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Med sin smale og halvmåneformede børste bøyes og forlenges vippene ved hjelp av en miljøvennlig fiberformel 

beriket med et næringsrikt ekstrakt fra grønn te og sakura (japansk kirsebær). Den effektive børsten finfordeler 

fiberformelen rundt hvert vippehår og reduserer klumper. Vippene bøyes, forlenges og får mer volum med ett 

enkelt strøk. Mascaraen sitter hele dagen, drysser ikke, er klumpefri og fjernes enkelt med varmt vann.

Tokyo Matsuges formel er parfymefri og inneholder ikke parabener, lateks, mineraloljer eller silikoner.

”Innehåller bland annat 
näringsrikt extrakt från grönt 
te samt majsfiber som ger 
suverän förlängning. Sitter 
i vårt och torrt, tvättas bort 
med varmt vatten och är 
testarnas mesta favorit.” 
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TRYGGHET 
Det er brukt forsknings- og utviklingskostnader til over 15 millioner euro på 
BioSil, og produktet har vært 25 år på det internasjonale markedet.

KUN ETT VIRKESTOFF 
BioSils virkestoff er Kolinstabilisert ortokiselsyre.

STIMULERER FIBROBLASTENES KOLLAGENPRODUKSJON 
I fibroblasten er det ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl 
oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.

FORSKET FREM
BioSil er forsket frem av en professor i medisinsk mikrobiologi på 
universitetet i Antwerpen, Belgia.

VEGANSK 
BioSils virkestoff er laget av silisium som er utvunnet av grundig renset 
sand og farmasøytisk grad kolinklorid – i Belgia.

PRISVINNENDE 
BioSil har vunnet 17 priser på 12 år.

HUD · NEGLER · HÅRPatentert & 
prisvinnende

vegansk 
skjønnhets-

tilskudd

Reverserer hudaldringen opptil 15 år – Helt naturlig!  |  ANTI-AGE INNENFRA 

FOR ALLE HUDT YPER

89% økt hudelastisitet*
30% reduksjon fine linjer og rynker*

13% sterkere og tykkere hår*
Sterkere negler*

*Studieresultat som vist mot placebo. Studieresultater kan variere fra person til person. Les mer på neste side.
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89%
Økt hudelastisitet*

30%
Reduksjon av
fine linjer og 

rynker*

13%
Sterkere og 

   tykkere hår**

Sterkere
negler*

KLINISK DOKUMENTERT

*/** Studiehenvisninger er som følger: Publiserte artikler i Archives of Dermatological Research, Volume 297, 2005* og Archives of 
Dermatological Research, Volume 299, 2007**. Som vist mot placebo. Resultater kan variere fra person til person. Studieresultater 
etter 20 ukers bruk (hud, negler) og 36 ukers bruk (hår). 

Betydelig
redusert

porestørrelse

Økt
fuktnivå 
i huden

Kraftig 
reduksjon av
mørke ringer

under 
øynene

Redusert
håravfall

Anti-age
innenfra

Øker
hudens glød
betraktelig

TESTIMONIALS

Basert på testimonials på det norske markedet.
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Kvinne ca. 50 år | Før. Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 6 mnd. 

Kvinne ca. 60 år | Før. Kvinne ca. 60 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 16 uker.

Kvinne ca. 61 år | Før. Kvinne ca. 61 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 3,5 mnd. 

Kvinne ca. 61 år | Før. Kvinne ca. 61 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 3,5 mnd. 

Kvinne ca. 61 år | Før. Kvinne ca. 61 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 8 mnd. 

Kvinne ca. 50 år | Før. Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt 
Biosil i 2,5 mnd. 

Kvinne ca. 30 år | Før (bilde med 
makeup).

Kvinne ca. 30 år | Underveis (bilde 
uten makeup) – brukt Biosil i 72 dager. 

Kvinne ca. 50 år | Før. Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 6 mnd. 

Kvinne ca. 50 år | Før. Kvinne ca. 50 år | Underveis – brukt 
Biosil i ca. 6 mnd. 

Kvinne ca. 62 år | Underveis – etter 
2 mnd.

Kvinne ca. 62 år | Underveis – etter 
4 mnd. 

Bilder er tatt i salong, med iPhone 7, kun med formål å vise kundens hudendringer til den faktiske kunde.
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Tina Hamelten, som distribuerer BioSil i Norden, er 
autorisert klinisk ernæringsfysiolog med utdannelse 
fra Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo. 

NORDISK DISTRIBUTØR: 
Fred Hamelten AS, 0263 OSLO
www.biosil.no  |  post@biosil.no
Tel: (+47) 21 64 54 47

PRODUKTANSVARLIG I NORDEN: 
Tina Helen Hamelten – autorisert klinisk 
ernæringsfysiolog utdannet fra Det 
Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

300 salonger skal få se effekten av BioSil med 
egne øyne og kjenne effekten av BioSil på 
hud, hår og negler. Helt gratis. Ta kontakt på 
post@biosil.no eller 21 64 54 47 for å få vite mer. 

NB! Gjelder ikke salonger som allerede selger 
BioSil eller har fått gratis PowerStart.

Se og kjenn 
effekten av 
BioSil® – 
prøv gratis!

Slik blir du 
forhandler
ALTERNATIV 1
Kontakt oss på post@biosil.no

ALTERNATIV 2
Ring oss på 21 64 54 47

ALTERNATIV 3
Gå inn på Pinsett.no og fyll inn skjemaet 
«Søk om å bli forhandler»

Alle salonger som tar inn BioSil må gjennom et 
2-timerskurs. Dette kurset kan gjennomføres i 
salong eller på nett.

       BioSil PowerStart 
       gir deg en kickstart 
       for å se hva BioSil 
       kan gjøre for 
       DIN hud.
       
       Seks måneders 
       forbruk av BioSil i 
       kapselform.

Derfor anbefaler vi 
Biosil® PowerStartTM 
til nye kunder:

Respondertyper

SUPER
RESPONDER

Fra 1 til 3 måneder for å 
begynne å se og merke effekt

NORMAL
RESPONDER

SLOW
RESPONDER

Fra 3 til 4 måneder for å 
begynne å se og merke effekt

Fra 6 til 8 måneder for å 
begynne å se og merke effekt
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Se filmer: 
BioSil 
testimonials

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen 
Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er registrerte 
varemerker tilhørende Bio Minerals NV. 
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Det grønne skiftet
Er du enig med meg i at mai er den aller 
vakreste måneden? Våren er i full blomst, 
og på trærne spretter løvet. Naturen kler 
seg i grønt. Og det ser ut til at skjønnhets-
bransjen gjør det samme, for mye tyder 
på at grønne formuleringer nå går fra å 
være et nisjefenomen til å bli mye mer 
mainstream.

Det er for tiden et stort fokus på ingre-
dienser i hudpleieprodukter, og mange av 

de nye trendingrediensene er basert 
på planter. De brukes ikke bare 

av de velkjente økologiske 
merkene, som jobber etter 
strenge regler og restriksjoner, 
men også av de mer kommer-

sielle merkene innenfor Clean 
Beauty og parfymeri.

Vi har fulgt denne utviklingen en 
stund, og lagt merke til interessante opp-
kjøp der små og nisjepregede øko-merker 
innlemmes i store og konvensjonelle 
selskaper som L’Oréal. 

Om det er en god eller dårlig nyhet, 
avhenger vel av øynene som ser. Men 
det er utvilsomt sant at øko-merkene har 
truffet tidsånden veldig godt, med sitt 
standhaftige fokus på bærekraft, no-cruelty 
og rene og naturlige ingredienser. De har 
gått i bresjen for en utvikling som nok får 
fotfeste i hele bransjen nå.

Denne grønne glidningen fra nisje til 
mainstream og inn i apotek- og parfyme-
rihyllene, kommer tydelig til syne i dette 
nummeret, der vi blant annet skriver om 
trendy plantestoffer og norske vinnere av 
The Beauty Shortlist Awards. 

Å bruke hud- eller hårpleie med gjen-
nomgående naturlige ingredienser har blitt 
et poeng for veldig mange, ikke bare de 
som lever litt alternativt. (Men merk at 
jeg skriver naturlige ingredienser og ikke 
nødvendigvis økologiske, for det finnes 
fortsatt en betydelig forskjell når det gjel-
der formuleringer og sertifiseringer.)

Naturlige og veganske produkter 
er nok også godt representert i Steen & 
Strøms nye Beauty Hall, som legger beslag 
på hele 900 kvadratmeter i det tradisjons-
rike varehuset midt i Oslo. 

Mesteparten av plassen disponeres av 
parfymerikjeden Fredrik & Louisa, som 
har trådt til og skapt et helt nytt skjønn-
hetsunivers. 

Det er delt inn i fem ulike områder med 
en Skin Lab for nisjemerker, en trendavde-
ling med konsepter og produkter for mil-
lennials og generasjon Z-ere, og en Center 
Area hvor de største merkevarene har sine 
egne konseptområder. I tillegg satser Fred-
rik & Louisa på et eget område for menn, 
en trend som kan ses internasjonalt men 
som ingen har tatt til Norge – før nå. 

Juvelen i kronen er selveste Dior, som 
åpner en egen butikk hos Steen & Strøm. 
Her kan man oppleve Diors skjønnhets-
univers i sin helhet, få hudpleiebehand-
linger og se sesongens nye solbriller og 
silkeskjerf. 

I en tid med mye usikkerhet er det utrolig 
herlig at noen tør å satse på fysisk butikksalg 
og god, gammeldags luksus. Jeg gleder meg 
til å følge med på utviklingen, og ønsker 
deg med dette en riktig god sommer!

LEDER
Øko-merkene har truffet 
tidsånden veldig godt“

Kristine 
Rødland.

Steen & Strøms nye 
Beauty Hall.

KOSMETIKK 022021



 

Oppnå resultater 
med høyteknologisk
hudpleie på 
sitt beste! 
UNIKE TEKNOLOGIER
IMPONERENDE RESULTATER
GODE FORTJENSTEMULIGHETER

Exuviance er et av Nordens største og ledende klinikkmerker og har en 
fremtredende posisjon i den profesjonelle hudpleiebransjen. Exuviance 
kombinerer sine patenterte og unike nøkkelteknologier med markedets 
aller ferskeste innovasjoner for å gi deg tilgang til en komplett hudpleie-
serie som dekker behovene til samtlige av dine kunder. Kontakt oss så 
forteller vi mer om mulighetene for din salong! 
Tlf. 22 42 77 77 • info@exuviance.no • www.exuviance.no

HBS Nordic - nordisk distributør av avansert hudpleie siden 1998. Vi tilbyr markedsledende og velrenommerte varemerker til 
hudpleiesalonger og skjønnhetsklinikker. Vi skaper langsiktige partnerskap ved å møte kundene på en profesjonell og personlig måte.

Instagram @exuviance_nordic     facebook.com/ExuvianceNordic 
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Innovasjon i Hardanger
Taat er et nytt, norsk hud- og kropps-
pleiemerke skapt av Trygve Osmo og 
Aleksandra Martusewicz. Basen er i Ålvik 
i Hardanger, der de har innredet et lite 
laboratorium. De vil gjerne lage kosmetik-
ken selv, men samarbeider også med et 
laboratorium i Polen.

– Vi ønsker at produktene skal være 
norske, og legger vekt på det i markeds-
føringen. Vi benytter oss av naturlige 
ingredienser og komplekse virkestoffer, 
og jobber kontinuerlig med å lage flere 
produkter. Vi planlegger også snart å lage 
parfymer som et tilskudd til sortimentet, 
forteller Aleksandra Martusewicz.

Mange har nok ventet på at Fenty Beauty by 
Rihanna skulle lanseres i Norge, og nå skjer 
det! Rihanna skapte sitt populære sminke-
merke i samarbeid med Kendo, som eies av 
LVMH, i 2017. Det gjorde raskt suksess med 
sine fjærlette formuleringer og brede utvalg 
farger. 

Rihanna jobber ut fra en filosofi om at alle 
skal føle seg representert, uansett hudtype og 
hudfarge, og lanserte merket ved å tilby hele 
40 ulike nyanser av foundations. Det gjorde 
inntrykk på skjønnhetsbransjen, og inspirerte 
flere til å følge hennes eksempel.

Sortimentet er fokusert på produkter som 
skaper vakker hud med mye glød, «the Fenty 
Face». Teknikkene er utprøvd av Rihanna selv 
– backstage, på scenen og i livet ellers. 

Hemmeligheten bak «The Fenty Face» ligger 
i å gjøre huden om til et matt, glatt og feilfritt 
lerret. Deretter påføres noen velplasserte high-
lights som skaper masse glød. Pudder brukes 
for å matte ned og skape filtereffekt, mens det 
siste steget er farge på leppene.

Fenty Beauty distribueres av E. Sæther, og 

blir nå tilgjengelig i 25 Fredrik & Louisa-
butikker landet rundt, samt online i deres 
nettbutikk. 

Ny kurs for KVD
«Kara, Veritas, Decora» er de nye ledeor-
dene for KVD Beauty. De dropper også 
ordet «vegan» fra merkenavnet, men de 
veganske formuleringene er de samme. 

KVD stod opprinnelig for Kat Von D. 
Den kjente tatoveringskunstneren skapte 
merket sammen med Kendo i 2008, men 
solgte seg ut i januar 2020. KVD er likevel 
inspirert av tatoveringskunst, og har nylig 
utnevnt Miryam Lumpini til sin første 
Global Director of Tattoo Artistry. 

KVD bygger bro 
mellom makeup og 
tatoveringskunst.

Rihanna er klar 
for Norge

Robyn Rihanna Fenty 
leder Fenty Beauty i 

samarbeid med LVMH.

Fenty Beauty er kanskje 
særlig kjent for sine 
mange foundationfarger.

Et sett med håndkrem, fotkrem og ansiktskrem fra 
Taat.



New

The Next Generation 
Retinol Alternative  
NEW PRO-COLLAGEN RENEWAL SERUM
Improve the look of expression lines, clarity, frmness, sun 
damage and visible pores with this skin-kind concentrate.



�
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Tekst: Kristine Rødland

20 år med 
gode hårdager
Ghd har kommet langt siden lanseringen 
for 20 år siden. Varmeverktøyene brukes 
av 200 000 stylister, selges i mer enn 30 
land, og finnes i mer enn 45 000 premi-
umsalonger. De gir liv til catwalk-frisyrer 
for merker som D&G, Dior og Prada. 
Eventyret startet i Leeds, og det selges 
visstnok to millioner stylere hvert år! 

Ghd står for «good hair day», og feirer med en 
Hair-itage kolleksjon i begrenset opplag.

– Nå kommer endelig LORAC 
Letsfaceit utvider sin portefølje, og blir 
nordisk distributør for det amerikanske smin-
kemerket LORAC. 

– Det er profesjonell makeup med høykva-
litative og hudvennlige ingredienser, influert 
av de seneste trendene fra Hollywood. Grün-
deren, Carol Shaw, lanserte varemerket tidlig 
på 1990-tallet, og det ble raskt en suksess. Nå 
kommer det endelig til Norden, sier Marke-
ting & Brand Manager Randi Brunstad.

Blant de mest kjente produktene finner vi 
PRO Palette med en imponerende miks av 

glitrende skimmerfarger, folierte metalliske 
farger og myke, matte skygger. 

Den profilerte makeupartisten Dean Four-
nier, som er tilknyttet merket, forteller at det 
dreier seg om kraftig pigmentert makeup som 
også inneholder pleiende ingredienser.

– Trenden nå handler om duggfrisk hud, 
naturlig hud, og da er det viktig å behandle 
den på en god måte. Hudpleie og makeup er 
ikke lenger to forskjellige ting, og det er noe 
vi tar hensyn til når vi utvikler produkter. 
Glossy lepper er også en stor trend, sier han.

Ole Henriksen, som står bak det bestselgende 
merket med samme navn, fikk den gjeve 
hedersprisen under årets Norwegian Cosmetic 
Award (NCA).

– Wow, dette er stort! Jeg er dypt takknem-
lig og selvfølgelig veldig, veldig glad, sa Ole 
Henriksen i en videohilsen fra Los Angeles, 
der han bor. Han takket forbrukerne og hele 
teamet hos distributøren E. Sæther, samt 
VITA, Kicks, Fredrik & Louisa, Coverbrands, 
BliVakker og Blush for suksessen på det nor-
ske markedet. I tillegg takket han juryen.

– Jeg vokste opp på den danske landsbygda 
for mange tiår siden, og min filosofi og 
mye av inspirasjonen når jeg utvi-
kler produkter er basert på min 
skandinaviske bakgrunn. Den 
«Ole-glowen» merket er så kjent 
for, handler mye om selvtillit og 

indre glød. Når det gjelder hudens glød, leter 
jeg frem de beste botaniske ingredienser fra 
hele verden. Jeg bruker nydelige og naturlige 
dufter, og som dere vet, er de fleste av mine 
formuleringer veganske, uttalte han. 

Det ble delt ut 15 priser innen makeup, 
duft, hud- og hårpleie. En oversikt over 
alle som fikk pallplassering, og med juryens 
begrunnelser, finner du på kosmetikkmagasi-
net.no.

Ole Henriksen 
fikk hederspris

Letsfaceit har en stor, 
nordisk lansering 
av sminkemerket 
LORAC.

PRO Palette 
Soleil og Noir er 
to favoritter.

Ole Henriksen ble 
hedret under NCA 
2021, som ble 
streamet 25. mars.

Hudpleiemerket er kjent for sine 
friske farger og herlige dufter.



Tekst: Kristine Rødland

healthy organic natural suncare



Spiser du det huden  
din trenger?
Jeg spiser sunt, har en aktiv livsstil og bruker gode hudpleieprodukter. Trenger jeg 
å ta kosttilskudd i tillegg? Dette er et spørsmål mange stiller seg, og i jungelen 
av tilbud er det vanskelig å vite hva som skal til for å gi huden det den trenger. 
Vi i Advanced Nutrition Programme jobber ut fra den nyeste forskningen gjort av 
anerkjente forskningsinstitusjoner.

La oss gjøre det enkelt for deg: her er tre grunner til at huden trenger kosttilskudd!

Maten vi spiser er ikke så næringsrik som vi tror
Jordbruk, distribusjon og tilbereding av mat anno 2021 inneholder færre 
næringsstoffer enn før og mange brytes ned på den lange veien til tallerkenen.

Huden trenger pleie både fra innsiden og utsiden
Starter du hudpleien på innsiden vil du bidra til sunnere hudceller og kan dermed 
oppnå bedre resultater av aktive ingredienser i kremer og serum som påføres 
huden fra utsiden! 

Huden står sist i køen
Opptak av næringsstoffer i kroppen er som et langt samlebånd hvor huden står 
aller sist i køen. Ved å tilføre nok av næringsstoffene som bidrar til normal, sunn 
hud øker du sjansen for at også huden får en bit av kaka!

”Jeg har slitt med tørr hud og 
eksem og startet med Skin Omegas+ 
etter anbefaling fra hudpleier. Etter 
kort tid ble de tørre flekkene borte 

og jeg er fornøyd med å ha funnet et 
produkt som holder huden min fuktet 

og balansert.

- Jenny (38), kunde

” Jeg har brukt retinol i mange 
år, og kan om morgenen føle huden 

som veldig stram. Dette forsvant helt 
med Moisture Lock fra Advanced 

Nutrition Programme! 
 

Jeg håper mange får øynene opp for 
denne magiske kosttilskuddserien. Jeg 

har vært frelst lenge.

- Hege Mehlum, hudterapeut og eier  
Exo Frogner

Det finnes mange ulike kosttilskudd på markedet. 
Advanced Nutrition Programme er opptatt av å gi huden 
din det vi vet den har nytte av, og som gjør en forskjell i 
kroppen. 

I produktene finner du ingredienser som omega-3 og -6, 
antioksidanter, A-vitamin, hyaluronsyre, C-vitamin og 
levende bakteriekulturer. Du kan også være trygg på at 
kosttilskuddene dine:

Visste du at kroppen produserer 200 millioner hudceller 
hver time? For best resultat av din hudpleierutine er 
det derfor viktig å starte hudpleien innenfra, slik at du 
har friske og sterke hudceller. Velg et kosstilskudd som 
kun inneholder rene ingredienser, alltid er testet av en 
tredjepart og har dokumentert effekt på huden.

La produktene fra Advanced Nutrition Programme bli 
grunnmuren i din hudpleierutine!

tar vare på miljøet med resirkulerbar forpakning

er basert på forskning - ikke trender

inneholder rene ingredienser 
som garanterer kvalitet og effekt

er testet i alle stadier av produksjonen

Annonse til Kosmetikk april 21.indd   4-5 20.04.2021   15:20:35
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Solvår Hegge har skapt seg et navn 
innenfor permanent makeup med mer 
enn 20 års erfaring.
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Permanent makeup er et godt 
alternativ for de som ikke vil tegne 
brynene på plass, men også veldig 
mye mer. Solvår Hegge brenner for 
å lære opp sykepleiere, slik at de 
kan tilby brystvorte-tatoveringer på 
sykehus. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Astrid Waller/Invisibli og produsentene

Solvår om:
PMU etter medisinske behandlinger
– Vi merker en større etterspørsel etter 
brystvorte-tatovering etter kreftoperasjon og 
arrkorrigering etter for eksempel ansikts-
løftning. Noen kvinner kvier seg for å gå 
med håret i hestehale på grunn av arr etter 
kosmetisk kirurgi, og da kan vi hjelpe. For 
de som får fikset på arr, kan det bety veldig 
mye. Vi behandler også folk med leppe-kjeve-
ganespalte. 

Solvår om:
Kurs og opplæring
– Vi tilbyr mange kurs og har et godt tilbud 
innen opplæring, men på grunn av korona-
situasjonen står dessverre kurslokalene 
tomme. Det har blitt mer og mer vanlig med 

online-kurs, men enkelte ting kan ikke læres 
på nett, så vi gleder oss til å invitere til kurs i 
våre lokaler igjen. 

Permanent makeup må læres fra grunnen, 
man må få faget inn i fingrene ved hjelp av 
kyndig og personlig veiledning. For å bli god 
i dette faget, er det viktig å ha estetisk sans. 

Permanent makeup har blitt så vanlig nå. 
Det er ikke som for 20 år siden, da folk ikke 
kunne snakke om det, og nesten kom inn 
bakdøra for å få det gjort. Det er et fag som 
blir større og større, og en utdanning som får 
stadig mer aksept.

Solvår om:
Smittevern og hygiene
– Det er viktig i en tid som nå, at folk får 
stelle litt med seg selv. Som i alle andre en-
til-en-virksomheter, tar vi imot kundene og 
gir dem et sted å gå. Vi er gode på hygiene, 
spriting av overflater og bruk av munnbind – 
i min bedrift har hygiene uansett alltid vært 
en selvfølge. 

Er det et fag der hygiene er spesielt viktig, 
så er det vårt, da vi går inn under huden på 
folk. Det samme gjelder for frisører, som jo 
også tilbyr ørehulling. Pandemien innebærer 
ingen store forskjeller for oss når det gjelder 
smittevern. 

 

Solvår om:
Oppstarten i bransjen
– Jeg var i utgangspunktet hudterapeut, 
og reiste til Oslo for å ta kurs i permanent 
makeup sammen med min gamle lærer fra 
Vefsn skole, Anne Lise Sellæg. Dette var for 
21 år siden. Jeg likte permanent makeup og 
ville fortsette med det, og tenkte at for å bli 
god, måtte jeg gjøre det på heltid. 

Jeg jobbet for hudpleiesatsingen til Nikita, 
for Ellipse Klinikken og for Oslo Hudpleie-
klinikk, og fikk så mange kunder at jeg valgte 
å starte min egen bedrift. Det ble slitsomt å 
pendle mellom så mange klinikker. Jeg har 
også undervist for andre merker og bedrifter i 
Norge, som da har leid meg inn som lærer. 

Solvår om:
Navnebyttet fra Sol PMU til Invisibli
– Nå er nesten hele familien involvert i min 
bedrift. For noen år siden forandret vi navn 
på klinikken fra Sol PMU til Invisibli, og 
flyttet også inn i større lokaler i Vika i Oslo. 
Det var naturlig i og med at vi fikk inn 
flere i bedriften, og vi tilbyr mer enn PMU. 
Invisibli er italiensk for usynlig, og vi ønsker 
et naturlig resultat for alle behandlinger vi 
utfører. 

Vi har en avdeling i Mosjøen som dat-
teren min driver. Sønnen min jobber her på 

Møte med Solvår Hegge:

LIDENSKAP FOR PMU

Gjør du en forskjell for folk, så er du 

«innafor», det er min erfaring

Tyske Amiea er en god samarbeidspartner på pigmenter til PMU.Esthemax fra California har et stort utvalg ansiktsmasker som kan bestilles fra Invisibli. 

’’ ’’
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Invisibli i Oslo, og nå er også svigerdatteren 
på vei inn. Hun er utdannet dermatologisk 
sykepleier og nettopp ferdig ved Senzie 
Akademiet. Totalt har vi nå ni ansatte i Oslo, 
og tilbyr både injeksjoner, hudpleie og PMU. 
Vi trives godt sammen og har et veldig fint 
miljø. 

Solvår om:
Utviklingen innen pigmenter
– Vi er en totalleverandør av farger og nåler 
innen PMU i Norge og Sverige, og jobber 
tett med det tyske merket Amiea, som er ver-
dens største produsent av tatoveringsutstyr. 

Pigmentene som brukes til PMU har nå 
blitt svært stabile, og endrer ikke farge i 
huden. Det betyr at det endelig er slutt på 
grønne, røde og oransje bryn. De som kom-
mer inn i bransjen i dag kontra for mange år 
siden, forstår ikke hva vi har slitt med! 

Solvår om:
Agenturvirksomheten
– Min fritid er ikke som mange andres. Jeg er 
på nett og følger med på hva folk liker – og 
følger med på trender, både når det gjelder 
skjønnhet, hudpleie og permanent makeup. 
Det har resultert i at vi har fått agenturet på 
Esthemax, en hudpleieserie fra California 
som er godt kjent for sine ansiktsmasker. Vi 
har rettighetene for Norge og Sverige.  

– Vi sier nei til folk som ønsker noe som er 
utenfor det naturlige. Selv om de betaler, kan 
det bli litt forhandlinger, for vi vil ikke gjøre 
noe som ikke ser bra ut, sier Solvår Hegge.

Mer enn 100 klinikker har nå tatt 
inn kjendisfavoritten Esthemax, som 
Solvår Hegge har agenturet på.

Invisibli har flyttet inn i lyse og 
romslige lokaler i Vika i Oslo.
Foto: Marikafoto/Invisibli
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Sortimentet til Esthemax består av serum, 
masker og solkrem, som kan kombineres med 
absolutt alle andre merker og produkter. Det 
er produkter til behandlinger og retail, for å 
få spa-opplevelsen hjemme. 

Reese Witherspoon, Kim Kardashian, 
Simon Cowell, Harry Styles og Hailey Bieber 
er store fans av Esthemax. Kim Kardashian 
sin favorittmaske er Vampire PLLA Infusion, 
mens Hailey Bieber og Harry Styles elsker 
Australian Sheep Placenta, som selvfølgelig er 
«no-cruelty». 

Vi har mer enn 100 klinikker som tar inn 
dette merket nå. I tillegg har vi andre agen-
turer som PlasmaPen, Ripar Cover Makeup 
og Accurett, et lite apparat som blant annet 
fjerner pigmentflekker. Samt noe nytt og 
spennende på laminering av bryn. Det gleder 
vi oss veldig til.

Solvår om:
«Scalp tattoos»
– «Scalp tattoos» er det nye store, og noe 
både menn og kvinner etterspør. Det gir et 
svært naturtro resultat. Unge jenter og voksne 
damer kan få komplekser på grunn av hårtap, 
de kan ha tynt hår eller alopecia. Noen kan 
også ha hatt kreft og ikke fått hårveksten 
tilbake.

Størsteparten av de som får dette utført er 
faktisk damer, men vi har også en del mann-

lige kunder. Vil man ikke vise hodebunnen, 
kan dette være et alternativ til spray hos fri-
sør. Det er viktig å ha riktig trykk på pennen 
og hvordan man går inn i hodebunnen. Man 
kan ikke lære dette på nett. 

Sophie Elise fikk sin «scalp tattoo» hos oss, 
og det ble ramaskrik. Men hun ble nok litt 
misforstått. Jeg synes i det hele tatt at folk 
skal være litt mer snille med hverandre. Når 
noen velger å få ting gjort, så er det en grunn 
for det. Det er alltid en tanke bak når man vil 
endre på noe. 

Solvår om:
Takknemlige kunder
– Arbeidet mitt gir meg mange gleder, særlig 
når jeg kan bidra til en enklere hverdag for 
kunder som kanskje har vært syke, og de får 
hjelp i hverdagen på grunn av permanent 
makeup. Å få tatovert en kant ved vipperoten 
eller nye bryn kan utgjøre en viktig forskjell. 
Mange kreftpasienter har fortalt meg at de 
synes det er verre å miste uttrykket i ansiktet 
enn håret på hodet. 

Det betyr mye for folk å føle seg opplagte 
og freshe i en vanskelig tid. De får fargene 
sine tilbake, det er det dette handler om. 
Mange er avhengige av makeup for å gå ut 
døra. Hudpleiebehandlinger betyr også mye 
for folk, og spesielt nå under covid. Folk er 
mye alene, og setter pris på å få litt stell.

Solvår om:
Naturlige resultater
– Bryn har lenge vært stort, men også lepper. 
Jeg liker godt å gjøre leppetatoveringer, og ble 
kalt «Norwegian Queen of Lips» i et interna-
sjonalt bransjemagasin i 2016. 

Jeg brenner også for medisinsk pigmente-
ring, for det kan gjøre en veldig stor forskjell 
for dem det gjelder. Noen kan ha arr i leppen 
på grunn av munnsår, andre kan ha en liten 
overleppe, eller ikke farge på leppen i det 
hele tatt. Eller de kan ha nappet brynene for 
mye. Gjør du en forskjell for folk, så er du 
«innafor», det er min erfaring.

Det er viktig at du har et godt utstyr og 
kan stå for det du leverer. Du starter ikke opp 
med ting du selv ikke vil ha utført. Jeg synes 
alle er født fine, men kan forstå de som har 
lyst til å korrigere. Det er opp til kundene 
hva de vil gjøre, men det er bedre å være 
forsiktig i starten, så kan man heller be om 
mer om man synes det blir for lite. Laser kan 
fjerne mye, men ikke alt. 

Jeg er også selv forsiktig, og kjenner meg 
igjen i det gamle uttrykket om «skomakerens 
barn». Jeg har gjort lite selv, og det kan gå 
mange år mellom hvert påfyll på brynene.  

For å bli god i dette faget, er det 

viktig å ha estetisk sans’’ ’’
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– Vi er en ledende leverandør av 
briller og utstyr til tatovering i 
Skandinavia. Nå ønsker vi også å ta 
en stor del av markedet for perma-
nent makeup, sier Moshe Ohana, 
eier og daglig leder av Mokki AS.

Tekst: Kristine Rødland

Som innehaver av brillemerket Mokki er 
Moshe Ohana kanskje mest kjent for sine 
kule brillekolleksjoner. Han selger solbril-
ler og lesebriller, og har fått internasjonal 
oppmerksomhet for sitt prisvinnende Click 
& Change-konsept, der man enkelt kan bytte 
mellom forskjellige typer glass og tilbehør til 
solbriller for babyer og barn.

Men han startet egentlig opp innenfor 
piercing for 22 år siden, og begynte etter kort 
tid også å forhandle nåler og annet utstyr til 
tatovering. 

– Vår misjon er å levere kvalitet til en 
overkommelig pris, og på grunn av dette har 
vi blitt en stor og seriøs aktør i markedet for 
tatovering. Nå vil vi ha flere ben å stå på, og 
ser at tiden er inne for å satse mer på perma-
nent makeup. 

Det har vært en stor teknisk utvikling 
innenfor tatovering, og de samme maski-

nene og nålene brukes også til PMU. Jeg har 
inntrykk av at de to segmentene nærmer seg 
hverandre både stilmessig og teknisk, så for 
oss er det naturlig å gå videre i denne retnin-
gen, forklarer Moshe Ohana.

Allerede i høst begynte han å selge det 
canadiske varemerket Tina Davies, som er 
skapt av PMU-artisten ved samme navn. 

– Det er et ungt firma på vei opp, som 
jobber ut fra mange av de samme prinsippene 
som oss. Tina Davies-produktene har bra 
priser og god kvalitet. Vi selger ellers nåler, 
blekk og maskiner til fire sykehus. I og med 
at dette er produkter som går under huden, 
har vi også et godt samarbeid med Mattilsy-
net.

Moshe Ohana er også godt i gang med 
å utvikle et eget varemerke innen permanent 
makeup. Han samarbeider med PMU-
artisten Anette Djuvstad, som er innehaver av 
Frøken Bryn og Kompetanseklinikken. Hun 
holder blant annet kurs og gir tilbakemelding 
på produktene. 

– Vi ønsker å ta en stor del av markedet for 
PMU, og tror at flere tatoveringsartister også 
kommer til å jobbe med dette. De to yrkes-
gruppene har mye felles, de er begge artister 
og teknikkene er de samme. Tatoveringsbran-

sjen trekker til seg en annen type mennesker 
nå enn før – de har blitt mer ordentlige, så de 
kan nærme seg mer hverandre, mener han. 

Med sin prisfilosofi ser han muligheter for 
å konkurrere mot internasjonale leverandører 
når det gjelder utstyr til PMU.  

– Prisene innenfor permanent makeup er 
gjerne høyere enn når det er snakk om vanlig 
tatovering. Selv om produktene er de samme. 
Jeg vil tilby kvalitet til gode priser, har varela-
geret tilgjengelig, og gjør alt for å sende ordre 
samme dag, sier han.

Satser stort på PMU

Mokki AS
Selskapet eies og ledes av Moshe Ohana, 

er basert i Oslo, og samarbeider med 

utvalgte fabrikker over hele verden. Det har 

for tiden fire ansatte og to selgere. Blant 

bestselgerne er solbriller til babyer og barn. 

– Vi vil revolusjonere barns øyehelse, og 

klarte å snu et underskudd på 437 000 kro-

ner i 2019 til et overskudd på fem millioner 

kroner i 2020, opplyser Moshe Ohana. 

Fra piercing og tatovering 
via briller til permanent 
makeup. Moshe Ohana er en 
utfordrer i mange bransjer.

Redz er navnet på det nye PMU-merket som utvikles 
av Mokki AS.

Pigmenter til PMU fra 
det canadiske merket 
Tina Davies.
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Besøk vår nettside 
eller kontakt oss på telefon for mer informasjon

Din totalleverandør:

Alt 
du trenger

 av voks 
og tilbehør

tlf. 64 97 40 70   I   www.biovital.no

annonse blomst voks mai-21.indd   1 22.04.2021   14:06



� HUD

Behandlinger som punkterer huden eller lager 
sår fører til hudfornyelse, men kan også gi 
inflammasjonsaldring. Foto: iStock
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Kan huden overbehandles, og hva 
kan det i så fall føre til?

I løpet av få år har hudpleietrendene endret 
seg kraftig. Cosmeceuticals er en av kate-
goriene som er i sterkest vekst, og vi ser at 
etterspørselen etter effektive og raske hudbe-
handlinger hele tiden øker. 

– Veldig mange ønsker mer glød og utstrå-
ling. De vil ha fast hud og jevn hudtone, jev-
nere hudtekstur og mindre linjer og rynker, 
sier Svea Linn Fagerstrøm, som er fagsjef i 
Dermanor. 

Kjemiske peelinger, laser, mikrodermabra-
sjon og mikroneedling er noen eksempler på 
behandlinger som tilbys. 

– Mange benytter seg også av aktive hjem-
meprodukter, dermaruller og ulike varianter 
av mikrodermabrasjon, som dessuten ofte 
overbrukes både når det gjelder hyppighet 
og mengde. Kombinasjonen av alt dette øker 
risikoen for å få en overbehandlet hud.

Typiske tegn på en overbehandlet hud 
er irritasjon, flassing, svie, tørrhet, rødhet, 
inflammasjon, utbrudd av kviser og økt 
sensitivitet til andre produkter.

– En overbehandlet hud blir, merkelig nok, 
visuelt sett ofte misoppfattet som en sunn og 
strålende hud. Fjerning av for mange hudcel-
ler og naturlige oljer for raskt og for ofte, 
fører til en for tidlig eksponering av underlig-
gende hud. Den får da et voksaktig utseende. 
Huden ser ut som om den har en strålende 
glans, selv om den faktisk er veldig tørr og 
ubeskyttet, forklarer Svea Linn Fagerstrøm.

Når den naturlige barrieren som normalt 
beskytter mot bakterier, infeksjoner, kulde, 
varme og så videre blir borte, kan det føre til 
både sensitivitet og en overreaktiv hud. 

– Til sammenlikning vil en frisk og 
strålende hud ha godt med fuktighet og se 
plumpet ut. Den vil ikke være tørr, tynn eller 
voksaktig, sier hun.

Inflammatorisk prematur hudaldring 
oppstår normalt fra inflammasjon etter 
oksidativt stress, som skyldes frie radikaler. 
Men hvis huden overbehandles, er det den 
pågående, fysiske irritasjonen eller skaden 
som gir hudaldring.

– Inflammasjon og prematur hudaldring 
kan også skyldes indre årsaker fra kroppen, 
som sykdom, stress, lite søvn, medisiner og 
hormoner. Eller det kan oppstå som følge av 
ekstern påvirkning fra miljøet, på grunn av 
forurensning, UV-stråler og infrarøde stråler. 

Overbehandling fører til inflammasjon, 
som igjen gir en opphopning av frie radikaler. 
Denne uheldige dominoeffekten aktiverer 
stoffer i huden som fører til nedbrytning av 
kollagen, lipider, karbohydrater og proteiner, 
som videre gir en redusert barrierefunksjon. 

Via flere stadier får man da inflammato-
risk prematur hudaldring som gir tørrhet, 
sensitivitet, reaktiv hud, linjer og rynker, dår-
lig elastisitet og spenst samt mindre volum, 
forklarer hun.

Så hva er oppskriften på en frisk og 
strålende hud? 

– Behandlinger som punkterer huden eller 

lager sår fører til hudfornyelse, men jo større 
og mer langvarig irritasjonen eller hudskaden 
er, jo mer inflammasjon blir det, og jo mer 
energi kreves det for at huden skal reparere og 
fornye seg. Energi skaper frie radikaler, som 
igjen innebærer ny inflammasjon, så det blir 
en ond sirkel.

Men det er mulig å få både i pose og sekk. 
Ved å bruke aktive produkter som stimulerer 
huden uten å lage sår, og som brukes riktig i 
forhold til behov og toleranse, sammen med 
produkter som er spesialisert til å ivareta hud-
barrieren, kan vi hjelpe huden å fornye seg og 
gjenopprette den ungdommelige gløden uten 
å skape irritasjoner, sier Svea Linn Fagerstrøm 
fra Dermanor.

En uheldig dominoeffekt

Svea Linn Fagerstrøm er fagsjef i Dermanor.

Eksklusiv distributør i Norge: Mentellow Beauty Brands 
+47 908 61 288 // info@mentellow.com

DJ1593_Mentellow Beauty_Royale Garden_176mmx62.5mm_v3.indd   1 09/04/2021   10:13
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Det finnes noen misforståelser – eller myter – 
som kan knyttes opp til bruken av solkremer 
med farge. Denne typen kremer dukket først 
opp i Korea for rundt ti år siden som BB-
kremer (deretter CC- og DD-kremer), og ble 
en populær «alt-i-ett-løsning» som genererte 
millioner av dollar i inntekter til kosmetikk-
selskapene. Folk vil kjøpe alt hvis det høres 
bra ut. 

Som profesjonelle er det viktig at vi sørger 
for at kundene får med seg effektive og 
trygge hjemmeprodukter når de har vært og 
fått en hudforbedrende behandling. Her er 
de vanligste misforståelsene når det gjelder 
solbeskyttelse med farge.

1. Du trenger ikke å gjenta påførin-
gen av produktet.
Faktisk vil dette avhenge av mange ting, som 
hvor mye olje huden produserer og hvor mye 
du svetter. Hvis mengden er rikelig, vil de 
aktive ingrediensene i produktet tynnes ut, og 
du blir mer utsatt for solskader.

2. Du kan droppe vanlig solkrem.
Dette kommer an på SPF-en i det fargede 
produktet. Hvis den er 15, vil du kanskje 

� HUD

GYLNE MISFORSTÅELSER6 BB-kremer og solkremer med farge er praktiske å bruke i en 
travel hverdag, når du er på farten utendørs. Men hvor godt 
beskytter de mot solens skadelige stråler?

Tekst: Danné Montague-King Foto: iStock og produsentene

8 med farge
Et utvalg solbeskyttende kremer som 

i tillegg gir en lett makeup-effekt.

Sisley Super Soin Solaire 
Teinté Broad Spectrum 
SPF 30.
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Danné Montague-King er grunnlegger av 
det profesjonelle hudpleiemerket DMK, og 
en kjent skribent og foreleser.

ønske å legge en ekstra solkrem med SPF 15 
under, for å få maksimal beskyttelse når du 
gjør ærend eller driver med andre sommer-
aktiviteter. Men beskyttelsen vil uansett ikke 
overgå solskadene du kan få hvis du ligger 
og soler deg på stranden i timevis, da bør du 
bruke andre produkter.

3. Produktet er det samme som en 
makeupkrem med SPF.
Teknisk sett er dette riktig. Men jeg har 
erfaring med å formulere både en luksuriøs 
type BB-krem og en silikonholdig founda-
tion, og kan bekrefte at det dreier seg om 
helt forskjellige produkter. Det ene er ment 
for å dekke over ujevnheter og forfine huden, 
mens det andre er ment for å beskytte. Begge 
vil imidlertid fungere.

4. Produktet beskytter ikke like 
godt som vanlig solkrem.
Det er rett og slett ikke sant. Solbeskyt-
telse handler om ingredienser og filtre, ikke 
formuleringen de legges i.

5. Produktet tetter porene.
Dette er også feil. Det er veldig få ting som 

faktisk tetter porene, med mindre du putter 
solkrem-ingredienser i smøreolje. 

Bekymringen rundt komedogenitet er en 
myte som ble skapt for flere tiår siden, for å 
selge produkter. Det samme gjelder for ordet 
«cosmeceutical», som høres ut som «pharma-
ceutical», og ble skapt for å lede forbrukeren 
til å tro at det her er snakk om bedre – mer 
«medisinske» – produkter.

Etter 50 år i bransjen er jeg omsider lei alt 
snakket om såkalt komedogene ingredienser. 
Det handler egentlig bare om kjemi. 

For eksempel, aldri bruk et såpestykke til å 
vaske ansiktet. Hvorfor? De fleste såper lages 
med gode, nærende oljer eller fettstoffer. Et 
basisk eller alkalisk salt tilsettes på fabrikken 
for å få fettet til å danne en hard og fast form. 
Det er mye av det samme som våre gamle 
forfedre gjorde, da de blandet dyrefett med 
alkalisk aske fra bålet for å lage primitive 
såper. 

De fine, og lett antibiotiske, oljene i huden 
vår blir forvandlet til hardt fett når vi bruker 
såpestykker med alkalisk salt. De blir, med 
andre ord, gjort om til såpe! Det er noe som 
virkelig tetter porene! Jeg har tenkt å skrive 
og forelese om denne komedogene myten 

senere i år, for å virkelig avklare dette spørs-
målet en gang for alle.

6. Farget solkrem kan bare brukes i 
ansiktet.
Dette er nok mest fordi du ikke vil få brune 
flekker på de hvite sommerklærne dine. Hvis 
du befinner deg i solen uten andre produkter 
for hånden, er det ikke noe problem å bruke 
farget solkrem. 

Selv smører jeg min egen BB-krem på mine 
77 år gamle hender hver dag jeg kjører bil! 
Jeg bruker to nyanser som er laget med øko-
logiske pigmenter for å få min «perma-tan 
look» til å matche (alt er fake), og synes ikke 
at denne typen naturlige pigmenter setter 
mye flekker på skjorteermene. 

Det blir aldri feil å putte litt naturlig farge i 
en hudkrem med SPF 30 pluss, eller å tilsette 
noen antioksidanter som motvirker aldring. 
Men solfiltre er ikke kompatible med alle 
ingredienser, så det er lurt å ha en minimalis-
tisk tilnærming når det gjelder denne typen 
produkter.

Avène B-Protect 
SPF 50+.

pHformula C.C. 
Cream SPF 30+.

Korres Red 
Grape Tinted 

Sunscreen Face 
Cream Matte 

SPF 30.

PCA Skin Sheer 
Tint Broad 
Spectrum SPF 45.

Neostrata Sheer Physical 
Protection Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 50.

Origins Ginzing 
Energy-Boosting Tinted 
Moisturizer SPF 40.

Dr. Dennis Gross 
Instant Radiance Sun 
Defense SPF 40.

DMK Limited A2Z Revitalizing Tinted 
Day Crème SPF 30 er en BB-krem som også 

gir god beskyttelse mot solen.
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– Da vi lanserte Bondi Sands, identifiserte 
vi et tydelig hull i markedet hva gjelder far-
gedybde, kvalitet og varighet på brunfargen, 
og mengden av aktive ingredienser er helt på 
linje med det du finner i profesjonelle formu-
leringer. Merket ble etablert for ti år siden, 
vokser raskt og har også solkremer i noen 
markeder, forteller Blair James, som startet 
Bondi Sands sammen med Shaun Wilson. 

De to gründerne jobbet målrettet for å 
få på plass et godt produkt, og måtte først 
identifisere hva som skilte profesjonelle 
spraytan-formuleringer fra selvbruningspro-
dukter til privat bruk. De produserte sine 
egne formuleringer, som ble testet i salongen 
Blair James drev i Melbourne i sju år. 

Da de hadde funnet frem til et godt 
produkt, begynte de å jobbe med merkevare-
posisjonering – som de mener er like viktig 
som produktet i seg selv – og tok et navn som 
spiller på den verdenskjente Bondi Beach. 

De kom tidlig i kontakt med en god distri-
butør som hadde erfaring med å bygge opp 
merker innen helse- og skjønnhetssektoren, 
og lanserte de første fire produktene i 2012. 

Gode samarbeid med troverdige distri-
butører verden over har vært en nøkkelfaktor 
for å gjøre Bondi Sands kjent overfor de rette 
innkjøperne. I Norge representeres merket 
av Scandinavian Cosmetics (tidligere EMH). 
Bondi Sands var tidlig ute med å jobbe med 

influencere, og har arrangert 
lanseringseventer under den 
populære Coachella-festivalen i 
USA.

– Vi har bygget opp brandet 
og sortimentet over tid, og fått 
stadig flere produkter. De inne-
holder ikke bare DHA, men også en annen 
selvbruningsingrediens, og gir en brunfarge 
som varer i opptil ti dager, sier Blair James.

Stadig kommer det nyvinninger. Som 
det lette og hurtigtørkende aerosol-skummet 
Aero og årets nyhet Pure, som fokuserer på 
rene ingredienser og bærekraft. 

En annen nyhet er Glo One Day Tan, med 
produkter for ansikt og kropp som gir et 
øyeblikkelig resultat. Her jobbes det i gren-
selandet mot makeup, og man kan velge om 
man ønsker en matt eller skimrende effekt. 
Det matte produktet kan brukes alene eller 
over annen selvbruning for å forsterke fargen 
eller for å konturere ansikt og kropp, mens 
det skimrende produktet kan legges på blant 
annet krageben, kinnben og øyelokk for å 
tilføre ekstra glød. 

– Det skjer mye på selvbruningsfronten nå. 
St. Tropez var nummer én da vi startet opp, 
og har alltid vært et innovativt merke, mens 
Tanologist er en ny aktør å holde øye med. 
Det kommer mange nye produkter på marke-
det for tiden, og det er bra, sier Blair James.

POPULÆR 
SELVBRUNING 

Gründerne bak Bondi Sands 
hadde globale ambisjoner helt fra 
start, og spiller på den solbrune, 
australske stereotypen veldig 
mange av oss kjenner til. 

Tekst: Kristine Rødland

Blair James står bak den popu-
lære merkevaren Bondi Sands.

Den bærekraftige serien Pure er 
ny i år.

Glo One Day Tan finnes 
både i en matt og en skimrende 

versjon. I tillegg finnes det 
en Gloss Finishing Glow som 

tilfører ekstra glød.

Aero ble lansert for et par år siden, og er et 
hurtigtørkende selvbruningsskum. 
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    Sommerens solpleie
Mange solkremprodusenter fokuserer nå på bære-
kraft og ny teknologi. Å kombinere anti-pollution 
med solbeskyttelse er en annen het trend. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: iStock og produsentene

Dagens avanserte solprodukter inneholder en lang rekke av 
ingredienser, det være seg antioksidanter, fuktgivende plante-
stoffer, peptider, enzymer, niacinamide og andre stoffer som 
motvirker aldring. 

Men med alle disse innovasjoner, og alt vi vet om de skade-
lige effektene av UV-lys og synlig lys på huden, kan det likevel 
være utfordrende å få folk til å bruke solbeskyttelse hver dag. 
Løsningen kan være å lete etter sofistikerte formuleringer som 
ikke umiddelbart føles som en solkrem, men kan selges inn 
som en avansert dagkrem som også gir UV-beskyttelse. 

Solkrem er et perfekt eksempel på trenden med å 
kombinere skjønnhet og helse. Mer enn 80 prosent av hudens 
aldringstegn kommer fra den daglige eksponeringen for UVA- 
og UVB-stråler. 

UVA-strålene er til stede hele året, selv på grå og regnfulle 
dager. Da bør vi finne frem til solprodukter som er lette å bruke 
for alle hudtyper, og som ikke forårsaker sensitivitet, urenheter 
og utbrudd av kviser. Forurensning spiller også en rolle, og 
mange solkremer skal nå beskytte huden mot alle typer skadelig 
påvirkning fra miljøet, ikke bare UV-lys fra solen. 

– Det er et generelt problem at vi smører på for lite solkrem. 
Ta på nok, minst en håndfull, eller smør deg to ganger etter 
hverandre. Påfør solbeskyttelse 20 minutter før du går ut, og 
gjenta påføringen hver andre eller tredje time samt etter bading, 
tipser Åse Marit Vig, District Manager i Perrigo, som med 
varemerkene Cosmica, ACO og Cliniderm er størst på solpleie 
i apotek. 

Hun anslår at vi trenger 30 til 40 ml solkrem for å smøre hele 
kroppen, og tre til fire ml for ansiktet.

Jo høyere SPF, desto bedre solbeskyttelse får vi. Men jo høy-
ere SPF, desto mindre forskjell er det også på faktorene. 

– Andelen av UVB-stråling fra solen som blokkeres bort 
av solkrem, er 97 prosent ved SPF 30 og 98 prosent ved SPF 
50. Men den ene prosenten kan være avgjørende for de som 
har ekstra lys hud, har soleksem eller andre utfordringer med 
huden som gjør at de trenger ekstra høy beskyttelse. 

Det er også viktig å tenke på UVA-beskyttelsen. Den skal 
som en hovedregel være en tredel av UVB-beskyttelsen, som 
oppgis med SPF. 

– SPF 30+ tilsvarer da en UVA-beskyttelse på 10. En høy 
SPF gir derfor også en høyere UVA-beskyttelse, noe ikke alle 
tenker på. Det er derfor et poeng å bruke de høyeste solfak-
torene for å få beskyttelse mot aldring eller allergi mot solen, 
forklarer Åse Marit Vig fra Perrigo.

UVA & UVB
UVA-stråler farger hudens pigment (melanin). De bryter ned 

kollagen og elastiske fibrer slik at huden eldes, og forårsaker 

soleksem, allergi og intoleranse. 

UVB-stråler stimulerer produksjon av melanin, og forårsaker 

rød og solbrent hud. De stimulerer også produksjonen av D-

vitamin i huden, noe som gjerne skjer midt på dagen.

– Vi får mest D-vitamin i de timene solen står høyt på himme-

len. Det skal lite til før vi har fått dagsdosen vår, kanskje bare 

et kvarter, og da produserer ikke kroppen mer D-vitamin den 

dagen, forklarer Åse Marit Vig fra Perrigo.
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3. Smarte hybridprodukter
Se opp for innovative hybrider, som 
kombinerer høy solbeskyttelse med 
antiage-fordeler i ett og samme 
produkt. Kremene beskytter mot 
UV-stråler samtidig som de reduserer 
og forebygger rynker og mørke flekker, 
samt forbedrer hudens elastisitet.

1. Respekt for havmiljøet
Det anslås at cirka 25 000 tonn solfil-
ter havner i havet hvert år, og mange 
lager nå solkremer som reduserer 
påvirkningen på havmiljøet. Det 
brukes solfiltre som ikke tas opp av 
vannorganismer som koraller, fisk og 
krabber. I tillegg er gjerne formlene 
biologisk nedbrytbare og helt uten 
silikoner. 

    Årets trender

Korres Yoghurt Sunscreen Face 
+ Eyes Cream-Gel SPF 50.

Avène Sun Spray 
SPF 20.

2. Innovativ pappemballasje
L’Oréal har tatt i bruk en ny Eco Conscious-emballasje til sine mest kjente solkremer, 
og reduserer på denne måten plastbruken med 45 prosent sammenliknet med tidligere 
emballasje. De nye solkremtubene består av 64 prosent papp og 36 prosent plast, og 
L’Oréal jobber allerede med å redusere plasten ytterligere.

Vichy Capital Soleil 
UV-Age Daily SPF 
50+.

La Roche-Posay 
Anthelios Age Correct 
SPF 50.

Heliocare Pigment 
Solution Fluid SPF 
50+.

Dr. Dennis Gross 
All-Physical 
Lightweight 
Wrinkle Defense 
SPF 30.

Cliniderm Sun 
Face Cream Age 
Defence SPF 50.

La Roche-Posay 
Anthelios Hydrating 
Lotion SPF 50+.

Vichy Capital Soleil 
Solar Eco-Designed 

Milk SPF 50+.

Biotherm 
Waterlover 
Hydrating Sun 
Milk SPF 50+.
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INSTANTLY HYDRATES &

WITH BHA/LHA &  
ALPINE WILLOWHERB EXTRACT

NEW

PORE REMEDY MOISTURIZER



ANNONSE ANNONSE

BeWell By Makeup Art er basert på det beste 
fra to konsepter - tidligere Makeup Art AS og 
BeWell Klinikken. Etterspørselen etter gode 
behandlinger for hudforbedring oppleves å øke, 
samtidig som det stadig blir utviklet nye inno-
vative behandlinger, teknologi og produkter som 
har gitt nye muligheter. Per i dag har de tre 
avdelinger på Kvadrat kjøpesenter, i Sandnes 
utenfor Stavanger. To tilknyttet BeWell og ett 
franchise konsept Individuel som leverer ultra-
lydteknologi for ansikt og kropp.

For oss er det utrolig viktig å ha en leverandør 
med som har god profesjonell standard, er en-
kelt å samarbeide med, som er lyttende, og som 
jobber for våre salonger sin interesse. Vi opple-
ver også å få god oppfølgning fra en faglig sterk 
leverandør med gode behandlingsprotokoller og 

god opplæring.  Dette betyr mye, for både våre 
ansatte sin kompetanse, og ikke minst for optimal 
utførelse av behandlinger og rett veiledning av 
kunden.
– Effekt for kunden er en ting, men som sa-

long er en også opptatt at å ha en bærekraftig
lønnsomhet når det gjelder både salgsproduk-
ter og behandlingsprodukter. Det er dessverre
flere distributører som tilbyr merkevarer til
betingelser som ikke gir tilstrekkelig lønnsom-
het for den enkelte salongen. PCA Skin tilbyr
betingelser som gjør det mulig for klinikken å
drive lønnsomt, noe som er en forutsetning for
god og langsiktig drift i alle salonger.

I BeWell By Makeup Art skreddersyr vi program-
mer for kunden med en kombinasjon av hjemme-
produkter og behandlinger. PCA Skin har i denne 

sammenheng vært en svært viktig merkevare å 
jobbe med, sier daglig leder Camilla Fugelli. Det 
var faktisk en kunde som tipset henne i 2012 om 
PCA Skin sine virkningsfulle peelinger mot hyper-
pigmentering. Vi synes PCA Skin har svært man-
ge muligheter for behandlinger innenfor et rela-
tivt overkommelig sortiment, med liten nedetid 
for kunden og mye resultat for pengene. Endel 
av vårt ansvar i denne bransjen er å finne frem 
til de beste løsningene for kundene som faktisk 
fungerer og gjør en forskjell, og hvor resultat 
og effekt er gunstig i forhold til prisen.

Hjemmeproduktene anbefales og skreddersys et-
ter de forbedringene den enkelte kunden er ute 
etter, og med rett veiledning fra oss og riktig 
bruk av produktene av kunden, kan vi garante-
re resultat for kunden med produktene fra PCA 
Skin. Når en skal forbedre hudstruktur, reduse-
re akne, reversere aldring eller reparere arr-
dannelser, er det ofte en balanse mellom både 
kostnader, nedetid og risiko. PCA Skin sine løs-
ninger opplever vi gir mye resultat for pengene, 
samtidig som det er relativt skånsomt og med 
lite nedetid. 

Med PCA Skin gis det også rom for faglig vur-
deringer hvor en individuelt tilpasser behand-
lingsprotokollen til hver kunde i en utrolig enkel 
form. Det er ingen hudtilstand/type som en ikke 
finner løsninger til fra PCA Skin sitt sortiment. 
Dette gjør at vi heller ikke trenger så mange 

andre merkevarer i salongen.

Hudteamet i BeWell består av tre kosmetiske 
sykepleiere, en ansvarlig lege og tre hudtera-
peuter.  – Å tilby hudforbedring og jobbe med 
hudhelse er vårt hovedfokus og å kunne tilby 
dette på en forsvarlig, trygg og effektiv måte. 
Reparasjon av hud og hudskader står helt sen-
tralt, og med de merkevarer og produkter vi har 
valgt å ta inn i vår salong, kombinert med mo-
derne teknologi og apparatur, kan vi nå hjelpe 
kunden med å reparere et svært bredt spekter 
av hudproblemer og gi synlige vesentlige forbe-
dringer av kundens hud. 

BeWell By Makeup Art har som mål å være Norges mest 
komplette skjønnhetsklinikk. Med PCA Skin på laget  
legges grunnlaget for en bærekraftig lønnsomhet.

– love the skin you´re in!

PCA Skin forhandles  
av HappySkin AS.  
Kontakt Beate på  
beate@happyskin.no  
eller tlf. 957 75 557

PCA Skin er en prisvinnende 
produktserie, bestående av 
et bredt spekter salong- og 
hjemmeprodukter.

Grunnlag for bærekraftig 
lønnsomhet 

PCA Skin tilbyr betingelser som gjør det mulig for 
klinikken å drive lønnsomt, noe som er en  
forutsetning for god og langsiktig drift i alle salonger.

Kombinasjon av moderne teknologi,  
fagkunnskap og effektive produkter, 
sikrer kunden et optimalt resultat.
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ANNONSE ANNONSE

BeWell By Makeup Art er basert på det beste 
fra to konsepter - tidligere Makeup Art AS og 
BeWell Klinikken. Etterspørselen etter gode 
behandlinger for hudforbedring oppleves å øke, 
samtidig som det stadig blir utviklet nye inno-
vative behandlinger, teknologi og produkter som 
har gitt nye muligheter. Per i dag har de tre 
avdelinger på Kvadrat kjøpesenter, i Sandnes 
utenfor Stavanger. To tilknyttet BeWell og ett 
franchise konsept Individuel som leverer ultra-
lydteknologi for ansikt og kropp.

For oss er det utrolig viktig å ha en leverandør 
med som har god profesjonell standard, er en-
kelt å samarbeide med, som er lyttende, og som 
jobber for våre salonger sin interesse. Vi opple-
ver også å få god oppfølgning fra en faglig sterk 
leverandør med gode behandlingsprotokoller og 

god opplæring.  Dette betyr mye, for både våre 
ansatte sin kompetanse, og ikke minst for optimal 
utførelse av behandlinger og rett veiledning av 
kunden.
– Effekt for kunden er en ting, men som sa-

long er en også opptatt at å ha en bærekraftig
lønnsomhet når det gjelder både salgsproduk-
ter og behandlingsprodukter. Det er dessverre
flere distributører som tilbyr merkevarer til
betingelser som ikke gir tilstrekkelig lønnsom-
het for den enkelte salongen. PCA Skin tilbyr
betingelser som gjør det mulig for klinikken å
drive lønnsomt, noe som er en forutsetning for
god og langsiktig drift i alle salonger.

I BeWell By Makeup Art skreddersyr vi program-
mer for kunden med en kombinasjon av hjemme-
produkter og behandlinger. PCA Skin har i denne 

sammenheng vært en svært viktig merkevare å 
jobbe med, sier daglig leder Camilla Fugelli. Det 
var faktisk en kunde som tipset henne i 2012 om 
PCA Skin sine virkningsfulle peelinger mot hyper-
pigmentering. Vi synes PCA Skin har svært man-
ge muligheter for behandlinger innenfor et rela-
tivt overkommelig sortiment, med liten nedetid 
for kunden og mye resultat for pengene. Endel 
av vårt ansvar i denne bransjen er å finne frem 
til de beste løsningene for kundene som faktisk 
fungerer og gjør en forskjell, og hvor resultat 
og effekt er gunstig i forhold til prisen.

Hjemmeproduktene anbefales og skreddersys et-
ter de forbedringene den enkelte kunden er ute 
etter, og med rett veiledning fra oss og riktig 
bruk av produktene av kunden, kan vi garante-
re resultat for kunden med produktene fra PCA 
Skin. Når en skal forbedre hudstruktur, reduse-
re akne, reversere aldring eller reparere arr-
dannelser, er det ofte en balanse mellom både 
kostnader, nedetid og risiko. PCA Skin sine løs-
ninger opplever vi gir mye resultat for pengene, 
samtidig som det er relativt skånsomt og med 
lite nedetid. 

Med PCA Skin gis det også rom for faglig vur-
deringer hvor en individuelt tilpasser behand-
lingsprotokollen til hver kunde i en utrolig enkel 
form. Det er ingen hudtilstand/type som en ikke 
finner løsninger til fra PCA Skin sitt sortiment. 
Dette gjør at vi heller ikke trenger så mange 

andre merkevarer i salongen.

Hudteamet i BeWell består av tre kosmetiske 
sykepleiere, en ansvarlig lege og tre hudtera-
peuter.  – Å tilby hudforbedring og jobbe med 
hudhelse er vårt hovedfokus og å kunne tilby 
dette på en forsvarlig, trygg og effektiv måte. 
Reparasjon av hud og hudskader står helt sen-
tralt, og med de merkevarer og produkter vi har 
valgt å ta inn i vår salong, kombinert med mo-
derne teknologi og apparatur, kan vi nå hjelpe 
kunden med å reparere et svært bredt spekter 
av hudproblemer og gi synlige vesentlige forbe-
dringer av kundens hud. 

BeWell By Makeup Art har som mål å være Norges mest 
komplette skjønnhetsklinikk. Med PCA Skin på laget  
legges grunnlaget for en bærekraftig lønnsomhet.

– love the skin you´re in!

PCA Skin forhandles  
av HappySkin AS.  
Kontakt Beate på  
beate@happyskin.no  
eller tlf. 957 75 557

PCA Skin er en prisvinnende 
produktserie, bestående av 
et bredt spekter salong- og 
hjemmeprodukter.

Grunnlag for bærekraftig 
lønnsomhet 

PCA Skin tilbyr betingelser som gjør det mulig for 
klinikken å drive lønnsomt, noe som er en  
forutsetning for god og langsiktig drift i alle salonger.

Kombinasjon av moderne teknologi,  
fagkunnskap og effektive produkter, 
sikrer kunden et optimalt resultat.
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Kaktusfiken kalles noen ganger for naturens 
hudpleiemirakel, og er en trendingrediens for 
vakker hud. Den piggete ørkenplanten holder 
godt på vann, og gir huden en naturlig og 
effektiv fuktighetsboost. 

Skjønnheten kommer innenfra, også for 
kaktusfikenen, som er en vanlig plante i 
Afrika og hele Middelhavsområdet. Den 
tilhører opuntia-familien som er en type kak-
tus, og antas å ha sin opprinnelse i Mexico. 

Kaktusfiken vokser som en busk eller 
lite tre, med åreformede stengelsegmenter 
som kalles kladoder og er dekket av pigger. 
Under det hardføre og piggete skallet finnes 
det et saftig og vannbindende vev som gjør 
det mulig for planten å trives i et svært tørt 
klima. 

Stigende temperaturer og minkende vann-

forsyninger er ikke noe problem for opuntia 
ficus-indica, som den heter på latin. 

Ørkenplanten har tilpasset seg ekstreme 
forhold, og er en ekte overlevelseskunstner. 
Den tåler lange perioder med både tørke og 
eksponering for sol. Takket være dens omfat-
tende rotsystem kan den raskt absorbere store 
mengder vann når det regner, og lagre det i 
sine kladoder. 

Kaktusfiken er full av næringsrike ingre-
dienser som også er gunstige for huden, 
noe som gjør den til en effektiv ingrediens i 
hudpleieprodukter. 

Ekstrakt av kaktusfiken kan trekkes ut fra 
de saftige stengelsegmentene, som hoved-
sakelig består av gelé fra planten. Den har 
gode, fuktighetsgivende egenskaper og 

støtter hudens naturlige evne til å lagre fukt. 
Den virker også beroligende, og styrker den 
beskyttende barrierefunksjonen.

Leter du etter hudpleie med en mer 
uttalt effekt mot aldring, bør du merke 
deg bakuchiol, som er en retinol-liknende 
planteingrediens. Den skal bevare hudens 
kollagen og dempe mørke flekker. 

Studier tyder på at bakuchiol kan virke 
like effektivt som retinol, men med mindre 
bivirkninger i form av sensitivitet og flas-
sing. Den skal rett og slett være et mildere 
alternativ.

Både retinol og bakuchiol skal dempe 
hyperpigmentering, virke glattende på huden 
og gi mindre rynker. Men selv om effek-
ten skal være tilnærmet lik, er molekylene 

TRENDY PLANTESTOFFER

Med effektive og populære ingredienser som 
kaktusfiken og bakuchiol, blir plantebasert 
hudpleie stadig mer etterspurt.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Dreamstime og produsentene

Plantebasert hudpleie er ikke 
lenger nisje, men mainstream. 
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forskjellige. Bakuchiol utvinnes fra 
frøene og bladene til psoralea corylifolia, en 
urteplante som brukes i tradisjonell kinesisk 
og indisk medisin.

I motsetning til retinol, fungerer baku-
chiol også som en antioksidant, og den er 
mindre følsom for luft og lys. Dermed holder 
også hudpleieproduktene seg mer stabile. 

Det finnes også andre plantebaserte alter-
nativer til retinol, for eksempel phyto-retinol 
som brukes av bareMinerals. Phyto-retinol 
skal gi mange av de samme antiaging-forde-
lene som retinol, men uten å medføre rødhet, 
tørrhet og sensitiv hud.

bareMinerals forklarer at phyto-retinol 
likner på bakuchiol, men hentes fra en annen 
plante – picão preto. Den er valgt for sin 

klinisk beviste effektivitet, sin evne til 
å etterlikne virkningen av retinol og 
fordi den virker beroligende.

Det snakkes også mye om 
supermat-ingredienser, både frukt og 

grønnsaker, som for eksempel grønnkål, 
kokosnøtt og brokkoli. 

Vannmelon regnes kanskje ikke for å være 
supermat, men kan likevel være en kom-
mende stjerne på hudpleiehimmelen. Det sies 
at den tilfører mye fuktighet, og inneholder 
både antioksidanter og potente vitaminer 
som motvirker aldring. 

Internasjonalt begynner det å poppe opp 
en del hudpleieprodukter som inneholder 
vannmelon, ofte med en fristende rødlig 
farge. Innen K-Beauty har ingrediensen vært 
i bruk en stund, så det blir spennende å se 
hvor lang tid det tar før den blir mainstream. 
Nå kommer sommeren, og da passer vann-
melonen helt perfekt!

Maria Åkerberg Neck & 
Décolletage Cream med blant 
annet bakuchiol.

Weledas nye Cactus-serie er laget med 
ekstrakt av økologisk kaktusfiken og aloe 
vera-gelé som gir fuktighet.

Ole Henriksen Goodnight Glow Retin-ALT 
Sleeping Crème og Glow Cycle Retin-ALT 
Power Serum inneholder bakuchiol og 
AHA-syrer.

Oppdag kaktus-
fikenen, naturens 
løsning for intens 
fuktighet.

Pureness-serien fra bareMinerals er 
basert på kokosnøtt og kaktusfiken.

bareMinerals sin nye serie Ageless skal gi deg alle de 
gode egenskapene til retinol, men uten irritasjon.

Budgie Bluetiful ansikts-
olje med krystaller og 
bakuchiol, fra Kicks.

Kaktusfiken er en nøkkelingrediens 
hos det koreanske merket Huxley.
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– Det er kjempegøy at norske merkevarer 
blir fremhevet og vinner priser i utlandet. 
Det er artig når jobben vi gjør blir lagt 
merke til. Vi er usikre på hvordan The 
Beauty Shortlist har blitt oppmerksomme 
på oss. Det skyldes sannsynligvis vår sats-
ning i utlandet, som vi har jobbet med det 
siste halve året, forteller Stine Ankerstjerne, 
som sammen med ektemannen Andre 
Ankerstjerne står bak hudpleiemerket Dr. 
Ankerstjerne.

Deres multifunksjonelle dagkrem 
Urban Protection Anti-Pollution 
Daycream SPF 30 vant hele fire 
priser under kåringen, som ble 
offentliggjort i mars. I tillegg har 
to andre produkter kommet 
med på «Editor’s Choice»-lis-
ten med dommernes favoritter. 

– Vi har fått flere henven-
delser fra utlandet, og har nå 
noen spennende prosjekter på 

gang. I mars var vår Anti-Pollution Day-
cream med i en «limited edition box» hos 
franske Blissim, og vi kommer meget snart til 
å lansere våre produkter i USA. Hvis alle ting 
klaffer blir det flere land i løpet av året, sier 
Stine Ankerstjerne.

Marina Elisabeth Engervik, grunnlegger 
av Marina Miracle, forteller at The Beauty 
Shortlist Awards er en svært prestisjefylt 
kåring. 

– Spesielt det at vi stakk av med prisen 
som «Best Natural/Organic Skincare Brand – 
Scandinavia», det er stort! Det er andre gang 
vi vinner denne prisen, og vi blir kontaktet 
av distributører og andre interesserte fra hele 
verden når det skjer, så det setter virkelig 
merket på kartet. 

At norske merker blir representert med 
så mange priser på The Beauty 
Shortlist, har jeg ikke sett før, så 
det er en kul nyhet. Listen kan 
brukes som en guide (shortlist) 

for å finne gode produkter 
i en lang rekke kategorier, 
sier hun. 

Raww Cosmetics kommer nå hele 
veien fra Australia til Norge, og  
benytter seg av kraftfulle og  
naturlige ingredienser. 

Det går i kokosvann, grønnkål, kakadu-
plomme og annen vitaminrik supermat. Pro-
duktene dufter supergodt, har bærekraftige 
forpakninger og lages for en ung målgruppe.

– Raww Cosmetics er et naturlig, cruelty-
free og australsk merke ulikt noe annet på 
markedet. Det ble skapt med suksess i 2017, 
lanseres nå internasjonalt, og Norge er første 
land ut. Produktene finnes i Steen & Strøms 
nye, lekre Beauty Hall, samt i nettbutikken 
til Fredrik & Louisa. Planen er at Raww skal 
etableres i fysiske Fredrik & Louisa-butikker 
etter hvert, sier kategorisjef Tove Skatvedt Bay 
i Vitalkost AS, som bringer merket til Norge.

Hun forteller at de kommer til å være 
aktive i sosiale medier for å treffe den unge 

målgruppen, og at de vil lage et originalt, 
kreativt og engasjerende innhold på TikTok. 

Raww hekter seg på store skjønnhetstren-
der som Clean Beauty og A-Beauty, et begrep 
som ofte brukes om ukompliserte, men 

samtidig effektive skjønnhetsprodukter basert 
på naturlige ingredienser fra Australia. 

– At produktene er bra for miljøet, skal 
absolutt ikke gå på kompromiss med kvalite-
ten, sier Tove Skatvedt Bay.

Norske vinnere

Supermat for en sunn hud

Raww er et av de nye trendmerkene som det satses på i Steen & Strøms nye Beauty Hall, se side 42.

Dr. Ankerstjerne, Marina Miracle og Eleni & Chris dro hjem en rekke  
priser da The Beauty Shortlist nylig kåret de beste naturlige produktene.

Marina Miracle Rosehip Peeling Mask.

Marina Miracle Flower 
Berry Essence Hydrating 
Face Toner & Mist.

Marina Miracle 
Amaranth Night 
Serum.

Eleni & Chris ChroMin 
ColorPro Leave-In Treatment 
Spray.Eleni & Chris ScandiMin 

The Blonde Shampoo.
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The Beauty Shortlist Awards
Kåringen ble etablert i Storbritannia i 2012 av Fiona Klonarides, og ble  

internasjonal i 2017. Den er uavhengig og ukommersiell, og skal få frem det  

beste innen naturlig skjønnhet og helse. Prisene deles inn i seksjonene  

Beauty & Grooming, Wellbeing og Eco Lifestyle, som er ny i år.  

De norske merkene vant innenfor Beauty & Grooming.

Raww Cosmetics lager hudpleie og 
sminke for en ung målgruppe.

BEST SPF FOR DARKER 
SKIN TONES
Dr. Ankerstjerne Urban 
Protection Anti-Pollution/Anti-
Age Daycream SPF30

BEST NATURAL/ORGANIC SKINCARE 

BRAND – SCANDINAVIA

Marina Miracle 

BEST SPF FOR DARKER SKIN TONES

Dr. Ankerstjerne Urban Protection Anti-

Pollution/Anti-Age Daycream SPF 30

BEST ANTI-POLLUTION 

BEAUTY PRODUCT WITH SPF

Dr. Ankerstjerne Urban Protection Anti-

Pollution/Anti-Age Daycream SPF 30

BEST DAILY MOISTURISER WITH SPF

Dr. Ankerstjerne Urban Protection Anti-

Pollution/Anti-Age Daycream SPF 30

BEST NIGHT SERUM

Marina Miracle Amaranth Night Serum

BEST FACIAL TONER

Marina Miracle Flower Berry Essence 

Hydrating Face Toner & Mist (delt 

førsteplass)

BEST FACE MASK – AGE DELAY

Marina Miracle Rosehip Peeling Mask

BEST PRODUCT FOR 

COLOUR TREATED HAIR

Eleni & Chris ChroMin ColorPro Leave-

In Treatment Spray

BEST SHAMPOO – BLONDE HAIR

Eleni & Chris ScandiMin The Blonde 

Shampoo

BEST DAILY SPF – FACE

Dr. Ankerstjerne Urban Protection Anti-

Pollution/Anti-Age Daycream SPF 30

GROOMING – BEST CLEANSER

Eleni & Chris Men’s Gel Cleanser

BEST POST-SHAVE PRODUCT

Eleni & Chris Men’s After Shave Gel

– Vi har fått mer oppmerksomhet fra 
utlandet det siste året. I første omgang 
lanserer vi i Frankrike og USA, forteller 
legeparet Stine og Andre Ankerstjerne. 

Hele listen over vinnere finner du på thebeautyshortlist.com.

Dr. Ankerstjerne Urban Protection Anti-
Pollution/Anti-Age Daycream SPF 30.

Eleni & Chris Men’s Gel 
Cleanser.

Eleni & Chris Men’s 
After Shave Gel.
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� SPALTISTEN

Behovet til huden endrer seg gjen-
nom året. Så hvordan kompenserer 
og justerer vi for å gi den det den 
trenger? 

Tekst: Marina Elisabeth Engervik

Vi snakker mye om hudpleierutiner, vi 
mennesker trenger rutiner. Vi trenger faste 
intervaller og fastsatte mønstre for å bruke 
hodet og krefter på andre ting. Rutiner og 
mønstre gjør at vi hver dag slipper å plan-
legge ruten til jobb, tidspunktet vi har tenkt 
å være der, om vi skal spise lunsj eller ikke. 

Men det er en utfordring med å alltid ha 
den samme hudpleierutinen. Behovet til 
huden endrer seg. Etter en lang og kald vin-
ter kjenner jeg selv at huden kan stramme 
seg litt og at den trenger ekstra fuktighet. 
Jeg ville ikke opplevd det samme en fin og 
varm sommerdag. Så det er ikke unaturlig 
at jeg om våren og vinteren bruker andre 
produkter for å holde fettet og fuktigheten i 
huden i balanse.

Hvis vi prøver for mange forskjellige 
produkter på huden eller bruker helt feil 
produkter, kan vi fort skape ubalanse. Uba-
lanse kan huden også klare å skape helt på 
egenhånd. Bør vi ikke da gjøre en justering, 
eller skal vi fortsette den samme rutinen 
som før? 

Litt som en linedanser som balanserer 
på line, må vi kompensere for å holde 
balansen. 

Huden er et finjustert organ som kan være 
like utfordrende å forstå som et skrikende 
spedbarn, du må kjenne det og historik-
ken godt for å vite hva det trenger. Huden 
blir påvirket av det du spiser og det du 
drikker, av medisiner, vind, forurensning, 
temperatur, trening, svetting, produkter og 
så videre. Har du langt hår, vil produktene i 
håret ditt også berøre huden din.

Mikroorganismene som vi har i 
hudlagene, er vanskelige å følge med på, 
for vi kan jo ikke akkurat se dem. Vasker 
vi ansiktet med feil pH, kan disse sunne 
mikroorganismene bli skadet. 

Det er ikke slik at huden til alle tider tren-
ger påfyll av probiotika (gode bakterier for 
huden) for å motvirke at dette skjer, men vi 
har det i flere av våre produkter for å gjøre 
det tilgjengelig for huden. 

En hud som er normal om sommeren 
kan bli tørr om vinteren, og trenge en 
fuktmaske. Kroppen vår har en tendens til 
å ta til seg det den trenger, om du gjør det 
tilgjengelig. Når fuktmasken trekker raskt 
inn, så var det kanskje et behov huden din 
hadde. 

Vi har ikke alle behov for tilskudd av 
vitamin C eller B i kroppen hver dag, men 
om dette er tilgjengelig i maten vi spiser, så 
vil kroppen ta det til seg når den trenger 
det. Er det ikke tilgjengelig, så vil vi med 

tiden få en ubalanse.

Balanse i huden er komplisert. Det er 
mange faktorer, men det begynner med å 
lytte til den, forstå den, og kompensere og 
justere når den trenger det. Det kan være en 
kamp som du vil trenge gode verktøy for å 
vinne. 

Som et spedbarn er huden din individuell, 
og som en mor så er det du som best kan 
forstå hvorfor den skriker. 

Ser du ubalanse i huden, så tenk tilbake 
på hvilke endringer som kan ha forårsaket 
dette. Tenk på maten du spiser og pro-
duktene du bruker, tenk på været som har 
endret seg. 

Rutine er viktig, men målet med rutinen 
er å ha god balanse. Derfor må rutinen 
endre seg når balansen endrer seg.

En hud i balanse

Marina Elisabeth Engervik er en «natural 
passionista» og gründer av det norske hud-
pleiemerket Marina Miracle. I 2021 møter 
du henne som fast spaltist i KOSMETIKK.

Marina Elisabeth Engervik
Det krever noe av deg å få en hud i balanse.

The Only Constant in Life is Change

HERACLITUS’’ ’’
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I løpet av de siste fem årene har 
salget av Weledas hudpleieprodukter 
økt med 32 prosent i Norden. En 
viktig del av forklaringen kan være 
selskapets kompromissløse arbeid 
for bærekraft. 

Tekst: Kristine Rødland

Weleda fyller 100 år i 2021, og benytter 
anledningen til å sette fokus på artsmang-
fold og biodynamisk jordbruk. De bærende 
prinsippene som selskapet jobber etter, skal 
nå inspirere en ny generasjon.

Weleda har åtte biodynamiske hager som 
utgjør kjernen i selskapets produktutvikling, 
og de gir opphav til flere hundre ulike plan-
teråmaterialer som brukes i naturlegemidler 
og hudpleieprodukter. 

Gjennom disse hagene jobber Weleda for 
å skape så mye biologisk artsmangfold som 
mulig, blant annet gjennom nydyrking av 
plantearter og beskyttelse av truede, ville 
bier. De samarbeider også aktivt med lokale 
bønder for å engasjere flere.

Selskapet ble grunnlagt av den kjente, 
østerrikske antroposofen Rudolf Steiner og 
den nederlandske legen Ita Wegman i 1921. 

Med på laget var også den tyske kjemikeren 
og antroposofen Oskar Schmiedel, som 
hadde vært elev av Steiner, og sammen skapte 
de den første generasjonen med naturlige 
medisiner og hudpleieprodukter. 

Produktutviklingen i Weleda styres av 
filosofien om at mennesket og naturen er 
svært tett forbundet. De prosessene og stof-
fene som naturen bruker for å styrke, pleie og 
reparere seg selv, kan derfor også brukes for 
å skape en effektiv og naturlig hudpleie – for 
mennesker. 

Alle ingrediensene som inngår i pro-
duktene blir enten dyrket og fremstilt 
av Weleda selv, eller gjennom partner-
skap med bønder, destillerier og andre 
som jobber ut fra biodynamiske 
prinsipper. 

Biodynamisk jordbruk har 
mye til felles med økologisk 
jordbruk, men er basert på idéene 
til Rudolf Steiner, og har derfor et 
esoterisk eller åndelig aspekt som vi 
også kjenner fra antroposofien. 

Metoden tar ikke bare avstand 
fra kunstgjødsel og andre syntetiske 
plantevernmidler, men ser på jord-
bruket i et helhetlig eller holistisk 
perspektiv. 

Man jobber med solens kraft og de ryt-
miske prosesser, ut fra idéen om at døgn-
rytmer, månerytmer og årstider virker inn 
på hvordan vekster gror. Man er opptatt av 
planetenes posisjoner på himmelen, og lar en 
astronomisk kalender styre tidspunktene for 
når man skal så og høste inn. I det biodyna-
miske jordbruket er det også vanlig å bruke 
homøopatiske preparater i komposten.

Prinsippet er å dra nytte av hva naturen 
gir, på en gjennomtenkt og etisk måte. Det 

gjelder ikke bare for planteproduksjonen og 
produktinnholdet i seg selv, men for samt-
lige som er involvert i forsyningskjeden. 

– Den generelle bærekraftstankegangen 
har gjennomsyret hele selskapet siden 

starten. Jeg vil si at Weleda var litt 
av en pioner på dette feltet, allerede 
så tidlig som i 1921. Likestilling er 
også en del av Weledas opprinnelige 
bærekraftstankegang, og kvinner 
ble løftet til ledende stillinger i 
selskapet helt fra starten. Weleda 
har vært bærekraftig lenge før dette 
ordet ble oppfunnet, og jeg ser det 
som en stor del av vår vekst og 
suksess, uttaler Anders Tengelin, 
nordisk administrerende direktør 
i Weleda. 

100 år med bærekraftig hudpleie

Weleda er et idédrevet selskap som utvikler og 
produserer naturlige og økologiske hudpleieprodukter. 
Hovedkontoret ligger i Sveits, og nå fyller de 100 år.

Et utvalg bestselgere fra Weleda.
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Med røtter tilbake til 1940-tallets 
Paris, er Sothys en tredjegenerasjons 
familiebedrift. Nå fyller det profesjo-
nelle, franske hudpleiemerket 75 år.

Tekst: Kristine Rødland

Sothys ble etablert i 1946 som en hudpleiesa-
long i fasjonable rue du Faubourg Saint-
Honoré i Paris. Grunnleggeren var dr. Max 
Hotz, som var utdannet innen medisinsk 
biologi, og utviklet kosmetikkprodukter for 
salg i salongen. 

Etter andre verdenskrig var dr. Hotz blant 
annet opptatt av å finne frem til formulerin-
ger som kunne lindre og helbrede brannsår. 
Han fant også opp verdens første konsen-
trerte og plantebaserte serum, som ble pakket 
i forseglede ampuller.

I 1966 ble Sothys overtatt av familien Mas, 
som fortsatt eier selskapet i dag. De flyttet 
hovedkvarteret til den brosteinsbelagte, lille 
byen Brive – som også er deres hjemby – i 
den naturskjønne Corrèze-regionen sør-vest 
i Frankrike. 

Med 75 års erfaring og en stor internasjo-
nal markedsandel er Sothys en ledende leve-
randør av profesjonelle hudpleieprodukter, og 
ledes i dag av Frédéric og Christian Mas, som 
er tredje generasjon i familien.

I Norge ble Sothys først introdusert på 
markedet på 1980-tallet under selskapet 
Biovital og familien Greslingås. Siden 2010 
har agenturet vært drevet av Cosmenor, som i 
dag holder til i Asker. 

– Vi har rundt 80 godt etablerte forhand-
lere spredt utover hele norgeskartet, og er 
hovedmerke ved tre offentlige hudpleieskoler 
samt samarbeidspartner med Imageaka-
demiet, som er Norges eldste fagskole for 
makeup-artister.

Sothys Paris er et merke for profesjonelle 
hudpleieklinikker, og har et bredt utvalg 
med mange forgreninger som ansikt, kropp, 
sminke, cosmeceuticals, produkter til herre, 
solpleie med mer. Vi i Cosmenor er opptatt 
av å styrke hudpleierens posisjon i markedet, 
og produktene selges derfor kun av fagfolk og 
salonger, sier faglig leder Therese Mikalsen i 
Cosmenor.

Helt siden 1946, da dr. Hotz begynte å 
utvikle hudpleieprodukter tilpasset den enkel-
tes behov, har Sothys vært opptatt av å være 
helt i front innen skjønnhetsforskningen. 

– Ved å trekke på universitetsmiljøer 
i Frankrike, særlig Université de Limo-
ges sin avdeling for «grønn kjemi», har Sothys 
kunnet patentere en rekke planteekstrakter og 
komplekser til deres ulike serier. 

Alle produktene fremstilles i Frankrike, i 
Sothys sine egne produksjonsfasiliteter som 
er underlagt de strenge GMP-retningslinjene. 
Det er et kostbart system for kvalitetskon-
troll (Good Manufacturing Practice) som ikke 
er pålagt kosmetikkbransjen, men som likevel 
benyttes for å sikre alle steg i prosessen. 

Det omfatter blant annet strenge hygiene-
tiltak, 100 prosent sporbarhet på råvarer og 
hele produksjonsprosessen, toksikologisk og 
farmasøytisk testing av råvarer og ferdigstilte 
produkter, samt en rutine for tilbakekalling 
og overvåkning av produktene på markedet, 
forklarer Therese Mikalsen.

I 1989 etablerte Sothys sitt eget 
forsknings- og utviklingssenter (Soredec), 

Vital jubilant
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som fremdeles er i 
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og daværende president Jacques Chirac 
klippet snoren under åpningen. Her dannes 
grunnlaget for vitenskapelige nyvinninger for 
merkevaren, og i tillegg har Sothys en egen 
botanisk hage.

– Styreformann Bernard Mas har siden 
2006 jobbet for å dyrke frem Les Jardins 
Sothys. Den botaniske hagen dekker et 
område på fire hektar, og ligger i et beskyttet 
naturreservat i Corrèze-regionen. Her kan 
man oppleve et stort antall lokale planter i et 
vakkert utformet landskap. Hagen har blitt 
et symbol på Sothys sin holdning til natur og 
bærekraft, og som ansvarlig produsent, sier 
Therese Mikalsen. 

Les Jardins Sothys har også blitt en 
viktig ressurs for Sothys sine forskere. 

– Et eget team jobber med det rike planteli-
vet for å finne nye, interessante virkestoffer 
og aktive ingredienser til produktene. De 
samarbeider med mange lokale produsenter 
for de økologiske råvarene, som gjerne utvin-
nes med manuell innhøstning.

Det er også mulig å besøke hagen som 
privatperson når verden åpner igjen. Det 

arrangeres gjerne konserter og turer med 
varmluftballong, og du kan spise en god lunsj 
eller middag i hagens utmerkede restaurant, 
som også står i Michelin-guiden, tipser The-
rese Mikalsen fra Cosmenor.

Et utdrag av sortimentet i 1968.

2005: Flaggskip-salongen L’Institut 

Sothys åpnes i New York

2006: Les Jardins Sothys 

åpnes i Corrèze

Sothys-gruppen
Siden 1966 har Sothys-gruppen utviklet og distribuert skjønnhetsprodukter 

via merkene Sothys, Bernard Cassiere og Beauty Garden. Produktene selges i 

120 land, og mer enn 80 prosent av produksjonen går til eksport. 

Sothys-gruppen har 570 ansatte over hele verden og 330 ansatte i Frankrike, 

der hovedkvarteret ligger i den lille byen Brive. Navnet er inspirert av en egyp-

tisk gudinne som omtales Sothys, Sothis, Sopdet eller Sôpdit.

Fasade fra 1960-tallet.

Les Jardins Sothys byr på et stort antall lokale planter i et vakkert landskap.

Sothys anno 2021.

I april lanserte 
Sothys nye 

og silikonfrie 
foundations 

med mer enn 80 
prosent naturlige 

ingredienser.
Styreformann 
Bernard Mas.

KOSMETIKK 2 2021 | 41



Som den første i sitt slag, åpner 
Christian Dior et boutique-konsept 
med dufter, hudpleie og tilbehør 
på Steen & Strøm. Dette blir et 
landemerke for alle som er opptatt 
av skjønnhet, og et lite Paris midt i 
Oslo! 

Tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Steen & Strøm bygger om sin førsteetasje til 
en Beauty Hall, hvor Dior lanserer noe helt 
nytt i Skandinavia. Et område på 64 kvm 
med fransk, sofistikert innredning, eksklusivt 
vareutvalg og topptrent personale som gir en 
personlig kundebehandling, slik som luksus-
bransjen kan til fingerspissene.

Det lanseres de mest eksklusive duftserier, 
som i Avenue Montaigne i Paris og på Har-
rods i London, og kundene får oppleve en 
helt fantastisk service. For å lede merket frem 
i Norge, er det hentet inn en Store Manager 
som har bygget opp Christian Dior i Qatar, 
og som har lang erfaring fra high-end butikk-
drift i Midtøsten.  

Å bli forført til å skjemme seg bort, er en 
kunstart. Dior har planlagt Oslo-lanseringen 
i flere år, og har høye forventninger. 

Konseptet er utarbeidet for at både menn 
og kvinner skal føle seg spesielle. De tas 
med på personlige konsultasjoner om hud, 
makeup og duft, utført av erfarne medarbei-
dere som kjenner det lokale markedet. Hud-
pleiebehandlinger tilbys i et eget kabinett. 
For første gang presenteres kvalitetsduftene 
fra Maison Christian Dior i Norden, sammen 

med duftlys, såper og kroppskremer som gir 
muligheter for en chic hjemmestil. 

Dior handler om estetikk og drømmer, noe 
som vises i «art of gifting» – en rituell måte å 
pakke inn gaver på. «Attention to details» er 
et annet stikkord for en luksuriøs handleopp-
levelse. 

Interiøret er tegnet av motehusets arkitek-
ter med Diors fargekoder og designelementer. 
Atmosfæren er lys, med noble materialer 
som marmor og utstuderte detaljer i sort 
lakk. Det fremvises filmer av kolleksjoner og 
Dior-effekter stilles ut. Ideen er å skape en 
varm atmosfære så man føler seg velkommen, 
samtidig som det er mye spennende å se på.

Steen & Strøm er «hjørnesteinen» i 
Promenaden-området, og et landemerke med 
en historie som strekker seg mer enn 220 år 
tilbake. 

– Det er vi stolte av, og nå relanserer vi 
magasinet for å kunne skrive mer historie i 
tiårene fremover. Vi skal fortsette å være det 
ledende motehuset i Norge, og et hjem for 
både lokale og internasjonale merkevarer og 
designere. Ambisjonen med oppgraderingen 
er å tilby en mer internasjonal standard, med 
blant annet Skandinavias råeste skjønnhets- 
og velværeavdeling. 

I tillegg til at Dior Beauty endelig åpner 
dørene til en egen butikk i Norge, så satser 
Fredrik & Louisa på å tilby et vareutvalg som 
er unikt i norsk sammenheng. Blant annet 
vil det åpne en egen skjønnhetsavdeling for 
menn, en kategori som vokser raskt interna-
sjonalt, fremhever Kaia Kongsli, markedssjef i 
Promenaden Management.

� BUTIKK

OSLOS NYE BEAUTY HALL

Dette er luksus! Interiørdesignet er i aller siste skrik, og ligger ikke langt unna 
Paris og London, eller Midtøsten. 

Den eksklusive «parfymefamilien» Le Vestiaire des 
Parfums fra Yves Saint Laurent kommer også til  
Steen & Strøm.

Diors kolleksjon med 
silkeskjerf er å finne i det 
nye konseptet, sammen med 
solbriller.

En annen samarbeidspartner i det nye skjønnhets-
universet er Fredrik & Louisa.
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Visste du at Christian Dior hadde 
sine overtroiske sider, og var fasci-
nert av tarotkort? Til sommerens 
haute couture-kolleksjon har mote-
huset grepet fatt i nettopp dette 
elementet.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Inès Manai/Parfums Christian Dior

Hele stemningen i kolleksjonen var som hen-
tet fra renessansens store kunstverk. Noen av 
modellene bar vakre tiaraer på hodet, mens 
andre hadde hatter med små slør som dekket 
halve ansiktet. 

For å matche denne litt mystiske stilen, 
skapte Peter Philips, Creative and Image 
Director for Dior Make-Up, en myk og svært 
naturlig makeup-look. 

Huden ble fuktet og preparert etter alle 
kunstens regler med produkter fra Dior. 
Brynene ble formet og børstet oppover, og 
øynene ble delikat fremhevet i en blek og 
skinnende nyanse av gull. 

Den gylne øyeskyggen ble diskret lagt på 
øyelokkene og inn mot øyekroken, der den 
ble forsterket ved hjelp av en lett fuktet 
pensel. Resten av makeupen var veldig ren 
og subtil, og på leppene ble det kun brukt 
en transparent og fuktende leppepomade. 

MYSTISK 
SKJØNNHET

� TREND
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ECOTOOLS
EcoTools® lanserer verdens første 100 % 
biologisk nedbrytbare sminkesvamp. 
En revolusjon innen sminkeverktøy, 
da Bioblender er laget med kun fem 
nedbrytbare ingredienser for å unngå 
ekstra avfall. Fra du putter svampene 
i komposten eller planter dem i jorda 
tar det 160 dager til de er fullstendig 
nedbrutt. De passer bra for sensitiv hud 
og er dermatologisk testet. Kommer i tre 
ulike varianter – for ansiktsrens, kropp-
srens og sminkepåføring. 100 % vegansk 
og cruelty-free (veil. pris fra kr 95).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

HAIR RITUEL BY SISLEY
The Cream 230 er et nytt og varmeaktivert 
produkt som beskytter og gjenoppretter 
håret.  
Varmeverktøy er populære, men bruker 
man de ofte vil hårfibrene svekkes og 
håret mister sin vitalitet. The Cream 230 
forsegler og reparerer håret slik at hår-
fibrene blir blanke og sunne, og for første 
gang forsterkes denne effekten av varme. 
Produktet påføres før bruk av varmeverk-
tøy, og danner et beskyttende skjold opp 
til 230 grader (veil. pris kr 890/150 ml).

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

PRIORI
Priori Adaptive Skincare introduserer nye produkter basert på 
R-Spinasome, den mest kraftfulle grønne teknologien som 
finnes. Det er en «game-changer» i markedet, og klinisk bevist 
å levere eksepsjonelle resultater for hudens fasthet, rynker, 
utstråling/glød og fuktighet. Velg mellom The Ultimate Day 
Crème (50 ml), The Ultimate Night Crème (50 ml) og The 
Ultimate Eye Crème (15 ml).

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

PRIORI
TETRA fx251 Sunscreen Lotion Broad Spectrum SPF 50 er 
en oppgradert solkrem for ansikt, et alt-i-ett-produkt som 
passer alle hudtyper og hudtoner. Kremen gir full beskyttelse 
mot eksponering for sol, forurensning, skadelig 
stråling og stress, og kan brukes sammen med 
TETRA Lip Shield Broad Spectrum SPF 20, 
som er en helt ny leppe-
pomade. Her får du den 
ultimate beskyttelsen både 
utendørs og innendørs, 365 
dager i året. 

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

BARE MINERALS
MINERALIST Lip Gloss-Balm er 
en skinnende lipgloss og nærende 
balm i ett. Med sin veganske formel 
er den uimotståelig behagelig på 
leppene uten at den blir klebrig. Få 
den rene, naturlige fargen du ønsker 
med den fuktighetsgivende følelsen 
av en balm. Den er utviklet med 
bærekraftig, kaldpresset fruktolje, 
finnes i 15 nyanser, og er klinisk bevist 
å gi opptil 50 % glattere lepper på en 
uke (veil. pris kr 299).

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

COOLA
En liten heads up – den økologiske Ocean Salted Sage Scalp 
& Hair Mist SPF 30 er til både hodebunn og hår, og beskyt-
ter de plassene man ofte glemmer. Den vannresistente 
sol-misten tynger ikke håret og etterlater det ikke fett, og 
har en duft av hav. Produktet 
inneholder fargebeskyttende 
ingredienser og motvirker derfor 
også UV-relatert avfarging. 
SPF i hårpleien er uhyre viktig, 
og beskytter både selve håret, 
hårfestet og hodebunnen (veil. 
pris kr 459/60 ml).

HEXA AS
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
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MARIA ÅKERBERG
Neck & Décolletage Cream er en utjevnende krem for hals 
og dekolletage. Den har en rik konsistens som trekker godt 
inn i huden, og er spesielt laget for moden hud som trenger 
å strammes opp. Bakuchiol (retinol) fra planten babchi (pso-
ralea corylifolia) stimulerer hudens kol-
lagenproduksjon og øker fuktnivået slik at 
fine linjer og rynker blir mindre markerte.
Kremen inneholder også antiseptisk 
gulrotfrøolje og neroliolje som roer ned 
sensitiv hud. Sammen med olibanumolje 
virker gulrotfrøoljen også oppstrammende, 
og øker elastisiteten i huden (veil. pris kr 
399/50 ml).

Isaksen & Co AS
Tlf: 55 98 20 00
post@mariaakerberg.no

DIBI MILANO
The Gold – Gold Youth Mask er en luksuriøs maske formulert 
med biokonjugert gull, et kompleks bestående av rene gull-
partikler og peptid 9. Masken inneholder også peptid 34, kjent 
for å fremme den naturlige produksjonen av kollagen og gjøre 
huden sterk og ungdommelig. Den er beriket med rent gull 
som gir huden din en naturlig og frisk glød. 
Masken lukter nydelig og føles deilig i konsistensen. Den 
påføres i et tynt lag på ansikt, hals og 
bryst og skal virke i 15-20 minutter før 
den renses av (veil. pris kr 1450/50 ml).

Armonia Beauty AS 
post@armoniabeauty.no

BAYLIS & HARDING
Sommerlige håndsåper fra kolleksjonen Royale Garden. 
Inspirert av vakre, majestetiske blomsterhager i England, både 
når det kommer til duft og design. Milde og delikate dufter 
av blomster med fruktige toner. Med sitt klassiske og vakre 
design blir håndsåpen en fin interiørdetalj i hjemmet, enten på 
badet eller på kjøkkenet (veil. pris kr 49/500 ml).

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

SOTHYS PARIS
Nye formler, uten silikon! Sothys lanserte i april to nye 
foundation-typer med mer enn 80 % naturlig innhold. Teint 
Jeunesse har en forebyggende, 
løftende og glødende effekt. 
Teint Detox Energie™ avgifter, 
reduserer porer og matter. Begge 
kommer i ti nyanser, og selges 
kun via profesjonelle salonger. 
Dette er produkter som er i 
grenseland mellom hudpleie og 
makeup (veil. pris kr 475/30 ml).

Cosmenor AS
Tlf: 22 20 99 90
post@sothys.no

DIBI MILANO
Hydra Perfection Extreme Moisturising Concentrate vil 
umiddelbart slukke hudens tørst etter fuktighet med sine 
intense fuktighetsgivende egenskaper. Denne fuktbomben 
av et serum er et must i vinter-
månedene, men vil holde huden 
perfekt fuktet alle årstider 
igjennom. Passer alle hudtyper 
og aldre, og inneholder dessuten 
hyaluronsyre som vil gi en anti-
age effekt. Påføres på godt renset 
hud, morgen og kveld (veil. pris kr 
710/30 ml).

Armonia Beauty AS 
post@armoniabeauty.no

DR. SCHRAMMEK
Ageless Future – økt energi og antirynke til huden. Serum, 
dagkrem og nattkrem utsetter aldringsprosesser og gir en 
sterkere hud med fornyet vitalitet og økt spenst. 
Aldringstegn forebygges av innovative ingredienser som 
signal-lipider fra stamceller, phyto-østrogen og antioksidant-
er. Huden får økt spenst, glød og vitalitet. 
Aktive virkestoffer stimulerer cellenes 
regenereringsprosess og produksjon av 
energi og kollagen. Energien i hudcellene er 
selve fundamentet for hudens funksjoner og 
styrke. Økt energitilførsel med 
Ageless Future er med på å ut-
sette hudens aldringsprosesser 
(veil. pris fra kr 745).

Dermelie AS
post@dermelie.no
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NSI 
Rubber Base er en foundationgelé som ingen andre. Du kan 
legge den tynt eller bygge apex og styrke den naturlige neglen 
med enkel påføring av denne soak-off geléforsterkningen på 
flaske. Når du er ferdig med å bruke Rubber Base, har du den 
perfekte basen for negledesignet ditt. Bruk den alene med seal 
over, 3D design eller legg over en Polish Pro farge for et lakkert 
utseende. Du kan legge den på naturnegl eller en kort tip hvis 
du ønsker det. Mulighetene er endeløse!

NSI Norway
nsiinnorway@gmail.com
nsinorway.no

ADVANCED NUTRITION 
PROGRAMME
Skin Ultimate er et prisvinnende månedsprogram for  
optimal pleie av hud, hår og negler! Premium kosttilskudd i 28 
praktiske dagsdoser som hver inneholder fem ulike kapsler for 
en sunn, jevn og glødende hud. Pakken inneholder grunn-
leggende kosttilskudd som omega-3, 
antioksidanter og A-vitamin sammen 
med biotin og astaxanthin som styrker 
hår og negler, og furubarkekstrakt og 
CoQ10+ som jobber mot pigmenter-
ing. Avanserte ingredienser som spiller 
hverandre gode (veil. pris kr 1285).

Skintific AS
Tlf: 22 57 88 00
shop@skintific.no

BIOMER 
Linea Nature er en 100 % naturlig linje med 
høy konsentrasjon av aktive ingredienser, 
som består av tre produkter: Antiox Serum 
som blant annet beskytter mot frie radi-
kaler, H2O Cream som gir mye fukt, glat-
ter fine linjer og forsinker aldring, og Solar 
Cream SPF 50+ som blant annet beskytter 
mot UV-stråling og foru-
rensning. En super trio som 
passer alle hudtyper (veil. 
pris fra kr 189/50 ml).

Max Beauty AS
Tlf: 950 41 666
post@maxbeauty.no 

FOTSPECIALISTEN
Ringblom Special er en fantastisk 
fotkrem som motvirker hornhud og 
sprekker med naturens virksomme 
ingredienser som ringblomst, 
bergamott, eukalyptus og kamillen. 
Fotkremen trekker seg godt inn i 
huden og virker deodoriserende. 
Finnes i størrelsene 30 ml, 100 ml og 
500 ml (veil. pris fra kr 85).

Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
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A
Advanced Nutrition Programme/
Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/ Cosmederm 

Methods
AHAVA/Beauty Import
Akileine/Thorsen Biovital
Alex Cosmetic/Max Beauty
Alyssa Ashley/Beauty Import
Amouage/TMC Nordic
Anatomicals/J. Nordström Handels
Andrea/Aspire Brands
Antibac/Thorsen Biovital
Apivita/Dermanor
Aqua Peel/Beauty Products
Aramis/E. Sæther
Ardell/Beauty Products

Ardell/J. Nordström Handels
Ariul/Aspecto
Aurelia Probiotic Skincare/
Dermanor
Australian Native Botanicals/
Elements Group
Azzaro/E. Sæther

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

Bellitas/Body Green
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital
B-Feet & Hands/ Cosmederm 

Methods
Bidwell Botanicals/ Cosmederm 

Methods
Bioaroma Essential Oils/
Cosmederm Methods
Bioelements/Cosmederm Methods
Biomer Cosmetics/Max Beauty
Bio-Nature Sugaring/Body Green
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital
Björn Axén/Beauty Import
Bottega Veneta/E. Sæther
Brassybra/Hexa

Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Brow FX/Calma Beauty
Browgame Cosmetics/Dermanor
Bulldog Skincare/ The Hair&Body 

Company
Burberry/E. Sæther
Buxom/Dermanor
By Sophia/NOR Cosmetics

C
Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Elements Group
Caudalie/H.O.B. House of Brands
CaviCide/NeglAkademiet
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Cera/ICON Hair Spa
Charles Worthington/Beauty 
Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christina Aguilera/E. Sæther
Clean&Easy/Beauty Products
Clineral by AHAVA/Beauty Import
CND/NeglAkademiet
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
COOLA Suncare/Hexa
Costume National/TMC Nordic
Cotoneve/Beauty Products
Cutex/E. Sæther

D
Dabaciare Wax/Body Green
Dapper Dan/ICON Hair Spa
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Deonat/J. Nordström Handels
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
DermaPro/Body Green
Dibi Milano/Armonia Beauty
Dikson/ICON Hair Spa
DKNY/E. Sæther
DMK/Hexa
Donegal/Body Green
Donna Karan/E. Sæther
Dr. Dennis Gross Skincare/ Innovell 

Beauty
Dresdner Essenz/Beauty Import
Dr. Hauschka/TMC Nordic
Dr. med. Christine Schrammek/
Dermelie

E
Ecooking/Letsfaceit Nordic
EcoTools/Aspire Brands
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/ H.O.B. House of 

Brands
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Taylor/E. Sæther
Éminence Organic Skin Care/
Innovell Beauty
Enerpeel/Cosmederm Methods
Escada/E. Sæther
Exuviance/HBS Nordic 

F
Famous Names/NeglAkademiet
FeetForm/Thorsen Biovital
Fenty Beauty/E. Sæther
Fiberwig/J. Nordström Handels
Filtronic/NeglAkademiet
Flying Wax/Body Green
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
Gigi/Beauty Products

Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Glo Skin Beauty/Cosmedic
Grande Cosmetics/Dermanor
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H
Hair Rituel by Sisley/Sisley
Hanne Bang/Beauty Import
Harmony/Beauty Products
Héliabrine/Thorsen Biovital
Heliocare/HBS Nordic
Hempz Skincare/Body Green
Henné Organics/Hexa
HFL Laboratories/Thorsen Biovital
HiBrow/Calma Beauty
Histoires de Parfums/TMC Nordic
Hive of Beauty/Klinikkshop
Holiday/Dermanor
Hugo Boss/E. Sæther
Hydracolor/Beauty Import

I
IDA WARG/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
iKOU/Skintific
Iles Formula/ H.O.B. House of 

Brands
I Love Beauty by ROSENKVARTS/
NOR Cosmetics
Indeed Labs/NOR Cosmetics
INIKA Organic/Vitalkost
Initio/TMC Nordic
Innopen/Beauty Products
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
Isle of Paradise/Aspire Brands
Italy Waxing/Body Green

J
James Read/Elements Group
Jane Iredale/Skintific
Jett Plasma/Cosmederm Methods
JJDK/Beauty Import
John Frieda/E. Sæther
John Varvatos/E. Sæther
Jorgobé/Elements Group
Juicy Couture/E. Sæther
Jurlique/TMC Nordic
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K
K18/Verdant
Kalahari/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & Co
Kelemata PL3/Isaksen & Co
Kelemata PL3/Beauty Import
Kent Brushes/Beauty Import
Kerstin Florian/ KFI Spa  

Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
Kolokrem/Beauty Import
KVD Beauty/E. Sæther

L
LaBeeby/Klinikkshop
Laboratory Perfumes/Aspecto
Lacoste/E. Sæther
Ladyinwhite/NeglAkademiet
La Florentina/Beauty Import
La Prairie/E. Sæther
Lash Addict/Cosmederm Methods
Lash FX/Calma Beauty
Lash Perfect/Calma Beauty
LashUS/NeglAkademiet

Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Lepo/Beauty Import
Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
Ling/H.O.B. House of Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
Living Proof/ICON Hair Spa
LORAC/Letsfaceit Nordic
L’Oréal Professionnel/ Thorsen 

Biovital
LovaSkin/Dermanor
Lumene/E. Sæther
Luscious Lips/Cosmederm Methods
Lytess/Beauty Products
Löwengrip/Dermanor

M
Mádara/Elements Group
Mad Hippie/Aspecto
Marc Jacobs/E. Sæther
Maria Åkerberg/Isaksen & Co
Marina Miracle/Marina Miracle
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
Mavala/Beauty Import
M-Ceutic/Skinthal
Michael Kors/E. Sæther
Micro Cell/Beauty Import
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Milluminate/Axion Distribution
Mini Mani Moo/ J. Nordström 

Handels
Miss Kay/Beauty Products
Mitchum/Beauty Import
Miu Miu/E. Sæther
Montagne Jeunesse 7th Heaven/
Beauty Import
Mr & Mrs Tannie/Dermanor
Mugler/E. Sæther

N
NADplus+/Beauty Products
NailLux/Klinikkshop
Nair/Aspire Brands
Nappa/Body Green
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
Natures Way/Body Green
Needling System/ Cosmederm 

Methods
Neess/Body Green
Neostrata/HBS Nordic
Nilens Jord/ICON Hair Spa
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Nordic Superfood/ H.O.B. House of 

Brands
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

O
Ole Henriksen/E. Sæther 
Olivarrier/Aspecto
O&M/ICON Hair Spa
OMG/Beauty Products
Opera LED Mask/ Cosmederm 

Methods
OSKIA/Elements Group
Oway/ICON Hair Spa

P
Pahi/ICON Hair Spa
Parfums de Marly/TMC Nordic
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
PCA Skin/HappySkin
Perlier/Isaksen & Co
Perricone MD/TMC Nordic
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip Kingsley/TMC Nordic
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/ Letsfaceit 

Nordic
PodoTronic/Body Green
Polygel/Body Green
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
PRX-T33/Cosmederm Methods
Purasana Superfoods/Vitalkost
Purebeau/Beauty Products
Purebeau Fibroblast/Beauty 
Products

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
Raww Cosmetics/Vitalkost
Raz Spa/H.O.B. House of Brands
R+Co/Verdant
Real Barrier/J. Nordström Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific 
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
RevitaLash/H.O.B. House of Brands
Revlon/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
Sandy Wax/Body Green
Sara Happ/NOR Cosmetics
Sarah Jessica Parker/Beauty Import
Saules Fabrika/Body Green
Savex/Beauty Import
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
Sie-Depil/Body Green
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Sienna X/Beauty Import
Sisley/Sisley
SLA/Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products
Skintechnologies/Axion Distribu-
tion
Smith & Cult/Dermanor
SOFT CLOUD/Axion Distribution
Sothys Paris/Cosmenor
Spa Find/Thorsen Biovital
Spin Roll-On/Beauty Import
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Star Design Furniture/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
Stern bartevoks/Beauty Import
Strictly Professional/Body Green
Sunkissed/Aspire Brands
Supracor Spacells/Aspecto
Supre Tan/Body Green

Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T
Tangle Teezer/Aspire Brands
Tan-Luxe/Aspire Brands
Tanning Essentials/Body Green
Tebiskin/Cosmederm Methods
Terzi Italia/Body Green
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The Knot Dr./ICON Hair Spa
The Ordinary/Dermanor
The Organic Pharmacy/TMC 
Nordic
Therapie Roques O’Neil/Aspecto 
Tiffany & Co./E. Sæther
Titania kortevare/Beauty Import
Tokyo Matsuge/ J. Nordström 

Handels

Tommy Hilfiger/E. Sæther
Toppik/ICON Hair Spa
True Organic of Sweden/ Letsfaceit 

Nordic

U
Umbro/Beauty Import

V
V76 by Vaughn/Verdant
Van Gils/E. Sæther
Veoli Botanica/Beauty Products
Vinylux/NeglAkademiet
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal
VMV Hypoallergenics/ Innovell 

Beauty

W
Wax-It/Body Green
Wax:one/NeglAkademiet

We Love the Planet/
NOR Cosmetics
Wet n Wild/Letsfaceit Nordic
When/HappySkin
Wild Nutrition/Letsfaceit Nordic
WiQo Med/Cosmederm Methods

X
Xanitalia/Skintific

Y
Yerka/Beauty Import
Youngblood/H.O.B. House of 
Brands
Yours Stamping/NeglAkademiet
Y.S. Park/ICON Hair Spa

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

Armonia Beauty AS
Tømmerfaret 7
1414 Trollåsen
Tlf: 974 21 139
post@armoniabeauty.no
armoniabeauty.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

Axion Distribution AS
Nye Sandviksveien 5
5003 Bergen
Tlf: 957 86 533
kyrre@axion.no
axion.no

Beauty Import AS
Raglamyrveien 21
5536 Haugesund
Tlf: 982 56 488
ordre@beautyimport.no
beautyimport.no

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

Body Green AS
Vollsveien 13C
1366 Lysaker
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no

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
Fax: 66 77 55 66
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
info@elementsgroup.eu
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



KOSMETIKK 2 2021 | 49

VIL DU VÆRE MED I 
MERKEVARE- OG 

LEVERANDØRREGISTERET?
Ta kontakt med Kristine Rødland på 

909 65 259 eller mail
krrodland@gmail.com 

for prisoversikt.

�

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

H.O.B. House of Brands / OBC 
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 932 38 488
lsc@hob-as.com
hob-as.com

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

Marina Miracle
Bjørnsons vei 6A
3117 Tønsberg
Tlf: 940 21 900
info@marinamiracle.com
marinamiracle.no

Max Beauty AS
Austbøvegen 15B
5542 Karmsund
Tlf: 950 41 666
post@maxbeauty.no
maxbeauty.no
alexcosmetic.no
biomercosmetics.no

NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo
Tlf: 23 25 36 36
Fax: 23 25 36 40
post@neglakademiet.no
neglakademiet.no

NOR Cosmetics AS
Aslakveien 14E
0753 Oslo
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

NSI Norway
Glengsgata 32 
1706 Sarpsborg 
Tlf: 952 75 243
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

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

TMC Nordic A/S
Transformervej 8
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf: +45 4565 5555
info@tmcnordic.com
tmcnordic.com
Kontaktperson Norge:
Trine Wennberg
trwe@tmcnordic.com
Tlf: +47 952 68 225

Verdant AS
Storebotn 67
5309 Kleppestø
Tlf: 56 15 68 00
post@verdant.no
verdant.no

Vitalkost AS
Wirgenes vei 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
post@vitalkost.no
vitalkost.no
pureyou.no



� GJESTEN

SARA ELISE FORSELL
Innehaver av Sara’s Nailfashion og NSI Norway

Hva har du på gang i salongen?
– Vi har nylig fått to nye negledesignere 

som har begynt hos oss, så det er spennende 
å se om det blir en suksess. 

 
Hvordan kom du inn i bransjen?

– Jeg har alltid likt negledesign, siden 
helt ung alder. Det var det kreative som var 
spennende, sammen med form, teknikk og 
farge. Ikke minst var jeg fascinert av hvor 
mye dette gjør en kvinne glad. 

Jeg husker at jeg hver dag gikk en omvei 
forbi en neglesalong før jeg skulle ta bussen 
hjem, bare for å få et glimt av hva de gjorde. 
Jeg begynte å spare opp penger til kurs som 
14-åring, og har jobbet i salong siden. 

Jeg er instruktør, og har tatt negleutdan-
nelse i Norge og Polen. Opp gjennom årene 
har jeg vært med på mange konkurranser, 
både norske og internasjonale, og jeg kom-
binerer salongdriften med en artistkarriere. 

Bransjen er stadig i utvikling med pro-
duktnyheter og flere arbeidsmuligheter, så 
jeg ser lyst på fremtiden! 

Hvilke produkter og behandlinger etterspørres 
mest av dine kunder?

– Det går mest i akryl- og gelénegler, men 
vi gjør mye vipper og gelélakk også. Vi star-
tet nylig med vippeløft og brynslaminering 
etter å ha fått mange spørsmål fra kunder, 
og er veldig godt fornøyd med det.  

Ser du noen nye trender vi bør merke oss?
– Hos oss er det mye frihåndsdesign akku-

rat nå, og pastellfarger.   

Hvilke varemerker har du valgt å ta inn og 
hvorfor?

– Jeg selger NSI negleprodukter, og er 
leverandør av disse produktene i Norge. De 
har en stødig produktlinje og kommer alltid 
med nyskapende idéer, samtidig som de 
jobber tett med negledesignere og teknikere 
for å lage produkter som gjør hverdagen let-
tere for oss. De har også veldig lang erfaring 
innen produktkjemi. 

Til sluttkunder selger vi Infinite Shine-
lakker fra OPI samt en del Depend-produk-
ter. Vi selger også duft- og massasjelys fra 
Klinta, som er et vegansk merke fra Sverige. 

Hva er viktig for å lykkes i bransjen?

– Tålmodighet, selvutvikling og kunden i 
fokus! Bli først god på en spesifikk behand-
ling eller teknikk, før du starter med noe 
nytt. 

Hva er dine personlige favorittprodukter og 
behandlinger?

– Jeg elsker negler! Det er det jeg bren-
ner for, og jeg personlig tilbyr bare det i 
salongen, sammen med å holde neglekurs. 
Så det får bli min personlige favoritt, både 
å få gjort negler på meg selv, legge negler på 
andre, og lære bort å legge negler. 

Favorittproduktene mine til å legge negler 
er NSI, men om jeg skal være mer spesifikk 
akkurat nå, må det bli de nye Rubber Base-
produktene. 

– NSI Rubber Base kan brukes til enkel 
forsterkning av neglen, og du kan legge 
en lav apex for litt ekstra holdbarhet. 
På grunn av ekstra styrke er foundati-
ongeléer ideelle for å brukes til naturlige 
negler, overlay og skulpturering. Den 
kan «soakes» lett av, og er skånsom for 
naturneglen, sier Sara Elise Forsell.

Sara Elise Forsell kombinerer salongdrift og kursvirk-
somhet i Sarpsborg med en karriere som artist.
Foto: Kine Jensen / Makeup: Inger Fossum Kaggerud

Klinta duft- og massasjelys 
tilbys også i salongen.

Til sluttkundene selger hun blant 
annet OPI Infinite Shine. Det 
går nå mye i pastellfarger.
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HUD · NEGLER · HÅRPatentert & 
prisvinnende

vegansk 
skjønnhets-

tilskudd

Reverserer hudaldringen opptil 15 år – Helt naturlig!  |  ANTI-AGE INNENFRA 

FOR ALLE HUDT YPER

89% økt hudelastisitet*
30% reduksjon fine linjer og rynker*

13% sterkere og tykkere hår*
Sterkere negler*

*Studieresultat som vist mot placebo. Studieresultater kan variere fra person til person. Les mer på neste side.

TRYGGHET 
Det er brukt forsknings- og utviklingskostnader til over 15 millioner euro på 
BioSil, og produktet har vært 25 år på det internasjonale markedet.

KUN ETT VIRKESTOFF 
BioSils virkestoff er Kolinstabilisert ortokiselsyre.

STIMULERER FIBROBLASTENES KOLLAGENPRODUKSJON 
I fibroblasten er det ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl 
oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.

FORSKET FREM
BioSil er forsket frem av en professor i medisinsk mikrobiologi på 
universitetet i Antwerpen, Belgia.

VEGANSK 
BioSils virkestoff er laget av silisium som er utvunnet av grundig renset 
sand og farmasøytisk grad kolinklorid – i Belgia.

PRISVINNENDE 
BioSil har vunnet 17 priser på 12 år. TEST BIOSIL 

GRATIS!
SE ANNONSENS 
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NORSKE 
VINNERE

E N VA N E DA N N E N D E M A S C A R A F R A JA PA N

Med sin smale og halvmåneformede børste bøyes og forlenges vippene ved hjelp av en miljøvennlig fiberformel 

beriket med et næringsrikt ekstrakt fra grønn te og sakura (japansk kirsebær). Den effektive børsten finfordeler 

fiberformelen rundt hvert vippehår og reduserer klumper. Vippene bøyes, forlenges og får mer volum med ett 

enkelt strøk. Mascaraen sitter hele dagen, drysser ikke, er klumpefri og fjernes enkelt med varmt vann.

Tokyo Matsuges formel er parfymefri og inneholder ikke parabener, lateks, mineraloljer eller silikoner.

”Innehåller bland annat 
näringsrikt extrakt från grönt 
te samt majsfiber som ger 
suverän förlängning. Sitter 
i vårt och torrt, tvättas bort 
med varmt vatten och är 
testarnas mesta favorit.” 
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