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juleMakeup a Markedstall a innredning

HiBrow er en prosedyre som gir øyenbrynene en perfekt form. 
Behandlingen består av syv unike trinn, blant annet, 

konsultasjon med kunden for å avdekke hvilken fasong hun/han ønsker, 
opptegning, farging, voksing, napping, trimming og threading. 

HiBrow systemet har også gode salgs produkter som kunden kan benytte mellom 
behandlingene.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om våre kurs og produkter!

Professional behandling og produkter for perfekte bryn

Drotningsvikveien 132, 5179 Godvik. 
tlf: 55 91 65 89. johanna@frcosmetics.noFR cosmeticswww.frcosmetics.no

Kunsten å forme perfekte øyenbryn er den nyeste trenden i salongenbehandling. 

Returadresse: Ask media, pb 130, 2261 Kirkenær
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Det var Exuviances to forskere, dr. Eugene van Scott og dr. 
Ruey Yu, Princeton, USA, som revolusjonerte den moderne 
hudpleien med oppdagelsen av AHA, PHA og laktobionisk 
syre. Mange har forsøkt å kopiere Exuviances fantastiske pro-
dukter, men ingen har kommet i nærheten av originalen. 
Nå er det klart for ytterligere en milepæl i hudpleiens utvikling 
fra Exuviances forskningssenter: NeoGlucosamineTM. Et stoff 
som fi nnes naturlig i huden, og som hjelper huden med å mi-
nimere fi ne linjer og rynker! Du kommer til å elske resultatet!

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

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

Exuviance 
Age Reverse

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

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

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

Resultat

FØR

ETTER

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

til en svært rimelig pris.

Attraktiv pris

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

Bakgrunn

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

Prisbelønnet

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

Patent

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

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

Sikkerhet

THE DERMATOLOGY
FOUNDATION

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

www.exuviance.no
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Everlasting

Tried, Tested and Proven

n a i l  c o l l e c t i o n
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”Det føltes veldig riktig å satse på naturlige produkter. Etter nøye overveielse bestemte jeg meg for å 
bruke mineraler fra Dødehavet. 12 av mineralene i Dødehavet finnes ingen andre steder i verden, og 
de har en fantastisk virkning på huden.

Produktene inneholder ingen kunstig parfyme, kunstig fargestoffer, parabener og er ikke testet på dyr. 
Serien skal selges i helsekostbutikker, hudpleieklinikker, neglsalonger og parfymerier.



Denne utgaven markerer en aldri så liten milepæl for 
KOSMETIKK. Det er ett år siden vi med stolthet 
sendte ut den første utgaven av det uavhengige og 
moderne bransjemagasinet! Vi tror og håper at den nor-

ske skjønnhetsbransjen nå har sett hva vi er gode for, og setter pris på 
vår redaksjonelle miks. 

Bladet byr på inspirerende trendstoff og dyptpløyende fagstoff. 
Vi gir kunnskap om nyheter og innovasjoner, skriver om aktuelle 
problemstillinger, og gir salgsfremmende tips til deg som driver salong 
eller butikk. I tillegg bringer vi i hver utgave store intervjuer med 
inspirerende og kjente personligheter i bransjen. 

KOSMETIKK er uten tvil det bredeste og mest inkluderende bla-
det for den norske skjønnhetsbransjen. Det sendes ikke bare adressert 
ut til parfymerier og apoteker, men også til frisørsalonger, hudpleie-
klinikker og kjedebutikker som fører kosmetikkprodukter. Vi ser på 
bransjen som en enhet, og støtter opp om alle som jobber seriøst og 
godt med denne typen produkter i Norge.

Som fagredaktør har jeg gleden av å arbeide innenfor en svært 
spennende bransje, der det for tiden skjer veldig mye nytt. Ikke bare 

når det gjelder produktinno-
vasjoner, men også når vi 
snakker om selve strukturen 
i bransjen. Mange av de 
etablerte sannhetene står 
for fall. 

Netthandelen er blitt 
en sterk konkurrent til 

den tradisjonelle faghandelen, og bransjeglidningen er stor. Her går 
utviklingen så fort at det kan være vanskelig å henge med i svingene.

Problemstillingen kommer tydelig til uttrykk i det nye tallmateria-
let fra Kosmetikkleverandørenes forening, som vi presenterer lenger 
bak i bladet. Nå tar bransjen tak i denne utfordringen, og flere store 
aktører kommer med egne løsninger for nettbutikker.

Heldigvis har bransjen en underliggende vekst, så det er viktig å 
fokusere på mulighetene og tenke positivt. 

Apotekkanalen gjør det godt – særlig innenfor produktgruppene 
hudpleie og kroppspleie. Ifølge statistikk fra Farmastat har ansiktska-
tegorien vokst med hele 22 prosent i første halvår av 2013. Det betyr 
at stadig flere nordmenn handler hudpleieprodukter i apotek. 

Nå ser vi at også enkelte frisørsalonger begynner å interessere seg for 
denne produktgruppen, og det samme gjør interiørbutikker og kles-
butikker. Nye norske varemerker som Bad Norwegian og Alexander 
Sprekenhus forhandles ikke bare i bransjens egne kanaler, men også i 
noen av Oslos aller beste moteforretninger. 

I tillegg er helsekostkjedene i utvikling, og satser stadig sterkere på 
skjønnhetsprodukter. Så hvor skal det hele ende?

Vi i KOSMETIKK er glødende opptatt av disse spørsmålene, og vil 
holde deg oppdatert på trender og utviklingstrekk i bransjen. 

En trend som bare fortsetter og fortsetter, er den grønne bølgen. 
Derfor dro jeg til Malmø i oktober for å være med på Natural Pro-
ducts Scandinavia. Messen samlet svenske, danske og norske utstillere 
innenfor skjønnhet, kosttilskudd og ernæring, og hadde en god og 
positiv energi. 

Det er andre året messen arrangeres, og den hadde vokst i omfang 
med 70 prosent siden i fjor. Flere av utstillerne ønsker seg et sterkere 
fotfeste på det norske markedet, og leter etter flinke folk som driver 
grønne hudpleieklinikker. Er du interessert i naturlig og økologisk 
hudpleie, kan kanskje dette være en fruktbar nisje å drive i? 

Grønne frisørsalonger har vi fått noen av i Norge allerede, men også 
dette er et framtidsrettet og spennende felt som vi vil skrive mer om 
etter hvert.

Da gjenstår det å takke for det første året med KOSMETIKK. Vi er 
til for dere, og setter stor pris på alle tipsene og godordene vi har fått! 

Med optimisme går vi inn i 2014, og vi håper dere alle vil følge 
med på ferden.

Kristine Rødland
Fagredaktør
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KOSMETIKK



bareMinerals Norge

HUDPLEIENDE MINERALFOUNDATION.
OVERLEGEN DEKKEVNE. NATURLIG FINISH. UV-BESKYTTELSE SPF 20.
108 % FORBEDRING AV HUDENS FUKTIGHETSNIVÅ ETTER 12 TIM.* PARABENFRI. 12 NYANSER.

            *UAVHENGIG PRODUKTTEST UTFØRT I USA PÅ 30 KVINNER, 12 TIMER ETTER PÅFØRING. FINNES I DE FLESTE KICKS-BUTIKKER OG PÅ KICKS.NO
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EU forbyr 
parabener
EU har vedtatt å forby fem parabener 
som brukes som konserveringsmidler i 
kosmetikkprodukter. 

Forbudet kommer etter at EUs 
vitenskapskomité for forbrukersikker-
het gjentatte ganger har bedt industrien 
levere data som kan bevise at disse 
parabenene er trygge når de brukes 
i kosmetikk. Komitéen har ikke fått 
denne dokumentasjonen, og valgte 
derfor å forby stoffene ut ifra et ønske 
om å være føre-var.

Parabenene som nå forbys er 
isopropylparaben, isobutylparaben, 
phenylparaben, benzylparaben og 
pentylparaben. EU diskuterer fortsatt 
bruken av propylparaben og butylpa-
raben.
Kilde: mim.dk

Tekst: Kristine Rødland • Foto: Produsentene

Revlon Inc. har kjøpt The Colomer Group 
fra CVC Capital Partners. Dermed har 
Revlon sikret seg en rekke sterke merkevarer i 
professional-kategorien. 
Oppkjøpet gjennomføres av det heleide sel-
skapet Revlon Consumer Products Corpora-
tion, som nå får en fot inn i salongmarkedet.

Porteføljen omfatter kjente frisørserier som 

Revlon Professional, Orofluido, UniqOne 
og American Crew. I tillegg kommer CND 
neglelakk og den populære gelélakken Shellac. 

– Eierskiftet får ingen umiddelbare 
konsekvenser her til lands, men kan gi nye 
og spennende muligheter i framtiden, sier 
Pål Graham fra Frends, som distribuerer de 
aktuelle frisørseriene i Norge.

Orofluido og CND har fått ny eier.

Revlon + Colomer Group 

Vakre børster
Børstene fra Jacks Beauty Line er håndlaget 
i Tyskland. Håndtaket er av resirkulert tre, 
det er malt med akrylmaling og forseglet 
med lakk. Børstene har forskjellig bust 
avhengig av formålet – det brukes kasjmir, 
geit, sobel, syntetiske hår eller ekornhår. 
Makeupartisten Miriam Jacks står bak kol-
leksjonen.

Ny hudpleie
Det danske makeupmerket Nilens jord 
kommer nå med pleieprodukter for ansiktet. 
Den nye serien inneholder viktige vitaminer, 
mineraler fra plankton og rene, naturlige oljer. 
Produktene er i tillegg parfymefrie, og laget 
uten nanopartikler og parabener.

Målrettet 
kroppspleie
I hudpleiebransjen har det vært mye snakk 
om pigmentflekker, og produkter som skal 
bidra til å lysne disse. Nå begynner vi også 
å se denne typen produkter for kropp.

Kerstin Florian lanserer Correcting Body 
Care – en kroppslinje som skal stramme 
opp og gi en jevnere og lysere hudtone. 
Serien består av tre målrettede produkter 
samt to tilhørende kroppsbehandlinger. 



Av og til så kan jeg rett 
og slett ikke motstå 
fristelsen...

Varesikring gir deg 
mindre svinn og 
større inntjening

Checkpoint har lang erfaring, og kan by på et svært fleksibelt 
og bredt utvalg innenfor varesikrings løsninger. Vi sørger for 
at du får mindre svinn og større inntjening. I tillegg oppnår 
du en preventiv effekt, som gir deg mindre ubehageligheter. 

Fakta om Checkpoint varesikring:
l  Landsdekkende salg og service
l  Markedets laveste strømforbruk
l   Veiledning i forbindelse med valg av merking

www.checkpointsystems.com

For mer informasjon om Checkpoint:
+47 22 90 33 00
ordre@ennte.no

createurene.no

Investering

fra kr. 0,-

Det hadde du ikke trodd...!?

Hva er sannsynligheten for at 
du gjenkjenner en butikktyv?



anyhetsmiks
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Trendy styling
Midsona har tatt over distribusjonen av 
hårpleieserien Toni&Guy, og lanserer nå 
konseptet Hair Meet Wardrobe på det nor-
ske markedet. 

Den engelske frisørkjeden Toni&Guy 
har i dag mer enn 400 frisørsalonger i 
hele verden, og to av salongene ligger i 
Oslo. Merkevaren har vært på markedet 
tidligere, men relanseres nå som en ny serie, 
med nye og forbedrete produkter. Hår og 
mote bringes sammen med inspirasjon fra 
catwalken, og en stor del av serien er derfor 
stylingprodukter.

Biotherm utnevner Leighton 
Meester som ny global ambas-
sadør. Den 27 år gamle skue-
spilleren har en blomstrende 
TV-karriere etter debuten i 
suksess-serien «Gossip Girl». I 
2014 dukker hun dessuten opp 
i flere storfilmer på kinolerretet. 

General Manager for 
Biotherm International, Patrick 
Kullenberg, mener at Meester 
har en frisk modernitet og en 
naturlig skjønnhet. Dette gjør 
henne til et ikon for en ny 
generasjon.

Alessandro har utviklet en nyskapende neglelakk 
med peel-off overflate. Lakken skal vare i minst 

ti dager, og man trenger ikke 
neglelakkfjerner for å fjerne 
den. 

Striplac påføres som en van-
lig neglelakk, men må herdes 

i en LED-lampe. Når man blir 
lei av den, kan den rett og slett 

skrelles av. Startpakken inneholder 
alle produktene som kreves for 
lakkering, samt LED-lampe for 
herding. Deretter kan man supplere 
med nye farger etter ønske og behov.

Neglenyhet

Tekst: Kristine Rødland • Foto: Produsentene

Ny ambassadør
Perfekte 
bryn
Øyebrynskongen 
Fred Hamelten lan-
serer nå sin egen pro-
duktserie for perfekte 
bryn. Øyebrynsskyg-
gen Fred Shadow 
kommer i to nyanser, 
der fargeresultatet 
kan tilpasses etter 
hvor mye man legger 
på. Highlighteren 
High Brow kan legges 
under brynet for å gi 
et ekstra løft.

Babor tar BB-trenden til 
øyepartiet med denne lett 
fargede øyekremen, som inne-
holder nøye utvalgte antiage-
ingredienser. Kremen skjuler 

mørke ringer under øynene 
med lysreflekterende pigmen-
ter, og inneholder dessuten et 
peptid som fremmer dannelsen 
av kollagenfibre. 

BB øyekrem

Cosmederm introduserer 
Lashes MD på det norske 
markedet. Dette er et øyevip-
peserum med trygge ingredi-
enser, som forhandles av både 
hudterapeuter og frisører. Det 
skal være fritt for skadelige 
prostaglandiner.

Nytt øye-
vippeserum
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Leverandør  
av leireprodukter

VITA er godt i gang med sitt nye 
Exclusive-konsept, der de selger 
merker som Lancôme, Biotherm, 
Shiseido, Clarins og Ole Hen-
riksen. 

I forrige måned lanserte de også 

VITA Exclusive som nettbutikk, 
med et utvalg på mer enn 3000 
ulike varer, og har offensive planer 
for videre utvidelse av sortimentet 
framover. Dermed kan kjeden 
tilby alle kunder dette alt-i-ett 

konseptet, også de som ikke bor i 
nærheten av fysiske butikker.

I fjor ble den første VITA 
Exclusive-butikken åpnet i Norge, 
nærmere bestemt på Vinderen i 
Oslo. Butikk nummer to og tre 

åpnet dørene i oktober, og nå  
kan kjeden tilby ytterligere to  
nye Exclusive-butikker, på 
Geiloporten og i Foyn senter i 
Tønsberg. 

VITA satser eksklusivt

Adm. dir. Roar Arnstad, distriktssjef Unn L. Andersen, butikksjef Mona 
Mahmood og stylist Jan Thomas i den første VITA Exclusive i Oslo.

VITA Exclusive åpnet ny butikk i Kristiansand i 
forrige måned.
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Driftig gründer
Tone Lise Forbergskog er eier og øverste sjef 
for Tone Lise Akademiet, som er en fagskole 
innen negler og makeup. Skolebygningen 
rommer også en studentsalong, samt en 
butikk som selger utstyr til profesjonelle. For-
bergskog står også bak TL Design, som er en 
norskutviklet serie med neglelakker, tilleggs-
produkter og verktøy, samt TL Spa Design, 
som er kroppspleieprodukter med mineraler 
fra Dødehavet. Nå utvider hun virksomheten 
med produkter til ansikt og hår.

« Helsekostbutikkene får nå 
mange kunder fra parfymeriene 
som begynner med supermat»
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Hun er rektor for Tone Lise 
Akademiet og neglegründer 
med mer enn 20 års erfaring 
fra bransjen. Nå rykker hun 
inn i helsekostbutikkene 
med produkter for hud og 
hår. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Halat Sophie Askari/ 

Tone Lise Akademiet og produsentene

Tone Lise om:
Den spede begynnelsen

– Jeg kommer fra Båtsfjord i Øst-Finnmark, 
og flyttet til Los Angeles som 18-åring. Der 
tok jeg utdannelse som negledesigner. Men 
etter to år måtte jeg bare hjem! Jeg dro først 
nordover, men kontrastene var store mellom 
Båtsfjord og Los Angeles, så jeg endte opp i 
Oslo. Jeg leide meg en plass som negledesig-
ner i Oslo City, i en salong som den gang het 
Panasje. Men fant fort ut at jeg heller ville 
drive for meg selv. 

Min første salong lå mellom Grand Hotel 
og Bristol. Noen kunder begynte å spørre 
om jeg kunne lære dem å legge negler. Jeg 
var først motvillig, men etter hvert som jeg 
fikk ekstremt mye å gjøre, begynte jeg å kurse 
dem. Da jeg så at de trengte mer utdannelse 
enn de korte kursene jeg kunne tilby, reiste 
jeg tilbake til Los Angeles og nettverket mitt 
der, og begynte arbeidet med å lage en skole. 
Tone Lise Akademiet åpnet dørene i 1992.

Tone Lise om:
Tone Lise Akademiet

– Målet med skolen har hele tiden vært å 
forbedre utdannelsen for negleteknikere og 
negledesignere i Norge. Den ble Lånekasse-
godkjent for 14 år siden. For fem år siden ble 
den også NOKUT-godkjent som fagskole – 

som den eneste i sitt slag her til lands. I dag 
er vi også NOKUT-godkjent for makeup-
utdannelsen vår.

Underveis har vi også importert produk-
ter, og har agentur på forskjellige serier og 
spesialprodukter. Vi var de første i Norge som 
lanserte egne neglelakker, og vi har produsert 
mer enn 500 forskjellige farger i løpet av de 
siste 15 årene. 

Tone Lise om:
Neglelakk og trafficking

– Noe av det jeg er mest stolt av er  
Menneskehandel-lakkene våre. Vi kjørte en 
kjendiskampanje mot trafficking i 2005. 
Kampanjen er omskrevet i boken God PR, 
som er en fagbok innen kommunikasjon og 
markedsføring. Anders Cappelen, som skrev 
kapittelet om oss, mente at kombinasjonen 
av neglelakk og prostitusjon var oppsiktsvek-
kende, og helt på kanten av det han kunne 
tenke seg var mulig. Men jeg gjorde det med 
hjertet, og det var veldig givende å jobbe med 
denne kampanjen. 

Jeg er sterkt engasjert i menneskehandel-
saken ennå, og dette gjør det meningsfylt å 
jobbe. Det handler om så mye mer enn bare 
penger og produktsalg.

Tone Lise om:
Mineraler og ørretsæd

– For snart åtte år siden lanserte vi våre første 
spa-produkter. Jeg ble oppfordret til å lage en 
håndkrem, og tenkte at det kunne jeg sikkert 

Møte med Tone Lise Forbergskog:

    Satser på 
naturtrenden

Tone Lises nye hudpleieserie bringer den 
elegante parfymerilooken til helsekostbutik-
kene. Produktene har enkle og beskrivende 

navn.

Dødehavsmineraler og ørretsæd er  
ingredienser i Tone Lises nye hårpleieserie.
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få til! Planen var å lage en produktserie for 
hender og føtter som vi kunne bruke i faget. 
Etter nøye overveielse bestemte jeg meg for å 
benytte mineraler fra Dødehavet. 12 av mine-
ralene i dette havet finnes ingen andre steder 
i verden, og de har en fantastisk virkning på 
huden. Folk reiser jo dit for å ta en kur!

Vi har jobbet oss gjennom hele kroppen, 
og laget produkter for det meste. Til slutt var 
det bare hodet som gjensto. Derfor lanserer vi 
nå pleieprodukter for hår og ansikt.

Ansiktsserien er smal og kompakt, og tref-
fer mange. Vi jobber fortsatt med dødehavs-
mineraler, som vi kombinerer med sertifisert 
økologisk jojoba og sertifisert økologisk 
alfalfa. Hårpleieproduktene inneholder dessu-
ten ekstrakt av ørretsæd! Så vidt vi vet, er vi 
de første som bruker dette ekstraktet, som 
skal virke foryngende på hårsekkene. 

Produktene inneholder ingen kunstige 
parfyme- eller fargestoffer, og skal selges 
i helsekostkjedene Life og Sunkost, samt 
hudpleieklinikker og frittstående parfymerier 
i PHI-kjeden. De har enkle og beskrivende 
navn, slik at folk kan finne fram selv i hyl-
lene, gode dufter og en turkis farge som 
skiller seg ut.

Tone Lise om:
Helsekostmiljøet

– Helsekostbutikkene er veldig opptatt av 
ingredienser, og stiller strenge krav i forhold 
til parabener og dyretesting. De har ingen 
emballasjekriterier, men der har vi til gjen-
gjeld våre egne krav. Alt skal være resirkuler-
bart og nedbrytbart, og vi jobber for å få dem 
til å redusere all den unødvendige emballa-
sjen de har i butikkene. 

Helsekostbutikkene får nå mange kunder 
fra parfymeriene som begynner med super-
mat. Personlig handler jeg mer og mer i disse 
butikkene. Det nytter ikke bare å smøre 
kremer på huden, man må også spise riktig 
for å få flott hud. Det er veldig hyggelige 
folk som jobber i helsekostbutikkene, de er 
jordnære og kan så mye om kroppen. Folk 
kommer inn med problemer, og de er flinke 
til å gi råd.

Tone Lise om:
Naturtrenden

– Det føles veldig riktig å satse på naturlige 
produkter. Men jeg må også oppføre meg 
deretter. Det er et standpunkt som forplikter, 
så det blir ingen injeksjoner på meg. Det er 
vanskelig å snakke om naturlig skjønnhet 
med ansiktet fullt av botox.

Skal salonger og parfymerier henge seg på 

den naturlige bølgen, må de ha naturlige 
produkter. Det som er norsk er ikke dårligere 
enn det som kommer fra Paris, ofte er det 
snakk om de samme kjemikerne.

Tone Lise om:
Kosttilskudd

– Jeg bruker veldig mange av Supernature 
sine produkter, og har alltid med meg  
«shakes» i veska. Særlig går det mye i ulike 
typer «greens» som jeg blander ut med vann, 
samt spirulina eller hvetegress. Dette er pro-
dukter jeg har brukt i rundt ti år, og de gir en 
fantastisk energi! Rice Bran er en annen favo-
ritt, som i tillegg har en god effekt på huden. 
Når jeg jobber så mye som jeg gjør, og det 
forlanges så mye både fysisk og mentalt, må 
jeg fylle på med mye næring. Jeg tar vitami-
ner som styrker hud, hår og negler, og prøver 
dessuten å bli flinkere med «raw food».

Tone Lise om:
Skjønnhetsprodukter

– Jeg er religiøst opptatt av min egen serie, 
og har de siste to årene 
bare brukt mine egne 
produkter for kropp og 
ansikt. Jeg har jobbet 
mye med konserve-
ringsmidler og konsis-
tenser, og har hele tiden 
testet ut laboratorieprø-
ver på meg selv. Pro-
duktene er selvfølgelig 
også testet ut på mange 
andre testpersoner, og 
jeg har prøvd ut noen 
konkurrenter for å se 
hvordan jeg ligger an i 
forhold til dem.

Ellers er jeg veldig glad i Dior sine øyeskyg-

ger, der jeg foretrekker lillatoner kombinert 
med brunt. Jeg bruker 
Buxom lipgloss fra Bare 
Minerals, som gir en 
plumping-effekt på lep-
pene. Sensai by Kanebo 
er gode på pudder 
og foundation. High 
Definition fra Makeup 
Forever, som vi selger, 
er en annen foundation 
jeg liker godt. I tillegg 
bruker jeg Ardell bryn-
pudder og løsvipper.

Nail Strong vitaminer 
fra New Nordic.

Sensai by Kanebo 
har gode pudder og 
foundations.

Tone Lise liker 
godt produktene 
til Supernature.

3 Couleurs øyeskygger i 
brunlige rosatoner fra Diors 
julekolleksjon.

Buxom lipgloss fra 
Bare Minerals.

Tone Lises’ valg:
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RED & NUDE

 

 

FOR NAILS, CHEEKS & LIPS

Beauty Times
Beauty Time!! Nye, delikate farger i dine favorittprodukter fra ARTDECO
Naturlig med Nude

Prøv våre nye Cream Rouge: 2 i 1, en krem rouge til kinnene, og lipgloss til leppene i ett og samme produkt. Pris: 135,–
Hydra Lip Booster: naturlig og skinnende lepper, med et hint av farge – hvilken blir din favoritt? Pris: 165,–
Ceramic Nail Lacquer: Neglelakk med patenterte keramiske partikler. 
En fargecoctail til å bli glad i, velg blant våre 12 nye fargenyanser. Pris: 129,-

ARTDECO fås kjøpt i landets ledende parfymerier. Besøk oss på: www.artdecomakeup.no /         Facebook: Artdeco makeup Norge 



18   Kosmetikk 4•13

«Ladylike» er stikkordet for 
julens hår- og makeup- 
trender. Med matte, røde 
lepper og vakkert oppsatt 
hår er stylingen i boks. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: David Webber/Moroccanoil, Chanel, 

Dior og produsentene

Lancôme
Lancôme har latt seg inspirere av et magisk, 
snødekket landskap med dansende snøfnugg 

og glitrende frost. Sølv og snøhvitt kontraste-
res med klare, rene nyanser av rødt.

Leppestiften L’Absolue Rouge kommer for 
anledningen i et sort lakketui overdrysset 
med krystaller – manuelt satt sammen én for 
én. Den oransjerøde fargen «Rouge Étincelle» 
så dagens lys for første gang i 1955, og er nå 
blitt hentet fram fra skattkammeret.

Neglelakkene som hører til kolleksjonen 
gir en frosset eller sukret effekt, som er helt i 
tiden nå. Denne typen strukturlakk er også 
nylig blitt introdusert i parfymerikjeden 
Kicks’ egen makeupkolleksjon. Det er få 
områder innen makeup som viser like stor 

innovasjonstakt som negleprodukter gjør, 
og disse lakkene tørker til en ru og sukret 
overflate som glimter i lyset.

Holdbare og glitrende kremøyeskygger, et 
delikat skimmerpudder, og en maskara med 
glitrende sølveffekt kompletterer julelooken 
fra Lancôme.

Chanel
Rubinrøde negler og fløyelsmatte lepper er 
to av julens nyheter fra Chanel. Det er nem-
lig de helt matte leppestiftene som er mest 
trendy i øyeblikket – i alle fall på catwalken. 
Le Vernis i nyansen «Rouge Rubis» matcher 

atrender

Elegant julefest

Julens lekre makeupkolleksjon fra Chanel. Noen av sesongens Chanel-nyheter.

Illusion 
d’Ombre nr. 
837 Fatal 
fra Chanel.

L’Absolue Rouge nr. 
189 Rouge Étincelle 
fra Lancôme.

Dior drømmer om 
Solkongens slott Versailles.

Elegant julelook fra Dior.
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Elegant julefest
leppestiften Rouge Allure Velvet i fargen «La 
Précieuse» perfekt. 

I tillegg satser Chanel på brune eller 
plommefargede nyanser til øynene. Illusion 
d’Ombre er en holdbar kremøyeskygge som 
gir en glitrende effekt, mens Ombres Matelas-
sées de Chanel er et skrin med fem anvende-
lige og tidløse nyanser. Bronsefarget eyeliner 
og glitrende maskara fullfører den feststemte 
looken, som Chanel har kalt «Nuit Infinie».

Dior
«Golden Winter» er navnet på Diors vakre 
julekolleksjon. Tenk deg en julaften på Ver-

sailles med overdådig gull og perlemor!
Et skimrende pudder i rosa eller gult gull 

gir glød til kinnbena og dufter svakt av 
parfymen J’Adore. Diors velkjente Diorific 
leppestifter og neglelakker kommer i anled-
ning julen med små perlemorpigmenter som 
gir metallisk glans. 

Til neglene finnes det dessuten en gyllen 
lakk som overstrøs med ørsmå perler, slik at 
manikyren blir tredimensjonal. Dior er ikke 
først med denne idéen, men gjennomfører 
med stil.

Vernis in Love nr. 071 Étincelle 
d’Argent og nr. 520 Étincelle de 
Neige fra Lancôme. 

Highlighter Rose 
Étincelle fra Lancôme.

Sugar Lacquer i nyansen 
Moondust fra Kicks.

Diorific Perfumed 
Illuminating 
Powder fra Dior.

Diorific Jewel 
Manicure Duo 

fra Dior.

Pure Color High 
Intensity Lip Lacquer 
i nyansen Hot Cherry 

fra Estée Lauder.
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Sofistikerte håroppsetnin-
ger passer helt perfekt til 
den «voksne» og 1940-talls-
inspirerte stilen som preger 
trendbildet nå. 
På høstens kolleksjonsvisninger fra Dolce & 
Gabbana, Carolina Herrera, Roland Mouret, 
Loewe og Badgley Mischka så vi hår som 
glatt kunne sklidd inn i en Hitchcock-film av 
den litt skumle sorten.

– Hos Badgley Mischka ble håret bak 
i nakken enten flettet, eller satt opp i en 

svinenakke. På kronen var det overdrevent 
volum, sier Kevin Hughes, som er kursan-
svarlig hos Moroccanoil. 

Hårstylister fra dette selskapet jobbet back-
stage på en rekke store visninger. Ikke bare 
hos Badgley Mischka, men også hos Carolina 
Herrera, der 1940-tallsreferansene var enda 
mer iøynefallende. Designeren viste ermefa-
songer, midjer og skjørtelengder som tydelig 
var inspirert av krigstidens snitt. Håret spilte 
på de samme referansene, og var rullet stramt 
og elegant inntil hodet. 

atrender

   Sesongens flotteste 

festfrisyrer

Carolina Herrera viser 
1940-tallsstilen med 
stramt opprullet hår.

Badgley Mischka med to 
lekre varianter på oppsatt 
hår: svinenakke eller flettet.
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Glow Time BB Cream er en mineralbasert makeupkrem 
som kombinerer foundation, concealer, solbeskyttelse og 
pleie i ett. Perfekt for den travle kvinne!
Kr 690,-

Perfekt resultat med 
Glow Time BB Cream

Best i test!

ji annonse kosmetikk2.indd   1 05.10.12   10:45



Sesongens hotteste hårfar-
ger vises på tre av verdens 
kuleste «it-jenter»: Ella 
Waldmann, Mary Charteris 
og Langley Fox.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: L’Oréal Professionnel

Frisørleverandøren L’Oréal Professionnel 
velger å fokusere på tre såkalte «it-jenter» når 
de presenterer høstens nye fargekolleksjon. 

«It-jentene» er kjent for deres unike stil og 
egenart, og representerer dagens trendsettere. 
Faktisk er disse unge kvinnene fullt på høyde 
med Hollywood-kjendisene når det gjelder 
å påvirke moten. Siden motebildet demo-
kratiseres, springer trendene ikke bare ut fra 
motevisningene, men også fra gatebildet og 
det som rører seg på den røde løper. 

Har du ikke tidligere lagt merke til dette 
trekløveret, bør du gjøre det nå!

1. Silver Blonde
Dette er den nye smarte blonde fargen. Vi 
ser den på kjendiser som Carey Mulligan og 
Miley Cyrus, samt på catwalken hos navn 
som Nina Ricci og Loewe. 

Den platinablonde nyansen beveger seg fra 
intens grå til subtil sølv, og kombineres gjerne 
med en voluminøs chignon som både er lett 
og moderne. 

Ella Waldmanns hår er farget i en lys blond 
basefarge med striper i grått og sølv. Den 
blonde fargen er mørkere ved røttene og 
lysere i lengdene. Teknikken kalles Sombré, 
og er en mykere versjon av den klassiske 
Ombré. Den skaper dybde og et herlig farge-
spill i håret.

Som et komplement til den sølvblonde far-
gen, har hårstylist Odile Gilbert valgt å samle 
håret til Ella Waldmann i en høy oppsetning 
som både er retropreget og moderne.

2. Icy Brown
Denne sesongen skal brunfargene være kalde 
og kjølige. Trenden beveger seg fra mørk 

ahår

Ella Waldmann er en fransk skuespiller 
og sanger som har deltatt i kampanjer for 
Cartier og Hermès. Med sitt nordiske utse-
ende spås hun å bli en filmstjerne.

Odile Gilbert er et ikon innen-
for hårstyling, og jobber på de 
mest prestisjetunge mote- 
showene. Hun har et tett 
samarbeid med Jean Paul 
Gaultier, og gjorde dessu-
ten håret i filmen «Marie 
Antoinette».

Langley Fox Hemingway er en 
amerikansk illustratør som blant annet 

har jobbet for Louis Vuitton og Marc Jacobs. 
Hun har også vært modell for magasiner 

som Grazia og Foam.

Metallisk magi
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askebrun til lys og kald kastanje. Kombinert 
med en bob – som er kåret til årets klipp 
av The New York Times – er denne iskalde 
brunfargen en nyhet. Ifølge hårstylist Odile 
Gilbert finner vi bob-klippen absolutt overalt 
denne sesongen. Det er kombinasjonen av 
de grafiske formene og den metallisk brune 

fargen som gjør frisyren spesiell.

3. Rose Gold
Rose gold er kanskje den hotteste hårfargen 
for tiden. Denne blonde kobber-møter-apri-
kos-nyansen er en ny vri på jordbærblond. 
Hollywood-stjernen Jessica Chastain kombi-

nerer denne hårfargen med retro-inspirerte 
bølger, og den er også observert på catwalken. 

For å skape denne frisyren, har Odile Gil-
bert satset på en dobbeltekstur-effekt: Håret 
til Mary Charteris er stylet glatt ved hårrøt-
tene og krøllete eller bølgete i lengdene. 

Mary Charteris er en britisk DJ og modell som kan telle Kate Moss og Stella 
McCartney blant sine nære venner. Hun har aristokratisk bakgrunn, og har gjort 
flere store modelljobber. I tillegg har hun samarbeidet med kjente motenavn som 
Louis Vuitton og Jason Wu.

EXCLUSIVE DISTRIBUTOR SWEDEN
Please contact WEGA Beauty for further information.

sales@wegabeauty or +45 2898 9250

Lait-Crème 
Concentré
Et multifunktionelt 
produkt til alle hudtyper.
Elsket af makeupartister og celebrities over hele verden. 
Lait-Crème Concentré kan anvendes som daglig fugtigheds-
creme, den er perfekt som base for makeup, som rense-
creme, fugtmaske, efter barbering samt mod hudirritationer. 
Ideel til alle der ønsker en ensartet, fugtmættet, glat og blød 
hud. Lait-Crème Concentré efterlader huden silkeblød, 
irritationer lindres og alle tegn på tørhed forsvinder.
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Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kalahari, African Botanics og  

produsentene

KOSMETIKK møtte Carina Franck da hun 
nylig besøkte Oslo for å presentere hudpleie-
nyheter fra Kalahari, et spa-konsept som hun 
lanserte i 2010. 

– Kalahari finnes i dag i 12 land, inkludert 
Norge, og står spesielt sterkt i Tyskland og 
Sverige. Det finnes et Kalahari flaggskip-spa 
i byen Falkenberg på den svenske vestkys-
ten, forteller Franck, som er grunnlegger og 
direktør for Kalahari Spa International. Hun 
står i tillegg bak det kosmesøytisk orienterte 
hudpleieselskapet Nimue Skin Technology.

Carina Franck vokste opp på en gård nær 
Uppington i Sør-Afrika, helt i utkanten av 
Kalahari-ørkenen. Den strekker seg opp til 
ekvator, og dekker store deler av Botswana, 
i tillegg til landområder i Namibia og Sør-
Afrika. 

Franck fattet tidlig interesse for den røde 
sanden og de spesielle ørkenvekstene, og ser 
det som sin oppgave å bringe Afrika til spa-
industrien.

– Ørkensand inneholder finmalte halvedel-
stener, og kan blant annet brukes til eksfoli-
ering og massasje. Rooibos-te, baobabolje og 
ekstrakt av jerikorose er andre interessante 
hudpleieingredienser fra det sørlige Afrika. 
Men mest spennende er nok naturlig høstet 
marulaolje, som går for å være 50 prosent 
mer kraftfull enn arganolje når det gjelder 
å bekjempe frie radikaler, sier Franck, som 
har engelsk som andrespråk. Morsmålet er 
afrikaans. 

Marulaolje utvinnes fra fruktkjernene 
til marulatreet. Den har en klar, lysegul farge 
og nøtteaktig duft. Oljen har blitt brukt til 
både skjønnhetspleie og matlaging i det sen-
trale og sørlige Afrika i mange hundre år.

Den anses som et godt alternativ til 
arganolje og andre mykgjørende planteoljer, 
og dukker nå opp i en rekke forskjellige 
hudpleieprodukter. The Body Shop satser for 
eksempel stort på marulaolje, som de kjøper 
fra et kvinnedrevet kooperativ i Namibia. 
Oljen brukes i flere Beautifying Oils og 
makeup-produkter.

Et annet selskap som satser på marulaolje er 

African Botanics, som har en hel produktserie 
basert på denne oljen. I motsetning til det 
man kanskje skulle tro, er dette et amerikansk 
selskap. Det ble lansert i Los Angeles i 2012 
av Craig og Julia Noik. Paret kommer fra 
Malibu, men har sterke røtter og forbindelser 
til Sør-Afrika.

African Botanics bruker naturlig høstet, 
kaldpresset marulaolje kombinert med andre 
planteingredienser som er sanket i den sør-
afrikanske fynbos-regionen. Fynbos er kjent 
av botanikere verden over for sitt rike og 
komplekse planteliv. 

– Den siste hudpleietrenden i USA er 
afrikanske ingredienser! Dere må bare tro 
meg, sier Kalahari-gründeren Carina Franck 
med innlevelse. 

Utsagnet bekreftes av Nina Green fra 
Belle Époque, som driver nettbutikken My 
Beauty Avenue og er norsk agent for African 
Botanics. 

– Afrika har helt unike naturressurser. For 
tiden skrives det mye om marulaolje og andre 
afrikanske hudpleieingredienser i mote-
magasiner som Harper’s Bazaar. Det sies at 
marulaolje er den nye arganolje, sier Green, 

aHudpleie

Afrikanske 
skatter
– Vend blikket mot Afrika, og de fantastiske hudpleie- 
ingrediensene dette kontinentet har å tilby, oppfordrer  
Carina Franck, som har grunnlagt spa-konseptet Kalahari.
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African Muti Mud Mineral Body Scrub og 
Pure Marula Oil fra African Botanics.

Kalahari har lansert en naturlig og pris-
vennlig hudpleieserie som supplerer de 
eksisterende spa-produktene til kropp.

Hudpleieindustrien er i ferd med å oppdage Afrika.

Det sørlige Afrika byr på mange spennende plantestoffer og ingredienser.

Carina Franck fra Kalahari.
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Ny og eksklusiv serie med hudpleieprodukter fra 
Nilens jord. De bærende elementene i serien er 
viktige vitaminer, mineraler fra plankton og rene 
naturlige oljer. Alle produktene i serien tilfører 
huden fuktighet og naturlig pleie. Huden styrkes 
og resultatet er en herlig følelse av velvære, som 
kjærtegn til huden din.
Serien er velegnet til alle hudtyper.
Hudpleie fra Nilens jord er uten parfyme
og parabener, naturligvis.

HUDPLEIE 
MED HOLDNING

www.nilensjord.no
følg oss på: 
www.facebook.com/nilensjordnorge
@nilensjordnorge

SKIN CARE - KOMPLETT ANSIKTSPLEIE

som tilbringer mye tid i Los 
Angeles.

Rettferdig 
handel er et 
viktig stikkord for 

disse selska-
pene, sammen 
med miljøbe-
vissthet. Både 
African Bota-
nics, Kalahari 
og The Body 
Shop er opptatt 
av å ta vare på 
ressursene og gi 
noe tilbake til 
lokalsamfunnet. 

– Det gir en god følelse. At man ikke bare 
tar og tar, men også gir noe tilbake, sier Nina 
Green, som er agent for African Botanics.

Carina Franck fra Kalahari forteller at 
hun donerer fem prosent av omsetningen 
til medisinske prosjekter og skoleprosjekter 
i Sør-Afrika. Det er åpenbart at hun bruker 
mye tid og krefter på disse kvinneorienterte 
prosjektene, og hun viser et stort og glødende 
engasjement når hun forteller om dem. 

Samtidig er hun stolt over å ha inngått et 
samarbeid med universitetene i Pretoria og 
Johannesburg. Blant annet har hun utviklet 
en Wellness-te sammen med den anerkjente 
professoren i botanikk, Ben-Erik Van Wyk. 

– Samarbeidet med universitetene inne-
bærer at de tradisjonelle planteingrediensene 
blir forsket på. Vi får kunnskap om vekster 
som de sør-afrikanske stammefolkene har 
brukt i århundrer, og mye av folketroen blir 
vitenskapelig bekreftet. Gjennom Kalahari 
kan vi bringe disse vekstene til verden. Men 
vi benytter bare planteingredienser som er 
typiske for denne delen av Afrika, og som 
mange allerede kjenner til. Jeg vil ikke avsløre 
stammehemmeligheter, forsikrer hun. Rooibos-te er et kjent produkt fra dette 

området.

The Body Shops 
serie med 
Beautifying 
Oils inneholder 
blant annet 
marulaolje.

Organic Shea Butter bodylotion med 
marula- og baobabolje fra Greenscape.
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Hydromassage er den nye trenden innen 

helse og velvære i USA og store deler av Europa, og nå er den endelig kom-

met til Norge. Denne ubetjente massasjesengen er mye brukt av trenings-

sentre, spa-klinikker og kiropraktorer. Hydromassage bruker revolusjonerende 

teknologi som gjør massasjen mer effektiv og brukeren kan beholde klærne 

på. Dette ser ut til å være en suksessfaktor i en stadig mer hektisk hverdag.

Norske treningssentre og velværebedrifter kan allerede nå vise til gode tall og 

tilbakemeldinger fra kundene sine og det ser ut som nordmenn elsker Hydro-

massage. Hvem ønsker seg ikke en rimelig og kjapp, men effektiv massasje 

etter en hard treningsøkt? Å kunne svippe innom et ubetjent hydromassage-

studio på vei hjem fra en lang dag på kontoret høres jo fristende ut? 

Hva er Hydro-
massage?
n  Hydromassage er et innovativt og 

profesjonelt massasjeverktøy, som gir 
en kraftig og avslappende massasje 
med varmt vann under trykk.

n   Hydromassage leverer markedets kraf-
tigste massasje. 

n   Et unikt åpen design for komfort og 
«alle-sider-av-kroppen» massasje.

n   Man kan legge inn ubegrenset med 
forhåndsinnstilte program.

n   Mulighet for å legge inn over 17.000 
brukerdefinerte programmer.

n   Vann-gjennom-luft teknologi for 
maksimalt trykk. 

n   Bruker ligger tørt og trenger ikke kle 
av seg.

n   Tåler konstant bruk gjennom hele 
døgnet med det inkluderte kjølesys-
temet. 

n   Tidseffektivt. 15 minutter tilsvarer en 
time med dyp manuell massasje.

n  Touchscreenen gir brukeren mulighet 
til å høre på musikk eller se en film 
under massasjen. 

n   Vanntemperatur opp til 41 grader. 
n  Stor og meget brukervennlig touch-

screen sørger for enkel administrering 
av massasjen. 

n   JTL Enterprises har produsert 
vannmassasje-senger i over 20 år, og 
er den soleklare markedslederen.

Solumsmoen  
Helse og Velvære 
Karin Solumsmoen driver et helse & 
velværesenter i idylliske og naturskjønne 
omgivelser i Sigdal. Hydromassage har 
blitt svært godt mottatt av Karins kunder 
og har vist seg å bli en stor suksess for 
senteret.
 
Kundene kommer igjen og igjen for 
behandling, og det har vist seg at måneds-
kort er svært populært.  
Karin rapporterer om kunder med kroniske 
ryggplager som sier de har fått en bedre 
hverdag med Hydromassage. 
«Etter mange år med massasje er det godt 
å få litt avlasting!», sier Karin, som delvis 
investerer i sengen for å få avlastning for 
egne fingre og ledd. 

Solumsmoen Helse og Velvære
www.solumsmoen.no
Tlf: 917 44 057

Annonse
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Rause vareprøver er en  
viktig del av suksessopp-
skriften til amerikanske 
Kiehl’s. Nå har de åpnet 
butikk i GlasMagasinet.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristine Rødland og Kiehl’s

Kiehl’s har mange kriterier når de åpner 
butikker, og gjør alt de kan for at de nye 
utsalgsstedene skal likne mest mulig på den 
originale Kiehl’s-butikken i New York. Et 
skjelett i hvit laboratoriefrakk er alltid på 
plass. Butikkpersonalet går også kledd i hvite 
frakker for å spille på selskapets apotekopp-
rinnelse.

Kiehl’s begynte sine dager som et homøo-
patisk apotek i East Village på Manhattan. 

I apoteket lagret de urter og røtter, som de 
brukte til å blande sammen tinkturer og 
remedier til hver enkelt kunde. De jobbet 
med resepter og formler fram til 1960-tal-
let. Da tok Aaron Morse over firmaet fra 
faren, Irving Morse, og gradvis begynte det 
moderne Kiehl’s å ta form. 

– Aaron Morse forandret dette firmaet. 
Han brukte apotekerfaringene til å skape 
kosmetiske produkter, og vi selger fremdeles 
mange produkter som er formulert av ham, 
sier Cammie Cannella, som har 20 års erfa-
ring fra Kiehl’s. Hun er selskapets offisielle 
talsperson, og besøkte Oslo i anledning 
butikkåpningen.

Cannella husker da Kiehl’s bare var den 
ene butikken i New York. Hun begynte å 
jobbe der på anbefaling fra en venninne, fordi 
hun var tiltrukket av glamouren i kosmetikk-

bransjen. Men denne butikken var overhodet 
ikke glamorøs. Tvert imot var den temmelig 
nedslitt – uten skilt på døra, og med sprekker 
både her og der. 

– Jeg var usikker på om det var det rette 
stedet for meg. Men det var alltid fullt av 
kunder der, og det føltes veldig kult. Jeg fant 
ut at jeg ville være en del av det miljøet, sier 
hun.

I 2001 åpnet Kiehl’s i San Francisco, som 
den første byen utenfor New York. Det var 
kundene som ønsket at de skulle komme. 
Butikkåpningen kom året etter at Kiehl’s ble 
solgt til kosmetikkgiganten L’Oréal. 

– Det var ikke noe oppkjøp, for Morse-
familien valgte selv ut den nye eieren. Salget 
var en dyd av nødvendighet, for hvordan 
kunne vi si at vi brydde oss om kundene når 
vi ikke kunne møte deres mest basale behov? 

Kiehl’s hadde på dette tidspunktet vokst så 

Kiehl’s til Norge
Cammie Cannella besøkte Oslo da Kiehl’s åpnet i GlasMagasinet. Fra før forhandles merket i Gimle Parfymeri.



Kosmetikk 4•13 29

mye, og blitt så etterspurt, at Morse-familien 
ikke lenger klarte å holde tritt. 

Med L’Oréal på laget ble det mer penger 
til ekspansjon og utvikling, og det ble åpnet 
butikker i raskt tempo. Allerede i 2002 eta-
blerte de seg i Storbritannia, og Cannella sier 
at det fremdeles finnes vekstmuligheter både 
der og i USA. 

– Nå åpner vi også opp i Israel, og vi har 
planer for Kina og Brasil. Vi vil slå røtter, sier 
hun.

Både kunder og ansatte var skeptiske 
da Morse-familien solgte til L’Oréal. Men det 
gamle apotekerfirmaet har klart å holde på 
mange av sine særtrekk. 

Skjelettene er i butikkene fordi det stod et 
slikt skjelett i den opprinnelige Kiehl’s-butik-
ken. Konsultasjonsbordet, der kundene får 
gratis veiledning, er et annet viktig element 
i butikkene. Her kan kundene ta og føle på 
produktene. I stedet for å annonsere, deler 
de rundhåndet ut produktprøver i sjenerøse 
størrelser, slik at kundene kan anbefale dem 
til sine venner.

– L’Oréal virker så annerledes enn oss 
sett fra utsiden, med sine kostbare reklamer 
og modeller som talspersoner. Men de har 
ikke prøvd å forandre oss. Tvert imot har de 
vært ydmyke, og sagt at de vil lære av det vi 
gjør. Både Kiehl’s-kontoret og laboratoriet 
er adskilt fra den øvrige virksomheten til 
L’Oréal. De bruker mest penger av alle på 
forskning, og våre interesser møtes der. På 
mange måter er vi juvelen i L’Oréal-kronen, 
sier Cammie Cannella.

Hun forteller at Morse-familien nå har 
trukket seg helt ut, men får gratis produkter 
så lenge de lever.

Sverige har hatt Kiehl’s siden 2006, 
og de har etter sigende lenge ønsket å åpne 
opp i Norge. Men det har tatt tid å finne det 
riktige lokalet. Valget falt til slutt 
på GlasMagasinet, som nå har 
fått en liten butikk i ekte Kiehl’s-
stil, der både mursteinsveggene, 
lysekronen og skjelettet «Mr. 
Bones» er på plass.

På åpningsdagen stod det en 
blankpolert Harley Davidson 
parkert inni GlasMagasinet. Også 
dette er typisk Kiehl’s.

– Aaron Morse satte en Harley 
Davidson i butikken for at men-
nene skulle få noe å se på mens 
konene handlet. Det fungerte så 
godt at det nå står vintage motor-
sykler i flere av våre butikker, sier 
Cammie Cannella. Hun anslår at 30 
prosent av kundene i USA er menn.

– Det skyldes ikke bare motor-

syklene, men like mye produktene. Hvis 
mennene liker produktene, vil de holde seg 
til dem. Vi har en fyldig barberkrem laget av 
Aaron Morse som gir en komfortabel barbe-
ring. Høvelen glir lett over huden, og denne 
kremen gir oss mange mannlige kunder. 
Noen vil bare bruke de produktene vi 
formulerer spesielt for menn, mens andre 
er åpne for å prøve vanlige produkter, 
sier hun.

Kiehl’s har et langsiktig perspektiv 
på sine produktlanseringer, og kommer 
ikke med nyheter i tide og utide. Klassike-
ren Creme de Corps ble lansert på 1980-tal-
let, og er fremdeles en soleklar favoritt 
for mange. Den gule fargen kommer fra 
betakarotenet som finnes i kremen, og man 
må gi den tid til å trekke inn i huden. Ellers 
havner den i klærne.

– Vi bruker ingen fyllstoffer eller unødven-
dige ingredienser. Forpakningene er enkle, i 
stedet legger vi kostnadene i selve produktet, 
sier Cannella. Hun forteller at Kiehl’s har 
mange kjendisvenner, men ingen betalte 
talspersoner. 

– Kjendisene velger selv å bruke Kiehl’s – 
og de velger selv å snakke om det. Sarah 

Kiehl’s historie
1851: Forgjengeren til Kiehl Pharmacy, Brunswick Apotheke, 

åpner dørene i East Village i New York.

1894: Lærlingen John Kiehl kjøper apoteket og omdøper det til 

Kiehl Pharmacy.

1921: Lærlingen Irving Morse kjøper apoteket fra John Kiehl, 

som pensjonerer seg.

1961: Aaron Morse tar over firmaet fra faren Irving Morse, og 

introduserer stadig flere produkter, inkludert Calendula Her-

bal Extract Toner, som fremdeles finnes i sortiment i dag.

1970: Morse-familien begynner å dele ut sjenerøse produktprøver til kundene.

1988: Datteren Jami Morse Heidegger tar over firmaet, og gjør det populært blant trendsetterne. 

Hun åpner opp i varemagasinene Neiman Marcus, Barney’s, Bergdorf Goodman og Saks Fifth 

Avenue, samt i Harvey Nichols i England. 

2000: Jami Morse Heidegger selger til L’Oréal, og Kiehl’s ekspanderer internasjonalt.

Den opprinnelige, ene butikken i New York, 
med Aaron og Irving Morse.

Calendula Herbal 
Extract Toner inneholder 

hele blomsterblader.

Populære Creme de 
Corps finnes nå i flere 
varianter.
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Jessica Parker, Chloé Sevigny og Zoe Kravitz 
bruker våre produkter. Jeg husker at faren til 
Zoe, Lenny Kravitz, pleide å handle i butik-
ken da jeg jobbet der på 1990-tallet, sier 
Cammie Cannella, og minnes sin egen tid 
som butikkansatt med vemod og glede:

– Vi kan aldri gjenskape det vi hadde i den 
ene butikken. Det var magisk, sier hun.

silver
L I N E S

Leverandør av utstyr og 
forbruk innen helse og 
velvære.

•  Behandlingsbenker
•  Arbeidstoler og trillebord
•  Slipemaskiner
•  Hårfjerningsutstyr
…pluss mye mer!

Se vårt utvalg på 

www.silverlines.no

3 antiage-
produkter 
1. Powerful-Strength Line 

Reducing Concentrate med 10,5 

prosent L-Ascorbic Acid (vitamin 

C). Produktet er uten vann, og 

selges i en brun pumpeflaske for 

å holde C-vitaminet stabilt.

2. Midnight Recovery Concentrate med en 

blanding av essensielle oljer og plante-

oljer. Produktet kom i forkant av trenden 

for ansiktsoljer, og kan med hell kombine-

res med vitamin C-konsentratet.

3. Super Multi-Corrective Cream, et nytt 

antiage-produkt som inneholder fragmen-

tert hyaluronsyre, jasmonsyre og ekstrakt 

av bøketre.

Innredningen gjør Kiehl’s til en butikk litt utenom det vanlige.
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Nettstedet House of Beauty 
er Dermanors nye tilbud 
innen e-handel. Kunden 
handler via hjemmesiden til 
sin lokale hudpleieklinikk.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Decléor

– Dette er banebrytende både for Dermanor 
og bransjen. Markedet er i endring, og vi må 
utvikle oss, sier administrasjonssjef Reidar 
Ottesen. Han presenterte den nye nettbutikk-
løsningen for sine forhandlere på Dermanors 
inspirasjonsdag i september, og oppfordret 
dem til å slutte seg til ordningen allerede fra 
begynnelsen.

– Dette er et spleiselag som kan løfte hele 
bransjen!

Den nye løsningen gjør det mulig å selge 

merker som Decléor, Matis, Carita og MD 
Formulations via autoriserte forhandlere på 
internett – med muligheter for gode  
kampanjekjøp og andre fordeler for kunden.

I likhet med resten av faghandelen, lar 
nemlig hudterapeutene seg irritere av uautori-
serte nettbutikker som selger billige varer og 
«snylter» på deres fagkompetanse. Det påstås 
at disse aktørene har liten kontroll på varene, 
som i verste fall kan være annenrangs eller 
falske. Med den nye nettbutikkløsningen kan 
kunden handle trygt. 

Hudpleieklinikkene legger inn en 
link på sine hjemmesider som knytter dem 
sammen med dataverdenen til Dermanor. 
Ved å klikke på linken, ledes kunden sømløst 
inn i den nye nettbutikken, der hun gjen-
nomfører nettkjøpet på vanlig måte. Men 
hun skal hele tiden oppleve at hun handler 
gjennom sin lokale hudpleieklinikk. 

Den nye dataløsningen gjør det mulig å 
selge varer via nettet til eksisterende klinikk-
kunder – og i tillegg legge grunnlaget for 
nye. Mange kvinner synes det er enkelt og 
bekvemt å handle hudpleie på nettet, og da 
blir dette tilbudet en ekstra service.

Et viktig poeng er at hudpleieklinikkene 
slipper å håndtere innbetalinger, plukking 
av varer, pakking og forsendelser til kunden. 
Dette tar Dermanor seg av. Men klinik-
kene får en automatisk avregning og mottar 
oppgjør for salget.

–  Skal den profesjonelle delen av bransjen 
utvikle seg, må vi ta nye grep. Dette er et 
slagkraftig alternativ rettet mot forbruker, 
som får en trygg handel koblet med råd og 
veiledning. Vi kan fordele kostnadene på 
mange, og har laget en ekstremt brukervenn-
lig løsning, sier Reidar Ottesen fra Dermanor. 

 

Dermanor 
satser digitalt

Nå kan man kjøpe 
Dermanor-produkter via 
autoriserte forhandlere 
på internett.
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Helena Christensen var  
hedersgjest da Beauté  
Pacifique inviterte til  
verdenslansering av  
Serum Paradoxe i Oslo.
Tekst: Kristine Rødland

Foto: Morten Rakke/Beauté Pacifique

Mange gjester benyttet sjansen til å la seg 
fotografere med den vakre goodwill-ambassa-
døren, som var supermodell på 1990-tallet. 

Hjertelig til stede var også Flemming 
Christensen, som er gründer og administre-
rende direktør i selskapet, og konen Margith 
Asler. Hun har spilt en viktig rolle for for-
retningsutviklingen, og har gjennomført flere 
oppkjøp som har hjulpet den danske hud- 
pleieprodusenten opp og fram. 

Flemming Christensen har bakgrunn som 
ingeniør, og har tidligere hatt en lederstilling 
innen medisinsk elektronisk industri. Han 
har utviklet og jobbet med hjernescannere i 
flere år. Et nøkkelprodukt for Beauté Paci-
fique er da også en ultralydscanner som kan 
måle aldersforandringer i huden. 

– Ved hjelp av dette apparatet kan man tall-
feste hudens biologiske alder, og i tillegg måle 
hvordan pleieproduktene påvirker huden, 
forklarer Flemming Christensen.

Beauté Pacifique finnes nå i 15 forskjellige 

land. Nyheten Serum Paradoxe spiller på «det 
franske paradoks»: i visse områder i Frankrike 
har man færre tilfeller av hjerte og karsyk-
dommer, noe som skyldes enkelte gunstige 
stoffer i rødvin. 

– Resveratrol og procyanidin virker som 

antioksidanter, og kan forlenge cellenes livs-
syklus. Serumet inneholder disse stoffene, og 
gir både en strakseffekt og en langtidseffekt. 
Mange synes også at det hjelper mot rosacea, 
sier Flemming Christensen. 

Helena Christensen flankeres av (fra venstre) Nerina Gakovic, Leif F. Andersen, Monika Andersen, Stig Østereng og 
Helle Forsberg fra Aponor.

Stjernetreff

Flemming Christensen holder sin presentasjon.

Gjestene var en god blanding av stylister, 
kjendiser, bloggere og bransjefolk.

Margith Asler deler bord med Helena 
Christensen.



Finnes på de fineste spa, salonger og resorts over 

hele verden.

www.kerstinflorian.se

Fokus lysere hud 
Bleker pigmentflekker og gir en klar hud. 
Denne kraftfulle sammensetningen inneholder 
Acti-5 Brightening Complex – en kombinasjon 
av hudlysnende midler fra planter og doku-
mentert virksomme ingredienser som sam-
men bidrar til å hemme melaninproduksjonen 
og gir en strålende, klar hud. 

Correcting Skincare er en komplett serie av 
medisinske hudpleieprodukter som gir løs-
ningsfokuserte, målrettede resultater for alle 
hudtyper. Correcting Skincare gir raske og 
synlige resultater for langvarig velvære og 
sunnhet.

Bruk Brightening Facial Treatment som en del 
av din helhetlige skjønnhetspleie.

www.facebook.com/kerstinflorianhudvard
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L’Oréal Paris har åpnet 
konseptbutikk midt på Karl 
Johans gate i Oslo.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kristine Rødland og Kim Granli 

Photography/L’Oréal Paris

– Dette er en merkedag, sier administrerende 
direktør i L’Oréal Norge, Birger Stensland, til 
KOSMETIKK under åpningen. 

L’Oréal Paris er ikke bare Norges, men også 
verdens største kosmetikkmerke. Den nye 
butikken har spesialtilpasset interiør, bredt 
utvalg av farger og produkter, samt tekniske 
løsninger som gjør det enklere for kundene å 

finne de produktene som passer best.
– Vi tilbyr luksusprodukter til en tilgjenge-

lig pris, og selv om vi er sterke i dag, tror vi at 
potensialet er mye, mye større. Vi vil skape en 
spennende handleopplevelse og gi inspirasjon 
og handleglede, for vi ser at mye av handelen 
forsvinner ut av landet, sier Stensland. 

Butikken har et spesielt godt utvalg i 
makeup. Fargene eksponeres i sin fulle 
bredde, og det er brakt inn flere produkter 
som ellers ikke er i salg i Norge. 

– Vanligvis har vi én og en halv hyllemeter 
å boltre oss på, men her er det plass til mye 
mer, sier han.

Det finnes allerede en liknende konsept-
butikk i Stockholm, men den er inne i et  

kjøpesenter, og Stensland er stolt av den 
sentrale plasseringen på gateplan. Han har 
imidlertid ikke planer om flere butikker.

Butikkpersonalet har fått grundig opplæ-
ring, og har god kjennskap til hele sortimen-
tet. De skal hjelpe kundene å finne riktige 
produkter og nyanser. Butikkinteriøret er 
spesialtilpasset, og skal gjøre det enkelt for 
kundene å orientere seg. 

L’Oréal Paris er en del av L’Oréal-gruppen. 
Historien begynte i 1909 med forskeren og 
kjemikeren Eugène Schueller, som kom-
ponerte hårfarger for frisørsalonger i Paris. 
Selskapet har laboratorier over hele verden, 
og har de siste årene investert stadig mer i 
forskning. 

– Vil skape handleglede

Den nye konseptbutikken er sentralt plassert på gateplan.

Makeup-sortimentet får bred eksponering.

Birger Stensland, 
administrerende 
direktør i L’Oréal 
Norge.

Stylist Storm Pedersen flankert av Melicka Sepehr og 
Hanne Lundby, som begge jobber i butikken.

Hårsprayen Elnett, maskaraen Volume 
Million Lashes og ansiktsoljen Nutri 
Gold finnes alle i butikken.
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aprofil

– Jeg ønsker å skape en helhetlig og 
sanselig opplevelse som ikke bare 
involverer skjønnhetsprodukter, 
men også filmer, bilder og musikk, 
sier den unge gründeren Alexander 
Eggum.
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– Navnet Sprekenhus stammer fra min 
oldefar i Nord-Norge. Det er et spesielt navn 
med lange tradisjoner, sier Alexander Eggum 
til KOSMETIKK. 

Skjønnhetseventyret startet en fuktig høst-
kveld i London, da han skulle ut på bytur. 
Han kledde seg opp og stylet håret, men slet 
litt med å få de viltre lokkene helt på plass. 

– En kompis fra Italia dro da fram en 
flaske med 100 prosent ren arganolje fra 
Marrakesh. Oljen roet veldig godt ned håret 
mitt, som har en frizzy og krøllete look. Jeg 
ønsket å dele denne hemmeligheten med 
flere – gjøre det litt skikkelig og lage et eget 
varemerke rundt det, forteller han.

Siden den høstkvelden har det gått i ett. 
Eggum tok fatt på arganolje-prosjektet 
allerede i studietiden, og skaffet seg på denne 
måten sitt eget business-case. Timingen var 
god, for ikke lenge etterpå ble det en mega-
trend for oljebaserte hårpleieprodukter.

– Jeg har jobbet med produktutvikling, 
salg, markedsføring og distribusjon. Laget 
filmer, fotografert og fått i stand interessante 
samarbeid med flinke mennesker og kjeder. 
Det er viktig å jobbe tett på bloggere, redak-
tører og andre for å få vist seg fram. Jeg har 
valgt å ikke kjøpe reklameplass, for jeg mener 
at produktene er så bra at folk forstår bud-
skapet av seg selv. Jeg styrer unna alle fosfater, 
sulfater og parabener for å skåne kroppen for 
farlige ingredienser. Inspirasjonen kommer 

like mye innenfra som utenfra. Jeg har følel-
ser jeg ønsker å dele, sier han.

Alexander Sprekenhus var lenge 
synonymt med hårpleieprodukter. Men 
nå gir gutten gass og setter navnet sitt på 
både hudpleie og dufter. Ikke mindre enn 
fem parfymer, som representerer fem ulike 
måter å uttrykke seg på, har han skapt. 
Kroppspleieprodukter lanseres i skrivende 
stund. Allerede er han oppe i 40 forskjellige 
produktreferanser, og målet er å runde 100 i 
løpet av ett år. 

– Det fungerte veldig bra å starte 
opp med hårpleieprodukter, som gir 
veldig synlige forandringer i løpet av 
kort tid. Men jeg vil gå mer i dybden, 
og ønsker å skape en helhetlig og san-
selig opplevelse som også involverer 
filmer, bilder og musikk. 

Produktene selges hovedsake-
lig i ledende frisørsalonger og 
hudpleieklinikker. I tillegg har 
noen motebutikker tatt inn de 
stilrene produktene, som utvil-
somt gjør seg godt på hylla. 

– Man må strukturere seg på 
en spesiell måte for å drive busi-
ness i Norge. Man kan nesten ikke 
ha noen kostnader. Jeg gjør det meste selv, 
og har et utvalg få, men gode kunder. Jeg har 
en veldig selektiv distribusjon på hudpleie og 

duft, fordi jeg vil at det skal bygge seg opp en 
etterspørsel, sier han.

– Mange frisørsalonger ønsker nå å 
diversifisere vareutvalget sitt ved å ta inn flere 
produktkategorier, som for eksempel hud-
pleie. Det er et svar på den økende konkur-
ransen fra netthandelen. Bransjeglidningen 
har kommet langt, se bare hva som skjer i 
skobransjen. På 1980-tallet var det ingen 
klesbutikker som solgte sko, men nå finnes 
det mange.

Den sterkest voksende kanalen er 
internettsalget, og Eggum fokuserer på å 

utvikle en god digital plattform.
– Man må i dag være representert 

på nettet, hvis man skal ha sjans til 
å konkurrere. På nettet kan man lese 
om produkter i en sammenheng, få 

historien: hva er det som skiller 
disse produktene fra andre? Jeg 
skriver blogginnlegg, lager film 
og musikk, og oppfordrer folk 
til å ta del i hele universet. Få 
totalopplevelsen. I tillegg tar jeg 
i bruk alt av sosiale og digitale 
medier, som kan være svært enga-
sjerende markedsføring. Ingen 

skal tvinges til å kjøpe noe av meg, 
men jeg ønsker å lage en hyggelig opplevelse 
for de som gjør det, sier han.

Selv parfyme selger han på nettet.

Varemerke-
byggeren

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Alexander Eggum/Alexander Sprekenhus

Alexander Eggum 
er bare 23 år, men har 

allerede satt navnet sitt 
på et stort antall  

skjønnhetsprodukter.  
Du kjenner ham kanskje 

bedre som Alexander 
Sprekenhus.
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– Jeg setter sammen små gavepakninger 
med prøvestørrelser av alle duftene, slik at 
folk i fred og ro kan finne ut hva de liker 
best. Dette er et tilbud til de som ikke har 
salonger eller andre utsalgssteder i nærheten, 
sier han.

Han startet virksomheten fra farens 
rommelige garasjekjeller på Bygdøy. 

I motsetning til hva folk gjerne tror, er 
han ikke utdannet frisør. Derimot har han 
en bachelorgrad i International Business fra 
England, noe som helt klart hjelper på når 
man skal drive gründervirksomhet i så ung 
alder.

– Jeg har vokst opp i en handelsfamilie. 
Vi har dessuten alltid vært en skapende 
familie, og jeg ønsker å dele inspirasjonen og 
kreativiteten gjennom dette konseptet. Det 
er bare to og et halvt år siden vi startet, og 
det har skjedd mye! Vi har store visjoner og 
drømmer, sier han, og legger til:

– Norge er et spennende land å drive busi-
ness i. Vi ligger langt fremme på en rekke 
områder, men har også noen utfordringer. 
Jeg ønsker å bygge et varemerke som kan 
konkurrere internasjonalt – men må ikke 
glemme at det gjør jeg faktisk allerede! Man 
er i en konkurransesituasjon i det øyeblikk 
man setter varene på hylla ved siden av 
L’Oréal og de andre store. Man må dessuten 
huske på at også de har startet opp et sted.

Det har aldri vært noen ansatte i 

firmaet. En stor utfordring er derfor å tørre å 
stole på seg selv, forteller Alexander Eggum.

– Man er så bra som man kjenner seg og 
føler seg. Jeg er en ensom ulv. Det er ikke 
mange som orker å snakke mye om for-
retningsutvikling, og hvordan komme videre 
rent businessmessig, men jeg har skapt et 
nettverk med kontakter og samarbeidspart-
nere som er veldig viktige for meg. Ralph 
Sparre-Enger hjelper til med salg, mens faren 
min er mentor og en kilde til inspirasjon.

– Bransjen har mange utfordringer, og det 
sies gjerne at det er de store som vil vinne. 
Men det er alltid plass til nye, og jeg skal 
bruke albuene og de fordelene jeg tross alt 
har ved å være en moderne bedrift. Jeg byg-
ger ikke bare salg. Jeg bygger et varemerke.

Alexander Eggum mener at en liten bedrift 
mye lettere kan snu seg rundt og tilpasse seg 
markedet. – Jeg hadde aldri turt å sette i gang 
hvis jeg hadde visst hvor vanskelig det skulle 
bli. Men på den annen side angrer jeg ikke 
når jeg sitter her i dag. Jeg gir gass samtidig 
som jeg holder nøye øye med kostnadene. Jeg 
må være mest mulig kostnadseffektiv på de 
salgene jeg gjør, og kan ikke bruke penger på 
omreisende selgere. Det er et privilegium å få 
lov til å jobbe for noe man virkelig brenner 
for – det er det som gjør at man går den siste 
mila, sier han.

Alexander Eggum jobber ut fra farens garasjekjeller på Bygdøy.

Han begynte med hårpleieprodukter, 
men har nå lansert både hudpleie, 
kroppspleie og dufter.
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Justin Bieber sørger for 
vekst i duftkategorien. Men 
nettsalget er en utfordring. 
Nå gjelder det å tilrette- 
legge for multikanal- 
shopping, som er framtiden. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Produsentene 

– Hvorfor slår ikke en rekordsterk privatøko-
nomi ut i bedre salg, spør Peder M. Madsen 
under KLFs fagforum. 

– De norske makrotallene er fantastiske, 
men slår ikke helt ut i den faktiske varehan-
delen. Netthandelen vokser dobbelt så mye 
som den tradisjonelle handelen i butikk. 

Nordmenn er et 
digitalt folkeslag, og i 
tillegg det shoppes det 
mindre rent generelt 
enn før, sier Madsen, 
som er styreformann i 
Kosmetikkleverandø-
renes forening (KLF). 

Foreningen har 24 
medlemsbedrifter som 
står for tre fjerdedeler 
av bransjeomsetnin-
gen i Norge. På KLFs 
fagforum i oktober 
presenterte Madsen 

markedstall og trender i bransjen for 2012 og 
første halvår av 2013. 

Den norske økonomien kjennetegnes av lav 
sentralbankrente og sparing på rekordnivå. 
Prognosene for 2013 viser en reell konsum-
vekst. Detaljhandelen var i vekst fram til 
sommeren, men veksten har flatet ut de siste 
to månedene. 

Kosmetikk og hygiene står for to prosent av 
det totale konsumet, noe som tilsvarer rundt 
ti milliarder kroner, ifølge statistikk fra SSB.

Før finanskrisen var det gode tider for 
bransjen, med en årlig vekst på fem til sju 
prosent i snitt. I 2011 gikk innenlandsmar-
kedet tilbake med 0,5 prosent, og de fleste 
kanaler hadde nedgang. Dette ble vendt til 
en forsiktig oppgang i 2012, med en vekst 
på to til tre prosent, og vi ser den ser samme 

utviklingen i første halvår 2013. 
Apotekkanalen hadde et mye bedre 2012, 

og tok tilbake tapte andeler. Dagligvare har 
fått tilbake en normalvekst på tre til fire 
prosent. Frisørkanalen er fremdeles rammet 
av det økende online-salget, og opplever 

nedgang. 
Faghandelen hadde et bedre 2012, med en 

vekst på noe over tre prosent, men har mistet 
veksten i 2013 – antagelig på grunn av økt 
konkurranse fra dutyfree og internett.

– De nye handlevanene forsterker seg. Folk 

aAktuelt

Ny bransjestatistikk

Justin Bieber sørger egenhendig for god vekst i duftkategorien.

Peder M. Madsen 
er styreformann i 
KLF og adminis-
trerende direktør i 
Engelschiøn Marwell 
Hauge AS.
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kjøper stadig mer via nettet, særlig innen 
kategoriene «prestige» og «professional». 
De bruker nettet aktivt og får tilgang på 
stadig mer informasjon. Dette fører til mer 
kravstore forbrukere, som ønsker «value for 
money» i alle segmenter, også i form av inno-
vasjon og inspirasjon i butikk, sier Madsen, 
som i tillegg til å være styreformann i KLF 
også er administrerende direktør i Engels-
chiøn Marwell Hauge. 

Han mener at handelen har endret fokus, 
og er blitt mer opptatt av å ta markedsande-
ler enn å skape markedsvekst. Det legges vekt 
på sortiments- og lagerstyring, og stadig flere 
kjører priskuttkampanjer.

Statistikken viser at internettsalget fra 
de autoriserte, norske aktørene har vokst med 
rundt 10 prosent. Tar vi med de utenlandske 
aktørene, anslås oppgangen å være hele 25 
prosent. 

– Det er store forskjeller i prisnivå, men 
dette er ikke et bransjeproblem, men et AS 
Norge-problem. Prisforskjellene skyldes den 
norske velferdsmodellen, som jo er årsaken 
til at vi ellers elsker å bo i dette landet, sier 
Madsen. 

Han er opptatt av at den såkalte 200- 
kronersgrensen for kjøp fra utlandet skal bli 
stående. 

– Momsen i Norge er blant verdens høy-
este med 25 prosent. Det gir ingen mening 
å la folk handle momsfritt fra utlandet! Da 
taper staten inntekter. Undersøkelser viser 
også at folk flest ønsker å handle fra norske 
nettsteder. De sier «ja takk, begge deler» og 
vil gjerne handle både fra butikk og nett. Da 
må vi tilrettelegge for multikanal-shopping, 
sier han. 

Ser vi nærmere på de forskjellige 
kategoriene og produktgruppene i bransje-
statistikken, ser vi at duftkategorien har størst 
vekst – mye takket være en viss ung mann 
ved navn Justin Bieber. 

På duftserienes topp 15-liste spratt han 
inn på en god fjerdeplass, med nesten 12 
millioner solgt inn til butikk. Dette utgjør, 
ifølge Peder M. Madsen, nesten hele veksten 
i kategorien. Bieber topper dessuten 
listen over bestselgende damedufter, 
der han til og med har gått forbi det 

Ny bransjestatistikk
Den norske  
faghandelen 2012
Kjeder/kunder salg over disk
1. Vita (895 mill., + 8%)
2. Kicks (757 mill., + 0%)
3. H&M (650 mill., - 3%)
4. Cubus (635 mill., + 3%)
5. Parfymelle (431 mill., - 5%)
6. P&C Exclusive (345 mill., + 10%)
7. Cosmetique (282 mill., - 1%)
8. Body Shop (246 mill., + 2%)
9. Sparkjøp (189 mill., + 8%)
10. PHI (173 mill., - 6%)
11. Frittstående (110 mill., - 8%)
12. Lindex (85 mill., + 6%)
Tall i kursiv er estimater.

Selektive hovedserier i  
faghandelen 2012
(Netto salg inn til handelen i mill 
NOK)
1. Dior (68)
2. Lancôme (60)
3. Biotherm (54)
4. Chanel (50) + 8%
5. Clinique (39)
6. Clarins (36)
7. Sensai (33)
8. Estée Lauder (29) + 17%
9. Shiseido (24) + 16%
10. Elizabeth Arden (18)
11. Guerlain (17)
12. YSL (16)
Totalt 2012: + 1%
Første halvår 2013: + 4%

Duftserier topp 15
(Netto salg inn til handelen i mill 
NOK)
1. Hugo Boss (18,5)
2. Chanel (15,7) + 16%
3. Giorgio Armani (12,2)
4. Justin Bieber (11,9)
5. Dior (11,1)
6. D&G (9,9) + 35%
7. Paco Rabanne (9,1) + 28%
8. Versace (8,3)
9. Lacoste (7,5)
10. Bruno Banani (7,4)
11. Calvin Klein (7,4)
12. Jean Paul Gaultier (7,3)
13. Escada (6,8)  +42%
14. Gucci (6,6)
15. Ralph Lauren (5,5) + 62%
Totalt 2012: + 10%. Duftserier i 
kursiv er masstige-dufter.

Dameduftserier topp 15
(Netto salg inn til handelen i mill 
NOK)
1. Justin Bieber (11,9)
2. Chanel (9,9)
3. Dior (7,4)
4. Escada (6,8)
5. Versace (5,4)
6. D&G (5,0)
7. Gucci (4,9)
8. Bruno Banani (4,8)
9. Britney Spears (4,5)
10. DKNY (4,4)
11. Gloria Vanderbilt (4,4)
12. Marc Jacobs (4,2)
13. Lancôme (4,2)
14. Clean (3,8)
15. Hugo Boss (3,7)
Totalt 2012: + 16%. Duftserier i 
kursiv er masstige-dufter.

Shiseido opplever 
god vekst. Høstens 
store nyhet er hud-
pleieserien Ibuki.

Neglelakkmerket Essie har fått en knall-
sterk lansering på det norske markedet.
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klassiske dufthuset Chanel.
Blant de selektive seriene kan Chanel for 

øvrig vise til en god utvikling, og det samme 
gjelder for konkurrentene Estée Lauder og 
Shiseido. 

Blant de semiselektive seriene gjør Isadora 
det skarpt, med en vekst på hele 24 prosent. 
Dette merket hadde også gode tall i 2011, så 
den positive utviklingen fortsetter. Verdt å 
merke seg er også neglelakkmerket Essie, som 
har fått en knallsterk lansering på det norske 
markedet.

Ellers har L’Oréal makeup tatt tronen fra 
Max Factor, og regjerer nå som Norges største 
semiselektive makeupserie i faghandelen, og 
Norges største beautymerke uansett kategori.

Apotekkanalen gjør det særlig skarpt innen-
for produktgruppene hudpleie og kropps-
pleie, og er markedsledere på solprodukter. 
Kundene opplever at apotekene kan tilby 
trygghet, gode tilbud og et bredt produkt-
utvalg til hele familien. 

I apotekhandelen har ansiktskategorien 
vokst med hele 22 prosent i første halvår 
2013, viser statistikk fra Farmastat. Nye 
lanseringer innen hudpleie driver kategorien, 
og Madsen mener at Vichy sannsynligvis er 
Norges største hudpleiemerke per i dag. 

Selv om mange er frustrert over den 
sterke konkurransen fra netthandelen, mener 
Madsen at det er viktig å tenke positivt, siden 
bransjen tross alt har en underliggende vekst. 

– Nå gjelder det å fokusere på mulighetene 

og se det positive. Vi har en høyinteresse-
bransje med sterke merkevarer og sterke 
kjedekonsepter. Og vi er igjen i vekst, etter et 
vanskelig år i 2011. 

– Den norske forbrukeren har fremdeles 
stor kjøpekraft, og vil gjerne shoppe. Men 
vi må gjøre om «windowshopping» og 
«showrooming» til kjøp, noe som er mer 
krevende enn før. Leverandørene må levere 
innovasjon, og handelen må levere opplevel-
ser! «Value for money» handler om mer enn 
pris – utfordringen blir å finne den riktige 
kombinasjonen av pris og handleopplevelser. 
Vi kan ikke matche billigste pris, understre-
ker han.

– Vi må tilpasse oss en veksttakt på rundt 
tre prosent. Det er ikke noe galt med den. 
Samtidig må vi tilpasse oss den nye konkur-
ransen fra netthandelen, og si «ja takk, begge 
deler». Retail er ikke en døende bransje, men 
vi må fornye oss og se mulighetene i den nye 
digitale økonomien. Dette må ikke bli en 
kamp der kjeder står mot leverandører. Vi må 
stå sammen, oppfordrer KLFs styreformann 
Peder M. Madsen.

15 største beautymerker 
2012 – uansett kategori
1. L’Oréal Makeup
2. Max Factor
3. Isadora
4. Dior
5. Lancôme
6. Biotherm
7. Maybelline
8. Chanel
9. Nivea
10. Clinique
11. Clarins
12. Sensai
13. Essie 
14. Estée Lauder
15. Shiseido
Serier i kursiv er semiselektive

Herreduftserier topp 15
(Netto salg inn til handelen i mill 
NOK)
1. Hugo Boss (14,8)
2. Giorgio Armani (8,8)
3. Paco Rabanne (6,7)
4. Chanel (5,7)
5. Jean Paul Gaultier (5,5)
6. Lacoste (4,8)
7. D&G (4,8)
8. Calvin Klein (3,7)
9. Dior (3,7)
10. Diesel (3,6)
11. Ralph Lauren (2,9)
12. Versace (2,9)
13. Puma (2,8)
14. Bruno Banani (2,6)
15. YSL (2,6)
Totalt 2012: + 1%. Duftserier i 
kursiv er masstige-dufter.

Topp 10 hudpleiemerker i 
apotek
1. Vichy
2. Cosmica
3. Eucerin
4. La Roche-Posay 
5. Cliniderm
6. Aderma
7. Avene
8. Aco
9. Sebamed 
10. Dermica

Kommer Justin Biebers tredje duft, 
The Key, til å bli en like stor suksess som de 

to foregående?

Vichy er antagelig Norges største hudpleie-
merke, og får uttelling for innovasjoner i 

apotek.
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Hever regjeringen tollgren-
sen, vil det få dramatiske 
konsekvenser for varehan-
delen i Norge.

Tekst og foto: Kristine Rødland

– Bransjens utvilsomt største utfordring 
nå er 200-kronersgrensen. Å heve 

denne tollgrensen, slik regjeringen 
foreslår, vil være helt forferdelig, 
sier Finn Rasmussen, som er admi-
nistrerende direktør i Kosmetikk-

leverandørenes forening (KLF) og 
Frisørleverandørenes forening (FL). 
Han viser til at bransjen allerede er 
truet fra før, i forhold til inntjening 

på detaljistleddet. 
200-kronersgrensen stammer fra 

1975, og var av praktisk og admi-
nistrativ karakter. Tollvesenet skulle 

slippe å bruke mye ressurser på forsen-
delser av mindre verdi.  
– Men å unnta varer fra merverdiavgift 

fordi du kjøper dem fra utlandet, er en helt 
urimelig ordning! Hvis regjeringen mener 

at varer ikke skal momsbe-
regnes, bør de også 

fjerne tilsva-
rende moms 
i Norge. 

Norge er et høykostland på grunn av den 
norske velferdsmodellen. Hvis vi i tillegg må 
konkurrere med utenlandske aktører som 
også slipper moms, blir gapet for stort, sier 
han.

Som direktør for KLF og FL vil Rasmus-
sen gjøre alt han kan for å bevare den eksiste-
rende avgiftsgrensen.

– Dette vil få stor betydning for arbeids-
plassene. Ikke bare innen vår bransje, men 
også innen tekstil og sko. Det kan tenkes at 
noen aktører vil flytte sine lagre til Svinesund, 
for så å selge derfra uten moms, sier han, og 
legger til:

– Det jobber rundt 20 000 personer i 
kosmetikk- og frisørbransjen i Norge. En 
vesentlig heving av denne avgiftsgrensen vil 
få en markant innvirkning. Flere aktører i 
den selektive faghandelen er truet allerede, fra 
taxfree og nettsalg. 

Mange nettbutikker ignorerer selv i dag 
200-kronersgrensen, og merker forsendelser 
som «gave» slik at de kan unntas avgifter.

– Jeg skjønner at Tollvesenet ikke kan 
kontrollere alt. Men den norske bransjen har 
mange utfordringer, og frisørene er spesielt 
rammet. Vi har sett i flere år en nedgang i 
produktsalg fra frisør. Men vi klarer ikke å 
leve bare av å klippe folk, sier han.

FL samarbeider med Norske frisør- og vel-
værebedrifter for å sette fokus på problemstil-
lingen, og KLF har et tilsvarende samarbeid 
med Virke.

– Vi skal ikke la noe være uprøvd. De som 
eventuelt fatter denne beslutningen skal være 
fullt ut informert om konsekvensene, sier 
Finn Rasmussen, og legger til:

– Jeg skjønner at forslaget vil være populært 
blant enkelte forbrukere. Men da ser man 
ikke konsekvensene i det lange løp. Varehan-
delen blir bygget ned, sier han.

aAktuelt

200-kroners-
grensen
Bestiller du varer fra utlandet hvor 

sendingen har en verdi på under 200 

kroner, er den avgiftsfri. Det betyr at 

du verken skal betale merverdiavgift 

eller toll på varen. Frakt og forsik-

ring regnes ikke med i 200-kroners-

grensen. 

– Arbeidsplassene 

trues
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Natural Products Scandi-
navia ble en svært vel-
lykket mønstring for den 
naturlige og økologiske 
delen av bransjen. 
Tekst og foto: Kristine Rødland

Messen hadde økt i omfang med 70 
prosent fra i fjor, og vil sannsynligvis 
bare fortsette å vokse. Den sentrale 
beliggenheten i Malmø gjorde at 
mange internasjonale gjester hadde tatt 
turen for å oppdage nye produkter, og 
bygge nettverk med både nye og gamle 
kontakter. 

Utstillerne på messen representerte 
en god blanding av kosttilskudd, 
ernæring og skjønnhet. Skandinavia er 
et lukrativt marked for mange interna-
sjonale aktører. I tillegg snakket vi med 
flere danske og svenske skjønnhets-
gründere som ønsker seg et sterkere 
fotfeste i Norge. 

Det kan by på spennende muligheter 
for deg som sverger til grønn kjemi 
og naturlig skjønnhet. Norge ligger 
muligens litt etter, men bevisstheten 
rundt disse spørsmålene øker også her, 
og dette er en nisje som helt klart er i 
vekst.

aMesse

Bernt Erik Henriksen og faren Finn Erik 
Henriksen fra Frisørgrossisten presenterte 
den ammoniakkfrie hårfargen Tints of 
Nature, som gjør det skarpt i helsekost. I 
tillegg viste de sin egen hårpleieserie Finn 
& Gunnar, som nå er lansert i en grønn 
versjon.

Grønt og skjønt 
i Malmø

Mette Picaut lanserte sin eksklusive og 
naturlige hudpleieserie i 2010, og ønsker seg 
til Norge. Hun henvender seg først og fremst 
til hudterapeutene, og har dessuten et lek-
kert M Picaut spa i Polen. 

Pipsa Immonen og Anders Bjernudd fra Professional Beauty Scandinavia skapte blest 
rundt den engelske hudpleieserien Rehab London, som retter seg mot menn.

Produktene til Rehab London er tøffe på utsiden, og 
snille og miljøvennlige på innsiden.

Anne-Mette Juhl Nygaard-
Petersen fra danske Eazy 
Pac har utviklet sine egne 
praktiske bomullspinner 
og pads.
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Tradisjonell svart Dudu-Osun såpe fra 
Afrika. Såpen introduseres på det skan-
dinaviske markedet av Spa Vivent. 

Trevor Steyn tok turen fra Sør-Afrika for å 
fronte hudpleieserien Esse, som han nå har 
lansert i Sverige. I tillegg har han grunn-
lagt Africa Organics, som lager hår- og 
kroppspleieprodukter.

Peter Ferdinandsson og Tina Brunius står 
bak Dharmazone, som er den første Natrue-
sertifiserte hudpleieserien i Skandinavia. 
Produktene finnes blant annet i en rekke 
Choice-hoteller i Sverige og Norge.

Maria Åkerberg produserer sine økologiske 
hudpleieprodukter i en nybygget fabrikk 
i Frillesås på den svenske vestkysten. Der 
bor hun sammen med sin mann Mikael 
Åkerberg, som er styreformann i selskapet. 
Produktene forhandles av hudterapeuter.

Susanne Melchiorsen fascinerte messegjestene med sin 
Elektrokosmetik etter Johanna Lac-metoden. Med en strøm-
førende nål fjernes synlige blodkar, milier, talgknuter og lig-
nende. Behandlingen understøttes av en egenutviklet, naturlig 
hudpleieserie som blant annet inneholder danske urter.

Iréne von Arronet fra 
Nature Treats mottok pris 
for hudpleienyheten Rose 
Blossom Revitalizing Care 
fra Annemarie Börlind. 
Hun ble også hyllet for sin 
mangeårige innsats for den 
naturlige delen av bransjen.

Oljebasert hudpleie fra Sard kopenhagen. Blant 
annet finnes det en arganolje med gullpartikler.

Marte Sæthre Berg og Caroline Kunst Wergeland 
fra SuperHelse fikk mye oppmerksomhet for 

sine lekre supermat-produkter, som selges i et 
bredt spekter av butikker. 
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Lekre produkter  
trenger lekre lokaler.
Interiørarkitekt Isabel 
Veglo gir gode råd om 
innredning av parfyme-
rier.

Tekst: Trond Erik Hillestad

Foto: Lystad Spesialinnredninger AS 

og Trond Erik Hillestad

– Kunden skal ikke bare kjøpe, men også 
trives i butikken, sier Veglo. Hun mener 
besøket må gjøres til en positiv opplevelse, 
slik at vedkommende kommer tilbake.

– Utformingen skal øke salget, ivareta 
butikkens profil, og gjøre den spennende og 
innbydende. I tillegg skal den gjøre butikken 
lettere å drifte.

Men dette er mange krav på én og samme 
tid. Veglo arbeider med design, salg og 
marked i Lystad Spesialinnredninger as. Hun 
merker at på steder med høy konkurranse, 
øker butikkenes bevissthet om at interiøret 
skal skape en hyggelig atmosfære. Stadig flere 
søker profesjonell hjelp til å tilpasse innred-
ningen både visuelt og funksjonelt.

Inndel i mindre seksjoner
– Utfordringen for kosmetikkbransjen er at 
produktene ofte er veldig små. Derfor kreves 
en innredning som er tilpasset deres produk-
ter, mener Veglo.

Innredningen må velges slik at den fremhe-
ver de små produktene best mulig. Det kan 

Forandring 
fryder

Spandér ekstra plass for å fremheve nyheter 
og sette dem inn i et miljø.

Parfymeriene får ofte ulike utstillingsløs-
ninger fra leverandørene, noe som kan gi 
et spraglete inntrykk. Ved et enkelt grep ble 
føttene på utstillingsstativene tatt av, noe 
som ga mer orden oppe på disken.
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fort virke rotete med små produkter på brede 
hyller. Velg heller en innredning som rammer 
dem litt mer inn. Hyllene bør verken være 
for dype eller brede.

– Mange velger å inndele veggene i ulike 
seksjoner for å skape spenning og interesse. 
Du kan også kategorisere produktene og 
merkene for å gi kunden raskere oversikt over 
varene.

Hun påpeker at profilering av merkene ofte 
passer fint for parfymerier:

– Kanskje kan du lage ulike seksjoner med 
profilnavnet øverst. Det skaper en litt stilig 
look i interiøret samt at det er informativt for 
kunden. Flere og flere er bevisste på merker i 

dag. Kombinér og bryt av med tøffe plakater 
og lysskilt for å skape en opplevelse av miljø.

– Vi har utformet parfymerier etter inspira-
sjon fra et landhandleri. Der var målet å få 
fram det lune og tradisjonelle, som gir et mer 
rustikt uttrykk, sier hun.

Satser stort
Isabel Veglo er utdannet interiørarkitekt fra 
Norges kreative fagskole. Hun har tidligere 
erfaring fra både salg og butikkdrift. Det gir 
et nyttig perspektiv, mener hun:

– At innredning er blitt langt viktigere på 
bare ti år, ser vi klart i kjedene, som nå bruker 
mye tid og kunnskap på å utvikle konsepter. 

Det er viktig å følge med på trendene.
Bransjen består av en miks av store kjeder, 

mindre kjeder og frittstående butikker. De to 
sistnevnte har større mulighet for å tilpasse 
seg etter målgruppe og lokalisering, noe som 
gir større armslag for interiørarkitekten.

Lystad Spesialinnredninger har eget snek-
kerverksted og lager både standardmoduler 
og tilpassede innredninger, som disker, 
veggseksjoner og frittstående moduler. Da 
jobber Veglo sammen med prosjektledere og 
håndverkere. Innredningene deres 
brukes i alt fra parfymeri til optikere, 
konfeksjon, hotell, kontorbygg og 
boliger.

Ifølge interiørarkitekt Isabel 
Veglo er det svært populært å 
kombinere slette overflater med 
struktur. Det gir et varmere 
inntrykk.

Profilnavn på hyllene er informativt og rammer inn 
produktene. Ved å bruke profilnavn på kun et utvalg, frem-
heves disse produktene ekstra.

En overflate med 
trestruktur er her 
kombinert med glass, 
som både er slett og 
reflektivt. Det skaper 
kontrast og gir et 
eksklusivt inntrykk.
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Trender
En god planløsning er viktig. I parfymeri 
har Veglo inntrykk av at det blir mer og mer 
aktuelt å ha varelageret ute i butikken. Ved 
å ha underskap med skap og skuffer, blir det 
enklere å ha kontroll på varelageret.

– Det blir lettere å ha en fylt butikk til 
enhver tid. Volum selger, derfor er det viktig 
å ha butikken fylt med varer, mener hun.

Hun ser at mørke farger blir mer og mer 
brukt.

– Bruker du lys innredning, kommer selve 
innredningen bedre fram, men det kan også 
bli kaldt og sterilt.

– Da kan du velge å ha lys innredning langs 
veggene og litt mørkere montere og disker 
midt i butikken, for kanskje å skille deg mer 
ut fra kjedene. Dette skaper kontraster og 
gjør butikken ekstra delikat.

Kombinér materialer
For å skape en moderne og tidsriktig butikk-
innredning er det også viktig å bruke ulike 
materialer.

– Bruk materialer med ulike overflater, 
både slette og med struktur, for å skape 
kontrast. Bryt det lyse med mørke innslag. 
Ved å blande inn flere materialtyper skaper 
du et varmere og mer eksklusivt uttrykk. Har 
du derimot bare én hovedfarge og slette flater, 
kan det fort bli litt upersonlig.

Veglo opplyser at treverk og finér, som får 
fram trestrukturen, brukes mye i kombina-
sjon med glass og slette flater.

– Det skal ikke være så sterilt lenger. Vi 
skal trekke inn mer treverk, som skaper mer 
varme. Finér og ulike behandlingsteknikker 
på treverk, som mørke toner og værbitt look, 
er veldig populært. Fargemessig går det mye 
i gråtoner og beigetoner nå, kombinert med 
hvitt og svart.

Forandring fryder
Variér type innredningsløsning, som disk, 
bordutstilling, montere og veggseksjoner. Alt 
må spille sammen for å skape en spennende 
variasjon.

– Still ut produktene på ulike nivåer, anbe-
faler hun. – For eksempel kan du ha volu-
mene langs veggen. Her kan kunden gjerne få 
ta på produktene. Mer eksklusive produkter 
fremheves i montere og på bord.

– Du skal også ha noen nyheter og annet 
som skaper blikkfang. Kundene må se at det 
skjer noe i butikken og at den holder seg 
jevnlig oppdatert. Dagens kunder er svært 
bevisste både på merkevalg og på hva som er 
bra og dårlig.

Veglo påpeker at alle vegger i et lokale er 
verdifulle, så prøv gjerne å utnytte veggene 
med veggseksjoner for å få maksimal vare-
eksponering. Hvis du vil unngå en mono-
ton repetisjon, kan du benytte en annen 
seksjonstype innimellom, eller bruke plakater, 
dekorer og utforme tiltalende utstillinger og 
liknende.

– Den litt gammeldagse måten med å ha 
mange produkter i en glassdisk, der de kun er 
tilgjengelige for ekspeditøren, skaper avstand. 
Alle kunder liker å ta og føle på produktene.

Hun minner om at strømkabler og annet 
bør integreres i innredningen. Ofte kan de 
skjules bak skjørtene på underskap, eller 
gjemmes på andre måter for å skape en  
ryddig og ren butikk.

Lysere langs kantene
God belysning er en viktig faktor i detaljhan-
delen og nærmest et kapittel i seg selv:

– Bruk gjerne lyskilder med kaldere/hvitere 
fargetemperatur for å få fram produktene, og 
på veggpartiene. Kombinér med varmt/gulere 

lys i enkelte soner i butikken, tipser Veglo.
Pass på at belysningen langs veggene ikke 

blir for sterk. Den skal heller ikke være 
monoton og blende kunden.

– Du kan gjerne ha det litt mørkere midt i 
butikken og der kassen er, samtidig som du 
her bruker litt varmere fargetoner. Det skaper 
en varm og lun opplevelse i butikken.

Inne i montere er det enklere å lyssette med 
punktbelysning på kort hold, for å fremheve 
kunstnerisk utformede glassflasker. Ved å ha 
litt svalere fargetemperatur på lyskilder som 
belyser glass eller metall, skapes mer glans i 
produktet.

– Det å mikse varmere og litt kaldere farge-
temperatur gir ofte et tøft resultat, avslutter 
Veglo.

Isabel Veglo anbefaler hyller som verken er 
dype eller for lange, da det blir rotete å ha 
mange små produkter på samme hylle.

Kombinasjonen av trestruktur, slette over-
flater og tekstil gir et varmt og innbydende 
uttrykk.

En frittstående monter bryter av både farge 
og form langs veggen. Skuffene under gir 
optimal utnyttelse av plassen.

Butikken tilføres ekstra spenning ved at 
veggseksjonene er sterkere belyst enn ute 
på gulvet. De brytes av med plakater og 
utstillinger.

Inngangspartiet skal gi publikum lyst til 
å stoppe opp og gå inn i butikken. Walk 
in Beauty Parfymeri og Hudpleie ligger i 
Sandefjord.



Kosmetikk 4•13 49

a Merkevareregister

A

B C
D

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

Babor/Tjøstolvsen
Baby Foot/Chroma
Badger/T M Agenturer
Bad Norwegian/Bad Norwegian                                                                                
Balance Me/Heyerdahl Handel
Balenciaga/Engelschiøn Marwell Hauge
Balmain Hair/Solis Professional
Balm Balm/Heyerdahl Handel
Bare Minerals/Dermanor
Barry M Cosmetics/ Cover Brands  

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

Cosmetics Agency
Biodroga/Solis
Bioeffect/Med-Eq

Bioline/Abas Kosmetikk
Bio Sculpture/Gil Cosmetic
Biosilk/Ulset
Biotherm/L’Oréal Norge
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Engelschiøn Marwell Hauge
Björn Borg/Engelschiøn Marwell Hauge
Blax/M. Willumsen
Bliss/Dermanor
Blow/Engelschiøn Marwell Hauge
Bobbi Brown/Estée Lauder Cosmetics
Bodyography/ Cover Brands Cosmetics Agency
Boots No 7/Boots Norge 
Botanics/Boots Norge
Bottega Veneta/Engelschiøn Marwell Hauge
Boucheron/Solis
Broadway Nails/Pagro
Brocato/Grimm
Britney Spears/Elizabeth Arden
Bronnley/Agati
Bruno Banani/Engelschiøn Marwell Hauge
Bulldog/Hair & Body Co.
Burberry/Solis
Burt’s Bees/Apini 
Bvlgari/Solis

Cacharel/L’Oréal Norge
Calgel/FR Cosmetics
Calvin Klein/Engelschiøn Marwell Hauge
Camillen/Thorsen Biovital
Carita/Dermanor
Carlton Professional/Skintific
Carmen/CosMie
Carmex/Midsona
Casuelle/Elle Basic
Cath Kidston/Terrigeno
Catzy/Midsona
Celine Dion/Care Brands
Chanel/Engelschiøn Marwell Hauge
Chi/Ulset
Chloé/Engelschiøn Marwell Hauge
Christina Aguilera/ Engelschiøn Marwell Hauge
Ciaté/NOR Cosmetics
Cinema Secrets/Hexa
Clarins/Engelschiøn Marwell Hauge
Clarisonic/L’Oréal Norge
Clean/Solis

Clean Start/Skintific
Clearasil/Bonaventura Sales
Cliniderm/ACO Hud Norge
Clinique/Estée Lauder Cosmetics
Cloud Nine/Solis Professional
Clynol/Bonaventura Sales
CND/Neglakademiet
Colony Wax Lyrical/M. Willumsen
Colorescience/Hudhelse
Colours B4/Care Brands
Comfort Zone/Kokong Skin Care
Comodynes/VITA
Cosmica/ACO Hud Norge
Cosmopolitan/Midsona
Coup d’Eclat/Thorsen Biovital
Cowshed/WEGA Beauty
Crabtree & Evelyn/M. Willumsen
Cutex/Bonaventura Sales 
Cutrin/Cutrin Norge

Darphin/Beauty Products
David Beckham/ Engelschiøn Marwell Hauge
Davidoff/Engelschiøn Marwell Hauge
Davines/Verdant
D&C/Dehli & Cleve
Deborah Lippmann/M. Willumsen
Declaré/Pagro
Decléor/Dermanor
Define/Lilleborg
D:fi/Frends
Denman/Everyhair
Depend Cosmetic/Depend Norge 
Depilar/Hh Cosmetique
Dermalogica/Skintific
Dermaroller/Cosmederm
Diesel/L’Oréal Norge
Dior/Parfums Christian Dior
Disney/Elle Basic 
DKNY/Estée Lauder Cosmetics
DMK Danné/Hexa
Dolce & Gabbana/ Engelschiøn Marwell Hauge
Dove/Lilleborg
Dr. Brandt/Solis
Dr. Hauschka/Validus
Dr. Lipp/VITA
Dsquared2/Solis
Durance/Terrigeno »

silver
L I N E S

Vi søker forhandlere til Skin Republic; 
Ansikts-masker, hals/-og nakke, hand/-og fot rep., fot peeling. Ta kontakt på post@silverlines.no

Leverandør av utstyr og for- bruk innen helse og velvære 
www.silverlines.no
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Elemental Herbology/WEGA Beauty
Elie Saab/Solis
Elizabeth Arden/Elizabeth Arden
Elizabeth Taylor/Elizabeth Arden
Elnett/L’Oréal Norge
Embryolisse/WEGA Beauty
Emma S. Skincare/Emma S.
Emporio Armani/L’Oréal Norge
Eos/M. Willumsen
Ermenegildo Zegna/Estée Lauder
Escada/Engelschiøn Marwell Hauge
Escentric Molecules/NOR Cosmetics
Essie/L’Oréal Norge
Essie Professional/L’Oréal Norge
Estée Lauder/Estée Lauder Cosmetics
Estelle & Thild/Estelle & Thild
Esthederm/Thorsen Biovital
Eucerin/Beiersdorf
Eve Lom/NOR Cosmetics
Everyday Minerals/ Cover Brands  

Cosmetics Agency
Exuviance/Health & Beauty of Scandinavia 
Eyedews/Cover Brands Cosmetics Agency

Fedora Minerals/Skintific
Ferragamo/Solis
Fing’rs/VITA
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Franck Provost/L’Oréal Norge
Frutto Natural/Elle Basic
Fudge/Warehouse
Fusion Beauty/Solis

Garnier/L’Oréal Norge
Gatineau/Hh Cosmetique
Gehwol/Tjøstolvsen
Geir & Laila/Engelschiøn Marwell Hauge
Ghd/Ghd Scandinavia
Giorgio Armani/L’Oréal Norge
Giovanni/CosMie
Goldwell/Tjøstolvsen
Gorilla & Friends/ Engelschiøn Marwell Hauge
Green People/Elle Basic
Greenscape/Terrigeno
Gucci/Engelschiøn Marwell Hauge
Guerlain/Engelschiøn Marwell Hauge
Guinot/Beauty Products
Gwen Stefani/Engelschiøn Marwell Hauge

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

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

James Bond 007/ Engelschiøn Marwell Hauge
Jane Iredale/Skintific
JB Lashes/Goodlooks
Jean Paul Gaultier/Solis
Jennifer Lopez/Engelschiøn Marwell Hauge
Jessica Simpson/Elle Basic
Jimmy Choo/Solis
Joewell/Solis Professional
John Frieda/Midsona
John Varvatos/Elizabeth Arden
Joico/Tendenz Hårpleie
Juicy Couture/Elizabeth Arden
Juliette Has a Gun/WEGA Beauty
Just Glow/Midsona
Justin Bieber/Elizabeth Arden
Juvena/Pagro

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

Label. m/Solis Professional
Lacoste/Engelschiøn Marwell Hauge
Lady Gaga/Engelschiøn Marwell Hauge
Lagerfeld/Engelschiøn Marwell Hauge
La Mer/Estée Lauder Cosmetics
Lancaster/Engelschiøn Marwell Hauge
Lancôme/L’Oréal Norge
Lanvin/Solis
La Perla/Engelschiøn Marwell Hauge
La Prairie/Engelschiøn Marwell Hauge
La Roche-Posay/L’Oréal Norge
Lashem/Beauty Products
Lashes MD/Cosmederm
Lashfood/Goodlooks
Lash Perfect/FR Cosmetics
Laura Biagiotti/Engelschiøn Marwell Hauge
Layla/Beauty Import
Lee Stafford/VITA
Leonard/Isaksen & Co
Linda Johansen/Norwegian Skincare
Lipcote/Cover Brands Cosmetics Agency
L’Occitane/Olivenlunden
Lolita Lempicka/Solis
L’Oréal Dermo-Expertise/L’Oréal Norge
L’Oréal Men Expert/L’Oréal Norge
L’Oréal Paris/L’Oréal Norge
L’Oréal Professionnel/L’Oréal Norge
Lypsyl/Lilleborg

MAC/Estée Lauder Cosmetics
Madonna/Engelschiøn Marwell Hauge
Mamamio/Beauty Products
Marc Anthony/Agati
Marc Jacobs/Engelschiøn Marwell Hauge
Mariah Carey/Elizabeth Arden
Maria Åkerberg/Isaksen & Co
Markwins/Elle Basic
Matis/Dermanor
Matrix/L’Oréal Norge
Mavala/Beauty Care
Max Factor/Engelschiøn Marwell Hauge
Maybelline/L’Oréal Norge
Medicalia/Kokong Skin Care
Mercedes Benz/Solis
Miller Harris/WEGA Beauty
Molton Brown/DermaBeauty
Moroccanoil/Cutrin Norge
Moschino/Engelschiøn Marwell Hauge
Mudd Facial Masks/Bonaventura Sales
Musk by Alyssa Ashley/Solis
Murad/NOR Cosmetics

Tone Lise Akademiet - Brugata 12 - 0186 Oslo - Tel: 23 00 29 29 - post@tonelise.com - www.toneliseakademiet.no
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NNailtiques/T M Agenturer
Naomi Campbell/ Engelschiøn Marwell Hauge
Narciso Rodriguez/Solis
Natural Basics/Elle Basic
Natural & Easy/Bonaventura Sales
Naturelle/Lilleborg
Naturigin/Midsona
Natuvive/ACO Hud Norge
Nee Makeup/Everyhair
Nicki Minaj/Elizabeth Arden
Nilens jord/Enkelt & Greit
Nimue/Beauty Products
Nina Ricci/Engelschiøn Marwell Hauge
Nioxin/Procter & Gamble Salon Professional
Nip+Fab/NOR Cosmetics
Nivea/Beiersdorf
Nivea for Men/Beiersdorf
Nivea Visage/Beiersdorf
Norvell/Solguden
Nuxe/Bonaventura Sales
Nvey Eco/Super Helse

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

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

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

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

Salvatore Ferragamo/Solis
Sanctuary/Boots Norge
Sans Soucis/Solis
Sassoon/Procter & Gamble Salon Professional
Savon le Natural/Midsona
Savex/Beauty Care
Scholl/Bonaventura Sales
Schwarzkopf/Bonaventura Sales
Schwarzkopf Professional/Solis Professional
Sebastian/Procter & Gamble Salon Professional
Sensai by Kanebo International/DermaBeauty
Sensalia/Elle Basic
Sensilis/VITA
Sergio Tacchini/Engelschiøn Marwell Hauge
Sexy Hair/Frends
Shellac/Neglakademiet
Shiseido/Engelschiøn Marwell Hauge
Shu Uemura Art of Hair/L’Oréal Norge
Sienna/Solguden
Simple/Midsona
Simply Natural/Everyhair
Sisley/Sisley
Sixtus/T M Agenturer
Skin Science/Scandinavian Dermal Group
Skyn Iceland/WEGA Beauty
Sleek Lashes/Gil Cosmetic
Smashbox/Estée Lauder Cosmetics
Soap & Glory/Boots Norge
Soltan/Boots Norge
Sorisa/Dermanor
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Spa White/Goodlooks
Stackable/Agati
Steam Cream/M. Willumsen
Stella McCartney/L’Oréal Norge
St. Moriz/Midsona
St. Tropez/Beauty Products
Studiomakeup/Cover Brands Cosmetics Agency
Stuhr/Engelschiøn Marwell Hauge
Sunsilk Minerals/Lilleborg
Susan Posnick/Cover Brands Cosmetics Agency
Swarovski/Engelschiøn Marwell Hauge
Syoss/Bonaventura Sales

Takai/Everyhair
Talika/Solis
Taylor Swift/Elizabeth Arden
Thalgo/Skinthal
Thalion/Hh Cosmetique
The Balm/Cover Brands Cosmetics Agency
Thierry Mugler/Engelschiøn Marwell Hauge
TIGI/Warehouse
Tints of Nature/Frisørgrossisten
TL Design/Tone Lise Akademiet
Tommy Guns Haircare/Boots Norge                   
Tommy Hilfiger/Estée Lauder Cosmetics
Toni&Guy/Midsona
Trevor Sorbie/Bonaventura Sales
Trevor Sorbie/Solis Professional
Trind/Elle Basic
Tromborg/Kokong Skin Care

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

Van Gils/Care Brands
Vaseline Intensive Care/Lilleborg
Veet/Bonaventura Sales
Vera Wang/Engelschiøn Marwell Hauge
Versace/Engelschiøn Marwell Hauge
Vichy/L’Oréal Norge
Viktor & Rolf/L’Oréal Norge
Village/Agati
Vita Liberata/Hexa
Vivian Gray/Agati
Voluspa/M. Willumsen
Voya Organic Beauty/Spa Elixir

Weleda/Vitalkost
Wella/Procter & Gamble
Wella Professionals/ Procter & Gamble Salon 

Professional
Wella SP/Procter & Gamble Salon Professional

Xen-Tan/Cover Brands Cosmetics Agency

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

ZO Medical/Hudhelse
ZO Skin Health/Hudhelse

www.biovital.nowww.biovital.no

Leverandør 
av leireprodukter
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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
Stortorvet 1-3 
Postboks 154 
1601 Fredrikstad
Tlf: 69 14 45 55 
agati.no

Apini AS
Rolfsbuktveien 17
1364 Fornebu
burts.no

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

Bad Norwegian
Tlf: 906 67 858
badnorwegian.com

Beauty Care AS
Postboks 78
2081 Eidsvoll
Tlf: 63 96 00 60
Fax: 63 96 00 61
beauty-care.no

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

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

Beiersdorf AS
Tevlingveien 23
Boks 16, Leirdal
1081 Oslo
Tlf: 22 90 79 50
Fax: 22 32 55 03
beiersdorf.no

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

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

Boots Norge AS
Maridalsveien 323
Postboks 4593 Nydalen
0404 Oslo
Tlf: 23 25 07 00
Fax: 23 25 07 01
boots.no

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

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

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

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

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

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

Cover Brands Cosmetics  
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
Lilletunveien 2
Postboks 1155, Valaskjold
1705 Sarpsborg
Tlf: 69 16 66 66
Fax: 69 16 69 99
depend.no

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

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

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

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

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

Emma S. AB
Postboks 6077
102 32 Stockholm
emmas.com
 
Engelschiøn Marwell Hauge AS 
Lilleakerveien 10
Postboks 93, Lilleaker 0216 Oslo
Tlf: 22 13 26 00
Fax: 22 13 26 01
emh.no

Enkelt & Greit AS
Hegdalsringen 19
Postboks 2133, Stubberød
3255 Larvik
Tlf: 33 13 95 10
enkeltoggreit.no

THE POWER OF PROFESSIONAL AROMATHERAPY SKINCARE 

NEW ANTI-AGEING RANGE

PROLAGÈNE L IFT

Time to get firm with your skin.
We´re ready when you are. 

PROVEN EFFECTIVENESS

81%
Smoother & Firmer
i n  2 8  d a y s  o n l y

*Consumer test on 31 women over 28 days use of this Duo: AROMESSENCE™ IRIS + Lift & firm day cream - Dry skin.

*

Finn din nærmeste Decléor-forhandler på www.decleor.no         
Følg oss på facebook:www.facebook.com/Decleor Norge

Decléor føres av ledende hudpleiesalonger, Spa og parfymerier med kabinett.
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Estée Lauder Cosmetics AS
Frognerveien 10
0257 Oslo
Tlf: 23 13 66 50
Fax: 23 13 66 58

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

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

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

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

Frends AS
Ringtunveien 4
1712 Grålum
Tlf: 69 22 15 99
Fax: 69 22 31 99
frends.no

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

Ghd Scandinavia Aps
Cort Adelers gate 17
Postboks 2673 
0203 Oslo
Tlf: 22 44 89 00 | Fax: 22 44 89 01
ghdhair.com

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

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

Grimm AS
Vardeveien 25
1659 Torp
grimm.no

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

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

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

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

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

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

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

Isaksen & Co AS
Kokstadflaten 19A
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00 | Fax: 55 98 20 20
isaken-as.no

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

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

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

Lilleborg AS
Sandakerveien 56
Postboks 4236, Nydalen
0401 Oslo
Tlf: 22 89 50 00 | Fax: 22 15 74 89
lilleborg.no

L’Oréal Norge AS
Lysaker torg 35 (6. etasje)
Postboks 404
1327 Lysaker
Tlf: 67 11 27 00
loreal.no

Med-Eq AS
Farmannsveien 18-22
Postboks 565 Sentrum
3101 Tønsberg
Tlf: 33 35 90 60
med-eq.com

Midsona Norge AS
Drammensveien 134
Postboks 144, Skøyen
0212 Oslo
Tlf: 24 11 01 11 
midsona.no

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

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

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

Norwegian Skincare AS
Hegdehaugsveien 31
Postboks 5862, Majorstua
0308 Oslo
lindajohansen.no

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

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

HUDPLEIE 
MED HOLDNING

-distribueres av Enkelt & Greit AS -
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Parfums Christian Dior AS
Rådmann Halmrasts vei 14
Postboks 564
1302 Sandvika
Tlf: 67 11 08 50 | Fax: 67 11 08 51

Procter & Gamble Norge AS
Tvetenveien 40
Postboks 6484, Etterstad
0605 Oslo
Tlf: 22 63 26 00
Fax: 22 63 26 31
pg.com

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

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

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

Scandinavian Dermal Group
Vitaminveien 11A
0485 Oslo
Tlf: 815 56 860
skinscience.com

Silverlines AS
Rigetjønnveien 3
4626 Kristiansand
Tlf: 47 77 13 55
silverlines.no

Sisley ApS
Frederiksgade 7
DK-2100 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-cosmetics.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Validus AS
Orkidehøgda 3
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
Haslevangen 15
Postboks 6013, Etterstad
0601 Oslo
Tel: 22 57 69 50
vita.no

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

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

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

Mineral Wellness Soak
Opplev god helse

Saltet er rensende,
mineraliserende, og gir en perfekt, unik balanse

Inneholder over 60 
essensielle mineraler og sporstoffer

www.kerstinflorian.se

Nyhet!
Utmerkelse!
New Beauty Award, USA 2013

”Best Spa Bath 
Salts”



Vi leverer:
Behandlingsbenker • Trillebord • Arbeidstoler • Dampapparat • Behandlingsutstyr • Arbeidstøy

Forbruksmateriell: 
Benkepapir (viscosoft) • Hårbånd • Engangstruser, kimono, tøfl er • ++++

Besøk www.salongutstyr.no

til helse og velværeklinikker
.no

Salongutstyr AS, Elgstien 18, NO-3188 Horten
Tel: NO +47 33 04 28 24 / SE +46 0526 15620

post@salongutstyr.no, www.salongutstyr.no

Kvalitet fra Gharieni - Tyskland.
Vi er ny distributør i Norge.
Kontakt oss for informasjon.

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

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

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

Exuviance 
Age Reverse

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

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



Fagbladet For hele skjønnhetsbransjen

    hudpleie fra

afrika

KOSMETIKK

Møte Med 
tone lise 

Forbergskog 

alexander 
sprekenhus 

gir gass

kiehl’s slÅr 
rot i norge

Distribueres til 
salonger, 

apoteker og 
parfymerier!

juleMakeup a Markedstall a innredning

HiBrow er en prosedyre som gir øyenbrynene en perfekt form. 
Behandlingen består av syv unike trinn, blant annet, 

konsultasjon med kunden for å avdekke hvilken fasong hun/han ønsker, 
opptegning, farging, voksing, napping, trimming og threading. 

HiBrow systemet har også gode salgs produkter som kunden kan benytte mellom 
behandlingene.

Ta kontakt for ytterligere informasjon om våre kurs og produkter!

Professional behandling og produkter for perfekte bryn

Drotningsvikveien 132, 5179 Godvik. 
tlf: 55 91 65 89. johanna@frcosmetics.noFR cosmeticswww.frcosmetics.no

Kunsten å forme perfekte øyenbryn er den nyeste trenden i salongenbehandling. 

Returadresse: Ask media, pb 130, 2261 Kirkenær
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