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THE POWER OF MEDICAL BEAUTY

GO GREEN MED

GREEN PEEL®
SPENSTIG HUD MED DEN
GRØNNE BØLGE
GreenPeel® er utviklet av hudlege Dr. Christine
Schrammek med spesialitet i aldring og allergi
samt ekspert kunnskaper i planter og urter.
Ettersom Green Peel® ikke inneholder noen
kjemiske ingredienser som kan skade eller irritere huden, kan den også brukes av de mest
sensitive og samtidig styrke huden. Optimalt
glødende hud samtidig en ideell forebyggelse
av aldring og tap av spenst. Synlig bedring på
uren hud, store porer, rynker, linjer, slapp hud,
ujevn hudtone og solskadet hud.

JEVNLIG TRENING MED GREEN PEEL
Travle kvinner og menn «er solgt». De ønsker
resultater de ser og føler uten å begrense
hverdagen. Green Peel® er en effektiv treningsøkt for huden og hjemmeproduktene får all hud
i balanse.
DERMELIE AS

FOR NÆRMESTE KLINIKK: NORWAY@SCHRAMMEK.COM
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En ny epoke
innen hudpleie
som får huden
din til å stråle!
Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr.
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske produkter, men ingen har kommet i nærheten av originalen.
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff
som finnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å minimere fine linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!
Exuviance Age Reverse er en komplett hudpleieserie med
enestående resultater som blant annet inneholder NeoGlucosamineTM og retinol, som styrker matriksen som omgir
kollagencellene. Hudens underliggende struktur blir fyldig, og
huden ser fastere ut. Rynker og fine linjer reduseres innenfra og ut. I tillegg øker cellefornyelsen, og ujevn pigmentering reduseres. Peptider stimulerer kollagendannelsen. AHA
og PHA stimulerer de kollagenproduserende cellene. PHA
styrker dessuten hudens beskyttelsesbarriere. E-vitamin samt
antioksidanter fra chardonnaydrue og granateple beskytter
huden mot daglige miljøangrep. Dessuten inneholder produktene kamille, ginseng, bærekstrakt og hyaluronsyre (kroppens
naturlige fuktbærer). Inneholder ikke parabener!
Ta kontroll over hudens aldring med dermatologisk
utviklede produkter som har klinisk bevist effekt.
Det fortjener du!

Det beste fra forskning og vitenskap.
Det beste fra naturen. Det beste for huden din.

Hva er det som
gjør Exuviance
til et så unikt
hudpleieprodukt?
Resultat

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

Attraktiv pris
Du får fantastiske resultater
til en svært rimelig pris.

FøR

ETTER

Resultat etter 12 ukers
bruk av Age Reverse.

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

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

Patent

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

Sikkerhet

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

Trygghet

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

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

Innhold.
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Tusen takk for alle de positive tilbakemeldingene jeg har fått på forrige utgave av
KOSMETIKK! Jeg er glad og takknemlig,
og håper også denne utgaven vil falle i smak.
Magasinet har nådd ut til mange nye lesere
både innen salong og parfymeri, og det er
tydelig at den redaksjonelle miksen fenger.
Tusen takk også for alle gode innspill,
tips og bilder! Allerede i den første utgaven
av KOSMETIKK, i november 2012, lovet
jeg spalteplass til gode og feststemte bilder.
Og jeg blir veldig glad når de dumper inn i
mailboksen. Derfor har jeg opprettet en ny
seksjon helt bak i bladet, der jeg samler stoff
fra butikk- og salongåpninger, messer, kurs
og eventer.
Et fagblad for hele skjønnhetsbransjen
er ikke komplett uten røde løpere og glass
med bobler i, så jeg håper dere fortsetter å
tipse om arrangementer! I denne utgaven
kan dere blant annet se en bildereportasje fra
Norwegian Cosmetic Award (NCA), som
arrangeres årlig av Kosmetikkleverandørenes
forening.

“ „

Mye spennende kommer til å
skje i skjæringspunktet mellom salong
og parfymeri

Nylig har det også vært tilsvarende
prisutdelinger i Sverige og Danmark, men
der er også salongseriene med på moroa. Jeg
tenker at det må være et stort potensiale for
NCA. Hvorfor ikke inkludere for eksempel
frisørleverandørene, og dele ut faglige priser
i tillegg? Årets makeupartist, årets hårstylist
og så videre.
Mye spennende kommer til å skje i skjæringspunktet mellom salong og parfymeri, og
de to kanalene har mye å lære av hverandre.
Mange av de store kosmetikkonsernene
fokuserer nå på det profesjonelle markedet.
Denne måneden har L’Oréal sluttført oppkjøpet av Decléor og Carita. De to prestisjetunge varemerkene ble kjøpt av Shiseido for
227,5 millioner euro.
L’Oréal er allerede en gigant i frisørmarkedet, og får nå også en fot inn i hudpleiesalongene. Det skal bli spennende å se hva de
foretar seg.
Samtidig kommer Elizabeth Arden med
en splitter ny hudpleieserie som er forbeholdt klinikkene. Det er en helomvending
som er helt i tiden, og samtidig helt i tråd

med Arden selv. Allerede i 1910 åpnet hun
sin første skjønnhetssalong på Manhattan,
den legendariske Red Door Salon. Hun la
grunnlaget for dagens moderne hudpleie, og
var banebrytende på mange måter.
Norske Kosmetologers og Hudterapeuters Forbund (NKHF) har røtter tilbake til
1935, og nå er det endringer på gang også
der. Hudterapeutene ønsker seg en godkjent
utdanning, en beskyttet tittel og mer orden
på arbeidsforholdene. I dag kan hvem som
helst kalle seg hudterapeut, helt uten noen
formell utdanning.
Men yrkesgruppen har et stort ansvar.
De jobber tross alt med levende hud, og
tar beslutninger som virker inn på menneskers helse. Produktene blir stadig mer
dyptvirkende, med sterke syrer og andre
aktive ingredienser som krever kunnskap, og
behandlingene grenser i mange tilfeller opp
mot det medisinske.
NKHF har mye å ta tak i, og ser at de
trenger hjelp til å gjennomføre det de
ønsker. De er derfor på vei inn i Fagforbundet, som er LOs største forbund. Her
finner de et faglig fellesskap med blant annet
helsefagarbeidere, sykepleiere og frisører –
yrkesgrupper som hudterapeutene anser som
naturlige samarbeidspartnere.
Med den nye tilknytningen til LO blir
det liv i det tradisjonsrike forbundet igjen,
noe jeg synes er flott! Jeg håper på et godt
samarbeid med NKHF, og ønsker forbundet
lykke til med den nye organiseringen.
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Amerika-debut
NoraNorway inngår nå
en distribusjonsavtale
med kanadiske
Kingo Couture.

Avtalen innebærer at det norske
smykkemerket kommer for salg
på det nordamerikanske markedet. Allerede i vår vil merket
være representert på en messe i
Canada.
Partner og daglig leder Lars
Bjerkeengen forteller at de legger opp til en rolig vekst, med
fokus på å levere kvalitetssmyk-

ker til en god pris.
– Det var disse verdiene som
fikk kanadierne til å velge oss.
At vi fokuserer på at skinn er
skinn – men har samme pris
som plastskinn i utsalg, at vi er
ærlige i forhold til materialvalg,
og setter nøkterne og oppnåelige markedsmål var viktige
beslutningspunkter, sier han.

Vitusapotek fører nå lesebriller fra Mokki.
Fountain er flytende hudpleie.

Brillefin nyhet
Selvherdende gelélakk
Isadora følger med på negletrendene, og
nå er det mye spennende på
gang. Blant annet kommer det
en farget Gel Nail Lacquer med
en tilhørende Top Coat, som
reagerer med hverandre når de
kombineres i dagslys. UVlampe er ikke nødvendig!
Isadoras nye gelélakk skal gi
perfekt og glansfull farge i én
uke.
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Lesebriller er en nyhet i samtlige Vitusapotek. Moshe Ohana fra Mokki leverer fiks
ferdige kvalitetsbriller med optiske glass.
– Brillene er et alternativ til de dyre
lesebrillene som kan kjøpes hos de store
optikerkjedene for flere tusenlapper, og gir
en like god synsopplevelse. Kvaliteten på
innfatningene er også like god, om ikke
bedre, sier Ohana, som har brukt tre år på å
utvikle produktene.
– Man kan kjøpe disse brillene som komplette lesebriller. Men man kan også velge
å bare bruke innfatningen, og få satt inn
spesialtilpassede glass. Uansett vil det lønne
seg i forhold til å kjøpe både innfatning og
glass hos optiker, legger han til.

En munnfull skjønnhet
Flytende kosttilskudd er det rene ungdomseliksiret!
Strindberg bringer Boots-suksessen
Fountain hit til landet. Produktserien tilbyr
vannløselige næringsstoffer med høy biotilgjengelighet, som raskt tas opp i kroppens
celler.
De første produktene som lanseres er The
Beauty Molecule, som inneholder antioksidanten resveratrol i vannløselig form, og The
Hyaluronic Molecule med vegansk hyaluronsyre som binder fuktighet til huden.
Begge disse ingrediensene brukes hyppig i
hudpleieprodukter.

laNseriNG auGust 2014

New GeNeratioN of CosmeCeutiCal skiNCare
Flere år med vitenskapelig og klinisk forskning, nye patenter* og banebrytende teknologi har resultert i
høyteknologiske produkter med en luksuriøs “science-chic”-følelse
Unik innen det profesjonelle hudpleiemarkedet og eksklusivt distribuert av autoriserte hudterapeuter
Basert på Skin Health & Beauty Pyramid™ og tilpasset ulike hudtilstander

wheN it Comes to Your skiN, leave it to the ProfessioNals

“There are certain non-negotiables
when it comes to saving your skin.”
– Joe Lewis

For mer informasjon, kontakt Dermanor på tlf 66775555 eller e-post kundeservice@dermanor.no
Mayoral F, Kenner J, Draelos Z, The Skin Health and Beauty Pyramid: A Clinically-Based Guide to
Selecting Topical Skincare Products Journal of Drugs in Dermatology. 2014; 13:4:414-421.

Kosmetikk 2 2014 | 9

*patent-pending

© 2014 Elizabeth Arden, Inc

a

nyhetsmiks
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Nye salgsprodukter fra pHformula.

Ny syreserie
Semi-permanent
vippefarge

Beauty Products
lanserer nå den nye
serien pHformula i
Norge. Den ligger
nærmere det medisinske enn mange
andre kosmesøytiske
hudpleieserier. Først
og fremst er det

snakk om salongbehandlinger som tar i
bruk kombinasjoner
av syrer.
– Syrene er ikke nye
i seg selv, men de er
satt inn i et patentert
kompleks som roer
ned inflammasjon

og får ingrediensene
dypere ned i huden.
Det gir mer peelingeffekt og mindre
rødme og flassing.
Serien er utfordrende
og morsom å jobbe
med for hudterapeuter, fordi de hele

tiden må tenke selv.
Det er ingen ferdige
pakkeløsninger, og
behandlingsforløpet skal justeres
underveis, sier Grethe
Marie Grimen fra
Beauty Products.

Lancôme lanserer en helt ny type maskara som kombinerer farge og pleie i ett
og samme produkt. Cils Tint gir farge til
vippene i opp til 72 timer, og inneholder
dessuten ingredienser som virker styrkende.
Vippefargen er litt våtere enn vanlige maskaraer, og inneholder ikke voks.
Fargen påføres i et naturlig lag på de
øvre vippene, og må få noen minutter på
å tørke. Den kan soves med, og forsvinner
gradvis i løpet av noen dager.

Claire’s til Norden
Den amerikanske tilbehørskjeden
Claire’s, som henvender seg til unge
jenter, etablerer seg nå i Norden.
Planen er å åpne fire butikker i Sverige
i år. Deretter står Norge for tur. Claire’s
selger bare egne produkter, men har
gode muligheter til å lokaltilpasse
sortimentet. Kosmetikkproduktene står
for fem til ti prosent av sortimentet, og
kjeden skal være størst i verden på å ta
hull i ørene.
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Cosmobeauty
+ Frends
Frends har lenge ønsket seg en makeupserie for det profesjonelle hudpleie- og
frisørmarkedet. Nå har de tegnet kontrakt
med norske Cosmobeauty vedrørende all
distribusjon i Norge.
Frends, som er en av landets hurtigst
voksende hårpleieleverandører, tar over
ansvaret for lager, logistikk og salg. I tillegg
skal de stå for opplæring. Cosmobeauty kan
dermed konsentrere seg om å utvikle nye
produkter, samt å lansere merket internasjonalt.

Sommerlig surfehår
L’Oréal Professionnel lanserer Beach Waves
– en ny, langvarig salongbehandling som gir
perfekt bølgete surfehår i opp mot åtte uker.
Formelen setter i gang forvandlingsprosessen
og gjenoppretter hårfiberet på én og samme
tid. Produsenten tilbyr også et vedlikeholdskit
som inneholder saltvannssprayen Beach
Waves Wild Stylers fra Tecni.Art, en bredtannet kam og et hårnett.

Detox i
badekaret
Mamamio har
fått en tilleggslinje som heter
Mio og orienterer
seg mot fitness.
Liquid Yoga er
et velgjørende
badeprodukt som
renser kroppen
og lindrer ømme
muskler. Produktet inneholder
en oppfriskende
blanding av mineralsalter, urter og
essensielle oljer.

Nyskapende hårføner
Ghd moderniserer hårføneren, og
kommer nå med ny
og banebrytende
teknologi.
Aura-føneren
leverer en direkte
luftstrøm, som er 65
prosent mer konsentrert enn tradisjonelle

fønere, som har en
turbulent luftstrøm.
Når luften suges rett
gjennom hårføneren
i stedet for å virvle
rundt, kan man
jobbe fokusert på én
seksjon om gangen,
mens resten av håret
forblir urørt.

Aura er også en
lettere og mindre
støyende hårføner. I
tillegg blir den mindre varm, slik at det
går greit å føne tett
på hodebunnen for å
skape volum og løft.

Aura fra Ghd gir
ekstra mykt og
blankt hår.

Ny Dior-sjef
Peter Philips er
utnevnt til Creative
and Image Director
for Christian Dior
Makeup. Han har
fram til i høst hatt

en tilsvarende posisjon for Chanel, der
han imponerte med
produktinnovasjoner
og artisteri. Da Dior
nylig viste sin Cruise

Collection 2015,
styrte Philips for første gang makeupen
backstage.

Ny Dansk naturlig hudpleieserie
– Nominert til Danish Beauty Award

Se www.silverlines.no for mer informasjon!
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«Min oppgave er å holde
i den røde tråden»
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Produktene dufter deilig
og har delikate farger.

Møte med Ilse Jacobsen:

Livsstilsdronningen
Ilse Jacobsen har nylig åpnet kurbad
i hjembyen Hornbæk. Nå lanserer
hun en hudpleieserie som bringer
spaopplevelsen hjem til baderommet.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Ilse Jacobsen Hornbæk

Ilse om:
Kurbadet i Hornbæk
– Et spa passer perfekt inn i min tankegang!
Jeg driver et livsstilsfirma, og elsker også
selv å gå på spa når jeg reiser rundt i verden.
Jeg elsker det varme vannet. Elsker å sitte i
dampbad og få massasje etterpå. Da er jeg i
himmelen, det er så deilig!
Jeg har bygget kurbadet etter eget hode,
og det reflekterer hvordan jeg synes at et spa
skal se ut.
Mange spa er enten lyseblå eller lysegrønne, med mye mosaikkfliser. Mitt

spa har en helt lys ruskinnsfarge, det er som
semsket skinn. Det har nordisk kjøkken og et
stort utendørsbasseng som holder 34 grader –
det er bare å svømme rett ut hele året rundt.
Huset var opprinnelig et gammelt fritidshjem, der jeg gikk mye som barn. Jeg kjøpte
det og tenkte: en dag skal mitt spa ligge her!
Nå har spaet vært en realitet i snart seks
måneder. Det er på rundt 800 kvadratmeter,
og jeg liker at det ikke er så stort. Stemningen blir da mer intim. Det kommer en del
kjente mennesker dit, for de har oppdaget at
de får være i fred.
Ilse om:
Spaproduktene
– Da jeg planla kurbadet, tenkte jeg at
det kunne være interessant å lage en egen

produktlinje. Det har tatt to år å utvikle
produktene, omtrent like lang tid som det
har tatt å utvikle spaet.
Det har vært maktpåliggende å produsere i
Danmark, så jeg samarbeider med danske Dermapharm, som har strenge krav til
kvalitet. Produktene er ikke tilsatt parabener.
Og de 26 parfymestoffene som EU mener
er ekstra allergifremkallende, holder vi oss
selvsagt unna!
Jeg liker veldig godt duftene som er
utviklet. De gir den sanseopplevelsen jeg
synes man skal ha når man kommer inn i et
spa. Jeg er ingen stor tilhenger av lavendel,
men er glad i friske dufter som eucalyptus og
rosmarin. Hagtorn har jeg like utenfor døren
i store mengder. Den har høyt vitamininnhold, og brukes som ingrediens i nesten alle
produktene.
Jeg påstår ikke at man blir ti år yngre av å
bruke dem. Det er mer et spørsmål om velvære. Men selvfølgelig inneholder de mange
gode og virksomme aktive ingredienser som
pleier og nærer huden. Vi får ros for duftene,
konsistensene, smørbarheten og de delikate
fargene.
Ilse om:
Skapertrang og gummistøvler
– Det jeg liker best, er å skape. Det er det
som holder meg i gang! Hovedfirmaet Ilse
Jacobsen Hornbæk produserer klær og sko,
regnfrakker og støvler. I
tillegg driver jeg butikker. Blant annet har
jeg tre blomsterbutikker i Hornbæk,
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Gilleleje og Hellerup, som selger egenproduserte glassvarer, potter, hagebord og stoler.
Gummistøvlene har kuldeisolerende såler,
og er laget av 85 prosent naturgummi i god
kvalitet. Føttene kan puste i dem. Det er
gummistøvler, men folk går like mye i dem
selv om det er oppholdsvær. Sånn er det bare!
Støvlene slo faktisk gjennom før i Norge, enn
i Danmark.
Min oppgave er å holde i den røde tråden.
Hver gang vi ansetter nye designere, vil de
vise hva de er gode for. Noe som er vel og
bra, men de må holde fast i fundamentet,
vårt DNA, og ikke kjøre av gårde i feil retning. Det er ikke nødvendig å skifte design
hele tiden. Hvis folk er glade i en passform,
er det ingen grunn til å endre den.
Jeg styrer designsiden, passer på at vi kjører
den riktige hovedveien, og ikke tar stikkveier.
Ilse om:
Norgeslanseringen
– Jeg besøker nå seks norske byer for å
fortelle om våre kremer og produkter. Jeg gir
historien bak lanseringen, og forteller hvorfor
jeg synes det er interessant å lage kremer.
Det er selvfølgelig ikke noe jeg selv rører
sammen, men jeg synes det er interessant rent
sansemessig – hvordan man føler seg når man
smører seg med bodylotion og kremer.

Ilse om:
Innredning
– Min stil kjennetegnes av en enkelhet. Jeg
liker ikke krimskrams. Det gjennomsyrer
måten jeg arbeider på, og bor på. Jeg hater
når det er for mye på veggene og i vinduene!
Jeg vil ikke ha alle mulige farger inn i butikkene. Produktene skal være blikkfanget – ikke
det som er på veggene!
Ilse om:
Skjønnhetsfavoritter
– Skal jeg velge noe til meg selv, må det bli
Molton Brown. Det dufter godt og er lekkert.
Jeg blir glad når jeg finner dette på hotellrommet! Det er et godt konsept, og gir
fantastiske sanseopplevelser som jeg kan
identifisere meg med.
Da jeg var yngre brukte jeg kun Nivea.
Den første parfymen jeg fikk, var Nina
Ricci. Og jeg husker fortsatt de nydelige
sepestykkene fra Elizabeth Arden jeg fikk
i personalgave da jeg var 11 år… De var
lyseblå og pakket i en vakker eske.

valgte flotte presanger.
Jeg begynte å jobbe som stuepike på Hotel
Hornbækhus da jeg var 11 år. Den gang
var det et slankehotell, drevet av familien
Jacobsen som stod bak Jacobsens slankekur.
Jeg giftet meg med en av sønnene i familien.
Han gikk og ventet på at jeg skulle bli gammel nok, og vi ble kjærester da jeg var 15. Jeg
lagde slankemat i mange år – og det er der
jeg har navnet fra!

Ilse Jacobsen er en stor fan av engelske Molton Brown.

Ilse om:
Jacobsens slankekur
– Både parfymen og sepestykkene var
gaver fra hun som skulle bli min svigermor. Hun hadde sans for kvalitet, og

Hovedproduktene har hele tiden vært regnfrakker og støvler, og i
2015 kommer det mye nytt innenfor disse produktgruppene.

Det amerikanske luksusreisemagasinet Departures
plasserte det nyåpnede Kurbadet by Ilse Jacobsen på
en flott niendeplass, da de nylig kåret verdens 100
mest attraktive reisemål.
Relax-stolene i Kurbadet har ikke mosaikkfliser,
men en spennende form.
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Kjole fra årets
sommerkolleksjon.

Ilses univers
Ilse Jacobsen er et livsstilsmerke med fokus på klær og sko, gummistøvler og
regnfrakker. I selskapet inngår også flere blomsterbutikker, samt det maritime merket
Cruize by Ilse Jacobsen, spaet Kurbadet by Ilse Jacobsen og den splitter nye
hudpleielinjen Ilse by Ilse Jacobsen.
Selskapet er representert i 23 land. Danmark, Sverige og Norge er de
største markedene, mens Tyskland, Nederland og Storbritannia vokser raskt.
Det driver egne konseptbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Island og Storbritannia,
samt en egen webshop.
I forbindelse med lanseringen av hudpleieserien har Ilse Jacobsen ansatt
Daniel Lafrenz, som blant annet har erfaring fra Procter & Gamble og L’Oréal.
De er i kontakt med flere mulige distributører i Norge, og ser for seg at produktene
blant annet kan selges i spahoteller, hudpleieklinikker, flyplassbutikker og livsstilsbutikker. Hoveddistribusjonen blir skjønnhetskjeder.

Ilse Jacobsen trives godt ved kysten av Nordsjælland.
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Solkysset hud
Smarte multiprodukter og gylne makeupfarger er blant nyhetene for sesongen.

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Produsentene

Estée Lauders sommerduft
Bronze Goddess kommer
både som sensuell Skinscent
og skimrende Body Oil.
Dior Addict Fluid
Stick er vannbasert, og kombinerer
egenskapene til
leppestift og gloss.

Bronze Goddess øyeskyggepalett med åtte sommerlige
hudtoner i ulike konsistenser
fra Estée Lauder.
Pure Color Lip Shine
fra Estée Lauder.

Diorskin Nude Tan Prime & Bronze er, som navnet
antyder, primer og selvbruningskrem i ett.
Duften Zen Sun fra
Shiseido.

Cacharel relanserer den
romantiske duftklassikeren
Anaïs Anaïs.

Premium UV Nude fra
Helena Rubinstein gir
bredspektret solbeskyttelse
og fungerer samtidig som
en BB-krem.

Diorskin skimmerpudder med maritim
inspirasjon.
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Yves Saint Laurents
nyhet Baby Doll
Kiss & Blush kan
legges både på
leppene, kinnbeina
og øyelokkene. Om
ønskelig kan fargen
bygges opp.

Chanel satser på sommerlig glød med den
solbeskyttende nyheten Les
Beiges Fluid All-in-one
Healthy Glow.

The look good molecule
VI INTRODUSERER THE BEAUTY MOLECULE
ET KOSTTILSKUDD SOM HEMMER HUDENS ALDRINGSPROSESS OG GIR
DIN HUD MER ELASTISITET, GLØD OG UNGDOMMELIGHET.

HØSTENS
STORSUKSESS

AND
FRA APOTEK I ENGL

ENDELIG
I NORGE!

Fountain The Beauty Molecule er det første kosttilskuddet med vannløselig resveratrol. Resveratrol er en sterk antioksidant,
og finnes blant annet i røde druer.The Beauty Molecule inneholder høykonsentrert resveratrol og vegansk hyaluronsyre,
begge velkjente ingredienser fra skjønnhetsindustrien. En teskje om dagen av The Beauty Molecule dekker ditt daglige behov.
Passer for både kvinner og menn. Følg med for flere nyheter i Fountain serien.

Fountain distribueres av Strindberg AS • www.strindberg.no

a
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Grønn barndom
Allergivennlige og trygge barneprodukter er en tidsriktig og spennende
nisje. Nå lanseres Little Green på
det norske markedet.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Kristine Rødland og produsentene

De minste fortjener det beste.

Little Green ble etablert av Carmen DePasquale, som er en innflytelsesrik mann i den
amerikanske skjønnhetsbransjen. DePasquale
Companies omfatter sju selskaper som har å
gjøre med spa- og salongdrift, inkludert Ecru
Lifestyle Beauty og Lakme USA.
I tillegg er Carmen DePasquale bestefar
til elleve barn. Og som bestefar savnet han
milde og rene barneprodukter som var trygge
å bruke, selv på sensitiv hud. Dette ble inspirasjonen til Little Green.
Serien består av sjampoer, balsamer og
hudkremer for babyer og barn. Noen av
produktene forebygger også hodelus på en
naturlig måte:
– Lice Guard-produktene inneholder tetreolje, neem, rosmarin, peppermynte, lavendel
og eucalyptys som frastøter lus. De virker
forebyggende uten at de inneholder giftige
ingredienser – slik tilfellet er med medisinske
sjampoer som behandler lus. Produktene må
brukes før barna drar på leirskole. Det hjelper
også å flette håret på barna, eller style
det inntil hodet på andre måter, sier
Jason Sherwood fra Ecru Lifestyle
Beauty.
Han ser ikke for seg at
salongene skal få en ny og stor
«barnebusiness». Det er snarere
de voksne som er målgruppa til
Little Green:
– Mange av salongkundene

Dee DeLuca-Mattos fra DePasquale Companies og
Jason Sherwood fra Ecru Lifestyle Beauty.

er mødre, fedre, besteforeldre, tanter eller
onkler. Vi satser derfor mye på gavepakker
og produkter som gir en ny dimensjon til
salongdriften, sier Sherwood, som anbefaler
at produktene stilles ut på en boutique-aktig
måte:
– De kan settes på bord i stedet for hyller,
og med matchende produkter rundt, foreslår
han.
Dee DeLuca-Mattos, som er Vice President
i DePasquale Companies, sier at markedet for
barneprodukter er stort, men at de først og
fremst henvender seg til mor:
– Mange mødre ønsker sensitivitetstestede
produkter til sine barn, sier DeLuca-Mattos,
som ser for seg at serien kan selges i alt fra
klesbutikker til legekontorer:
– Både barneleger og butikker som fører
barneklær bør gis gode muligheter til å
eksponere merket.

3 naturlige
barneserier

Baby Bee fra Burt’s Bees.
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Ecorganic Baby & Child fra Estelle & Thild.

Organic Children fra Green People.

SKIN RESURFACING.
DEN NYE GENERASJONEN
RESULTS
PEELING.

eutical treatment line which is the result of an

ticals and medical prescriptions.

ifference. The skin permeability complex
and penetration – to activate the
ing surface lines and
e.
pHformula er den første pharma Cosmeceutical behandlingen
og er et resultat av en innovativ allianse mellom
cosmeceuticals og medisinske produkter.

Hud som gløder
bare en behandling vil du både se og føle forskjellen.
niquelyEtter
S.P complexet vil både eksfoliere, gi en indikasjon på
vehiclehudens sensitivitet og sørge for at behandlingsproduktene
omplexsom blir brukt etterpå vil fungere optimalt.
Det setter igang cellefornyelsen, reduserer linjer og
rynker, og gir huden en glattere og mykere struktur.

hilosophy is
nducing as

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

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

www.phformula.com
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De beste ingredien
Vi har fått en mengde nye produkter
på markedet, og listen over aktive
ingredienser er lang. Det store
spørsmålet er hva som faktisk fungerer — og hva som kun er reklame.
Tekst: Rolah O. Lønning
Foto: Jungelboken Forlag

Det finnes syv ulike grupper av ingredienser
som har en vitenskapelig bevist anti-aldrende
effekt, skriver dr. Rolah O. Lønning i den nye
boken Frisk hud, som gis ut på Jungelboken
Forlag. I dette utdraget fra boken kan du lese
hvilke ingredienser hun mener det er verdt å
satse på.

1. Vitamin A-syre
Sammen med solkrem er dette den mest etablerte anti-aldringsingrediensen som finnes.
Du finner den under ulike navn som retinol,
tretionin, retinsyre og retinaldehyd.

I huden forvandles disse til noe som kalles
transretinsyre. Denne syren har det blitt forsket på i en årrekke. Det er bevist at den øker
tykkelsen på overhuden, øker produksjonen
av substanser som binder fuktighet i huden
og forsterker lærhuden.
Bruker du et produkt som inneholder en
effektiv konsentrasjon (0,5-1%), vil effekten
på overhuden være synlig etter bare én applikasjon. I lærhuden tar det litt lengre tid, om
lag en måned.

2. Peptider
Peptider er en type signalmolekyler som det
finnes mange forskjellige av i kroppen. Det
mest effektive peptidet er matrixyl. Det har
en svært god rynkereduserende effekt, tolereres godt av huden og er effektivt i konsentrasjoner under 1%.
Andre kjente peptider er argireline,
kopperpeptidet Cu-GHK og Ac-EEMQRR.
Kopperpeptidet har vist seg å kunne bedre
sårheling. Ac-EEMQRR er kjent som botoximitatoren fordi det får musklene til å slappe
av i påføringsområdet.

3. Antioksidanter
Flere ingredienser kan klassifiseres som antioksidanter, blant dem retinol. Først og fremst
snakker vi her om de vitaminene som brukes
i anti-aldringsprodukter, samt de botaniske
eller plantebaserte ingrediensene.
Antioksidanter reduserer skaden som forårsakes av frie radikaler. Det betyr at de både
forebygger og reparerer skader på cellenivå.
De motvirker også betennelsesreaksjoner i
huden og beskytter mot UV-stråling.
Alfa lipoisk syre (ALA) har anti-inflamma-

toriske egenskaper, og kan fungere eksfolierende. En studie har vist at 5% ALA påført
daglig i 12 uker reduserte ru hud, solflekker
og fine rynker. Denne antioksidanten beskytter ikke mot UV-irritasjon, og bør brukes i
kombinasjon med solkrem.
Vitamin C er en av de eldste, og fortsatt mest

brukte, antioksidantene på markedet. Kliniske data viser at vitamin C både reduserer
pigmentering, inflammasjon og fine linjer. I
dagens hudpleie kommer vitaminet i mange
ulike former: askorbinsyre, askorbylfosfat,
askorbylpalmitat og askorbyl glykosid.
Pass på at konsentrasjonen i produktet er
minst 10%, og at pH-en er under 3,5. Behol20 | Kosmetikk 2 2014

deren må være lys- og lufttett. Vitamin C i
kombinasjon med ester eller isomer-mix, vil
ikke bli tilstrekkelig absorbert av huden, og er
ikke verdt å investere i.
I et godt produkt vil vitamin C forhindre
solskader forårsaket av UV-stråling, virke som
en hud-lysner og stimulere til nydannelse av
kollagen og elastin. Du vil se effekten ved en
glattere hud med reduserte rynker.
Nikotinamid (niacinamid) eller vitamin B3 er
en kraftig antioksidant som huden tolererer
godt. Den styrker blant annet lipid-barrieren
i overhuden slik at huden holder bedre på
fuktigheten. Videre hemmer den dannelsen
av pigmenter. Studier har vist at den har god
effekt når det gjelder å redusere fine linjer,
rynker, pigmentflekker, røde flekker og gusten hud. Det er viktig at produktet inneholder mellom 2 og 5% B3-vitamin.
N-acetyl-glukosamin (NAG) er en av bygge-

klossene i hudens lipider og proteiner. Den
kan være med på å redusere og motvirke
tegnene på foto-aldring fra UV-stråling og
pigmentering. Kombinerer du NAG med
vitamin B3 økes effekten av begge komponentene.
Tester har vist at 2% NAG drastisk kan
redusere rynker og linjer i øyepartiet, samt
redusere pigmentering på armene og i
ansiktet.
Provitamin B5 (panthenol) og vitamin B5

spiller en viktig rolle for cellefunksjonene
i huden, og er med på å styrke hudens
barrierer. Gjennom å stimulere huden til å
produsere fibroblast-celler, virker de også
positivt på sårheling. De tolereres svært godt
av huden og skaper ingen irritasjoner.
Produkter som inneholder en av disse har
god effekt på rød og irritert hud (som irritasjoner ved retinoid-behandlinger). Kombinert
med glyserol har de svært gode fuktighetsgivende egenskaper. Se etter panthenol eller
vitamin B5 i solkremer. De vil redusere
skadene i huden etter soling.
Vitamin E har vist seg å redusere antall solska-

dede celler, nøytralisere frie radikaler, og
fungere som fuktighetsgiver. Produkter som
kombinerer vitamin A og vitamin C, har vist
seg å gi en optimal antioksidant-UV-beskyttelse. Studier har vist at produkter med en
vitamin E-konsentrasjon på rundt 5% både

nsene
reduserer rynker rundt øynene og skader i
huden etter soling.
Ubiquinone (CoQ10) er en naturlig, fettløselig antioksidant. Det finnes gode forskningsbevis på at den reduserer nedbrytningen av
kollagen etter UV-stråling samtidig som den
motvirker stresset på hudcellene. CoQ10
kan beskytte lærhuden mot alle former for
aldring.

4. Plantebaserte ingredienser

Rolah O. Lønning er for tiden lege
ved Stavanger universitetssykehus, og
driver dessuten bloggen rokderm.com.

I dagens marked florerer det av botaniske
ingredienser. Ikke alle har bevist effekt. Her
er de mest lovende i anti-aldringsarbeidet:
1. G
 rønn te har vist seg å beskytte mot en
rekke negative effekter fra UV-stråling.
Husk å kombinere med en annen antioksidant, som for eksempel vitamin E, for
god effekt.
2. D
 ruekjerne-ekstrakt bedrer
sårhelingen, og beskytter mot UVskader.
3. Ferulsyre beskytter godt mot
UV-stråler, spesielt i kombinasjon med vitamin C og E.
4. G
 urkemeie (kurkumin) er
en relativt ny ingrediens
som jeg tror vi vil se mer til i
årene som kommer. Den har
en kraftigere antioksidanteffekt enn vitamin E,
og har vist god effekt
i å redusere rynker.
Effekten ligner den
vi får av resveratrol,
som blant annet finnes i rødvin.
5. Silymarin fra
mariatistel og
granatepleekstrakt er begge

anti-inflammatoriske, antioksidative
og kreftforebyggende.
Brukt i solkremer øker
de beskyttelsen mot
kreftutvikling som følger
UV-stråling.
6. Kanel virker positivt på fibroblastene som
er ansvarlig for kollagenproduksjonen.
7. Dill og humle motvirker slakk, løs hud og
strekkmerker.
8. Lakrisrot er en trygg og effektiv hudlysnende ingrediens.
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5. Marine ingredienser
Stadig flere ingredienser fra havet er å finne i
moderne hudpleieprodukter. De mest interessante er kanskje et komplekst sukker produsert av alger, et exopolysakkarid (EPS). Kun
15 minutter etter en applikasjon vil synlige
rynker virke mindre, og huden strammes
opp. Etter én måned med daglig bruk, vil
kollagen- og elastinproduksjonen øke. Resultatet er et mykere og synlig yngre ansikt.
Andre ingredienser som er verdt å nevne er
et protein fra algen chlorella vulgaris. Dette
proteinet stimulerer produksjonen av fire forskjellige typer kollagen og elastin. Fingertare
inneholder også fuktighetsbevarende stoffer.

Den skaper en oljefilm som legger seg oppå
huden og reduserer vanntapet med opptil
99 prosent. Samtidig stimulerer den hudens
barrierefunksjon og reduserer kløe og smerter
i sår. Oljefilmen blokkerer ikke porene i
huden, den er allergivennlig og vil ikke føre
til mer uren hud eller kviser. Vaselin er en
type petrolatum.
Dessverre er det sånn at vaselin er fint på
leppene, men fort blir klissete om vi skal
smøre hele ansiktet daglig. Som en mer
intensiv nattbehandling kan den imidlertid
fungere godt. Den finnes også som én av flere
ingredienser i noen fuktighetsprodukter, da
uten den oljete følelsen.
Dimetikon er et silikonpreparat og den nest
vanligste fuktighetsgivende ingrediensen.
Den har mange av de samme egenskapene
som petrolatum, og er mye brukt i primere
og foundations. Petrolatum i kombinasjon
med dimetikon utgjør basisen i mange fuktighetsgivende kremer.
Glyserin er en tredje fuktighetsgivende
ingrediens, som benyttes for sin evne til å
tiltrekke seg vann fra luften. Effekten varer
selv etter at kremen er vasket vekk. Glyserin
fungerer bare på en intakt hudbarriere, og må
derfor brukes i kombinasjon med for eksempel petrolatum eller dimetikon.
Ønsker du å bli kvitt linjer som er forårsaket av en tørr hudoverflate er det viktig å
bruke produkter som inneholder én, eller
helst flere, av de nevnte fuktighetsgiverne.
En slik kombinasjon er vanlig i klassiske
solkremer.
De mest kjente sukkeraminene er glukosamin og N-acetyl-glukosamin (NAG). Det er

Rolah O. Lønning er aktuell med boka Frisk
hud – Din guide til vakker og problemfri hud på
Jungelboken Forlag.

6. Fuktighetsgivere
Fuktighetsgivere er ingredienser som øker
vannmengden i huden. De vil forbedre utseendet til tørr og aldrende hud samt redusere
betennelsesreaksjoner. Jeg har allerede nevnt
panthenol som en slik aktiv ingrediens.
Andre aktive ingredienser er petrolatum,
dimetikon, glyserin, sukker-aminer og
ceramider.
Petrolatum er den mest effektive fuktig-

hetsgivende ingrediensen på markedet i dag.
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også disse det er forsket mest rundt. Begge
øker fuktigheten i huden, og stimulerer lærhuden. NAG er også en eksfoliant, mens glukosamin kan motvirke pigmentforandringer.
Felles for begge er at du trenger en konsentrasjon høyere enn 2% for å få en synlig effekt.
Slike kremer kan bli klissete i konsistensen,
og det finnes dessverre få av dem.
Ceramider er lipider og finnes i en normal
hudbarriere. Brukt i kremer vil de legge seg
mellom cellene i overhuden og styrke hudens
barrierefunksjon. Ceramider er mest effektive
i kombinasjon med kolesterol og fettsyrer.

7. Fruktsyrer
Det finnes svært mange ulike fruktsyrer. Alle
fungerer i praksis på samme måte. De løsner
båndene mellom hudcellene i det ytterste
laget, og får de døde hudcellene til lettere å
falle av. Effekten er umiddelbar, og ses som
en bedre hudstruktur, mer glød samt lysere
og jevnere hud.

Alfahydroksysyre (AHA) har også fuktighetsgivende effekter. I anti-aldringskosmetikk er
glykolsyre den mest brukte av alfahydroksysyrene. Langtidsbruk av glykolsyre vil
redusere fine linjer, rynker og aldersrelaterte
pigmentflekker. Det vil også ha effekt på graviditetsrelaterte pigmentflekker. Glykolsyre
kan øke kollagenproduksjonen i huden og gi
tykkere, fastere hud.
En annen fruktsyre det er verdt å trekke
frem, er glukonolakton. Denne syren er
ofte brukt i kosmetikk, og har mange gode
egenskaper. Den gir de samme anti-aldringseffektene som andre fruktsyrer, men tilfører
i tillegg mild fuktighet og antioksidanter.
Den er også unik ved at den, i motsetning til
for eksempel glykolsyre som gjør huden mer
ømfintlig for sol, beskytter mot UV-stråling.
En annen syre med god anti-aldringseffekt
er den såkalte bioniske syren laktobionisk
syre. Den har vist seg å bryte ned enzymene
som ødelegger kollagenet og elastinet i
huden.

Fremtidens ingredienser
Hvis jeg skal prøve å ta en titt inn i
glasskulen, tipper jeg at vi kommer
til å se nye peptider, flere biologiske
ingredienser og mer high tech.
Tekst: Rolah O. Lønning
Foto: Jungelboken Forlag

Vi vil trolig få flere ingredienser som baserer
seg på veksthormoner, cytokiner og stamceller. Dette er ingredienser med både positive
og negative egenskaper, og det gjenstår mye
forskning.
Veksthormoner virker lovende, men er
forbundet med svært mange utfordringer.
Ifølge Dr. Donald R. Owen i Global Cosmetic Industry, er faktisk selve molekylene for
store til å penetrere huden. De vil også miste

effekten etter et par dager i vann. I tillegg er
det visse indikasjoner på at veksthormoner
kan øke veksten av hudkreft og forårsake arrtendenser. Per i dag har de heller ingen bevist
effekt på fotoaldring.
Hudens stamceller ligger sovende i bunnen
av hudens hårsekker frem til de blir stimulert
til å dele seg. De er unike ved at de kan bli en
hel rekke forskjellige celler alt etter hva som
aktiverer dem. I huden vil stamceller kunne
bli til nye hudceller som gir et yngre utseende når den gamle huden skiftes ut. Denne
muligheten er naturlig nok svært fristende for
kosmetikkindustrien.
Foreløpig finnes det tre typer stamcelleteknologi på markedet. Plantestamceller som
etter sigende skal beskytte DNA-lengden ved
gjentatt celledeling, enzymet telomerase som

visstnok skal kunne beskytte DNA-et under
celledelingen og ulike peptider.
De fleste hudleger er skeptiske til bruken.
Både fordi vi ikke vet om de ulike produktene i det hele tatt klarer å aktivere stamcellene våre, og fordi det er usikkert om de har
den ønskede effekten hvis de skulle nå frem.
Denne teknologien befinner seg foreløpig
i en gråsone. Vi kommer nok til å høre mer
om den i fremtiden, men det er for tidlig å
komme med noen anbefalinger. Jeg vil derfor
råde deg til å holde deg til de etablerte ingrediensene som allerede finnes på markedet, og
som vi kjenner virkningen av.
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Verdenslansering
Elizabeth Arden satser på salongmarkedet med en nyutviklet
hudpleieserie, som sendes ut til
terapeutene i august.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Elizabeth Arden og Priori

De nordiske landene er de første som får
lansere serien, så her ligger det an til verdenspremiere.
Den spennende nyheten kommer samtidig
som L’Oréal kjøper Decléor og Carita. Det
er heller ikke lenge siden Revlon sikret seg
CND neglelakk samt flere kjente frisørserier,
så det er tydelig at de store kosmetikkonsernene nå har fokus på salongmarkedet.
Elizabeth Arden har imidlertid lite å gjøre
med lanseringen av Elizabeth Arden PRO.
Line Hansen, som er nordisk PR Manager,
opplyser at det dreier seg om to forskjellige
firmaer:
– Joe Lewis har skapt den nye serien. Og så
har Elizabeth Arden investert i hans virksomhet, med krav om at den skulle hete Elizabeth
Arden PRO. Serien vil i Norden bli distribuert av Dermanor, da det i utgangspunktet er
produkter som skal selges gjennom klinikker.
Dette er ikke et nettverk eller en salgskanal vi
for tiden har kontakt med, men det har Dermanor – og de snakker direkte med New York
om dette, forteller hun til KOSMETIKK.
Likevel er ringen på mange måter sluttet
for Elizabeth Arden, som er et av verdens
eldste globale skjønnhetsfirmaer. Gründeren
selv var kvinnesakskvinne, og åpnet sin første
skjønnhetssalong allerede i 1910 – i en tid da
det var uvanlig for kvinner å bruke kosmetikk, og enda mer uvanlig å drive eget firma.

På toppen av karrieren var Elizabeth Arden en av de
rikeste kvinnene i verden.

Salongen med den legendariske røde dør på 5th
Avenue, cirka 1910.

Elizabeth Arden ble født i 1884 i Canada

som Florence Nightingale Graham. Hun
studerte til sykepleier, men bestemte seg snart
for å følge storebroren til New York, der hun
i en periode jobbet for et farmasøytisk selskap. Her ble interessen for hudpleie vekket,
og hun begynte etter hvert å gi ansiktsbehandlinger.
Forretningsnavnet Elizabeth Arden oppstod
i løpet av de første årene på Manhattan, der
hun jobbet sammen med en kvinne som het
Elizabeth til fornavn. Etternavnet Arden tok
hun etter sigende fra Tennysons dikt Enoch
Arden.
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Ardens salgsteam lærte amerikanske kvinner å sminke seg.

Banebrytende var hun på mange måter:
I 1910, kun to år etter ankomsten til New
York, åpnet hun sin første skjønnhetssalong
på 5th Avenue. Hun malte døren rød fordi
hun tenkte at det var en iøynefallende farge,
selv om yndlingsfargen faktisk var pink.

I 1912 reiste hun til Paris for å oppdatere
seg på hudpleiebehandlinger og teknikker for
ansiktsmassasje. Da hun kom tilbake, hadde
hun egenutviklede makeup-produkter i bagasjen: Fargede ansiktspuddere og rouge.
Det første hudpleieproduktet hun lanserte

Annonse for hudpleieserien Ardena.

Joe Lewis har inngått samarbeid med Elizabeth Arden og utviklet en helt ny hudpleieserie.

under eget navn var Ardena Skin Tonic, som
så dagens lys i 1915. Samtidig begynte hun å
etablere skjønnhetssalonger rundt omkring i
verden som hun solgte sine produkter i.
Hun la grunnlaget for dagens moderne
hudpleie, og var tidlig ute med å lage reisestørrelser. I tillegg var hun den første som
personlig lærte opp og sendte ut et team av
omreisende kvinner, som demonstrerte og
solgte Arden-produkter.

I 1962 ble Elizabeth Arden tildelt Æreslegionen for sin livslange innsats for skjønnhetsbransjen. Da hun fire år senere døde i New
York, hadde hun åpnet mer enn 100 salonger
verden over, og lansert 300 produkter.

Dette var en tid da nær sagt bare skuespil-

lerinner og prostituerte brukte sminke. Men
Arden gjorde makeup til et must, også for
anstendige overklassedamer. Hun utviklet
et bredt spekter av produkter – inkludert
øyemakeup – og var dessuten den første som
tilbød å legge makeup på kvinner.
Mange gir henne æren for fargekoordinert
makeup: Neglelakk, rouge og leppestift i
matchende nyanser som gir en total look.
Visstnok var hun også den første som matchet makeupen til hudfargen.
Med sin bakgrunn fra sykepleierstudiet
var hun også en av de første i bransjen som
brukte vitenskapelige teorier som utgangspunkt for sine produktlanseringer. Hun
var den første kvinnen som ble stemt inn i
Business Hall of Fame, og den første kvinnen
som prydet forsiden av Time Magazine.
Elizabeth Arden hadde en jevnbyrdig
rivalinne i den polskættede skjønnhetsdronningen Helena Rubinstein, og mye er blitt
skrevet om det bitre konkurranseforholdet
mellom de to. De jobbet knallhardt for å
overgå hverandre, og dette må ha vært en
viktig drivkraft.

Nå skrives det et nytt kapittel i Arden-

historien, et kapittel som innebærer samarbeid med en av verdens mest framstående
forskere innen hudpleie. Joe Lewis startet sin
karriere i legemiddelfirmaet Allergan, og er
fortsatt anerkjent og respektert i amerikanske
hud-legekretser.
I mer enn 30 år har Lewis jobbet med
kosmetisk kjemi. Han er en pioner innen
forskningen på AHA-syrer, og var på
1990-tallet med på å lansere den glykolsyrebaserte serien MD Formulations. Den trekkes
nå, til manges sorg, fra markedet.
Lewis står også bak hudpleieserien Priori. I
tillegg har han utviklet den kraftfulle antioksidanten Idebenone, som flere kosmetikkprodusenter, inkludert Arden, benytter på lisens.
– Den nye PRO-serien inneholder flere
nyvinnende ingredienser. Ingrediensene
og produktene understøttes av en rekke
vitenskapelige studier, blant annet er det
seks patenter involvert. Det er uvanlig at
hudpleieserier blir så godt dokumentert –
noe som er styrken til produkter utviklet av
Priori-teamet. Melkesyren fra Priori blir tatt
med videre, da denne syren virker antiage på
samme nivå som glykolsyre, og i tillegg øker
fuktighetsnivået i huden. Produktene inneholder også en revolusjonerende kombinasjon
av AHA og retinoid, sier Kjersti Johansen,
som er Nordisk fagsjef i Dermanor.

Nyvinnende
ingredienser
Elizabeth Arden PRO inneholder en ny
forbindelse bestående av A-vitaminsyre
og alfahydroksysyre. AHA/retinoidforbindelsen spaltes i huden ved hydrolyse, slik at ingrediensene gradvis frigis
over tid. På denne måten oppnås maksimal effekt med minimal irritasjon.
Den avanserte og kraftige antioksidanten PQQ øker hastigheten av kjemiske
prosesser i cellene. Koenzymet hjelper
cellene til å opprettholde energiproduksjonen ved at antall mitokondrier øker.
Alle hudens funksjoner bedres ved økt
energiproduksjon.
Arazine er en annen kraftig antioksidant
som samtidig virker anti-inflammatorisk.
Den bekjemper akutt inflammasjon og
reduserer rødhet i huden på kun 15
minutter.
Kilde: Dermanor
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Powder Me fra Jane Iredale er et solbeskyttende,
løst mineralpudder til ansikt og kropp.

Loose Mineral Powder fra Fedora
Minerals er foundation, pudder og
solbeskyttelse i ett.

DD Daily Defence
fra Decléor er en
lett farget fluid,
som fungerer som
et beskyttende
skjold. Inneholder
mineralpigmenter og
mineralfiltre.

Soleil Bronzer Sun
BB Cream med
pigmenter som gir
huden glød. En ny
kombinasjon av solfiltre gir bedre beskyttelse mot langbølgete
UVA-stråler.

Capital Soleil
BB Cream gir
forbedret UVAbeskyttelse og en
naturlig, lett og
gyllen farge.

Mineralpudder inneholder blant annet
sinkoksid og titandioksid som gir naturlig
solbeskyttelse. Sunforgettable Powder Sun
Protection fra Colorescience kan brukes av
både voksne og barn.

Sikker i solen
Solbeskyttelse og sminke smelter
sammen i sesongens nye trend.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Produsentene

Et vanlig problem er at man ikke påfører
solkremen ofte nok, og derfor ikke får fullgod beskyttelse. Er solen sterk, skal kremen
påføres flere ganger om dagen – noe som
kan være vanskelig å gjennomføre.
I Hollywood har solbeskyttelse i pudderform blitt populært. Særlig Sunforgettablepudderet fra Colorescience, som fås helt opp
til faktor 50. Det er transparent, lett og
enkelt å ta med i vesken.
– Det er lite fristende å smøre
solkrem over makeupen. Med
mineralpudder unngår man
dette problemet, siden
innholdsstoffene
i seg selv er
solbeskyttende
og danner en
naturlig barriere på huden,
sier Josie
Juncal, som er
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Chief Commercial Officer i Colorescience.
Pudderet påføres med sirkelliknende bevegelser, som et vanlig mineralpudder, men gir
ingen dekkende makeup-effekt. Det har fått
mye omtale i amerikanske medier.
En annen trend er solkremer som også
fungerer som BB-kremer. De kamuflerer små
skjønnhetsfeil, og gir en jevnere og mer ensartet farge. Både Vichy, Lancôme og Decléor
kommer nå med denne typen produkter.
Det er imidlertid viktig at produktene
inneholder effektive filtre som gir fullgod
UVA-beskyttelse. I solkremer må UVAbeskyttelsen være minst én tredel av UVBbeskyttelsen, noe som vises med en sirkel
rundt bokstavene UVA. Makeupkremer,
ansiktskremer og vanlige BB-kremer med
solfaktor har ikke denne merkingen, og da
vet man heller ikke hvor god beskyttelse
produktene gir.
Mange solkremprodusenter jobber også
for å lage fettfattige og lette konsistenser, slik
at kremene blir mer behagelige å bruke. Da
smører man seg også oftere.

Ukonvensjonell
solserie
Adaptasun-serien fra Institut Esthederm
skiller seg fra det meste annet innen
solpleie. Her oppgis det ingen solfaktor.
I stedet skal produktene hjelpe huden
med å tilpasse seg solen.
Det er ikke brunfargen som er skadelig. Tvert imot hjelper den huden med
å bygge opp sin egen solbeskyttelse,
mener Institut Esthederm.
Produktene inneholder ingredienser
som styrker cellemembranen, øker
melaninproduksjonen og bekjemper frie
radikaler. I tillegg finnes det mineralfiltre
som gir utvendig beskyttelse.
Adaptasun fra Institut Esthederm graderes ikke
etter solfaktor, men styrken på solen.

NY PARADISE
COLLECTION
Drøm deg bort denne sommersesongen med CND
sine klare farger som minner om et tropisk paradis.
Passer perfekt til sommerens fargeglade trender.
Oppdag den nye Paradise Collection
med CND Shellac og Vinylux.
Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud
ved å velge kompatible system fra CND.

AUTORISERT DISTRIBUTØR
NeglAkademiet AS
Drammensveien 159, 0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
post@neglakademiet.no
NÅ HAR VÅR NETTBUTIKK ÅPNET!
www.neglakademiet.no

Ny neglelakkserie kun for salg i salonger.
Ukelang holdbarhet.
Tørker på 8 ½ min.
Ingen underlakk.

Profesjonell behandling kun for salonger.
På som en lakk.
Sitter som gele.
Av på 8 min.
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Stilig &
komfortabelt
Står og går du mye på harde gulv? Da bør du ta føttene på alvor. Heldigvis
trenger du ikke å forsake stilen for å få en mer behagelig arbeidsdag!
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Leighton Denny og produsentene

Klassisk pump fra Rockport med ekstra
komfort bygget inn i sålen.

Flere skoleverandører har et spesielt
fokus på skjønnhetsbransjen, som
består av yrkesgrupper som utsetter
føttene for mye slitasje. Skomerket
FitFlop er sågar grunnlagt av en
kvinne som tilhører bransjen,
nemlig Marcia Kilgore, som også
står bak verdenskjente Bliss spa og
Bestselgeren 300GMS fra OTZ Shoes finnes nå i 30
produktserien Soap & Glory.
forskjellige farger.
Kilgore fikk idéen til FitFlop i
2006. Hun var da en travelt opptatt
småbarnsmor i 30-årene, som ikke hadde tid til å trene så mye som hun ønsket.
Imidlertid spaserte hun hver eneste dag. Hun ønsket seg derfor en sandalsko som
kunne optimalisere muskelaktiviteten mens hun gikk med den – og som i tillegg
så bra ut.
Gjennom research fant hun fram til de britiske forskerne David Cook og Darren
James, og sammen laget de en såle som de kalte Microwobbleboard.
David Cook er en gatesmart fyr med lidenskap for kampsport, som nylig er blitt
trener for det norske Taekwondo-landslaget. For tiden er han også bosatt i Norge, og han
medvirket nylig på et FitFlop-arrangement i den britiske ambassaden.
Den ukonvensjonelle forskeren var seniorforeleser i biomekanikk da han møtte

Marcia Kilgore:
– Hun ønsket å lage innovativt fottøy, og hadde med seg en prototype som
jeg ikke likte. Den liknet for mye på de såkalte masaiskoene, i den forstand
at man måtte endre måten å gå på, forteller dr. Cook, som hadde merket seg
at han brukte føttene på andre måter når han trente barbeint.
Microwobbleboard-sålen er støpt av skumplastmaterialet EVA, med ulike
hardhetsgrader. Sålen understøtter føttenes naturlige bevegelser,
samtidig som den absorberer støt og gir en viss ustabilitet når
man går.
Skolett fra Ecco Sculptured.
Opprinnelig ble det laget mest flippflopp-sko med denne
sålen, men nå produseres det en rekke skomodeller under
FitFlop-navnet. I jobbsammenheng er det kanskje mest
aktuelt med lukkede modeller, som ballerinasko og klogger, mener Otto R. Holmen, som er daglig leder i Why
Not og importerer FitFlop-skoene til Norge.
– Sandalene ble introdusert på markedet med slagordet «tren
Joggeskomodell med god innleggssåle fra
Grethe Waitz.
mens du går». Dette var en hype som nå har visnet litt bort. Vi
ser at kundene også ønsker nettere fasonger og tynnere såler, og
en del av høstmodellene kommer derfor med en ny type såle som vi kaller FF2. Den er uten
Microwobbleboard, men likevel behagelig å gå på, legger Holmen til.
Sverger du til høye hæler og klassiske pumps, er danske Ecco og amerikanske Rockport

merker som bør sjekkes ut. Begge benytter seg av teknologi fra sportsskobransjen
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som gjør det mer komfortabelt å tilbringe
arbeidsdagen på høye hæler.
Ecco Sculptured er en skoserie som både
finnes med 65 og 75 millimeter hæl. Hemmeligheten ligger i sålen, som er laget på
samme måte som mange sport- og fritidssko.
Teknikken heter DIP, eller direkteinnsprøytet polyuretan (PU). I stedet for å bruke
lim, festes overlæret til sålen gjennom en
ekspansjonsprosess, hvor PU-en fyller opp
hulrommet mellom overlæret og sålen for å
feste dem til hverandre. Skoene blir holdbare
på denne måten, og får i tillegg veldig god
demping og fleksibilitet.
Rockport eies av Adidas, og definerer seg
som et livsstilsmerke med fokus på teknologi og mote. Teknikken her er Adiprene
fra Adidas, en såletype som absorberer støt
mot hælen og gir et mykere og mer energisk
fraspark.
Damekolleksjonen formgis i Rockports
nyåpnede designstudio i Italia, under ledelse
av den erfarne skodesigneren Roberta Rossi.
Hun har jobbet for mange kjente luksusmerker, og knytter dermed bånd til motebransjen.
OTZ Shoes er et mer helseorientert skomerke som for tiden opplever vekst.
– Skoene er populære blant hudterapeuter,
som liker at de kan vaskes, og de selger dem
også videre til sine kunder, forteller Lene
Aanesrud, som er daglig leder i Inspiration
By og importerer skoene til Norge.
– Vi har både hudpleiesalonger og fotklinikker som forhandlere, i tillegg til skobutikker og motebutikker, så dette er virkelig et
skomerke som treffer et bredt spekter. Det
er gode sko for alle som går og står mye i
løpet av arbeidsdagen, samtidig som de skal
se freshe og fine ut, fortsetter Aanesrud, som
håper og tror hun kan få mange flere kunder
i skjønnhetsbransjen.
Designet er inspirert av de mer enn 5000 år
gamle mumifiserte levningene etter ismannen
Ötzi, som ble funnet i Ötztal-Alpene i 1991.
Han hadde hjorteskinnssko sydd direkte på
en såle av bjørneskinn. På leggen hadde han
en tatovering, som nå er merkets logo.
Storselgeren er modellen 300GMS, som
er en snøreløs unisex-sko i linstoff. Skoen
er naturlig pustende, og den antibakterielle
korksålen former seg etter foten ved bruk.
Den veier ikke mer enn 300 gram.
Skomerket ble etablert i California i 2009
av den erfarne skodesigneren Ludo Malmoux.
Det ble i 2013 kjøpt opp av skogiganten
K-Swiss, men fortsatt med Malmoux som
designansvarlig.

Well Heeled fra Leighton Denny
er en ny, enzymbasert fotkrem som
gir en lett peelingeffekt.

Terapi fotbad med velduftende
urter fra norske Kremfresh.

Underverk for såre føtter
– Vi tar ofte bedre vare på hendene enn føttene, til tross for at også føttene preges av aldring. I tillegg er belastning og slitasje normalt større på føttene. Vel, det finnes hjelp etter en
lang dag også for såre føtter, sier Anne Holmstrøm fra SkinNordic, som er norsk distributør
for Leighton Denny.
Fotbad med tilhørende peeling for å fjerne hard hud er et generelt og godt pleieråd som
raskt gir fine føtter igjen. Bruk en god fotkrem som tilfører fukt, og legg gjerne innimellom
også en fuktighetsmaske på føttene.
Det er viktig også å finne produkter som motvirker pigmentforandringer på grunn av sol eller
aldring. For å få delikate og velpleide tånegler, trenger man dessuten en god neglefil.
– Det anbefales at tåneglene klippes og files rette med lett buede kanter. Ikke bare for å se
vakre ut, men også for å forebygge inngrodde negler, avslutter Holmstrøm.

Ballerinasko med god komfort fra
FitFlop.
FitFlop-modellen Flare Slide kan
brukes både med og uten strømper.
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Gode sko
avlaster kroppen
Det du bør se etter i en sko,
er kvaliteter som støtdemping, støtte og
ventilasjon.
Tekst: Erlend Bodin
Foto: Kristine Rødland

Skinnsandal
med uttagbar
såle fra New
Feet Medical
Footwear.

– Enkle joggesko, sandaler og lave, myke
finsko kan ofte være like gode,
hensiktsmessige og sunne
som de ulike high
end-merkene, sier
artikkelforfatteren
Erlend Bodin.

Vi går tusenvis av skritt hver
dag. Dette påvirker kroppen vår på
uendelig mange måter.
Mennesket begynte tidlig å se
behovet for fottøy. Allerede i år
7000 f.kr ble en av de første skoene tatt i bruk. Den
opprinnelige oppgaven var
muligens kun å beskytte
fotsålen mot kutt og
støtskader. Men i
moderne tid har nye
materialer gjort skoen
til en kilde for støtdemping i tillegg.
Sko er i dag en
viktig del av helse
og miljø, både privat
og på arbeidsplassen.
De fleste jobber i dag på harde
underlag, og det er lite trolig at slike underlag
er optimalt for kroppen.
Kroppen er i utgangspunktet designet for å
bevege seg i et naturlig dynamisk miljø med
naturlige ujevnheter og fjæring. Er du avhengig av å stå eller gå på harde underlag, er det
derfor viktig at du er bevisst på hvordan du
kan avlaste kroppen. Et par gode sko kan
være et steg i positiv retning.

viser en tilsynelatende positiv effekt på
enkelte muskel- og skjelettplager, men kvaliteten på disse studiene er fortsatt ikke god
nok til å kunne trekke gode, evidensbaserte
konklusjoner.
Når det gjelder det fysiologiske, er skoen
imidlertid med på å påvirke en hel del. De
fleste er enige om at en ubalanse i biomekanikken i beina er en hyppig årsak til plager
i dette området. Tenk deg to tannhjul som
beveger seg kontinuerlig skjevt mot hverandre. Bruker man leddene i en skjev stilling,
vil man kunne få slitasje og inflammasjon i
de aktuelle ledd og leddflater, og i tillegg få
følgeproblematikk i muskler og nerver.
Med moderne sko og eventuelle innleggssåler kan man idag korrigere skjevheter i
biomekanikken (tannhjulene) i fot og bein,
uavhengig om de er medfødt eller utviklet
i senere tid. Med en slik korrigering kan
man også skape en forbedret balanse i rygg,
skuldre og nakke. God ergonomi handler om
å finne balanse.
Sko påvirker arbeidsmiljøet vårt på flere

sett. Gode evidensbaserte studier viser indikasjoner på at trivsel forebygger sykefravær og
ryggsmerter.

Det er mange meninger om sko kan fore-

bygge muskel- og skjelettplager. Når
helseeffekten av en sko skal vurderes, kan
man enten studere lokale fysiologiske prosesser, eller man kan se hva evidensbaserte
studier sier om emnet.
Per idag finnes det, ifølge Statens
arbeidsmiljøinstitutt, ingen god,
evidensbasert forskning som viser at
fottøy kan påvirke verken muskel- og
skjelettplager eller sykefravær på en
positiv måte.
Det finnes enkeltstudier som
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Sko med uttagbar såle i kork og resirkulert EVA fra
OTZ Shoes.

Gode sko kan være med på å
øke komforten ved arbeid på hardt
underlag. Men kanskje aller viktigst er den psykologiske effekten.
Dersom arbeidsgiver investerer i
høykvalitets fottøy, vil den ansatte i
mange tilfeller føle seg prioritert, sett og
ivaretatt. Det at arbeidsgiver viser interesse i
forhold til den ansattes velferd er kanskje det
aller viktigste.
Det finnes en rekke ulike sko å velge i.
Produsenter av skotøy er ofte de som fronter
ny teknologi og påfølgende studier som
relaterer produkter til effekter på muskel- og
skjelettapparatet.
Man skal alltid være skeptisk til forskning
som frontes av produsenter. Ofte, men ikke
alltid, fremmer produsenter forskning som
viser deler av en sannhet, og gjerne kun den
delen som vipper til fordel for deres produkt
eller konsept.
Hvis en påstand høres for god ut til å være
sann, er den ofte det. Samtidig har produsenter nærgående kjennskap til ergonomi, og er
gjerne noen av de fremste ekspertene innen
sitt felt.
Moderne skotøy kan være med på å øke

MODELL: BON EASY WHITE

komforten og effektiviteten både privat og på
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Sandal med antibakteriell
korksåle fra Birkenstock.

arbeidsplassen. For å lykkes med forebygging er det viktig å velge gode produkter og
samtidig lytte aktivt til kroppen. Det handler
om å finne balanse.
Gode sko er med på å skape avlastning og
dynamikk i en hektisk og monoton hverdag.
Ikke forvent at et par gode sko skal utrette
mirakler, men heller små positive overraskelser.
Det du bør se etter i en sko, er kvaliteter
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som støtdemping, støtte og ventilasjon. En
sko bør ikke være så myk at den ikke lenger
støtter foten hensiktsmessig, slik tilfellet er
for Crocs og liknende modeller. En sandalsko
med god støtdemping vil derfor være et
veldig smart valg for mange.
Erlend Bodin er fysioterapeut og markedssjef for
Salli Systems i Norge.
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Who knew? Tucked under our micro-mosaic-studded BON EASY™ is our patent-pending,
magic MICROWOBBLEBOARD™ midsole – an ergonomic, pressure-diffusing, all-day-comfy layer of cush.
Because at FitFlop, we believe YOUR FEET SHOULDN’T HAVE TO SUFFER TO BE BEAUTIFUL.™
WWW.FACEBOOK.COM/FITFLOPNORGE
02.05.2014 10:24:39

Kosmetikk 2 2014 | 31

a

negler

Neglekunst
CND viste disse utsmykkede
neglene under New York Fashion
Week i februar.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: CND

All negledesign ble laget på forhånd i CNDs
Design Lab, og vist som en del av catwalkshowet til The Blonds, som er populære
innen underholdningsindustrien.
Både kleskolleksjonen og neglene er inspirert av kvinnelige tegneserieskurker, vi drar
kjensel på blant annet Cat Woman, Poison
Ivy og Morgan le Fay.
CND viste til sammen 23 unike looks
basert på fargekolleksjonen for høsten 2014.
Neglene er spisse, sterke og tøffe – med
ekstreme former.
CNDs designere har skapt og formet

neglene med Retention+ Liquid & Powder
og Brisa Gel. Videre har de lagt på lag med
skinnende farge fra CND Shellac og Vinylux.
Til slutt har de finpusset uttrykket ved å
påføre unike detaljer som vintage smykkestener, Swarovski-krystaller, lenker, perler, lær,
glitter, folie og fløyel.
– Vi lakker ikke negler under New York
Fashion Week – vi transformerer dem til
mini-mesterverk, uttaler Jan Arnold, som er
medgrunnlegger av CND.
Kristina Estabrooks, som er CNDs
designsjef, forteller at de i forkant av hvert
catwalkshow har møte med designerne, der
de utveksler idéer. Deretter lager de designprøver, og når disse er godkjent, begynner
de med selve produksjonen. Et team på sju
personer brukte til sammen 850 timer på å
skape neglene til dette moteshowet.

Skinnende gule parykker, stilisert makeup – og negler med
tegneserieinspirasjon.

CND bygger bro mellom moteverdenen og avantgarde
negledesign.
God stemning backstage med Philippe Blond fra The
Blonds og Jan Arnold fra CND.
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En meget anvennlig og stillegående støvsugemaskin.
Den kan brukes til behandling av både negler og føtter.
Enkle menyer og digital display som viser omdreininger.
Micromotor med støvsug
med opp til 40 000 omdreininger pr minutt.

www.biovital.no
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The Lip Scrub by
Sara Happ.

Sommerens nye Beach House
Collection med fem minilakker
fra Ciaté.
Neglelakker i vårens farger fra Zoya.

Slik skaper du

mersalg
Området rundt disken er viktig
for å øke mersalget. Det er ofte der
kunden står, enten for å betale eller
for å få hjelp.
Tekst: Trond Erik Hillestad og Kristine Rødland
Foto: Kristine Rødland, Trond Erik Hillestad og
produsentene

– Hvis det finnes fristende tilleggsprodukter
i dette området, er det til stor hjelp. Har
kunden for eksempel kjøpt neglelakk, trenger
hun kanskje neglelakkfjerner og annet, tipser
Siri Berg. Hun har bakgrunn som designer
og dekoratør, samt utdannelse fra Westerdals.
Nå arbeider hun i Nitton 93, et selskap som
planlegger butikkinnredninger og bistår
butikker med alt fra design til nøkkelferdige
løsninger.
Ved smart eksponering av tilleggsprodukter
kan mersalget økes, men husk at slikt salg
ikke kommer automatisk:
– Det er svært viktig at betjeningen er
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rene kan være en utfordring, siden de har sine
aktiv. Men vær bevisst på at slike utstillinger
egne utstillingsløsninger til produktene.
fremstår som en service og ikke virker pres– Disse kan se urene eller uryddige ut. Det
sende, påminner hun.
– Kanskje står kunden og prater med betje- er mye glass og/eller blanke overflater som må
holdes rene, ellers synker interessen. I tillegg
ningen om et produkt. Og kanskje har hun
kan utstillingene være vanskelige å integrere
gode erfaringer. Alle som overhører en slik
med den øvrige innredningen i butikken.
samtale, kan fort bli fristet til å kjøpe.
Siri Berg og kollega Gry Eldre Amundsen
anbefaler at kasseområdet også utnyttes til
Fordi de mange leverandørene nærmest
nyheter og tilbud, for dermed å skape variaslåss med hverandre om kundenes oppmerksjon i utstillingene.
somhet, har betjeningen ekstremt mye å si.
– Hvis du ser at et produkt
du vanligvis bruker er på tilbud,
er det lett å bli fristet, sier Gry
Eldre Amundsen fra Nitton 93.
Hun understreker at alle parfymeri må gi kunden en visuell
opplevelse.
– Det må være rent, delikat og
ryddig, påpeker hun.
Dette er likevel lettere sagt
enn gjort. Gry Eldre Amundsen
Yuzu Rose duftlys fra Voluspa.
mener at de mange leverandø-

Populær, liten
håndkrem fra
L’Occitane.

– Området rundt disken må være rent, delikat og
ryddig, sier Gry Eldre Amundsen fra Nitton 93.

Utvalgte klesplagg, for eksempel fra Moxy Copenhagen, kan bli et vellykket
tilskudd til det øvrige varesortimentet.

Som kunder frekventerer vi gjerne de stedene
vi trives og får god service. Betjeningen må
gi nødvendig oppmerksomhet og nødvendig
rom.
Reidun Koch Kalvig, som er daglig leder
og eier av Koch Parfymerier AS i Stavanger, påpeker at det finnes forskjellige typer
mersalg.
– Noen er impulsive, og handler om
produkter man kanskje ikke trenger, men
har lyst på likevel. Da må de stå i nærheten
av kassapunktet. De må heller ikke koste for
mye, noe som kan være en utfordring i vår
bransje! Det kan være øyemasker, leppepomader, små veskehåndkremer, Sara Happ sin
leppepeeling som er så populær akkurat nå,
neglefiler i glass, negleforsterkere og liknende.
Dette er jo småting, men det er gøy å få de
ekstra kronene i kassen, sier hun.
En annen type tilleggssalg handler om å
komplettere varer kunden allerede etterspør:
– Spør hun om en dagkrem, vil hun
kanskje også kjøpe serum eller nattkrem.

Håndkrem fra Crabtree & Evelyn.

Lakkfjerner passer til neglelakk, aftersun til
solkrem og så videre. Dette er jo etterhvert
blitt til selvfølgeligheter i forbindelse med
salg, sier Reidun Koch Kalvig.
Hudpleieklinikkene er også opptatt av å
fremme mersalg, og med kompetente medarbeidere i resepsjonsområdet, kan kundene få
gode produktråd.
Beth’s Beauty i Oslo er flinke til å løfte
fram lekre varer som kan friste til impulskjøp.
– Vi fokuserer mye på mersalg. Det kan
være vippeserum, tannblekingskremer,
neglelakker, duftlys, toalettmapper, sesongmakeup og mye mer. Varene står ofte plassert
ved disken. I tillegg jobber vi med temaer
som alle gjøres kjent med hver måned. De
synliggjøres på A4-postere i alle kabinetter,
ventesoner og toaletter, forklarer Elisabeth
Lein Oksvik, som er innehaver av Beth’s
Beauty.
En personlig varemiks er viktig for mange,
og siden konkurransen med netthandelen er

hard, begynner stadig flere å tenke «utenfor
boksen». Varegrupper på vei inn er kosttilskudd, supermat og teer, smykker, sko
og klær. Trikset er å få til et konsept som
matcher det kundegruppen står for, og som
samtidig matcher klinikken eller butikken.
Janne Sandviken, som er innehaver av
Clinique Amanda i Oslo, er én av flere som
har begynt å ta inn klesplagg.
– Vi har et lite utvalg plagg som oppfattes
som et must. Det er klær fra et dansk merke
som heter Moxy Copenhagen. Kul, dansk
design! Vi har tatt inn noen rålekre skinnjakker og bluser. Dette gir mersalg uten at det
blir for mye styr rundt salgsprosessen, sier
hun.
Klokker er et annet utradisjonelt mersalgs-

produkt. Linda Jørgensen, som er innehaver
av den relativt nyåpnede klinikken Blue i
Oslo, har begynt å ta inn smykkeklokker fra
Sara Designs.
– Jeg har fått noen til å legge ut bilder av
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klokkene på Instagram, og det går som ild i
tørt gress! Jeg har solgt sju stykker på noen
uker. Noen stylingprodukter funker også
fint som mersalg, akkurat som tannpasta,
neglelakk, øredobber og så videre, sier hun,
og legger til:
– Jeg tenker at det er min oppgave som
fagperson å tilrettelegge for at kundene har
de nødvendige produktene til enhver tid. Jeg
sparer kundene for masse tid ved å tenke helhetlig, så slipper de å løpe rundt og lete andre
steder. Det er viktig å gjøre det enkelt for
kundene, og de blir så glade når de får alt på
et sted, sier Jørgensen, som har lang erfaring
fra hudpleiebransjen.
Hun begynner salgsforberedelsene i god tid
før kunden kommer.
– Jeg sjekker hva kunden allerede bruker,
og gjør meg opp en plan for videre behandling og hva hun ellers trenger av produkter.
Det hender også at jeg serverer noe i glasset
etter endt behandling som kan gi økt mersalg, sier hun, og legger til at hun også utnytter de skiftende sesongene til mersalg.
– Aktuelle produkter i sommerhalvåret er
solkrem, masker, peelinger og produkter som
brukes i forbindelse med reiser. De plasseres
godt synlig på disken, og er måha-produkter
i forhold til sesong, sier hun.
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Toalettmappe fra Lycke.

– Tenk helhetlig, så slipper kundene å lete andre
steder, oppfordrer Linda Jørgensen fra hudpleieklinikken Blue.

Matte Tint Mineral Sunscreen
fra Coola er et aktuelt
sommerprodukt.

Toalettmappe fra Lycke.
Prøv gjerne å bygge en visuell opplevelse for kunden.

Norges beste herrefrisør
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Evy Andersen og Jeanette Hveding/
Frends

Eva Lill Kristengård ble Norges nasjonale
vinner i herrefrisørkonkurransen All Star
Challenge, som er i regi av American Crew.
Det er en årlig konkurranse som setter fokus
på herrefrisørfaget og mannlig grooming.
Bidraget til Kristengård falt også godt i
smak hos den internasjonale juryen, og hun
var nylig én av 15 finalister som kjempet om
å bli Global Champion i Lisboa.
– Det ble Tyskland som stakk av med seieren. Men Eva Lill imponerte likevel mange av
dommerne, sier Jeanette Hveding fra Frends,
som distribuerer American Crew i Norge.
Juryformann Tom Olav Furuseth, som er
kursansvarlig hos Frends, mener at bidraget
til Kristengård er en fryd for herrefrisørfaget,
og at det viser stor forståelse for form og
tekstur:
– Det er en presis klipp på en maskulin
Vinnerbidraget er klassisk maskulint, med en myk og litt firkantet form.
modell. Skjegget er med på å skape et maskulint og fresht helhetsinntrykk, uttaler han.
Eva Lill Kristengård har mer enn 20
års erfaring som frisør, og har hatt mange
forskjellige oppgaver og roller. Hun har blant
annet jobbet bak stolen, stylet show og drevet
salong. Nå treffes hun til daglig hos Adam og
Eva Grensen i Oslo.
KOSMETIKK bringer i neste utgave bilder
fra den spennende finalen i Portugal, der
Kristengård var med på photoshoot og finalefest foran 3500 frisører og distributører.
Eva Lill Kristengård
ble kåret til Norges
nasjonale vinner, og
gikk deretter videre
til den internasjonale finalen.
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– iPads i butikk gjør det mulig å kombinere det beste fra to verdener, mener daglig leder Tove Mette Wold ved Kicks Steen & Strøm Magasin og markedssjef Zrinka
Wergeland fra Kicks Norge.

Nettbrett i butikk
Kicks bruker iPad som salgsverktøy.
Gevinstene er store både for kundene og butikkene i kjeden.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Kristine Rødland og produsentene

iPad-løsningen innebærer at kundene kan gå
inn i en hvilken som helst Kicksbutikk og få
tilgang til hele produktsortimentet.
– Dette gir oss muligheten til å gjøre alle
merkene mer tilgjengelige. Også merker som
Giorgio Armani, MAC og Bobbi Brown, som
har en smal distribusjon, og bare finnes i et
fåtall butikker, sier Zrinka Wergeland, som er
markedssjef for Kicks i Norge.
Finnes ikke varen i butikken, bestilles den
via iPad. Kunden betaler for produktet med
én gang, og får med seg kvittering. Så kan
hun eller han velge om produktet skal sendes
fraktfritt hjem, eller om det skal hentes i en
valgfri Kicksbutikk.
Tove Mette Wold, som er daglig leder
ved Kicks Steen & Strøm Magasin, er godt
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fornøyd med ordningen, som ble introdusert
tidlig i vår. Personalet hjelper kunden hele
veien, med rådgivning, bestilling og betaling.
– Det er ikke alle som er helt fortrolige
med netthandling ennå, og da er dette en god
løsning. Det er også den beste kundeservicen
for oss. I stedet for å måtte si at vi er utsolgt
for et produkt, kan vi hjelpe kunden. Hun
eller han kan også bruke sine bonussjekker
og rabattkuponger på vanlig
måte. Klubbfordelene skal være
like, uansett hvor og hvordan
man velger å handle, sier hun til
KOSMETIKK.
iPad-løsningen ble introdusert
i de svenske Kicksbutikkene for
over ett år siden, og betraktes
som en stor suksess. Enkelte
svenske butikker hadde i løpet av
2013 mer enn fem prosent av sin
omsetning via iPads i butikk.
iPad-løsningen er nyttig under
store kampanjer, der kampanjevarene raskt kan ta slutt i

enkelte butikker. Samtidig blir det lettere å
selge nisjemerker og produkter som finnes i
begrenset opplag og distribusjon.
Det er meningen at butikkselgerne hele
tiden skal bære sin iPad med seg. Den er ikke
bare et bestillingsverktøy, men også et rådgivningsverktøy som gir tilgang til produktbeskrivelser og annen nyttig informasjon.

Origins og andre merker i
begrenset distribusjon blir mer
tilgjengelige via iPad.

Den Fairtrade-merkede
prisvinneren Kicks Skin
Treat Sugar Scrub.

Suksess med egne serier

Giorgio Armanis sommerlook, som bare finnes i et
fåtall butikker, kan bestilles via iPad.

Kundene har tatt godt imot Kicks sine egne produktlinjer, som omfatter makeup i tillegg til
produkter for kropp og hår.
– Seriene komplementerer det selektive sortimentet vi ellers har i butikkene. Vi ser at
kundene liker spesialistprodukter som primer og concealer. I tillegg selger vi mye
bronsepudder og neglelakk, sier markedssjef Zrinka Wergeland.
Hun trekker spesielt fram Kicks Skin Treat, som er en serie med Fairtrade-merkede produkter.
Ved hjelp av Fairtrade får bøndene en høyere pris når de selger avlingen. Den økte inntekten gir
bedre leve- og arbeidsvilkår – ikke bare for de nærmest berørte, men for hele lokalsamfunnet.
– Dette er kvalitetsprodukter til en god pris. Magasinet Stella kåret nylig Skin Treat Sugar Scrub
til «Årets beste kroppspleieprodukt» i forbrukerkategorien, forteller hun stolt.

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

Spør oss om varesikring for din butikk!
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Dr. Bronner’s Percy & Reed Jack Black

Rahua

Økologiske og fair trade-merkede
såper og kroppsprodukter. Den
tyske Bronner-familien har utviklet
såper siden 1858. Emanuel
Bronner flyttet selskapet til USA
og bygget opp Dr. Bronner’s
Magic Soaps. Mest kjent er de
flytende såpene, som er basert
på olivenolje. Mike Bronner, som
driver selskapet i dag, er femte
generasjon i familien.

En hårpleieserie basert på en
næringsrik og reparerende olje
fra regnskogen i Amazonas, som
stammefolket kaller rahua (ra-wa).
På 90-tallet fikk New York-stylisten
Fabian Lliguin kjennskap til oljen,
som skal trekke bedre ned i håret
enn andre botaniske oljer. Rahuaoljen finnes i denne naturlige
hårpleieserien, som til sammen
består av seks produkter.

En profesjonell hårpleieserie for
retailmarkedet, skapt av de engelske hårstylistene Paul Percival og
Adam Reed. De driver salong i
London og er kjent fra TV-konsepter som X-Factor og Britain’s Next
Top Model. Nøkkelingredienser
som rabarbra, mint, eple og roser
gir en frisk duft og bidrar til at produktene holder høy kvalitet.

En hurtigvoksende herrelinje med
brukervennlige produkter for hudpleie og grooming. Jack Black er
et amerikansk varemerke fra 2001
med fokus på effektive ingredienser og distinkt emballasje.

Satser på Norge
Golfesset Chris Hanell begir seg inn
i skjønnhetsbransjen, og lanserer fire
nisjemerker på det norske markedet.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Produsentene

Chris Hanell har bakgrunn som profesjonell
golfspiller, men startet i skjønnhetsbransjen
for rundt fire år siden, da apotekmonopolet
ble oppløst i Sverige. Han anslår at det svenske skjønnhetsmarkedet har vokst med 50
prosent i løpet av disse årene.
– Apotekene har vært viktige for denne
utviklingen, og det går kjapt, sier han til
KOSMETIKK.
Det første merket han jobbet med, var
DuWop, som stod for flere av de opprinnelige lip plumper-produktene. Han hadde fem
leppeprodukter i Kicks i Sverige, og et større
sortiment på nett. Nå satser han imidlertid
mer på crossover-merker som orienterer seg
mot livsstil og design. Særlig godt liker han å
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jobbe med naturlige og økologiske serier:
– Det er lettere å vinne innpass med denne
typen nisjeprodukter, mener Hanell, som er
utdannet innen markedsføring og økonomi.
Han har etablert selskapet IC Enterprises
sammen med Andy Johnsson, som kommer fra event-bransjen. Med på laget er også
Niclas Luthmann, som er passiv eier.
Gjengen synes Norge er et spennende marked, og har etablert et norsk datterselskap.
De skal også knytte til seg selgere her i landet.
– Vi har fire merker som vi satser på i
Norge: Rahua, Dr. Bronner’s, Jack Black
og Percy & Reed. Og vi har stor tro på alle
fire! De har det felles at de fortsatt eies av
gründerne. Norge er en veldig viktig satsning
for oss nå. Det skal bli kjempespennende, sier
han, og legger til at han ser store forskjeller
på det svenske og norske markedet:
– Det norske er mer trendfølsomt og
sofistikert. Det går kjappere i Norge! Vi ser
signalene i det norske apotekmarkedet, og vil
prioritere Norge over Sverige de neste to-tre

årene. Nordmenn reiser mye, og påvirkes
fortere av internasjonale trender. I tillegg har
dere en positiv nybyggerånd som jeg ikke
kjenner igjen i Sverige, sier Hanell, som snakker med en svak, amerikansk aksent, og har
bodd mange år i USA.
– Hvilke trender og utviklingstrekk ser du
ellers i markedet?
– Vi vil få mer skjønnhet, totalmarkedet
kommer til å vokse. Øko-merkene vil bli
viktigere, og kundene vil ta til seg informasjon på andre måter enn via massekommunikasjon. De innholdsstoffene som vi vet er
skadelige, vil bli tatt bort. Dessuten tror jeg
at vi kommer til å jobbe mer med resirkulerte
materialer, i motsetning til materialer som
bare er gjenvinningsbare, sier han.
Herremarkedet er også voksende, og her er

det lurt å etablere en tidlig posisjon:
– En liten distributør må utnytte nisjene i
markedet, bare slik kan man konkurrere med
giganter som L’Oréal. De store selskapene har
liten troverdighet når det kommer til natur-

lige og økologiske serier. Det fungerer ikke
for dem, hevder han.
Når det gjelder duft, ser Hanell en tydelig
trend for individualisering: En duft som bare
jeg har.
– Vi er på vei bort fra de rendyrkede
motemerkene. Nå som det er lavkonjunktur,
slutter kanskje guttene å kjøpe nye biler, men
jentene vil fortsatt ha parfyme. Og duftlys!
Markedet for herredufter vil også utvikles.
Før hadde mannfolkene gjerne én duft gjennom hele livet, men sånn er det ikke lenger.
Hanell mener at fremtiden tilhører
nettkonsepter som norske Cover Brands og
svenske Eleven.
– Eleven har mer enn 800 varemerker på
web-en, og har dessuten slått seg sammen
med kosmetikkjeden Parrelle. Nå åpner de
også fysiske butikker, sier han.
Parelle Cosmetics har i dag 20 butikker
rundt om i Sverige. Noen av butikkene er
blitt drevet i flere generasjoner, og de eldste er
mer enn 100 år gamle.
Parelle ble etablert for mer enn 50 år siden
som en innkjøpsorganisasjon for en gruppe
frittstående parfymerier, og har med tiden
blitt en kjede med et helhetlig konsept rundt
skjønnhet, både når det gjelder produkter
og behandlinger. Nå er planen at samtlige
Parelle-butikker skal bli til Eleven.
Den første Eleven-butikken, som nylig
åpnet dørene i Stockholms bydel Vasastan, er
breddfull av ulike varemerker. I tillegg tilbyr
den profesjonelle behandlinger av hudterapeuter, negleteknikere, makeupartister og
frisører.
Butikken satser også på kunderådgivning
ved hjelp av iPads, etter samme mønster som
hos Kicks.
En spennende utvikling, synes Chris
Hanell, som spår at de typiske salongmerkene
vil forsvinne:
– Nesten alle disse merkene finnes online i
dag. De selges ikke lenger eksklusivt i salong.
Denne sammensmeltningen er også synlig
i varehandelen. Se bare på ombyggingen av
varemagasinet NK. De har satt inn frisørstoler og bygget kabinetter, men det er åpenbart
at det fortsatt er en butikk. Stolene og
benkene er satt inn for at de skal kunne selge
serier som ellers er forbeholdt frisørsalonger
og spa, sier han.
Med den økende netthandelen vil også
prisdifferansen mellom territoriene viskes ut.
– Landegrensene blir mindre og mindre
viktige, noe som er en utfordring for både
produsentene og distributørene.
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Merkevareregister

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

B

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

C

Cacharel/L’Oréal Norge
Calgel/FR Cosmetics
Calvin Klein/Engelschiøn Marwell Hauge
Camillen/Thorsen Biovital
Carita/Dermanor
Carlton Professional/Skintific
Carmen/CosMie
Carmex/Midsona
Casuelle/Elle Basic
Cath Kidston/Terrigeno
Catzy/Midsona
Chanel/Engelschiøn Marwell Hauge
Chi/Ulset
Chloé/Engelschiøn Marwell Hauge
Chocolate Sun/Skin Society
Christina Aguilera/Engelschiøn Marwell Hauge
Ciaté/NOR Cosmetics
Cinema Secrets/Hexa
Clarins/Engelschiøn Marwell Hauge
Clarisonic/L’Oréal Norge
Clean/Solis
Clear Start/Skintific
Clearasil/Bonaventura Sales
Cliniderm/ACO Hud Norge
Clinique/Estée Lauder Cosmetics
Cloud Nine/Solis Professional
Clynol/Bonaventura Sales
CND/Neglakademiet
Colony Wax Lyrical/M. Willumsen
Colorescience/Hudhelse
Colorsmash Hair Shadow/Everyhair Norge
Colours B4/Care Brands
Comfort Zone/Kokong Skin Care
Comodynes/VITA
Coola/Skin Society
Cosmica/ACO Hud Norge
Cosmobeauty/Frends
Cosmopolitan/Midsona
Coup d’Eclat/Thorsen Biovital
Cowshed/WEGA Beauty
Crabtree & Evelyn/M. Willumsen
Cutex/Bonaventura Sales
Cutrin/Cutrin Norge
Cuvget/DermaCare

D

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

Denman/Everyhair Norge
Depend Cosmetic/Depend Norge
Depilar/Hh Cosmetique
Dermalogica/Skintific
Dermaroller/Cosmederm
Diesel/L’Oréal Norge
Dior/Parfums Christian Dior
Disney/Elle Basic
DKNY/Estée Lauder Cosmetics
DMK Danné/Hexa
DM Skincare/Silverlines
Dolce & Gabbana/Engelschiøn Marwell Hauge
Dolce Luna/Strindberg
Dove/Lilleborg
Dr. Brandt/Solis
Dr. Hauschka/Validus
Dr. Lipp/VITA
Dsquared2/Solis
Durance/Terrigeno

E

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

F

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

G

Garnier/L’Oréal Norge
Gatineau/Hh Cosmetique
Gaya Mineral Makeup/Strindberg
Gehwol/Tjøstolvsen
Geir & Laila/Engelschiøn Marwell Hauge
Gharieni/Salongutstyr
Ghd/Ghd Scandinavia
Giorgio Armani/L’Oréal Norge
Giovanni/CosMie

a

Merkevareregister

Glo Minerals/Cosmedic
Glo Therapeutics/Cosmedic
Goldwell/Tjøstolvsen
Grace Cole/Strindberg
Green People/Elle Basic
Greenscape/Terrigeno
Gucci/Engelschiøn Marwell Hauge
Guerlain/Engelschiøn Marwell Hauge
Guinot/Beauty Products

H

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

I
J

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

K

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

L

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

M

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

N

Nailtiques/T M Agenturer
Naomi Campbell/Engelschiøn Marwell Hauge
Narciso Rodriguez/Solis
Natural Basics/Elle Basic
Natural & Easy/Bonaventura Sales

Naturelle/Lilleborg
Naturigin/Midsona
Natuvive/ACO Hud Norge
Nicki Minaj/Elizabeth Arden
Nilens jord/Enkelt & Greit
Nimue/Beauty Products
Nina Ricci/Engelschiøn Marwell Hauge
Nioxin/Procter & Gamble Salon Professional
Nip+Fab/NOR Cosmetics
Nivea/Beiersdorf
Nivea for Men/Beiersdorf
Nivea Visage/Beiersdorf
Norvell/Solguden
Nuxe/Bonaventura Sales

O

Obagi Nu-Derm/Hudhelse
Olay/Procter & Gamble
Old Spice/Engelschiøn Marwell Hauge
Ole Henriksen/Engelschiøn Marwell Hauge
Olymp/Tjøstolvsen
One Love Organics/Skin Society
Organic Colour Systems/Frisørgrossisten
Organix/M. Willumsen
Origins/Estée Lauder Cosmetics
Orofluido/Frends
Oscar de la Renta/Solis
Oway/Enkelt & Greit

P

Paco Rabanne/Engelschiøn
Marwell Hauge
Palmolive/Colgate-Palmolive Norge
Pangea Organics/Skin Society
Paris Hilton/Elle Basic
Paul Mitchell/Cutrin Norge
Perlier/Isaksen & Co
Peusek/Thorsen Biovital
Pevonia Botanica/Kokong Skin Care
PFD Vanish/Cover Brands
Pfeilring/Elle Basic
PHformula/Beauty Products
Philip B/NOR Cosmetics
Phyto/Beauty Care
Pinks Boutique/Spa Elixir
Piz Buin/Bonaventura Sales
Prada/Engelschiøn Marwell Hauge
Prevage/Elizabeth Arden
Priori/Dermanor
Priori MD/Dermanor
Pukka/M. Willumsen
Puma/Engelschiøn Marwell Hauge
Pure Colors/Beauty Products
Pureology/L’Oréal Norge

R

Ralph Lauren/L’Oréal Norge
Rampal Latour/Strindberg
Redken/L’Oréal Norge
REF/Cutrin Norge
REN Skincare/Pagro
Renati/Cutrin Norge
Re:Nu/Tendenz Hårpleie
Revaléskin/Dermanor
Revlon Professional/Frends
Revolution Line/Kokong Skin Care
Rihanna/Elle Basic
Roberto Cavalli/Engelschiøn Marwell Hauge
Rodial/NOR Cosmetics
Rosa Graf/Isaksen & Co

»
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Rosebud/M. Willumsen
Rose & Co/Terrigeno
Rudolph Care/Heyerdahl Handel

S

Salvatore Ferragamo/Solis
Sanctuary/Boots Norge
Sans Soucis/Solis
Sara Happ/NOR Cosmetics
Sassoon/Procter & Gamble Salon
Professional
Savon le Natural/Midsona
Savex/Beauty Care
Scholl/Bonaventura Sales
Schwarzkopf/Bonaventura Sales
Schwarzkopf Professional/Solis
Professional
Sebastian/Procter & Gamble Salon
Professional
Sensai by Kanebo/Derma Beauty
Sensalia/Elle Basic
Sensilis/VITA
Sergio Tacchini/Engelschiøn
Marwell Hauge
Sexy Hair/Frends
Shiseido/Engelschiøn Marwell
Hauge
Shu Uemura Art of Hair/L’Oréal
Norge
Sienna/Solguden
Simple/Midsona

a

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

ACO Hud Norge AS
Nydalsveien 36 B
0484 Oslo
Tlf: 23 00 70 40
Fax: 23 00 70 41
aconordic.no
Agati AS
Postboks 154
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 14 45 55
agati.no
Alexander Sprekenhus
Munkedamsveien 67
0270 Oslo
Tlf: 905 69 999
alexandersprekenhus.no
Apini AS
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
burts.no
Aponor AS
Holmejordetveien 32
3267 Larvik
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Merkevareregister
Simply Natural/Everyhair Norge
Sisley/Sisley
Sixtus/T M Agenturer
Skin Republic/Silverlines
Skin Tech/Cosmedic
Skyn Iceland/WEGA Beauty
Smashbox/Estée Lauder
Cosmetics
Soap & Glory/Boots Norge
Soap Walla/Skin Society
Soltan/Boots Norge
Sorisa/Dermanor
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Spa White/Goodlooks
Stackable/Agati
Stella McCartney/L’Oréal Norge
St. Moriz/Midsona
St. Tropez/Beauty Products
Studiomakeup/Cover Brands
Stuhr/Engelschiøn Marwell Hauge
Sunsilk Minerals/Lilleborg
Supernature/Midsona
Susan Posnick/Cover Brands
Suti/Skin Society
Swarovski/Engelschiøn Marwell
Hauge
Syoss/Bonaventura Sales
Takai/Everyhair Norge
Talika/Solis

T

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

Vera Wang/Engelschiøn Marwell
Hauge
Versace/Engelschiøn Marwell Hauge
Vichy/L’Oréal Norge
Viktor & Rolf/L’Oréal Norge
Village/Agati
Vita Liberata/Hexa
Vivian Gray/Strindberg
Voluspa/M. Willumsen
Voya Organic Beauty/Spa Elixir

W
X
Y&Z
Weleda/Vitalkost
Wella/Procter & Gamble
Wella Professionals/Procter &
Gamble Salon Professional
Wella SP/Procter & Gamble Salon
Professional
Xen-Tan/Cover Brands

Yava/Thorsen Biovital
Yerka/Beauty Care
Youngblood/NOR Cosmetics
Yves Saint Laurent/L’Oréal Norge
ZO Medical/Hudhelse
ZO Skin Health/Hudhelse
Zoya/Phika Distribution

Leverandørregister
Tlf: 33 18 74 00
Fax: 33 18 74 35
aponor.no
Aquanovo Spa Consult AS
Kirkegata 6
2821 Gjøvik
Tlf: 63 85 77 11
aquanovo.no
Aspire Brands AS
Postboks 431
1703 Sarpsborg
Tlf: 69 10 05 10
aspirebrands.eu
Beauty Care AS
Postboks 78
2081 Eidsvoll
Tlf: 63 96 00 60
beauty-care.no
Beauty Import AS
Postboks 43
3541 Nesbyen
Tlf: 47 37 81 01
ahava.no
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
beautyproducts.no

Beiersdorf AS
Postboks 16 Leirdal
1081 Oslo
Tlf: 22 90 79 50
Fax: 22 32 55 03
beiersdorf.no
Bio Sculpture Scandinavia AB
Packhusgatan 8
SE-451 42 Uddevalla
Tlf: +46 522 38360
biosculpture.se
Bonaventura Sales AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
bonaventurasales.no
Boots Norge AS
Postboks 4593 Nydalen
0404 Oslo
Tlf: 23 25 07 00
Fax: 23 25 07 01
boots.no
Borr AS
Postboks 261
3551 Gol
Tlf: 906 67 858
badnorwegian.com

Care Brands AS
Tevlingveien 15
1081 Oslo
Tlf: 922 45 289
Chroma AS
Postboks 74
1411 Kolbotn
Tlf: 66 80 66 30
chroma.no
Colgate-Palmolive Norge AS
Postboks 196
1325 Lysaker
Tlf: 67 59 00 25
Fax: 67 59 18 64
colgate.no
Cosmederm AS
Postboks 136 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 22 50 33 77
dermaroller.no
Cosmedic AS
Postboks 117 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
cosmedic.no
Cosmenor AS
Fredensborgveien 24L
0177 Oslo

a

Tlf: 22 20 99 90
cosmenor.no
CosMie AS
Brynsveien 2-4
0667 Oslo
Tlf: 22 65 88 00
cosmie.com

Cover Brands Cosmetic Agency AS
Grefsenkollveien 20B
0490 OSLO
Tlf: 934 36 788
coverbrands.no
Cutrin Norge AS
Postboks 480
2603 Lillehammer
Tlf: 61 26 85 00
cutrin.no
Dehli & Cleve
Tlf: 913 27 609
dc-collection.no
Depend Norge AS
Postboks 1155 Valaskjold
1705 Sarpsborg
Tlf: 69 16 66 66
Fax: 69 16 69 99
depend.no
Derma Beauty AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 53 80
Fax: 66 77 53 81
dermabeauty.no
Dermacare AS
Elvebakken 7
3919 Porsgrunn
Tlf: 909 91 975
dermacare.no
Dermanor AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
dermanor.no
Dermoapo AS
Billingstadsletta 83
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 65 10
dermoapo.no

Leverandørregister
Engelschiøn Marwell
Hauge AS
Postboks 93 Lilleaker
0216 Oslo
Tlf: 22 13 26 00
emh.no

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

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

Health & Beauty of
Scandinavia AS
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Tlf: 22 42 77 77

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

Estée Lauder Cosmetics AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 66 81 06 02

Hexa AS
Kongens gate 41
7012 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
hexa.no

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

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

Heyerdahl Handel AS
Sommerfrydveien 28
3014 Drammen
Tlf: 481 56 481
heyerdahlhandel.no

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

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

Hh Cosmetique
Inge Krokannsvei 17
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
gatineau.no

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

Hudhelse AS
Løkkeåsveien 3
1336 Sandvika
Tlf: 67 54 03 44
obagi.no

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

Enkelt & Greit AS
Postboks 2133 Stubberød
3255 Larvik
Tlf: 33 13 95 10
enkeltoggreit.no

FR Cosmetics
Drotningsvikveien 132
5179 Godvik
Tlf: 55 91 65 89
frcosmetics.no
Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 473 34 203
fredhamelten.com

»

Pris kr 898,Str 35-41

Frends AS
Ringtunveien 4
1712 Grålum
Tlf: 69 22 15 99
Fax: 69 22 31 99
frends.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsveien 128
2050 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
frisorgrossisten.no

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

Ghd Scandinavia
Rudolfgårdsvej 1D
DK-8260 Viby
Tlf: +45 86 11 99 02
Fax: +45 86 11 99 25
ghdhair.com

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

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

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

Grimm AS
Vardeveien 25
1659 Torp
grimm.no

Meget lett fritids- og sportssko, samt som arbeidssko
både inne og ute.
• Den veier 270 gr.
• Suveren støtdemping med Grete Waitz 4mm innersåle.
• Sko med perfekt passform
• To farvevarianter. Sort/rosa og grå/lakserød
• 2014 modell
•

Bare

Velvære

Bare Velvære | Tempeveien 22, 7031 Trondheim
Tlf 962 36 322 | post@barevelvare.no
www.barevelvare.no
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Lilleborg AS
Postboks 4236 Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 89 50 00
Fax: 22 15 74 89
lilleborg.no
L’Oréal Norge AS
Postboks 404
1327 Lysaker
Tlf: 67 11 27 00
loreal.no
Lulu’s
Skippergata 41
4611 Kristiansand
Tlf: 38 04 40 44
lulus.no
Med-Eq AS
Postboks 565 Sentrum
3101 Tønsberg
Tlf: 33 35 90 60
med-eq.com
Midsona Norge AS
Postboks 144 Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 01 11
midsona.no
M. Willumsen AS
Bygdøy allé 8
0262 Oslo
Tlf: 21 09 59 20
Fax: 21 09 59 21
mwillumsen.com
Neglakademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
neglakademiet.no

NOR Cosmetics
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
norcosmetics.no
Norwegian Skincare AS
Postboks 5862 Majorstua
0308 Oslo
lindajohansen.no
Olivenlunden AS
Uranienborgveien 3
0351 Oslo
Tlf: 22 60 31 33
olivenlunden.no
Pagro AS
Bleikerveien 17
1387 Asker
Tlf: 66 69 60 00
Fax: 66 76 12 61
Parfums Christian Dior AS
Postboks 564
1302 Sandvika
Tlf: 67 11 08 50
Fax: 67 11 08 51
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Leverandørregister
Phika Distribution
Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Tlf. 975 87 626
phika.no
Prettygood AS
Langviksveien 25B
0286 Oslo
tlf: 481 52 350
Procter & Gamble Norge AS
Postboks 6484 Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 63 26 00
Fax: 22 63 26 31
pg.com
Pure Elements
Brunmose 25, Ødsted
DK-7100 Vejle
Tlf: +45 5059 9252
pureelements.dk
Salongutstyr AS
Elgstien 18
3188 Horten
Tlf: 33 04 28 24
salongutstyr.no
Silverlines AS
Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand
Tlf: 47 77 13 55
silverlines.no
Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-2100 København K
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-cosmetics.com
Skin Nordic AS
Postboks 38 Nordstrand
1112 Oslo
Tlf: 417 62 846
skinnordic.no
Skin Society AS
Farmannsveien 48
3125 Tønsberg
Tlf: 996 39 962
skinsociety.no
Skinthal AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
skinthal.no
Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
tekon.no
Solguden AS
Eide Industriområde
6490 Eide
Tlf: 928 50 888
solguden.no

Solis AS
Vollsveien 9
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
solis.no
Solis Professional AS
Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Tlf: 67 10 75 00
Fax: 67 10 75 01
solisprofessional.no
SOL Permanent Makeup
Professor Dahls gate 8
0355 Oslo
Tlf: 909 88 873
solhegge.com
Spa Elixir
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
spaelixir.no
Strindberg AS
Postboks 474 Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Tlf: 23 03 63 10
Fax: 23 03 63 11
strindberg.no
Tendenz Hårpleie AS
Drammensveien 35
0271 Oslo
Tlf: 22 92 50 00
Fax: 22 92 50 10
tendenz.net
Terrigeno AS
Stubben 6
1512 Moss
Tlf: 69 25 60 40
Fax: 69 25 69 04
terrigeno.no
Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
Fax: 64 97 40 79
thorsen.as
Tjøstolvsen AS
Postboks 293 Forus
4066 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
Fax: 51 95 93 33
tjostolvsen.no
Tjøstolvsen AS
Karenslyst allé 55
0277 Oslo
Tlf: 22 44 08 07
tjostolvsen.no
T M Agenturer
Eikerveien 46
3340 Åmot
Tlf: 32 77 98 88
Fax: 32 78 80 16
tmagenturer.no

Tone Lise Akademiet AS
Brugata 12
0186 Oslo
Tlf: 23 00 29 29
tonelise.com
Ulset AS
Svennerudvegen 32
2016 Frogner
Tlf: 63 99 69 90
Fax: 63 99 69 91
ulsetas.no
Validus AS
Postboks 113
3051 Mjøndalen
Tlf: 32 23 11 00
Fax: 32 23 11 01
validus.no
Valora Trade Denmark AS
Transformervej 16
DK-2730 Herlev
Tlf. +45 44 57 58 59
Fax: +45 44 57 58 60
valoratrade.dk
Verdant AS
Storebotn Næringspark
5300 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
verdant.no
VITA AS
Postboks 6013 Etterstad
0601 Oslo
Tel: 22 57 69 50
vita.no
Vitalkost AS
Wirgenesveien 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
Fax: 33 00 38 78
vitalkost.no
Warehouse AS
Østre Rosten 102
7075 Tiller
Tlf: 72 90 04 50
Fax: 72 90 04 51
warehouse.no
We Are One AS
Hegdehaugsveien 36
0352 Oslo
Tlf: 23 98 98 58
WEGA Beauty ApS
Stestrup Oldvej 3
DK-4360 Kr. Eskildstrup
Tlf: +45 28 98 92 50
wegabeauty.dk

Hjelp oss med å holde
registeret oppdatert!
For endringer og nye
oppføringer, ta kontakt
med redaktør
Kristine Rødland
på e-post
krrodland@gmail.com

Produktnyheter
Oppdag
Essentials
Sun Care!
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www.kerstinflorian.no
facebook.com/kerstinflorianhudvard
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8:16 AM

En meget
anvennlig og
stillegående
støvsugemaskin som kan brukes til
behandling av både negler og føtter.

www.biovital.no
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Årets beste
Stemningen var høy da bransjen nylig feiret sine beste produktlanseringer.
Tekst: Kristine Rødland | Foto: Jarle Nyttingnes, Kristine Rødland og produsentene

13 forskjellige priser ble delt ut under Norwegian Cosmetic Award (NCA), som ble arrangert i mars.
Arrangementet samlet omlag 300 deltagere fra bransjen til middag og hyggelig samvær i den stemningsfulle
Posthallen i Oslo.
Prisutdelingen arrangeres årlig, og er forbeholdt medlemsbedriftene i Kosmetikkleverandørenes forening.
Foreningen har per i dag 26 medlemmer som står for tre fjerdedeler av bransjeomsetningen i Norge.
Vinnerne ble kåret av en uavhengig fagjury bestående av personer med tilknytning til bransjen, blant
annet fra presse og detaljhandel.

Jurymedlem Ewa Silferin fra Kicks deler ut
pris i kategorien Årets makeup.

Vigdis Hagemann og Kristin Trommestad
fra Engelschiøn Marwell Hauge vinner pris
for Isadora.

Linn Skåber spøker med Birger Stensland, administrerende
direktør i L’Oréal Norge.
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Årets hårprodukt: Garnier
Olia hårfarge.

Årets makeup – bred
distribusjon: Isadora
Sugar Crush.

Årets makeup – selektiv
distribusjon: Lancôme
Teint Visionnaire.

Kveldens konferansier:
Linn Skåber!

Juryformann Ingrid Standal fra Kosmetikkleverandørenes forening poserer med ektemannen
Even Sveen.

Kristin Hareide fra Parfums Christian
Dior mottar pris fra jurymedlem Nina
Fredriksen, mens Linn Skåber er linselus.

Jurymedlem Britt Einarsen fra NorgesGruppen og
Annika Bjørling fra Elle Basic.

Emma Wiklund fra Emma S. mottar hudpleiepris fra jurymedlem
Nina Fredriksen, markedssjef i VITA.

Gitte Trier og Berit Dottone representerer
Estée Lauder Companies i Danmark.

Gucci representeres av Marianne
Norberg Giske og Vibeke Eilevstjønn
fra Engelschiøn Marwell Hauge.

Årets herreduft: Gucci
Made to Measure.
Årets hudpleie – bred
distribusjon: Emma S.
Ageless Oxygen Mask.
Årets dameduft: Giorgio Armani SÍ.
Årets hudpleie – selektiv distribusjon: Dior
Capture Totale Crème Multi-Perfection.

Øvrige vinnere:
Årets reklamefilm:
Chanel No 5.
Årets produkt:
Den samlede Biotherm-serien.
Årets lifestyle-duft:
One Direction Our Moment.
Årets kroppspleie – bred distribusjon:
Veet Easy Wax.
Årets annonse:
Yves Saint Laurent Manifesto.
Årets design:
La Prairie Anti-Aging Eye and Lip Perfection.
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Av Kristine Rødland

Premierefest!

Erik Olsen Krogh, Anita Skaug og Knut Fauskanger
fra Everyhair Norge.

Makeup-lansering

Den profesjonelle hud- og spaserien Sothys sine forhandlere på lanseringskurs. Deltakerne fikk prøve alle produktene selv, og
Paris har nettopp sluppet sin nye sminkelærte også noen nye sminketeknikker.
serie på det norske markedet. Leverandøren
Cosmenor benyttet anledningen til å invitere

Ambassadebesøk

Silje Lerstad Dannemark, Caroline Sund og Øyvind
Lundberg Nilsen er frisørene som jobber i The Hair
Lab.

Caroline Sund åpnet i mai den nye, store
frisørsalongen The Hair Lab i Lierbyen.
Salongen ligger vegg i vegg med frisørleverandøren Everyhair Norge, og fungerer også
som kurslokale og showroom.
Det var en feststemt og flott åpning med
mange inviterte bransjefolk på rød løper,
samt utenlandske gjester fra Keune, Maletti
og Ecru.
Frisør og hagedesigner Øyvind Lundberg
Nilsen forteller at The Hair Lab ønsker å gi
veiledning basert på ansiktsform og hvem
man er som type:
– Vi utvikler våre egne farge- og klippeteknikker. Det nytter ikke å lage frisyrer som
ikke passer til hele mennesket, sier han.

Ny salong
Bora frisør, hud- og fotklinikk åpnet dørene
på Kolbotn torg 2. mai. Bak klinikken står
Agnes Kvarsvik, som tidligere har drevet frisørsalong på Holtet i Oslo, og Randi Louise
Iversen som er en erfaren hud- og fotterapeut.

Bora frisør, hud- og fotklinikk på åpningsdagen.
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Molton Brown

Foto: Peter Dahlerup Firmafotografen

Dansk prisvinner
Ilse by Ilse Jacobsen ble kåret til «Årets nye
brand» under Danish Beauty Awards.
Jacobsen, som vi for øvrig intervjuer i
denne utgaven av KOSMETIKK, mottok
stolt og beæret prisen sammen med sin
Commercial Director Daniel Lafrenz. Ballettdanser Cecilie Lassen og modell/skuespiller Sarah Grünewald overrakte prisen.

inviterte nylig til et
presseevent i den
britiske ambassaden. Livsstilsmerket
har sine røtter i en
frisørsalong i Londons South Molton Anette Frigstad, Sophie
Street, og de første Podan, Linn Grieg
kommersielle pro- Teigland og Stewart Dole
representerer livsstilsmerduktene ble lansert i ket Molton Brown.
1979. Nå oppdaterer
de designet på emballasjen og forenkler
navnene på produktene,
samtidig som de lanserer
en etterlengtet håndkrem i
veskestørrelse.

En ny epoke
innen hudpleie
som får huden
din til å stråle!
Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr.
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske produkter, men ingen har kommet i nærheten av originalen.
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff
som finnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å minimere fine linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!
Exuviance Age Reverse er en komplett hudpleieserie med
enestående resultater som blant annet inneholder NeoGlucosamineTM og retinol, som styrker matriksen som omgir
kollagencellene. Hudens underliggende struktur blir fyldig, og
huden ser fastere ut. Rynker og fine linjer reduseres innenfra og ut. I tillegg øker cellefornyelsen, og ujevn pigmentering reduseres. Peptider stimulerer kollagendannelsen. AHA
og PHA stimulerer de kollagenproduserende cellene. PHA
styrker dessuten hudens beskyttelsesbarriere. E-vitamin samt
antioksidanter fra chardonnaydrue og granateple beskytter
huden mot daglige miljøangrep. Dessuten inneholder produktene kamille, ginseng, bærekstrakt og hyaluronsyre (kroppens
naturlige fuktbærer). Inneholder ikke parabener!
Ta kontroll over hudens aldring med dermatologisk
utviklede produkter som har klinisk bevist effekt.
Det fortjener du!

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

Ingen parabener
Ingen sulfater
Ingen allergener
Ingen parfyme
Glutenfri

Utviklet for sensetiv hud
Hypoallergenisk, klinisk & dermatologisk testet
Det beste fra forskning og vitenskap.
Det beste fra naturen. Det beste for huden din.

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

Returadresse: Kristine Rødland, Solveien 110 C, 1162 Oslo
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THE POWER OF MEDICAL BEAUTY

GO GREEN MED

GREEN PEEL®
SPENSTIG HUD MED DEN
GRØNNE BØLGE
GreenPeel® er utviklet av hudlege Dr. Christine
Schrammek med spesialitet i aldring og allergi
samt ekspert kunnskaper i planter og urter.
Ettersom Green Peel® ikke inneholder noen
kjemiske ingredienser som kan skade eller irritere huden, kan den også brukes av de mest
sensitive og samtidig styrke huden. Optimalt
glødende hud samtidig en ideell forebyggelse
av aldring og tap av spenst. Synlig bedring på
uren hud, store porer, rynker, linjer, slapp hud,
ujevn hudtone og solskadet hud.

JEVNLIG TRENING MED GREEN PEEL
Travle kvinner og menn «er solgt». De ønsker
resultater de ser og føler uten å begrense
hverdagen. Green Peel® er en effektiv treningsøkt for huden og hjemmeproduktene får all hud
i balanse.
DERMELIE AS

FOR NÆRMESTE KLINIKK: NORWAY@SCHRAMMEK.COM

Nettbrett som
salgsverktøy
De beste hudpleieingrediensene
Livsstilsdronningen
Ilse Jacobsen

Solkysset hud
Sommermakeup
& solkrem

negledesign a mersalg a Gode jobbsko
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