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FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

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

1.  Hudpleieklinikker og medisinske hudklinikker 
2. Frisørsalonger og skjønnhetssalonger
3. Parfymerier, frittstående og kjeder
4. Apotek, frittstående og kjeder
5. Spa og spahoteller
6. Nettbutikker med kosmetikkprodukter
7.  Motekjeder og andre relevante  

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

UTGIVER:

KOSMETIKK Kristine Rødland

Solveien 110 C, 1162 Oslo

Telefon: + 47 909 65 259

E-post: krrodland@gmail.com

Hjemmeside: kosmetikkmagasinet.no

Organisasjonsnr. 999 039 022 MVA

KOSMETIKK er Norges eneste fagblad for hele skjønn-
hetsbransjen. Bladet distribueres både til retailmarkedet og 
salongmarkedet, og er således unikt.

Vi skriver om lanseringer, ingredienser, nyheter og tren-
der, formidler bransjestatistikk og presenterer spennende 
firmaer og personer som jobber med hud, hår og kosmetikk. 
I tillegg gir vi tips til hvordan selge mer i butikk eller salong. 

Våre lesere er hudterapeuter, frisører, negldesignere, vippe-
teknikere, makeupartister, kosmetisk dermatologiske syke-
pleiere, butikksjefer, kjedeledere, innkjøpere og andre som 
jobber profesjonelt med skjønnhet i Norge. Alt redaksjonelt 
innhold er skreddersydd for denne målgruppen, og vi tilbyr 
en treffsikker kanal for å kommunisere med hele bransjen. 

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

I tillegg er vi aktive i sosiale medier og driver Facebook-
gruppen «Kosmetikk karriere», der du kan legge ut ledige 
stillinger, relevante kurs og annet jobbrelatert innhold for 
bransjen.

KOSMETIKK er et unikt 
bransjeunivers for alle som 

jobber profesjonelt med 
skjønnhet i Norge



Annonsepriser 2022
Format 4 farger

2/1 side 27 800 

2/1 side, 1. oppslag 30 500 

1/1 side 17 000

Cover 2 18 700 

Cover 4 bakside 20 500 

1/2 side liggende eller stående  12 000 

1/4 side liggende eller stående 8 700 

Produktnyhet, per nyhetsrute 2 500

Merkevare- og leverandørregister 

Oppføring, per år 2 700

Tillegg for logo, per år 800

Alle priser er eks. mva. 

Digital markedsføring
Ønsker du å være synlig også mellom bladutgivelsene? Prøv et 
banner på kosmetikkmagasinet.no eller i vårt nyhetsbrev.

Rabatter
Annonsører som inngår langsiktige avtaler får svært gode 
betingelser på sin annonsering i KOSMETIKK. Ta kontakt for 
mer informasjon om pakkeløsninger og rabatter.

Tekniske data
Bladformat: A4

Satsflate: 262 h x 176 b mm

Antall spalter: 3

Spaltebredde: 56

Ferdiggjøring: Limfres

Utfallende trykk: Ja

Raster omslag: 70 linjer

Raster innmat: 70 linjer

Papir omslag: 250 g gloss, UV-lakk

Papir innmat: 130 g gloss

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

E-post: krrodland@gmail.com

Opplag: 3 600

Utgivelser per år: 4

Utgivelser 2022
Nr.                                                          Materiellfrist Utgivelse Tema

1 13.01 18.02 Skjønnhetstrender 2022 + bærekraft

2                                                               08.04 19.05 Vipper + solpleie

3                                                                09.08 15.09 Makeup + estetisk medisin

4                                                               18.10 24.11 Dufter + markedstrender

KOSMETIKK

BAKSIDE:
240x210 mm 

Utfallende:
240x216 mm

ADRESSEFELT

1/1 SIDE:
Annonse i 

satsflate: 262x176

Annonse utfallende:
297x210 + min 3 mm 

utfallende
(303x216 mm)

1/2 SIDE:
130x176 mm

1/4 SIDE 
HØYDE:

130x84 mm

1/4 SIDE BREDDE:
62,5x176 mm

Mål er oppgitt i høyde x bredde:

Produktnyheter
KOSMETIKK har egne sider med produktnyheter der vi tilbyr 
redaksjonelt utformede annonser. Du kan vise frem dine pro-
duktnyheter i «nyhetsruter» som fyller 1/6 side. De tegnes ut av 
oss som en del av bladet, og annonsemerkes. 

For å lage dette trenger vi:
* Pressetekst (ca. 500 tegn)
* Høyoppløst produktbilde
* Veil. pris på produkt

Pris per «nyhetsrute» er kr. 2 500,- eks. mva, og vi tilbyr ulike 
rabatter. Ta kontakt for mer informasjon. 
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R P R O D U K T N Y H E T E R

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

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

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

Sisley ApS
Tlf: +45 33 38 46 30

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

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

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

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

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

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

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

HEXA AS
Tlf: 73 83 37 60
mail@hexa.no

ANNONSE

MARIA ÅKERBERG
Neck & Décolletage Cream er en utjevnende krem for hals 
og dekolletage. Den har en rik konsistens som trekker godt 
inn i huden, og er spesielt laget for moden hud som trenger 
å strammes opp. Bakuchiol (retinol) fra planten babchi (pso-
ralea corylifolia) stimulerer hudens kol-
lagenproduksjon og øker fuktnivået slik at 
fine linjer og rynker blir mindre markerte.
Kremen inneholder også antiseptisk 
gulrotfrøolje og neroliolje som roer ned 
sensitiv hud. Sammen med olibanumolje 
virker gulrotfrøoljen også oppstrammende, 
og øker elastisiteten i huden (veil. pris kr 
399/50 ml).

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

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

Armonia Beauty AS 
post@armoniabeauty.no

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

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

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

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

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

Armonia Beauty AS 
post@armoniabeauty.no

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

Dermelie AS
post@dermelie.no
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ANNONSE ANNONSE

Daglig leder Kjetil Christoffersen i Zin-
cIn AS forteller at de nå er klare med en 
oppdatert versjon av munnbindet, som 
er sydd med fire lag stoff. Den unike 
teknologien er basert på sink, som er 
vevd inn i materialet under produksjo-
nen. Det gir ingen lekkasjer fra produk-
tet, og effekten blir heller ikke redusert 
ved vask. 
– Munnbindet tåler daglig vask på 60 
grader, og har en levetid på minst to 
år. Vi har nå lagt inn en bedre nese-
klemme, slik at det sitter tettere rundt 
nesen og ikke dugger når man bruker 
briller. Det har også fått en mer eksklu-
siv stramming ved ørene, og fasongen 
er blitt rundere og bedre tilpasset nor-
diske ansikter.
Vi har alle sink i huden, som blant 
annet bidrar som a antibakteriell 
beskyttelsesmekanisme. Vi har klart 
å få dette stoffet inn i produkter, slik 
at virus og bakterier får vanskelighe-
ter med å finne feste og formere seg 
på overflaten, forklarer Christoffersen.
I og med at munnbindet er antibakte-
rielt og transporterer bort fuktighet, 
vil det heller ikke gi «maskne». Irritert 
hud og kviser kan ellers bli et problem 
for mange som bruker munnbind eller 
maske over lengre tid. 

Innovative og beskyttende

MASKER
ZincIn AS fra Drammen har lansert Hygienic Half Mask, laget med en ikke-giftig og antibakteriell 
teknologi som hindrer virus og bakterier i å feste seg.

Den patenterte teknologien med sink 
er utviklet av Parx Materials i Neder-
land, som er et børsnotert selskap, og 
med en eierandel i ZincIn AS. Munn-
bindet er kontrollert flere ganger av 
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 
som hjelper myndighetene med å teste 
kvaliteten på smittevernutstyr. 
– Testene viser at det gir en bakteriell 
filtreringseffektivitet på mer enn 90 
prosent. 
Mens medisinske munnbind må kas-
tes etter bruk, kan Hygienic Half Mask 
og andre munnbind i tekstil vaskes og 
gjenbrukes utallige ganger. Men det er 
store forskjeller i både pris og kvalitet, 
og som forbruker er det ikke alltid lett 
å vite hva slags munnbind man bør 
velge.
– Det er veldig synd, synes vi, at det 
finnes useriøse aktører i dette marke-
det. Konsekvensen er at folk tar på seg 
munnbind som de tror skal gi beskyt-
telse, og så gjør det kanskje ikke det. 
Hvis man ikke bruker riktig munnbind, 
eller bruker det på riktig måte, kan det 
gi en falsk trygghet. 

Her i Norge har vi vært flinke til å for-
midle dette med å holde avstand, 
vaske hender og hoste i albuen, og det 
er ikke tvil om at det reduserer smitte. 
Nå har det også blitt mer aksept for å 
bruke munnbind. 
– Jeg er egentlig motstander av den 
typen plagg, at man skal være nødt til 
å dekke seg til, og ikke kan gi hveran-
dre et smil og vise ansiktsuttrykk. Det 
er en stor del av kroppsspråket vårt 
som reduseres når vi bruker munn-
bind. Men jeg er glad i konserter og å 
være sosial, så hvis jeg må velge, vil 
jeg heller bruke munnbind for å kunne 
reise, gå på konsert og få med meg 
andre opplevelser i det offentlige rom. 
Jeg håper vi på denne måten kan leve 
mest mulig normalt, og med minst 
mulig smitte. 
Parx-teknologien bruker vi også i 
serveringsbrett, skjærebrett, handle-
kurver og bokser til bruk i sikkerhets-
kontrollen på flyplasser, samt i mange 
andre plastprodukter. Det er nesten 
bare fantasien som setter en stopper 
for bruken, sier Christoffersen.
– Hvordan fungerer samarbeidet mel-
lom dere og Parx i Nederland?

– ZincIn AS er en produksjonspartner 
for Parx Materials. Samarbeidet fun-
gerer strålende, de eier teknologien og 
alle rettigheter. Det er i alles interesse 
at Parx-teknologien kommer i flest 
mulig produkter der den kan gjøre 
nytte for seg. 
– Finnes det noen bruksområder som 
passer ekstra godt for skjønnhets-
bransjen?
– Vi kan for eksempel legge teknolo-
gien i alt av plastkammer og børster. Vi 
kan også lage bokser til oppbevaring, 
hvis det er behov for det. Mulighetene 
er mange, sier Kjetil Christoffersen, 
daglig leder i ZincIn AS.

Nordic Treat Décolleté Hydrogel 
Patch er praktisk i bruk og gir 
en umiddelbar effekt.

ZincIn AS og 
Nordic Treat AS

Kjetil Christoffersen er daglig leder i 
ZincIn AS, som har tre fast ansatte. I 
tillegg er han daglig leder på deltid 
i Nordic Treat AS, som ble etablert av 
Gunnar Myhre som et sideprosjekt i 

2008. Nordic Treat AS spesialiserer seg 
på hudpleieprodukter og da særlig 
dukmasker. Et eksempel er Décolleté 
Hydrogel Patch, som pleier den tynne 

huden på brystet med masse fukt, vita-
miner og beroligende planteekstrakter. 

– Hygienic Half Mask er 
utviklet for folk i farten, da 
er det kjekt å kunne putte 
det rett i lommen, sier Kjetil 
Christoffersen fra ZincIn AS.

KONTAKTINFORMASJON, DISTRIBUSJON OG BESTILLING
ZincIn AS og Nordic Treat AS
Skøyenveien 26
0402 Oslo
Tlf 460 60 460
post@zincln.no // post@nordictreat.no

zincln.no // nordictreat.no

Munnbindet er sydd i fire 
lag, der det innerste og 
ytterste laget inneholder 
sporelementer av sink.
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Annonsørinnhold
Nyhet! Vi kan nå tilby annonsørinnhold. Dette løses enten 
ved at annonsører sender bilder og en ferdig tekst, eller ved 
at redaksjonen skriver tekst mot et tillegg i prisen. Materiellet 
publiseres i magasinet og på kosmetikkmagasinet.no som 
annonsørinnhold. Nyhetsbrev og sosiale medier kan også 
inkluderes etter ønske. Vi skreddersyr et opplegg som passer 
dere, og setter opp annonsen etter egen mal som en del av 
avtalen. 

1/2 SIDE 
HØYDE 

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

topp og 
bunn: 

303x84 mm

DOBBELTSIDE:
297x420 mm
+ min 3 mm 

utfallende
(303x426 mm)

Produktnyheter. Annonsørinnhold.


