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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

KOSMETIKK publiseres på eget 
forlag og sendes ut adressert fire 
ganger årlig, i et opplag på 3 600 
eksemplarer, til: 

1.  Hudpleieklinikker og  
medisinske hudklinikker 

2.  Frisørsalonger og skjønnhets-
salonger

3.  Parfymerier, frittstående og 
kjeder

4. Apotek, frittstående og kjeder
5. Spa og spahoteller
6.  Nettbutikker med kosmetikk-

produkter
7.  Motekjeder og andre relevante 

butikker med kosmetikkavdeling
8.  Utvalgte helsekostbutikker
9. Kjedekontorer
10. Leverandører i bransjen

KOSMETIKK er bransjens eget fagblad, og vil 
inspirere og gi kunnskap til alle som jobber profe-
sjonelt med skjønnhet i Norge. Bladet distribueres 
både til retailmarkedet og salongmarkedet, og er 
således unikt.

Vi holder bransjen oppdatert på lanseringer, ingre-
dienser, nyheter og trender, vi formidler bransje-
statistikk og presenterer spennende firmaer og 
personer som jobber med hud, hår og kosmetikk. I 
tillegg gir vi tips til hvordan selge mer i butikk eller 
salong. 

Våre lesere er hudterapeuter, frisører, negldesig-
nere, vippeteknikere, makeupartister, kosmetisk 
dermatologiske sykepleiere, butikksjefer, kjedele-
dere, innkjøpere og andre som jobber profesjonelt 
med skjønnhet i Norge. Alt redaksjonelt innhold er 
skreddersydd for denne målgruppen, og vi tilbyr 
en treffsikker kanal for å kommunisere med hele 
bransjen. 

Mellom våre utgivelser på print legger vi ut 
nyheter på kosmetikkmagasinet.no. Der legger vi 
også ut en PDF av magasinet, slik at det kan leses 
digitalt. 

Vår Facebook-gruppe «Kosmetikk karriere» har 
nå godt over 1000 medlemmer, og du er hjertelig 
velkommen til å legge ut ledige stillinger, relevante 
kurs og annet aktuelt innhold for bransjen.

UTGIVER:

KOSMETIKK Kristine Rødland

Solveien 110 C, 1162 Oslo

Telefon: + 47 909 65 259

E-post: krrodland@gmail.com

Hjemmeside: kosmetikkmagasinet.no

Organisasjonsnr. 999 039 022 MVA

’’KOSMETIKK er et unikt 
bransjeunivers for alle som 

jobber profesjonelt med 
skjønnhet i Norge



Annonsepriser 2021
Format 4 farger

2/1 side 27 800 

2/1 side, 1. oppslag 30 500 

1/1 side 17 000

Cover 2 18 700 

Cover 3 17 000

Cover 4 bakside 20 500 

1/2 side liggende eller stående  10 900 

1/4 side liggende eller stående 7 900 

Produktnyhet, per nyhetsrute 2 500

Merkevare- og leverandørregister 

Oppføring, per år 2 500

Tillegg for logo, per år 800

Digital markedsføring 

Annonse i vårt nyhetsbrev                                  1 500

Markedsføring på våre nettsider, pr. mnd.          1 500

Alle priser er eks. mva. Ta kontakt for mer informasjon 

om pakkeløsninger og årsavtaler.

Rabatter
Annonsører som inngår langsiktige avtaler får svært 

gode betingelser på sin annonsering i KOSMETIKK. 

 

Tekniske data
Bladformat: A4

Satsflate: 262 h x 176 b mm

Antall spalter: 3

Spaltebredde: 56

Ferdiggjøring: Limfres

Utfallende trykk: Ja

Raster omslag: 70 linjer

Raster innmat: 70 linjer

Papir omslag: 250 g gloss, UV-lakk

Papir innmat: 130 g gloss

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

E-post: krrodland@gmail.com

Opplag: 3 600

Utgivelser per år: 4

Utgivelser 2021
Nr.                                                          Materiellfrist Utgivelse Tema

1 12.01 19.02 Skjønnhetstrender 2021 + hår

2                                                               12.04 19.05 Øko-nyheter + PMU

3                                                                09.08 15.09 Makeup + estetisk medisin

4                                                               15.10 22.11 Kosttilskudd + markedstrender

1/1 SIDE:
Annonse i 

satsflate: 262x176

Annonse utfallende:
297x210 + min 3 mm 

utfallende
(303x216 mm)

1/2 SIDE:
130x176 mm

1/4 SIDE 
HØYDE:

130x84 mm

1/2 SIDE 
HØYDE 

(satsflate):
262x84 mm 
Med 3 mm 
utfallende i 

topp og 
bunn: 

303x84 mm

BAKSIDE:
240x210 mm 

Utfallende:
240x216 mm

ADRESSEFELT

1/4 SIDE BREDDE:
62,5x176 mm

DOBBELTSIDE:
297x420 mm
+ min 3 mm 

utfallende
(303x426 mm)

KOSMETIKK

Mål er oppgitt i høyde x bredde:

Produktnyheter
KOSMETIKK har egne sider med produktnyheter bak i bladet, der vi tilbyr 

redaksjonelt utformede annonser. Du kan vise frem dine produktnyheter 

i «nyhetsruter» som fyller 1/6 side. De tegnes ut av oss som en del av 

bladet, og annonsemerkes. 

For å lage dette trenger vi:

* Pressetekst (ca. 500 tegn)

* Høyoppløst produktbilde

* Veil. pris på produkt

Pris per «nyhetsrute» er kr. 2 500,- eks. mva, og vi tilbyr rabatterte 

pakkeløsninger og årsavtaler. Ta kontakt for mer informasjon. 
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HYNT BEAUTY 
Vitamin C Ester Brightening 
Serum forebygger og reparerer 
solskader og aldring av hud med 
en fusjon av plankton-peptider, 
pro kollagen-ekstrakt, laminaria- 
ekstrakt og hyaluronsyre. For-
muleringen er beriket med en 
trippel vitamin C-booster for 
maks effekt. Et perfekt serum som 
passer til Hynt Beautys populære 
Sunprep. 100% naturlig, økologisk 
basert, vegansk og cruelty-free 
(veil. pris kr 990/30 ml).
 
Organic Beauty AS
Tlf: 902 80 454  
info@organicbeauty.no

NAIR
Nå lanseres Nair™ Hair Remover i Norge! Siden starten i 1940 har Nair™ vært kjent for sin ekspertise innen hårfjerning. I 
starten fantes det kun én enkel formulering, mens det i dag er utviklet flere alternativer å velge mellom – både for kvinner og menn. Som merkevare nr. 1 innen hårfjerning i USA, fortset-
ter Nair™ å skape innovative produkter og utvide horisonten 
ved å tilby verden premium hårfjerning «Like Never Before» 
(veil. pris fra kr 89). 

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

ELEMIS
Superfood Glow Priming Moisturiser er 
en fuktighetsgivende og prebiotisk primer 
som gir en myk, lysnende glød til huden. 
Den allsidige og universelle formulerin-
gen gir huden ny fuktighet og duser ut 
uregelmessigheter på hudoverflaten – for 
en perfekt glød og utstråling. Inneholder 
en blanding av kombucha og fermentert 
ingefærekstrakt som øker hudens ut-
stråling, frøolje fra nærende grønn te og 
aktiv probiotika (veil. pris kr 569/60 ml).

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

EQ LOVE 
EQ Love kommer med seks nye duftlys som er laget for den  
reiselystne. De skjønne duftene fører drømmene hen til  
magiske destinasjoner. Lysene er laget av naturlig rapsvoks, 
og har lokk med inspirerende quotes. Lokkene beskytter også mot støv, så testerne holder seg fine. Duftlysene brenner klart og rent med en brennetid på 45 timer (veil. pris kr 499/190 g).

Organic Beauty AS
Tlf: 902 80 454  

info@organicbeauty.no

MATIS
Réponse Preventive Hydra-Mood Night er en ultra-
plumpende maske som er ideell når nattesøvnen blir for 
kort. Den fungerer i samsvar med kroppens døgnrytme, gir 
fuktighet i dybden, etterfyller huden om natten og etterlater ingen rester på hodeputen. Hovedingrediensene er hyaluron-
syre, fuktighetsgivende aloe vera og ChronoNight-kompleks 
for å øke hudens cellefornyelse. Når du våkner ser huden ut- 
hvilt ut, og er fløyelsmyk. Linjer er glattet ut, som om du 
skulle hatt noen ekstra timer 
med søvn (veil. pris kr 729/50 
ml).

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

LIPPY INC.
Lippy Inc. gir leppene den ultimate behandling; beskytter, 
eksfolierer, fukter og gir glans – helt naturlig! Serien består 
av No. 1 Superbalm – som inneholder 100% lanolin, og er et multiprodukt som fukter og beskytter sprukne lepper, tørr og sensitiv hud. Yummy Sugar Scrub – som eksfolierer leppene med hjelp av naturlige 
sukkerkrystaller. Og 
Glow Superbalm – som 
gir leppene glans og 
skimmer (veil. pris kr 
99).

Mentellow Beauty 
Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

KOSMETIKK 2 2020 | 37

P R O D U K T N Y H E T E RANNONSE

BATISTE
Nå lanseres Love is Love, en tørrsjampo i be-
grenset 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 overflø-
dige oljer og smuss, samt bidrar til å gi håret 
ekstra volum slik at det blir enkelt å style (veil. 
pris kr 55/200 ml).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

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

HÉLIABRINE
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 ivare-
tas 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).
 
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

NIMUE
Nimue introduserer nye produkter 
for tørr og dehydrert hud. Hya-
luronic Ultrafiller er et effektivt 
serum som gir intens fuktighet 
i alle hudlag. Det gir fordeler 
mot aldring, forurensning og er 
en kraftig antioksidant. Hyalu-
ronic 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.

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

ELEMIS
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. Anti-
oxidant Hydra-Serum booster 
huden med antioksidanter og 
beskytter mot miljøforuren-
sninger, samtidig som den 
inneholder hyaluronsyre med 
lav molekylvekt som bremser 
fordampningen av fukt. 

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

PRIORI
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


