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KOSMETIKK
FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

KOSMETIKK er skjønnhetsbransjens eget
fagblad, og henvender seg til alle som jobber
profesjonelt i bransjen. Bladet distribueres
både til retailmarkedet og salongmarkedet,
og er således unikt.
KOSMETIKK vil inspirere og gi kunnskap,
og gjennom dette fremme økt inntjening. Vi
skriver om lanseringer, ingredienser, nyheter
og trender. Vi intervjuer bransjefolk, kommer
med ny bransjestatistikk, og gir tips til hvordan selge mer i butikk eller salong.
KOSMETIKK leses av innkjøpere, butikkeiere, kjedeledere,
salgspersonell, hudterapeuter, salonginnehavere, frisører,
leverandører, negldesignere og andre yrkesgrupper innen bransjen.
Alt redaksjonelt innhold er skreddersydd for denne målgruppen.
Ved å annonsere i KOSMETIKK treffer du målgruppen direkte, og din
annonse vil alltid stå i en relevant sammenheng.
KOSMETIKK publiseres på eget forlag, og er uavhengig av bransjens
foreninger og organisasjoner. Bladet sendes ut adressert fire ganger
årlig, i et opplag på 3500 eksemplarer, til:

’’

1. Parfymerier, frittstående og kjeder
2. Hudpleieklinikker
3. Frisørsalonger
4. Apotek, frittstående og kjeder
5. Spa og spahoteller
6. Nettbutikker med kosmetikkprodukter
7. Motekjeder og andre relevante butikker med kosmetikkavdeling
8. Kjedekontorer
9. Utvalgte helsekost og
livsstilsbutikker
10. Leverandører i bransjen

KOSMETIKK er et unikt bransjeunivers for alle som jobber
profesjonelt med skjønnhet i Norge
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SKJØNNHET
INNENFRA

Mellom våre utgivelser på print
følger vi også opp bransjen på
kosmetikkmagasinet.no.
I tillegg er vi aktive på Facebook. Søk gjerne opp Fagbladet
Kosmetikk og følg oss der!

Mii CosMetiCs
anneMarie Börlind
helena ruBinstein
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JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*
*Based on INTAGE SRI value amount of product share in the mascara category (12/2013-11/2014)

FIBERWIG er en av Japans mestselgende maskaraer. Den har blitt et uunnværlig skjønnhetsprodukt for kresne
fashionistaer over hele verden. Grunnen til at FIBERWIG har blitt så populær, er nok at den gir lange vipper som ser
naturlige ut, sitter hele dagen, tåler regn, tåler tårer, ikke klumper og er enkel å fjerne med bare litt lunkent vann.
Nå har FIBERWIG fått ny emballasje og en oppdatert sammensetning med ingredienser som tilfører vippene
næring og gjør dem glansfulle.

TOKYO - JAPAN
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KOSMETIKK Kristine Rødland
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KONTAKTINFORMASJON:
Telefon: + 47 909 65 259
E-post: krrodland@gmail.com
kosmetikkmagasinet.no
Facebook: Fagbladet Kosmetikk
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MAKEUP
NEGLER

vitaminboost
for huden

JAPAN’S #1 SELLING MASCARA*

Bryllupsmakeup

*Based on INTAGE SRI value amount of product share in the mascara category (12/2013-11/2014)

FIBERWIG er en av Japans mestselgende maskaraer. Den har blitt et uunnværlig skjønnhetsprodukt for kresne

de beste knepene

fashionistaer over hele verden. Grunnen til at FIBERWIG har blitt så populær, er nok at den gir lange vipper som ser
naturlige ut, sitter hele dagen, tåler regn, tåler tårer, ikke klumper og er enkel å fjerne med bare litt lunkent vann.
Nå har FIBERWIG fått ny emballasje og en oppdatert sammensetning med ingredienser som tilfører vippene
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næring og gjør dem glansfulle.
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Vil du vite mer? Kontakt meg for
booking og mer informasjon.
Sjefredaktør Kristine Rødland
krrodland@gmail.com
+ 47 909 65 259

10.05.2017 13.44

Returadresse: KOSMETIKK, SOlvEIEn 110 C, 1162 OSlO

Materiellfrist

Utgivelse

Tema

Nr. 1

16.01

16.02

Business + antiage

Nr. 2

13.04

16.05

Spiselig hudpleie + sol

Nr. 3

14.08

14.09

Makeup + hår

Nr. 4

19.10

20.11

Duft + trender

Annemarie Börlind lanserer tre nye ansiktsmasker: Hydro Gel
Mask er en fuktmaske basert på hyaluronsyre, røde alger og
acacia. Anti-Aging Cream Mask er en silkemyk maske med
eksklusive botaniske oljer og Szechuanpepper-ekstrakt som
gir rask effekt. 2 in 1 Black Mask er en dyptrensende maske med blant annet
vulkansk leire og syrinekstrakt, og
med peelingeffekt av riskorn (veil.
pris fra kr 399).

Black Rose Skin Infusion Cream er den perfekte hudpleie til
å gjenopprette hudens fylde og fremme dens naturlige glød.
En fantastisk kremet, men samtidig frisk og lett konsistens,
som forvandles til mikrodråper av vann som trenger langt ned
i epidermis. Kremen blir som en fuktinnsprøyting, og med sin
milde blomsterduft gir den en umiddelbar følelse av velvære
(veil. pris kr 1520/50 ml).
Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

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

A n n on s e

VITA LIBERATA

PATCHOLOGY

Ten Minute Tan er en karamellfarget
krem som gir gradvis selvbruningseffekt, og er den raskeste måten å få
en lett og naturlig glød på! Kremen er
proppfull av pleiende og nærende ingredienser, samt fuktighetsgivende slik
at den tar vare på huden like mye som
fargen. Smør på rikelig med sirkelbevegelser, la virke i minimum 10 minutter
og dusj av. En lett og naturlig brunfarge
vil utvikles over 6-8 timer (veil. pris kr
449/150 ml).

Innovative masker kjennetegner Patchology. FlashPatch® Restoring Night Eye Gels er en nyutviklet øyemaske som gir en
skikkelig boost, og reduserer fine linjer med en kraftig nattlig
dose av antiage-ingrediensene retinol og peptider. Produktet
inneholder dessuten Cedrus atlantica bark som lysner og
reduserer mørke ringer rundt øynene, samt arnika-ekstrakt
som lindrer trette øyne med en avslappende effekt (veil. pris
fra kr 199).
TRUE BEAUTY AS
patchology.no

Hexa AS | Vita Liberata
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

HORMETA

Infini Nutri Nuit Rest Cream er en fløyelsmyk nattkrem som
gir fuktighet og reduserer følelsen av stramhet etter en lang
dag. De rike ingrediensene jobber aktivt natten gjennom,
og du vil våkne med en revitalisert, glatt og silkemyk hud.
Kremen er stappfull av fuktighet, omega 3 og vitaminene A,
E og B. Den inneholder effektive, naturlige oljer fra avokado,
echium, makadamianøtter og økologiske ekstrakter fra bøkeknopper og vill akantus
(veil. pris kr 769/50 ml).
Nordic Skin Care AS
Tlf: 53 21 50 40
nordicskincare.no

PCA SKIN

Hyaluronic Acid Boosting Serum jobber
aktivt på tre nivåer. Det binder og holder på
fuktigheten i øverste hudlag for umiddelbar
plumpende og mykgjørende effekt. Det inneholder hydrolysert hyaluronsyre med mindre
molekyler som leverer fuktighet dypere ned
i huden. Og det inneholder et kompleks som
oppmuntrer hudens egen produksjon av hyaluronsyre og gir en langtidsvirkende effekt.
Passer perfekt til alle som har behov for
fuktighet (veil. pris kr 1580/30 ml).

SINGULADERM

Facial Deep Clay Face Mask er en naturlig leiremaske som på
kort tid renser i dybden og etterlater en fin, myk hud. I tillegg
til dyprens har den også en rekke pleiende egenskaper som
kan gi veldig god effekt på ulike hudproblemer. Masken leveres
sammen med en pleiende og fuktighetsgivende ansiktskrem
som inneholder en rekke unike oljer,
blant annet arganolje, og påføres etter
at masken er fjernet (veil. pris kr 449).
Vitenza Ltd
Tlf: +44 207 084 7144
Tijani.Fulani@vitenza.com

Xpert Sun Supreme SPF 50 med nytt
revolusjonerende solfilter, Photodermic,
som er utviklet av R&D-teamet hos Singuladerm. Filteret «etterligner» koden for
solbeskyttelse og gjør at huden «svarer» på
påvirkningen av UVA/UVB/IR-stråler. I tillegg
til vanlige solfiltre, gir denne lette kremen
optimal beskyttelse fra solens skadelige
stråler og bidrar samtidig til å reparere eksisterende solskader. Den er spesielt godt egnet
for sensitiv og hypoallergisk hud (veil. pris kr
459/50 ml).

DR. SCHRAMMEK

ELIZABETH ARDEN PRO

Young Skin AS
mail@youngskin.no

DR. DERM

DOCTOR BABOR

Young Skin AS
mail@youngskin.no

Tjøstolvsen AS
tlf: 51 95 93 00

Dr. Derm er en hypoallergenisk cosmeceuticalserie med det nyeste innen leveringssystemer. Collagen Hydrogel øker elastisiteten
og smidigheten i huden, fukter i dybden, og
er et effektivt alternativ til hyaluronsyre- og
kollageninjeksjoner. Produktet gjenoppretter
cellulære prosesser, fukter med en depoteffekt
og stimulerer cellefornyelsen og ATP-energien i
cellene. Passer også for sensitive og problematiske hudtyper, med antibakterielle sølvpartikler
som virker beroligende (veil. pris kr 540/50 ml).

ECO MASTERS

Happyskin AS
beate@happyskin.no
tlf: 22 37 19 00

Doctor Babor spesialiserer seg på innovative ingredienser, målrettet behandling
og effekt i dybden. Lifting Cellular er
en helt ny linje innenfor denne serien,
med virkelig oppstrammende effekt og
lifting-teknologi. Dual Face Lift Serum
består av to serum som skal reversere de
anatomiske årsakene til aldring av huden.
Virker oppstrammende og plumpende for
å bevare den ungdommelige V-fasongen
(kr 1690/2x15 ml).

Dr. Schrammek lanserer tre nye solbeskyttende produkter med høy SPF. Anti Pollution Day Cream er en dagkrem som virker
mot forurensning, fotoaldring og frie
radikaler. Sensiderm Sun Cream gir
intensiv UV-beskyttelse for alle. Mens
Solar+ Protect Fluid er et «must
have» produkt med lett konsistens
som kan brukes over andre kremer
ved behov.
Dermelie AS
post@dermelie.no

Triple Protection Factor Face & Body
SPF 30 er en hudbeskyttende krem for
ansikt og kropp som beskytter mot
miljøeksponering og motvirker tegn på
for tidlig aldring. Brukes som dag- eller
solkrem, gjerne med et hudforbedrende
serum under. Opprettholder en
strålende hud, dag etter dag, med en
ikke-farget formulering. Kommer i en
tube som er praktisk i vesken/baggen
og er det ultimate produktet for menn
(veil. pris kr 869/120 ml).
Dermanor AS
kundeservice@dermanor.no
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Hår & makeup

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

SISLEY

Vi presenterer nyheter fra vår bransje
i et fast loft på noen av våre sider. Her
selger vi også annonseplass, med faste
mål bredde 80 mm x høyde 62,5 mm
(+ 3 mm utfallende i topp). En rimelig
eksponering mot bransjen.

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

Nr.

ANNEMARIE BÖRLIND
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www.ardelllashes.com

Høstens
heteste stiler

2017-08-16 11:19:15

07.09.2017 13.52

Annonsepriser 2018
Format
4 farger
2/1 side
25 000
1/1 side
16 500
Cover 2
17 500
Cover 2 + side 3
28 000
Cover 3
16 500
Cover 4 bakside
18 500
1/2 side liggende eller stående
9 900
1/4 side liggende eller stående
6 600
Modul h 62,5 x b 80 mm plassert i nyhetsloft 3 500
Produktnyhet, per nyhetsrute
2 500
Stillingsannonse på kosmetikkmagasinet.no 1 500
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Produktnyheter
KOSMETIKK har etablert en ny seksjon med produktnyheter
bak i bladet. Her tilbyr vi redaksjonelt utformede annonser. Dine
produktnyheter tegnes ut som en del av bladet, og sidene merkes
med «annonse» i øverste hjørne.

Merkevare- og leverandørregister
Oppføring per år
Tillegg for logo
Alle priser eks. mva.

2 500
750

Rabatter
Annonsører som inngår langsiktige
avtaler får svært gode betingelser
på sin annonsering i KOSMETIKK.

For å lage dette, trenger vi følgende informasjon fra deg:
* Pressetekst (ca. 500 tegn)
* Høyoppløst produktbilde
* Pris
* Kontaktinformasjon til leverandør
Pris per «nyhetsrute» er kr. 2500,- eks. mva, og vi tilbyr ulike
pakkeløsninger og rabatter. Ta kontakt for mer informasjon!

Tekniske data
Bladformat:

A4

Satsflate:

185x265 mm

Antall spalter:

2 + 1/2

Spaltebredde:

(72,5 mm og 37 mm)

Ferdiggjøring:

Limfres

Utfallende trykk:

Ja

Raster omslag:

70 linjer

Raster innmat:

70 linjer

Papir omslag:

250 g gloss, UV-lakk

Papir innmat:

130 g gloss

Materiell digitalt:

PDF-fil med alle fonter
embedded. CMYK-bilder i
oppløsning 300 dpi

E-post:

krrodland@gmail.com

Opplag:

3 500

Utgivelser per år:

4

Mål er oppgitt i høyde x bredde:
1/1 SIDE:
Annonse i
satsflate: 262x176

1/2 SIDE:
130x176 mm

Annonse utfallende:
297x210 + min 3 mm
utfallende
(303x216 mm)

ADRESSEFELT

BAKSIDE:
240x210 mm
Utfallende:
240x216 mm

1/4 SIDE
HØYDE:
130x84 mm

1/4 SIDE BREDDE:
62,5x176 mm

1/2 SIDE
HØYDE
(satsflate):
262x84 mm
Med 3 mm
utfallende i
topp og
bunn:
303x84 mm
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Utgivelser 2018
Annonse

KOSMETIKK

Annonse i vårt
«nyhetsloft?»

DOBBELTSIDE:
297x420 mm
+ min 3 mm
utfallende
(303x426 mm)

