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+FRED HAMELTEN
MAC COSMETICS
MARINA MIRACLE

Vinterens 
vakreste negler

HEALTHY SPRAY TANNING

Aviva Labs Norge tilbyr 
Verdens eneste oljefrie 
spraytan, som også er 
økologisk og naturlig.
 
Aviva Labs har en 
enormt stor kolleksjon 
som vil gi den perfekte 
fargen uansett hudtone.  

På vår stand vil du kunne få:
20% avslag på alle våre produkter og kurs.   Gratis produkt prøver.

Besøk vår stand nr B8
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Black Peel Off Mask
VEIEN TIL KLAR OG REN HUD

Hvor finner du den Orginale Black Peel Of Mask? Spør ditt nærmeste parfymeri eller hudpleiesalong.
Du finner også produktene på www.decrusto.no eller ring og bestill via vår kundeservice på tlf 330 45 100

Masken for alle som er opptatt av sunn hud - fri for  
urenheter og sorte prikker. Den bidrar til å minimere  
porer, regulerer talgproduksjonen og virker beroligende.  
Huden får tilbake sin rene friske glød.

FOR OPTIMALT RESULTAT
Avslutt med vår delikate Liposome Facial Cream. Ansiktskremen 
inneholder en rekke ingredienser som balanserer og nærer huden.



Beauty Ghost
UNIK OG REVOLUSJONERENDE

OXYGENBOOST FOR HUDEN

Hvor finner du Beauty Ghost? Spør ditt nærmeste parfymeri eller hudpleiesalong.

Du finner også produktene på www.decrusto.no eller ring og bestill via kundeservice på tlf. 330 45 100

Tilfører huden ren oksygen, nødvendige mineraler og masse  
fukt. Dette gir et umiddelbart løft, cellefornyelsen kickstarter  
og resultatet blir en glattere hud med fornyet glød.

FOR OPTIMALT RESULTAT
Avslutt med vår delikate Liposome Facial Cream. Ansiktskremen inneholder en rekke ingredienser 
som styrker huden og forsterker effekten av masken.
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Inglot og Fred Hamelten er 
på Bergen Beauty!



  

GO GREEN MED
GREEN PEEL®

THE POWER 
OF NATURE

FRESH, SUNN OG 
STRÅLENDE JULEGLØD
MED DR. SCHRAMMEK

www.schrammek.no
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KOSMETIKK
Bergen Beauty er i gang, og du verden som 
vi har sett frem til dette. Vi som driver bran-
sjebladet KOSMETIKK er glade for å kunne 
samarbeide med Beyer Gruppen, som står 
bak dette spennende initiativet. 

Så vidt vi vet, er det første gang det arran-
geres en slik messe utenfor hovedstaden, og 
det er lagt opp til et innholdsrikt og variert 
program. Når du besøker messen, får du en 
unik mulighet til å knytte nye kontakter, 
lære tips og triks, og treffe bransjefolk som er 
ledende på sine felt. 

En hendig oversikt over hva som skjer 
hvor og når finner du helt bak i dette bladet, 
sammen med hallkartet som viser hvor de 
ulike utstillerne treffes. 

Vi har satt sammen bladet for å reflektere 
messen og de forskjellige aktivitetene du 
kan oppleve her. Noen av foredragsholderne 
presenteres med artikler. Forhåpentligvis vil 
bladet være til glede og nytte både mens du 
er på messen, og etter at du har kommet 
hjem, når inntrykkene har fått synke.

For deg som kanskje ikke kjenner KOS-
METIKK fra før, vil vi også gjerne presentere 
oss. Vi jobber business-to-business, og lager 
et bransjeblad som du ikke finner i kiosken 

eller på butikken, men som sendes ut til folk 
som driver hudpleieklinikk, frisørsalong, 
parfymeri, apotek og liknende i Norge. 
Bedriftene som er i bransjen får som regel 
bladet gratis tilsendt, men det er også mulig 
å tegne et privat abonnement for kr 299 per 
år. 

Vi har eksistert i fem år, og det er første 
gang vi lager blad i samarbeid med en messe. 
Vi elsker messer, de gir faglig påfyll og mye 
inspirasjon. Vi håper DU får en god opple-
velse på Bergen Beauty sammen med oss.

Ansvarlig utgiver:

KOSMETIKK 

Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland

Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA

kosmetikkmagasinet.no

Postadresse:

Solveien 110 C

1162 Oslo

Besøksadresse:

Bernhard Getz gate 3

0165 Oslo

Ansvarlig redaktør:

Kristine Rødland

+47 909 65 259  

krrodland@gmail.com

Annonser:

Kristine Rødland

+47 909 65 259 

krrodland@gmail.com

Layout:

Aurora Design & Media AS

+47 924 43 696  

murvold@auroradm.no

Trykk:

Merkur Grafisk AS

Velkommen til første 
Bergen Beauty

BERGEN BEAUTY
BERGEN BEAUTY BANKETT 2017 

Bergen Beauty feirer åpningen av årets messe med en bankett. 

Det serveres tapas fingermat og velkomstdrink til alle gjester, 

og det blir fantastisk underholdning av bergensartisten Emili 

Zosa og ikke minst Jan Thomas, som er konferansier. Think 

Hair Wear stiller med sitt populære hårshow, og skal vise frem 

høstens trender. I tillegg loves det unike goodiebags, give-

aways og konkurranser med premier til mange tusen kroner. 

Vi ser frem til å feire kvelden sammen med alle dere, utstillere, 

venner, kolleger, familie og mange, mange fler! Billetter koster 

kr 399 og fås kjøpt på Ticketmaster.no. Velkommen til årets 

begivenhet for hele bransjen!  



På vår stand vil du kunne få: 1 gratis spraytan kupong pr person. 
20% avslag på alle våre produkter og kurs. Besøk vår stand nr B7

Bergen Spraytan 
er en av Norges fremste 
spraytan eksperter! 

Vi tilbyr markedets 
eneste oljefrie spraytan, 
som også er 
økologisk 
og 
naturlig. 



Sterkere
negler

Endelig i Norge - etter 23 år internasjonalt
The first and only Advanced Collagen Generator TM

Patentert og prisvinnende skjønnhetstilskudd

Reduserer 
linjer med 
30 %*

Reduserer 
rynker med 
30 %*

Øker hudens 
elastisitet
med 89 %*

Sterkere
negler*

Økt fuktighet
i huden

GlødTykkere og 
sterkere hår 
med 13 %**

Kom og få  
mer info  

på stand B3.

Test BioSil til 
introduksjons
tilbud, 299,  

for 2 måneders 
bruk.

Publiserte artikler i Archives of Dermatological Research, Volume 297, 2005* og Archives of Dermatological Research, Volume 299, 2007**.

Distribueres av Fred Hamelten AS, Inkognitogaten 33A, 0256 OSLO. Kontaktinfo: 21 64 54 47/bestilling@hamelten.no



Nyhet fra Fred Hamelten Norway: 

COSMEGLOVE®  
PREMIUM HANDCRAFTED COSMETIC GLOVES

Cosmeglove har ekstremt god følsomhet, og ved bruk vil det  
nærmest føles som om du ikke har noe på hendene. Overflaten 
på hanskene har en svært finkornet ruhet som gjør at du får godt 
grep.

Cosmeglove har også et patentert fuktighetsgivende belegg 
på innsiden, slik at huden på hendene pleies når du benytter 
hanskene. Hanskene er supersterke, og det skal virkelig mye til 
før de ryker!

COSMEGLOVE er det perfekte tilbehøret til 

POWER INFUSION™ 
Professional eyebrow and lash volume colour-serien

Spør din behandler om Fred Hamelten POWER INFUSION  
- som gir ekstra volum og super holdbarhet på bryn og vipper!

KOM OG PRØV
COSMEGLOVE 
VED STAND B3

FRED  
HAMELTEN 

MØTER DU PÅ 
STAND B3 

Produktene fra Fred Hamelten, BioSil og Rubis kan også kjøpes på www.pinsett.no  
Bruk rabattkode BB20 og få 20% rabatt. Rabattkoden gjelder frem til 31.12.2017

Messetilbud: 20% avslag på ordinær utsalgspris på serum, 
pinsetter og utstyr fra Rubis.

             Sveitsisk bryns- og vippeserum på hele 10 ml!

KOM OG OPPLEV NORGES STØRSTE UTVALG AV PINSETTER! 
HÅNDLAGET I SVEITS. STAND B3
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Tekst: Kristine Rødland | Foto: Andrew O’Toole/Great Lengths og leverandørene

På messen viser Great Lengths en ny tape 
extension kalt GL Tape. Den er lett og tynn 
med doble sandwich-fester. 

Tapen kommer både med og uten hår på 
festet, sitter i håret i seks til åtte uker og kan 
brukes om igjen flere ganger. Siden det finnes 
forskjellige farger å velge mellom, blander den 
seg fint med ditt eget hår.

Great Lengths har etablert seg i 40 000 
salonger, i mer enn 75 land, og samarbeider 
med den prisbelønnede hårdesigneren Angelo 
Seminara. Han har blitt kåret til British Hair-
dresser of the Year fire ganger. 

Kolleksjonsbildene for 2017 er tatt på 
Island, og viser ulike looks man kan få til ved 
å bruke Great Lengths extensions. Bildene 
viser tydelig Angelos talent når det gjelder 
farger, stil, volum, tekstur og lengder.

Kreativ lek 
med lengder
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Dajana lanserer bok
Dajana Tomanovic er en av landets mest kjente makeupartis-
ter, og en populær influencer med mer enn 100 000 følgere i 
sosiale medier. Hun er et stort trekkplaster på Bergen Beauty, 
og mange vil nok få med seg hennes foredrag med Sophie 
Elise. Men hun er også bokaktuell med «Din helt egen Mas-
terclass», der hun har samlet sine beste tips og triks om hud 
og makeup. Boken utkommer på Juritzen forlag og selges på 
messen.

Alepposåpen har mange bruksområder, og fås i 
fast og flytende form.

Alepposåpen fra Syria
Aleppo Import AS er spesialisert på 
import av såpe fra Syria. Tross krigen 
har de opprettholdt forbindelsen med 
det som er igjen av såpeindustri i landet, 
og tilbyr en velgjørende såpe basert på 
olivenolje og laurbærolje. Den bevarer 
hudens naturlige fettlag, slik at behovet 
for kremer reduseres.

Maskefavoritt
Decrusto treffer masketrenden perfekt, og 
omtales flittig av norske bloggere. The Original 
Black Peel Off Mask med aktivt trekull var det 
første produktet som ble lansert, sammen med 
Liposome Facial Cream som inneholder aktivt 
stabilisert oksygen (ASO). Begge disse innehol-
der dessuten Wellmune betaglukaner. 

– Nytt nå er en hvit maske kalt Beauty Ghost 
som kombinerer betaglukaner med ASO. Det 
er en næringsmaske med oppstrammende 
effekt. Vi kommer også snart med fire nye, 
spennende produkter, så det er mye å glede seg 
til hos oss for tiden, sier Alina Bergan fra Nesco International AS, som står bak serien.

Decrusto er 
først i Norge 

med produkter som 
inneholder ASO.

H E A L E R

Cecilie Violett

Møt healing cecilie på 

Stand nr: 27
under hele Bergen Beauty-messen

Telefon 456 88 133 | Facebook: Healing Cecilie Violett Beyer
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INGLOT 
i korte trekk

• Kvalitetsmakeup som benyttes av 

makeupartister over hele verden. 

• Fire av fem makeupskoler i Norge benytter 

Inglot-produkter i undervisningen.

• Har de siste årene opplevd kraftig vekst og 

økt popularitet hos kvinner i alle aldersgrup-

per. Har over 700 butikker på verdensbasis, 

og kom til Norge i oktober 2013.

• All makeupen produseres i EU, og 95% 

lages på egen fabrikk. Det benyttes kun  

ingredienser og råmaterialer av høyeste  

kvalitet, og produktene er fri for parabener. 

• 100% Cruelty Free.

• Hypoallergeniske produkter.

• Stort utvalg!  

Kilde: Inglot Norge AS.

– Inglot er godt kjent blant unge makeup-
geeks, men har også mye produkter for 

voksne damer, sier Sølvi Strifeldt.
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– Voksne kvinner bør være mye 
modigere når de legger makeup, 
og kan med fordel sminke seg mer 
dramatisk, sier Sølvi Strifeldt, som 
representerer Inglot. Den dyktige og 
erfarne makeupartisten deler sine 
beste tips og triks for damer under 
Bergen Beauty.

Tekst og foto: Kristine Rødland

– Søker man på nettet, er det lite å finne om 
sminke for voksen hud, men på messen vil 
jeg komme med tips og triks i forhold til 
forskjellige problemer som voksne damer har, 
og vise gode teknikker og produkter. Mange 
damer sminker på seg alder, og bør heller 
bruke farger som naturlig finnes i ansiktet, 
sier Sølvi Strifeldt. 

Hun har bakgrunn fra illustrasjon, grafiske 
fag og reklame, men er også utdannet 
makeupartist, og har gjort seg godt bemerket 
innen dette feltet. Dessuten underviser hun i 
makeup, og jobber deltid i en Inglot-butikk 
på Ski sør for Oslo.

– Foredraget mitt kan også være interessant 
for nyutdannede makeupartister. Man blir 
ikke flink av å bare sminke modeller, man må 
også jobbe med vanlige folk, det er den beste 
treningen man kan få. 

Inglot har veldig gode og konkurransedyk-
tige produkter. Jeg har brukt dem profesjo-
nelt siden de startet opp i Norge for fire år 
siden, den gang med butikk i Bogstadveien i 
Oslo. Når voksne damer kommer inn i butik-
ken, forstår de ikke alltid at det er produkter 
også de kan bruke, men de unge får det med 
seg, sier hun.

Makeupen til Inglot lages i Polen. Kvalite-
ten er svært god, ifølge Strifeldt, og utvalget 
er enormt. 

– Det finnes farger til alle etnisiteter, og til 
veldig greie priser. Som profesjonell makeup-
artist er det viktig å få tilgang på alle typer 

farger. Inglot henvender seg til både unge og 
voksne, lyse og mørke, og har hele spekteret 
av produkter med alt fra toner til maskara. 
Mange synes det kan være vanskelig å 
finne en tilstrekkelig lys founda-
tion på vinterstid, men da bør 
de gå til Inglot! Polakker 
er ofte like «grå» i huden 
som oss nordboere, men 
med andre merker kan 
det være en utfordring å 
finne riktige hudtoner, 
mener Sølvi Strifeldt. 

Hun forteller at Inglot er 
populært utenlands, og blant 
ungdom som gjerne vil sminke 
seg mye.

– Vi har fått en subkultur av selvlærte 
makeup-geeks som vil vise at de mestrer 
konturering og andre teknikker vi i bransjen 
har holdt på med lenge. Jeg er litt på en 
annen planet enn Instagrammerne, fordi jeg 
som profesjonell er mer for naturlighet. Det 
er naturlighet som er en trend i bransjen nå, 
sier hun.

I Bergen er det imidlertid de voksne 
damene hun fokuserer på.

– Jeg vil ikke si at de er feige, men de tør så 
lite, sukker hun.

– Når kvinnene får barn, blir ikke sminke 
og utseende vektlagt, naturlig nok. Så går 
det noen år, og de begynner å interessere seg 
for disse tingene igjen. Men da har ansiktet 
forandret seg, og de kan ikke lenger sminke 
seg som før. Mange søker da råd i parfymeri-
ene, der det hender at de kan ha litt for lite 
kompetanse på nye trender og teknikker. 

Skal man selge sminke, mener Sølvi at det 
er viktig å følge med på utviklingen og holde 
seg oppdatert på metoder og produkter. 

– For Inglot er det viktig at de som gir 
veiledning i butikk også jobber ute som 
makeupartister, eller innehar god kunnskap. 
Når de voksne damene kommer inn til oss, 
går de gjerne rett bort til jordfargene eller 

bruntonene. Jeg tror det kommer av en fore-
stilling om at jordfarger er naturlige farger. 
Men hvor i ansiktet finner du mosegrønt, for 

eksempel? 
Det de voksne damene derimot 

er redde for, er de foryngende 
fargene. De bør bruke 

farger som naturlig finnes 
i ansiktet, gjerne farger 
som har en god del rødt 
i seg, som illuderer blod. 
Det er det som er natur-

farger, ikke mosegrønt, 
brunt og mursteinsrødt, 

framhever hun.

Damene skal sminke på seg liv, 
og med liv mener Sølvi farger som normalt 
finnes i en frisk hud. 

– Det vil si farger som innehar en god 
del blått, gult og rødt. Men det er viktig å 
ikke bruke for mye gult, som gir inntrykk 
av gulsott. Damene kan også gjerne sminke 
seg med blått og grønt, lik øyefarger, men da 
kun på lokket og langs vippekanten. I tillegg 
kan de gjøre bruk av «skyggefarger», men da 
må de passe på å ikke bli en skygge av seg 
selv, bokstavelig talt. Ingen «popper ut» med 
skyggefarger, sier hun.

Det er også lurt å unngå å bruke mye 
varme bruntoner, som minner om pigment-
flekker, jord og skitt. 

– Sminker man på seg jord ser man ut som 
en gartner, påpeker hun.

– Mange voksne damer er også livredde 
for skimmer, og tenker at det framhever 
rynker. Men sminker de seg kun med matte 
farger virker det aldrende, mens glød og 
fukt er kjennetegn på ungdommelighet. Et 
annet vanlig problem er tunge øyelokk. For 
å minimere dette bør man ikke bruke lyse 
øyeskygger, som mange tror, men mørke, 
råder Sølvi Strifeldt. 

Vil du ha flere tips og triks for å framstå 
yngre enn du er, bør du få med deg foredra-
get hennes under Bergen Beauty!

Høstens trendfarger
– Høsten kjennetegnes av mye varme farger som oker, rødbrunt og «rosabrunt», gullbrunt, 

varme plommefarger, burgunder og noe kaldere farger som aubergine. Grønt dras nå mer i 

retning mosegrønt, og petroleumsfargene fortsetter å holde seg. Det er ikke rene farger men 

mer tertiærfarger, og farger som inneholder noe mer grått. Helt nøytrale beigetoner ser vi 

også en del av, og gråtonene blir varmere, sier makeupartist Sølvi Strifeldt.

Slik sminker du deg yngre



 20%
på behandlinger som 
utføres av sykepleier.

 

MESSETILBUD

20%
på Duve Medica

medisinske kremer.

GRATIS GAVEKORT PÅ 500 KR.
Alle som kommer innom vår stand får et gavekort på 500 kr. 
som kan brukes til behandlinger som utføres av sykepleier.

20% RABATT PÅ SMARTLIPO
Fettfjerning med laser utført av Dr. Nikolai Paus Grova. 

Gratis konsultasjoner på messen. 

Gawe er eneste 
klinikk som tilbyr dette i Bergen.

facebook.com/gaweklinikken @gawemedisinskeklinikk

post@gawe.no
  

56 33 33 30
 

www.gawe.no
4. etasje Drotningsvik Senter
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MAC 
inntar Bergen

Et av høydepunktene under Bergen Beauty er showet til MAC Cosmetics. 
Bli oppdatert på høstens trender, og få med deg Massimo Mazzotta Møllers 

magiske kunster på scenen lørdag og søndag.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: MAC Cosmetics

Lekenhet og sterke farger.En ny type smoky eye.

Chromaline vannfast eyeliner i fargen 
Primary Yellow.

Bold & Bad Lash Mascara.
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– For høsten og vinteren 2017 
kan vi identifisere fire store 
makeup-retninger eller trender. 
For å beskrive disse retningene 
bruker vi ordene «Washed», 
«Rouged», «Bold» og «Big», 
forklarer MAC Senior Artist 
Massimo Mazzotta Møller.
n  Washed handler om å ha på 

mindre makeup, ved å bruke 
naturlige og transparente 
nyanser som gir en fresh men 
likevel polert look.

n  Rouged dreier seg om fargen 
rødt i forskjellige varianter, 
som ikke bare brukes på 
leppene men også øynene. 
Et gjennomført beauty 
statement!

n  Bold handler om farger 
og lekenhet. Man plasserer 
sterkt pigmenterte og met-
tede fargedetaljer i en ellers 
minimalistisk kontekst.

n  Big innebærer en moderne tilnærming 
til øyesminke. Man former øynene ved å 
bruke øyeskygge, liner og vipper for å skape 
en ny type smoky eye.

Massimo Mazzotta 
Møller vokste opp i 
Roma, og er influert av 
Caravaggio, Michelangelo 
og andre italienske malere 
fra renessansen og barok-
ken. 

Men selv om han har 
hentet mye fra de gamle 
mesterne og den bil-
ledskjønne arkitekturen 
i hjembyen, var det de 
italienske kvinnene som 
inspirerte ham til å satse på 
en karriere innen makeup. 
Han elsket å tegne kvin-
neportretter da han gikk 
på kunstskolen, og fikk 
lyst til å jobbe mer direkte 
med dem.

Han sluttet seg til MAC-
familien i 2009, fristet 
av det store utvalget 
som finnes i farger. 

Som personlighet er han spontan, noe som 
kommer godt med når han jobber kreativt 
under moteukene og stadig må ta ting på 
sparket. Gjennomsnittlig gjør han seks til 

åtte runway-shows per uke i de byene han 
besøker, og må takle mange overraskelser og 
utfordringer underveis.

– Noe av det vanskeligste var et mørkt og 
avantgarde Barbara I Gongini-show, der jeg 
måtte skape en peel-off effekt på huden, sier 
han.

Får han frie tøyler, foretrekker han mini-
malisme kombinert med et iøynefallende 
element. Han liker å framheve øynene ved 
hjelp av grafiske eyeliners. Store øyevipper 
kombinert med en pigmentrik, kremet blyant 
gir en annen og mer «smudgy» look. 

Samtidig er det viktig å bruke concealer 
og andre baseprodukter for å lysne og tilføre 
dybde rundt øynene – som tross alt er sjelens 
speil.

En fresh, men likevel polert look. Rødt på både leppene og øynene.

Liptensity 
Lipstick i fargen 
Mulling Spices.

Strobe Cream i 
nyansen Goldlite.

Massimo Mazzotta 
Møller, MAC 
Senior Artist 
Nordic, uttrykker 
seg kunstnerisk 
gjennom makeup.





Snøklare, lyse nyanser. Trendy 
Babyboomers. Matte og perlende 
overflater. Dette er sesongens tre 
heteste negletrender.

Klassisk trenger slett ikke være kjedelig. For 
visste du at elegante og nøytrale negler nå er 
tilbake på toppen av trendbarometeret? Den 
lyse delen av fargeskalaen inspirerer noen av 
verdens fremste negldesignere til en spen-
nende lek med mønstre og dekorasjoner. 

Inspirert av vinternatur og frostede pastel-
ler har CND med kolleksjonen «Glacial 
Illusion» laget en fargeserie som er med på de 
siste trendene. Og med teknologiske nyvin-
ninger innen både topcoats og dekor-
pulver, blir det vi lenge har sett 

på som skjønnhetsklassikere gjentolket i en 
ny, spennende drakt. 

Skjønnhetsbransjen har lenge latt seg 
inspirere av utviklingen på sosiale medier. Og 
det er liten tvil om at Instagram-stjernenes 
kreative lek med negler har satt sitt preg 
på motebildet. Matte overflater har, som et 
resultat av dette, for alvor blitt populære, og 
denne sesongen får de følge av glitrende og 
perlemorsliknende overflatebehandlinger. 
Aldri har du hatt flere muligheter til å perso-
nalisere neglene dine til nettopp din smak! 

Med langtidsholdbar Shellac fra CND og 

matchende Top Coat fra Alluring Trilogy er 
du sikret ukesvis med beundrende blikk for 
neglekunsten din. Velg mellom glitter, perle-
mor eller matt effekt, og gi favorittfargen ny 
glød denne vinteren. 

Klassikerne blir som nevnt utfordret. 
Og vi er vel alle enige om at det ikke blir mer 
klassisk enn en perfekt, fransk manikyr. Nå 
har negleverdenens ubestridte dronning fått 
konkurranse av en langt mer trendy lillesøs-
ter: Fransk ombré, eller Babyboomer som 
stilen også kalles. Ton-i-ton, gradvis overgang 
fra rosa til hvitt er like fint til spisse som til 
runde negler, og gir en iøynefallende vri på 
den naturlig elegante neglen. 

Så etterspurt har denne teknikken blitt at 
en av bransjens ledende eksperter på feltet, 
Lecenté, har utviklet et nytt sett med hjel-

pemidler for profesjonelle neglteknikere: 
Et ekstra fint ombrépulver i rosa og hvitt, 

som kan blandes i enten CND Shellac eller 
i kunstmateriale for å kreere den ultimate 
Babyboomer-looken. 

Vinterens vakreste negler

Den lyse delen av fargeskalaen inspirerer til en spennende lek med mønstre og dekorasjoner. Alluring Trilogy The Top Coat 
Collection lar deg velge mellom 
matt, glitter og perlemorseffekt. 

CNDs nye vinterkolleksjon heter 
«Glacial Illusion».
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Klairs-serien består av 17 produkter, 
og har fått mye omtale i vestlige 
medier det siste året.
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K-Beauty står for innovative  
produkter, ofte til en svært over-
kommelig pris. Trenden har  
kommet til Norge, og både Klairs  
og Missha er på messen.

Tekst: Kristine Rødland

Sør-Korea har en stadig økende eksport av 
skjønnhetsprodukter, og er ledende innen 
ingrediensteknologi. Både CC-kremer og 
cushion foundations er oppfinnelser fra dette 
landet, og koreanske varemerker er nå blitt 
lettere tilgjengelige i Vesten. 

Søstrene Susanne og Helene Enger har 
sikret seg agenturet på det koreanske hud-
pleiemerket Klairs, helt uten tidligere erfaring 
fra bransjen. 

– Vi har alltid vært opptatt av hudpleie – 
særlig koreansk – og kom over Klairs på nett. 
Vi testet det, likte det, og fikk lyst til å prøve 
å ta det til Norge. Det er jo mye snakk om 
koreansk hudpleie, men få koreanske produk-
ter å få kjøpt her til lands, forteller søstrene, 

som opprinnelig er barnevernspedagoger.
De hadde ingen salgserfaring, bortsett fra 

litt telefonsalg mens de gikk på videregående, 
men sendte likevel mail til Klairs.

– Vi måtte overbevise dem i forhold til 
egen salgserfaring for at avtalen skulle gå i 
boks, og det tok noen måneder, 
forteller de. Gjennom selskapet 
Soel AS selger de nå varemerket 
via egen nettbutikk, samt i Cover-
brands, Blush og flere mindre 
nettbutikker. 

– Vi har brukt Facebook og 
Instagram til markedsføring. 
Kontor og lager har vi hjemme 
på Nøtterøy, og ordrene blir bare 
større og større. Drømmen er å få 
et offline utsalgssted i butikk. Vi har 
fått blod på tann, og har også tatt inn 
flere koreanske merker, forteller de til 
KOSMETIKK.

Rutinene i K-Beauty er ofte mer 
kompliserte enn vestlige forbrukere er 
vant til. Produktene legges lag på lag, 

og dobbelrens er vanlig: først en oljebasert 
rens, deretter en skumrens og til slutt en 
toner. Solfaktor er en viktig del av regimet, 
sammen med regelmessig peeling, og i tillegg 
er det populært med dukmasker og kolla-
genmasker som tas ut av en pakke, legges på 

huden og kastes etter bruk. 
– Klairs skal være et rime-

lig alternativ til de eksklusive 
merkene. Produktene er tilpasset 
sensitiv hud, som mye annet fra 
Korea, og selges dessuten på apotek 
i visse asiatiske land. Klairs tester 
heller ikke på dyr, og har et mål 
om å bli 100 prosent vegansk, sier 
Susanne Enger. 

Klairs har stand på Bergen Beauty, 
og det samme har det koreanske mer-
ket Missha. Messen gir deg en unik 
sjanse til å oppdage K-Beauty.

Koreansk hudpleie

Den koreanske 10-stegsrutinen
1. Dobbelrens. Først en oljebasert rens, 

deretter en vannbasert skum-

eller kremrens. 

2. Peeling. Brukes 2-3 ganger i uka.

3. Toner. Gjenoppretter pH-balansen, 

tilfører næringsstoffer, renser og mykgjør 

huden.

4. Essens. Fukter huden og forbereder den 

på serum.

5. Serum og ampuller. Inneholder aktive 

ingredienser tilpasset hudtype og behov.

6. Øyekrem. Beskytter og gir næring.

7. Fuktighetskrem. Skaper en barriere som 

«låser inn» produktene man allerede har 

brukt, slik at de ikke fordunster.

8. Dukmasker. Engangsmasker dynket med 

aktive ingredienser, brukes «à la carte».

9. Sovemasker. Sitter på huden hele natten 

og brukes 2-3 ganger i uka.

10. Solbeskyttelse. Solkrem og BB- eller 

CC-krem med solfilter er et must!

Susanne og Helene Enger har fått Klairs til 
Norge. Møt dem på Bergen Beauty!

Cushion foundation er en koreansk 
oppfinnelse, denne er fra Klairs.

Det kommer stadig mer K-Beauty i 
butikkene. Too Cool for School selges 
i Sephora.

BB-krem fra 
Missha.



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

Tekst: Kristine Rødland

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

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

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

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

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

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

Probiotika for huden

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

Her er en oversikt over de viktigste produksjonsteknikkene.

Broth: mikrobene fjernes og man bruker reststoffer eller avfallsstoffer

Lysate: mikrobene knuses og brukes

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

Live Probiotic: en levende, god bakterie

Esse+ Probiotic Serum inneholder levende probiotika, 
og er fri for konserveringsmidler, næringsstoffer og 
vann. Produktet er formulert slik for at bakteriene 
ikke skal begynne å «arbeide».
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formere seg i denne perioden. De ligger i dvale og begynner å 
«arbeide» når de kommer i kontakt med fuktigheten i huden, 
forklarer Eric Johansson.

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

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

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

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

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

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

Esse er grunnlagt av Trevor Steyn i Sør-Afrika.

Gullkantet pleie
Hormeta ble etablert i 1949, og har sin egen forskning og 
produksjon i Sveits. 

Hudpleiemerket selges gjennom bergensfirmaet Nordic 
Skin Care AS, som ble etablert i 2014 og drives av 
Therese Eide. Hun fikk øynene opp for Hormeta 
under en tur til Paris for mer enn tre år siden, og 
har fått enerett på distribusjon for hele Norden.

– Jeg prøvde produktene for første gang da 
jeg gikk innom et tilfeldig apotek i Paris. Der 
fikk jeg hjelp av en selger som fortalte så høflig 
som mulig at de mørke ringene og rynkene 
rundt øynene mine var det ikke nødvendig å 
ha. Hun smurte på meg en øyegelé, og det 
gav resultater med en gang, forteller Therese 
Eide til KOSMETIKK.

Hun kjøpte ren-
seprodukter, kremer 
og masker og tok 
med hjem til Norge. 

– I månedene som 
fulgte kunne jeg se 
og kjenne stor for-
skjell på huden min, 
og fikk kommenta-
rer på hvor fast og 
fin den hadde blitt.

Hormeta er alle-
rede et kjent merke 
i USA med egen 
brandstore i Las Vegas og New York. Therese Eide har dessuten åpnet en 
Hormeta-butikk i Åsane Storsenter, og driver også nettbutikk.

– Det er en helt unik hudpleieserie som både gir umiddelbar og varig 
effekt. Sveitsiske planteekstrakter kombineres med ingredienser som 
Matrixyl 3000, retinol, hyaluronsyre, gull og edelstener. 

Selve grunnpilaren er bruken av ioniserte sporstoffer som virker dypt i 
huden og gir raske og synlige resultater. Hormeta sin anti-age krem med 
ekte gull har akkurat vunnet Victoire de la Beauté-prisen 2017/2018, sier 
Therese Eide, som har stand på Bergen Beauty.

Gold Shining Mask kombinerer ioni-
serte sporstoffer med ekte 

gullstøv og provitamin B5.

Re-Generation 
Serum gir huden 
fuktighet, fylde og 
glød. En hot trend 
nå er gullserum, 
som brukes under 
sminken for å få en 
nydelig glød. 
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Marina Engervik, gründeren bak 
det norske hudpleiemerket Marina 
Miracle, forteller om den unike pro-
duktutviklingen som førte fram til 
lanseringen av hennes første krem. 

– Når man utvikler et nytt hudpleieprodukt 
starter det ofte med et behov. For meg var det 
et slikt behov som førte til at jeg lagde mitt 
aller første produkt, Herbal Face Oil. Jeg er 
først og fremst opptatt av næringsrike ingre-
dienser, og siden ansiktsoljer gir muligheten 
til å bruke de fineste ingredienser i sin reneste 
form, har jeg fram til nå fokusert mye på å 
formulere ansiktsoljer og serum, sier Marina 
Engervik, som grunnla varemerket Marina 
Miracle i januar 2014. 

Bedriften vokste, og hun begynte også å 
ta imot ønsker og behov fra kunder. Mange 

ønsket seg en ansiktskrem som kunne brukes 
over ansiktsoljen de allerede hadde, og som 
gav ekstra fuktighet til huden. Dette måtte 
hun ta til vurdering, og dermed begynte en 
lang utviklingsprosess.

– Siden det er mange som prøver naturlig 
hudpleie enten for første gang eller gir det 
en ny sjanse, er det viktig at alle produkter vi 
plasserer på markedet representerer det beste 
vi kan tilby. Prosessen med å utvikle en krem 
viste seg å ta over to år, sier hun.

Oljene er satt sammen av kun virknings-
fulle ingredienser, mens en krem trenger 
andre stoffer i tillegg for å lage en emulsjon 
som gir en kremkonsistens. 

– En krem kan sammenlignes med en pen 
«innpakning», mens mitt fokus kun har vært 
på innholdet. Jeg er håpløst nøye og kresen 
når det kommer til kremer, så jeg måtte utvi-
kle en krem som beholdt så mange nærings-

rike ingredienser som mulig, og som møtte 
mine krav, forteller hun.

Å lage en helt naturlig krem som føles 
fløyelsmyk og behagelig, som trekker raskt 
inn, som ikke føles klissete, og som faktisk 
virker var et spennende prosjekt. 

– Etter 56 formuleringsversjoner og utallige 
testrunder kom vi fram til en formel som 
var helt unik og i en klasse for seg selv. Den 
nye kremen inneholder en sammensetning 
av både eksotiske og norske ingredienser. 
Alle ingrediensene er der for en grunn, og 
alle har sine oppgaver og utfyller hverandre. 
Vi bruker mye tid på å teste ingredienser fra 
forskjellige leverandører for å velge de med 
best kvalitet. 

I noen tilfeller må vi kjøpe inn råvarer for 
å lage ingredienser selv. Brennesleekstrak-
tet som finnes i den nye kremen er et godt 

En naturlig 
skapelsesprosess

Marina Engervik er grunnlegger av det norske hudpleiemerket Marina Miracle, og lanserer nå sin første ansiktskrem. Foto: Mathias Vik
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eksempel på dette. Brenneslene plukkes i 
Finnmark av en leverandør, og sendes til 
våre produksjonslokaler hvor det lages et 
ekstrakt. Brennesle har en veldig beroligende 
effekt på eksem og irritert hud, samt at den 
lindrer betent hud, forteller hun.

I tillegg til rene oljer fra acai, jojoba, argan 
og kokos bruker hun en vannbase laget av 
probiotisk fermentert acaibær og bringebær. 
For å gi kremen en fin og smørbar konsistens, 
benytter hun alger hentet fra vestkysten av 
Norge. 

– Algene beskytter også huden mot 
forurensning og tilfører gode næringsstof-
fer. Naturlig rødbetekstrakt gir kremen en 
sval, rosa farge, og virker i tillegg oppstram-
mende på huden. Vi bruker konserverings-
midler som også brukes som konservering i 
matindustrien. Kun helt trygge og virknings-
fulle ingredienser fra start til slutt, sier hun.

Probiotika har hun brukt i sine produkter 
siden lanseringen av ansiktsrensen Sweet & 
Creamy Oil Cleanser i 2015.

– Da hadde vi allerede jobbet i en lang 
periode med optimalisering av vår probiotika. 
Vi har utviklet vår egen unike probiotiske 
kultur med levende bakterier som hjelper 
hudens bakterieflora og i tillegg virker 
balanserende på huden. Med den probiotiske 
kulturen som base kan vi lage forskjellige 
fermenteringsjuicer av plantevekster, bær og 
frukt. I ansiktsrensen har vi brokkolispirer, 
tomatspirer og alfalfaspirer, og i den nye kre-
men bruker vi hele bær av acai og bringebær. 

Det som er så fantastisk med probiotisk 
fermentering i hudpleie, er at under denne 
prosessen brytes bærene ned, og molekylene 
blir mindre og lettere for huden å ta opp. 
Man får også med seg alle næringsstoffene fra 
hele bæret, og ikke bare fra oljen eller juicen. 
Prosessen hjelper oss å utnytte hele veksten. 
Noe som både føles godt for oss, og som gjør 
veldig godt for huden, sier hun.

En av de største utfordringene med å 
produsere naturlig hudpleie, er variasjonene 
i ingrediensene og råvarene som brukes i 
produktene. 

– Hvis oljen er presset fra nøtter/kjerner/
frø som er sanket på sommeren kontra på 
vinteren, vil fargen og duften på oljen ofte 
variere. Dette vil igjen gi små variasjoner i det 
ferdige produktet. Det er også andre faktorer 
som spiller inn, for eksempel jordsmonn, vær 
og temperatur. Hver gang vi får ferske ingre-
dienser eller råvarer tilsendt fra leverandør, vil 
alltid små variasjoner forekomme. 

Hvis en kunde opplever at et naturlig hud-
pleieprodukt ikke er helt likt det forrige hun 
eller han kjøpte, er det ikke nødvendigvis 
noe galt med produktet. Det kan være nye, 

ferske ingredienser som oppleves forskjel-
lig. Produktet er fortsatt det samme, og har 
den samme, gode virkningen, understreker 
Marina.

En annen vanlig utfordring er holdbarhet. 
– I naturlig hudpleie bruker vi konser-

veringsmidler som er mildere og bedre for 
huden enn det som tradisjonelt brukes i 
hudpleie. Naturlige konserveringsmidler er 
kompliserte å jobbe med, og pH-balansen 
i produktet er veldig viktig. Dette krever 
inngående testing på stabilitet og holdbarhet. 
Holdbarheten kan også bli forlenget ved hjelp 
av riktig innpakning, og vi har derfor valgt 
en helt tett flaske som hindrer kremen å bli 
eksponert for luft, forklarer hun.

Hun er stolt av å ha kommet i mål, og pre-
senterer snart sin første naturlige og økolo-
giske krem, Acai Hydra Cream. Det er en lett 
ansiktskrem som påføres over ansiktsolje for å 
tilføre ekstra fuktighet, næring og beskyttelse 
mot forurensning. 

Kremen dufter friskt av bær, og har en 
fløyelsmyk konsistens som trekker raskt inn i 
huden. Den vil gjenopprette hudens fuktig-
hetsnivå og gjøre huden myk og sunn, og den 
passer for alle hudtyper.

– Dette er en krem som møter alle mine 
krav, og jeg elsker den! Når jeg bruker kre-
men over ansiktsoljen gir den virkelig huden 
noe ekstra, og den føles så myk og deilig. Det 
er en veldig forfriskende krem som jeg håper 
også kundene vil elske! Det blir veldig spen-
nende å følge lanseringen, og jeg gleder meg 
til å jobbe videre med å skape naturlig og 
virkningsfull hudpleie, sier Marina Engervik.

5 raske fakta om 
Marina Miracle

• Marina Miracle er helt naturlig, 

økologisk og vegansk. 

• Alle produktene er laget og 

utviklet i Norge.

• Herbal Face Oil er nominert til 

årets hudpleieprodukt av 

Swedish Health Awards.

• De har egen butikk i 

Frognerveien 44 i Oslo.

• Produktene brukes av hudterapeuter i 

Norge og Sverige.

Fram til nå har Marina Engervik konsentrert 
seg mest om å formulere ansiktsoljer.
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Populær peeling

Green Peel er en urtebasert 
behandling som styrker huden 
og gir glød. Den finnes i flere 
varianter, og passer til alle 
hudtyper og aldre.

Hudlege Christine Schrammek 
fotografert på 1950-tallet.

Ingen syrer, ingen kjemikalier. En 
hudfornyende behandling fra 1958 
er blitt et «must» i Norge. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Geir Øyvind Gismarvik/Haugesund 

Hudpleieklinikk

Det sies at Green Peel gir en glød du ikke kan 
sminke deg til. Kjendiser bruker behandlin-
gen som forberedelse til den røde løperen, 
mens makeupartister bruker den i forkant av 
fotoopptak. 

– Hudpleieserien Dr. med. Christine 
Schrammek er i dag mer populær enn noen 
gang. Stadig flere klinikker, hudterapeuter og 
sykepleiere lar seg begeistre, sier Eli Holme 
Lie fra Haugesund Hudpleieklinikk og Der-

melie, som representerer serien her til lands. 
Green Peel-behandlingen ble utviklet 

av den tyske hudlegen Christine Schram-
mek allerede i 1958. Målet var å finne en 
behandling som lindret en rekke hudproblem 
og gav den beste anti-age. Resultatet ble en 
dyptvirkende og trygg urtebehandling uten 
kjemiske ingredienser eller syrer. 

– Utrolig nok finnes det ingen tilsvarende 
behandling på markedet i dag. Mange har 
prøvd, men ingen har klart å etterlikne den 
effektive og 100 prosent naturlige urteblan-
dingen. Den styrker huden på innsiden og 
utsiden, i stedet for å strippe den, slik vi ser 
med mange syrer, sier Eli Holme Lie, som har 
jobbet med behandlingen i 35 år. 

Hun forteller at urtene virker i huden i to-
tre dager etter endt behandling. 

– Varmefølelsen og den helt unike gnistrin-
gen ved berøring er et bevis på at huden blir 
optimalt stimulert i flere dager, sier hun.

Christine Schrammek var den første legen 
i Tyskland som stod bak et hudpleiekonsept. 
Hun skapte det som regnes for å være den 
originale BB-kremen, Blemish Balm, i 1967. 
Senere overtok datteren, Christine Schram-
mek Drusio, den faglige videreutviklingen av 
serien. Hun er også hudlege, som moren.

– Det er en familieeid bedrift med sunne 
verdier. Christine Schrammek Drusio er 
svært opptatt av sammenhengen mellom 
sensitiv og stresset hud og aldring. 60 til 
70 prosent har sensitiv hud med en svekket 
hudbarriere. Produktene balanserer og styrker 
barrierefunksjonen, og har derfor blitt en 
suksess verden over, sier Eli Holme Lie. 
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Fred Hamelten er mannen bak øyebrynsrevolusjonen i 
Norge. Fra å være en tilleggstjeneste, er øyebrynstyling 
nå en egen bransje. Hamelten er den største stjernen på 
feltet, og står fremdeles i en særstilling med sin unike 
kompetanse på bryn. 

Da Fred Hamelten trådte inn i den norske offentligheten, var det mye 
snakk om hans lange ventelister. Folk bestilte time to-tre år i forveien 
for å få øyebrynene formet av ham. Den store etterspørselen fikk ham 
til å innse at han måtte etablere kurs, og han dro i gang Fred Hamelten 
Eyebrow Academy der han utdanner øyebrynstylister. Han kaller dem 
Hamelten Stars.

Kurset tar fra åtte til ti måneder, og avsluttes med en eksamen der 
elevene viser fram modeller med forskjellig vanskelighetsgrad på bry-
nene. I tillegg tilbyr han kortere kurs, såkalte Smartkurs, for hudterapeu-
ter og frisører som ikke har anledning til å sette av så mye tid. 

– Formålet med Smartkurset er å «avprogrammere» all den feilinforma-
sjonen folk har fått. Noen vil i løpet av kurset finne ut at de trives godt 
med øyebrynstyling. Da kan de gå videre og bli en Hamelten Star. Jeg 
har også utviklet en ny versjon av threading for bruk på øyebryn. Den 
kalles freading og er superpresis, nettopp det man trenger når man fjer-
ner hår for å forme bryn – for å få de riktige og presise linjene, sier han.

Det er mange myter når det kommer til bryn, og mye av det som 
formidles av informasjon er Fred Hamelten uenig i, fordi det ikke er 
logisk. Han ser også at mytene endres med tiden, og vil heller presentere 
klassiske øyebryn og skreddersydde bryn for hvert ansikt.

– Øyebryn handler ikke om mote. Moten forandrer seg, men det gjør 
ikke formen på ansiktet ditt. Det sies at man aldri skal nappe ovenfra 
eller klippe brynene i det hele tatt, men det er feil. Napper eller klipper 
du aldri ovenfra, hvordan kan du da justere og gi riktig løft? Hvis du 
bare napper nedenfra, kan du få bryn som likner rumpetroll. Mange 
napper også for mye i «halen», og «pennetrikset», som mange kjenner til, 
fungerer ikke hvis du har bred eller tynn nese. 

Noen tror også at brynshårene begynner å vokse i feil retning hvis man 
klipper de. Det er ikke logisk. Jeg har stylet titusenvis av øyebryn, og 
har aldri opplevd at brynshårveksten endrer retning av den grunn. Men 
når man blir eldre kan brynene og håret i ansiktet generelt bli tykkere 
og grovere. Dette er biologisk, og skjer uavhengig av om du napper 
eller klipper brynene, sier han. Både napping og klipping må skje med 
kompetanse.

– Har man ikke kompetanse, skal man verken nappe eller klippe 
andres øyebryn. Kom gjerne og lær å style klassiske øyebryn hos meg, 
sier han.

Interessen for øyebryn begynte allerede i barndommen.
– Mamma var en flink øyebrynstylist, og som treåring begynte jeg å 

leke med pinsetten hennes. Jeg fant ut at jeg kan øyebryn. Jeg jobber 
med ansiktet til folk, gir dem selvtillit og glede. Folk føler seg mye bedre 
med riktige bryn, sier Fred Hamelten.

Han har også bygget opp sitt eget varemerke med produkter knyttet 
til brynstyling. Pinsettene og øyebrynskyggene kom først, men han har 
også lansert permanente farger til profesjonelt bruk, og mye mer. Høy 
kvalitet og luksuriøs design er en fellesnevner. De eksklusive og unike 
produktene forhandles i frisørsalonger, hudpleieklinikker, spa og parfy-
merier over hele landet. 

Pinsettens mester

Benytt sjansen til å lære 
av den beste, og få med 
deg foredraget til Fred 
Hamelten på messen!
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CND Shellac er verdens første originale farge med 

UV3 teknologi som sitter feilfritt i 14+ dager. 

Fargen legges som en neglelakk og får utseende og 

holdbarheten til gelé. Denne salongbehandlingen 

gir deg feilfrie negler med  krystallklar glans uten 

riper og avskalling. CND Shellac kommer i over 120 

farger og mer enn 100 av fargene matcher de mest 

solgte neglelakkfargene i VINYLUX. Som om det 

ikke er nok, nøkkelen til denne suksessen er at du 

kan fjerne den på bare 5 minutter hjemme uten 

noen filing på naturneglen. 

Møt NeglAkademiet på stand D7 under Bergen 

Beauty messen.Au
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Spesialister på injeksjonsbehandlinger med Restylane og botulinumtoksin (btx)

10års
ERFARING

MER ENN

Kom og få en gratis hudskanning med hudanalyse og gode råd for din hud. 
Vår Visia-hudskanner analyserer huden i dybden og ser det som ikke kan sees 
med det blotte øye.   

Lørdag kl. 14:30 på Scene 3
Søndag kl 14:00 på Scene 3 

En vanlig myte er at leppebehandling med filler kun er for dem som ønsker seg større 
lepper. Men behandling med Restylane-filler i leppene er så mye mer og har mange flere 
muligheter enn de fleste kjenner til. Oppdag alle mulighetene og få med deg de nye 
store trendene. 

Foredrag:  “Alt du (bør) og trenger å vite om Leppefillere” 

Messetilbud på Bergen Beauty 4. og 5. november

Delta i konkurranser på standen vår. Vi trekker 10 vinnere på lørdag og 10 
vinnere på søndag som får en “Goodie-bag” med produkter verdi 900,- hver, eller 
et gavekort verdi 2000,-.
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– Leppebehandling med filler kan gjøre 
underverker for en litt «sliten» eldre munn, 
eller fukte lepper som alltid er tørre. Er 
behandlingen utført på riktig måte, gir den 
et så naturlig resultat at ingen vil kunne se at 
man har tatt en slik behandling, sier Yvonne 
Rouppert, som er kosmetisk sykepleier og 
spesialist på injeksjonsbehandlinger. 

Hun er daglig leder av klinikken Frøken 
Dings i Bergen, og forteller at hovedvekten 
av de som ønsker leppebehandling gjerne er 
under 35 år, men at alle aldersgrupper har 
vært innom for en slik behandling. 

– Den eldste kunden vi har hatt, var en 
flott dame på 81 år. Helsen var ikke den 
beste, og hun måtte ha rullator for å komme 
seg rundt. Hun ville gjerne pynte seg litt, 
men var ikke så opptatt av rynkene sine. 
Siden hun husket å ha hatt vakre lepper i sin 
ungdom, bestemte vi oss for en foryngende 

behandling der vi fylte på litt volum, men 
mest fukt. Hun strålte da hun gikk ut døren, 
og det var tydelig hun følte seg vakker. Sånne 
kundeopplevelser gjør at dette er verdens 
fineste jobb, forteller Yvonne Rouppert. 

Injeksjonsbehandlinger kan nemlig ikke 
bare gi økt volum, men også fukt og glød til 
tørre lepper. Leppekanter som har blitt visket 
ut med alderen kan fås tilbake, man kan 
løfte på «sure» munnviker, eller skape bedre 
balanse mellom over- og underleppen. 

– Restylane har for eksempel en hel rekke 
spesialprodukter kun til lepper. Alle kan, om 
man ikke er fornøyd med resultatet, fjernes 
på et øyeblikk med et stoff som heter Hylase. 
De forskjellige Restylane-produktene gir 
dessuten økt blodsirkulasjon, slik at du får 
tilbake den naturlige rødfargen som gradvis 
forsvinner med alderen. Når du kommer til 

oss i Frøken Dings, vil vi sammen med deg 
finne den beste behandlingen for dine ønsker 
og ditt ansikt, forsikrer Yvonne Rouppert.

     Myter og fakta omfillers
Mange tror at leppebehandling med filler 
bare er for dem som ønsker større lepper. 
Men det finnes flere muligheter enn de 
fleste kjenner til. Få med deg Frøken Dings 
sitt foredrag på messen.

Hovedvekten av de som ønsker leppebehandling er under 35 år, men behandlingen er ikke bare for unge mennesker. Foto: Shutterstock

Demomodell som har fått en leppeforyngende 
behandling. Den innebærer litt volum og masse fukt, 
markering av leppekanter, «smiling corners» (miniløft 
av munnviker) og reduksjon av «røykelinjer» på over-
leppen. Hun har i tillegg fått Restylane Skinbooster-
behandling som har gitt henne mer spenst i huden i 
hele ansiktet. 
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Mange ønsker seg litt større lepper, og 
gjerne noe som ligner på Kylie Jenners lepper. 

– En leppebehandling kan gjøre mye 
positivt for et ansikt, og det er viktig å bevare 
den naturlige balansen mellom overleppen 
og underleppen ved leppeforstørring. Er du 
en av dem som ønsker deg større lepper, så er 
det viktig at du gjør dette langsomt, og for-
deler volumøkningen over flere behandlinger, 
understreker Yvonne Rouppert.

– Det alt for få vet, er at man kan aldri 
oppnå større lepper på en flott og naturlig 
måte ved kun én behandling. Injiserer man 
mye produkt i en leppe på én gang, vil fil-
leren velge minste motstands vei og også flyte 
over til andre områder. Vi får dessverre inn en 
del yngre kunder som ønsker hjelp til å rette 
på leppebehandlinger som ofte er utført av 
uerfarne behandlere med rimelige og relativt 
ukjente produkter. De har ofte de typiske 
tegnene på «Duck Lips» og «Trout Pout», noe 
man får når man injiserer for mye produkt 
i leppene på én gang. Det er dessverre ikke 
alltid vi kan hjelpe disse.

De kjente fillermerkene Restylane og 
Juvederm er gjennomprøvd og har vært på 
markedet i over 20 år, og kan fjernes øyeblik-
kelig ved hjelp av Hylase. 

– Men en del av de rimelige produktene 
som er på markedet i dag, er «semiperma-
nente», og kan ikke tas bort med dette stoffet. 
Noen av dem klumper seg også fordi de 
egentlig ikke egner seg til å ha i lepper. Man 
må være litt tålmodig for å få et naturlig og 
flott resultat. 

Går man til en behandler som har Resty-
lane, kan man være sikker på at vedkom-
mende har den erfaringen og kompetansen 
som trengs for å gi en trygg og god behand-
ling. Restylane selges kun til autoriserte 
behandlere, som må gå gjennom mange kurs 
og har mange behandlinger bak seg før de får 
autorisasjonsbevis og får lov til å behandle 
med Restylane. 

– Det er også Restylane Kylie Jenner har 
brukt til å bygge sine ikoniske lepper, og 
dette har hun gjort over tid, sier Yvonne 
Rouppert, daglig leder i Frøken Dings.

Fakta om Restylane
Hva: Restylane-filler består av en krystallklar gele av ikke-animalsk hyaluronsyre som er 

svært lik kroppens egen. Det er utført over 20 millioner Restylane-behandlinger på verdens-

basis, og fordi dette er ikke-animalsk hyaluronsyre er det minimal risiko for allergiske eller 

hypersensitive reaksjoner. Hyaluronsyren øker fuktigheten i huden og stimulerer hudens 

egen kollagenproduksjon. 

Hvordan: Alle fillers injiseres med svært tynne nåler under huden. Før behandlingen settes 

ofte en «tannlegebedøvelse» som gjør behandlingen tilnærmet smertefri. Selve injeksjons-

behandlingen tar 15 til 30 minutter. Leppene forstørres umiddelbart, men vil i noen dager 

være litt hovne, og det endelige resultatet kommer etter ca to uker. 

«Større lepper må 
bygges over tid»

Yvonne Rouppert

Frøken Dings bruker egne teknikker og nåler som minimerer sjansen for blåmerker. Klinikken har flere typer 
leppeprodukter, og kan skreddersy den behandlingen som passer best for deg.

Yvonne Rouppert, daglig leder i Frøken Dings, behandler en demomodell.



Vi har svært god erfaring på voks. Denne erfaringen ønsker 
vi å dele med våre kollegaer i bransjen og vi ser frem til å 
presentere kvalitetsprodukter som vi selv bruker i våre  
salonger. 

Kom innom vår stand C8 for mer informasjon. Det vil være 
mulig å prøve våre ulike varianter av hard & stripsvoks. 
Waxing Products er distributør av  Jax Wax Australia,  
Berodin, Starpil og Starsoft. Vi har også nye produkter mot 
inngrodde hår fra merker som Aloeclear, SASS & Starpil.

Det vil bugne av 
gode tilbud på

 
Stand C8

Aloeclear

Waxing Palace & Products er 
distribusjons-avdelingen til 
Waxing Palace & Park Beauty 
som startet Norges første  
voksesalong i 2006 med  
spesialkompetanse i kropps-
voksing.



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

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Shutterstock

– Cryo 21 er en terapeutisk behandling 
for fjerning av fett uten kirurgi. Apparatet 
kan brukes på ansikt til å behandle rynker 
og skape løft, og i tillegg kan det brukes til 
fettfjerning på hele kroppen. Vi kan behandle 
mage, hofter, rumpe, lår, «grevinneheng» på 
overarmer og cellulitt. Det er et alternativ til 
fettsuging, og vi vet dessuten at fettsuging 
ikke egner seg for cellulitt, sier Nils Christian 
Mortensen. 

Han er innehaver av Dui Clinique i 
Tønsberg, og har enerett på Cryo 21 for hele 
Norden og Baltikum.

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

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

– Vi kan få til mye av det samme som ved 
fettsuging, men med en mer holistisk og 

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

Kryoteknologi er ikke nytt, og brukes 
også på medisinske klinikker. Et alternativ vi 
kjenner til fra før er CoolSculpting, som skal 
gi 20 prosent reduksjon av fett i det behand-
lede området etter ett besøk. Men ifølge 
Mortensen kan CoolSculpting ikke brukes på 
ansikt og cellulitt. 

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

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

Behandlingen bør gjentas med 14 dagers 
mellomrom for fettfjerning. 

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

Fettfjerning med

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

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

Cryo 21 kan også brukes til: 

Rynkeredusering 

Ansiktsløft og anti-age

Cellulitter

Oppstramming 

Smertelindring 

Sene-/muskelbetennelse

Raskere restitusjon

Øk fortjenesten! 
FORNY SALONGEN DIN MED CRYO 21! 

BALANSE & VELVÆRE I STRYN BLE ÅRETS SALONG 2016:

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

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

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

- Cryobehandlingen er 
bare helt rå! I dag hadde 

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

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

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

B

Frys fettet bort!

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

BESØK OSS PÅ  
Bergen Beauty 2017

STAND NUMMER 

22  Behandling med 
apparatet Cryo 21.
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Vi søker blide og utadvendte personer med interesse for anatomi,  
helse, kroppspleie og velvære. Du har allerede egen praksis eller  
ønsker å starte en. Vi tilbyr en komplett markedsføringspakke,  
gratis kurs og full opplæring. 

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

Cryo 21 kan også brukes til: 

Rynkeredusering 

Ansiktsløft og anti-age

Cellulitter

Oppstramming 

Smertelindring 

Sene-/muskelbetennelse

Raskere restitusjon

Øk fortjenesten! 
FORNY SALONGEN DIN MED CRYO 21! 

BALANSE & VELVÆRE I STRYN BLE ÅRETS SALONG 2016:

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

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

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

- Cryobehandlingen er 
bare helt rå! I dag hadde 

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

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

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

B

Frys fettet bort!

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

BESØK OSS PÅ  
Bergen Beauty 2017

STAND NUMMER 
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Det perfekte   supplement til 
en allerede eksisterende virksomhet!

Hvordan?
Vi er i sterk vekst og søker etter personer som vil være med oss å starte opp egne 

Feelgoodsentere. Konseptet bygger på at kundene kan komme og trene i sine 
vanlige klær. Lokalet krever dermed hverken garderobe eller dusj. Det kreves 

minimalt med instruksjon før kundene klarer å bruke treningsapparatene på egen-
hånd. Med vårt ”Feelgood access” system kan kundene komme og gå når de vil, 

selv i ubemannede åpningstider.

www.shapemaster.no

Hva? 
Feelgood er en treningssenterkjede  som 

retter seg mot alle som ikke 
føler seg hjemme på et tradisjonelt 

treningssenter eller som er ute etter en 
lavterskelform for aktivering.

Konseptet baseres på motoriserte 
treningsapparater fra den britiske 

produsenten Shapemaster.
Disse  treningsapparatene drives ikke av 

brukerens egen muskelkraft, men styres av 
en motor og en girkasse. Man kan dermed 
trene passivt eller aktivt utifra egne evner/

behov. Dette gjør det enkelt å komme 
igang med trening uansett hvilken alder, 

vekt eller fysikk man har.

Hvorfor? 
En av de største årsakene til dårlig helse er 
inaktivitet. Dette gjelder i alle aldre, men 
spesielt for de som sliter med ulike fysiske 
plager og den kommende eldrebølgen.

 

De aller fleste har fått med seg at man 
bør holde seg i fysisk aktivitet og trene 
for å holde seg frisk og rask. Problemet 
er at de færreste vet hva eller hvordan 
man skal trene og det hele oppleves 

som et ork.

Våre treningsapparater guider 
kundene gjennom treningen på en 
trygg og effektiv måte uten fare for 

overbelastning eller at man gjør noe feil. 

Vi er 
folke

helse!
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Det perfekte   supplement til 
en allerede eksisterende virksomhet!

Hvordan?
Vi er i sterk vekst og søker etter personer som vil være med oss å starte opp egne 

Feelgoodsentere. Konseptet bygger på at kundene kan komme og trene i sine 
vanlige klær. Lokalet krever dermed hverken garderobe eller dusj. Det kreves 

minimalt med instruksjon før kundene klarer å bruke treningsapparatene på egen-
hånd. Med vårt ”Feelgood access” system kan kundene komme og gå når de vil, 

selv i ubemannede åpningstider.

www.shapemaster.no

Hva? 
Feelgood er en treningssenterkjede  som 

retter seg mot alle som ikke 
føler seg hjemme på et tradisjonelt 

treningssenter eller som er ute etter en 
lavterskelform for aktivering.

Konseptet baseres på motoriserte 
treningsapparater fra den britiske 

produsenten Shapemaster.
Disse  treningsapparatene drives ikke av 

brukerens egen muskelkraft, men styres av 
en motor og en girkasse. Man kan dermed 
trene passivt eller aktivt utifra egne evner/

behov. Dette gjør det enkelt å komme 
igang med trening uansett hvilken alder, 

vekt eller fysikk man har.

Hvorfor? 
En av de største årsakene til dårlig helse er 
inaktivitet. Dette gjelder i alle aldre, men 
spesielt for de som sliter med ulike fysiske 
plager og den kommende eldrebølgen.

 

De aller fleste har fått med seg at man 
bør holde seg i fysisk aktivitet og trene 
for å holde seg frisk og rask. Problemet 
er at de færreste vet hva eller hvordan 
man skal trene og det hele oppleves 

som et ork.

Våre treningsapparater guider 
kundene gjennom treningen på en 
trygg og effektiv måte uten fare for 

overbelastning eller at man gjør noe feil. 

Vi er 
folke

helse!

”Som Feelgood-ambassadør er det 
utrolig morsomt og rørende å se hvor 
mange liv vi allerede har forbedret.

Nå har du muligheten til å være med 
og spre godfølelsen!” 

Du så oss på

www.feelgoodsenter.no
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Naprapatforbundet og Mary Kay har 
ikke fullverdige stands, men er repre-
sentert i messehallen.
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LØRDAG 4. NOVEMBER

Kl . 11 .00 Brynstylisten Fred Hamelten   

 viser tips og triks

 Hovedscenen

Kl . 11 .30 Esse Probiotic Skincare

 Scene 2

Kl . 12 .00 Sminkekurs med Dajana og   

 Sophie Elise

 Hovedscenen

Kl . 12 .00 Feelgood trening med 

 Shapemaster

 Scene 4

Kl . 13 .00 Massimo fra MAC Cosmetics  

 Live on Stage!

 Scene 2

Kl . 13 .00 Foredrag med Lash Bar

 Scene 3

Kl . 14 .00 Motivasjonsforedrag med 

 Lene Alexandra

 Hovedscenen

Kl . 14 .00 Tone Lise Akademiet 

 presenterer sine studietilbud

 Scene 4

Kl . 14 .30 Hvorfor velge Cutters?

 Scene 2

Kl . 14 .30 Frøken Dings forteller alt du   

 trenger å vite om leppefillers

 Scene 3

Kl . 15 .00 Bygg deg opp på sosiale 

 medier med Dajana og 

 Sophie Elise 

 Scene 2

Kl . 16 .00 Din tur til å skinne med 

 Jan Thomas

 Hovedscenen

Kl . 20 .00 Bergen Beauty Bankett med   

 hårshow fra Think Hair Wear

 Per Gynt Salen

SØNDAG 5. NOVEMBER

Kl . 12 .00 Mitch Bloom, gründer av   

 Aviva Labs 

 Hovedscenen

 

Kl . 12 .00 Elixir Cosmeceuticals 

 Scene 2

Kl . 13 .00 Massimo fra MAC Cosmetics  

 Live on Stage!

 Hovedscenen 

Kl . 14 .00 Sølvi Strifeldt fra Inglot gir deg  

 sminketips for voksen hud

 Hovedscenen

Kl . 14 .00 Frøken Dings forteller alt du   

 trenger å vite om leppefillers

 Scene 3 

Kl . 14 .00 Treningstime med 

 Lene Alexandra

 Område T

Kl . 15 .00 Feelgood trening med 

 Shapemaster 

 Scene 3 

 

Kl . 15 .00 Motivasjonsforedrag med 

 Trond Haukedal

 Scene 2

Kl . 16 .00 Din tur til å skinne med 

 Jan Thomas

 Hovedscenen

Kl . 16 .30 Colon helseklinikk 

 Scene 2

FAGLIG PROGRAM

PRAKTISK INFO
ADRESSE

Bergen Beauty 

Grieghallen  

Edvard Griegsplass 1  

5015 Bergen  

 

ÅPNINGSTIDER 

Lørdag 4. november 10.00 – 18.00 

Søndag 5. november 10.00 – 18.00  

PRIS 

Dagspass 250 kr 

Helgepass 290 kr 

Alle under 12 år gratis.  

Billetter kan kjøpes i døren eller på Ticketmas-

ter.no 

 

HVORDAN FINNE FREM PÅ MESSEN 

Under messen kan Bergen Beauty kontaktes 

ved infodesken, som du finner like ved inngan-

gen. Oppdatert informasjon og program finnes 

til enhver tid på www.bergenbeauty.no 

 

ARRANGØR 

Beyer Gruppen AS 

Olsvikmarken 106 

5183 Olsvik 

 

+47 911 00 265 

post@bergenbeauty.no 

www.bergenbeauty.no

SLIK FINNER DU OSS 

Grieghallen ligger sentralt i Bergen sentrum. 

Like ved jernbanestasjonen og byens bystasjon.  

Gode adkomstmuligheter enten du benytter tog, 

buss eller bil.  

 

BYBANEN

Bybanen er tilgjengelig i størstedelen av Bergen. 

Det går også bybane direkte fra Flesland til Ber-

gen Bystasjon. Rutetider og informasjon finner 

du på skyss.no 

 

BUSS 

Det er meget gode bussforbindelser uavhengig 

av hvor du kommer fra rundt Bergen. Du kan 

enkelt finne bussinformasjon på skyss.no 

 

BIL 

Meget gode veiforbindelser med motorvei fra de 

fleste kanter rundt Bergen sentrum.  

 

PARKERING 

Bergens flotteste P-hus, Grieg Park, har 413 

p-plasser og befinner seg under Grieghallen. 

P-huset har innkjøring fra Lars Hilles gate og 

utkjøring i Strømsgaten. Tilgang til messehall fra 

P-hus, gå til utgang U2.



I ANLEDNING “BERGEN BEAUTY”

GIR VI 50% RABATT!
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BERGEN BEAUTY

+INGLOT
MAC COSMETICS
MARINA MIRACLE

MYTER OG FAKTA OM FILLERS
KRYOTERAPI

VINTERENS VAKRESTE NEGLER

HEALTHY SPRAY TANNING

Aviva Labs Norge tilbyr 
Verdens eneste oljefrie 
spraytan, som også er 
økologisk og naturlig.
 
Aviva Labs har en 
enormt stor kolleksjon 
som vil gi den perfekte 
fargen uansett hudtone.  

På vår stand vil du kunne få:
20% avslag på alle våre produkter og kurs.   Gratis produkt prøver.

Besøk vår stand nr B8

       Velkommen til
Bergen Beauty 

KOSMETIKK OG 
BERGEN BEAUTY:

MESSE-
UTGAVE

MED HALLKART 
OG PROGRAM


