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

MYTER OG FAKTA
OM PROBIOTIKA

Tema:

MODEN HUD
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.

LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/
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HUD I BAL ANSE
MED DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®

En hud i harmoni,
en hud som eldes
senere.

2.
1.
1. GREEN PEEL® - THANK YOU NATURE

Lufttett krukke med trykkfunksjon.
Beskytter produktet som er uten
konserveringsmiddel.

Endelig er våren her. Ta turen innom en hudpleieklinikk for en skikkelig våropprydning med
urtepeelingen GREEN PEEL®. Den perfekte antirynke behandlingen som gir glødende og
gnistrende hud, samtidig som huden stimulerer til økt spenst, sunnhet og styrke. Flere og
flere blir frelst av GREEN PEEL® som sin regelmessige treningsøkt, også vår- og sommertid.
NB! Unngå direkte soleksponering etter GREEN PEEL®. Pris fra 990,-

2. SUNN HUD I BALANSE
Sterk UV-eksponering, frie radikaler, kulde/varme variasjoner gjør at huden utsettes for stress
og fuktighetstap. Pleiestoffer som gir næring, beroliger, regenerer, styrker og gir/bevarer fukt
er derfor ekstra viktig på natten. En ampullekur og en god nattkrem med de rette sammensatte virkestoffene hjelper huden å bevare sin balanse gjennom hele året.

3. HUDENS MIKROBIOM - ET EGET UNIVERS
SOM BESKYTTER OSS
ProbioSense er en unik dag- og nattkrem, som styrker det mikrobielle miljøet i huden,
noe som er helt essensielt for en sunn og sterk hud. Ved hjelp av pre- og probiotiske
virkestoffer styrkes hudens immunforsvar og gir omfattende beskytelse og pleie,
spesielt for en sensitivisert hud i ubalanse. Pris 840,L E S M E R PÅ : W W W. S C H R A M M E K . N O

3.
BLEMISH BALM
- FOUNDATION MED MULTITALENT
Multitalent som dekker naturlig og gir glød. Over solkrem
gir den optimal beskyttelse mot UV-stråler med sitt
fysiske filter. Beroligende og antibakteriell og dermed
også ideell på kvelden etter en dag i sola. Hjelper mot
insektstikk. Et MUST-HAVE etter GREEN PEEL® for effektive resultater. Finnes nå i 4 naturlige farger som smelter
inn i huden. Pris fra 305,-
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LET’S GET
GLOWING
High performance skincare
to help accelerate skin recovery
and restore radiance.

New
New

www.dermanor.no

“

LEDER

Beauty-bransjen er full av helter som raskt har
snudd seg rundt, og viser gavmildhet

NYTT HÅP ETTER KRISEN
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Etter noen veldig rare og stille uker i mars
og april, er jeg ekstra glad for å kunne
sende ut dette nummeret av KOSMETIKK til våre kjære lesere i bransjen.
Det er litt tynnere enn vanlig, for
annonsesalget stoppet nesten helt opp da
salongene ble stengt ned, og folk omtrent
sluttet å handle i fysiske butikker. Men jeg
håper og tror at vi kan by på mye engasjerende og godt innhold likevel.
Jeg vil også rette en stor takk til
de annonsørene som er med i
dette nummeret, og som på
tross av krisen valgte å holde
fast ved sine bestillinger.
Deres støtte og lojalitet betyr
utrolig mye for oss, og vi er
uendelig takknemlige. Uten dere
hadde det ikke vært noe blad, så
enkelt er det.
Da konsekvensene av virusutbruddet
gikk opp for oss, begynte vi å gjøre om på
innholdet i bladet. Noen temaer ble tatt
ut, andre kom inn, og ikke overraskende
har koronakrisen blitt en slags rød tråd.
For eksempel møter du i portrettet Ann
Kristin Hellerslien fra Skinthal, som forteller om sine erfaringer fra et leverandørsynspunkt. Vår coach, Anita Sundquist,
formidler at det finnes håp for hudpleiebransjen, og i tillegg treffer du tre dyktige
drivere som faktisk har klart å snu denne
krisen til suksess.
Vi skriver også om Giorgio Armani, som
fra sin base i Nord-Italia er sterkt berørt av
virusutbruddet. Han har omstilt produksjonen i de lokale fabrikkene han jobber
med, og de lager nå smitteverndrakter som
doneres til italienske sykehus.
Denne typen dugnadsinnsats ser vi også
mange flotte eksempler på innen beautybransjen, der store aktører har begynt å
bruke sine fabrikkanlegg til å produsere
håndsprit.
L’Oréal, LVMH, Clarins Group og

Coty er fire eksempler på bedrifter som
produserer og donerer hånddesinfeksjon
til helsevesenet. Andre, som Beiersdorf og
L’Occitane, gir bort fuktighetskremer for å
lindre tørre hender – et problem som ikke
er uvanlig når man hyppig renser hendene
med sprit. I tillegg finnes det tallrike
eksempler på bedrifter som gir ulike former for økonomisk støtte.
Beauty-bransjen er således full av helter
som raskt har snudd seg rundt, og viser
gavmildhet i den vanskelige situasjonen.

Mange i bransjen har nå begynt
å produsere håndsprit. Foto: Pexels

Virusutbruddet fører også til at netthandelen øker. Mange jobber nå iherdig
med å forbedre sitt tilbud på nett, og på
samme måte som at bransjen blir mer
digital, skal også vi bli det!
Så fort dette bladet er levert til trykk, har
vi planer om å oppgradere våre nettsider.
Vi har mange idéer, og ønsker blant annet
å tilby et nyhetsbrev. Men allerede nå
håper vi at du jevnlig titter innom kosmetikkmagasinet.no, og at du følger oss på
Facebook og Instagram.
Den neste print-utgaven av KOSMETIKK kommer i september, og vi går nå
alle noen krevende måneder i møte. Ta
vare på deg selv i denne tiden. Hold deg
frisk, hold businessen i gang – og ha en
nydelig sommer.

Neste nummer av KOSMETIKK
kommer i uke 38.
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Oppdag

avansert høyteknologisk
hudpleie fra Exuviance
resultat
Exuviance er en hudpleieserie som virkelig
gjør underverker for huden og hjelper mot
mange vanlige hudproblemer. Fine linjer
og uønskede aldringstegn reduseres.
Huden holder seg fin og frisk.

bakgrunn

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

attraktiv pris
Du får fantastiske resultater til en attraktiv
pris.

prisbelønnet

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

sikkerhet

Exuviance bygger på mer enn 50 års
medisinsk forskning på hudpleie.

unik

Forskningsresultater og produkter er
patentbeskyttet. Ingen har gjort det samme
tidligere. Exuviance har over 120 patenter.

trygghet

Produktet selges av utdannede hudterapeuter.
Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat
og for at du skal oppnå sukess.

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE
Ca. 1200 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 | Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic


NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland

Smuuk Skin lanserer kosttilskudd og
oljer for huden.

Original Coffee Scrub og Shimmer Scrub fra
Frank Body.

Kroppspleie med kaffegrut
Det er økende interesse for kroppsskrubber, og nå kommer Frank Body
til Norge. Det kaffebaserte merket ble
etablert i 2013, og produseres i Melbourne, Australia. I starten hadde de bare
ett produkt, Original Coffee Scrub, som
ble solgt på egen nettside. Men sortimentet er nå vesentlig større, og finnes i
150 land.
Ifølge amerikanske medier stod det
50 000 personer på venteliste da Frank
Body i 2017 kom ut med sin Shimmer
Scrub, som ikke bare eksfolierer huden
med kaffegrut, men også inneholder
glimmerpartikler som får den til å
skinne.

Skjønnhet
fra innsiden
Danske Smuuk Skin er basert på en helhetlig
tilnærming til skjønnhet, og er inspirert av
naturen på Møn, der blomstene vokser vilt.
Det nye merket produseres av JemoPharm,
som har mer enn 30 års erfaring i utvikling og
produksjon av vitaminer, mineraler og kosttilskudd, og lanseres nå i Norge av Happyskin.
Sortimentet består av fem forskjellige typer
skjønnhetstabletter pluss to ansiktsoljer.
Oljene er 100 prosent naturlige, og fremstilles
av parfymøren Zarko Ahlmann Pavlov, kjent
fra Zarko Perfume.

Vegansk makeup-nyhet
Nye norske masker
Det norske merket Nordic Treat har
levert ansiktsmasker til hudpleieklinikker og frisørsalonger siden 2008, og
var blant de første som introduserte
«sheet masks» til norske forbrukere. Nå
tar de skrittet inn i dagligvarehandelen
med ansiktsmaskene Ren og Glød og
øyemasken Fukt, som selges eksklusivt
hos Norgesgruppen. Maskene inneholder blant annet kildevann fra Fyresdal i
Telemark.

8 | KOSMETIKK 2 2020

KVD Vegan Beauty kom på markedet i 2008,
og er kjent for sine banebrytende formuleringer, konsepter og ikke minst fargeutvalg.
– Serien er proppfull av prisvinnere og
publikumsfavoritter. Bestselgeren er den anerkjente Tattoo Liner som er ultrapresis og varer
«evig», sier Eline Friis Ruud fra E. Sæther AS,
som nylig har lansert merket i Norge.
KVD er tradisjonelt et Sephora-eksklusivt
brand, men introduseres nå for første gang
hos andre skjønnhetsforhandlere.

KVD Vegan Beauty er et nytt merke hos
Fredrik & Louisa og Skin Tonic.

SMART REHYDRATION
TECHNOLOGY

WWW.NIMUE.NO

Thalgo er en av de aller største enkeltleverandører til franske hudpleiesalonger,
i tillegg til å eksportere til 90 land rundt omkring i verden.

Møte med Ann Kristin Hellerslien:

GRÜNDER MED
TRO PÅ ALGER
Hun har begge bena godt plantet
i skjønnhetsbransjen, men det har
ikke alltid vært slik. 57-åringen startet karrieren i dataverdenen i 1981,
før hun skiftet beite. De siste 20
årene har hun jobbet frem Thalgo i
Norge gjennom selskapet Skinthal.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
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Ann Kristin om:
Datakarrieren
– Jeg deltok i ti viktige år i databransjen, sist
hos WordPerfect Scandinavia, der jeg var
salgs- og markedssjef frem til 1992. Da jeg
sluttet, hadde vi 95 prosent markedsandel på
tekstbehandling på PC – en opptur som man
aldri kan oppleve igjen. Det var eksepsjonelt
i Norge. Erik Reitan og jeg var de to første
som var med fra WordPerfect-distributøren
Professional Systems, til WordPerfect Scandinavia. Vi startet selskapet sammen og var
med på en fantastisk reise.

Ann Kristin om:
Interessen for hud
– Jeg kom ved en tilfeldighet inn i skjønnhetsverdenen. Det som skjedde under mine
to graviditeter, var at jeg fikk store problemer
med huden. Så store hormonforstyrrelser at
jeg så skikkelig nifs ut, med cyster i ansiktet
og vann i kroppen. Folk kjente meg ikke
igjen, det var helt ille. Ikke fikk jeg noe hjelp
heller. Det var like ille under begge graviditetene, så jeg bestemte meg for å utdanne meg
som hudpleier.

Ann Kristin om:
Den første jobben i hudpleiebransjen
– Jeg holdt på å kjøpe en klinikk i Sandvika
i 1996, før vi oppdaget at vår sønn hadde
hjertefeil, og det endte med flere runder
med operasjoner. Jeg kom meg ikke ut i en
karrierejobb. Så hvorfor ikke bruke min
erfaring fra markedsføring i kombinasjon
med hudpleie?
Dermanor søkte etter selger da barna var
fem og sju år, og siden jeg da ikke ønsket
jobb med stort ansvar, søkte jeg og fikk
stillingen. Riktignok hadde jeg egentlig
mest lyst til å jobbe med Bente Høvik
hos Babor, og det fortalte jeg til Kristin
Trommestad, en venninne i bransjen. «Da
må du ringe dem,» sa hun bestemt. Jeg satt
ved kjøkkenbordet hjemme og bladde opp
Aftenposten, og til min store overraskelse
søkte Tjøstolvsen etter selger nettopp på
Babor. Man kan bli overtroisk av langt
mindre. Bente Høvik, som ble min sjef,
mente bestemt at dette var skjebnen. Ja, jeg
fikk jobben hos Babor også.
Ann Kristin om:
Lanseringen av Thalgo
– Skinthal kom i gang da Bjørn Tjøstolvsen
tilbød meg å jobbe med Thalgo. I oktober
2000 deltok jeg på det første kurset i
Frankrike, og ble veldig fascinert av algene.
Produktene fra Thalgo ble redningen for
mine hudproblemer, i tillegg til at hormonbalansen stabiliserte seg. Derfor begynte
jeg 1. mai 2001 med å utvikle Skinthal og
bidra med salg. Siden den gang har jeg lagt
sten for sten og bygget opp merket i Norge.
Forløpet hadde både fordeler og ulemper.
Det var godt salg og økende interesse for
Thalgo i det norske markedet, spesielt blant
gode spa- og velværesalonger. Men jeg var
minoritetsaksjonær med 20 prosent, mens
eksterne eide 80 prosent. Jeg ville investere
og utvikle videre, de var ikke interessert i
det. Jeg kom ingen vei med mine planer.
Thalgo i Frankrike var ikke veldig
fornøyd. «Er dere ikke interessert i å vokse
mer i Norge?» lurte de på. De kom faktisk
med et forslag som jeg ikke aksepterte.
Mottoet mitt har alltid vært at ærlighet
varer lengst.
Ann Kristin om:
Overtagelsen av Skinthal
– I 2017 ble vi enige om at jeg skulle overta
Skinthal 100 prosent, og kjøpe ut de to
andre eierne. Beløpet skulle betales med
minimum 40 prosent av driftsoverskuddet,
og i 2019 betalte jeg ut det siste til dem.
Jeg har fått god hjelp av Anki Hansen og
Real PR med å kontakte bloggere, influencere og presse, så alt lå til rette for et godt

business-år i 2020. Vi har jobbet så mye,
grunnlaget var klart og jeg var optimistisk.
Men så kom korona.
Ann Kristin om:
Utfordringene bransjen står i
– Den dagen restriksjonene kom i forbindelse med koronaviruset, hadde vi inne
en restordre på en halv million kroner. På
tre timer ble alle salonger/kunder stengt
ned, de måtte lukke klokken 18 samme
dag. «Dere må bli i salongen for å ta i mot
produktforsendelsene», sa jeg til dem. Det
gjorde de! Og etter én uke kunne butikkene være åpne for produktsalg. Den
informasjonen kom litt sent. Vi fikk mange
tekstmeldinger fra salongene om de kunne
være åpne, og hva de kunne søke om av
støtteordninger. Vi svarte etter beste evne,
det var en kaotisk tid.
Ann Kristin om:
Netthandel
– Vi selger produkter via en nettbutikk
i Bergen drevet av Jorun Landsvik, en
hudpleier som har holdt på i 30 år. Mange
andre merker selger til flere nettbutikker,
det er jo den veien det går – men jeg håper
ikke at alt skal skje bare på nett. Det blir et
kaldt samfunn for våre etterkommere. Det
er den personlige kontakten som gjør at vi
overlever som mennesker, og teknologien
skal hjelpe oss – ikke erstatte. Den fysiske
kontakten må vi hegne om.
Vi har riktignok planer for nettløsninger
i 2020, 2021 og så 2022, men det er kun
planer. Nå må vi stå i andre utfordringer
først. Vi har jo frem til nå valgt å være
trofaste mot bransjen og våre kunder ved å
ikke selv tilby netthandel direkte til forbruker, ei heller solgt til store nettbutikker som
ikke har bransjetilknytning. Det merker
vi nå, så vi håper våre kunder også er like
trofaste når denne krisen er over.

Ann Kristin Hellerslien har kjøpt ut tidligere eiere,
og har nå alle aksjer i Skinthal. Hun er klar for
å utvikle selskapet videre, og Thalgo er en god
samarbeidspartner.

«Det er mye jobb
å være liten,
men det ligger
også en frihet i å
ikke være stor»

Ann Kristin om:
Potensialet i neste fase
– Våre kunder der ute som tar grep og har
en buffer, vil overleve. De som føler seg
lammet er ofte uten business-bakgrunn –
de sliter, og det er dessverre flere av dem.
Skinthal kan få utfordringer med å få inn
penger fra flere, og med ekstremt lavt salg
er det godt vi fikk et overskudd i 2019.
Aldri har vi hatt så mange varer på lager,
med sol-promotions og nylanseringer som
ligger klare for sesongen.
Vi skal være der for kundene våre nå
fremover, og følge opp på beste måte selv
om de ikke handler. Hvor lenge vil situasjonen vare? Det vet vi ikke. Vi har penger
i banken, og kan ta hånd om faste utgifter i
KOSMETIKK 2 2020 | 11

noen måneder. Men når kommer våre salongkunder i full drift igjen?
Noen har gjennom hele krisen solgt produkter til sine kunder, kjørt dem ut personlig
eller sendt per post, de er kjempeflinke. La
oss inspireres av det pågangsmotet. Selv om
salget kan virke som bare en dråpe i havet,
knytter de kundene nærmere. Mitt råd er: Ta
kontakt med kundene i denne tiden, slik vil
du holde på dem.
Ann Kristin om:
Thalgos nye lanseringer
– Thalgo er superflinke til å fornye seg, og av
nyheter har vi et spa-rituale på to timer som
heter Il Pacific, samt en serie med spirulinakremer, -behandlinger og -drikker. Det er
produkter som alle kan bruke. Nye anti-age
produkter med hyaluronsyre iblandet fiskekollagen som både penetrerer og holder seg
på hudoverflaten, skal lanseres til høsten, og
planen er å presentere dem for våre kunder i
september.
Vi har også andre merker i Skinthal.
M-Ceutic er Thalgo sin egen cosmeceuticalserie. Cirepil by Perron Rigot er hårfjerningsvoks fra Paris – også denne er eid av Thalgo.
I tillegg har vi Voesh New York, et kvalitetsmerke fra USA som spesialiserer seg på
produkter til manikyr- og pedikyrbehandlinger. Voesh har mye gøy som kollagenhansker
og veganske fotpleieprodukter, det er veldig
i tiden.

– Hotel Alexandra i Loen bygde spa i 2004, og valgte oss som leverandør før anlegget var ferdig. Vi har tett
kontakt og god oppfølging. Det gir resultater, sier Ann Kristin Hellerslien. Her sammen med spa manager Bea
Halmi.

Ann Kristin Hellerslien skåler med
Thalgos R&D direktør Dominique Pradines.

«Våre kunder der ute som tar grep
og har en buffer, vil overleve»
Ann Kristin om:
Thalgo og algenes velgjørende effekt
– Jeg holder gjerne foredrag om alger når vi
har kundesammenkomster, og rundt om på
spaanleggene til Hotel Alexandra i Loen og
Sola Strand Hotel. Thalgo har også reddet
huden min nå i overgangsalderen. Da fikk jeg
utbrudd igjen, denne gang på nesen. Algene
bidrar positivt, og derfor synes jeg det er
veldig gøy å fortelle om de gode effektene.
Jeg trives så godt med Thalgo, folkene er
jordnære og vi har direktekontakt. De er
dyktige på business, og har kjøpt opp blant
annet Ella Baché, Le Club, Novexpert som
er en ren apoteklinje, samt et økologisk
makeupmerke med navn Couleur Caramel.
De har også kjøpt opp, og er i gang med å
gjøre om 100 Parashops til Thalgo concept
stores. Thalgo er en ekstremt stor aktør i
markedet nå.
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Ann Kristin om:
Økonomien i selskapet
– Distribusjon er et eget fag, det handler
om dialog, kommunikasjon og å være en
samarbeidspartner som kundene kan stole
på. I 2021 har vi 20-årsjubileum, og jeg har
reflektert over ekspansjon. Det er mye jobb
å være liten, men det ligger også en frihet i å
ikke være stor. Kommunikasjonen er lettere,
beslutningslinjene er kortere.
Stort sett har vi tjent penger hvert år fra vi
startet Skinthal. Nå i 2020 var den strategiske
planen å reinvestere overskudd i firmaet så
vi kunne vokse ytterligere. I skrivende stund
kan jeg ikke se for meg et overskudd i år, men
man skal aldri si aldri. Vi er en liten, sunn
bedrift, og tiden fremover kan ingen spå slik
som situasjonen er nå.

Skinthal i
nye lokaler
Skinthal AS har nå tre fast ansatte,
og omsatte i 2019 for litt over
seks millioner kroner, med et lite overskudd. En ny selger skal etter planen
starte opp i mai. Lager og back office
skal flyttes til Asker høsten 2020, hvor
de allerede har fått nye kontorer.



TREND

Tekst: Kristine Rødland ∙ Foto: MAC Cosmetics

SOMMERSMINKEN
– Et fellestrekk ved mange av trendene er at man ikke skal
være supersexy eller babe. Det er heller sånn at alt er lov, og
man kan være seg selv, sier makeupartist Linda Wickmann.
Hun oppsummerer her de viktigste tendensene.

2020

Glitter
En iøynefallende trend er å lime på alt mulig
i ansiktet, for eksempel krystaller som hos
Valentino. Etter TV-serien «Euphoria» har det
tatt helt av med glitter og stener.

Eyeliners
Når det gjelder eyeliners, ser vi mye grafiske
linjer. Og har man ikke mye vipper i utgangspunktet, kan man bare tegne de på!

House of Holland.

Marco de Vincenzo.

Lutz Huelle.

Lepper
Er det fokus på lepper, så skal det være bare lepper, og ingenting på
øynene. I år kan leppene også få en blank vinyleffekt, som hos Louis
Vuitton og Gucci.

Ralph & Russo.

Chromat.

Charlotte Knowles.

Blumarine.
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Sort

Neon

Du kan også bruke kun sort,
la det være litt hardt og mørkt,
uten mye farger.

Vi ser dessuten mye neon og
pasteller, og den 60-tallsinspirerte eyelineren i vingeform
legges nå i sterke farger.

Halpern.

VFiles.

Ann Demeulemeester.

Vipper
Vipper er en kreativ og spennende trend, her finnes
det masse kule remser som kan brukes.

Manish Arora.

MSGM.

Gult
Er det én farge som går igjen denne sesongen, så er
det gult, og det fungerer om man finner rett nyanse.

INIKA Organic stod for
makeupen på visningen
til Jonathan Cohen.
Foto: John Castillo

Vegansk trend

Rosie Assoulin.
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Oscar de la Renta.

«Clean beauty» er fortsatt en stor trend, og innslag av sterke farger
som rosa, blått og gult skaper oppsiktsvekkende øye-looks for
den som våger mer. Samtidig ser vi også en økende interesse for
innholdet i produktene, og mange ønsker seg en naturlig, ren og
vegansk makeup.
Under SS20-showene i New York skapte skjønnhetsmerket INIKA
Organic kule neon-looks for Jonathan Cohen, som står for crueltyfree og vegansk mote. Vil du ikke legge neon-skygge over hele
lokket, kan du påføre den intense fargen kun ved øyekroken for en
minimalistisk og litt annerledes look.

Beste
’verktøyet’ til
din salong

Ønsker din klinikk å jobbe med et merke som gir resultater uten
å påføre huden ubehag?
Er du opptatt av aktive ingredienser og virkestoffer i produkter?
Vil du jobbe med et merke som du kan utvikle og utfordre deg med?
Vil du ha et merke som har lav produktkostnad og god fortjeneste på?
Skulle du ønske at du kan velge akkurat de produktene som passer din
klinikk uten å ta inn en hel serie?

Ta kontakt for mer informasjon, vareprøve og prislister

– love the skin you´re in!

Kontakt Beate hos happySkin AS på beate@happyskin.no // 957 75 557
Se også happyskin.no for mer informasjon

Armanis beauty-stjerner
stilte opp som modeller i en
spesiallaget T-skjorte for å
markere jubileet.
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20 ÅR MED BEAUTY
To tiår har gått siden Giorgio
Armani lanserte sine første
skjønnhetsprodukter. Opphavsmannen selv har blitt 85 år, og
håper at koronakrisen kan medføre helt nødvendige forandringer.
Tekst: Kristine Rødland

Giorgio Armani beauty har fra første
stund gjort seg bemerket med innovative
formuleringer og konsistenser. Mange
av makeup-produktene har sine røtter
backstage, og dekker godt samtidig som de
er lette og behagelige å bruke.
En av klassikerne er Luminous Silk
Foundation, som føles som et lett og luftig
silkestoff mot huden. Den kommer nå i ti
nye farger, slik at det totalt finnes 40, og
får også følge av en ny concealer i anledning jubileet.
Linda Cantello, som er merkets internasjonale makeupartist, forteller at den
umiddelbart ble et kultprodukt blant
proffene i bransjen, og deretter blant vanlige kvinner, da den gir en frisk og naturlig
glød til huden.
Lip Maestro, som kom i 2012, inspirerte
til en trend for matte og kraftig pigmenterte lepper. Idéen oppstod backstage, der
Cantello mikset rene fargepigmenter med
en fløyelsaktig, transparent gelé, og ble
utviklet videre i laboratoriet.
Produktet finnes nå i 40 farger, der nr.
400 er den kjente Armani Red som krevde
mer enn 90 lab-forsøk å lage. Balansen
mellom gult, oransje og blått skal da også
være helt perfekt.

Giorgio Armani engasjerer seg
humanitært med Acqua for Life, som er et
initiativ for å skaffe rent vann til de delene
av verden som sårt trenger det. Samtidig
er han en våken debattant i spørsmål som
gjelder moteindustrien.
I et åpent brev til det amerikanske bransjebladet WWD nå i april, tar han til orde
for en langsommere takt i moten. Han er
kritisk til utviklingen i luksussegmentet,
der tempoet går raskere og raskere i håpet
om å selge mer, og vil heller lage klær som
folk har glede av i årevis.
Luksus kan ikke, og må ikke være «fast
fashion» – luksus krever tid, argumenterer
han. Det er lite vits i å lage kostbare dresser eller jakker som skal henge i butikkene
i noen uker, før de blir erstattet med nye
varer som ser nesten like ut.
Og det er nettopp tidløs eleganse som
er Armani sitt konsept. Det handler ikke
bare om estetikk, men om å få plaggene til
å vare lenge. Han håper at motebransjen
nå vil synkronisere seg mer opp mot årstidene, slik at man faktisk finner vinterklær
i butikkene når det er kaldt, og sommerklær når det er varmt.

Koronakrisen gir Armani muligheten
til å sakke litt ned på tempoet, og stake ut
en mer meningsfull kurs. Når butikkene
åpner igjen etter lockdown, skal sommerklærne henge til september slik han mener
er naturlig, og det blir den nye normen
fra nå av.
Han ser også krisen som en sjanse til å
tenke nytt når det gjelder kostbare shows
som arrangeres uten mål og mening, og
som gjerne involverer reising til eksotiske
land. «Vi går gjennom turbulente tider,
men det gir oss også en unik mulighet til
å fikse opp i det som er galt», skriver han
i WWD.
I kampen mot koronaviruset har Armani
også lagt om produksjonen i fabrikkene
han jobber med i Nord-Italia. I stedet for
å sy moteklær, lager de smitteverndrakter
som gis bort til sykehus i nærområdet.
Han vurderer også å droppe eller redusere
tidlig-høst-kolleksjonen, samt å kutte ned
på omfanget av den øvrige produksjonen,
da han tror at folk nå vil bruke klærne sine
lenge.

Neo Nude foundation er
vårens nye tilskudd til Neo
Nude-kolleksjonen.

Luminous Silk
lanseres nå også
som concealer.
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HUD

Myter og fakta om

PROBIOTIKA
Det loves at probiotika kan fikse
bortimot alle hudproblemer, men
hva er rett og hva er feil? Marina
Engervik fra Marina Miracle har lest
seg opp på forskningsrapporter for å
finne ut hva som stemmer om dette
temaet.
Tekst: Marina Elisabeth Engervik
Foto: Dreamstime/Marina Miracle

På og i huden vår lever det tusenvis av mikrober – levende bakterier – gjennomsnittlig har
vi 19 stammer av gode bakterier på huden
vår. I disse stammene finnes det rundt tusen
forskjellige bakteriearter, hvorav hver art
består av milliarder av bakterier.
Vi forstår at hudens mikrobiom er uendelig komplisert. Det er et stort forskningsområde, og vi har så vidt pirket litt i overflaten
på det. Fortsatt er det veldig mye vi ikke
vet, og det kommer stadig mer informasjon
og forskning på temaet. I denne artikkelen
blir det presentert det vi vet akkurat nå, i
skrivende stund.

Det er bekreftet at probiotika kan
behandle akne
Det er bekreftet at probiotika kan ha god
effekt på akne, og det har blitt utført flere
studier der man bruker probiotiske kremer
for å direkte angripe bakterien som forårsaker
akne (Propionibacterium acnes).
I en av studiene der testpersonene brukte
en probiotisk krem daglig i åtte uker, ble over
halvparten nesten helt kvitt akne, sammenlignet med de som brukte en placebokrem.
Det har blitt gjort flere lignende studier som
bekrefter disse resultatene, der halvparten
eller flere blir merkbart bedre etter behandling med probiotisk krem.
Det sies at med disse gode bakteriene og
med de peptidene de produserer, kan man
hemme videreutviklingen av aknebakterien,
dempe inflammasjonen i huden samt redusere utviklingen av nye kviser.
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Det er bekreftet at probiotika
forebygger solskader og virker antialdrende
Det er sammensatte årsaker til at probiotika
forebygger solskader og virker anti-aldrende,
men en av dem er pH-en i huden. En sterk
og ung hud har en pH-verdi mellom 4,2 og
5,6.
Det er bakteriene som produserer syrlige
molekyler som justerer pH-en i miljøet på
huden. Hvis mikrobiomet er i ubalanse, vil
pH-nivået i huden øke. Den vil dermed også
eldes raskere fordi den trenger å være i en
gunstig, lett syrlig pH for å være sterk nok
til å motstå patogene bakterier, og for å vedlikeholde god fuktighet, ifølge International
Journal of Women’s Dermatology.
Det har også blitt gjort interessante forsøk
på å styrke hudbarrieren med probiotika
for å hindre solskader. Det har vist seg å gi
gode resultater ved at huden både blir mer
motstandsdyktig, og at eksisterende rynker
blir noe redusert. Derfor kan vi bekrefte at
probiotika har en anti-aldrende effekt.

Det er ikke bekreftet at postbiotika
er mer virkningsfullt enn probiotika
Når vi vet at hudens mikrobiom er så
finjustert og komplisert, er det da trygt å
begynne å manipulere dette ved å tilføre millioner av nye, gode bakterier? Kan det påvirke
balansen og hudbarrieren negativt?
Det er flere forskere i feltet som stiller seg
skeptiske til bruken av probiotika i hudpleie.
Noen sier at det vil være tryggere og mer
virkningsfullt å påvirke miljøet til hudens
mikrobiom, enn å påvirke selve det levende
mikrobiomet, skriver bransjenettstedet
CosmeticsDesign-Europe.
Teorien er at man på denne måten vil
optimalisere miljøet for bakteriene slik at
huden kommer i en sunn balanse. Da er det
postbiotika som gjelder, altså levninger, ikkelevedyktige biprodukter fra gode bakterier
som mikrobiomet kan bruke for å bygge seg
selv opp.
Vi vet nemlig at både prebiotika og postbiotika er livsnødvendig for at probiotiske

bakterier skal være velfungerende. Bakteriene
henter næring fra prebiotika, og så bruker de
byggesteiner fra postbiotika. At postbiotika
faktisk er et bedre valg enn probiotika er
fortsatt ubekreftet, og noe som det forskes
videre på.

Det er ikke bekreftet at probiotika
kan behandle psoriasis
Det finnes studier som viser at probiotika
kan behandle psoriasis når man tar probiotika
som kosttilskudd. Men det gjenstår fortsatt
å få god forskning på om probiotiske kremer
har effekt på psoriasis.
Dette er en hudtilstand der det er påvist at
hudbarrieren er svekket og rammet av patogene bakterier. Så i teorien bør det fungere å
behandle psoriasis med probiotika direkte på
huden for å styrke hudbarrieren, men det er
ikke bekreftet.

Det er avkreftet at probiotika er
effektivt mot atopisk eksem
Atopisk eksem er veldig utbredt. Hele 20
prosent av barn og fire prosent av voksne
på verdensbasis har denne hudsykdommen.
At probiotika kan lege atopisk eksem er noe
mange påstår, og det er kanskje det som har
blitt forsket mest på når det gjelder probiotika i hudpleie. Jeg har atopisk eksem selv,
så jeg var veldig interessert i om dette faktisk
var sant.
I en av rapportene jeg har lest, var det blitt
gjort tolv enkeltstående studier som inkluderte over 700 personer med atopisk eksem,
hvor de brukte både probiotika og placebo.
Resultatene viser at det var ingen forskjell på
hva som ble brukt.
Alle videre forskningsstudier på dette er
enstemmige og viser samme resultat: Å bruke
probiotika i behandling mot atopisk eksem
har dessverre ingen effekt.
Likevel er det mange som forsker videre på
dette, fordi de har så stor tro på at det kanskje
finnes en metode hvor probiotika kan lege
atopisk eksem. Vi får se, probiotika er avansert vitenskap, og plutselig oppdages det ny
informasjon som gjør at forskerne løser gåten.

Fermenterte spirer kan blandes i en
allerede ferdig probiotisk kultur.

Hva er probiotisk
fermentering?
Ved å fermentere for eksempel brennesle i
en allerede ferdig probiotisk kultur, vil man
få det beste fra begge verdener.
– Det er dette vi gjør i våre produkter, og
det heter probiotisk fermentering. Prosessen starter ofte med frø som spires, og når
råvaren er klar for fermentering, blandes den
med vår probiotiske kultur, som består av
hele 12 bakteriearter.
Under fermenteringsprosessen, som tar
minst 30 dager, blir de aktive stoffene i
råvaren gjort om til et ferment. Dette siles og
behandles forsiktig, slik at man sitter igjen
med en probiotisk fermentert juice som
inneholder både pre-, pro- og postbiotika
sammen med enzymer, vitaminer, mineraler
og nedbrutte næringsstoffer fra råvaren.
På denne måten får huden ikke bare probiotika som kan støtte mikrobiomet, men også
næring som lettere trenger inn i huden, slik
at den blir styrket, forbedret og mer balansert, forklarer Marina Elisabeth Engervik.

Flere studier bekrefter at probiotika kan ha effekt på akne.

Marina Elisabeth Engervik er gründer av hudpleiemerket Marina Miracle. Foto: Mathias Vik
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– Mikrobene på huden spiser for det meste olje. Vi bør derfor ikke strippe
huden med skummende renseprodukter, sier Trevor Steyn.

Trevor Steyn er kanskje ikke probiotikaens far,
men han er definitivt en pioner hva gjelder
bruk av pre- og probiotika i hudpleie. Vi traff
ham i Oslo idet koronakrisen brøt ut, og fikk
nye perspektiver på bakterier og håndrens.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Jeanette Bækkevold/Real PR

– Det moderne samfunnet har sine omkostninger. Akne finnes ikke i tradisjonelle jeger- og sankersamfunn, og i et evolusjonsperspektiv er det ikke bærekraftig
å ha betente pustler i ansiktet når man er i en alder der man skal finne seg en make og stifte familie, sier Trevor Steyn.

– Vi må hjelpe de gode mikrobene

TIL Å TA KONTROLL
– Bakteriedrepende produkter som Antibac
er nyttige i et sykehusmiljø, men kan i daglig
bruk forstyrre det naturlige økosystemet vi
har på huden, og gjøre mer skade enn nytte,
mener Trevor Steyn, som også er skeptisk til
hyppig håndvask.
– Vi vasker oss generelt for mye, og når vi
kommer i kontakt med bakterier og virus
etter å ha vasket hendene, er vi litt mer sårbare. Det er bedre å hjelpe de ikke-patogene
mikrobene vi har på huden til å ta kontroll.
Trevor Steyn etablerte hudpleiemerket
Esse i hjemlandet Sør-Afrika i 2002. Navnet
uttales «ess» og betyr «å være» på latin. Han
studerte biokjemi og fullførte sin mastergrad
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i 1996, med en spesiell interesse for den
afrikanske floraen.
– Etter studietiden levde jeg som en hippie,
og opererte utenfor systemet i en periode. Jeg
dyrket grønnsaker på bondelandet til jeg var
i 30-årene. Så fikk jeg lyst til å bidra til mer
forandring, og etablerte Esse, sier han.
Bakgrunnen som hippie har bidratt til å
forme måten Trevor Steyn driver selskapet sitt
på. Han forteller at han ikke har aksjonærer
som vil ha profitt, men eier alt selv, noe som
gir mindre økonomisk press og mer ansvar.
– Estetikk og luksus var ikke viktig i min
hippie-periode, men vi legger nå mer vekt

Nye Esse Hyaluronic Serum
inneholder hyaluronsyre
sammen med pre- og probiotika, og skal forbedre
hudbarrieren og redusere
vanntap.

på dette. I 2015 lanserte vi verdens første hudpleieprodukt
med levende probiotika, og det er fortsatt ikke mange som kan
tilby noe liknende. Blant de få jeg kjenner til, er amerikanske
Mother Dirt og danske Bak, sier han.
Esse henvender seg til sterke og intelligente kvinner som
tenker langsiktig, og vil eldes med verdighet. Målgruppen er
voksen, og ønsker effektive produkter som er bærekraftige for
både forbrukeren og kloden.
– Vi vil ikke ta del i behandlingsmetoder som gir raske
resultater, men gjør at huden eldes mer på sikt. Det er ikke
bærekraftig for klienten. Dype peelinger er ett eksempel. Cellene kan bare dele seg et visst antall ganger, det er derfor man
får tynnere hud med alderen, sier han.

NYHET
I NORGE

Sunn hud kjennetegnes av
variasjon, med mange bakteriearter
som lever i balanse. Har du en
hudsykdom, har du gjerne en
annerledes flora av mikroorganismer som er ute av balanse.
En målrettet manipulering av
hudens mikrobiom kan således
helbrede tilstander og sykdommer
i huden.
Probiotisk hudpleie innebærer at
man stimulerer de gode bakteriene, og gjennom dette hemmer de bakteriene som er skadelige for huden.
Esse fokuserer kun på ansiktshud, da denne har et annerledes
mikrobiom enn huden ellers på kroppen, ifølge Trevor Steyn.
– Vi har mange hundre forskjellige mikrober på huden, og
det er bra. De relaterer seg til hverandre i et komplekst økosystem. Hvis de gode mikrobene får okkupere all tilgjengelig plass,
vil de skadelige mikrobene ha liten mulighet til å finne feste,
forklarer han.
Med mikrober mener han mikroorganismer som bakterier
og sopp, de er så små at vi ikke ser dem med det blotte øye.
Mikrobiomet defineres som hudens bakterielle signatur, unik
og spesifikk for hvert individ.
– Antibiotika er ødeleggende for hudens mikrobiom, og
forårsaker sterk nedgang i både mangfold og antall. Det samme
skjer med mikrobiomet i magen. Kroppen og huden trenger
lang tid på å komme seg etter en antibiotikakur, og antagelig vil
du aldri få hele din opprinnelige bakterieflora tilbake.
Det er gunstig å oppnå en god hudbarriere, og i denne sammenhengen spiller okkluderende eller tette celleforbindelser
(tight junctions) en viktig rolle.
Melkesyrebakterier bidrar til å forbedre kvaliteten på de tette
celleforbindelsene. Man tror ikke lenger at overflatelaget gir en
tilstrekkelig god barriere, sier han.
Grunnleggeren av Esse besøkte Oslo i mars.

Ny nordisk kosttilskuddserie
SMUUK SKIN - er en serie kostilstudd, med farmasøytisk kvalitet, utviklet for nordisk hud
og klima. Produktene er satt sammen med ingredienser og i konsentrasjoner som har dokumentert

Friske
ogi henhold
effektivemyndighetenes
masker for alle
godkjent
effekt
krav.

- perfekt
pris og igod
Utviklet
av mersalgsprodukt,
ledende farmasøyterlav
og forskere
fortjeneste.
er ikke testet
Danmark,
hvor Produktene
det også blir produsert
iht. på
dyr og er veganvennlige!
legemiddelstandard.

– love the skin you´re in!

Kontakt Beate hos happySkin AS
beate@happyskin.no // 957 75 557
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DET GRÅ GULL

Huden og kroppen gjennomgår store endringer i og etter overgangsalderen.
Stadig flere skjønnhetsmerker gjenoppdager nå den modne målgruppen
bestående av kvinner i alderen 45 pluss.
Tekst: Kristine Rødland ∙ Foto: Dreamstime og produsenten

Shiseidos nye linje Vital Perfection tilbyr
kremer i flere ulike konsistenser.

Den modne målgruppen vokser globalt, noe som gir gode muligheter for business. Det er i ferd med å skje en holdningsendring, fokuset skifter fra anti-ageing til well-ageing.
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Dr. Nathalie Broussard, Scientific Communication
Director i Shiseido Group.

Shiseido er én av flere produsenter som nylig
har lansert hudpleieprodukter for denne
modne målgruppen. Vital Perfection er en
avansert linje som lover raske resultater ved å
kombinere flere forskjellige teknologier.
– Produktene baserer seg på nye fremskritt innen nevrovitenskap og hudbiologi.
De inneholder eksklusive komplekser som
akselererer den cellulære regenereringen
og optimaliserer produksjonen av energi i
cellene. Dette kombineres med Shiseidos
velkjente ekspertise innenfor blant annet
stamceller for å stramme opp og løfte
huden, samt å gjøre hudtonen klarere. Den
nye linjen baserer seg dermed på Shiseidos
samlede forskning, sier dr. Nathalie Broussard, Scientific Communication Director i
Shiseido Group.
Hvordan virker produktene på moden hud?
– I 40-årene mister huden stadig mer av
sin fasthet og elastisitet. Dette skyldes flere
faktorer, inkludert en avtagende celle-reproduksjon, en forringelse av hudens strukturelle elementer, og en nedgang i energi som
bremser cellefunksjonene.
I tillegg har huden også lenge vært eksponert for miljømessige skader forårsaket av
oksidering, karbonylering og glykering. Dette
fører i sum til stadig mer synlige aldringstegn som rynker, slapphet, mindre definerte
ansiktskonturer, pigmenteringsproblemer og
tap av glød. Vital Perfection motvirker disse
aldringstegnene, og effekten er dokumentert
med kliniske tester.
Vil du anbefale denne linjen for kvinner i
overgangsalderen?
– Definitivt! Vital Perfection motvirker de
forandringene mange i denne målgruppen
opplever med huden. I gjennomsnitt inntrer
overgangsalderen ved 50 år, men det er også
viktig å være oppmerksom på hvilke forventninger kvinner har i denne alderen.
En studie Shiseido har gjort på 1600 kvinner i Frankrike, Italia, Spania og Tyskland
viser at kvinner vil ta vare på huden for at
den skal se vakrere ut, og ikke for å virke
yngre. De forventer også å føle mer selvsikkerhet med alderen. Her er det i ferd med å
skje en holdningsendring. Fokuset skifter fra
anti-ageing til well-ageing, og man mener
nå at aldring er et uunngåelig og naturlig
fenomen.

Hvordan påvirkes huden av
overgangsalderen?
– I overgangsalderen
opplever man en plutselig
forverring både når det gjelder biologiske og miljømessige tegn på aldring. Dette
skyldes et sammenbrudd av
østrogener, som spiller en
nøkkelrolle når det gjelder å
stimulere til hudregenerering.
Overgangsalderen fører med seg en redusert
celleaktivitet og en videre fortynning av alle
hudlag. I dermis får vi færre fibroblaster, og
syntesen av kollagen og elastinfibre avtar
brått. Det vaskulære nettverket er også svekket.
Dette fører til en tørrere hud som viser rynker, mindre spenst og en endring i hudtekstur
og tone. Utseendet blir blekere, mattere og
med flere mørke flekker, og huden blir heller
ikke like jevnt brun i solen.
Hvor mye av dette er det mulig å korrigere –
eller reversere – med hudpleieprodukter?
– Kosmetiske produkter kan ikke foregi å
reversere aldringsprosessen på en gjennomgripende måte. Men kombinert med en sunn
livsstil og en begrenset eksponering for skadelige faktorer – som for eksempel UV-stråler
– kan de hjelpe til å minimere den. De kan
forbedre synlige tegn på aldring som nylig
har dukket opp, og tilrettelegge for at huden
skal fungere på sitt beste.
Man får en helhetlig tilnærming der gleden
ved å ta vare på seg selv, og bruke produkter
med deilige konsistenser og dufter, forbedrer
effektiviteten. Det endelige målet er ikke å
fremstå som yngre enn man er, men å oppnå
et vakkert og uthvilt utseende. For å oppnå
dette, søker man etter hudpleieprodukter
som bidrar til å redusere aldringstegn, som
rynker og tap av fasthet eller glød.
Er det nå en økende interesse for den modne
målgruppen, hva gjelder business?
– Naturligvis er kosmetikkindustrien
veldig oppmerksom på denne målgruppen,
og jobber aktivt med den. Det ser ut til at
den har blitt litt glemt de siste årene, på
grunn av økende interesse for, og etterspørsel
etter, produkter for den unge millenniumsgenerasjonen.
Men de modne kvinnene tilbyr fortsatt et
stort forretningspotensial. De har økono-

miske midler, og vil gjerne
bruke hudpleieprodukter
som passer til deres alder,
og er laget ut fra deres
behov. I 50-årene er de også
ofte motiverte for å endre
på produktene de bruker,
og kan tenke seg å prøve
prestisjeprodukter fra merkevarer som de stoler på.
Er dette et voksende marked?
– Den modne målgruppen vokser globalt,
og i for eksempel Frankrike er 43 prosent av
kvinnene nå over 45 år. Det gir gode muligheter for business.
Er det nye trender og utviklinger i dette markedet?
– Ja, det modne markedet og seniormarkedet er i utvikling, og merkene justerer sin
kommunikasjon i henhold til det. «Skjønnhetskodene» er i endring, ettersom dagens
kvinner har mer aksept for aldring, og er
opptatt av å leve sunt og i harmoni med
alderen de har.
Det har også blitt mer vanlig å bruke kvinner på 60 eller 70 år i markedsføringsøyemed, og mange merker utvikler en spesifikk
hudpleieserie for dem. Men nøkkeltrenden
er å tilby en enkel rutine, og å ha en klar og
tydelig kommunikasjon som ikke går for
hardt ut, eller lover for mye når det gjelder
anti-ageing-effekten.
Har du flere hudpleie- og livsstilsråd for denne
aldersgruppen?
– Det viktigste rådet jeg kan gi til voksne
kvinner, som har brukt mange år på å ta vare
på familien og karrieren, er å nå vie tid til seg
selv! De har ikke lenger noe de må bevise, og
fortjener å få nyte livet sitt som de vil.
Har de det bra med seg selv, blir også
huden og utseendet naturlig forskjønnet.
Men de må bruke riktige hudpleieprodukter,
og selvfølgelig ha en sunn livsstil med nok
søvn, balansert kost, trening og forebygging
av stress. Det kan være bra å bruke tid på en
hyggelig hobby.
Velg den hudpleien som gir størst glede og
komfort. Prøv gjerne også ansiktsyoga for å
forbedre resultatene, og drikk mye vann gjennom dagen for å sikre god fuktighet i huden,
sier dr. Nathalie Broussard, Scientific Communication Director i Shiseido Group.
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– MER ÅPENHET
OM MENOPAUSEN
Utvalget av hudpleieprodukter for kvinner i og etter overgangsalderen øker
stadig. Kanskje snakker vi også mer om temaet enn før?
Tekst: Kristine Rødland

Når hormonene forandrer seg, kjennes det på
kroppen. Huden blir tynnere, tørrere og mer
sensitiv. Produksjonen av elastin og kollagen
faller sammen. Pigmentcellene påvirkes også i
større grad, noe som kan føre til pigmentflekker – og i tillegg påvirkes håret.
Den gjennomsnittlige menopausealderen
er 52,9 år, og inntrer når menstruasjonen har
stoppet helt i 12 måneder. Mange kvinner
vet lite om hvor lenge overgangsalderen varer.
Den starter mens man fortsatt har menstruasjon, og det er store variasjoner på hvor
plaget man er.
Vanlige problemer er hetetokter, søvnforstyrrelser og tørr skjede. Det er også vanlig
med vektøkning, særlig rundt midjen, men
det er vanskelig å si om dette skyldes hormoner eller alder – kanskje begge deler.
Marianne Kampli, som er Market Director
ved L’Oréal Active Cosmetics Division,
mener at det har skjedd en holdningsendring
blant folk, og at det snakkes mer om overgangsalderen nå enn før.
– Kjendiser som Gwyneth Paltrow, Pamela
Anderson og Angelina Jolie har gått foran
som et godt eksempel, og bidratt til mer
åpenhet rundt temaet. Overgangsalderen
er en biologisk realitet og en naturlig del
av hudens aldring, sier Kampli, som jobber
mot apotekkanalen med merker som Vichy,
CeraVe og La Roche-Posay.
Voksne kvinner er en ofte kjøpesterk
målgruppe som er viktig for både apotekene
og parfymeriene. Mange leverandører velger
nå å snakke mer om, og til, disse kvinnene.
Avène kommer med et positivt budskap om
«better-ageing» i motsetning til «anti-ageing»
– man skal pleie hudens tilstand, og sette pris
på dens erfaringer og forandringer gjennom et liv. Clarins snakker om «pro-ageing»
og «The Silver Generation», og begge disse
merkene har nylig lansert hudpleieprodukter
for kvinner over 60 år.
Det svenske merket IDUN Minerals, som
selges eksklusivt i apotekkanalen, velger også
nå å løfte frem den litt eldre kvinnen. De
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benytter flere voksne modeller i sin markedsføring, og fokuserer mer på produktinformasjon som er tilpasset denne målgruppen, som
gjerne ønsker mer spenst og glød i huden.
– Det er mange eldre som går en del på
apotek, og de blir også stadig mer bevisste
på hva de putter på huden – dette gjelder
både unge og voksne. Mange voksne er også
kjøpesterke og vil se unge og freshe ut lenge,
så det er en fin målgruppe å fokusere på,
sier Ingrid Eiesland, markedssjef i Letsfaceit
Nordic, som distribuerer IDUN Minerals til
norske apotek.

Avène DermAbsolu er en ny
serie med fire produkter for
kvinner i 60-årene, som ønsker
mer fylde og spenst.

IDUN Minerals har nå mer fokus på moden hud, og
benytter flere voksne modeller i markedsføringen.

Kremer for moden hud
Produkttips for en voksen målgruppe, som handler i
hudpleieklinikker, parfymeri og apotek. Det nye nå, er at det
også lanseres kremer spesielt for kvinner i 60-årene.

Vichy Neovadiol Compensating Complex er for
kvinner i overgangsalderen, og Magistral er for
kvinner i 60-årene.

Thalgo Exception Marine
er for kvinner over 55 år,
og inneholder naturlige
algehormoner, fikentre og
stamceller fra edelweiss.
I serien finnes det fire
produkter.

Matis Réponse Densité Time-Balance
skal forebygge og korrigere hudproblemer som skyldes hormonell ubalanse.

Friske og effektive
masker for alle

Clarins Nutri-Lumière består av fire
produkter som skal hjelpe huden med å
oppnå den ultimate gløden, og er deres
første hudpleieserie for kvinner 60+.

Korres White Pine er utviklet for
kvinner etter overgangsalderen, og
lover å hjelpe huden tilbake til sin
opprinnelige tilstand.

Friske og effektive masker for alle
- perfekt mersalgsprodukt, lav pris og god
fortjeneste. Produktene er ikke testet på
dyr og er veganvennlige!

Ta kontakt for uforpliktende vareprøve!

– love the skin you´re in!

Kontakt Beate hos happySkin AS
beate@happyskin.no // 957 75 557
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Norsk innovasjon
Under huden ligger musklene,
og de kan trenes for å gi
en synlig oppstramming av
ansiktskonturen.
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Letsip er basert i Ålesund, og har fått støtte og gode
innspill fra Innovasjon Norge, Ålesund Kunnskapspark og
Norway Health Tech. De har også gjennomført et forprosjekt med SINTEF Ålesund, der det ble dokumentert at det
å trene musklene i ansiktet gir spenst og styrke, på samme
måte som når vi trener musklene i resten av kroppen.
Forskningen gir indikasjoner på at treningsprogrammet
gir bedre muskelkontroll, bevegelighet og utholdenhet, og
Letsip vil nå gå i gang med et enda større forskningsprosjekt for å dokumentere flere resultater.
Produktene har vært tilgjengelige for bruk i helsesektoren
siden 2016, er godkjent av NAV og har CE-sertifisering.

Letsip Face Fitness skal redusere rynker og stramme opp
huden. V-serien har soniske vibrasjoner, og er utviklet for
å gå dypere inn i muskulaturen og gi mer stimuli.

ET NATURLIG
ANSIKTSLØFT
Den norske logopeden Bjarte
Høydal har utviklet et treningsverktøy for muskulaturen i ansiktet,
som gjennom testing har vist seg å
forynge både huden og ansiktskonturen.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Dreamstime og produsenten

– Å trene ansiktet i seks minutter daglig med
Letsip Face Fitness kan i løpet av få uker
redusere rynker og gi huden et naturlig løft
med mer spenst og glød. Du kan gjøre dette
hjemme på badet eller i sofaen mens du ser
på TV, sier sykehuslogoped og gründer Bjarte
Høydal.
Prosjektet startet i helsesektoren, da Høydal
ønsket å utvikle hjelpemidler for slagpasienter
og andre som sliter med ansiktslammelser,
som gjør det vanskelig å snakke og spise uten
å sikle.
– Tidligere jobbet jeg mer manuelt med
disse pasientene, med å bearbeide musklene
i ansiktet med hendene. Jeg så et behov for
produkter som kunne hjelpe med å få skikkelig tak i de rette musklene, forteller Høydal.
Ansiktsmusklene er blant annet viktige når
det kommer til spising, og det å kunne holde
munnen lukket i alderdommen. De er også
viktige for nonverbal kommunikasjon.
– En muskel som ikke er i bruk, blir
svakere og mindre. Treningsverktøyene kan
derfor også brukes forebyggende for de eldre,
slik at de får i seg mat og unngår andre problemer som muskelsvekkelser kan føre til.
Våren 2019 begynte Bjarte Høydal å
tenke at treningsverktøyene også kunne
være nyttige for hudpleiebransjen, og han
jobber nå med daglig leder i Letsip, Monica
Berstad Mæland, for å ta seg inn i dette nye
markedet.

I samarbeid med Oslo Hudpleieklinikk
fikk de testet verktøyene på flere testpersoner
over en periode på seks uker i fjor sommer.
De gjorde målinger med Visia 3D hudanalyse som viste en betydelig reduksjon i både
rynkedybde og porestørrelse, samt en synlig
oppstramming av ansiktskonturen.
Testresultatene var så gode at de nå lanserer
Letsip Face Fitness – et opplegg som er
tilrettelagt spesielt for hudpleiebransjen, og
som består av forskjellige treningsverktøy til
musklene i ansiktet. Målgruppen er kvinner
og menn mellom 35 og 55 år.
– Det er også mulig at det kan gi effekt på
uren hud – ung hud – dette er det neste vi
skal se på, sier Monica Berstad Mæland.
Eier av Oslo Hudpleieklinikk, Anne
Berit Eide, ser en økende etterspørsel etter
naturlige hudbehandlinger, og har lenge vært
på jakt etter naturlige alternativer til Botox
og kirurgi.
– Trener du ansiktsmuskulaturen jevnlig,
skjer det samme som når du trener kroppen.
Blod- og lymfesirkulasjonen øker, cellefornyelsen blir bedre, og du kvitter deg med
slaggstoffer.
Bruker du treningsverktøy som Letsip
regelmessig, merker du at ansiktskonturen
løftes og at huden får mer spenst og glød. Du
får også bedre effekt av hudpleieproduktene

du bruker ellers, sier Eide, som har mer enn
30 års erfaring fra hudpleiebransjen, og driver
tre klinikker i Oslo.
Konseptet har likheter med ansiktsyoga
eller FaceGym, som er i vinden nå. Letsip
oppgir selv at de er preget av Castillo Morales
sin tilnærming til oralmotorikk, der ansiktsmusklene dras i retning festepunktet.
– Vi er blant annet inspirert av Argentina,
der Castillo Morales jobbet med muskulatur
på barn med nedsatt tonus. Men vi har ikke
funnet noen andre produkter som likner. Her
er alt gjort selv, helt fra scratch, sier gründer
Bjarte Høydal.
Daglig leder Monica Berstad Mæland
forteller at de får mange spørsmål om hvorfor
det er greit å dra verktøyet nedover, i «feil
retning».
– Hudterapeuter har lært at man alltid
skal jobbe oppover. Men husk at det ikke
er huden vi jobber med her, men muskelen!
Den virker som en gummistrikk, og når vi
drar i den og slipper raskt, så smeller den
tilbake. Gjør vi dette tilstrekkelig mange
ganger, vokser muskelen og blir sterkere,
forklarer hun.

– Begynn å trene
ansiktet på samme
måte som du trener
resten av kroppen, og
du vil se resultater,
oppfordrer Monica
Berstad Mæland og
Bjarte Høydal fra
Letsip.
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De skarpe kontrastene gjør også dette til en mullet!

Utgangspunktet her er en relativt kort hårklipp. Sidene er korte, luggen legges i en rett linje forbi ørene, og en
liten hårtufs har fått lov å henge igjen.

Her er luggen lang og tett, og klippet i en rett linje
mot øret.

MULLET TIME
Kort foran og på sidene, og langt bak. The Mullet, eller hockeysveisen på
godt norsk, får en nytolkning for sommeren 2020.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Martin Bierman/The Image Factory

Hans Beers (klipp) og Julienne Zwerig (farge) har skapt en kolleksjon
som kun består av ulike typer hockeysveiser.
Det er en av de klassiske frisyrene som aldri blir helt borte fra motebildet,
eller som ofte kommer tilbake – på samme måte som med bob-frisyren, mener de.
2020-versjonen av hockeysveisen lages uten tupering eller hårspray. Luggen er gjerne kort,
ørene er synlige, og mye av moroa skjer bak i nakken. Frisyren kan varieres i det uendelige,
og er derfor morsom for frisørene å jobbe med, anbefaler de.
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Her har Hans Beers valgt å barbere sidene fullstendig.
Den korte og rett avklipte luggen minner om en
egyptisk sfinx.

A sweetness moment
for you.

CHOOS E
YOUR CLAY

Forhandler i Norge:
tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

Lanserer nye merker

LovaSkin henvender seg til det
profesjonelle hudpleiemarkedet
med sin Instant Foot Peeling og
tilhørende fotfil i rustfritt stål.

Selvbruningsserien
Mr & Mrs Tannie
er laget i Sverige.

Dermanor lanserer to nye merker denne våren,
som begge har forbindelser til Sverige.
Mr & Mrs Tannie er en leken serie med selvbruningsprodukter til
hjemmebruk, som både passer de som ønsker en lett,
solkysset glød, og de som lengter etter en mørkere brunfarge.
Produktene er veganske som seg hør og bør i disse tider,
og har en sjarmerende vintage-touch.
LovaSkin er en effektiv fotpeeling som lover silkemyke føtter på
under ett minutt. Den kan også brukes på andre tørre områder,
som albuer og knær. Produktet er skapt av den svenske småbarnsmoren Lovisa, som er bosatt i Sveits. Da hun fikk sitt andre
barn i 2017, innså hun som mange andre travle mødre at hun
hadde lite tid igjen til seg selv. Derfor ønsket hun seg
hurtigvirkende skjønnhetsprodukter.

Löwengrip på norske hender
Dermanordic har kjøpt alle aksjer
i Löwengrip Beauty, og skal bygge
merkevaren videre på det nordiske
markedet.
Tekst: Kristine Rødland

Löwengrip Beauty ble grunnlagt av Isabella
Löwengrip og Pingis Hadenius i 2013,
og har blitt et sterkt merke innen hår- og
hudpleiekategoriene i Norden. De startet opp
med hårpleieprodukter under navnet Löwengrip Care & Color (LCC), men introduserte
senere produkter til ansikt og kropp, og har
hatt Dermanordic som distribusjonspartner
siden 2018.
29-årige Isabella Löwengrip er en kjent
influencer og forretningskvinne i Sverige, og
deler både opp- og nedturer på bloggen sin.
Hun legger ikke skjul på at det siste året har
vært tøft både mentalt og økonomisk, og er
glad det åpnet seg en løsning med
Dermanordic.
«Hadde koronaviruset kommet tidligere,
hadde det nok ikke blitt
en avtale med Dermanordic, og da hadde jeg
gått personlig konkurs,»
skrev hun i et blogginnlegg 16. mars.
Hun ønsker nå å trappe
ned, og vil unne seg en
«minipensjon» ut 2020
– kanskje også 2021 –
etter å ha jobbet hardt og
drevet selskap nesten halve
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livet. Men hun skal fortsatt være Löwengrips
ansikt utad, selv om hun ikke lenger har fast
jobb og et kontor å gå til.
Dermanordic er det nordiske morselskapet til blant annet Dermanor i Norge og
Dermarome i Sverige, som nå har overtatt
Löwengrips ansatte. Det er første gang at de
har kjøpt et merke.
– Det har ikke vært en strategi å kjøpe
brands, men nå var timingen riktig. Löwengrip er ikke så kjent i Norge, men vi skal
bygge merkevaren. I Sverige selges Löwengrip
i alle de store apotekkjedene, noe som gir
en trygghet. Det er milde og skånsomme
produkter som produseres i Sverige, og tilfredsstiller de strenge kravene til ingredienser
som er i apotek, sier daglig leder i Dermanor,
Reidun Wang og Lin Grieg Teigland, daglig
leder i Dermabeauty.
Dermanordic har også nylig gjort endringer i selskapsstrukturen, og

Pingis Hadenius og Isabella Löwengrip grunnla
Löwengrip Beauty i 2013. Nå er selskapet solgt
til Dermanordic, som eies av Christian Ringnes,
Henning Nielsen og NSV Invest.

fusjonert de norske datterselskapene Dermanor og Dermabeauty fra 1. mars.
– Det er praktiske årsaker til fusjonen. Vi
ønsket å forenkle og strømlinjeforme strukturen i Dermanordic i forhold til at vi har felles
lager i Sverige. Nå kan vi sampakke ordrene,
og kundene som Dermanor og Dermabeauty
har felles får da bare én leveranse fra oss. Det
synes også handelen er praktisk. Vi sparer
blant annet tid og transport, og ikke minst
er det en betydelig miljøgevinst. Men begge
salgs- og markedsteamene består, og jobber
uendret med sine kjente merker, sier Reidun
Wang.

– Dermanordic skal bygge merkevaren Löwengrip i
Norge, sier Reidun Wang, daglig leder i Dermanor.
Count On Me Deodorant er en bestselger.
Löwengrip har skånsomme produkter til både ansikt,
kropp og hår.

Senzie Akademiet

NYHET

70%

nettbasert

Norges ledende og komplette
utdannelse for deg som ønsker å bli
Kosmetisk dermatologisk sykepleier.
70 % nettbasert og på 8 måneder:

•
•
•
•
•

Like mye praksis som tidligere
Teori over nett
Mer fleksibelt
Spar mye reiseutgifter
Enklere å kombinere med jobb

senzie.no

Senzie Holistisk

100%
nettbasert

Norges første holistiske
hudpleieutdannelse for deg som er
interessert i en grønnere hverdag og er
opptatt av helhetlig, sunn livsstil.
Utdannelsen er 100 % nettbasert:
Ta hele på 5 måneder, eller om du er
hudpleier fra før, kan du ta det på
3 måneder.

Senzie gjør
drømmer til
virkelighet
– Nytt og bedre opplegg
Ta en uforpliktende prat med Vibeke Sundene om dine
muligheter, tlf: +47 91 10 07 99 eller e-post vibeke@senzie.no

senzie.no

Senzie Konferansen
Årets møtested for hele bransjen! I år
også med egne foredrag for hudpleiere.
Vi sees 20.–21. november på Quality Expo
Fornebu.
senziekonferansen.no

Senzie Medispa
Din klinikk på Karl Johan i Oslo.
Anerkjente, dyktige behandlere som gir
deg kvalitet, trygghet og resultater.
senziemedispa.no

holistisk

Følg oss på Facebook og Instagram
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Mange klinikker selger nå mer over nett.

Det finnes HÅP i
hudpleiebransjen
I en krisesituasjon må vi tenke på
to ting samtidig; både hvordan vi
skal overleve selve krisen, og hvordan vi skal fortsette når krisen
er over. Med riktige grep kan vi
gjøre begge deler.

Jo – nå skal vi overleve, og vi skal sikre
driften. Dette er en god anledning for å
vise samfunnsansvar, og for å by på råd og
veiledning til kunden. Vi kan ikke endre
situasjonen, men vi kan endre hvordan vi
handler i den.
Det er nøkkelen for å lykkes nå.

Tekst: Anita Sundquist
Foto: Beate Willumsen og Unsplash

Jeg ser at mange klinikker og ledere
har blitt mer kreative. Mange har funnet
praktiske løsninger i en tøff tid; de selger
mer over nett, kjører varene hjem til kundene, og følger opp på nye måter.
Dette viser at vi kan tilpasse oss. For
mange kan koronakrisen bli en ny start,
og en vei for å eksperimentere mer.
Men det er vanskelig å vite hvor man
skal begynne. Så her kommer fire råd for
hvor man nå kan rette fokuset.

Siden koronaviruset kom til Norge, har
hudpleiebransjen blitt satt ut av spill.
Smitteverntiltakene har gjort at mange har
måttet stenge klinikkene, og de fleste har
blitt permittert. Det er en skremmende og
uvirkelig tid, og det er lett å bli handlingslammet og miste motet.
Det er en krise som ikke ligner noe
annet, og nye kjøreregler gjelder. Så hva
gjør vi nå?
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n

J
obb med digitalisering,
og nå ut til kunder gjennom
den digitale verden

Selv om vi som hudpleiere er vant til å ha
fysisk kontakt med kundene våre, kan mye
gjøres og løses på nett. På sosiale medier kan
man dele tips og råd til egenpleie av huden,
anbefale produkter, arrangere webinar eller
blogge om det som trengs til en egen spa-dag
hjemme. Husk at kundene også er stresset,
og de ønsker veiledning – nettet kan være en
fantastisk samlingsplass.
n

ag en forretningsplan –
L
også til etter at krisen er over

Nå er tiden inne for å tenke over hvilke
verdier du vil ha som hudpleier. Er det at
du kan tilby en fantastisk kundeopplevelse?
At du er kunnskapsrik og pålitelig i salgene
dine? At du kan skreddersy produkter til hver
enkelt kunde?
Når verdiene er på plass, bør du lage deg
en plan for hvordan du kan nå dem, særlig
i denne tiden. Men husk at det kommer en
dag også etter koronakrisen.
Hvordan skal klinikken overleve videre?
Dette bør du også ha tenkt ut. Kanskje tiden
er inne for å gi klinikken et ansiktsløft? Et par
malingsstrøk kan gjøre en stor forskjell.

n

k kunnskapen din om
Ø
markedsføring, på nye og
spennende måter

Ressurser om markedsføring er overalt. På
nettet kan man finne flere kurs, og i bokhandelen selges det mange bøker.
Mange av oss har plutselig tid til å lære
oss nye ting; bruk dette for å forstå hvordan
du kan markedsføre klinikken din, og kom i
gang. Du trenger ikke vente til krisen er over
– mange kunder kan nås på sosiale medier, og
kunnskapen du tar til deg nå vil være nyttig i
lang tid fremover.
n

elg til, og følg opp
S
kundene dine på nett

Etter mange uker med stengte klinikkdører er
det lett å tenke at kundene er borte. Men de
er der ute fremdeles, og du kan også nå dem
over internett.
Du kan tilby videokonsultasjoner og høre
hva slags behov kundene dine har, og tilby
dem en skreddersydd produktpakke som kan
leveres på døra. Du kan følge opp kunden
over video eller telefon, forklare hvordan
produktet kan brukes, og drive mersalg.
Dette spiller tilbake til det første punktet;

husk at internettet er din venn, både i koronakrisen og i tiden etterpå.
Det er en krevende tid vi står i, med
mange utfordringer ingen av oss kunne
forutse. Samtidig ser jeg mye positivt bevege
seg i bransjen – mange har blitt mer profesjonelle, de selger mer, tilpasser seg nye tider og
trosser motstanden.
Hvis man ikke endrer seg nå, kan det bety
tøffe tider for salongen, også etter at krisetiden er over. Kundene vil ha andre forventninger, de vil ønske mer digital oppfølging
– en plattform hvor vi nå kan så mange korn.
Vi må huske at vi ikke kan gjøre noe med
situasjonen. Ansvaret ligger på oss selv for å
få det til, og vi må ikke glemme drømmene
våre. Husk at vi bor i Norge; det vil bli endringer, og det vil bli bedre. Nå er tiden inne
for å lære noe nytt, og
finne en ny start.
Mye er uklart,
én ting er sikkert:
Denne krisen har vist
at vi klarer å snu oss
kjapt når det gjelder.

Anita Sundquist er hudterapeut, kursholder og
NLP-coach med 30 års erfaring fra bransjen.
Hun jobber med rådgivning og coaching til de
som trenger motivasjon for å lykkes bedre med
sine klinikker.

– Tid for å tenke kreativt
Jeanette H. Halvorsen,
daglig leder i Tind of
Norway, pakker og sender ut
mineralmakeup.

– Nå er det vanskelige tider for oss alle, og tid for å tenke kreativt. En av de
viktigste tingene vi nå sammen kan gjøre, er å be folk støtte opp om lokale
bedrifter, sier Jeanette H. Halvorsen, daglig leder i CosmoNorth, som står
bak sminkemerket Tind of Norway.
Hun har satt opp et referanseprogram i nettbutikken sin, som gjør at
salongkundene får den samme fortjenesten som de er vant med, dersom
de refererer sine kunder videre til å handle der. Og hun tar seg av alle
fraktkostnader.
I tillegg har hun satt det opp slik at salongene kan «eie» kunden, og
få sin vanlige provisjon dersom de skulle velge å komme tilbake til
nettbutikken, uten å ha trykket på en ny lenke, for å handle mer.
– Vi har fått noen registrerte salonger, og mange hyggelige
tilbakemeldinger. Folk er også opptatt av å heie frem slike løsninger. Delingspotensialet for salongene i sosiale medier er sterkt
forsterket i disse dager, noe som viser et godt potensiale for lokal
«dugnadsånd», sier hun.
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Slik taklet vi koronakrisen
De siste månedene har bydd på mange utfordringer, men også nye muligheter.
KOSMETIKK har loddet stemningen hos tre dyktige drivere i bransjen,
som har klart å snu situasjonen til noe positivt.
Tekst: Kristine Rødland

– Når det brenner under
føttene, synes det veldig godt
hvem som er ekte gründere
Vibeke Sundene, daglig leder for SenZie Medispa i
Oslo og rektor for SenZie Akademiet i Drammen
– Vi har jobbet hardere
under koronakrisen enn vi
har gjort de siste årene, og
har brukt denne tiden til å
skape forbedringer og se nye
veier. Når det brenner under
føttene, synes det veldig godt
hvem som er ekte gründere.
Vi håper ikke at dette skal
gå bra, men sørger for at det
går bra!
SenZie Akademiet ble
stengt på dagen, på lik linje
med klinikkene, og vi brukte
Vibeke Sundene.
da fire dager på å snu hele
studieopplegget. Det har nå blitt nettbasert, og våre 80 studenter
kan ta det meste av utdannelsen hjemme i stua via Zoom.
Når vi nå skal planlegge for høsten og for fremtiden, kommer vi
til å fortsette med å kjøre all teori på nett. Vi har studenter fra hele
landet, og de får på denne måten mer fleksibilitet og vil spare tid og
reiseutgifter.
En stor del av vår omsetning på SenZie Akademiet kommer fra
kundebehandlinger og produktsalg. Vi har drevet med veiledning
og salg over nett, og kjørt ut varer som mange andre.
Nå i mai starter vi også opp et helt nytt studie, SenZie Grønn,
som står for helhetlig og naturlig hudpleie med økologiske produkter. Her skal det fokuseres på hele kroppen med blant annet pust,
og tanken om at skjønnhet kommer innenfra.
Dette er en videreutdanning for hudpleiere eller andre som har et
spesielt ønske om å jobbe med hud på en grønn og naturlig måte.
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– Vi har hatt gode dager
med tanke på omsetning
Elisabeth Lein Oksvik, innehaver av Beth’s Beauty
med fem avdelinger i Oslo
– Vi permitterte selvsagt
mange, og stoppet alle
former for behandlinger fra
12. mars klokken 18 etter
regjeringens bestemmelser.
Det var jo ikke noe hyggelig,
men likt for alle, og har klart
vært positivt i forhold til den
viktigste utfordringen med
virusutbruddet.
Butikkene har vi holdt
åpne med redusert åpningstid fra klokken 10 til 18,
men har vært der lenger
Elisabeth Lein Oksvik.
for å ta telefoner og gjøre
annet forefallende arbeid. Vi har solgt varer og gavekort over disk
etter regjeringens bestemmelser, og krav om smittevern har blitt
iverksatt.
Driften av nettbutikken har gått som normalt, og har ikke hatt
noe stans under denne tiden. Vi begynte å jobbe med å optimalisere
den umiddelbart, da vi fikk mer kapasitet på ansatte.
Så begynte kreativiteten å poppe. Vi leverte varer hjem, gjorde
konsultasjoner over Skype, og solgte skreddersydde påskeegg og
gaver med flotte saker fra butikkene. Det gikk overraskende bra,
og vi har hatt gode dager med tanke på omsetning i denne tiden.
Samtidig har vi bygget relasjoner til nye og gamle kunder.
Vi som har vært på jobb, har jobbet mye mer enn vi pleier. Dette
ble heldigvis ikke en stille tid for oss. Vårt mål var, og er, å beholde
våre arbeidsplasser.
Da vi fikk vite oppstartsdatoen, begynte vi med nye tiltak. Vi
hadde møter med mindre grupper for å sette opp nye systemer,
tiltak og retningslinjer, og gjorde endringer på kabinetter, neglebord
og frisør for å tilrettelegge for å ta imot kunder fra 27. april. Våre
autoriserte fotterapeuter begynte å jobbe 20. april.
Vi fortsetter med våre nye tiltak, da vi ser behovet og ikke minst
viktigheten av den service dette gir, og tilhørighet for kunder. Det
har vært en lærerik tid, og jeg håper ikke vi blir utsatt for noe slikt
igjen. Men selv om situasjonen byr på mange utfordringer, er det
også mye muligheter, og vi blir absolutt skjerpet.

– Vi snudde krise til suksess
Kjersti Mikkelborg, innehaver av spaSpa by
Mikkelborg i Harstad, Kanebogen og Narvik

spaSpa face2face, der Kjersti
Mikkelborg gir veiledning via
FaceTime, er et lavterskeltilbud
som har kommet for å bli.

– Vi fikk beskjed, som alle andre, om å
stenge ned klinikken på dagen. Det var et
sjokk, og de neste dagene var det bare å hive
seg rundt og finne løsninger for hvordan vi
fortsatt kunne nå ut til kundene våre.
Jeg har en kreativ venninne som driver
klesbutikk i Oslo, og hun startet med «live»
personlig shopping på nett. Jeg syntes det
var en strålende idé, og vi lanserte vår egen
versjon, spaSpa face2face, et nytt og digitalt
konsept der vi vurderer huden til kunden på
nært hold via FaceTime – ansikt til ansikt,
uten at han eller hun trenger å forlate hjemmet. De kan da vise meg hva de har på badet
Kjersti Mikkelborg.
hjemme, og få råd om hva de kan supplere
med.
Vi presenterte konseptet i en video som vi la ut på Facebook,
sendte ut på mail og publiserte på nettsiden vår. Den ble veldig
godt mottatt over hele landet. Aller størst oppmerksomhet fikk
en sminkevideo på Facebook med mer enn 160 000 visninger,
som genererte flere hundre meldinger og nye face2face-konsultasjoner.
Totalt har vi solgt varer for 600 000 kroner under koronakrisen. Det har vært travelt, da mannen min og jeg har pusset
opp alle tre avdelinger, samtidig som jeg har håndtert kunder på
meldinger og via face2face-konsultasjoner.
Det vi har gjort annerledes, i tillegg til å kjøre varer hjem
til kundene, er disse face2face-konsultasjonene med personlig
service direkte hjem til kunden. I hovedsak har sminkevideoen,
med nokså dårlig kvalitet, vist seg å treffe behovet til mange.
Den gjorde at det nye face2face-konseptet tok helt av! Vi hadde
allerede vært inne på tanken om å tilby noe slikt før vi fikk
yrkesforbud, men dette fikk fart på konseptet. Så du kan si at vi
snudde krise til suksess!
Vi får mange henvendelser via sosiale medier. Folk sender
meldinger på Instagram og Facebook, der det er færrest mulig
klikk til mål. De vil ha det enkelt, det er litt som at du shopper
på nettet i stedet for å bruke tid på å dra til butikken. Mail har
blitt litt gammeldags i så måte, og for noen er det en dørstokkmil å gå inn i klinikken. Nå som vi har åpnet dørene igjen, må
jeg bruke kontordagene for å ta unna etterspørselen på spaSpa
face2face. Det er et lavterskeltilbud som har kommet for å bli.
I disse dager har vi også 15-årsjubileum, og kan notere 1,8
prosent økning på hovedbedriften i april, til tross for bare noen
få dager åpent med behandlinger. Man skulle ikke tro at det var
mulig å få en omsetningsøkning i disse dager, så vi er takknemlige og ydmyke for at kundene har tro på oss, og valgte å handle
hos oss i denne tiden.
Ingen vet hva morgendagen bringer, og det er lurt å være
rustet for krise, og ikke leve fra hånd til munn. Som leder av
tre bedrifter har det vært en stor trygghet å kunne berolige alle
permitterte ansatte fra dag én om at deres jobb er trygg, og at
de har en solid arbeidsplass å komme tilbake til. Jeg tror denne
krisen har lært oss klinikkeiere at vi må sette av litt sparepenger
og sørge for en backup. Det nytter ikke å bare leve i nuet – vi
bør være forberedt på at endringer kan skje, og det på dagen.
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ÅRETS VINNERE 2020
På grunn av koronaviruset,
måtte bransjens årlige kåring
denne gangen gå av stabelen
online. Den gjeve hedersprisen gikk til Vichy, mens Glöd
Sophie Elise vant i kategorien
«Årets lansering».
– Selv om vi i år dessverre ikke
kunne avholde selve prisutdelingen på Edderkoppen Scene, viser
våre medlemmer og handelen stort
engasjement, og bruker kåringen til
profilering av sine vinnere i økende
grad. Det er svært gledelig, sier Finn
Rasmussen. Han er administrerende
direktør i Kosmetikkleverandørenes
forening, som arrangerer Norwegian
Cosmetic Award (NCA).
Av årets nykommere utmerket
Sophie Elise seg med sin nye produktlinje for selvbruning. Hun stakk
av med hele to priser for Glöd.
– Lanseringen kom sent på året,
men har skapt en glødende storm av
oppmerksomhet og interesse blant
kundene. Den har til tider dominert
sosiale medier og har skapt salgsrekorder. Produktene har simpelthen
«flydd» ut av lager og butikk, uttaler
fagjuryen.

14 PRISER
Det ble delt ut priser i 14 kategorier.
En fullstendig oversikt over alle som
fikk pallplassering, og med juryens
begrunnelser, finner du på
kosmetikkmagasinet.no.

KROPPSPLEIE – BRED DISTRIBUSJON
Glöd Sophie Elise (serie)
– Glöd Sophie Elise består av tradisjonelle
produkter, men også nye og spennende varianter som skaper utvikling i
segmentet.

HUDPLEIE – BRED DISTRIBUSJON
Dr. Greve pharma (serie)

– Dr. Greve
pharma har en
dus og nydelig
utforming som
passer godt inn i
apotekkanalen,
hvor den er lansert eksklusivt.

HUDPLEIE – SELEKTIV DISTRIBUSJON
Sensai Absolute Silk (serie)

HÅRPRODUKT
Fructis Hair Food (serie)
HÅRPRODUKT PROFESJONELL PLEIE
Oribe Moisture & Control Deep Treatment
Masque
HÅRPRODUKT PROFESJONELL STYLING
Eleni & Chris Sea Salt Spray

HERREDUFT
Valentino Born in
Roma Uomo

– Valentino Born in
Roma Uomo er en ung og
spennende duft med litt
uvanlige noter.

MAKEUP – BRED DISTRIBUSJON
MAC Cosmetics Love Me Lipstick
– MAC Cosmetics Love Me
Lipstick skiller seg ut på
grunn av gode fargealternativer, enkel påføring og
pleiende effekt på leppene.
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DESIGN
YSL Libre

MEDIEKAMPANJE
MyClarins
– Sensai Absolute Silk gir oss avansert hudpleie med
luksuriøse og deilige konsistenser.

DAMEDUFT
YSL Libre
– YSL Libre oppleves
som tidsriktig og
spennende, men har
samtidig de kvalitetene man forventer
fra et ærverdig duftog designhus.

ÅRETS LANSERING
Glöd Sophie Elise
NCA HEDERSPRIS
Vichy (serie)

MAKEUP – SELEKTIV DISTRIBUSJON
Guerlain L’Essentiel
– Guerlain L’Essentiel foundation har unik konsistens
og nydelig finish, og vil
passe alle hudtyper og
aldersgrupper.

ANNO NSE

BATISTE

Nå lanseres Love is Love, en tørrsjampo i begrenset opplag, som feirer at kjærligheten er
det største av alt, uansett hvem du elsker! Det
nye flaskedesignet med regnbuefargede lepper
hyller individet, og lover å skille seg ut blant
dine hårprodukter på hyllen.
Tørrsjampoen har en herlig duft av frisk sitrus
og søte bringebær, som med ett gjør håret
fyldig og velduftende. Den absorberer overflødige oljer og smuss, samt bidrar til å gi håret
ekstra volum slik at det blir enkelt å style (veil.
pris kr 55/200 ml).

PRODUKTNYHETER

NSI POLISH PRO

NSI Polish Pro har fått nye gelélakkfarger i nettbutikken, som
er forbeholdt diplomerte negldesignere og teknikere. Blant
nyhetene er Jazz Age Collection, som består av seks holdbare
farger inspirert av Amerika på 1920-tallet. De har tidstypiske
navn som Roaring 20s (denimblå med skimmer), Speakeasy
(lys turkis) og Jitterbug (myk lavendel).
NSI Norway
nsiinnorway@gmail.com
nsinorway.no

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

NIMUE

HÉLIABRINE

Nimue introduserer nye produkter
for tørr og dehydrert hud. Hyaluronic Ultrafiller er et effektivt
serum som gir intens fuktighet
i alle hudlag. Det gir fordeler
mot aldring, forurensning og er
en kraftig antioksidant. Hyaluronic Oil er den første oljeløselige
hyaluronsyren på markedet, og
tilfører fukt og olje til huden
samtidig. Den er ideell for et tørt
og kaldt klima.

Velvet Cleansing Oil fra Héliabrine renser
huden og fjerner sminke i ett enkelt trinn!
Den fjerner urenheter, talg og sminke, selv
vannfast maskara – og du behøver ikke
toner. Hudens hydrolipide barriere ivaretas ved bruk av aktive ingredienser som
macadamiaolje og solsikkeolje. Renseoljen
omdannes til en behagelig melk-emulsjon
ved kontakt med vann.
En nydelig renseopplevelse for en hud
som nå trer ut av vinterdvalen (veil. pris kr
366/150 ml).

Beauty Products AS
Tlf: 23 19 10 00
kundeservice@beautyproducts.no

Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

ELEMIS

PRIORI

Elemis lanserer to spennende nyheter i
Peptide4-linjen. Overnight Radiance Peel er
en melkeliknende AHA-peeling til
bruk om natten, som eksfolierer
huden skånsomt og gir en jevn,
klar og glatt overflate. Antioxidant Hydra-Serum booster
huden med antioksidanter og
beskytter mot miljøforurensninger, samtidig som den
inneholder hyaluronsyre med
lav molekylvekt som bremser
fordampningen av fukt.

LCA Smart Peel Pads tilpasser seg din hud, og gir effekter i
flere hudlag. Produktet benytter seg av tre ulike AHA-syrer
som skånsomt eksfolierer huden uten nedetid. Padsene har en
lav pH, og brukes én til to ganger per uke for beste resultat.
De fjerner kun det ytterste laget av døde hudceller, og gir en
klarere og friskere hudtone
samt jevnere hudstruktur.
Det trengs kun én pad per
behandling, og en krukke
inneholder 30 stk (veil. pris
kr 699).

Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no
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PRODUKTNYHETER

BUBBLE T

Ice Tea er en ny, forfriskende serie med dusjsåper fra Bubble T.
Den kommer i duftene Peach, Raspberry og Mango, og er
tilsatt Aloe vera-ekstrakt som tilfører huden fuktighet og
etterlater den myk og herlig. Bubble T er en fargerik serie med
kroppsprodukter som gjør badetiden litt
morsommere. Serien er inspirert av te – ikke
bare når det kommer til dufter og design,
men også alle helsefordeler som te kan gi
(veil. pris kr 59/200 ml).
Mentellow Beauty Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

AN N O N SE

BARE MINERALS
Pureness Skincare Collection består av en ren, vegansk Gel
Cleanser og en Soothing Light Moisturizer med kokos og
kaktusfrukt – bevist å synlig
redusere rødhet og sensitivitet.
bareMinerals tror på filosofien
«less does more», og hvert
produkt inneholder bare 15
ingredienser. Produktene passer alle hudtyper, selv de mest
sensitive, og er fri for unødvendige tilsetningsstoffer, ftalater,
SLS, PEG og syntetisk duft.
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

DR. SCHRAMMEK

ARDELL

Moisture Plus ampulle-kur gir en
fuktighetsboost med lavmolekylær og
tverrbundet hyaluronsyre, som fyller opp
og holder lengre på fuktigheten i huden.
Det er en 7-dagers kur som også inneholder spilanthol for en muskelavslappende
effekt. Den gir en effektiv «bio-Botox»
som sørger for en rask og synlig reduksjon
av mimikklinjer (veil. pris kr 450).

Magnetic Liner & Lash Wispies er et praktisk kit med en
magnetisk eyeliner og et par gjenbrukbare, magnetiske løsvipper i Ardells bestselgende modell Wispies. Lineren har en
kraftig pigmentert, magnetisk
geléformulering, og gir en skarp
og vannfast linje som holder
vippene på plass hele dagen. På
hver løsvipp finnes det nestenusynlige magneter som smidig
fester seg mot eyelineren, uten
at det behøves lim (veil. pris kr
199).

Dermelie AS
post@dermelie.no

J. Nordström Handels AB
info@noab.se

MERKEVAREREGISTER
A

Advanced Nutrition Programme/
Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/Cosmederm
Methods
Akileine/Thorsen Biovital
AllSaints/E. Sæther
Amouage/Trademade Cosmetics
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Antibac/Thorsen Biovital
Aora/Young Skin
Apraise/Hairstore
Aqua Peel/Beauty Products
Aramis/E. Sæther
Ardell/J. Nordström Handels
Ariul/Aspecto
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Aromatherapy Associates/
Trademade Cosmetics
Aura Allure Spray Tan/Beauty
Products
Aurelia Probiotic Skincare/
Elements Group
Australian Glow/Aspire Brands
Australian Native Botanicals/
Elements Group

B

Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
BB Glow Ceuticals/Calma Beauty
Beauty Pro/Klinikkshop

Beauty Xpert/Young Skin
Bella Microneedling/Young Skin
Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
B-Feet & Hands/Cosmederm
Methods
Bidwell Botanicals/Cosmederm
Methods
Bioaroma Essential Oils/
Cosmederm Methods
Bioderma/Alldis
Bioelements/Cosmederm Methods
Bio Hyaluron/Young Skin
Bioregena/Tree of Brands
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital

Björn Axén/Björn Axén Retail
Blinc/Hexa
Bomb Cosmetics/NOR Cosmetics
Bottega Veneta/E. Sæther
Brassybra/Hexa
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Brow FX/Calma Beauty
Bulldog Skincare/The Hair&Body
Company
Burberry/E. Sæther
Buxom/Dermanor

C

Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific

Carven/Elements Group
Caudalie/Spa Supply Norge
CaviCide/NeglAkademiet
Cera/ICON Hair Spa
Charles Worthington/Beauty
Products
CHIA Hair Care/Tree of Brands
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christina Aguilera/E. Sæther
CND/NeglAkademiet
Colab/NOR Cosmetics
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
ColorEvo/Hairstore
COOLA Suncare/Hexa
Cotoneve/Beauty Products
Cutex/E. Sæther

D

Dapper Dan/ICON Hair Spa
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Denman/Hairstore
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dermograph/Young Skin
Dikson/ICON Hair Spa
DKNY/E. Sæther
DMK Cosmetics/Hexa
Dr. Dennis Gross Skincare/Innovell
Beauty
Dr. Derm/Young Skin
Dr. Hauschka/Trademade Cosmetics
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E

Ecooking/Letsfaceit Nordic
Eco-Spa/Young Skin
EcoTools/Aspire Brands
ECRU/Beauty Products
Electric Ink/Aspire Brands
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/Spa Supply Norge
ELhair/Hairstore
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Taylor/E. Sæther
Embryolisse/Alldis
Éminence Organic Skin Care/
Innovell Beauty
Enerpeel/Cosmederm Methods
Ermila/Hairstore
Escada/E. Sæther
Exuviance/HBS Nordic

F

Famous Names/NeglAkademiet
FeetForm/Thorsen Biovital
Fiberwig/J. Nordström Handels
Filtronic/NeglAkademiet
Finn & Gunnar/Frisørgrossisten
Flenning Garner/Body Green
Flirties/Beauty Products
Focus pinsett/Cosmedic
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fred Hamelten Norway/
ICON Hair Spa
Fred Hamelten Norway/
Fred Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific

G

Gamma Più/ICON Hair Spa
Garden of Green/Body Green
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gelato UV-Gel/Body Green
Geoffrey Beene/E. Sæther
Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Glo Skin Beauty/Cosmedic
Grande Cosmetics/Dermanor
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H

Hanae Mori/Alldis
Héliabrine/Thorsen Biovital
Helixium by Skinature/Tree of
Brands
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
Hercules Sägemann/Hairstore
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
HiBrow/Calma Beauty
Histoires de Parfums/Trademade
Cosmetics
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
House of Lashes/Aspecto
Hugo Boss/E. Sæther
Hårkontroll/Hairstore

I

IDA WARG/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
ikoo/Aspire Brands
iKOU/Skintific
Iles Hair Formula/Spa Supply Norge
INIKA Organic/Vitalkost
Innopen/Beauty Products
Instant Effects/Elements Group
Intraceuticals/Beauty Products
Inverness/Hairstore
Ionto-Comed/Skintific

J

James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Jennifer Aniston/E. Sæther
Jett Plasma/Cosmederm Methods
Joewell/Hairstore
John Masters Organics/Hexa
Juicy Couture/E. Sæther
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K

Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & CO
Kelemata PL3/Isaksen & CO
Kerstin Florian/KFI Spa
Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Know Cosmetics/Aspire Brands
K-Pro/Body Green
KVD Vegan Beauty/E. Sæther

L

LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Lalique/Alldis
Lancaster/E. Sæther
Lash Addict/Cosmederm Methods
Lash FX/Calma Beauty
Lash Perfect/Calma Beauty
LashUS/NeglAkademiet
Laufwunder/Skintific

Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
LING/Spa Supply Norge
LIP Organic Intimate Care/
Tree of Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
Living Proof/ICON Hair Spa
L’Oréal Professionnel/Thorsen
Biovital
LovaSkin/Dermanor
Luscious Lips/Cosmederm Methods
Lytess/Beauty Products
Löwengrip/Dermanor

M

Mádara/Elements Group
Marc Anthony/Aspire Brands
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & CO
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Cosmedic
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Massugu Shears/ICON Hair Spa
Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
M-Ceutic/Skinthal
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels
Mistik/Brand Square Sweden
Miu Miu/E. Sæther
Moodmatcher/Beauty Products
Mr & Mrs Tannie/Dermanor
Murad/Spa Supply Norge
Mustela/Alldis
My White Secret/Brand Square
Sweden

N

NADplus+/Beauty Products
NailLux/Klinikkshop
NailsInc./Trademade Cosmetics
Nappa/Body Green
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
Natures Way/Body Green
Needling System/Cosmederm
Methods
NeoStrata/HBS Nordic
Nilens Jord/ICON Hair Spa
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Norvell/Body Green
Nouba/Innovell Beauty
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
NSI/NSI Norway
Nueva/J. Nordström Handels
NuFACE/Innovell Beauty
Nügg/Beauty Products
Nvey Eco/Tree of Brands

O

Ole Henriksen/E. Sæther
Olivarrier/Aspecto
Olivia Garden/Hairstore
O&M/ICON Hair Spa

OMG/Beauty Products
Om SHE/Happyskin
One.gen/0,1/Young Skin
Opera LED Mask/Cosmederm
Methods
Organic Colour Systems/
Frisørgrossisten
Oway/ICON Hair Spa

P

Pahi/ICON Hair Spa
Parfums de Marly/Trademade
Cosmetics
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
Payot/Alldis
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & CO
Perricone MD/Trademade
Cosmetics
Perron Rigot/Skinthal
Pharmaskincare/Dermanor
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip Kingsley/Trademade
Cosmetics
Philosophy/E. Sæther
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/Letsfaceit
Nordic
Phyto/Alldis
PodoTronic/Body Green
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
Profiderm/Young Skin
Purasana Superfoods/Vitalkost
PureBeau/Beauty Products
Purple Tree/Aspire Brands

R

Rapid White/Letsfaceit Nordic
RAZ Spa/Spa Supply Norge
R+Co/Verdant
Real Barrier/J. Nordström Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/Spa Supply Norge
Revlon Color Cosmetics/E. Sæther
Revlon ColorSilk/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Rosa Graf/Isaksen & CO
Rosenkvarts/NOR Cosmetics
Rubis/Fred Hamelten

S

Salonsystem Lashlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashperm/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Santhilea London/NOR Cosmetics
Sara Happ/NOR Cosmetics
Saules Fabrika/Body Green
Sèche/J. Nordström Handels
Seiseta Hair Extensions/
ICON Hair Spa
Sensai/Dermanor
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
SHIFT/Vitalkost
Silcare Nails/Body Green
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Singuladerm/Young Skin
Sisley/Sisley
SLA/Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skin Republic/Elements Group
Smith & Cult/Dermanor
Smuuk Skin/Happyskin
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Stayve BB Glow/Young Skin
St. Ives/Alldis
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Star Design/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Strictly Professional/Body Green
Supracor Spacells/Aspecto
Supre Tan/Body Green
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T

Tabitha James Kraan/Tree of Brands
Tan Luxe/Spa Supply Norge
Tanning Essentials/Body Green
Tebiskin/Cosmederm Methods
Ted Baker/Aspire Brands
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Knot Dr./ICON Hair Spa
The Ordinary/Dermanor
Therapie Roques O’Neil/Aspecto
Tiffany & Co./E. Sæther
Tints of Nature/Frisørgrossisten
Tocca/Trademade Cosmetics
ToGoSpa/NOR Cosmetics
Tokyo Matsuge/J. Nordström
Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
Toppik/ICON Hair Spa
Treaclemoon/Brand Square Sweden

Tromborg/E. Sæther
True Organic of Sweden/Letsfaceit
Nordic

U
UNIQE/Body Green
Urban Tan/Body Green

V

V76 by Vaughn/Verdant
Van Gils/E. Sæther
Vinylux/NeglAkademiet
Viridi Eco/Tree of Brands
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal
VMV Hypoallergenics/Innovell
Beauty

W

Wahl/Hairstore

Wax:one/NeglAkademiet
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
When/Happyskin
Wild Nutrition/Letsfaceit Nordic
Wunder2/NOR Cosmetics

X

Xanitalia/Skintific

Y

YAG Sweden/Tree of Brands
Yoshimoto/Hairstore
Youngblood Cosmetics/Spa Supply
Norge
Yours Stamping/NeglAkademiet
Y.S. Park/ICON Hair Spa

Z

Zarko Perfume/Elements Group
ZenzTherapy/ICON Hair Spa
Z Fill/Cosmedic

LEVERANDØRREGISTER
Alldis AS
Holmenveien 20
0374 Oslo
Tlf: 957 79 070
info@alldis.no
alldis.no
Aspecto AS
Fjeldehagen 3
4046 Hafrsfjord
Tlf: 900 72 524
hello@aspecto.no
aspecto.no

Aspire Brands AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com
Beauty Products AS
Christian Kroghs gate 60
0186 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
kundeservice@beautyproducts.no
beautyproducts.no

Björn Axén Retail AB
Birger Jarlsgatan 124
SE-114 20 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 545 27 350
info@bjornaxen.se
bjornaxen.se
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Body Green AS
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no
Brand Square Sweden AB
Sankt Eriksgatan 97
SE-113 31 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 70 422 11 24
brandsquare.se

Calma Beauty AS
Geithus Næringspark
Gravfossveien 5D
3360 Geithus
Tlf: 416 42 380
post@calmabeauty.no
calmabeauty.no

Cosmederm Methods AS
Holtegata 30
0355 Oslo
Tlf: 22 50 33 77 (4)
Mob: 930 90 377
post@cosmederm.no
cosmederm.no

Cosmedic AS
Karl Johans gate 16
0154 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no
cosmedic.no
glonorway.no
masterbrush.no
Cosmenor AS
Solbråveien 23
1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90
post@cosmenor.no
sothys.no
Dermanor AS
Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no
Dermelie AS
Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no

Elements Group
Vesterbrogade 34, 1.
DK-1620 København V
Danmark
Tlf: +45 38 100 111
michelle.thoresen@vendorsupport.no
elementsgroup.eu

E. Sæther AS
Lysaker torg 25, 2. etg
1366 Lysaker
Tlf: 400 01 662
kundeservice@saethernordic.no
info@saethernordic.no
sæther.dk

Fred Hamelten AS
Inkognitogaten 33A
0256 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no
Frisørgrossisten AS
Trondheimsvegen 128
2068 Jessheim
Tlf: 63 98 22 60
Fax: 63 98 22 61
Mob: 480 33 268
post@frisorgrossisten.no
finnoggunnar.no
tintsofnature.no
organiccoloursystems.no

Hairstore | Smith Larsen as
Elveveien 134
3271 Larvik
Tlf: 33 14 04 80 /87
talita@hairstore.no
hairstore.no

Happyskin AS
Storgata 85
9008 Tromsø
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no
happyskin.no

HBS Nordic AB
Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no
Hexa AS
Fossegrenda 17
7038 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

ICON Hairspa AS
Hegdalringen 19
3261 Larvik
Tlf: 33 13 95 10
post@iconhairspa.no
iconhairspa.no

Innovell Beauty AS
Vibesgate 15
0356 Oslo
Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
post@innovellbeauty.no
innovellbeauty.no
Isaksen & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no
J. Nordström Handels AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se

KFI Spa Management AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se
Klinikkshop
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

Letsfaceit Nordic AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se
NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no
NOR Cosmetics AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no
NSI Norway
Glengsgata 32
1706 Sarpsborg
nsiinnorway@gmail.com
nsinorway.no
Nettbutikk for negleteknikere og
designere
Powerlite AB
Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

Sisley ApS
Bredgade 20A, 1. sal
DK-1260 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
sisley-paris.com

Skinthal AS
Solbråveien 11
1383 Asker
Tlf: 476 47 700
post@skinthal.no
skinthal.no
Skintific AS
Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

Spa Supply Norge AS
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 932 38 488
lsc@spasupply.no
spasupply.dk
The Hair&Body Company AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

Thorsen Biovital AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no
Tjøstolvsen AS
Heiamyrå 11C
4031 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.no

Trademade Cosmetics A/S
Transformervej 8
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf: +45 4565 5555
info@trademade.dk
trademade.dk

Tree of Brands AB
Brobyvägen 2
SE-187 35 Täby
Sverige
Tlf: +46 72 745 8683
hello@treeofbrands.com
treeofbrands.com
Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no

Vitalkost AS
Wirgenesvei 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
post@vitalkost.no
vitalkost.no
pureyou.no
Young Skin AS
c/o House of Business Solli
Henrik Ibsens gate 90, 3. etg
0255 Oslo
Tlf: 917 19 680
mail@youngskin.no
youngskin.no

ANDRE
LEVERANDØRER
Rikter Svendsen AS
Svaneveien 14
1661 Rolvsøy
Tlf: 69 36 04 00
rs@riktersvendsen.no
riktersvendsen.no
Innpakningspapir og -bånd, papirog plastbæreposer, gaveesker, smykkeskrin og skreddersydd emballasje

VIL DU VÆRE MED I
MERKEVARE- OG
LEVERANDØRREGISTERET?
Ta kontakt med Kristine Rødland
på 909 65 259 eller mail
krrodland@gmail.com
for prisoversikt.
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 GJESTEN
SARA GABRAIL

Innehaver av Oslo Skin i Oslo
Hva har du på gang for 2020?
– Jeg startet Oslo Skin tidlig i mars, og
har med meg en, snart to, dyktige hudterapeuter. Målet for 2020 er å få inn flere
populære og bra behandlinger, for eksempel
Dermapen. Jeg er alltid på utkikk etter det
beste innen hud. Vi ønsker også å få inn en
medisinsk sykepleier/lege for de kosmetiske
behandlingene. Målet til Oslo Skin er å
opparbeide den høyeste kompetansen innen
hudbehandlinger.

Hvordan kom du inn i bransjen?
– Jeg har alltid vært interessert i skjønnhet.
Sminke var det jeg først ønsket å jobbe med,
men da jeg studerte hudpleie ble jeg mer og mer
interessert i hud. Det var så mye å lære, og det
var spennende. Det handlet ikke lenger bare om
skjønnhet, men om helse.
Da jeg som 18-åring fikk praksisplass i en hudpleiesalong, så jeg hvor spennende bransjen var,
og fikk et innblikk i hudpleieverdenen. Etter at
jeg fikk min første jobb som hudterapeut, kurset
jeg meg videre innen hudsykdommer, forskjellige
hudbehandlinger, produkter og business.

Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg
fremover?
– Jeg tror det kommer til å bli enda mer
fokus på kjappe behandlinger som gir
kjappe resultater. Om det er kosmetiske
behandlinger eller hudpleiebehandlinger.
Det å ha en «perfekt» og sminkefri hud er
populært nå, og jeg tror ikke det kommer til
å bli mindre populært i fremtiden.
Da jeg startet som hudpleier, kom
kundene mest for å slappe av og få litt
velvære i hverdagen. Det er fortsatt viktig
med velvære, men nå kommer de mest for
å få resultater. Å ta hudbehandlinger er for
mange blitt like viktig som å trene.
Hvilke produkter og behandlinger etterspørres
mest av dine kunder?
– Behandlinger som gir glød er det som
etterspørres mest; kjemiske peelinger og
detox-behandlinger. Kundene ønsker en
jevnere hud, så det går mye i behandlinger
på pigmenteringer og utbrudd.
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Hvor speider du etter nyheter?
– Jeg følger med på sosiale medier og
nettet. Jeg liker å følge kontoer til leger/
sykepleiere og hudterapeuter for å se hva
slags behandlinger de jobber med, og hvilke
produkter de tar inn. Jeg liker også å følge
med på hva som skjer i utlandet, hva slags
behandlinger og produkter som er populære
der.
Hvorfor har du valgt de merkene du har tatt
inn?
– Jeg har tidligere jobbet med PCA Skin,
og fant raskt ut at denne serien gir resultater. Ikke bare på mine kunder; jeg har også
testet serien selv, og det er den eneste som
faktisk har gjort stor forskjell på min hud.
PCA Skin har også superfine behandlinger
som virkelig jobber i dybden.
Elixir tok jeg inn fordi jeg synes dette
merket passer perfekt for oss nordmenn og
miljøet vi lever i. Det er superbehagelige og
lette produkter å jobbe med.
Hva er viktig for å lykkes i bransjen?
– Det er viktig med kunnskap og at du
følger med på utviklingen. Driver du med
de samme behandlingene uten å ta inn noe
nytt, så vil kundene gå lei. Men ikke kopier
andre klinikker, fokuser heller på hva
du ønsker å gi dine kunder. Hva slags
opplevelser og følelser de skal sitte igjen
med etter at de har besøkt din klinikk.
Dyktige og kunnskapsrike terapeuter er
også superviktig for at kunden skal føle
seg trygg hos deg.
– Nutrient Toner fra
PCA Skin og Niactil 4%
fra Elixir er mine må
ha-produkter.

– Når det gjelder
behandlinger, så
sverger jeg til Sensi
Peel fra PCA Skin.

Sara Gabrail
valgte merkene
PCA Skin og
Elixir til sin nye
klinikk.

Oslo Skin ligger på
Storo og har god
kompetanse på hud.

LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/
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Få naturlig glød
med marint kollagen
Det naturlige kollagennivået i kroppen reduseres
gradvis fra vi er i midten av tjueårene.

HUD I BAL ANSE
MED DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®

Seagarden Marint Kollagen er
et rent kollagentilskudd fra
nord-atlantisk, villfanget torsk.
Vi bruker råvarer fra bærekraftig
fiske og er stolt av å være Norges
eneste produsent av kollagen.
Det tilsettes acerola, en naturlig
kilde til vitamin C, som bidrar til
å beskytte cellene mot oksidativt
stress og til normal kollagendannelse.
Boksen inneholder 30 poser á 5 g,
og dekker en måneds forbruk.
En daglig dose inneholder
4 380 mg kollagen.

ÅRETS
PRODUKT 2019

«Jeg som aldri har hatt særlig
mye hår, har plutselig hele hodet
fullt, samtidig som neglene både
blir lange og sterke. Huden min
føles mer fuktig og elastisk.»
Bertine Zetlitz

FORBRUKERKONTAKT:
52 85 94 80
www.seagarden.no

Returadresse: KOSMETIKK, SOLVEIEN 110 C, 1162 OSLO
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KOSMETIKK
www.ardelllashes.com
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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

+

Slik taklet vi

KORONA
KRISEN

ESSE
LETSIP
GIORGIO ARMANI

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

MYTER OG FAKTA
OM PROBIOTIKA

Tema:

MODEN HUD
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.

