelse som de mottar med hver eske. 
De oppfordres også til å dele sine opplevel-
ser, og responsen eskene får i sosiale medier 

bidrar til å skape buzz.
– Denne typen markedsføring er på 

mange måter nytt terreng. Det handler om 
word-of-mouth. Bransjen i Sverige kjenner 
oss nå veldig godt, og vi har i fem år sponset 
Swedish Beauty & Cosmetics Awards. Vi er 
en integrert del av denne galaen, er med på 
planleggingen og en viktig partner for arran-
gøren KTF. Vi ønsker nå å bli en større del av 
den norske skjønnhetsbransjen, sier Victoria 
Senkpiel, som er Managing Director og leder 
for det norske Glossybox-teamet.

Tilbakemeldingene de får fra abonnen-
tene kartlegges systematisk, og gir verdifull 

Skjønnhetsbokser i 
abonnement

� MARKEDSFØRING

Glossybox satser nå mer på det norske markedet.
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

CND VINYLUX
CND har samlet høstens heteste nyheter i et eksklusivt tilbud! 
Prøv neglelakkfavorittene fra høst- og vinterkolleksjonen,  
og kast deg samtidig på sesongens største neglesnakkis: 
Stamping! 
I pakken Mad for Plaid får du fire lekre VINYLUX lakker og et 
lekent sett med stamping-design for trendy og vinterklare ne-
gler. Pakken inneholder funklende Black Diamonds og Emerald 
Lights fra festkolleksjonen Starstruck, og bestselgerne Brass 
Button og Brick Knit fra høstserien Craft Culture (veil. pris kr 
236).

NeglAkademiet AS
Tlf: 23 25 36 36
post@
neglakademiet.as

iALUGEN ADVANCE
iAlugen Advance er en ny medi-
sinsk hudpleieserie i Norge. Den er 
framstilt av franske hudeksperter 
med fokus på virkestoffer som 
hyaluronsyre og kollagen. Lift 
Radiance Serum er en hudtone- 
illuminator som motvirker de 
første tegn til aldring med hya-
luronsyre og White Lily-ekstrakt. 
Alle virkestoffer er kapslet inn i 
eksklusive perler, som sikrer at in-
grediensene aktiveres når serumet 
brukes (veil. pris kr 679/40 ml). 

Adora Femme
post@adorafemme.no

PHFORMULA
SOS Rescue Oil er en unik to-fase olje med en 
rik kombinasjon av urter og naturlige aktive 
ingredienser. Inneholder blant annet oljer fra 
argan, jojoba, mandel og oliven, samt vita-
miner og antioksidanter som virker nærende 
og beskyttende. Kombinasjonen av de ulike 
ingrediensene tilfører huden fuktighet og 
glød, virker antiage og forbedrer kollagen-
produksjonen. Oljen påføres ansikt morgen og 
kveld, og kan også brukes på hår eller kropp 
for ekstra næring (veil. pris kr 650/30 ml).

Beauty Products AS
Tlf: 23 19 10 00

JOHN FRIEDA
John Frieda lanserer serien Sheer Blonde Hi-Impact som er 
tilpasset et skadet, blondt hår. Serien maksimerer vitaliteten, 
fargen og glansen i håret, og gjør det mulig å bevare følelsen av 
nyfarget hår lengre.
Sheer Blonde Hi-Impact Vibrancy 
Restoring Shampoo forbedrer 
hårets kvalitet vask etter vask. Den 
unike teknologien bevarer kalde 
fargepigmenter og forhindrer at 
håret mattes ned, samt hjelper til 
med å forbedre hårets overflate for 
øket lysrefleksjon. Den tilhørende 
balsamen gjenoppretter hårets evne 
til å støte bort vann for et sunt hår. 
Når håret absorberer vann sveller 
hårets fiber, hvilket gjør at håret 
kjennes tørt og grovt. Balsamen gir 

også fuktighet og forbedrer hårets overflate for øket lysreflek-
sjon.
Sheer Blonde Hi-Impact Vibrancy Restoring Oil Elixir 
gjenoppliver overbearbeidet og skadet blondt hår. Gir liv til 
livløst blondt hår og styrker hårstråene for å gi glans og øket 
lysrefleksjon til håret. Arbeides gjennom lengdene og tuppene 

i håndkletørket hår før føning for en glinsende look, 
eller påføres i tuppene på tørt hår for å motvirke split-
tede hårtupper.
Sheer Blonde Hi-Impact Vibrancy Restoring Deep 

Conditioner reparerer skadet hår og 
booster glansen i blondt hår. For beste 
resultat, la innpakningen virke i 3-5 
minutter før den skylles ut.

Kao Sweden AB
Tlf: +46 8 556 02 070

SECHE VIVE
Få liv i din manikyr med Seche Vive Instant Gel Effect Top 
Coat. Overlakken har en unik formulering som gir en tykk og 
blank overflate på samme måte som en gellakk, men uten 
at man trenger å bruke UV- 
eller LED-lampe. Produktet 
gir en intensiv glans som 
varer, og er enkelt å ta bort 
med vanlig neglelakkfjerner. 
Legg merke til at Seche Vive 
legges på tørr neglelakk, til 
forskjell fra søsterproduktet 
Seche Vite (veil. pris kr 129).

J. Nordström Handels AB
Tlf:  +46 8 544 81 544
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A
Ab Crew/MASQ Cosmetics
Adam & Eve Wax/Waxing Palace & 
Products
Akileine/�orsen Biovital
Anatomicals/J. Nordström Handels
Antibac/�orsen Biovital
Ardell/J. Nordström Handels
Ardell/Tone Lise Akademiet
Astonishing Nails/Beauty Products

B
bareMinerals/Dermanor
Beauty Lashes/Beauty Products
Beauty Smile/Beauty Concept
Be Confident/MASQ Cosmetics
Belladot/MASQ Cosmetics
Bella Lash/Tone Lise Akademiet
Benev/Beauty Products
Bentlon/�orsen Biovital
Berodin/Waxing Palace & Products
Beyond Wishes/Dermanor
Bioslimming/Beauty Products
Biovital/�orsen Biovital
Bliss/Dermanor
Brow by Mii/Beauty Products
Börlind/Nature Treats

C
Callus Peel/SkinNordic
Camillen 60/�orsen Biovital
Charles Worthington/ Beauty  

Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Christian Faye/Beauty Products
Clean + Easy/Hudpleiegrossisten
Clean + Easy/Tone Lise Akademiet
CND Shellac/NeglAkademiet
CND Shellac/�orsen Biovital
CND VINYLUX/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Cosmocology/Beauty Products

D
Darphin/Beauty Products
de_CURE/de_CURE Norway
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/HH Cosmetique
Dina Bellè/Hudpleiegrossisten
DMK Cosmetics/Hexa
DMK SkinCare/Hexa
Dresdner Essenz/CosMie
Dr.med. Christine Schrammek/
Dermelie

E
Eco Tools/MASQ Cosmetics
Elemis/Dermanor
Elina/CosMie
Elizabeth Arden PRO/Dermanor
Esqido/Beauty Products
Exuviance/Health & Beauty of 
Scandinavia 

F
Fab Brows/MASQ Cosmetics
FeetForm/�orsen Biovital
Fiberwig/J. Nordström Handels
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flirties/Beauty Products
Fountain/MASQ Cosmetics
Fudge Urban/Beauty Products

G
Garden of Colour/Body Green
Gatineau Paris/HH Cosmetique
Gaya Mineral Makeup/MASQ 
Cosmetics
Gelato UV-Gel/Body Green
Gelish/Tone Lise Akademiet
Giovanni/CosMie
Glyde/Beauty Supply
Grace Cole/MASQ Cosmetics
Grecian/Letsfaceit Nordic
Grow Gorgeous/MASQ Cosmetics
Guinot/Beauty Products

H
Hair is Fabric/MASQ Cosmetics
Hand Chemistry/MASQ Cosmetics
Harmony/Tone Lise Akademiet
Héliabrine/�orsen Biovital
Hempz/Body Green
Henné Organics/Hexa
Herbalind/CosMie
HerStyler/MASQ Cosmetics
Hive of Beauty/HH Cosmetique
Human+Kind/ J. Nordström 

Handels
Hydrophil/Beauty Supply
Hynt Beauty/Spa Elixir

I
IBD/Tone Lise Akademiet
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
Inhibitif/MASQ Cosmetics
Intraceuticals/Beauty Products

J
Just for Men/Letsfaceit Nordic

K
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kelemata PL3/ J. Nordström 

Handels
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Kisby/CosMie
Kissed by Mii/Beauty Products

L
LaBeeby/HH Cosmetique
Lash B Long/Hudpleiegrossisten
Lashem/Beauty Products

Leighton Denny/SkinNordic
Lepo/CosMie
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
Love Boo/MASQ Cosmetics
L’Oréal Professionnel/ �orsen 

Biovital
Lucrèce/Inci Skin Care
Lytess/Beauty Products

M
Magis Foil Nail Wraps/SkinNordic
Mama Mio/Beauty Products
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
MaskerAide/NOR Cosmetics
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/ J. Nordström 

Handels
Miriam Quevedo/Prettygood
MXL Hair Extension/ Beauty  

Products

N
Nappa/Body Green
Naturativ/Beauty Supply
Natures Way Aromatherapy/Body 
Green
ND Norma de Durville/Spa Elixir
NeoStrata/ Health & Beauty of 

Scandinavia 
Nicka K New York/ MASQ  

Cosmetics
NIP + FAB/MASQ Cosmetics
Nimue/Beauty Products
Nueva/J. Nordström Handels

O
ORGAID Organic Sheet Mask/
Beauty Supply
Organic Colour Systems/ Frisør-

grossisten

P
Parlux/�orsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Perlier/Isaksen & CO
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Phyto/J. Nordström Handels
Pinks Boutique/Spa Elixir
PodoTronic/Body Green
PureBeau/Beauty Products
Pure Colors/Beauty Products

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
Real Techniques/MASQ Cosmetics
Recipe for Men/MASQ Cosmetics
RefectoCil/Hudpleiegrossisten 
RefectoCil/�orsen Biovital

REM/�orsen Biovital
Revaléskin/Dermanor
Rosa Graf/Isaksen & CO

S
Salonsystem/HH Cosmetique 
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
SASS/Waxing Palace & Products
Sèche/J. Nordström Handels
Sensi/J. Nordström Handels
Silcare Nails/Body Green
Silver Fox/Hudpleiegrossisten
Sisley/Sisley
Skinpen/Beauty Products
Spa Find/�orsen Biovital
St. Tropez/Beauty Products
Strictly Professional/Body Green
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/�orsen Biovital

T
Tanning Essentials/Body Green
�algo/Skinthal
�alion/HH Cosmetique
�aliSense/HH Cosmetique
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
TL Mineral Complex/ Tone Lise 

Akademiet
ToGoSpa/NOR Cosmetics

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
Vivian Gray/MASQ Cosmetics
VOYA Organics/Spa Elixir

W
W7/MASQ Cosmetics
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
Woody’s/MASQ Cosmetics
Wunder2/NOR Cosmetics

Z
Zoella Beauty/NOR Cosmetics

MERKEVAREREGISTER

VIL DU VÆRE MED I 

MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET? 

Ta kontakt med Kristine Rødland 

på 909 65 259 eller krrodland@

gmail.com. Registeroppføring på 

print og på nett koster 

kr. 2500,- eks.mva per år, pluss 

eventuelt kr. 500,- eks.mva i 

tillegg for logo. �












