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”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.”

Jan Thomas
SENZIE
KONFERANSEN

E N VA N E D A N N E N D E M A S C A R A F R A J A P A 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.
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Biosil® har blitt kåret til ett av de åtte beste skjønnhetsproduktene gjennom tidene av Huffington Post!

“BioSil er det ultimate
fundamentet for hud
innenifra!”

S

elskapet bak BioSil har brukt 15 millioner
euro på forskning og utvikling. BioSils effekt
er dokumentert via studier som følger gullstandarden i medisinsk forskning, randomiserte placebokontrollerte dobbeltblindede kliniske studier.

Elisabeth Lein Oksvik
-Eier av Beths Beauty Center AS

SUPER

RESPONDER

NORMAL

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

SLOW

Fra 6 til 8 måneder for å
begynne å se og merke effekt

RESPONDER

BioSil distribueres og markedsføres i Norden av
klinisk ernæringsfysiolog Tina Helen Hamelten

Vinner av 17 priser fra 2008-2020

BioSil®- ch-OSA Advanced Collagen Generator®

BioSil er et revolusjonerende skjønnhetstilskudd
som er utviklet av Dirk Vanden Berghe, professor i
medisinsk mikrobiologi ved universitetet i Antwerpen, Belgia. BioSil har vært på det internasjonale
markedet i over 25 år og har ca. 1,3 millioner daglige
brukere.

Klinisk dokumentert:

Kvinne 56 år | Før

Underveis

Se flere bilder og testimonials på
www.biosil.no/testimonials

Tilbakemeldinger fra BioSil-brukere:

Sterkere negler1

Redusert håravfall

89% Økt hudelastisitet1

Reduserer pigmentflekker

30% Reduksjon av fine linjer og rynker1

Betydelig redusert porestørrelse

13% Tykkere og sterkere hår 2

Kraftig reduksjon av mørke ringer under øynene

1: Studiereferanse: Barel et al. Archives of Dermatological Research, Volume 29, 2005. 2: Studiereferanse: Wickett et al. 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).

ioSil er et patentert, klinisk dokumentert
og prisvinnende skjønnhetstilskudd. Det er
vegansk og inneholder ingen form for kollagen.
Det aktive virkestoffet i BioSil er kolinstabilisert
ortokiselsyre.

RESPONDER

B

BioSil® selges i profesjonelle skjønnhetssalonger

B

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

ioSil stimulerer fibroblastenes kollagenproduksjon. I fibroblasten er det enzymene ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl
oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.

Biosil® er fundamentet
...for all hudpleie
...for all hårpleie
...for all neglepleie

H

uffington Post kåret BioSil til ett av de
åtte beste skjønnhetsproduktene gjennom
tidene. Det sier mye om produktets kvalitet og
effektivitet til å gi synlige og merkbare resultater.

TEST
GRATIS!

Se og kjenn
effekten av BioSil®
Epost: post@biosil.no
Tlf: 21 64 54 47
www.biosil.no

Da det var gått ca. 3 mnd var dobbelthaken hos meg stram. Jeg kunne ikke tro det!...
Så fikk jeg hudbehandling hos min venninne og hudpleier Aina Skrøvseth. Hun var også veldig overrasket
over elastisiteten i huden min, så nå har hun og hennes hudpleievenninner startet med BioSil... Så er det
håret... Tykkelsen er tilbake til før graviditeten... Øyevippene mine gror, og neglene gror.
Hvis det er et produkt som jeg kan gå god for er det virkelig BioSil!
LINE FALLA, Organics by Line Falla

Øk omsetningen med prisvinnende BioSil® Se liste over fornøyde forhandlere på biosil.no/forhandlerliste

ÅSANE
MEDISINSKE
KLINIKK

For å bli forhandler, ta kontakt på:

tlf: 21 64 54 47

epost: post@biosil.no

Instagram: @biosil_nordic
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R-SPINASOME® COMPLEX
Ny banebrytende antiage planteteknologi
som forynger huden ved hjelp av solstråler!

EKSKLUSIVT FOR PRIORI ADAPTIVE SKINCARE. VEGANSK.
priori_norge / www.dermanor.no

Den mest kraftfulle GRØNNE TEKNOLOGIEN
- det ULTIMATE for din hud!
Et patentert ekstrakt fra klorofyll celler som er utvunnet fra
sertifiserte organiske spinatblader. En bærekraftig grønn
produksjon eksklusivt for PRIORI som gir de beste resultatene,
med umiddelbare og langtidsvirkende effekter på huden.

THE ULTIMATE
DAY CREME

”Botox-effekt”; umiddelbart
utglattende på mimiske rynker.
Gir en sunn frisk hud.

THE ULTIMATE
NIGHT CREME

Reparerer, fornyer og
gjenoppretter hudcellene i
løpet av natten.

THE ULTIMATE
EYE CREME

”Botox-effekt”; umiddelbart
utglattende på kråketær.
Reduserer poser og mørke
ringer.

RESULTATER
Klinisk dokumentert.
•
•
•
•

Smidigere og fastere hud
Økt fuktighet og glød
Klar og jevn hudtone
Rask reduksjon av linjer og rynker

KOSMETIKK
COVER: JAN THOMAS.
Hår og foto: Liv Frøshaug
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Publisert med tillatelse fra PLAN-B
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LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/

Thank you
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Naturens ressurser styrker
hudens egne ressurser
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GREEN
PEEL
®
The power of nature
Medisinsk utviklet peeling beriket med naturens helbredende
kraft. Bekjemper hudaldring, styrker sensitivisert hud, forebygger
inflammasjoner og akneutbrudd uten uheldig stress.
SCHRAMMEK.NO

“

LEDER

Bransjen vår står aldri stille,
og det er det som gjør den
så fascinerende

Lyspunkter i den mørke årstiden

Ansvarlig utgiver:
KOSMETIKK
Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland
Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA
kosmetikkmagasinet.no
Postadresse:
Solveien 110 C
1162 Oslo
Besøksadresse:
Bernhard Getz gate 3
0165 Oslo
Ansvarlig redaktør:
Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Gjesteskribenter:
Gunnhild Bjørnsti
Marina Elisabeth Engervik
Stine Ankerstjerne
Annonser:

Kristine
Rødland.

Høsten er i gang, og det er full fart i
bransjen. Endelig ser det ut til at vi kan
få en mer normal tilværelse, kanskje til og
med treffes IRL og gå på konferanser og
messer igjen?
Et av høstens lyspunkter blir ganske
sikkert Senzie Konferansen som planlegges
for november, det er da to år siden sist.
På konferansen kan du blant annet la
deg inspirere av Jan Thomas, som vi er
så heldige å ha på omslaget vårt
denne gang. Han er forfriskende unorsk i sin tenkemåte,
og en mesterlig forretningsmann. Vi har intervjuet ham
over fire sider i dette nummeret, der han gir verdifulle tips
og deler sine tanker rundt den
norske skjønnhetsbransjen.
Vi gleder oss også over at den grønne
bransjemessen Natural Health & Beauty
Scandinavia omsider vender tilbake til
MalmöMessan i november. Det er da også
to år siden sist.
Messen er en del av den litt større messen Eco Life Scandinavia, og fokuserer
på naturlig skjønnhetspleie, vitaminer og
ulike typer kosttilskudd. Sjekk annonsen
deres i dette nummeret for å sikre deg en
gratis billett, om dette er noe som passer
inn i ditt konsept.
Vi samarbeider med den grønne bransjemessen, og kommer til å publisere mer

informasjon om utstillere og program på
kosmetikkmagasinet.no når det begynner
å nærme seg, samt sende ut små teasere på
mail.
Så vi håper også at du melder deg til
å motta våre nyhetsbrev med tips og
informasjon fra bransjen. Send oss i så
fall en mail eller sjekk vår Facebook-side,
du er hjertelig velkommen til vårt digitale
univers.
En ny sesong bringer også med seg
noen spennende omveltninger på leverandørsiden.
Mens vi slappet av og koste oss i sommersolen, gjorde Dermanordic (morselskapet til Dermanor) noen spenstige trekk,
og sikret seg aksjemajoriteten i tre norske
selskaper.
Lurer du på hvilke, bør du lese intervjuet
med Henning Nielsen og Reidun Wang
lenger bak i bladet. Men vi kan allerede nå
røpe at det dreier seg om kjente merkenavn innen både hudpleie, livsstil, hårpleie
og duft. Og – de etablerer en ny apoteksdivisjon igjen!
Bransjen vår står aldri stille, og det er det
som gjør den så fascinerende. Jeg håper at
alle planene for høsten lar seg realisere, og
at vi alle får en velfortjent boost inn i den
mørke årstiden. Det er på tide nå.
Kos deg med det nye bladet, så ses vi
neste gang i november!

Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Layout:
Aurora Design & Media AS
+47 924 43 696

Lyko åpner
i oktober
ny butikk i
Oslo.

sbm@auroradm.no
Trykk:
Merkur Grafisk AS
Neste nummer av KOSMETIKK
kommer i uke 47.

10 | KOSMETIKK 3 2021

KOSMETIKK 03 2021

GrandeLASH-MD
GrandeLASH-MD
Lash Enhancing Serum
Lash Enhancing Serum

Bestselger!!!
Bestselger!!!
Lange,
Lange, fyldige
fyldige og
og
mørkere
mørkere vipper
vipper på
på
kun
kun få
få uker!
uker!


NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland

Jake Gyllenhaal fyller rollen som ny
ambassadør og actionhelt for Prada,
fotografert av Sølve Sundsbø.

PRADA
bytter partner
NUXE Huile Prodigieuse er komponert av sju forskjellige planteoljer, og finnes i flere varianter.

NUXE
FEIRER 30 ÅR
Eventyret startet med den multifunksjonelle tørroljen Huile Prodigieuse
i 1991. Den pleier både ansikt,
kropp og hår, og har vært en viktig
driver for vekst. Det ikoniske
produktet passerer nå 30 millioner solgte flasker. Et annet kjent
og kjært produkt for mange er
Rêve de Miel Lip Balm, som
ble lansert i 1994.
NUXE ble grunnlagt av
Aliza Jabès, og har en sterk
posisjon innenfor dermokosmetikk i franske apotek,
samtidig som de satser
stort på travel retail. Også
her til lands selges merket
eksklusivt i apotekkanalen,
nærmere bestemt i Apotek 1.
NUXE er også aktive på
NUXE Bio pusher
merket i en enda
spa-fronten, og åpnet i 2002
grønnere retning.
sitt første Spa NUXE i stemningsfulle og historiske lokaler i Rue Montorgueil i Paris. Liknende
etablissementer finnes også på en rekke
hoteller i Frankrike og internasjonalt.
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Skuespilleren Jake Gyllenhaal
fronter Pradas nye herreduft
Luna Rossa Ocean. Det
italienske motehuset har
inngått en lisensavtale med
L’Oréal Luxe som innebærer
at de tar over hele duftporteføljen. Dette er deres aller første
lansering sammen, noe som selvfølgelig er
ekstra stas!
Duften knyttes tett opp til den actionfylte seilsporten, og Jake Gyllenhaal spiller rollen som en moderne
eventyrer. Norske Sølve Sundsbø
har fotografert kampanjebildene
mens svenske Johan Renck har levert en film,
så lanseringen har absolutt et nordisk innslag.
Selve duften er skapt av Anne Flipo og
Carlos Benaïm, som har samarbeidet på tvers
av Atlanteren – hun i Paris, han i New York.
Resultatet kan beskrives som en moderne
fougère-duft med noter av blant annet bergamott, iris, lavendel, vetiver og patchouli.

Luna Rossa Ocean er den seneste i en lang
rekke Luna Rossa-dufter, og den første i Pradas
nye kompaniskap med L’Oréal.

Satser på bio-glitter
Makeupartisten Tomas Erdis har gått inn
som medeier i Eco Lovers AS, som nylig
ble etablert som et aksjeselskap.
Eco Lovers ble stiftet av Charlotte
Bakke i 2018, og hun er fortsatt majoritetseier med 61 prosent av selskapet.
Tomas Erdis eier 25 prosent, og i tillegg
finnes det seks mindre investorer som
til sammen har 14 prosent. Blant disse
finner vi DJ og makeup-geek Martine
Hammervold-Austinat og komiker Trine
Lise Olsen.

Eco Lovers satser på
party- og festivalsminke laget av
bio-glitter.

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 hudpleieserie 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
Instagram @exuviance_nordic

facebook.com/ExuvianceNordic

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.


NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland

En flik av Hellas
I september åpner Korres sin første egne butikk i Norge noensinne. Det skjer
på Sandvika Storsenter, som da får et innslag av gresk stemning. Butikken
inviterer kunden til å bli med i Korres sitt Full Circle-univers, der man kan
følge frøets reise fra jorden til huden, og tilbake igjen.
Korres ble grunnlagt i 1996 av den greske farmasøyten Giorgos Korres og
hans kone Lena, som er kjemisk ingeniør. Merket er inspirert av deres hjemland, natur og farmasøytiske arv, noe som også visualiseres i butikken.
Man finner detaljer og materialer fra tradisjonell, gresk arkitektur og folkekunst, og produktutvalget skal vises frem i gamle apotekhyller av tre. Det er
Korres selv som står bak etableringen, og ikke Vita som ellers fører merket i
Norge.

Endelig i 		
Norge

Omsider er det duket for en norsk
lansering av det canadiske merket
Indeed Labs. Målsettingen er å
levere ekte hudpleie til ekte folk,
uten falske løfter. Merket
inntar skjønnhetsavdelingen
på H&M med et bestselgersortiment på 17 produkter.
Ny kurs for det norske merket Amberly Cosmetics.

Amberly på nye hender
Amberly Cosmetics har flyttet fra Stavanger til Bryne i Rogaland, og deler både
ledelse og adresse med Clinic Elvira.
– Vi tok over Amberly i vår, og har hatt
god kontakt med Bjørn Erik Bjørnsen som
etablerte merket. Men vi har gjort noen
endringer i konseptet. Vi har sluttet med
«beauty advisors», og jobber nå med å få
merket inn i salong og butikk. Det er gode
produkter, vi ville ikke kjøpt de ellers – og
det er brukt mye penger på utviklingen. Så
vi syntes det var litt trist at de ble solgt på
homeparties. Vi jobber også med å utvikle
nyheter både innen makeup og hudpleie,
forteller Sian Elvy.
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Nanoblur Instant Skin Finisher var
det første blurring-produktet på
markedet.

Sunn hud, sunn fortjeneste
Happyskin AS, som er leverandør til den profesjonelle hudpleiebransjen, lanserer nå et eget
brand kalt Happyskin by Professionals.
– Gjennom flere år i bransjen ønsker vi å tilby
produkter som svarer til forventninger om kvalitet og effekt, uten at det går på bekostning av
priser. Produktene skal gi huden det lille ekstra,
samtidig som det fokuseres på fortjeneste og
mersalg for klinikkene med ukompliserte varer.
Vi er ikke bare svært opptatt av sunn hud,
men også av fornøyde kunder og sunn drift for
våre klinikker, sier daglig leder Beate Svendsen.
Blant nyhetene finner vi en jelly mask, og flere
er på vei, blant annet produkter med silke.

REBUILDING LIVES®

REBUILDING SKIN

No.1 in Professional Skin Revision
Only Available through DMK Certified Clinics - not sold online!
Over 40 Years of Experience in Professional Skin Revision
Available in over 30 Countries Worldwide
Clinically Proven Results

hexa.no |

@DMKnorge |

DMK norge

Photo credit: DMK Paramedical Skin Therapist Shawna Porter, Renu Skin Spa & Wellness

 KONFERANSE
Endelig er det håp om å kunne mingle
og treffe bransjefolk på konferanse igjen!

årets event
GIRER OPP TIL

Etter en koronapause, kan Vibeke Sundene og Senzie-teamet
ønske velkommen til Senzie Konferansen 2021.
Arrangementet går av stabelen 5. og 6. november på Clarion Hotel & Congress
Oslo Airport Gardermoen, slik at forelesere og gjester enkelt skal kunne ta seg
frem fra både inn- og utland.
– Vi ønsker å være det mest omfattende møtestedet for hele den medisinske
estetikk-industrien i Norge, samt legge til rette for å skape relasjoner til nye
venner og potensielle kolleger, alt på ett sted.
Senzie Konferansen skaper et miljø som gjør det mulig for likesinnede
fagfolk å dele og diskutere utfordringer i bransjen, samt holde seg oppdatert
på kliniske data, produkter og teknikker innenfor kosmetisk dermatologi og
estetisk medisin, forklarer hun.

Vibeke Sundene måtte kansellere fjorårets event, men ser nå
frem til Senzie Konferansen 2021 i november.

Dr. Andrew Christie skal fortelle siste nytt om
microneedling.
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Programmet for årets konferanse begynner å ta form, og mange kjente navn er
booket inn.
• Dr. Dennis Gross kommer hele veien fra «the Big Apple» for å snakke om
behandling av stresset hud og utfordringer med porer. Han skal også forelese
om effektiv hyperpigmenterings-behandling, kollagen og tekstur innenfor
estetisk medisin.
• Dr. Drusio, barnebarnet til Dr. med Christine Schrammek som grunnla
hudpleieserien med samme navn, skal snakke om blant annet urtenes
kraft. Hun har overtatt firmaet sammen med sin bror.
• Jan Thomas er et kjent ansikt for de fleste. Han er en drivende dyktig businessmann, og har bygget opp både Jan Thomas Studio og en egen hår- og
makeuplinje med stor suksess. Eksklusivt for Senzie Konferansen skal han
sette sammen et foredrag som skal hjelpe deg med å få businessen din opp til
par, samt gi verdifulle tips om forretningsetikk og profesjonalisme.
• Dr. Andrew Christie tar turen fra Paris for å gi deg nye impulser innen
microneedling.
• Kim Novaa (den danske «Botox-kongen») skal holde spennende foredrag og
live-demonstrasjoner.
• Elin Kringen Langeland skal vise sin egen injeksjonsteknikk, XO-lips.
• Dr. Karim Sayed skal demonstrere og forelese om bruk av ultralyd i estetisk
medisin.

– Det å tenke utenfor boksen har vært viktig for min utvikling og karriere, sier Jan Thomas. I koronatiden har han klart å finne nye måter å
pleie merkevaren på.

Møte med Jan Thomas:

VEIEN TIL SUKSESS
Han er forfriskende unorsk i sin
innstilling, og har aldri vært redd
for å sette seg hårete mål. På Senzie
Konferansen skal han dele sine
tanker om hvordan bygge business
og profesjonelt knytte merkevare til
profil.
Tekst: Gunnhild Bjørnsti
Foto: Liv Frøshaug

Jan Thomas om:
Vanskelige valg
– «Det er så lett for deg, Jan», sier enkelte.
Da vet de ikke at jeg kom tilbake til Norge
fra USA med kun 200 dollar i 2001. Men jeg
hadde talent og var vant til beinhard jobbing,
derfor preller kritikken av.
Kritikk for meg er byggeklosser mot suksess. Jeg har jo ikke begynt å skrape toppen
av isfjellet ennå. Suksess koster blod, svette og
tårer. Jeg har lansert en ny podcast nå i høst,
«Suksess med Jan Thomas». Der inviterer jeg

mennesker jeg ser opp til, og som har oppnådd suksess på forskjellige arenaer.
Suksess har kostet meg 20 år uten familien
min. Jeg måtte også prioritere bort mye som
var gøy på grunn av jobb. Det er det vondt
å se tilbake på i dag. Jeg fikk riktignok 20 år
med mamma etter at jeg kom hjem, og min
bror, samt nevø og niese, har jeg jo i livet
mitt ennå. Det føles godt.
Jeg angrer ikke på egne valg, det gikk
seg til. Men husk likevel at valg kommer
med konsekvenser, man må være klar over
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Kritikk for meg er byggeklosser
mot suksess

’’

det. Jeg er overbevist om at hadde jeg ikke
tatt de vanskelige valgene da, ville jeg ikke
vært her hvor jeg er i dag.

Jan Thomas om:
Sunne verdier og god helse
– Snillhet og godhet er sterkt undervurdert.
Skulle jeg vært sleipere? Nei, det var ikke det
jeg lærte hjemmefra. Man må være skikkelig,
også med seg selv.
«Hender det at du slurver når du klipper?»
spurte min personlige trener meg. «Aldri!
Jeg er født i Steinbukken, er perfeksjonist
og kontrollfreak». «Hvis du ikke slurver der,
hvorfor slurver du med kroppen din? Du
må ha samme disiplin med kroppen som på
jobben. Har du ikke kropp og helse, har du
ingenting.»
Det fikk meg virkelig til å tenke, og jeg
begynte for alvor å ta godt vare på meg selv.
Jeg er 54 år nå, og holder samme tempo med
fokus og glede, det er en del av pakken. Jeg
kan ikke slurve eller sløve på jobb, slik er det
bare, så jeg må være i god form.
På ferier og gjerne i Mexico, er der jeg kobler
av mest. Får hvilepuls, tenker og grubler mye.
Det tar tid å holde seg på topp og være relevant. I tillegg er det viktig å senke skuldrene og
ta vare på seg selv og de rundt deg.

Jan Thomas om:
Forskjellen på Norge og USA
– Førerkort koster en formue her til lands,
men i USA får du det nesten på 1-2-3. Det
er et eksempel på at det i Norge er mye som
gjøres mer skikkelig, og derfor tar lengre tid –
som å utdanne seg til frisør og makeupartist,
for eksempel.
I likhet med mange andre yrker, begynner
man på bunnen og bruker mange år på å
tilegne seg erfaringer før man blir en habil frisør. Jeg fikk først smake på frisøryrket i Skien
hos Frisør Larsen. Etter ungdomsskolen fikk
jeg lærlingplass hos Adam og Eva i Oslo. Jeg
jobbet hardt og viste hva jeg kunne.
Først etter fartstid i California, startet jeg
Jan Thomas Studio for 14 år siden, med en
god dose glamour fra Hollywood i kofferten.
Jeg introduserte rundbørsten til det norske
markedet, og gjenskapte Victoria Secretlooken. Dette var det ingen som hadde sett
eller opplevd her hjemme før.
For å være konkret og forklare Norge på
generell basis, er mannen i gata redd for å ta
plass, redd for å tro at han er god og flink.
I hvert fall redd for å tro at han er flinkest.
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Dette gjenspeiler seg i de aller fleste bransjer,
og slike holdninger er et vanskelig utgangspunkt for å oppnå suksess.
Mange i Norge tar lengre utdannelser, vi
har flere frisører og makeupartister med skolert bakgrunn, men alt for få tenker utenfor
boksen. De tør ikke!

Jan Thomas om:
Å se hele mennesket
– Etter å ha bodd her til lands i 21 år, ser jeg
lite endring. Kundene får seg en frisyre på
salongene rundt omkring i landet, det er greit
nok, men hva skjedde med å skreddersy noe?
La det handle om en opplevelse, bruke kreativitet og kompetanse til å skape noe nytt? Det
betyr en dypere forståelse for faget.
Den ene kulturen er ikke bedre enn den
andre, vi trenger begge. Men vi må også innse
at vi tolererer mer fra USA enn fra våre egne.
Evnen til å se hele mennesket er en
grunnleggende filosofi på Jan Thomas Studiosalongene. Man skal skape en opplevelse og
skreddersy alt til kunden som er i stolen.
Gjerne uavhengig av moter og trender. «Uansett hvor i verden du er og hvilket århundre
du lever i, så er hår, makeup og klær viktig».
Det er ikke alle som har skjønt dette, og det
synes jeg er underlig.
Bransjen har en enorm mulighet til å glede
og styrke mennesker, uansett utgangspunkt.
Vi har et ansvar for å være innovative og
inspirere på tvers av moter og trender. Ikke
alle frisyrer kler alle fjes!
Moter kan dessuten skape distanse og
usikkerhet, for hvor mange kvinner føler seg
komfortable med trender? Vi må ha en felles
dugnad for å lage en trygg tilværelse for alle
kvinner og menn, uavhengig av utgangspunkt. Men, alle kan trenge å pusse sølvet en
gang imellom.

Jan Thomas om:
Å skape opplevelser
– Når jeg ser en kunde komme mot meg, får
jeg fort en idé om hva hun eller han trenger
av produkter, fordi jeg kan merkene. Derfor
må det satses stort på opplæring for de
ansatte. De må kunne merkene, så hylletrening er ikke noe som bør skje en gang i året,
men en gang i måneden.
De ansatte må vite hva de har å tilby, hvem
som står bak, samt hvilke egenskaper produktene har. Det har med yrkesstolthet å gjøre,
for de kan utføre noe magisk for kundene ved
å legge på en øyeskygge eller ta dem på håret.

Kundene liker å føle seg sett og hørt, så jeg
takler ikke «daukjøtt» som ser ned i mobilen.
Her er vi tilbake til det med å skape opplevelser. Da jeg startet å jobbe med MAC
på 90-tallet, var fremdeles eierne Frank og
Frank (Frank Toskan, makeupartist/fotograf
og Frank Angelo, frisør) med. Jeg kom fra
Chanel, YSL og freelance-verdenen, og var
vant med pushlister for å selge. Hos MAC
valgte vi en annen strategi: Å gjøre noe så
ekstraordinært, at kundene kjøper alt fordi de
blir sett. De fikk en hel look som ikke bare
handlet om makeup, men hele opplevelsen.
En av mine favoritthistorier handler om en
svensk dame som klippet seg hos en frisør, og
ble så fornøyd at hun svevde. Hun fikk komplimenter og var så glad. Hun oppdaget riktignok et par dager senere at håret var litt lengre
på én side, så hun gikk tilbake til frisøren og
sa: «Hør her, jeg har aldri vært så fornøyd, og
aldri fått så mange komplimenter, men jeg tror
håret er litt lengre på den ene siden.» «Sier du
det», sa frisøren. «Men du har altså aldri vært
så fornøyd eller fått så mange komplimenter?»
«Det stemmer», sa damen.
Et prakteksempel på at vårt fag er kunst.
Historien er satt på spissen, man skal ikke
klippe skjevt, men det viktigste var den flotte
opplevelsen hun hadde fått.

Jan Thomas om:
Markedsføringen i bransjen
– Unngå en ovenfra-og-ned-innstilling. Ikke
alle tør gå inn hos Chanel. Mange elitistiske merkevarer ekskluderer istedenfor å
inkludere.
Det er viktig å ha mer fokus på mennesker,
ikke bare moter og trender. Alle på planeten
er forskjellige, vi skal ikke se like ut med
samme klipp eller samme look. Vi kan skape
noe unikt for dem vi møter, vi må bry oss om
og se noe vakkert i alle.
Når bransjen legger ut reklame på Instagram, bør den ikke være photoshoppet til
det uoppnåelige, og dette er viktig! Jeg får
ordentlig vondt av reklamer som viser en
modell med helt tydelige falske vipper, som
reklamerer for maskara. Tror noen at vippene
blir slik med kun produktet? «Keep it real» –
det er Jan Thomas’ motto.

Jan Thomas om:
God selvfølelse på jobb
– Jeg hadde en samtale med Harlem, som
er kjæresten min og en av landets dyktigste
hårstylister, om yrket vårt her en dag. Jeg
spurte om han ikke syntes det er godt å føle
seg skikkelig dyktig på noe man elsker å
gjøre? Da svarte Harlem: «Ja, det er veldig
godt, men jeg glemmer det litt, fordi jeg er
omringet av så dyktige kolleger.» «Ta med deg
den gode selvfølelsen på jobben i morgen,

husk det», svarte jeg tilbake. Det er en magisk
følelse å kjenne at man er god til noe, og da i
tillegg ha et talent.
Mitt råd til den norske skjønnhetsbransjen
er å ha det gøy og tørre å leke. Ikke ta alt
på blodig alvor. Og jobben starter idet du
forlater hjemmet, så kle deg proft. Det er
nesten skremmende å måtte si det igjen, men
det må til.

Jan Thomas om:
Å skape en personlighet
– I USA finnes det enormt mange mennesker som vil komme seg frem og bli best i
sin bransje. Da må man tilby noe nytt faglig
eller ha en spesiell personlighet, hvis ikke
er det vanskelig å slå igjennom. Alle vil til
Hollywood og leve glam-livet, men det krever
beinhard jobbing. Det er ikke mye glamour
for de fleste.
For å ha en sjanse, må man tenke business
og ha en tydelig identitet. Slik som Coco
Chanel. Hun tenkte helhetlig, og ønsket
å bruke sin posisjon i motebransjen til å
utgjøre en forskjell. Et tankekors er at hvis
man spør unge i dag, er det få som kjenner til
henne. Chanel-modeller som Kristen Stewart,
eller tidligere Chanel-designer Karl Lagerfeld
vet de nok hvem er, men de vil neppe kjenne
til Coco Chanels liv. Eller Vidal Sassoon og
Max Factor, for den saks skyld.
De fleste husker et merkenavn, men glemmer personen bak. Mitt poeng er at store
personligheter har banet veien for etterfølgerne. Coco Chanel ryddet veien for kvinner
i en mannsdominert bransje.

han ikke skulle bruke sjampo. Mange trodde
at han som frisør var blitt gæren, der han jobbet med store stjerner som blant annet Tori
Spelling. Han analyserte markedet og tenkte:
«Hva kan gjøre meg annerledes?»
Chaz hevdet at sulfater i sjampo strippet
håret, og lanserte en hårrensekrem. Hollywood-stjernene omfavnet ham, og i dag er
hans hårpleiemerke Wen en gedigen suksess.
Den amerikanske kulturen tillater dette. Man
må tørre å tenke stort, og alltid prøve å være
først ute med noe som kan dekke et behov.

Jan Thomas om:
Langsiktig planlegging
– I starten da jeg kom tilbake til Norge, reiste
jeg verden rundt for Max Factor. Jeg har også
reist rundt for MAC, men det mange ikke
vet, er at jeg alltid har hatt en masterplan.
Nemlig å skape mitt eget brand. Men først
måtte jeg bevise at jeg var så dyktig at selskaper ville investere i meg, og det har de gjort.
Jeg husker jo at damene kom til parfymeriene og sa at de ville ha Jan Thomas foundation. Dette var da jeg jobbet med Max

Jan Thomas
Født: 28.12.1966 som Jan Bertin Østervold.
Yrke: Frisør, stylist, gründer, TV/mediepersonlighet, programleder, forfatter,
businessmann. Har bodd 17 år i Hollywood og jobbet der som skuespiller og modell.
Salonger: Jan Thomas Studio Parkveien og Frogner.
Brands: Jan Thomas Studio Cosmetics.
Samarbeid: Vita, Elkjøp og flere som distribuerer JTS produkter.
janthomasstudio.no

Jan Thomas om:
Internasjonale forbilder i 2021
– Chris Appleton har to millioner følgere på
Instagram, han er en frisør som ser ut som
en supermodell. Kim Kardashian og Ariana
Grande slåss om tiden hans. Jeg kjenner meg
igjen i Chris – jeg startet som modell og
skuespiller uten rike, berømte foreldre eller
et kjent etternavn. Min døråpner var min
innpakning, et grunnleggende talent og en
passion for dette yrket.
I dag ser jeg at Chris behandler sine følgere
slik som meg. Han viser hva han kan faglig
på et høyt nivå, og når et hinsides stort
publikum. Chris skjønner verdien av at folk
vil bli kjent med ham. Jeg prøver å bruke min
Instagram på samme måte, et Jan Thomasprodukt skal være knyttet til meg som menneske og som fagmann. Det skal være mer
enn et produkt.
Mario Dedivanovic, makeupartisten til
Kim Kardashian, har nesten ni millioner
følgere på Instagram, han selger ut arenaer og
er en av verdens største på makeup. Et annet
forbilde er Chaz Dean, som fikk det for seg at

– Det å se skjønnheten og potensialet i hvert menneske, samt ha faglig talent, er grunnlaget for suksess i denne
bransjen, sier Jan Thomas.
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Maskaraen Unreal
selger godt i Vita.

Factor i Norge – og det fantes ikke noen Jan
Thomas foundation. Da skjønte jeg at tiden
var kommet for å satse på et eget brand.

Jan Thomas om:
Å knytte personen Jan til merkevaren
Jan Thomas
– Det er en fulltidsjobb å balansere fagpersonen og «TV-personligheten». Utenfor SATS
kan jeg møte 14-åringer som sier de har sett
meg før, og jeg tar meg gjerne tid til å prate
med dem. Neste gang de er på Vita og skal ha
noe til håret, er det kanskje større sannsynlighet for at de velger hårvoks fra Jan Thomas.
Slik videreføres jeg som person til salg. Hvis
flere hadde vært like skamløse som meg med
å by på privatlivet, hadde jeg hatt mer konkurranse i Norge. Samtidig må jeg passe på at
dette ikke sklir ut.

Jan Thomas om:
Å utvikle egne produkter
– Jeg har 35 års fartstid i bransjen. Da jeg
reiste verden rundt med de største stjernene
som makeup- og hårstylist, blandet jeg flere
typer foundation og fikk erfaring med å lage
produkter slik jeg ville.
Da jeg for sju år siden skulle utvikle mine
egne serier, var det mulig fordi businessfolk
som er opptatt av tall, ville investere i meg.
Jeg hadde kompetanse, er gründer, businessmann, fagperson og ekspert.
Hår var det jeg startet med. Sjampo, balsam og hele hårserier tilpasset skandinavisk
hår var en mangelvare i Norge. Med makeup
var det på samme måte. Jeg hadde opparbeidet meg favoritter gjennom mange år, samlet
all min kunnskap og dannet grunnlaget for
JTSC (Jan Thomas Studio Collection) og
JTSHC (Jan Thomas Studio HairCare), samt
Pure HairCare som selges på apotek, Vita og
JTS-salonger. Pure HairCare er uten parfyme
og fargestoffer, og er tilpasset også de med
astma og allergier. Produktene er anbefalt av
de nordiske astma- og allergiforbundene.

Jan Thomas om:
Produktkvalitet
– Jeg har stått på fabrikken i Canada hvor
MAC i sin tid ble produsert, jeg vet hva som
må til for å lage produkter fra bunnen av og
med kvalitet. Jeg er fortsatt med når det lages
produkter med mitt navn, og det er viktig
for meg å stå inne for innholdet. Står det Jan
Thomas på et produkt, er det skapt fra bunnen av, av meg som fagperson. Det gir høy
score på lojalitet og favner mange.

Jan Thomas om:
Samarbeidet med Vita
– Vita er en aktiv partner med kompetanse
på alle områder. Vi er sammen om å skape
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– Mitt ekteskap med Vita er det ekteskapet som varte, sier Jan Thomas.

den suksessen JTSC har blitt. Og, vi er ikke
i nærheten av å være ferdig. JTSC er stadig
under utvikling. Vi har opplevd en formidabel økning fra i fjor, og til min store fornøyelse har vi den mest solgte maskaraen hos
Vita, «Unreal». Vi opplever stor tillit til hele
brandet, og det varmer når man har jobbet
så hardt.
Jeg pleier å si at mitt ekteskap med Vita
er det ekteskapet som varte. Sammen skaper
vi produkter av høy kvalitet, og som jeg
stolt kan stille meg bak. Jeg gjør heller ikke
alt selv. Christopher, min businesspartner,
er min høyre hånd. Han er daglig leder, og
sammen skaper vi alle produktene. Vi spiller
hverandre gode. Det er viktig å ha flinke folk
rundt seg.

Jan Thomas om:
Nye produktlanseringer
– Jan Thomas Studio har utviklet en high
end-serie med varmeverktøy i samarbeid
med Babyliss. Den selges hos Elkjøp over
hele Norden. Vi har skapt noen av de beste
fønere, diverse krølltenger samt barbermaskin/hair clipper.
Det er veldig gøy at vår business også er
blitt stor i Sverige. På et tidspunkt solgte vi
mer der enn i Norge. Vi håper også at det
er et marked i Sverige for vår makeupserie
Jan Thomas Studio Cosmetics, som er laget i
Baden-Baden i Tyskland.
Vi har de beste foundations og bakte
øyeskygger som ikke drysser, samt den beste
maskaraen («Unreal») som øker i salg hele
tiden. Jeg refererer til JTSC som «affordable
luxury», og vi jobber konkret med å gjøre
serien til et langt større brand, med et nytt
konsept. Det er essensielt at man fornyer seg
hele tiden, slik at man kan holde seg relevant
og være «cutting edge».
Mer er på gang, jeg jobber med en helt ny

serie med et eksklusivt samarbeid som
skal lanseres globalt på sikt. Dette er jeg så
stolt av, det er bare å følge med. Disse nye
produktene blir virkelig eksklusive og på et
annet nivå.

Jan Thomas om:
Planer for fremtiden
– Når jeg lukker øynene, kjenner jeg på stoltheten jeg har for våre toppfrisører og våre
to salonger som er fulle hver dag. Mitt team
skal sørge for kvalitet og videreføre mine
drømmer den dagen jeg blir borte.
Hva skal bli min pensjon? Det kan være
mye. Drømmen er å skape et akademi for alle
som vil inn i yrket, det skal jeg få realisert.
En helt ny generasjon skal få med seg våre
visjoner, og sammen skal vi sikre at det blir
gjort i riktig ånd. Jeg jobber med Christopher på dette, og vi har mannskapet og
kollegene, de betyr alt.
Den siste tiden har vært tøff for mange,
også oss. Men, det skal komme noe godt ut
av den. Man kan ikke gå på autopilot, men
må tenke nytt og prioritere riktig.
Alt kan heller ikke handle om jobb, vi
må også huske å leve. Pleie vennskap og
kjærlighet. Unngå å bruke tid og energi på
negativitet eller usikkerhet. Det er lov å tenke
på seg selv, «the sky is the limit».

… Kommer til Norden.
Derfor inviterer vi deg
til konkurranse!
Vinn ett produktkit med utvalgte
REVIDERM SkinHeroes, verdi 5000 kr.

For å delta må du:
1.

Følge oss på instagram @reviderm_nordic

2.

Ta et lifestylebilde hvor denne annonsen er med på bildet

3.

Publisere bildet i dine sociale medier og tagg oss på
@reviderm_nordic

Vinneren trekkes 31/10 2021 og kontaktes via dm.
REVIDERM Nordic står kun for kostnaden av ett utvalgt REVIDERM
produktkit. Eventuelle skatter og andre kostnader betales av vinneren.

Vi søker forhandlere!
Kontakt oss på hello@revidermnordic.com

We help your skin to heal itself.

Hudfornyelse med LASER
Innenfor estetisk medisin går trendene i en naturlig retning – bort fra
den katteaktige filler-looken der det
synes på lang avstand at man har
gjort mye. Behandlinger med laser
har fått et skikkelig oppsving.

direkte kontakt med leger over hele verden.
– Jeg blir fascinert av resultatene jeg får
og motivert til å lære mer. Det er en maskin
som ikke har skuffet meg. Men man må ha
grundige kunnskaper om hud for å lære å
beherske den, og for å tilpasse innstillingene
til den enkelte klient, sier hun.

Tekst: Kristine Rødland
Foto: Marika Mørkestøl og Dreamstime

Kundekretsen til Mojgan består av
voksne damer som vil se naturlige og freshe
ut, uten at man skal kunne se at de har
«gjort» noe. Noen ønsker også å kombinere
laser med litt injeksjoner.
– Det finnes ingen fasit for hvordan du
skal legge opp en behandling. Oppskriften
må du lage selv, ut fra hudens tilstand og
klientens livsstil og alder. Jeg er veldig nøye
med den innledende konsultasjonen, og lager
en behandlingsplan som er skreddersydd til
nettopp den personen.
Det er så mange faktorer du må ta hensyn
til for å lage denne oppskriften før du går i

En av Norges flinkeste behandlere med laser
er Mojgan Abdeh ved Senzie Medispa. For
henne har laser blitt en lidenskap, og hun
bruker mye tid på å holde seg faglig oppdatert og lære mer.
– Laser forsinker aldringsprosessen og får
huden til å reparere seg selv. Slike behandlinger, som gir et naturlig resultat, er spesielt
etterspurt nå. Folk ønsker rett og slett å bli
den beste versjonen av seg selv, uten å se
«behandlet» ut.
Å slette ut alle tegn på liv, og sitte igjen
med et ansikt uten mimikk og personlighet
er det verste jeg kan tenke meg. Med laser gir
man i stedet huden mulighet til å styrke seg
selv og bygge opp sunnhet, glød og elastisitet
– uten å fjerne dine naturlige trekk og personlighet. Behandlingen kan gjøres alene eller
kombineres med andre verktøy som PRP,
Skinbooster eller andre injeksjonsbehandlinger hvis du ønsker, og får din egen hud til å
revitaliseres, sier hun.
Det handler om kollagen, som vi fra
starten av 20-årene taper én til to prosent av,
hvert eneste år.
– Varmen som Fotona-laseren gir får
fibroblastene til å produsere mer kollagen.
Fibroblastene blir latere og svakere etter hvert
som tiden går, men laserbehandlingen gjør at
de får et ekstra kick for å yte mer. Vi vil holde
nivået stabilt, og gjerne øke det også.
Men det er mange faktorer som spiller
inn når det kommer til resultater som kan
oppnås. Faktorer som trening, soling og
røyking – helheten er viktig, men uansett er
behandlingen fantastisk for de som ønsker en
naturlig, frisk look.
Ofte kan laser erstatte mer invasive behandlinger, som filler og Botox. Vi putter ikke noe
inn i huden, men hjelper den med vedlikehold. Kontrollert varme tilføres hudlagene,
og får huden til å stimulere seg selv, forklarer
Mojgan Abdeh.
Hun har jobbet i litt over tre år med
Fotona laser, har kurset seg i utlandet og er i
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gang. Når det gjelder hudforbedring, må man
ta minst fire behandlinger med fire til seks
ukers mellomrom. Jeg pleier å si at dette er
som at du går på treningsstudio og trener. At
du er fornøyd og glad her og nå, betyr ikke at
du skal avslutte behandlingen.
Hjemmeprodukter og godt vedlikehold er
også viktig for å få et vellykket resultat. Man
bør følge opp med jevnlige behandlinger
noen ganger årlig, og etter hvert som man
blir eldre trenger man stadig mer vedlikehold.
Alt må vurderes ut fra livsstil og motivasjon.
Det heter seg at laser helst bør tas i den
mørke årstiden, men ifølge Mojgan Abdeh
finnes det mange som tar laser året rundt.
– Man må da bruke solfaktor hele tiden,
og unngå sol. Men det er noe jeg vil anbefale
uansett om man tar laser eller ikke.
Fotona laser har mange forskjellige håndstykker, og med disse kan man tilføre varme i
de ulike hudlagene.

Mojgan Abdeh er kosmetisk dermatologisk sykepleier ved Senzie Medispa, og en av Norges flinkeste behandlere
med Fotona laser.

Ny hudpleieutdanning
Senzie Akademiet har i høst lansert et helt nytt studium som fører frem
til en helt ny og patentert tittel: Dermapeut. Det blir to opptak i året.
– Hudpleiefaget har tradisjonelt mange forskjellige temaer på pensum
som pedikyr, makeup, kroppsmassasje og voksing. Vi skreller vekk
det meste av dette og konsentrerer oss om hud, med mye av den
samme teorien som våre sykepleiere har.
De to elevgruppene går parallelle løp til de kommer til microneedling.
Da begynner dermapeutene å fokusere på velvære, opplevelser og
pleie i stedet for injeksjoner, forklarer Siril Engh Gundersen, fagsjef
ved Senzie Akademiet.

Fagsjef Siril Engh Gundersen.

Varmen som en laser gir eller tilfører inn i
huden, får fibroblastene til å produsere mer
kollagen.
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En allsidig maskin
– Er du god på hud, er du ikke nødvendigvis god på laser. Du må forstå
fysikken for å kunne nyttiggjøre deg teknikken, sier Frode Sitter fra Scanex
Medical System.
Han er leverandør av Fotona laser, og bekrefter at antall henvendelser øker.
– Maskinen er ikke ny, men vi merker nå en voksende interesse. Det skyldes nok at vi rundt
omkring i landet har fått mange flinke behandlere. De kan vise frem veldig gode resultater, og
det inspirerer andre til å starte opp, sier han.
Laserlys er elektromagnetiske bølger som karakteriseres av bølgelengde, frekvens, hastighet, amplitude, energi og pulstid. Kort pulstid kan varme opp et mindre område av huden,
mens lang pulstid kan varme opp et større område.
– Den viktigste nøkkelen for å oppnå et godt resultat, er tiden laserstrålen er på huden, sier
Frode Sitter.
Fotona laser har to ulike bølgelengder, Erbium:YAG og Nd:YAG, som man kan gjøre veldig
mye forskjellig med. Rynker, strekkmerker, aknearr og aktiv akne, pigmentflekker, blodkar,
rødhet, snorking og uønsket hårvekst er bare noe av det man kan behandle.

– Ved hjelp av en god behandlingsplan, tålmodighet og motivasjon kan man med laser oppnå
naturlige resultater, sier Mojgan Abdeh.

– Man må vite hvor dypt man må gå
og hvor man vil tilføre varme, men sannsynligheten for skade er liten hvis man
går til en behandler som kan maskinen
godt. Laseren kan også brukes til arr- og
aknebehandling, men da brukes det et
håndstykke som gir klienten nedetid, og
man må være psykisk forberedt på det.
Laser er et helhetlig verktøy, og for
Mojgan er det nesten alt-i-ett.
– Man kan lage mange ulike protokoller, og utføre mange forskjellige behandlinger med bare denne ene maskinen.
Den kan selvfølgelig også kombineres
med injeksjonsbehandlinger og boosterbehandlinger ut fra klientens ønsker og
behov.
Mojgan er utdannet kosmetisk dermatologisk sykepleier ved Senzie Akademiet,
og har i tillegg bakgrunn som psykiatrisk
sykepleier.
– Det har hjulpet meg i møtet med
mine klienter. Jeg er glad for at jeg har
den erfaringen, slik at jeg kan gå inn
i dette på riktig måte. Man må møte
klientens ønsker, men samtidig tenke på
helheten og gjøre sånn at begge parter
blir fornøyd.
Jeg må kunne stå inne for resultatet og
ha god samvittighet med meg selv. Noen
ganger føler jeg at jeg både er behandler
og litt psykolog, sier Mojgan Abdeh til
KOSMETIKK.
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Skal du velge laser, anbefaler Frode Sitter at du tar en kikk på energibanken. Den bør være
stor for å kunne levere en puls som gir
nok energi over en gitt tid, og nok energi
Motoren i en laser er hele
til for eksempel å kunne fjerne hår.
hemmeligheten til suksess.
– Det er innen hårfjerning det er
størst forskjell på en god og dårlig laser.
Motoren i en laser er hele hemmeligheten til suksess. Tynne og lyse hår krever
kortere puls og høyere energi enn tykke
og mørke hår, noe som igjen krever en
Frode Sitter.
bedre maskin.
Det samme gjelder for pigment og
blodkar; lysere pigment krever kortere
puls og høyere energi. Portvinsflekker
og diffus rødhet krever ennå mer energi,
og er ennå vanskeligere å behandle,
forklarer han.

Fotona laser gir mulighet for mange ulike behandlinger.

Jellymask by professionals*
Jellymasks fra Happyskin by Professional inneholder alginsyre fra brune
alger. Denne fungerer som transportmiddel for å bringe de aktive
ingrediensene dypere ned og sikrer umiddelbart opptak av
ingrediensene i huden. Serien består i dag av Deep Hydration,
Calming, Anti age Caviar, Detox, Anti Couprose
* Happyskin by professinal er en serie produkter spesielt
utvalgt basert på over 45 års erfaring med
inngående kunnskap om hva som
fungerer og ikke fungerer for
din hud i vårt krevende klima.

nyhet!

Happyskin by Professionals forhandles av happyskin AS. For mer informasjon og prøver ta kontakt med Beate på
beate@happyskin.no eller på telefon 957 75 557. Se også happyskin.no for mer informasjon

DR. CYJ Hair Filler med peptidteknologi er en ny metode for å
bekjempe håravfall.

Innovasjon med

PEPTIDER
Caregen fra Sør-Korea har gjort seg bemerket med sin unike peptidteknologi.
Nå ønsker det bioteknologiske selskapet å få et sterkere fotfeste i Norge.
Tekst: Kristine Rødland Foto: Dreamstime

Caregen har patentert mer enn 140 ulike
biomimetiske peptider, og har virksomhet i
mer enn 130 land. Selskapet er blant annet
kjent for DR. CYJ Hair Filler, en nyskapende
injeksjonsgelé som har blitt utviklet etter
mange års forskning ved Caregen Research
Center i Sør-Korea. Den inneholder peptider
som kommuniserer med kroppens celler for å
motvirke håravfall, og skal gi synlige resultater etter bare noen få behandlinger.
Hårfilleren skal være til hjelp for pasienter
med alopecia areata (flekkvis håravfall), og
arvelig eller aldersrelatert håravfall. Den skal
ikke bare stoppe håravfallet og stimulere til
økt hårvekst, men også bidra til at håret som
vokser ut får en sterkere og bedre kvalitet,
med mer glans og farge.
Caregen Nordic, som er distributør for
Caregen i Skandinavia, forklarer at en
behandling med hårfiller starter med å påføre
bedøvelse i hodebunnen. Deretter injiseres
geléen i hodebunnen der håret har blitt tynt.
Det settes flere stikk med en centimeters
mellomrom, og behandlingen er fullført etter
cirka ti minutter.
Metoden skal være mer effektiv enn laser,
PRP og andre metoder som brukes i dag, og
mindre kostnadskrevende og drastisk enn en
hårtransplantasjon. En kur består gjerne av
fire injeksjonsbehandlinger som tas med to
ukers mellomrom i klinikk.
Peptidene i hårfilleren skal vekke liv i
hvilende hårsekker ved å øke blodgjennomstrømningen i de minste blodårene i hodebunnen. Videre skal de bidra til at hårsekkene
blir større. De skal aktivere stamceller,
forebygge celledød og maksimere dannelsen
av nye hårsekker.
Men Caregen Nordic presiserer at det
bør finnes hårstrå rundt det området med
håravfall som skal behandles. Det er nemlig
vanskelig å få håret til å begynne å vokse igjen
hvis hodebunnen er helt glatt og naken, siden
hårsekkene da sannsynligvis er døde.

Caregen har flere typer fillers i sortimentet.
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Caregen ble grunnlagt i Sør-Korea i 2001
av doktor Chung Yong-Ji. Selskapet omsetter

Utvalgte Caregen-produkter

for flere milliarder, og har blitt en stor
aktør i skjønnhetsbransjen. De leverer
peptider, stamceller og vekstfaktorer til
mange andre kosmetikkselskaper. Men
noen har de også valgt å beholde selv, og
de har utviklet flere egne behandlinger og
produkter.
Det som gjør Caregen unikt, er først
og fremst deres patenterte peptider som
har revolusjonert innholdet i ulike typer
skjønnhetsbehandlinger.
I tillegg til den nyskapende hårfilleren,
består sortimentet også av andre typer
fillers som reduserer rynker og bygger
volum. Et spennende produkt er da
Prostrolane Inner-B, som er en fettreduserende injeksjonsbehandling.
Produktene har lenge vært populære i
Asia, Europa og Nord-Amerika, kanskje
spesielt i land som Russland, Spania og
Canada.

nyhet!

DR. CYJ Hair Filler: Verdens første
hårfiller som skal motvirke og stoppe
ulike typer håravfall.
Pelo Baum: Sjampo, balsam og
vippe- og brynserum som skal styrke
hårvekst og motvirke håravfall.
Revofil: En serie med ulike typer fillers
som skal redusere rynker og fine linjer,
og bygge volum i for eksempel lepper,
hake og kinn.

Prostrolane Inner-B: Injeksjonsbehandling som skal redusere fettvev
som det ellers er vanskelig å få has på,
for eksempel dobbelthake.
Dermaheal: En serie med produkter til
blant annet mesoterapi, som nå
kommer med nye formuleringer,
forpakninger og navn.

Biomimetiske peptider
• Peptider er korte kjeder av aminosyrer • Peptider innen hårpleie kommuniserer
som naturlig forekommer i kroppen.
med kroppens celler for å for eksempel
• Biomimetiske peptider fremstilles
øke blodtilførselen til hårsekker, maksikjemisk for å være identiske med krop- mere dannelsen av hårsekker, aktivere
pens egne peptider. Hvert peptid har
stamceller og forebygge celledød.
forskjellige egenskaper og fungerer på
• Forskere innen legemiddelindustrien
sin egen måte.
studerer peptider for å forsøke å finne
• Peptider innen hudpleie kommunimedisiner som kan kurere for eksempel
serer med kroppens celler for å for
diabetes, revmatisme, Alzheimers og
eksempel hindre kroppens nedbryting
antibiotikaresistens.
av hyaluronsyre, og selv produsere mer
kollagen, elastin og hyaluronsyre.
Kilde: Caregen Nordic

LED LAMP
Multi-function
Beauty Device
Dette er en fantastisk mulighet for dine
kunder å øke og forlenge opplevelsen av
klinikkbehandlingen. Multi-Function Beauty
Device består av seks ulike funksjoner i ett
og samme apparat, som brukeren enkelt
kan benytte til oppfølgende behandling
hjemme. Gi dine kunder en enda bedre
opplevelse av dine behandlinger.
Veiledende utsalgspris, inkludert moms
er kr. 1.200. Din innkjøspris kr. 550 eks.
mva. Ta kontakt for mer informasjon!

Happyskin by Professionals forhandles av happyskin AS.
For mer informasjon beate@happyskin.no // telefon 957 75 557.
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SPALTISTEN

Plaget med atopisk eksem?
GLA fra nattlysolje kan være
løsningen!
Tekst: Marina Elisabeth Engervik

Jeg har selv atopisk eksem. Jeg ble født med
det, og tilstanden forverret seg. Da jeg var
fire år, var det så ille at jeg ble lagt inn på
sykehus og fikk sterke medikamenter mot
det betente eksemet.
Etter hvert ble jeg bedre, men fikk stadig
kraftige utslett. Det var da mine foreldre ble
tipset om nattlysolje som behandling mot
eksem. Jeg begynte å ta dette i store doser,
og litt etter litt ble eksemet mye bedre, og til
slutt nesten borte.
Jeg spiser fortsatt den dag i dag 1000 mg
nattlysolje daglig, og dette holder eksemet
i sjakk.
Kjempenattlysplanten åpner sine gule kronblader i skumringen. Foto: Pixabay

Nattlysolje lages ved at man kaldpresser
frøene til kjempenattlysplanten. Oljen kan
både spises og brukes i hudpleieprodukter,
og har en unik evne til å lindre og mykgjøre
tørr og kløende hud.

Nattlys er en plante som kommer fra
Nord- og Sør-Amerika, men den vokser også
nå i hele Europa og i deler av Asia. Den har
gule blomster som åpner seg ved solnedgang, og lukker seg igjen når solen står opp.
Derfor fikk denne nydelige blomsten navnet
Nattlys.
Nattlysolje inneholder store mengder
gamma-linolensyre (GLA), en essensiell
omega-6-fettsyre som spiller en viktig rolle i
kroppens forsvarssystem mot inflammasjoner. Når man daglig spiser GLA, vil kroppen
etter hvert nyttiggjøre seg av den.
Hvorfor virker GLA mot atopisk eksem?
Dette er den interessante biten. Atopisk
eksem er den hyppigst forekommende
eksemsykdommen i verden, og det er kan-

Marina Elisabeth

Engervik
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Marina som fireåring
med eksem.

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

skje også derfor at den er så mye forsket på.
Det viser seg at de som har atopisk
eksem mangler et spesielt enzym, delta6-desaturase, et enzym som er ansvarlig for
å omdanne linolsyre (LA) til gamma-linolensyre (GLA). Denne tilstanden er faktisk
en genfeil.
Atopisk eksem er kroppens inflammatoriske respons når det er en ubalanse mellom
LA og GLA. Har man høye nivåer av LA og
lave nivåer av GLA, vil det påvirke kroppens
produksjon av metabolitter, som er kjent
for å ha en antiinflammatorisk kapasitet.
Man går konstant rundt i en inflammatorisk
tilstand som resulterer i eksemutbrudd og
også andre allergier.
Alle atopikeres motto bør fra nå av være:
«Spis GLA hver dag og bli GLAD»!



HUD

Vitaminene A, B og C er
utrolig viktige for huden,
og inngår i mange hudpleieprodukter.

HUDPLEIENS
Foto: Dreamstime

ABC
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Tekst: Stine Ankerstjerne // Foto: Dreamstime

Vitamin A
Den potente effekten A-vitaminet har på huden ble oppdaget allerede under første verdenskrig. Men det finnes forskjellige former for
A-vitamin, med ulike grader av effekter og bivirkninger. Hvilke bør
vi bruke? Stine Ankerstjerne, grunnlegger av Dr. Ankerstjerne, går i
dybden på problemstillingen.

Det er ofte en del forvirring blant forbrukerne når det gjelder A-vitamin eller
retinoider, som er navnet på gruppen av
farmakologiske stoffer som innehar en
biologisk vitamin A-aktivitet.
Gruppen består av naturlige former av
såkalte vitamin A-derivater, samt syntetisk
eller kunstig fremstilte derivater. Over
2000 forskjellige vitamin A-derivater har
blitt fremstilt.
Ordet A-vitamin dekker i praksis over
flere forskjellige kjemiske strukturer med
noe forskjellig virkning og potens på
huden. De naturlige vitamin A-formene
består av retinol (A-vitamin alkohol) og
derivatene av retinol.
Derivater er stoffer som kan bli dannet
ut fra retinol, men som også kan dannes om til retinol. De naturlige vitamin
A-derivatene er retinal (A-vitamin aldehyd), retinoinsyre (A-vitaminsyre) samt
A-vitaminestere slik som retinylpalmitat,
retinylpropionat og retinylacetat.
Retinoid-derivater kan omdannes til
andre former for vitamin A etter opptak i
kroppen, og konsentrasjonen av vitamin
A i et produkt må ses i sammenheng med
hva slags vitamin A-derivat som brukes.
Mange tror at det er retinoidenes
hudirritasjon som gir effekt mot prematur
aldring. Men det er ikke riktig.
Hudirritasjonen er en bivirkning som
oppstår når man bruker visse former for
retinoider. Det er en ikke-lineær sammenheng mellom effekt og bivirkning,
noe som betyr at ved en uforholdsmessig
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doseøkning kan også bivirkninger øke,
uten at effekten blir bedre.
Mange er ikke klar over at hudirritasjon
ved retinoid-bruk er en hudinflammasjon, som medfører brutt hudbarriere, tap
av fukt og redusert motstandsdyktighet
mot eksterne faktorer, med de negative
konsekvenser dette har for huden. Spesielt
for de med sensitiv hud.
Den potente effekten A-vitaminet
har på huden ble oppdaget allerede under
første verdenskrig, da man fant ut at
A-vitaminmangel førte til en unormalt
tørr og flassende hud samt økt fortykkelse
av hudens hornlag.
Helt siden antikkens Egypt (1500 år
f.Kr.) har man visst at inntak av lever, som
inneholder A-vitamin, kunne behandle
nattblindhet. A-vitaminmangel er nemlig den viktigste årsak til blindhet på
verdensplan. Det er dog sjeldent i vestlige
land, da de fleste av oss har et høyt naturlig matinntak av naturlige betakaroten og
A-vitaminestere, som begge gjøres om til
aktivt A-vitamin i kroppen.
I 1909 isolerte man A-vitamin for første
gang, og kalte stoffet «fat soluble A».
Senere ble navnet endret til vitamin A,
altså det første vitaminet.
På 1940-tallet klarte man å fremstille A-vitamin til terapeutisk bruk,
og på 1960-tallet begynte man å bruke
A-vitaminsyre/tretinoin i kremformuleringer mot hudlidelser. Dette medførte
uttalte bivirkninger i form av hudirritasjon, noe som begrenset bruken og gjorde

Dr. Ankerstjerne Superfood
Multipurpose Vitamin Face Gel inneholder retinylpalmitat sammen med en
lang rekke andre aktive ingredienser
som virker synergistisk. Den kan brukes
fast som en del av den daglige hudpleien, uten å gi hudirritasjon.

at man begynte å forske på varianter av
A-vitamin for å få bedre effekt og mindre
bivirkninger.
A-vitamin har vært brukt som behandling mot fotoaldring og prematur aldring
av huden siden 1980-tallet.
Det er i dag velkjent at kremformuleringer med A-vitamin, gjennom forskjellige mekanismer har vist stor effekt i
behandlingen av hudlidelser.
A-vitamin benyttes til behandling
av akne og komedoner (kviser/hudormer), psoriasis, ichthyosis (fiskeskjellhudlidelse) og aktiniske keratoser, som

er forstadier til hudkreft forårsaket av
UV-stråler.
A-vitamin har også vist en robust
effekt i behandling av fotoskadet hud
og prematur hudaldring. Vi ser veldokumenterte effekter i både overhud og
lærhud, med økt tykkelse av epidermis
samt nydannelse av blodkar og kollagen
i dermis. Dette fører til en reduksjon
av fine linjer, rynker og pigmentskader,
samt en forbedring av hudens overflate
og utseende.
Det er imidlertid to viktige bivirkninger ved de potente formene for A-vitamin
som begrenser bruken: Det kan oppstå
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hudirritasjon med inflammasjon eller
betennelse, sårhet, rødme, flassing og økt
UV-følsomhet med medførende risiko for
UV-skader. Dette kan ofte vedvare i lang
tid, selv ved reduksjon av dose.
Det kan også oppstå fosterskader dersom
A-vitamin anvendes som reseptbelagte
tabletter av gravide. Man har ikke funnet
fosterskader ved bruk av A-vitamin i
kremformuleringer, men gravide anbefales
likevel å ikke bruke kremer med vitamin A
som et føre-var-prinsipp.

medfører en betennelsesreaksjon i huden
med frigivelse av betennelsesrelaterte
signalstoffer (inflammatoriske cytokiner).
Det medfører rødme, tørrhet i huden,
brennende følelse, flassing, redusert barrierefunksjon og økt væsketap.
Den inflammatoriske responsen øker
isolert sett også det oksidative stresset i
huden, selv om enkelte retinoider kan ha
en antioksidativ effekt. Det blir dessuten
også økt foto- eller UV-følsomhet i huden,
og UV-beskyttelse anbefales.

Det finnes maksgrenser for vitamin
A i kosmetiske produkter. De norske
myndighetene, ved Mattilsynet som
regulatorisk instans, har særnorske og
strenge anbefalinger sammenlignet med
maksgrensene i EUs kosmetikkforordning og den norske kosmetikkforskriften.
Det er verdt å merke seg at Mattilsynets
anbefalinger ikke er pålagte i forskrift, men
at produsenter sterkt oppfordres til å følge
anbefalingene.
Maksgrensene er basert på en omfattende, norsk sikkerhetsvurdering. Argumentasjonen for særnorske anbefalinger er
et høyt inntak av A-vitamin i norsk kost.
Dessuten anbefales kvinner etter overgangsalder med økt risiko for benskjørhet
eller osteoporose, å redusere bruken av
A-vitaminholdig kosmetikk.
Maksimumsverdier for vitamin A-derivater angis i retinol-ekvivalenter (RE).
Ved bruk av andre vitamin A-derivater
enn retinol, regner man ut hva dette ville
tilsvart i effekt hvis man hadde brukt
retinol i stedet. På denne måten tar man
hensyn til forskjellig potens og effekt ved
forskjellige vitamin A-derivater, og det
tillates høyere konsentrasjoner av derivater
som har mindre effekt/potens.

Basert på alt dette, hvilke vitamin
A-derivater bør vi bruke? Optimalt ønsker
vi en stor effekt uten retinoid-reaksjon.
Vi vet at retinoinsyre (A-vitaminsyre) er
den mest potente formen for A-vitamin,
og den som utøver størst biologisk aktivitet
i huden. Retinoinsyre er egentlig et hormon, og virker ved å binde seg til DNA i
cellene. Dette regulerer hvordan cellene,
og dermed huden, skal oppføre seg.
Retinoinsyre er ikke tillatt i kosmetiske
produkter, og defineres som et legemiddel. Den er dessuten meget irriterende på
huden, og bivirkningene vil hos de fleste
være større enn fordelene ved bruken.
I kosmetiske produkter benytter man
seg derfor ofte av forstadier eller derivater
som omdannes til retinoinsyre i huden.
De har mindre effekt, men er også mindre
irriterende.

Hudirritasjonen som vi ser ved
bruk av vitamin A i hudprodukter er en
bivirkning som kalles retinoid-reaksjon.
Bivirkningen skyldes at flere av vitamin
A-derivatene inneholder en organisk syregruppe (karboksyl-gruppe), og kommer
vanligvis i løpet av de første ukene, ofte i
den første uken av bruken.
Graden av hudirritasjon avhenger av
hvilket vitamin A-derivat som brukes.
Irritasjonen dempes hos noen etter hvert,
spesielt ved dosereduksjon, men kan være
vedvarende i hele behandlingsperioden.
Syregruppen som forårsaker irritasjonen
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Retinol brukes hyppig i kosmetiske
produkter, og omdannes av enzymer i
huden til retinal, som igjen kan omdannes til retinoinsyre. Retinol gir fortsatt en
betydelig hudirritasjon hos mange. I tillegg
er retinol meget ustabilt og inaktiveres av
lys og luft, og hvis man blander retinol
sammen med andre innholdsstoffer kan
effekten bli enda mer uforutsigbar.
Retinylestere, som retinylpropiat og
retinylpalmitat, er derimot stabile vitamin
A-derivater, som i liten grad gir retinoidreaksjon. Retinylestere omdannes av enzymer til retinol, som igjen kan omdannes
videre til aktiv retinoinsyre i huden.
Retinylestere er svakere retinoider enn
retinol, men med vesentlig mindre hudirritasjon. Faktisk går retinylpalmitat for å
være ikke-irriterende, selv om det er dokumentert at topikal bruk øker konsentrasjonen av retinol i huden.
Retinylpalmitat har i tillegg i laboratoriestudier vist å redusere celledød og

DNA-skade etter eksponering for UVBstråler, og har antioksidant-egenskaper.
Retinylpalmitat er dog ikke godkjent som
UV-filter.
Det foreligger nå dokumentasjon på
økt effekt på fotoskadet hud hvis man
kombinerer niacinamid og retinylestere i
en kosmetisk formulering.
I vår Superfood-gel har vi valgt å bruke
retinylpalmitat sammen med en lang rekke
andre vitaminer og aktive virkestoffer, som
niacinamid og dexpanthenol, ekstrakt av
tindved, vitamin C og E.
Dette har vi gjort fordi vi mener at det
er svært viktig å unngå retinoid-reaksjonen
med inflammasjon og irritasjon i huden,
da det medfører en reduksjon av hudens
funksjon og naturlige motstandsdyktighet.
Svekket hudbarriere, tørrhet, flassing,
rødme og økt væsketap fra huden er
symptomer som oppstår som følge av at
hudens naturlige barriere og forsvar reduseres. Huden blir mer sårbar overfor både
interne og eksterne påvirkninger, som for
eksempel UV-stråler.
Symptomene retinoid-reaksjonen fører
med seg, skaper en selvforsterkende ond
sirkel, der dehydrering av huden forårsaker enda mer tørrhet, rødme, flassing og
irritasjon.
Produkter som medfører en retinoidreaksjon, som typisk inneholder retinol, er
veldig lette å bruke feil, over for lang tid
eller for ofte, og bryter dermed ned hudens
naturlige forsvarsmekanismer.

Stine Ankerstjerne er lege, selverklært «hudnerd» og
grunnlegger av hudpleiemerket Dr. Ankerstjerne,
som hun lanserte sammen med sin mann i 2018.

INNOVATION
ANTI-AGE
REPLUMPING
DOUBLE EFFICACY
Visible Results
in 6 days only

Acide Hyaluronique - Iparzine®-4A
Collagène Marin

Forhandler i Norge:
Besøk vår nettside
eller kontakt oss på telefon for mer informasjon

tlf. 64 97 40 60 I www.biovital.no
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Cosmica har brukt og gjort studier på niacinamid i mange år, nå sist i serien Age Delay, som
også inneholder hyaluronsyre og vitamin C.

Vitamin B
En ingrediens som virkelig er i vinden, er vitamin B3 eller
niacinamid. Izabela Norin, senior produktutvikler og kjemiker
på laboratoriet til Perrigo utenfor Stockholm, bruker denne
formen for B-vitamin i Cosmica Age Delay-serien.

Hva er niacinamid?
– Niacinamid, også kalt for nicotinamid,
er sammen med syreformen niacin kjent
som vitamin B3. Niacinamid er en multifunksjonell ingrediens som er involvert i
mer enn 200 reaksjoner i levende celler i
kroppen vår.
Vitamin B3 leveres til kroppen og
cellene fra maten, og mangel på dette
vitaminet kan forårsake pellagra – en
sykdom som kan være dødelig hvis den
ikke helbredes.

Hvordan virker niacinamid på
huden?
– Niacinamid er, som nevnt, veldig
viktig for at våre levende celler skal fungere
normalt. Det er en av de best undersøkte
ingrediensene innen hudpleie, og med
veldig god dokumentert effekt på huden.
Niacinamid bedrer utseendet på
aldrende hud ved å redusere rynker og fine
linjer, øke hudens elastisitet og redusere
gule toner. Den lysner pigmentflekker og
jevner ut hudtonen, styrker barrierefunksjonen, øker fuktighetsnivået og reduserer
produksjonen av talg. Den er også vist
å være gunstig i behandlingen av ulike
hudtilstander som kviser og rosacea.
Da vi designet Age Delay-produktene,

32 | KOSMETIKK 3 2021

bestemte vi oss for å bruke niacinamid, da
det er en av de beste ingrediensene for hud
med tegn på aldring.

Er det utfordrende å formulere
gode hudpleieprodukter med
niacinamid?
– Alle «aktive» ingredienser har sine
formulerings-utfordringer, så det kommer
litt an på hvilke utfordringer vi snakker
om.
Det kan noen ganger være vanskelig å
innlemme niacinamid i noen emulsjoner,
det avhenger av emulgatorene og fortykningsmidlene som brukes. For eksempel
kan niacinamid redusere fortykningsegenskapene til noen polymerer. Derfor er det
viktig å teste ingrediens-kompatibilitet og
emulsjons-parametre som dråpestørrelse,
pH og viskositet over tid.

god og bredspektret UV-beskyttelse bidra
til å dempe pigmentflekker og forsinke at
det dannes nye.

Hvilke råd bør man gi til kunder som vil prøve hudpleie med
niacinamid?
– Jeg anbefaler forbrukerne å tenke på
hva slags hudproblem de vil behandle med
niacinamid. Vil de redusere rynker og pigmentflekker eller dempe urenheter og få
mindre fet hud? Ulike bekymringer krever
ulike typer produkter og formuleringer. At
det finnes niacinamid i et produkt vil ikke
fikse huden alene, det er hele produktsammensetningen som betyr noe.

Finnes det andre ingredienser
som fremhever virkningen av niacinamid i en kremformulering?
– Alt avhenger av hvilke typer effekter man vil oppnå. Når man formulerer
produkter for fet hud, kan det være bra å
kombinere niacinamid med andre ingredienser som reduserer talg. Når det gjelder
produkter for aldrende hud, kan bruk av

Izabela Norin er senior produktutvikler R&D for
apotekmerkene ACO og Cosmica.

”DET ER EN GLEDE Å KUNNE GI EN FØLELSE AV
VELVÆRE I HVERDAGEN, HVER ENESTE DAG...”

Kerstin Florian
Inspirert av naturen
Gjennom fokus på verdens legende ressurser henter vi inspirasjon fra naturen og den
rikholdige europeiske spatradisjonen, supplert med ny forskning og moderne teknologi.
Innovative behandlinger
Med en holistisk tilnærming til velvære kombineres klassiske og nye spabehandlinger
med helsebringende produkter, inspirert av at ytre skjønnhet gjenspeiler indre helse.
Unike produkter
Naturlige, økologiske og plantebaserte ingredienser med produkter for alle hudtyper
og behov. Opplev produkter som gjør en forskjell!

NATURLIGE INGREDIENSER. AVANSERTE FORMULERINGER. FANTASTISKE RESULTATER.

FINNES PÅ DE FINESTE SPA, SALONGER OG RESORTER OVER HELE VERDEN.

@kerstinflorianswe

/kerstinflorianhudvard
www.kerstinflorian.no
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Vitamin C
Det siste året har det strømmet på med nyheter basert på dette
vitaminet, som er en vel utprøvd ingrediens. Katinka Ervig Ledezma
er produktutvikler for det norske merket Dr. Greve Pharma, som har
lansert serien Vitamin C for fukt og glød.

Hvordan virker C-vitamin på
huden?
– Vitamin C gjør mye bra for huden.
Først og fremst er vitamin C kjent for
å jevne ut hudtonen, samtidig som
huden får en sunnere utstråling med mye
glød. Vitamin C er en antioksidant som
bekjemper frie radikaler, stimulerer kollagensyntesen og cellefornyelsen. Dette
gjør at vitamin C reduserer synligheten
av aldringstegn som fine linjer og ujevn
hudtone.

Er det noen bivirkninger vi bør
passe på?
– Det er generelt lite bivirkninger ved
bruk av vitamin C i form av ascorbyl
glucoside, som vi har i vår serie. Men for
personer med sensitiv hud, eller hudtilstander som fører til sensitiv hud, kan
vitamin C forårsake irritasjon.
Opplever man irritasjon, kan det hende
huden trenger tilvenning ved å gradvis
trappe opp mengden vitamin C i hudpleierutinen. Det kan være fint å starte med å
blande ut noen dråper serum i en vanlig
dagkrem slik at man unngår ubehag. Etter
hvert kan mengden vitamin C gradvis økes
til ønsket mengde.

Er ascorbyl glucoside like effektivt som andre former for Cvitamin, som oksiderer raskere?
– Ascorbyl glucoside regnes for å være
en av de mest stabile og effektive formene
av vitamin C. Ren vitamin C regnes for å
være mer effektivt, men på grunn av større
irritasjonspotensiale og stabilitetsutfordringer har vi valgt å bruke ascorbyl glucoside.
Det omdannes til ren vitamin C når det
kommer i kontakt med huden, og virker
derfor på samme måte som ren vitamin C.
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Dr. Greve Pharma
satser på vitamin C i
den nye ansiktsserien
med samme navn.

Finnes det andre ingredienser
som fremhever virkningen av
C-vitamin i en kremformulering?
– Vitamin E og vitamin C fungerer godt
sammen fordi de fremhever virkningen av
hverandre, og er derfor fint å kombinere.
Ellers kan vitamin C kombineres med de
fleste andre hudpleieingredienser. Velg derfor produkter med aktive ingredienser som
fyller de andre behovene huden din har.

Hvordan forebygger C-vitamin
pigmentflekker?
– Melanin er pigmentet som gir huden
farge. Pigmentflekker er områder i huden
med økt melaninproduksjon, ofte som
følge av soleksponering. Enkelt sagt,
forebygger vitamin C hyperpigmentering
gjennom å hemme melaninproduksjonen.
Vitamin C vil også redusere synligheten av
pigmentflekker som allerede har oppstått
gjennom nedbrytning av melanin.

Hvilke råd bør man gi til kunder
som vil prøve hudpleie med
C-vitamin?
– Som for all hudpleie er det viktig å
velge produkter tilpasset din hudtype.
Vitamin C kan brukes sammen med de
aller fleste andre aktive ingredienser. Det
er likevel lurt å tenke på mengde og type
av andre aktive ingredienser i hudpleierutinen, slik at huden ikke blir overbelastet og
irritert.
Bruk gjerne vitamin C om dagen og
andre aktive ingredienser om kvelden.
Det finnes mange former av vitamin C,
finn den som passer din hud best. Har du
sensitiv hud, start forsiktig og øk mengden
vitamin C gradvis.
Katinka Ervig Ledezma er kjemiker og produktutvikler i Orkla Home & Personal Care.

Få naturlig glød
med marint kollagen
Det naturlige kollagennivået i kroppen reduseres
gradvis fra vi er i midten av tjueårene.
Seagarden Marint Kollagen
er et rent kollagentilskudd
fra Nord-Atlantisk, villfanget torsk.
Vi bruker råvarer fra bærekraftig
fiske og er stolt av å være Norges
eneste produsent av kollagen.
Det tilsettes acerola, en naturlig
kilde til vitamin C, som bidrar til
å beskytte cellene mot oksidativt
stress og til normal kollagendannelse.
Boksen inneholder 30 poser á 5 g,
og dekker en måneds forbruk.
En daglig dose inneholder
4 380 mg kollagen.

ÅRETS
PRODUKT 2019

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

www.seagarden.no
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Allél er basert på et unikt system
for å analysere huden ut fra dens
egne forutsetninger. Anne Wetter
(til venstre) og Elisabet Hagert
gjør nå systemet tilgjengelig for
flere via e-handel.

Allél Skin Genetic System

Ved hjelp av DNA-teknologi har Allél definert fem viktige drivere – markører i DNAet som kobles opp mot hudens aldring.
Ut fra dette har de laget fem kategorier
av ansiktskremer og serum som skal
påvirke aldringsprosesser fra genetiske
faktorer, såvel som miljø- og livsstilsfaktorer. Kompletterende produkter i serien er
renseskum, øyekrem og solkrem.
X-markøren kobles til aldring som påvirker hudens struktur, fasthet og elastisitet.
G-markøren kobles til glyk-aldring.
Nesten halvparten av befolkningen skal
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ifølge tester være genetisk disponert for
redusert beskyttelse mot glykering, en
prosess som bryter ned hudens fibre og
energi.
T-markøren kobles til fotoaldring,
solskader som bryter ned DNA-et og
forårsaker pigmentering.
A-markøren kobles til oksid-aldring,
som reduserer hudens forsvar mot frie
radikaler og oksidativt stress.
C-markøren kobles til inflammasjonsaldring og sensitivitet i huden,
betennelse og irritasjon.

Arv eller miljø?

Allél gjør det mulig å velge hudpleieprodukter ut fra din genetiske
sammensetning, og som matcher det
huden trenger.

Hvordan vi eldes avhenger i stor grad av genene våre,
mener hudlege Anne Wetter og dosent Elisabet Hagert,
som står bak den svenske serien Allél.
Tekst: Kristine Rødland

Allél bruker DNA-teknologi for å identifisere hvordan genetiske markører bidrar til
individuell aldring.
Serien er utviklet i Sverige og produsert
av Cosswiss i Sveits. Den var tidligere kun
tilgjengelig i medisinske klinikker som
kunne tilby DNA-testing, men lanseres nå
for et bredere publikum via e-handel.
Det har lenge vært kjent at miljømessige, ytre faktorer spiller en
nøkkelrolle når det gjelder hudens aldring, men Anne Wetter og Elisabet Hagert har et mer nyansert syn. De mener at menneskelige gener
står for så mye som 60 prosent av aldringen, mens miljøeksponering
utgjør 40 prosent. Noe som betyr at hvordan vi eldes avhenger av våre
gener.
– Vi kombinerer ytre og indre faktorer for å analysere huden ut fra
dens egne forutsetninger. Det er fortsatt mye vi ikke vet om genetikkens påvirkning på hudhelse og aldring, men det finnes i dag en
mengde vitenskapelige publikasjoner som understøtter at det finnes
en forbindelse.
Disse studiene bidrar til vårt syn på hvordan vi påvirkes av ytre
faktorer, men også hvordan vi alle har unike, indre (genetiske) forutsetninger for å kunne stå imot og håndtere de ytre faktorene, forklarer
Anne Wetter i en mail til KOSMETIKK.
Hvordan har de seneste årene vært for Allél, hva har skjedd siden
starten i 2016?
– Ettersom jeg er hudlege, var dette et konsept vi initielt bare tilbød
medisinske klinikker med tilknyttede leger. Tanken var da å begynne
i en liten skala, for å få et godt overblikk og kontroll på at konseptet
fungerer. Det har vi fått, og kjenner oss nå klare for et bredere marked. Det er en altfor bra hudpleie til å bare tilbys et fåtall!

Powered by
Nature

Tilbyr dere fortsatt DNA-testing, og hvordan foregår det da i praksis?
– Ja, vi tilbyr DNA-testing i våre klinikker, men for å gjøre konseptet mer tilgjengelig for flere, har vi utviklet en online test som
avdekker både genetiske og miljømessige faktorer. Den er tilgjengelig
på Blush, NordicFeel og Eleven, tar kun noen få minutter å gjennomføre, og du får svar umiddelbart.
Har vi nordboere en annen genetisk hudprofil enn mennesker fra
andre deler av verden?
– Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Men det vi hittil har sett,
er at mange av våre kunder i Norden har en DNA-profil som viser en
følsomhet for inflammasjon og i tillegg UV-lys.
Hvordan tror dere utviklingen blir fremover for DNA-matchet hudpleie?
– DNA-tester ligger i tiden innenfor en rekke områder, og jeg tror
vi bare har sett begynnelsen på dette. Markedet drives av forbrukere
som har lest seg opp, og vil ha effektive og målrettede behandlinger.
DNA-basert hudpleie var tidligere komplisert, med tester utført kun
på klinikk, sier Anne Wetter fra Allél.

Great skin? Check!
98% natural range
Easy to navigate checklist
On-trend ingredients
Eksklusiv distributør i Norge: Mentellow Beauty Brands
+47 908 61 288 // info@mentellow.com
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Dermanordic tar steget inn i duftbransjen sammen med svenske N.C.P.

DERMANOR GJØR
SPENNENDE OPPKJØP
– Vi har vært veldig offensive under
covid-perioden, og har fått distributøransvar for ni nye merkevarer
i beautykategorien. Det innebærer
at vi også etablerer en apoteksdivisjon igjen, sier konsernsjef Henning
Nielsen.
Tekst: Kristine Rødland

Det hele startet med at morselskapet til
Dermanor, Dermanordic, kjøpte 100 prosent
av aksjene i Löwengrip Beauty AB noen uker
før koronapandemien brøt løs. De begav seg
dermed inn i et nytt og spennende territorium, da dette ble det første beautymerket
som de faktisk eide selv.
I fjor kjøpte de også 100 prosent av aksjene

Henning Nielsen, konsernsjef i Dermanordic, og
Reidun Wang, daglig leder i Dermanor, har ikke
ligget på latsiden i sommer.

i Kosmetologskolen i København, slik at de
nå driver skoler i både Stockholm, København og Oslo.
Men det er nå i sommer at det har skjedd
virkelig store ting! Henning Nielsen og
Dermanordic har sikret seg 100 prosent av
aksjene i Nisim Scandinavia AS og Cosnordic
AS, samt 55 prosent av aksjene i det luksuriøse, norske livsstilsmerket Sprekenhus AS.
Dermanordic har i tillegg overtatt distributøransvaret for det svenske duftmerket
N.C.P. Concept i Norden, og for hudpleieserien Murad i Sverige og Finland. Det betyr at
konsernet nå har fått distributøransvar for ni
nye merkevarer innen beautykategorien, og
dermed distributøransvar for 30 internasjonale merkevarer totalt.

– Den har en sterk forankring i apotekskanalen. I tillegg til REN har de Fila dufter,
og overtar nå Kiss løsvipper og negler. Vi har
ikke dette fra før i vårt sortiment, og leverandøren er da også verdens største.
Lagerfunksjonen til Cosnordic er allerede
flyttet til Dermanordic sitt lager på Katrineholm i Sverige, og medarbeiderne skal snart
flytte inn til oss, sier Henning Nielsen.

Dermanordic ble i sommer
majoritetseier i det norske
livsstilsmerket Sprekenhus.

Sprekenhus-teamet er allerede på plass i
kontorlokalene til Dermanor på Billingstad i
Asker, og virksomhetene til Nisim Scandinavia og Cosnordic vil bli lagt inn
under Dermanor i løpet av høsten.
Nisim Scandinavia ble etablert av
Steinar Storruste og Tina Merethe
Holm Storruste for 18 år siden,
og selger merkevarene Nisim,
FAST og Kalo i frisørkanalen og
i apotek. Nå er det Dermanordic
som skal ta stafettpinnen videre i
Skandinavia.
Cosnordic, under ledelse av
Roar Maurset, er fremfor alt
kjent for å distribuere hudpleieserien REN i Norge.
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Nisim vil sammen med oppkjøpet av
Cosnordic danne grunnlaget for en ny apoteksdivisjon i Dermanor i Norge. Den skal
ledes av Roar Maurset.
– Vi har savnet å arbeide i apotekskanalen
i Norge etter at Dermo-Apo i Norge ble lagt
ned i 2016, og virksomheten ble ført over til
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Vi er veldig
glade for at vi nå er tilbake i apotekskanalen,
som er en viktig faghandelskanal spesielt
innen hudpleie.
Det er ingen selskaper i Norden som har
flere utdannede hudterapeuter eller større
hudpleiekompetanse, så vi tror vi har gode
forutsetninger for å lykkes i denne kanalen,
sier Reidun Wang, daglig leder i Dermanor,
som er konsernets salgsselskap i Norge.
Hun gir seg også nå for første gang i kast
med duft, og skal lansere det innovative
N.C.P. Concept i parfymerikanalen i Norge.
– Vi har sett på dufter gjennom mange år,
med tanke på timing og rett konsept, og har
stor tro på dette ekspansive merket. N.C.P.
er etablert i 18 land, og er blitt kåret til årets
nisjeduft i varemagasinet Selfridges. Det er
få og rene ingredienser, og man kan påføre
duftene lagvis for å skape sin egen individuelle signatur. Uttrykket er unisex og det kan
skapes utallige kombinasjoner, sier hun.
Økonomisk går det også godt for Dermanordic, som for første gang passerte 500
millioner kroner i omsetning i fjor.
– Det var ny rekord. Markedet gikk ikke

Dermanordic har kjøpt 100 prosent av aksjene i Cosnordic AS, som distribuerer hudpleieserien REN i Norge.
Her i et samarbeid med Jenny Skavlan.

noe særlig ned i 2020, og vi lyktes med
investeringer og nye merker. I 2021 fikk vi
et litt mer utfordrende første halvår, men
har likevel økt omsetningen med 14 prosent
over budsjett. Med de nye oppkjøpene og
distribusjonsavtalene vil vi nok raskt passere
målet vårt om en årsomsetning på 600 millioner kroner.
Ved utgangen av 2019 hadde vi 16 merker i
porteføljen, nå har dette økt til 30 merker, og
det er ikke sikkert at det stopper der. Av de
30 er dessuten to våre egne merkevarer, noe
som også er helt nytt for oss, sier konsernsjef
Henning Nielsen.

REN har en sterk forankring i apotekskanalen, og
Dermanor etablerer derfor nå igjen en apoteksdivisjon.

40 | KOSMETIKK 3 2021

Norsk kosmetikk- og hudpleiemerke søker etter flere
forhandlere.
Amberly Cosmetics startet i Stavanger i 2018, og har utviklet luksuriøse
hudpleie- og makeup-produkter, skreddersydd for det norske markedet.
Hudpleieproduktene har trygge og aktive ingredienser med dokumentert
effekt. Nordisk klima er hardt for huden og våre produkter er laget spesielt
for vårt tøffe klima her oppe i nord. Vi har over 100 forskjellige produkter, og
farger! Vårt fokus er gode produkter med langvarig og dokumentert effekt.
Amberly er også anbefalt av selveste Lisa Eldridge.
Produktene våre er ikke testet på dyr.

Intressert i å bli forhandler?
Kontakt oss på: post@amberly.no
w w w . a m b e r l y . n o
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NYKOMMER
I NORDEN

Produkter fra Skintelligenceserien som motvirker aldring.

Reviderm er et av Tysklands ledende profesjonelle
hudpleiemerker, og feirer 35 år på det europeiske
markedet. Nå er det omsider Nordens tur til å bli
kjent med disse produktene.
Tekst: Kristine Rødland

Reviderm har solgt hudpleie, makeup og
klinisk apparatur i Tyskland siden 1986.
I 2021 etablerte de et datterselskap på det
nordiske markedet, Reviderm Nordic AB.
Det er basert i Stockholm, og har i tillegg
salgskontorer i både Finland, Norge og Danmark for å nå ut til disse markedene lokalt.
Det nordiske datterselskapet ledes av Ewa
Goos, som også tidligere har erfaring med å
bringe tyske skjønnhetsmerker til et nordisk
publikum. Hun har etablert Babor sitt nordiske datterselskap for Sverige og Finland, og
drevet det i sju år med suksess.
– Da hovedkontoret til Reviderm i
München tok kontakt og spurte om jeg ville
starte opp et nordisk datterselskap for dem,
nølte jeg ikke et øyeblikk, sier hun.

Reviderm kommer til å benytte en omnikanal-strategi
på hele det nordiske markedet.
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Reviderm er et familieeid selskap som
ble grunnlagt av hudspesialisten dr. Klaus
Leschke i 1986 i Tyskland. Det finnes i dag
i omkring 20 land, og har store utvidelsesplaner i sin nye vekststrategi. Sortimentet
omfatter i dag mer enn 300 produkter.
– Det er et spennende og stabilt selskap
som har eksistert i 35 år, der eier Dominik Bauermeister også er administrerende
direktør. De har en stor gründerånd, er raske
til å ta beslutninger, og har internasjonale
ekspansjonsplaner som også vi er en del av,

sier Ewa Goos, administrerende direktør i
Reviderm Nordic.
Skjønnheten for Reviderm ligger i å forstå huden. De er fascinert av hudens oppbygning og egenskaper, og har lenge kombinert
innovasjoner med nye oppdagelser når det
gjelder forskning på huden.
Selskapet spesialiserer seg på hudidentiske
produkter og behandlinger som er utviklet
for å etterligne hudens egne funksjoner. De
streber etter å gi best mulige resultater, på
høyest mulig toleransenivå, og vil hjelpe
huden med å nå en optimal helse.
Det er en bred produktportefølje, delt inn
i tydelige serier som Skinessential, Skindication og Skintelligence. Innenfor det profesjonelle sortimentet finnes det også innovativt
og avansert klinikkutstyr med tilhørende
behandlinger.
– Produktene er av ekstremt høy kvalitet, og de ulike seriene gjør det enkelt for
kundene å finne favorittproduktet sitt.
Det faktum at emballasjedesignet preges
av en nordisk minimalisme, med stilige
og neddempede farger er et stort pluss.
Med vårt nye, nordiske team på plass, kan
dette bare bli en suksesshistorie, mener
Ewa Goos.
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BUTIKK

Dette er Lyko
Lyko er en ledende, svensk skjønnhetsspesialist med opprinnelse i profesjonell
hårpleie. De har mer enn 55 000 produkter
fra mer enn 1000 varemerker online, og et
veletablert fysisk nærvær med integrerte
butikker og salonger i Sverige og Norge.
Konsernet sysselsetter nærmere 750
personer, hvorav 23 jobber i Oslo. Totalomsetningen i 2020 var på 1,6 milliarder, hvorav
Norge stod for 279 millioner. I første kvartal
2021 stod Norge alene for rundt 20 prosent
av totalomsetningen, og er et av de hurtigst
voksende markedene.
Lyko vil ta steget til neste nivå i Norge, og ønsker å skape et møtested for alle som er interessert i skjønnhet.

Lyko satser stort i Oslo
Det er stor vekst for skjønnhetsprodukter på nett, og Lyko åpner nå en
ny flaggskipbutikk på Karl Johan.
Den svenske hår- og skjønnhetsspesialisten vil på kort tid doble
antall ansatte i Norge.

er viktig for å nå målet vårt om å bli det
åpenbare og naturlige utgangspunktet for alle
skjønnhetsentusiaster i Norge.
Den nye butikken, med tilhørende kontor,
er et naturlig neste steg for å kunne øke den
fysiske tilstedeværelsen og vise enda flere
hvem Lyko er, sier hun.

Lyko åpner i oktober dørene til det som skal
bli Oslos nye skjønnhetslekeplass, fordelt
over 450 kvadratmeter midt på Karl Johan.
Butikken skal bli et komplement til
e-handelen, og gi kundene mulighet til å
velge blant tusenvis av spennende produkter.
Den skal bli en viktig lanseringsplattform for
nyheter, samtidig som det skal legges vekt på
inspirasjon og rådgivning. Norge er det første
landet utenfor Sverige som har fått en egen
Lyko-butikk, og dette blir deres andre butikk
i tillegg til en på Oslo City.

Butikken vil ha et stort fokus på events
og produktlanseringer. Det vil også bli mulig
å lære mer om hår og sminke, og få utført
frisør- og hudpleietjenester i lokalene.
Til den nye butikken skal det ansettes mer
enn tjue butikkmedarbeidere, frisører og
hudpleiere.
– Beliggenheten på Karl Johan er midt i
blinken. Her treffer vi osloborgere sammen
med både norske og utenlandske turister, som
alle vil kunne boltre seg i skjønnhetsprodukter og få en gøyal butikkopplevelse med oss.
Det er nettopp det vi vil at våre kunder skal
føle når de er hos oss, enten det er på nett
eller i våre fysiske butikker, sier Aleksandra
Dybdal-Holthe.

Over butikken skal det bli kontorer for
Lykos nye norgesavdeling som i dag teller 14
stykker. Men det er ingen tvil om at planen er
å vokse ytterligere, da lokalet rommer opptil
40 ansatte.
Markedssjef for Lyko i Norge, Aleksandra
Dybdal-Holthe, begrunner dette med at
Norge er et svært viktig marked for Lyko.
– I første halvår av 2021 stod Norge for
24 prosent av totalomsetningen til Lyko, og
er et av markedene som vokser raskest. Vi
mener at lokal tilstedeværelse og kompetanse
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Grunnlegger og daglig leder Richard
Lyko har stor tro på satsningen på en fysisk
butikk i Norge.
– Vi er helt overbevist om at butikkene er
et godt supplement til netthandelen, og har
stor tro på miksen. Spesielt nå, etter nesten et
år med nedstengte butikker, er det fantastisk
å kunne gå i fysisk retail igjen.

Det å tre inn i et skjønnhetsunivers og
oppleve nye produkter ved å ta på, føle, teste
og lukte – det kan man ikke gjenskape på
nett på samme måte.
Samtidig er det helt essensielt å kunne tilby
kundene noe unikt i butikkene, gi dem en
skikkelig god butikkopplevelse som er verdt
turen. Og er det én ting vi er gode på, så er
det å ha det gøy med produkter sammen med
kundene våre, uttaler han.

Aleksandra Dybdal-Holthe er markedssjef for Lyko i
Norge.



MAKEUP

Kampanjebilder for nye MAC Lustreglass Sheer Shine Lipstick.

MAC Art Library Palette «It’s Designer».

– FARGENE KOMMER TILBAKE
Etter hvert som samfunnet åpnes
mer opp, vil interessen for makeup
øke, noe som igjen påvirker trendene. MAC Senior Artist Massimo
Mazzotta Møller spår mer kraftfulle
farger – og et større fokus på lepper.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: MAC Cosmetics

– En av mine favorittrender dreier seg om
sminke som er lett å legge, lett å bære og føle
seg komfortabel med. Makeup handler nå
mindre om å redigere sitt utseende eller å
ta på en maske, og mer om å få til en myk,
naturlig look med et hint av delikate farger.
En perfekt match for dette er MAC Glow
Play Blush, som påføres med fingertuppene.
En annen sminketrend jeg elsker innebærer
en mer leken tilnærming til farger og former,
der mye mer er mulig. Vi ser referanser til
både 60-tallet og New York Club Kids på
90-tallet. Her passer det godt å bruke MAC
PRO Chromagraphic Pencil i sterke farger.
Den kan brukes på både øyne, ansikt og
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lepper takket være dens rike og pigmenterte
tekstur.

Hvilke runway looks tror du blir de
mest innflytelsesrike?
– Mangfold er nøkkelen i dag, og det er
vanskelig å peke på enkeltstående looks som
kan skille seg ut. Men jeg følger mitt naturlige instinkt for livlige farger. I det siste har
jeg blitt inspirert av «neon lips» i prangende
nyanser av oransje eller magenta. Teksturene
kan da enten være puddermatte eller ekstra
blanke, avhengig av hva man ønsker å få frem
med den totale looken.
Et raskt triks for å oppnå denne kraftfulle
effekten, er å bruke en helhvit blyant for å
definere og fylle leppene, og deretter dytte
på et sjenerøst lag med øyeskygge i en skarp
nyanse. Jeg kan da anbefale fargene i MAC
Art of Library Palette «It’s Designer».

Er det noen viktige farger, detaljer
og/eller effekter vi bør merke oss?
– For mer anvendelige øyelooks i nøytrale
farger, ser vi en tendens til å bruke satengfinish snarere enn matt, og ofte sammen med

en kontrastfarge – en detalj i blågrønt, petroleumsblått eller til og med lilla. Man kan da
til hverdags bruke en holdbar og ensfarget
base i beige eller hasselnøttbrun, for så å legge
til en twist med en petroleumsblå farge som
påføres med en liten pensel.

Hvordan har pandemien påvirket
makeuptrendene, og hva tror du vil
skje nå?
– Makeupen har vært veldig minimal og
diskret de siste par årene, med unntak av
vipper og bryn, som har vært i fokus som
aldri før!
Trendene har blitt påvirket av Zoom-møter
der oppmerksomheten har blitt ledet til perfekt formede bryn, børstede bryn eller til og
med laminerte bryn. En effekt som også kan
etterliknes med noen brynsprodukter.
Etter hvert som flere restriksjoner oppheves, vil vi se at makeupbruken kommer sterkt
tilbake med fengende øyelooks og – veldig
interessant – et større fokus på lepper.
Vi vil se farger som rødt, burgunder og
terrakotta, som etter hvert naturlig vil utvikle

MAC Senior Artist Massimo Mazzotta Møller jobber gjerne backstage under
motevisninger.

MAC Powder Kiss
Liquid Lipcolour i
rødtoner som etter hvert
blir mer levende og
vibrerende.

seg til mer vibrerende og levende nyanser av
oransje, lakserosa og magenta. MAC Powder
Kiss Liquid Lipcolour vil da bli en perfekt
alliert. Først i dype, røde nyanser og deretter
i mer levende sjatteringer.
MAC Cosmetics er kjent for å jobbe tett
med motebransjen, men hvordan har dette
samarbeidet fungert i år?
– Vi har hatt tett kontakt med mote- og
skjønnhetsindustrien under pandemien.
Her i Norden har vi støttet opp om
digitale kampanjer og fotoshoots for
merker som ROTATE Birger Christensen og Henrik Vibskov.
Runway-jobber har blitt planlagt
over hele dager for å kunne skape
flere typer innhold, som videoer,
look book-bilder, ja til og med kampanjebilder. Vi setter pris på at vi
har kunnet bruke mer tid sammen
med de ulike produksjons- og
designteamene, bli bedre kjent, og
jobbe tettere med visjonene til de
forskjellige aktørene, sier Massimo
Mazzotta Møller.
MAC PRO Chromagraphic Pencil i
sterke farger.
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KERSTIN FLORIAN

Natural Rehydrating Makeup Remover &
Cleanser ser ut som vann og fungerer som
en rens. Den naturlige no-rinse formuleringen fjerner skånsomt, men likevel effektivt,
sminke og urenheter fra ansikt, øyne og
lepper, og etterlater huden ren, klar og myk.
Lett og oljefri for forfriskende, fuktende
rengjøring. Enkel å bruke, behøver ikke skylles av. Myke miceller rengjør effektivt uten å
forstyrre hudens beskyttende barriere
(veil. pris kr 499/200 ml).
KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

KREATIVE
NEGLER
Er dette den kuleste negletrenden i 2021? En ny
vri på den klassisk franske manikyren, der tuppene
lakkes med pastellfarger eller mørke farger, for den
som foretrekker det.
Trenden illustreres i høstens limited edition-kolleksjon fra
Atelier Rouge, som er Kicks’ eget merke, med dempede nyanser
av gul, grønn, pudderrosa og brun. Det er også fritt frem å teste
andre søte farger og mønstre på neglene, som ulike typer striper
eller prikker.

DR. SCHRAMMEK

Nyhet fra Dr. Schrammek! Body Science Body Sun Lotion SPF
50+ og Body Science Body After Sun er den perfekte solduo
som beskytter og ivaretar huden på solrike dager. Vannfast
Body Sun Lotion gir pleie og optimal solbeskyttelse, samt
forhindrer sol-aldring.
Body After Sun
beroliger, reparerer og
opprettholder hudens
fuktighetsbalanse (veil.
pris fra kr 495/200 ml).
Dermelie AS
post@dermelie.no

SKINBETTER SCIENCE
«Bring power to your eyes with
Skinbetter Science!» Nye EyeMax
AlphaRet® Overnight Cream styrker
det delikate området rundt øyepartiet. Denne natt-øyekremen kombinerer det patenterte retinoidet
AlphaRet med maksimal, kremaktig
fuktighet, slik at huden føles mer
smidig med forbedret motstandsdyktighet, og reduserer synligheten
av fine linjer og rynker rundt
øynene (veil. pris kr 1395/15 ml).
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no
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SOTHYS PARIS

DIBI MILANO

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

Armonia Beauty AS
post@armoniabeauty.no

AURELIA

BARE MINERALS

La disse jobbe mens du sover! Sothys fornyer sin velkjente
nattserie, Noctuelle™, med produkter basert på aromakologi
og gemmoterapi. Aromakologi studerer forholdet mellom lukter
og reaksjonene disse produserer hos mennesker. Gemmoterapi
er naturmedisin der unge skudd og knopper fra planter sies å
trekke ut giftstoffer som kan samle seg i kroppen. I serien finner vi Renovative Night Cream
med Jania rubens alge, tindved og glykolsyre
og Renovative Micro
Capsules med 20 %
ren vitamin C.

Resurfacing Serum er en innovasjon innen naturlig anti-aging,
da den etterligner effektene av retinol for å glatte ut linjer og
rynker samt virke hudfornyende
uten irritasjon. Den avanserte
formelen inneholder også balanserende niacinamid for å målrettet
tone ned pigmentflekker og rødhet,
samtidig som den modererer talgproduksjonen for å gi en strålende
og klar hud. Andre viktige ingredienser er protida™ (probiotika) og
bakuchiol (veil. pris kr 895/30 ml).
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

Det kraftige serumet Lift Creator Vitamin
B-C-PP Concentrate er en favoritt som dekker mange behov. Det er rikt på antioksidanter og vitaminer, og beskytter huden mot
ytre påkjenninger.
Med favorittingrediensen niacinamid blant
virkestoffene tilfører dette serumet huden
din næring og fuktighet, og sammensetningen av de aktive ingrediensene beskytter
hudens kollagen- og elastinfibre (veil. pris kr
970/30 ml).

En ny original! Denne flytende foundationen er inspirert av
bareMinerals ikoniske og bestselgende Original Loose Mineral
Foundation. ORIGINAL Liquid Mineral Foundation SPF 20 er en
flytende, vegansk mineralfoundation som er bevist å synlig
forbedre hudstrukturen samt
å redusere porestørrelsen
over tid. Den middels dekkende, vektløse formuleringen
gir en naturlig glødende finish.
Tilgjengelig i hele 30 nyanser
(veil. pris kr 459).
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

REVIDERM

LOVASKIN

Reviderm Nordic AB
hello@revidermnordic.com
revidermnordic.no

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

Si hei til REVIDERM og super-antioksidanten OPC! I mange
år har denne kraftingrediensen bidratt til å opprettholde en
sunn hud. Ikke bare beskytter den mot frie radikaler, men den
forbedrer og støtter selvhelbredende mekanismer i huden.
Kombinert med et multivitaminkompleks av vitamin C og E i
Pycnogenol OPC Cream, fremmer den celleregenerering og
stimulerer ny kollagendannelse. Omega-3-fettsyrer reduserer
betennelsesprosesser
som rødhet og irritasjon.
Resultatet? Huden virker
oppstrammet og får en
veldig fin glød.

Nye Instant Moisturizer er en luksuriøs og rask-absorberende
krem – formulert med svært potente fuktighetsgivende og
nærende planteekstrakter og aktive stoffer. Kremen er rik, ikke-fet
– etterlater huden superhydrert,
silkemyk og smidig. Kan brukes på
føtter, hender, albuer og andre tørre
hudpartier, og er ideell å bruke etter
kraftige vaske- og desinfeksjonsmidler. Finnes både i salongstørrelse og som salgsprodukt
(veil. pris kr 395/50 ml).
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PCA SKIN

Hyaluronic Acid Overnight Mask er en ny og reparerende nattmaske med essenser av lavendel for en dypere søvn. Den gir
en jevnere hudtone og en rask forbedring på glød, forebygger
aldring og reduserer rødhet. Inneholder hydrolysert hyaluronsyre, med mindre molekyler enn ordinær hyaluronsyre, som gir
dyptvirkende fuktighet og økt volum (veil. pris kr 850/50 ml).
HappySkin AS
Tlf: 22 37 19 00
beate@happyskin.no

A NNONSE

ABSOLUTE NEW YORK

Nyhet innen K-Beauty! Brightening Cooling Eye Pads med
botaniske ingredienser, appelsinekstrakt og vitamin C. Øyepadsen har en kjølende og beroligende effekt på den sarte huden
rundt øyeområdet. I tillegg bidrar padsen til å lysne huden
og dempe mørke ringer, og etterlater en frisk glød. Pakken
inneholder 8 par fuktede pads
i en reisevennlig pakning. Med
naturlige veganske ingredienser
(veil. pris kr 59).
Mentellow Beauty Brands
Tlf: 908 61 288
info@mentellow.com

REFECTOCIL

Den nye vippeløfteren Eyelash Lifter by RefectoCil er et
fantastisk verktøy til de som
tilbyr vippeløftbehandling! En
ultratynn tupp i rustfritt stål
hjelper deg å feste vippene
perfekt til lifting-padsen. Den
praktiske børsten er et supert
hjelpemiddel for å gre vippene
før og etter behandlingen.
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

SEA MAGIK PRO

Spa Find dødehavsprodukter endrer navn til Sea Magik PRO!
Først ut i ny drakt er den bestselgende kroppspeelingen Salt
Brushing, som er spekket med velgjørende mineraler fra Dødehavet. Merket satser på bærekraftig emballasje, og tar sikte
på å redusere pappbruken med mer enn 75 %. I tillegg endres
emballasjen til en kombinasjon av bio-sukkerrør og resirkulert
plast (PCR).
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

MERKEVAREREGISTER
A

A Dog Says Woof/Verdant
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
Amberly Cosmetics/
Amberly Cosmetics
Amouage/TMC Nordic
Anatomicals/J. Nordström
Handels
Andrea/Aspire Brands
Antibac/Thorsen Biovital
Apivita/Dermanor
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Apotheke/Cosmedic
Aqua Peel/Beauty Products
Aramis/E. Sæther
Ardell/Beauty Products
Ardell/J. Nordström Handels
Aurelia /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
Bois 1920/Talwar Group
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
Bye Bye Blemish/Beauty Products
By Sophia/NOR Cosmetics

C

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

Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax /Skintific
Carven/Elements Group
Casmara/Cosmedic
Caudalie/H.O.B. House of Brands
CaviCide/NeglAkademiet
Cera/ICON Hairspa
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 Hairspa
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 Hairspa
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
Forlle’d/Cosmedic
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fragrance du Bois/Talwar Group
Fred Hamelten
Norway/ICON Hairspa
Fred Hamelten
Norway/Fred Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific

G

Gamma Più/ICON Hairspa
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
Happyskin by
Professionals/Happyskin
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
Ilapothecary/Talwar Group
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
Jazeel Perfumes/Talwar Group
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 Hair/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
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
Leonor Greyl/Talwar Group
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 Hairspa
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
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
Masque Milano/Talwar Group
Massugu Shears/ICON Hairspa
Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
Mavala/Beauty Import
M-Ceutic/Skinthal
Memoize London/Talwar Group
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
N.C.P. /Dermanor
Needling System /
Cosmederm Methods

Neess/Body Green

Neostrata/HBS Nordic
Nilens Jord/ICON Hairspa
Nimue/Beauty Products
NIOD/Dermanor
Nishane/Talwar Group
NKD SKN/Hexa
Nordic Superfood/H.O.B.
House of Brands
Norvell/Body Green
Nouba/Innovell Beauty
Noughty/Aspire Brands
Nouveau Contour/NeglAkademiet
NovaLash/NovaLash Norway
NSI/NSI Norway
Nueva/J. Nordström Handels
NuFACE /Innovell Beauty
Nügg/Beauty Products

O

Ole Henriksen/E. Sæther
O&M/ICON Hairspa
OmanLuxury/Talwar Group
OMG/Beauty Products
Opera LED Mask /
Cosmederm Methods

OSKIA /Elements Group
Oway/ICON Hairspa

P

Pahi/ICON Hairspa
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
Real Barrier/J. Nordström Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific
RefectoCil/Skintific
RefectoCil/Thorsen Biovital
REM/Thorsen Biovital
Reviderm /Reviderm Nordic
RevitaLash/H.O.B. House of Brands
Revlon/E. Sæther
Rodial/Elements Group
Roja Parfums/Talwar Group
Rosa Graf/Isaksen & Co
Rosendo Mateu/Talwar Group
ROSENKVARTS/NOR Cosmetics
Royal Crown/Talwar Group
Rubis/Fred Hamelten
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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
Sea Magic PRO/Thorsen Biovital
Sèche/J. Nordström Handels
Seiseta Hair
Extensions/ICON Hairspa
Sensai/Dermanor
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet
Shellac/Thorsen Biovital
SHIFT/Vitalkost
Sie-Depil/Body Green
Sienna X /Beauty Import
Sisley/Sisley
SLA /Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor
Skinpen/Beauty Products

Skintechnologies/
Axion Distribution
Smith & Cult /Dermanor
SOFT CLOUD/Axion Distribution
Sothys Paris/Cosmenor
Spin Roll-On/Beauty Import

Stephane Humbert Lucas
777/Talwar Group
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
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 House of Oud (THoO)/
Talwar Group
The Knot Dr. /ICON Hairspa
The Ordinary/Dermanor
The Organic Pharmacy/
TMC Nordic
Tiffany & Co. /E. Sæther
Titania kortevare/Beauty Import
Tokyo Matsuge/J. Nordström
Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
Toppik /ICON Hairspa
True Organic of Sweden/
Letsfaceit Nordic

U

Umbro/Beauty Import
Uteki/Cosmedic

V

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 Hairspa

Z

Zarko Perfume/Elements Group
ZenzTherapy/ICON Hairspa
Z Fill/Cosmedic

LEVERANDØRREGISTER
DERMELIE AS

AMBERLY COSMETICS AS
Storgata 15
4340 Bryne
Tlf: 960 10 968
post@amberly.no
amberly.no

BEAUTY IMPORT AS
Raglamyrveien 21
5536 Haugesund
Tlf: 982 56 488
ordre@beautyimport.no
beautyimport.no

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

ELEMENTS GROUP

BEAUTY PRODUCTS AS

ARMONIA BEAUTY AS
Tømmerfaret 7
1414 Trollåsen
Tlf: 974 21 139
post@armoniabeauty.no
armoniabeauty.no

ASPIRE BRANDS AS
Storgata 32
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com

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

COSMEDIC AS

BODY GREEN AS

Karl Johans gate 16
0154 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no
cosmedic.no
glonorway.no
masterbrush.no

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

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

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

Solbråveien 23
1383 Asker
Tlf: 22 20 99 90
post@cosmenor.no
sothys.no

bodygreen.no

DERMANOR AS
CALMA BEAUTY AS

AXION DISTRIBUTION AS

Skåregata 181
5525 Haugesund
Tlf: 913 00 783
post@dermelie.no
schrammek.no

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

Billingstadsletta 19
1396 Billingstad
Tlf: 66 77 55 55
Fax: 66 77 55 66
kundeservice@dermanor.no
dermanor.no

FRED HAMELTEN AS
Haxthausens gate 2B
0263 Oslo
Tlf: 21 64 54 47
bestilling@hamelten.no
fredhamelten.com
pinsett.no

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

J. NORDSTRÖM HANDELS AB

NOR COSMETICS AS

Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
Fax: +46 8 767 92 45
info@noab.se
noab.se

Aslakveien 14E
0753 Oslo
Tlf: 22 06 08 10
ordre@norcosmetics.no
norcosmetics.no

NOVALASH NORWAY
HBS NORDIC AB

KFI SPA MANAGEMENT AB

Vårgatan 1
SE-212 18 Malmö
Sverige
Tlf: 22 42 77 77
norge@exuviance.no
exuviance.no

Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

HEXA AS

KLINIKKSHOP

Fossegrenda 17
7038 Trondheim
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no
hexa.no

Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
gatineau.no
depilarsystem.no
thalion.com

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

LETSFACEIT NORDIC AS
Holtegata 26
0355 Oslo
Tlf: 916 33 125
pernille.bruksaas@letsfaceit.no
letsfaceit.se

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

Glimt Group AS
Gløstadveien 162
7240 Hitra
Tlf: 930 36 503
post@glimtgroup.no
glimtbeauty.no
novalash.com

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

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

Elgtråkket 9C
2014 Blystadlia
Tlf: 416 49 151
contact@talwargroup.no
talwargroup.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

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

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

REVIDERM NORDIC AB
Norrlandsgatan 10
SE-111 43 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 20 20 21
hello@revidermnordic.com
revidermnordic.com

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

TALWAR GROUP AS

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

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

NEGLAKADEMIET AS

SKINTIFIC AS

VITALKOST AS

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

Karenslyst allé 49
0279 Oslo
Tlf: 22 57 88 00
post@skintific.no
skintific.no
dermalogica.no
janeiredale.no

Wirgenes vei 11
3157 Barkåker
Tlf: 33 00 38 70
post@vitalkost.no
vitalkost.no
pureyou.no
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 GJESTEN
REIDUN KOCH KALVIG

Innehaver av Koch Parfymeri i Stavanger
Hva har du på gang i butikken?
– Akkurat nå forbereder vi oss på jubileumsfest. Koch Parfymeri fyller 125 år i år!
Vi har avdelinger i Kirkegaten i Stavanger
sentrum, på Kvadrat i Sandnes og på Amfi
Madla – alle tre med tilhørende salong. I
tillegg har vi nettbutikk.
Hvordan kom du inn i bransjen?
– Jeg er født inn i bransjen. Som fjerde
generasjon parfymør, så var ikke valget så
vanskelig for meg. Jeg har aldri angret og
alltid gledet meg til å gå på jobb.
Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg
fremover?
– Vi vet at netthandel er kommet for å
bli. Men jeg er sikker på at gode butikker
med riktig vareutvalg og god service likevel
vil overleve. Det er fullt mulig å drive god
butikk selv om du er «liten».
Så er det klart at de store kjedene vil ta
mer og mer markedsandeler, og det vil
mest sannsynlig bli vanskeligere å lage gode
avtaler med en del av de store, selektive
leverandørene. Jeg ser lyst på fremtiden.
Men du skal jammen følge med for å henge
med i svingene.
Hvilke produkter og behandlinger etterspørres
mest av dine kunder?
– Effektive produkter og behandlinger
med raske resultater.
Hvilke erfaringer har bedriften gjort seg i
koronatiden?
– Det har vært tøft å være arbeidsgiver,
rett og slett altoppslukende. Og hadde vi
visst det vi vet i dag da det hele startet, så
kunne vi selvsagt gjort ting lettere for oss
selv.
Men det å snu seg rundt, se løsninger og
være fleksibel i en uforutsigbar tid, har vært
det jeg personlig har lært mest av. Og så har
jeg lært hvor viktig og godt det er å ha gode
medarbeidere og venner rundt meg.
Vi har også merket en enorm lojalitet
fra kundene våre. De har ønsket å handle
lokalt, og jeg liker spesielt godt det nye
uttrykket «å handle lokalt på nett».
Hvilke varemerker har dere valgt å ta inn og
hvorfor?
– Vi er stadig på jakt etter nye kvalitets54 | KOSMETIKK 3 2021

Reidun Koch Kalvig driver et av landets eldste parfymerier, en familiebedrift i fjerde generasjon. Nå fyller de
125 år!

Biologique Recherche er et av merkene det satses på.

merker. De merkene vi tar inn uansett
kategori, er nøye utvalgt for å passe inn i
vårt konsept.
Hva er viktig for å lykkes i bransjen?
– Ha et tydelig konsept, en supergod og
serviceinnstilt betjening, og lag en unik
handleopplevelse for kundene slik at de
kommer igjen og igjen. Vær også aktiv på
sosiale medier.

Koch Parfymeri er et velkjent innslag i Stavanger
sentrum, og ble pusset opp for fire år siden.

Hva er dine personlige favorittprodukter og
behandlinger?
– Biologique Recherche, som er vår nye,
store satsning innen hudpleie. Det er fantastiske produkter både i behandling og som
hjemmeprodukter.

Biosil® har blitt kåret til ett av de åtte beste skjønnhetsproduktene gjennom tidene av Huffington Post!

“BioSil er det ultimate
fundamentet for hud
innenifra!”

S

elskapet bak BioSil har brukt 15 millioner
euro på forskning og utvikling. BioSils effekt
er dokumentert via studier som følger gullstandarden i medisinsk forskning, randomiserte placebokontrollerte dobbeltblindede kliniske studier.

Elisabeth Lein Oksvik
-Eier av Beths Beauty Center AS

SUPER

RESPONDER

NORMAL

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

SLOW

Fra 6 til 8 måneder for å
begynne å se og merke effekt

RESPONDER

BioSil distribueres og markedsføres i Norden av
klinisk ernæringsfysiolog Tina Helen Hamelten

Vinner av 17 priser fra 2008-2020

BioSil®- ch-OSA Advanced Collagen Generator®

BioSil er et revolusjonerende skjønnhetstilskudd
som er utviklet av Dirk Vanden Berghe, professor i
medisinsk mikrobiologi ved universitetet i Antwerpen, Belgia. BioSil har vært på det internasjonale
markedet i over 25 år og har ca. 1,3 millioner daglige
brukere.

Klinisk dokumentert:

Kvinne 56 år | Før

Underveis

Se flere bilder og testimonials på
www.biosil.no/testimonials

Tilbakemeldinger fra BioSil-brukere:

Sterkere negler1

Redusert håravfall

89% Økt hudelastisitet1

Reduserer pigmentflekker

30% Reduksjon av fine linjer og rynker1

Betydelig redusert porestørrelse

13% Tykkere og sterkere hår 2

Kraftig reduksjon av mørke ringer under øynene

1: Studiereferanse: Barel et al. Archives of Dermatological Research, Volume 29, 2005. 2: Studiereferanse: Wickett et al. 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).

ioSil er et patentert, klinisk dokumentert
og prisvinnende skjønnhetstilskudd. Det er
vegansk og inneholder ingen form for kollagen.
Det aktive virkestoffet i BioSil er kolinstabilisert
ortokiselsyre.

RESPONDER

B

BioSil® selges i profesjonelle skjønnhetssalonger

B

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

ioSil stimulerer fibroblastenes kollagenproduksjon. I fibroblasten er det enzymene ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl
oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.

Biosil® er fundamentet
...for all hudpleie
...for all hårpleie
...for all neglepleie

H

uffington Post kåret BioSil til ett av de
åtte beste skjønnhetsproduktene gjennom
tidene. Det sier mye om produktets kvalitet og
effektivitet til å gi synlige og merkbare resultater.

TEST
GRATIS!

Se og kjenn
effekten av BioSil®
Epost: post@biosil.no
Tlf: 21 64 54 47
www.biosil.no

Da det var gått ca. 3 mnd var dobbelthaken hos meg stram. Jeg kunne ikke tro det!...
Så fikk jeg hudbehandling hos min venninne og hudpleier Aina Skrøvseth. Hun var også veldig overrasket
over elastisiteten i huden min, så nå har hun og hennes hudpleievenninner startet med BioSil... Så er det
håret... Tykkelsen er tilbake til før graviditeten... Øyevippene mine gror, og neglene gror.
Hvis det er et produkt som jeg kan gå god for er det virkelig BioSil!
LINE FALLA, Organics by Line Falla

Øk omsetningen med prisvinnende BioSil® Se liste over fornøyde forhandlere på biosil.no/forhandlerliste

ÅSANE
MEDISINSKE
KLINIKK

For å bli forhandler, ta kontakt på:

tlf: 21 64 54 47

epost: post@biosil.no

Instagram: @biosil_nordic

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

+

ALLÉL
LYKO
REVIDERM

ABC
HUDPLEIENS

DERMANOR
GJØR SPENNENDE
OPPKJØP

HUDFORNYELSE
MED LASER

”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.”

Jan Thomas
SENZIE
KONFERANSEN

E N VA N E D A N N E N D E M A S C A R A F R A J A P A 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.

VEIEN TIL SUKSESS
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