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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.”

Markedet vokser
BEAUTY BOOM

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.

				under pandemien
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Patentert &
prisvinnende
vegansk
nutrikosmetikk
FO R A L L E H U DT Y PER

Biosil®- ch-OSA Advanced Collagen Generator®

B

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

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER

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).

Vegansk kollagengenerator

«BioSil er det ultimate fundamentet
for hud innenifra!»
EL ISA B E T H L EI N O KSV I K
Beths Beauty Center AS

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.

SUPER

RESPONDER

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

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

NORMAL
RESPONDER

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

B

for all hudpleie
for all hårpleie
for all neglepleie

!

Huffington 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.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER

KLINISK DOKUMENTERT

89%

Økt hudelastisitet*

30%
Reduksjon av
fine linjer og
rynker*

13%
Sterkere og
tykkere hår**

Sterkere
negler*

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

TILBAKEMELDINGER

Betydelig
redusert
porestørrelse

Kraftig
reduksjon av
mørke ringer
under
øynene

Øker
hudens glød
betraktelig

Økt
fuktnivå
i huden

Redusert
håravfall

Anti-age
innenfra

Basert på tilbakemeldinger på det norske markedet.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER

Bilder er tatt i salong, med iPhone 7, kun med formål å vise kundens hudendringer til den faktiske kunde.

Kvinne ca. 50 år | Før.

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

Kvinne ca. 60 år | Før.

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

Kvinne ca. 61 år | Før.

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

Kvinne ca. 61 år | Før.

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

Kvinne ca. 61 år | Før.

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

Kvinne ca. 50 år | Før.

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

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

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

Kvinne ca. 50 år | Før.

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

Kvinne ca. 50 år | Før.

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

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

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

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER

Se hva som sies og skrives om BioSil®
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

Jeg har fått mindre synlige linjer og rynker,
samt porer som er redusert i størrelse eller
borte. Pigmentflekker er lysnet og hudtonen
er mye jevnere, fuktighetsnivå er bedret
betydelig. Håret mitt vokser fortere og
er tykkere, neglene har blitt superfine og
sterke. Anbefales på det sterkeste, kan ikke
leve uten.
Ghazal Moosavi, hudterapeut

Fantastiske Biosil. Som frisør opplever jeg
mange kunder som bekymrer seg over
håravfall og aldrende hud. Vi har vært
forhandlere av Biosil i 4 år nå, og mange av
kundene er nå faste brukere av Biosil.
Tilbakemeldingene vi får er: veldig
lite håravfall, mindre porer i huden,
glattere hud. Alle sier de har fått
mindre cellulitter. Kundene er
kjempefornøyde.
Anne von Malchus, Åros Hårstudio

Veldig fornøyd med BioSil da det faktisk IKKE
er kollagen, men sørger for at jeg selv øker
produksjonen av kollagen naturlig i kroppen.
Huden har beholdt sin spenst, glød og
fuktighet. Tørr ikke slutte!
Ingvild Johnsen, Munkerudveien
hudpleie

Vi ser flotte resultater selv, og har fått gode
tilbakemeldinger fra fornøyde kunder!
@spaspaharstad,Spaspa by Mikkelsborg Harstad

Et knippe av BioSils forhandlere rundt om i Norge

ÅSANE
MEDISINSKE
KLINIKK

Se fullstendig liste over fornøyde forhandlere på biosil.no/forhandlerliste

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER

Nå har jeg brukt BioSil i to år og er
superfornøyd. Jeg har fått en helt annen glød
i huden, ser jeg, til og med tidlig på morgenen
når jeg står opp, når man gjerne ser litt sliten
og rar ut. Fin glød i huden, jeg kjenner at
huden har blitt strammere, jeg har fått mye
mer spenst i huden, spesielt kanskje under
haken her og på halsen, på brystet hvor disse
alderstegnene ofte setter seg ganske fort hos
voksne damer. Dette her er et preparat som
virker godt både på hud, hår og negler, og det
er så morsomt å se etter to år nå; jeg ser på
gamle bilder og jeg ser at huden ser sunnere
og friskere ut og at jeg ikke har fått noen nye
rynker eller mer rynker enn jeg hadde for to
år siden, så huden opprettholdes på en helt
annen måte enn det den gjorde før. Jeg er
superfornøyd med dette produktet, og dette
her er noe jeg absolutt kan anbefale. Jeg skal
i hvert fall bruke det så lenge jeg lever!
Hilde Lyrån, skuespiller

Vi er imponert over resultatene med dette
kosttilskuddet som styrker hud, hår og negler!
@spaspaharstad,Spaspa by Mikkelsborg Harstad

Jeg både ser, og opplever stor forbedring
på mine kunders hud! Huden er sterkere,
mer robust. Ser at overflaten er finere,
jevnere. 2 kunder med hudsykdom:
(rosacea) huden oppleves ikke lenger
sensitiv og ustabil. 2 kunder med rødlig
pigmentering hud/hår som tidligere ikke
har tålt sol, kun blitt rød og aldri brun, har
nå opplevd og få farge! Og huden tåler sol!
Flere kunder har opplevd at huden ikke
lenger blir solbrent så lett som tidligere,
huden oppleves sterkere. Flere har ikke
lenger flassende, tørre legger lenger. Ved
behandling av fruktsyrer i salongen, kjenner
de som tar Biosil fast, MYE mindre enn
de som ikke bruker Biosil. Alle: Huden
oppleves fastere, jevnere, sterkere, mer
robust, mer fuktig. Og fremstår med synlig
mer glød! Huden endrer seg heller ikke som
tidligere, men den holder seg stabil og sterk
gjennom alle årstider.
Sonja Filtvedt, Hudpleieverkstedet,
Strømmen. Forhandlet BioSil i 3,5 år.

Se flere testimonials på biosil.no/testimonials/

Vil du vite mer, teste det ut eller selge i salong?

A

lle nye forhandlere mottar informasjonsmateriell og salongens ansatte får grundig
opplæring i form av kurs. Kurset er nettbasert,
men kurs med fysisk oppmøte kan også
arrangeres i enkelte tilfeller.

For mer info, ta kontakt på:
TLF: 21 64 54 47
EPOST: post@biosil.no
INSTAGRAM: @biosil_nordic

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

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

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er
registrerte varemerker tilhørende Bio Minerals NV.

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER
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LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/

T he joy

OF GIVING
Eksklusive julegaver
med det beste til huden
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GR E EN PE E L®
R LI G H U D F O R

I t’s all about
Med Dr. Schrammeks hjemmeprodukter og GREEN PEEL® får huden
en effektiv antirynke og en glød du ikke kan sminke deg til.
Den perfekte julegaven til deg selv eller en du er glad i.
SCHRAMMEK.NO

N

“

LEDER

Vi ønsker oss opplevelser

Shopping gir spenning og glede

Kristine
Rødland.
Ansvarlig utgiver:
KOSMETIKK
Kosmetikkmagasinet Kristine Rødland
Organisasjonsnummer: 999 039 022 MVA
kosmetikkmagasinet.no
Postadresse:
Solveien 110 C
1162 Oslo
Ansvarlig redaktør:
Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Annonser:
Kristine Rødland
+47 909 65 259
krrodland@gmail.com
Layout:
Aurora Design & Media AS
+47 924 43 696

2021 lakker mot slutten, og det er tid for å
gjøre opp status. Har det vært et godt år?
For mange i faghandelen har det faktisk
det, ifølge tall som er lagt frem av NHO
Service og Handel og Kosmetikkleverandørenes forening
(KLF). Når taxfree-butikkene
har vært stengt og folk ikke
har fått reist til utlandet så
ofte som de pleier, har de
oppdaget at parfymeriene på
hjemstedet har mye bra å by på.
For ikke å snakke om nettbutikkene, som har fått en kraftig vekst. Her
har nok mange nordmenn fått varig
endrede vaner, og utviklingen har blitt
forsterket av pandemien.
Det føles lettvint og greit å sitte hjemme
i sofaen og bare klikke varer hjem. Gjerne
få de levert på døren, det koster ikke
nødvendigvis mye ekstra, og sparer både
tid og krefter.
Vi har tatt et dykk ned i statistikken
i dette nummeret av KOSMETIKK, og
laget en hel temabolk der vi ser på utviklingen i markedet for skjønnhetsprodukter.
Jeg synes motivatoren Pellegrino
Riccardi kommer med en interessant
observasjon: Han mener at vi under pandemien vendte oss mot online shopping
for å få mer spenning og glede i hverdagen. Det å lete og søke etter gode kjøp får
hjernen til å produsere dopamin som gir
lykkefølelse, argumenterer han.
Det kan jeg kjenne meg igjen i, for jeg
handler hobbyting fra en stor, kinesisk
plattform som er en mester i å utnytte
dette.

Enormt mange adventskalendere er blitt
lansert i år, denne er fra Sothys Paris.

Nå har det vært Singles Day med
kuponger og rabatter som man gjerne må
lete etter for å finne. Plutselig dukker det
opp «surprise coupons» som troll i eske
på de mest uventede steder, og bruker
man appen er det spill der man kan vinne
kuponger. Joda, det er gøy.
Et litt beslektet fenomen er den
enorme interessen vi ser i markedet for
adventskalendere. Jeg kan ikke huske å ha
sett så mange forskjellige kalendere med
skjønnhetsprodukter som akkurat i år. Det
hadde vært interessant å sett litt statistikk
på dette, for det er i ferd med å ta av.
Hva er det som får så mange voksne
mennesker til å ville åpne knøttsmå pakker
eller luker som gir en overraskelse hver
dag? Hvor mye er vi villig til å betale for en
slik opplevelse, og hva forventer vi å få når
vi kjøper en kalender?
Svenske Bianca Ingrosso, som står bak
Caia Cosmetics, solgte ut sin aller første
adventskalender på litt over én time, og
salget endte totalt på 36 millioner kroner,
ifølge nettavisen Ehandel. Etterpå raste
kundene og postet innlegg i sosiale medier
om at innholdet ikke svarte til forventningene.
Selv Chanel har laget en kalender for
første gang i år, og med en svimlende høy
prislapp. Men kan en adventskalender være
luksus?
Vi ønsker oss opplevelser. Det er en
innsikt vi kan ta med oss inn i julestria, og
jeg håper det blir travle - og gode - dager
i butikken og salongen for dere alle. På
gjensyn i 2022!
Netthandelen
har tatt av.

sbm@auroradm.no
Trykk:
Merkur Grafisk AS
Neste nummer av KOSMETIKK
kommer i uke 7.
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NEW ORIGINAL MINERAL VEIL
Pressed Setting Powder

Skin-improving weightless veil
sets and extends makeup wear


NYHETSMIKS

Tekst: Kristine Rødland
Kerstin Florian International står bak varemerkene Kerstin Florian og ANDA.

Son Venïn i
nye lokaler
Det norske nisjeduftmerket Son Venïn, som ledes
av Dag Laska, flyttet
nylig inn i Posthallen i
Oslo. Her blir det hovedkvarter, showroom og
refill service, og de skal
også arrangere temakvelder og foredrag
om duft.

Marina Miracle x
Tone Lise
«Negledronningen»
Tone Lise Forbergskog
dukker opp i et nytt og
spennende samarbeid.
Marina og Tone Lise er
begge født og oppvokst
i Båtsfjord, men møttes første gang på en
skjønnhetsmesse i Oslo
for snart sju år siden.
Nå lanserer de en
negleolje sammen.

Ny eier for
Kerstin Florian

Helena Carlsson og KFI Spa Management AB kjøper nå Kerstin Florian International.

KFI Spa Management AB kjøper det
velkjente spa- og hudpleieselskapet Kerstin
Florian International, som er basert i USA.
Oppkjøpet styrker selskapets posisjon som
ledende innen spa-verdenen, med konseptutvikling og produktutvikling av hudpleieserier, og legger til rette for ekspansjon på flere
markeder.
– Jeg er veldig glad for at KFI Spa Management og administrerende direktør Helena
Carlsson nå tar over selskapet. Vi har samarbeidet tett siden 1989 med å utvikle spakonsepter. Det er en trygghet å få overlate

Kalender-craze!

Verdens første
virtuelle muse
L’Oréal fokuserer for tiden mye på det
digitale, og lanserer nå for første gang en
virtuell muse som ansikt utad og ambassadør for Prada-duften Candy.

12 | KOSMETIKK 4 2021

mitt livsverk til henne og vite at hun fører
det videre, uttaler den svenskfødte gründeren Kerstin Florian i en pressemelding.
Helena Carlsson forteller at oppkjøpet
innebærer at utviklingen av merket og den
globale virksomheten nå kommer til å styres
fra Sverige.
– Det er en ære å få muligheten til å
utvikle dette selskapet med produkter og
behandlinger. Hele spa-bransjen har et fantastisk utviklingspotensiale, og varemerket
Kerstin Florian er blant de ledende, uttaler
hun.

N°5 The Calendar har 27 luker og selges for $825.

Hvem har laget årets beste adventskalender
med skjønnhetsprodukter? Aldri før kan vi
huske å ha sett så mange lanseringer, ikke
bare fra alle tenkelige
merkenavn, men også
fra skjønnhetskjeder og
nettbutikker. Internasjonalt har også Chanel
for første gang kastet
seg på bølgen, med en
meget kostbar N°5kalender som varer fra
5. til 31. desember.
Rituals.

Yves Rocher.

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

Møte med Sølvi Strifeldt:

ARVEN FRA MAX FACTOR
Etter 17 år i bransjen har hun gått frivillig ut av komfortsonen
som frilanser for å bringe videre visjonen til den legendariske
makeupartisten Max Factor, som ny offisiell makeupartist og
trener for merket i Norge.
Tekst: Kristine Rødland
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Jeg var vel et utpreget konkurransemenneske med
ønske om å bli flink – og helst flinkest i faget

Sølvi om:
Den nye jobben
– Jeg ble kontaktet av E. Sæther da de ble
valgt som ny distributør for Max Factor i
sommer, og ble først og fremst veldig smigret.
Tidligere har jeg jobbet med mange forskjellige makeup-brands som frilanser med ansvar
for kursing, men har aldri før forpliktet meg
til ett merke. At det var historiske Max Factor
som ville benytte min faglige kunnskap, jeg
kunne ikke bli annet enn veldig motivert av
det.
Max Factor regnes som «eier» av konseptet
makeup, og brakte det ut fra filmstudioene
til de kvinnelige forbrukerne. Han jobbet
opprinnelig for den russiske tsarfamilien,
men emigrerte til USA i 1904 og begynte der
å jobbe for stumfilmindustrien. På den tiden
var makeupen dårlig, den sprakk opp og var
ubehagelig å bruke. Derfor begynte Max
Factor å lage sin egen sminke, og oppdaget at
skuespillerne likte den så godt at de ikke ville
ta den av når arbeidsdagen var slutt.
Max Factor sin grunnidé var å gjøre sminke
tilgjengelig for alle kvinner, ikke kun for
noen få i eliten. Alle skulle få anledning til å
ta frem den vakreste versjonen av seg selv, og
skape litt ekstra glam i hverdagen.
Han utviklet derfor produkter som han
introduserte til markedet, og stod bak mange
innovasjoner som fremdeles er aktuelle i dag:
Den første leppestiften som ikke mistet farge
gjennom dagen, den moderne maskarakosten, falske øyevipper laget av ekte hår, for å
nevne noen. Foundation sticks-en, som vi
gjerne tror er en ny greie, lagde Max Factor i
1940. Merket har en enormt rik historie som
jeg synes det er ærefullt å jobbe med, spesielt
fordi Max Factor regnes som den moderne
makeupens far!
Den verdenskjente makeupartisten Pat
McGrath har tidligere vært tilknyttet Max
Factor. De fleste husker vel også det fantastiske samarbeidet mellom Max Factor og
Jan Thomas her hjemme, for ikke å glemme
Linda Wickmann, så det er store sko jeg skal
fylle.
Det er absolutt en ære å få jobbe med den
unike historien som ligger bak Max Factor,
som er «the makeup of makeupartists».
Jeg gleder meg til å formidle dette ut til
publikum og våre forhandlere. Det blir noe
helt annet enn det jeg har drevet med før. Da
formidlet jeg kunnskap, nå skal jeg i tillegg

fortelle en verdiskapende historie ut til alle
brukere av makeup.

Sølvi om:
Den voksne målgruppen
– Som frilanser har jeg hatt et ønske om å
gjøre den profesjonelle kunnskapen tilgjengelig for alle kvinner – og menn. Det er ikke
alltid lett å finne denne type kunnskap som
passer for, og treffer et voksent publikum,
som ikke er så mye på YouTube og TikTok.
Å sminke voksen hud er en av tingene jeg er
godt kjent for.
Det henger sikkert sammen med at jeg har
blitt voksen selv, og blitt kjent med hvordan
ansiktet forandrer seg. Mange unge makeupartister synes det er utfordrende å sminke
voksne ansikter, og da kanskje fra alder 30+.
Kan hende er det det som gjør at så mange
unge ansikter og modeller foretrekkes. Men
trenden er i ferd med å snu. De godt voksne
modellene blir nå i større grad sett på som
en selvfølge innen kommersiell beauty, og
Carmen Dell’Orefice er et bevis på det.
Voksne kvinner er ofte opptatt med
barn og glemmer litt seg selv. Når de så vil

’’

begynne å sminke seg mer igjen, har ansiktet
forandret seg, og de føler for å søke litt hjelp.
Øynene må sminkes annerledes med årene,
og det er også lurt å bytte til andre typer
produkter som passer bedre til den voksne
aldersgruppen.

Sølvi om:
Arven fra Max Factor
– Max Factor er et gammelt merke, men passer absolutt ikke kun for en voksen forbruker.
Selv om mange voksne kunder trolig har
brukt de samme produktene i mange år.
Mange nye merker retter seg veldig mot den
unge forbrukeren med nyheter som hypes
opp, og får ekstremt mye eksponering. Det
mamma bruker vil ofte ikke datteren bruke.
Men hva om vi også kan gjøre mamma og
hennes look kul? Det er min mission!
Max Factor skapte mange av de store
ikonene i filmindustrien, han stod bak signaturlookene til Ava Gardner, Jean Harlow og
Marlene Dietrich. Sist, men ikke minst, var
det Max Factor som løftet den «alminnelige»
Norma Jeane Mortenson til å bli ikoniske
Marilyn Monroe – et stilikon som kopieres

Sølvi Strifeldt er ansatt i E. Sæther AS som Makeupartist, Trainer og Sales Activist. Hun vier tiden 80 prosent
til Max Factor og 20 prosent til Lumene.
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den dag i dag. Hadde de unge visst dette, er
jeg sikker på at mange ville ha anerkjent Max
Factor som langt mer interessant i dag.
Produktene må være rimelige slik at alle
kan skaffe seg dem, det var hans visjon.
Andre rimelige merker som Nyx, Inglot og
e.l.f. har klart å selge et image og en historie
som treffer de unge, så hvorfor ikke Max
Factor? Han var opptatt av at alle skal få være
glamorøse. Glamouren skal være tilgjengelig
for alle, uansett alder, status og tilhørighet.

Sølvi om:
Drømmen om å bli designer
– Helt fra jeg var liten, var jeg betatt av
sminke-annonsene som var i ukebladene. Jeg
kunne fordype meg i de vakre bildene, de
flotte kvinnene, jeg ville gjerne være en del av
den industrien og skape vakre ting.
Som ung vant jeg en designkonkurranse i
Det Nye, og fikk reise til London med Det
Nye-piken og Det Nye-gutten. Det var stort
for meg, som er oppvokst på Gjøvik og i
Holmestrand! På 1980-tallet var det stor
oppmerksomhet rundt Great Garlic Girls og
drag queens generelt, så det gjorde inntrykk
å få komme til nattklubben Hippodrome i
London, der det var så mange kjendiser. Det
var så storslagent og kult!
Jeg studerte kjole- og draktsøm for å bli
motedesigner, men sluttet etter hvert å lage
klær fordi det ble for mye tråkling. Som type
er jeg utålmodig og vil bli fort ferdig, og
designerkarrieren ble bare lagt på is.

Sølvi om:
NM i makeup
– Jeg bosatte meg på Gjøvik og fikk barn,
men har alltid vært veldig kreativ, og i 1994
var det makeup-kurs i Oslo. Med ukebladannonsene i bakhodet hadde jeg lyst til å
prøve det, men jeg hadde ingen mulighet til
å gå på heltidsstudium i Oslo på den tiden.
Så jeg reiste til byen i helgene for å lære av
legendariske Git Varé.
Hun var en tysk, internasjonal stylist, og
mange av de som var store i bransjen hadde
gått hos henne. Jeg fikk mine diplomer som
farge- og stilkonsulent og visagist, som så
mange andre på den tiden.
Jeg var vel et utpreget konkurransemenneske med ønske om å bli flink – og helst
flinkest i faget. Så da jeg ble oppfordret av
min lærer til å melde meg på NM i makeup,
sa jeg selvsagt ja. Det er god læring i konkurranser. Første gang jeg var med i NM vant jeg
ingenting, men jeg fikk se hvordan det fungerte. Andre gang fikk jeg tredjeplass. Tredje
gang fikk jeg andreplass, og fjerde gang fikk
jeg førsteplass! Da sluttet jeg.
Dette var i 1999, og jeg hadde nådd målet
mitt. Hva skulle jeg nå se frem mot? I tillegg
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bodde jeg på landet der det var lite oppdrag,
så makeup-karrieren kokte sakte bort. Men i
2007, etter at vi hadde flyttet til Ski, ble jeg
aktiv i et nettforum som handlet om sminke,
og ble sugd inn i det på nytt. Jeg begynte å
tenke; kanskje skal jeg starte på igjen med
dette?

Sølvi om:
Fargeanalyse og veien videre
– I 2008 fikk jeg en stor og flott sminkekoffert full av produkter fra et MLM-merke
som heter Sonya fra Forever Living. De ville
vite hva jeg syntes. Så jeg begynte å kurse
deres forhandlere rundt om i Norge som ikke
kunne så mye om sminke fra før, slik at de
kunne hjelpe kundene sine – og selge bedre.
Og det gjorde de!
Jeg sorterte produktene etter varme og
kalde farger, og lærte dem hvordan de skulle
finne riktige farger til sine kunder. Over tid
begynte jeg å se et mønster i forhold til hva
som er den typisk nordiske kvinnen – hvilke
farger de fleste kledde, hvilke hudtoner de
hadde, og så videre. Dette bygget jeg så videre
til et konsept som jeg alltid bruker selv, og
som jeg har undervist i siden.
Konseptet handler om at hudfarger
inneholder flere farger enn
rosa, beige og gult, og at
undertonen ikke sier nok.
Hvitt, blått og grønt inngår
også i huden vår, i tillegg
til gult og rødt. Som en
pussig tilfeldighet har jeg
nå funnet ut at Max Factor
var opptatt av mye av det
samme, og snakket om de
samme fargene. Jeg driver
nå og tegner dette ned,
siden jeg jobber med en
makeup-bok.
Jeg begynte å jobbe med
fotografer og produsere bilder i 2009. Allerede i 2010 ble jeg kontaktet av motemagasiner for faglige råd og veiledning i artikler.
Kurven gikk da veldig bratt og raskt oppover,
og etter bare noen veldig få år ble mine
arbeider brukt som eksempler på skoler. Det
var utrolig gøy å høre!
Jeg ble videre forespurt om å undervise som
faglærer på flere skoler i Oslo og Göteborg,
blant annet på Imageakademiet, der jeg også
har vært sensor.
I tillegg har jeg vært dommer på konkurranser innen fashion og makeup, og kursansvarlig for blant annet Ripar Cover og Inglot,
der jeg også har vært butikksjef. Akkurat den
erfaringen kommer nok godt med nå i E.
Sæther, når jeg skal jobbe en del rundt om i
butikkene.

Sølvi om:
Koronatiden
– I senere tid har jeg jobbet en del med
mote, film, reklame og lignende, samt private
konsultasjoner. Så kom etter hvert korona,
og jeg måtte legge ned penslene. Det jeg
gjorde da, var å innrede et rom hjemme – et
«roterom» der jeg oppbevarte sminke, og en
sjelden gang tok imot kunder i mangel av noe
bedre. Jeg forvandlet det til et innbydende og
koronavennlig kunderom, hygienisk og med
glatte flater som er lette å holde rene.
Men koronatiden ble ikke så stille som jeg
hadde trodd. Det tok ikke lang tid før jeg
begynte å jobbe med nye oppdragsgivere og
andre kundegrupper. Streaming og digitaliserte møter ble den nye hverdagen. Mange
nye selskaper ble dannet innen film og lyssetting, og jeg fikk oppdrag med å gjøre hår og
makeup. Mange føler seg mer ubekvemme
foran et kamera enn de gjør på en scene foran
hundrevis av mennesker, og ønsker å bli stylet
av en profesjonell.

I aksjon backstage under innspilling
av musikkvideo med Celiin.

Sølvi om:
Samarbeidet med Celiin
– På bildet under, som jeg gjorde med Celine
Helgemo, ønsket jeg å tolke en mer moderne
utgave av Marilyn Monroe. Kanskje slik Max
Factor ville gjort det i dag?
Jeg sminket Celine, som har artistnavnet
Celiin, for første gang da hun jobbet for
Disney Channel for mange år siden. Så ringte
hun meg igjen i fjor, og fortalte at hun skulle
lage en musikkvideo til låten «Marilyn». Jeg
var med og gjorde sminke på inne-scenene
der hun er «Marilyn».
I videoen forvandles hun fra den ungjenta
hun en gang var, til Celiin. Hun går drastisk
til verks og skjærer faktisk av seg det lange
håret med sabel, så transformasjonen var kanskje litt mer dramatisk enn den Max Factor
gjorde med Norma Jeane.
Å skape en moderne Marilyn med oppdaterte sminketeknikker er et prosjekt som passer nåtidens Max Factor veldig bra. Jeg laget
en nesten-brutt eyeliner i grønt og sort, og

brukte mye highlighter over og under øyet. I
tillegg fikk hun «out-linede» lepper, noe som
er veldig trendy nå, godt med skimmerskygger og maskara, samt buskete og definerte
bryn.
På leppene hennes har jeg brukt en gammel
Marilyn-teknikk som innebærer at man ikke
bare forstørrer leppene, men også overtegner
overleppen mer i ytterkantene. Det gir leppene et ekstra løft, mer smil og sensualitet,
om det er det man ønsker seg.
Dette er noe jeg har gjort i alle år på
modellene mine, kundene mine og meg selv.
Teknikken fant jeg etter å ha studert gamle
bilder av Marilyn, men jeg visste ikke da at
det var selveste Max Factor som stod bak.
Audrey Hepburn hadde også slike fantastisk
formede lepper.

’’

Sølvi om:
Formidlingsglede
– Jeg gleder meg til å formidle historien om
Max Factor, reise ut i butikkene og lære de
som jobber der teknikker som kan brukes
når kundene kommer og vil ha hjelp. I tillegg
skal jeg selvsagt også lære bort produktkunnskapen jeg opparbeider i jobben.
Noen av de som jobber i for eksempel Vita
er selv utdannede frisører eller makeupartister, og jeg håper at jeg kan fortsette å inspirere dem gjennom jobben min som trener for
Max Factor.
Jeg vil formidle kunnskapen i hans ånd,
han må få lov til å skinne! Det er en stor arv,
og jeg håper at han kan bli stolt av jobben
jeg gjør. Vi må ta med oss det han har laget,
historien og visjonen hans må få leve videre.
Han fortjener ikke å bli glemt!

Glamouren skal være tilgjengelig for alle

’’

Celine Helgemo vant både MGP Junior og
MGP Junior Nordic med låten «Bæstevænna» i
2007. Hun var programvert og sang den norske
tittellåten til TV-serien «Violetta» på Disney
Channel i 2013, og deltok i Stjernekamp i
2015. For to år siden relanserte hun seg selv
som artist under navnet Celiin. Her er hun
sminket av Sølvi Strifeldt.
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TREND
Festsesongens
røde leppefarge
fra Sothys Paris.

Ruby Woo 3 effekter

Sothys-kvinnen satser
denne høsten på en glamorøs
og dristig «rock chiclook». Sminkekolleksjonen
selges kun via profesjonelle
klinikker.

1. Fargeskjær.

Julerødt

2. To teksturer, matt og blank.

Her er fargen som skaper magisk stemning
år etter år. La deg inspirere av sesongens
nye looks.

Rouge Velours er et nytt tilskudd
i YSLs eksklusive duftkolleksjon
Le Vestiaire des Parfums.

Orly Breathable alt-i-ettneglelakk i den perfekte
julebordsfargen This Took a
Tourmaline.
3. Sølvgrå liner.

Ruby Woo er en ikonisk
rød leppefarge fra MAC
Cosmetics. I begrenset
opplag kommer nå
Ruby’s Crew, med den
samme rødfargen i seks
ulike konsistenser.
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MAC Cosmetics samarbeider med den flamencoinspirerte popartisten Rosalía om neglekolleksjonen
Aute Cuture, basert på hennes look.
Én rød krystall blant mange klare og blanke «nail
stickers» fra MAC Cosmetics Aute Cuture.

Exuviances
profesjonelle
retinolpeeling
Exuviance Radiance Peel er en svært effektiv
retinolpeeling ment for profesjonell bruk i
klinikk. Den avanserte sammensetningen med
retinol og patentert CitraFill eksfolierer, forbedrer hudstrukturen og gjør huden klarere
og spenstigere og hudtonen jevnere. Minimal
helingstid, passer de fleste hudtyper.
Kontakt oss så forteller vi mer om mulighetene
for din salong! Tlf. 22 42 77 77,
info@exuviance.no, www.exuviance.no
HBS Nordic - nordisk distributør av avansert hudpleie siden 1998. Vi tilbyr markedsledende og velrenommerte varemerker til hudpleiesalonger og skjønnhetsklinikker.
Vi skaper langsiktige partnerskap ved å møte kundene på en profesjonell og personlig måte.
Instagram @exuviancepro_nordic

facebook.com/ExuvianceNordic



DUFT

DIORS NYE NESE
Parfums Christian Dior har ansatt
Francis Kurkdjian som ny Perfume
Creation Director. Han etterfølger
François Demachy, som har vært ansvarlig for husets dufter siden 2006,
og nå går av med pensjon.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Parfums Christian Dior

Francis Kurkdjian er en visjonær parfymør som nå
også jobber for Parfums Christian Dior.

Kurkdjian skapte i
2004 duften Eau Noire
for Parfums Christian
Dior.

Baccarat Rouge 540
fra Maison Francis
Kurkdjian er en kjent
nisjeduft.

François Demachy hedres i dokumentarfilmen «Nose»,
fra februar 2021. Han er lidenskapelig opptatt av
planteråvarer, og har inngått tette samarbeid med
blomsterdyrkere i Grasse.
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Francis Kurkdjian er født i Paris med armenske aner, og er et kjent navn i parfymeverdenen. Han etablerte Maison Francis Kurkdjian
sammen med Marc Chaya i 2009. Dufthuset
har vært en del av LVMH-gruppen siden
2017 – det samme luksuskonglomeratet som
er morselskapet til Dior.
Kurkdjian regnes for å være svært talentfull,
og var bare 25 år gammel da han skapte sin

Hos Dior er mote, skjønnhet og
parfyme tett forbundet. Her er
høstens ready-to-wear.

første duft, bestselgeren Le Mâle fra Jean Paul
Gaultier. Den satte skikkelig fart på karrieren,
og mange av hans dufter for ulike kjente
merker har siden vunnet internasjonale priser.
Han har samarbeidet med kunstnere og
koreografer, og stadig pushet grensene for
hvordan man kan arbeide med duft. I 2001
åpnet han et atelier i Paris med personlig
tilpassede dufter.
For Dior har han tidligere skapt duftene
Eau Noire og Cologne Blanche, som inngår
i La Collection Privée Christian Dior. Han
er en utpreget estet, har alltid elsket klær
og haute couture, og føler seg derfor veldig
hjemme i sin nye jobb.
I tillegg til å lede utviklingen av Diors
luksuriøse dufter, skal han også føre sitt eget
nisjeduftmerke videre. Det skal være det
eneste i verden som har samme navn som
dets parfymør.

NISJE DUFT: TALWAR GROUP AS er leverandør av nisjeduft og hudpleie

produkter for det Skandinaviske markedet - ønsker du mer info rundt våre merker
eller tenker å bli forhandler, ta kontakt.

HUDPLEIE: Hos TALWAR GROUP AS finner du unike hudpleiemerker

som blant annet har fokus på: Synlig effekt - Naturlige ingredienser - Bærekraftig
produksjon - Holistisk hudpleie. Ta kontakt for mer info.

www.talwargroup.no - contact@talwargroup.no
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AKNE
– ET ØKENDE PROBLEM
Ren, klar og feilfri hud står høyt
i kurs hos de fleste ungdommer
og voksne. I koronaperioden har
det blitt et enda større fokus på
akne, men problemet kan heldigvis
behandles.
Akne er definert som en hudsykdom, men
kalles ofte en lidelse eller tilstand. Det er
svært vanlig, rammer mange unge tidlig i
puberteten og når en topp i 17-19-årsalderen. Voksen-akne oppstår hos cirka 25
prosent av alle menn og cirka 50 prosent av
alle kvinner på et eller annet tidspunkt i deres
voksne liv. Til og med nyfødte kan utvikle
akne.
– Akne skyldes betennelser i talgkjertlene
som omgir hårene i ansiktet og på overkroppen, og starter alltid med en tilstoppet pore.
Talg hoper seg opp i poren og bakterier
strømmer til. Bakteriene næres av talget og
formerer seg, og resultatet blir akne, forklarer
Svea Linn Fagerstrøm, som er fagsjef i Dermanor.
Har du inntrykk av
at det er mer fokus
på akne nå enn før?

Svea Linn Fagerstrøm
er fagsjef i Dermanor.

Produkter med betennelsesdempende, eksfolierende,
lindrende og antibakterielle
ingredienser kan motvirke akne,
samt produkter som inneholder
retinoider. Foto: Dreamstime
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– Jeg er usikker, men tenker at det å vokse
opp i dag er noe annet enn da jeg selv var
ung. Det er krav til dette med å være feilfri
utseendemessig og best på alle arenaer –
idrett, skole, sosiale medier og på fest.
Mange ungdommer og til dels voksne lever
mye av livene sine på sosiale medier, hvor de
gjemmer eller skjuler urenheter og annet de
er misfornøyde med bak ulike filtre. Dette
vil nok påvirke mange som sliter med akne i
negativ grad, og føre til at de føler enda mer
på dette med å være annerledes, og i mange
tilfeller ensomme. Så svaret mitt er vel egentlig at det er et større fokus på å være feilfri nå
enn før, sier Svea Linn Fagerstrøm.
Er problemet økende? Hva tror du det skyldes
i så fall?
– Ja, det har dukket opp en ny problemstilling, i og med at det har blitt etablert et nytt
begrep i covid-perioden med bruk av munnbind – nemlig «maskne» (en sammentrekning
av maske og akne).
Bruk av munnbind og masker gir ofte
irritert, kviset og uren hud. Irritasjonen ses
rundt munnen og ved nesen der munnbindet
sitter. Når vi puster, blir en stor del av fuktigheten fra pusten igjen inne i munnbindet og
irriterer. De som er spesielt utsatt er gjerne de

med litt følsom, sensitiv og uren hud. I tillegg kan selve friksjonen av munnbindet også
virke irriterende på huden, sier hun.
Huden på ansikt, nakke, rygg og bryst
er dekket av hundretusener av mikroskopiske
hårsekker, ofte kalt porer.
Talgkjertlene produserer olje som fraktes
oppover til hudoverflaten via håret i folliklene, og vedlikeholder på denne måten en
tett, smidig og myk hudbarriere.
I noen tilfeller oppstår en overproduksjon
av talg i talgkjertlene, og døde hudceller som
normalt stiger opp til overflaten for å falle av,
klistres i stedet til hverandre og fanges inne i
porene, slik at de blir tilstoppet.
Bakterier bryter så ned talget, vokser og
formerer seg. I denne prosessen dannes det
avfallsstoffer og irriterende fettsyrer. Hvite
blodceller strømmer til for å bekjempe bakteriene, og betennelser oppstår. Resultatet blir
betent akne.
– Først viser dette seg som ømme og røde
små knuter. Disse avløses av de egentlige
kvisene, som inneholder nedbrutt talg.
Betennelsen avtar etter noen dager eller uker,
avhengig av hvor store kvisene er, forklarer
Svea Linn Fagerstrøm.
Kviser kan, som allerede nevnt, være psykisk belastende og hemme sosialt liv. Tidlig
og god behandling kan derfor være viktig.
Det kan være mange årsaker til akne,
men et nøkkelord er hormoner.
I puberteten øker kroppens produksjon av
mannlige kjønnshormoner hos begge kjønn.
Dette stimulerer talgkjertlene til økt produksjon av talg. Hos noen personer er talgkjertlene ekstremt følsomme for det mannlige
kjønnshormonet. Det er disse personene,
oftest menn, som rammes av kviser i så stor
grad at det er nødvendig med legehjelp.
Kvinner opplever ofte svingende hormoner
rundt menstruasjonsperioden, under graviditet og før og i overgangsalderen. Hormonene
svinger også etter påbegynt eller avsluttet
bruk av prevensjon, for eksempel p-piller og
hormonspiral.
Forskere har også funnet en link mellom stress og akneutbrudd. Som respons på

Balance & Purify Citrus Cleanser,
Balancing Ultra-Light Moisturiser
og Probiotic Blemish Hero fra
Aurelia.

Akne rammer mange unge tidlig i puberteten, og
når en topp i 17-19-årsalderen. Foto: Pexels
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stress produserer kroppen flere androgener
(mannlige kjønnshormoner). Disse stimulerer talgkjertlene og hårsekkene i huden, noe
som kan føre til akne. Dette forklarer hvorfor akne kan virke kronisk når vi befinner
oss under konstant stress.
Familiehistorikk og gener kan også spille
inn, og forskningsstudier tyder på at noen
er genetisk predisponert for akne. Folk som
har denne predisposisjonen utvikler oftere
akne enn de som ikke har den.
Det er en tydelig sammenheng mellom testosteron og akne, i og med at høye
nivåer av testosteron øker produksjonen av
talg.
– Når mannlige kjønnshormoner som
testosteron går inn i kjernen til en sebocytt
(celle i talgkjertlene), slår de på «gener» som
gir cellen beskjed om å produsere mer talg.
Talgkanalen blir dermed tett og blokkeres,
og resultatet blir akne.
Voksen-akne kan oppstå hos kvinner i
overgangsalderen, når nivåene av østrogen
reduseres. Det kan føre til en økning i nivåene av testosteron. Men alt i alt er menn
mer utsatt enn kvinner for alvorlig akne, i
og med at de har høyere nivåer av testosteron.
Testosteronet i kroppen kan hos noen
omgjøres til DHT (dihydrotestosteron).
DHT er tre ganger mer potent enn testosteron, og kan føre til de mer alvorlige formene
for akne som krever systemisk behandling
med hjelp av hudlege, og i noen tilfeller
sykehusinnleggelse. Flere ganger normal
mengde død hud faller av inne i follikkelen,
og fører til at talgkanalen blokkeres. Talgkjertlene sveller og overproduserer talg, og
talget blir tykt og seigt, forklarer Svea Linn
Fagerstrøm.
– Akne kan også være en bivirkning av
enkelte medisiner. Hvis du mistenker at et
legemiddel utløser akne eller gjør det verre,
fortsett med å ta medisinen – men snakk
med legen som foreskrev den, og spør om
akne kan være en mulig bivirkning. I så fall
kan bytte av medisin være en løsning.
Den psykososiale effekten av akne er
en stor bekymring, særlig fordi akne ofte
påvirker ungdom i en avgjørende periode
i livet når de utvikler sine personligheter. I
denne perioden er godkjennelse og aksept
svært viktig. Dessverre har det vist seg at det
er sterke sammenhenger mellom fysisk utseende, attraktivitet og status.
– Studier viser at ungdommer med akne
har mange like utfordringer, og at graden
av utfordringene øker i takt med graden av
akne. De kan bli deprimerte, føle seg alene
og annerledes. De har ofte færre venner og
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holder seg mye for seg selv.
Sosial angst hindrer ofte ungdommene fra
å ta kontakt med andre og å delta i sosiale
sammenhenger. Lav selvtillit og dårlig
selvbilde påvirker dagliglivet i den grad at
det kan være vanskelig å konsentrere seg
om studier eller arbeid. De unngår ofte
øyekontakt og lar håret vokse langt for å
dekke ansiktet.
Akne på kroppen kan også hindre gutter
og jenter fra å delta i sportslige aktiviteter
som innebærer at de må kle av seg. Alt dette
fører til redusert livskvalitet, og vi vet at
tidlig behandling kan forhindre følelsesmessige lidelser og aknearr, sier Svea Linn
Fagerstrøm.
Ved alvorlig akne oppfordrer hun til å
oppsøke en hudlege. Her vil behandlingen
bestå av effektive legemidler, enten via salve
eller oralt, eller en kombinasjon av disse.
Ved enkelte alvorlige varianter er det nødvendig med systemisk behandling.
Ved mild til moderat akne oppfordrer hun
til å oppsøke en hudpleier. Daglig hudpleie
bør bestå av en god og oljefri ansiktsrens.
Produkter med betennelsesdempende,
eksfolierende, lindrende og antibakterielle
ingredienser er viktig i et daglig hudpleieprogram, samt produkter som inneholder
retinoider.
Det finnes i dag flere produkter som inneholder gode kombinasjoner av overnevnte
ingredienser, som vil gjøre det enklere for
forbruker å oppnå gode resultater uten å
måtte kjøpe mange produkter. Det vil selvsagt også være mer kostnadseffektivt.
Fuktighet og ingredienser som støtter
en sunn hudbarriere bør også ses etter i
ansiktskrem. I tillegg er et solprodukt med
bredspektret UV-beskyttelse og betennelsesdempende eller beroligende ingredienser
essensielt for hud med akne.

Daglig hudpleie bør bestå av en god og oljefri ansiktsrens. Foto: Pexels

Viktig med
gode produkter
Hud med synlige utbrudd og akne er en veldig vanlig hudtilstand. Det kan ramme både
yngre og eldre hud, og kjennetegnes av at
huden har betente røde flekker og kviser,
med eller uten puss. Hudteksturen er ujevn,
kan kjennes varm og har ofte kuler i overflaten. Hvite og sorte hudormer kan også
oppstå på nese, hake og rundt munnpartiet.
I behandling av utbrudd og akne er det
svært viktig å bruke riktige produkter, da en
dårlig hudpleierutine kan gjøre tilstanden
verre. Innfør derfor en god rutine bestående
av både rens, punktbehandling og produkter
som tilfører fuktighet.

AlphaRet
Clearing
Serum fra
Skinbetter
Science.

Cleanance Comedomed
Anti-Blemishes
Concentrate fra Avène.

Mandelic Clarifying Cleanser
og Targeted Clarifying Gel fra
Neostrata.

Acne Gel Advanced
Treatment fra PCA
Skin.

Før behandling

Fokus på
lykkelig hud
Ekte problematikker, ekte mennesker, ekte resultater!
Med sin 2-stegs-behandlingsprotokoll tilbyr PCA Skin
en produktkombinasjon for effektiv behandling av
akneproblematikk.Gjennom behandlingen oppnås
synlig reduksjon av betennelser og spor etter akne.

– love the skin you´re in!

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

Etter behandling



HUD

EN MER HELHETLIG
TILNÆRMING
I stedet for å behandle akne med sterke, reseptbelagte kremer
som har bakteriedrepende egenskaper, inneholder antibiotika
eller vitamin A, bør man prøve probiotika, mener Trevor Steyn,
grunnlegger av det naturlige hudpleiemerket Esse.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Pexels

– Akne er en moderne hudlidelse. Din oldemor fikk sannsynligvis ikke slike utbrudd,
verken som tenåring eller voksen. Forskning
har vist at mennesker som lever en tradisjonell livsstil sjelden opplever akne, eller så er
denne sykdommen helt ukjent for dem.
I dag har mer enn 80 prosent av tenåringene betente pustler på de mest synlige
delene av huden. I et evolusjonsperspektiv
er det lite bærekraftig, når man er i en alder
der man gjerne skal finne en make og stifte
familie, argumenterer Esses grunnlegger
Trevor Steyn.
Den sør-afrikanske biokjemikeren mener
at vi frivillig har distansert oss fra naturens
verden, og derfor har fått nye typer hudproblemer.
– Akne er rett og slett et symptom på vår
moderne livsstil, og finnes ikke i tradisjonelle
jeger- og sankersamfunn, påpeker han.
Akne blir nå i økende grad sett på som
en inflammatorisk hudsykdom, ifølge Esse.
Sterile miljøer, dårlig kosthold og kronisk
stress kan bidra til at huden blir hyperreaktiv,
og at vi lettere får akne. Løsningen kan være
å tilføre levende probiotika, for på denne
måten å styrke barrierefunksjonen i huden.
– Ettersom vi lever som vi gjør i dag, har
vi et svekket mangfold i bakteriefloraen vår,
og det virker å gå ut over hudens barrierefunksjon. Probiotika er med på å styrke
barrierefunksjonen ved å skape okkluderende
eller tette celleforbindelser (på engelsk «tight
junctions»). Dette gjør at stoffer hindres fra å
passere fritt mellom cellene, forklarer Alexandra Björklund fra Beauty Selection AS, som
distribuerer Esse Skincare i Norge.
Barrierefunksjonen kan også svekkes i
talgkjertelen, der det oppstår kviser. Når
det skjer, kan vann fra omkringliggende vev
trenge inn i talgkjertelen, noe som verken er
naturlig eller gunstig.
– Bakterier og mikrober nærer seg ikke
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bare av talg, men behøver også vann. Er vann
tilgjengelig i talgkjertelen, kan mikrober
vokse ukontrollert. Dette tvinger i sin tur
frem en respons fra immuncellene, slik at det
skapes en betennelse eller inflammasjon, sier
Björklund.
Et annet viktig element er rensen. I og
med at mennesker med akne gjerne har høy
talgproduksjon, velger noen produsenter å
fremstille renseprodukter med røffe ingredienser som fjerner olje fra huden, slik at den
føles «knirkende» ren.
Slike ingredienser er dessverre også godt
egnet til å bryte ned hudens barrierefunksjon.
Patogener og forurensende stoffer tillates
dermed å trenge ned i overhuden, der de kan
aktivere hudens immunsystem og forårsake
en betennelse – ikke et ønskelig resultat slik
Esse ser det.
Strippes huden for sine naturlige oljer, vil
også talgkjertlene produsere mer olje. Noe
som igjen kan forårsake mer akne. Røffe,
astringerende rensemidler kan i tillegg
fjerne mye av mikrobiomet – samlingen av
mikroorganismer som lever på overflaten av
huden. Og siden mikrobiomet er viktig for
barrierefunksjonen ved å opprettholde tette
celleforbindelser, er kanskje heller ikke dette
en perfekt løsning.

Alvorlig akne kan i tillegg knyttes til
D-vitamin-mangel, ifølge Trevor Steyn. Jo
lavere D-vitamin-nivået er, jo mer alvorlig
akne kan man få. Det er også en faktor som
skiller vårt moderne samfunn fra mer tradisjonelle måter å leve på.
– Huden trenger sollys for å syntetisere
vitamin D. Men på grunn av vår moderne
livsstil der vi oppholder oss mye innendørs
og har et høyt forbruk av solkrem, har vi
redusert eksponeringen for sollys betydelig.
Det har resultert i D-vitamin-mangel selv i
solfylte land.

Dette er et veldig nytt fenomen. Gjennom
hele vår evolusjonære historie har mennesker
oppholdt seg mye ute og blitt eksponert for
sollys mange timer daglig, noe som resulterer
i langt høyere nivåer av D-vitamin enn det
som er vanlig nå, påpeker han.
For å kompensere for alt dette, inneholder
Esses nye linje med akneprodukter både
provitamin D for å redusere betennelse,
bakuchiol som erstatning for retinoider, og
levende probiotika for å styrke hudens barrierefunksjon.
Esse Clarifying er en ny linje med fire naturlige produkter
som behandler årsaken til akne, og ikke bare symptomene.

Trevor Steyn, grunnlegger av hudpleieserien
Esse, har et litt alternativt syn på akne.

START DIN
SKJØNNHETSREISE
MED OSS
Hvis du drømmer om å utvide sortimentet med
dine egne skjønnhetsprodukter, så er SixFive
Beauty Group den rette partneren for deg.
Vi kan gjøre drømmer og ideer til virkelighet.
Med mer enn 20 års erfaring er vi den idelle samarbeidspartneren til fremstilling av skjønnhetsproduktene dine.
Vi leverer en 360° skjønnhetsløsning, og vi er
med deg gjennom hele prosessen. Vi har blant
annet kompetanse innenfor:
MAKEUP • HUDPLEIE • HÅRPLEIE • BAD
STYLING • RENGJØRING • DESINFEKSJON
TOGETHER WE CREATE BEAUTIFUL BUSINESS

SIXFIVE BEAUTY GROUP

JERNBANEGADE 44, 1. ETASJE

DK-6000 KOLDING

SIXFIVEBEAUTYGROUP.COM
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HUD
Vi er i starten på et nytt og spennende felt med
lovende – om enn usikre – forskningsresultater,
der mye kan skje i årene som kommer.

Advanced Nutrition Programme lanserer Skin
Collagen Support med en sammensetning av
ingredienser som C-vitamin, sink, druefrøekstrakt og MSM, som bygger og beskytter
kollagen.

Skjønnhet
starter innenfra
Stadig flere får øynene opp for spiselige skjønnhetsprodukter som skal
virke innenfra og ut. Kollagen har
lenge vært populært, og nå forskes
det på nye typer tilskudd med blant
annet pre- og probiotika som skal
virke positivt på spesifikke hudtilstander som psoriasis og akne.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Dreamstime og produsentene

Koronapandemien kan være en årsak til den
økende interessen for denne typen kosttilskudd, som også kalles nutrikosmetikk.
Mange forbrukere har de siste par årene blitt
mer opptatt av hudpleie, kosthold, velvære
og helse.
Samtidig har mange fått øynene opp for en
mer holistisk tilnærming til pleie av hud, hår
og negler.
De tenker at det kan være en sammenheng
mellom produktene de påfører huden og
kosttilskuddene de tar, og at mange ingredienser kan være nyttige i begge.
Kollagen peker seg i så måte ut for glattere
og mer elastisk hud, biotin for sterkere negler
– og i tillegg kommer vitaminene, kanskje da
spesielt vitamin C og vitamin B3 (niacinamid), som vi skrev om i forrige nummer.
Klinikk Adine i Larvik er én av flere klinik-

ker vi har vært i kontakt med, som liker å
jobbe holistisk i forhold til hud og kropp.
– Vi er opptatt av kroppen som helhet, og
kosttilskudd er da et naturlig supplement til
kremer. Opp gjennom årene har vi prøvd litt
forskjellig, og BioSil er det vi har landet på.
Mange kunder merker forskjell allerede etter
seks uker. Neglene blir bedre og håret blir
tykkere. Vi tror på å stimulere kroppens egen
produksjon av kollagen i stedet for å innta
dette oralt, sier daglig leder Bente Grinde.
Hun forteller at de i tillegg jobber med
hudpleieseriene Environ, Dr. Schrammek og
DMK.
– Med disse tre har vi de verktøyene vi
trenger for å hjelpe kunden til å få en sunn
og frisk hud – det vil si å minimere pigmenteringer, linjer, akne, eksem og så videre. Vi
er brennende opptatt av en hud i balanse, og
alle disse merkene har et mål om å få cellene
i huden til å fungere optimalt, hver på sin
måte. Er hudcellene velfungerende, da har du
en sunn og frisk hud.
Jeg tror på å benytte flere verktøy sammen,
så lenge de trekker i samme retning. Resultatene er vi veldig godt fornøyd med! Vi liker
å jobbe med huden fra innsiden og ut, det
er det som gir varige resultater, mener vi.
Kundene er faste, og kommer igjen år
etter år, forteller Bente Grinde.

Marianne Elisabeth
Ottestad Nyquist fra
Clinique Renaissance i
Oslo.

Bente Grinde fra
Klinikk Adine i
Larvik.

Seagarden gjør suksess med
sitt Marine Collagen av
villfanget torsk, produsert i
Norge. Pulveret inneholder
hydrolyserte kollagenpeptider type I og III.

Aurelia Beauty &
Immunity Support
kombinerer
levende bakteriekulturer med sink.

Oslo Hudpleieklinikk Medispa
forhandler kollagentilskuddet The
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Solution fra Oslo Skin Lab, et produkt som
vanligvis selges direkte til sluttforbrukeren.
– Kollagenet som er i The Solution er brutt
ned i peptider (korte kjeder av aminosyrer)
som huden er i stand til å nyttiggjøre seg.
Peptidlengdene har en form som har vist
effekt på huden, sier hudterapeut Mariana
Nordbergh.
Hun forklarer at det ikke er kollagenet vi
spiser som havner i huden, men at kroppen
nyttiggjør seg kollagenet på en måte som gjør
at det påvirker fibroblastene og setter i gang
hudens egen produksjon av kollagen.
– Vi vet at kollagenet har effekt på huden
gjennom «skin scanning» som vi gjør på
kundene våre i klinikken. Huden påvirkes av
det vi spiser, og ved hjelp av et sunt kosthold
og inntak av vitaminer og mineraler kan vi
bygge opp huden innenfra. Men kollagentilskudd alene er ingen mirakelkur, det beste er
å kombinere det med kremer, sier Mariana
Nordbergh, som selv har brukt kollagentilskuddet fra Oslo Skin Lab og fått synlige
resultater på cellulitt.
Clinique Renaissance er en annen
Oslo-klinikk som jobber helhetlig for å
oppnå helse for huden. Daglig leder
Marianne Elisabeth Ottestad Nyquist
forteller at hun er en hudterapeut som
tenker veldig holistisk.
– Gir man huden riktig «drivstoff» så
heler den seg selv, det er jeg overbevist
om. Mange kunder tror at hvis de bruker mye kremer og tar masse behandlinger så er de «home free», men jeg tror
veldig på å jobbe symbiotisk – ikke bare
utenfra og inn, men også innenfra og ut.
Jeg har vært i bransjen i snart 30 år, og
vært med på alle produkttrender fra alger
og greens til kollagen. En periode ble det
litt vel mye kosttilskudd i hyllene, så jeg
følte at jeg måtte barbere utvalget ned så
det ikke ble for mye preg av helsekost. Jeg
landet da på BioSil, som ikke er et kollagenprodukt men som hjelper kroppen til å
danne kollagen. Det er hjelp til selvhjelp. Jeg
har hatt det i et par år, og fått veldig mange
positive tilbakemeldinger.
BioSil er egentlig et gammelt leddprodukt
som har blitt relansert, og det virker på
hele systemet. Det er superbra for ledd og
hudstruktur, det øker elastisiteten, styrker
bindevevet og virker positivt på hår og bryn.
For noen går det lenger tid enn for andre før
de oppnår resultater, dette handler om hvor
lett man tar det opp. Det virker ikke bare på
ansiktshuden, men på hele kroppen, forteller
hun.
Huden er vårt største utvendige organ,
og det blir for tiden mer og mer oppmerk30 | KOSMETIKK 4 2021

somhet rundt hudens helse.
– Er huden sunn, gir det også en indikasjon på hvordan det står til ellers i kroppen.
Jeg tror faktisk at vi trenger litt hjelp, og at
det er lurt å tilføre kroppen noe ekstra i disse
dager. Selv om vi kanskje har blitt sunnere og
mer bevisste på hva vi spiser, så er jordsmonnet mer utarmet og maten kanskje ikke like
næringsrik som før. Men det er viktig å ikke
overdrive andre veien heller, med skuffen full
av kosttilskudd og stress på grunn av det.
De siste årene har det vært mye spørsmål
rundt kollagenprodukter, og dessverre er det
ikke alltid at det funker. Høres det for godt
ut til å være sant, så er det også ofte det!
Sjekk gjerne at produktet inneholder det det
skal, her har jeg forstått at det er viktig med
peptider. Jeg har inntrykk av at kollagen fungerer godt på noen, men ikke alle, fordi det
er forskjell på hvordan man tar det opp. Slik
er det også med BioSil, vi ser at det er noen
få prosent det ikke funker på, sier Marianne
Elisabeth Ottestad Nyquist.
Hun mener det er smart å «lure» kroppen ved å ikke gi den det samme hele tiden,

Collagen Premium+ fra
Nordic Superfood er et
100 prosent rent hydrolysert pulver fra norsk
villfanget torsk, nøytralt
på lukt og smak.

Thalgo har nylig lansert en
sterkere versjon av kollagendrikken Collagène 10 000, som blant
annet inneholder 10 000 mg
marine kollagenpeptider.

og tipser sine kunder om produkter de bør
kjøpe på helsekost. Hun anbefaler også å ta
blodprøver hos legen for å sjekke om det finnes mangler som bør rettes opp.
– Verden vil bedras, og vi kan sikkert lure
oss selv til å tro at vi trenger noe vi slett ikke
har behov for. For noen kan det fort bli flere
tusen kroner månedlig i kosttilskudd. Det er
noe med å tenke seg om, være litt skeptisk
og ikke sluke alt rått – det er viktig i dagens
samfunn.
Vi må finne frem i jungelen, hva som funker og hva vi bør styre unna. Da må vi tenke
logisk, og huske på at også innen dette feltet
finnes det gode selgere og dyre brands. Tenk
bare på Elle MacPherson, som kom med sine
WelleCo-eliksirer for noen år tilbake. De var
ikke dårlige, men man betalte nok ekstra for
merkenavnet. Noen er opptatt av å omgi seg
med luksus-brands og andre ikke, sier Marianne Elisabeth Ottestad Nyquist fra Clinique
Renaissance.
BioSil er ikke et kollagenprodukt, men stimulerer
kroppens egen produksjon av kollagen.

BESTILL PÅ
seagarden.no

FÅ 30 %
Rabattkode:
Beauty

Kollagen fra villfanget torsk
Kollagen er et naturlig protein i kroppen som finnes
i bindevev og hud, og er en stor del av ledd og sener.
Fra midten av tjueårene begynner den naturlige
kollagenmengden i kroppen å reduseres.
Seagarden Marine Collagen er et rent kollagentilskudd fra nordatlantisk, villfanget torsk.
Vi bruker råvarer fra bærekraftig fiske og er stolt
av å være Norges eneste produsent av kollagen.

Boksen dekker to måneders forbruk.
En daglig dose inneholder 5 000 mg kollagenpeptider, type I & III.

ÅRETS
PRODUKT 2019

Vibeke Sundene og Jan
Thomas dro konferansen i gang fredag 5.
november.

Innovell Beauty representerer dr. Dennis
Gross, som holdt foredrag via video fra USA.

Dermelie hadde storfint besøk av Christine
Schrammek-Drusio og Christina Drusio. De
representerer 2. og 3. generasjon i familiebedriften
som blant annet står bak Green Peel.

Fred Hamelten var på plass med
kosttilskuddet BioSil.

Senzie Konferansen 2021
Hundrevis av kosmetiske sykepleiere, leger, klinikker og leverandører var
i november samlet under samme tak for inspirasjon og faglig påfyll, for
første gang siden koronavirusutbruddet.
Foto: Didrik Rud
Dr. Andrew Christie.

Jan Thomas i aksjon med et
businessrettet foredrag.

Dr. Rolah Osman
Myrestrand med live demo.

Konferansen fant sted på Clarion
Hotel & Congress Oslo Airport.

32 | KOSMETIKK 4 2021

Elin Kringen Langeland
demonstrerte sin egen injeksjonsteknikk, XO-lips.

R
E
K
K
A
P
E
V
A
G
FØTTER

OG
R
E
D
N
TIL HE

FOTBALSAM JULEDISPLAY
24 stk 30 ml
Varenr: FE 183

• Fotbalsam med Azulen
• Gir trette føtter fukt
og spenst

• Reduserer hard hud
• Forhindrer sprekker
• Beskytter mot såre

JULEGAVESETT FOT
Varenr: FE 390

og ømme føtter

• Camillen fotbalsam 30 ml
• Badesalt appelsin &
papaya 40 gr
• Fotformet fil med
nissemotiv

WELLNESS VINTERDISPLAY
FOTLOTION
24 stk a 30 ml
Varenr: FE 182

• Lotion med Aloe Vera
og Oliven olje

• Intensiv fuktighetsbehandling
• Etterlater en silkemyk
hud med en behagelig duft

JULEGAVESETT
HÅND
Varenr: FE 199-1

• Camillen håndkrem 30 ml
• 4-sidig poleringsblokk
• Neglefil

WELLNESS
JULEGAVESETT
Varenr: FE 396

• Fotlotion 30 ml
• Fotsalt 40g
• Fotformet fotfil

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

tlf. 64 97 40 60 I www.biovital.no
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BUTIKK

Forbrukeren er vinneren

n

Kjøpsreisen i butikk starter også nå på nett

– Et unntaksår
for handelen
– I 2020 har varehandelen hatt en fantastisk vekst, men det gjelder
ikke alle bransjer. Noen bransjer har hatt sitt beste år, andre har hatt
sitt verste. Kosmetikkbutikker har hatt et svakt år sett under ett, men
dette kan tilskrives nedgangen i taxfree-markedet, sier Knut Erik
Rekdal, analyseansvarlig i NHO Service og Handel.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Dreamstime

Rekdal presenterte utviklingen i handelen
i Norge under KLF Fagforum onsdag
13. oktober, som også i år ble arrangert
digitalt.
Nordmenns varekjøp passerte 600 milliarder kroner i 2020, og vi handler fortsatt
absolutt mest i fysiske butikker. Selv om
netthandelen vokser raskt. I 2020 stod
netthandelen for første gang for over 10
prosent av nordmenns varekjøp.
Når det gjelder netthandelskanalene,
finner vi den sterkeste veksten i netthandel
av varer i Norge. Rekdal forteller at norske
nettbutikker nå står for rundt 70 prosent
av netthandelen som norske forbrukere
gjennomfører.
– Andelen krabber oppover, men utgjør
fortsatt en ganske liten del av den totale
handelen, som inkluderer handel i butikk.
Det siste året har netthandel av varer i
Norge hatt sterkere vekst enn netthandel
av varer i utlandet, og de fysiske butikkene
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har også hatt et godt år, poengterer han.
Nordmenns varekonsum i utlandet har
også gått kraftig ned, noe som er naturlig i
og med at vi ikke har reist så mye det siste
året.
– Grensehandelen har ikke eksistert
under pandemien, og er redusert med åtte
milliarder kroner fra 2019, sier han.
Utviklingen med at vi kjøper stadig
mer på nett, medfører at det blir færre
fysiske butikker i Norge. Det er nedgang i
antall butikker i alle fylker, og nedgangen
forsterkes. Men ikke alle bransjer rammes
av butikkdød, det er et brokete bilde. Apotek, kosmetikk og bredt vareutvalg er blant
bransjene der det blir flere butikker.
Rekdal forteller at veksten i netthandel
og butikkhandel har tatt av.
– Netthandelen skaper ny vekst oppå
veksten som vi så i fjor. For kosmetikkbutikkene er veksten mot fjoråret ganske god:

6,6 prosent.
Veksttallene i netthandelen svinger i takt
med smittebølgene, og Rekdal forventer
nå en lavere veksttakt.
– Besøks- og omsetningsmønsteret på
kjøpesentre har endret seg under pandemien, med mer omsetning i bydels- og
lokalsentre og mindre i bysentre. Vi besøker dessuten butikkene sjeldnere enn før,
men handler desto mer når vi først er der.
Nå blir det spennende å se om handlemønsteret faller tilbake til slik det var
før pandemien, eller om det blir varige
endringer på grunn av mer hjemmekontor. Det blir også spennende å følge med
på hva som skjer med flytrafikken og
taxfree-handelen, om det vil vende tilbake
til gamle høyder. Det vil nok ta en stund,
tror Rekdal.
Stikk i strid med hva man kanskje
skulle tro, har en del butikker klart å tjene

Mange aktører i kosmetikkbransjen har levert
god lønnsomhet i 2020, pandemien til tross.

n

Sparingen er rekordhøy

Utviklingstrekk
i handelen

Koronaviruset har medført en forsterkning av de trendene i handelen som
allerede var på gang da pandemien
startet.

Gamle utviklingstrekk
 ekst i netthandel på bekostning av
V
fysiske butikker
n Flere tar steget ut på nett
n Bransjene for klær og sko sliter
n Butikkdød
n Sentrumshandelen sliter
n

Nye utviklingstrekk
Investormiljøer satser på netthandel
og gjør store investeringer i nettbutikker
n Stor lønnsomhetsforbedring
n Fysisk handel med ekstrem vekst
n

gode penger under pandemien.
– Veldig mange aktører har levert veldig god lønnsomhet i 2020, til forskjell
fra tidligere år, da det har vært et stort
marginpress.
Kosmetikkbransjens omsetning falt
i 2020, men sett over tid har bransjen
økt omsetningen veldig mye. En del av
veksten er drevet av nyetableringer, to
eksempler som Rekdal trekker frem er
kjedene Normal og Rituals, begge med
sterk vekst i markedet.
– Kosmetikkbransjen skiller seg på
mange måter fra resten av varehandelen,
og det har vært en sterk etablering av
kosmetikkbutikker i flere av fylkene med
større byer, sier han.
Kosmetikk er også en veldig populær vare å kjøpe i utenlandske nettbutikker. Nordmenns kjøp av kosmetikk i
utenlandske nettbutikker økte med 33

prosent i 2020, og nærmer seg nå en
milliard.
Det er store geografiske forskjeller i
markedsveksten, og markedet faller mest
i fylkene som har de store flyplassene.
– Fallet i butikkhandelen med kosmetikk skyldes utelukkende nedgang i
taxfree-salget. Justerer man omsetningen
i kosmetikkbutikkene for taxfree, snus en
nedgang på 12,5 prosent til en oppgang
på 13 prosent. En del av bortfallet vi ser
på taxfree kompenseres dessuten av kjøp
fra utenlandske nettbutikker.
Alt i alt er det ganske mange aktører
som har god lønnsomhet og god vekst i
kosmetikkbransjen. Det året vi har sett
nå, er et unntak mer enn en regel. Den
sterke veksten i varekjøp er midlertidig,
og vil falle tilbake til en normalsituasjon,
oppsummerer bransjeanalytiker Knut
Erik Rekdal.
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Den sterke veksten i varekjøp (fysisk butikk) er midlertidig
n

Koronapandemien har forsterket underliggende trender i handelen

Kjeder i vekst
Kjedene Normal og Rituals fortsetter å levere knallgode resultater,
og trekkes frem av Virke nok en
gang som vekstvinnere i norsk
handel.
Lavpriskjeden Normal har levert kraftig
vekst helt siden inntoget på det norske
markedet i 2017. Selskapets norske avdeling økte omsetningen fra 900 millioner
kroner til over 1,5 milliarder kroner i
2020, ifølge Kapital. Samtidig økte resultat
før skatt fra 37 millioner kroner i 2019 til
117 millioner kroner i 2020.
Normal selger dagligdagse varer som
for eksempel Ajax rengjøring, Gilette barberutstyr, hårpleie fra L’Oréal og makeup
fra Maybelline. De kjøper varene der de er
billigst, ofte fra distributører rundt om i
Europa, og unngår dyre mellomledd i prosessen. Da kan de selge varene til markant
lavere priser – og fortsatt tjene litt på dem.
Normal har som mål å skape en unik
opplevelse hver gang du som kunde
oppsøker butikken. Derfor henter de hele
tiden inn nye og spennende varer som skal
supplere et stort og fast sortiment. Det kan
for eksempel være godteri du kun har sett i
utlandet, eller kosmetikkprodukter som du
hamstret sist du var på ferie.
Den andre vekstvinneren, Rituals Cosmetics, omsatte i 2019 for 281
millioner kroner i Norge. I fjor landet
omsetningen på 395 millioner, og kjeden
sikter seg inn på 450 millioner kroner i
omsetning for regnskapsåret 2021, skriver
Finansavisen.
Rituals investerer mye tid på kundeopplevelser, innovasjon og opplæring av sine
ansatte. Omsetningen på 395 millioner
kroner stammer fra kjedens 43 butikker rundt om i Norge. I tillegg kom-
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Rituals Cosmetics er en vekstvinner i det norske markedet, mange lar seg begeistre av dette universet.

mer engrossalg og nettsalg, og selskapet
opplyser at netthandelen økte med 163
prosent i fjor.
Totalomsetningen fordeler seg omtrent
80/20 på retail og netthandel, og engrossalget hadde en vekst på 28 prosent i 2020,
ifølge Finansavisen.
Rituals holdt alle egne butikker åpne i
2020, og klarte å øke omsetningen med
40 prosent. De satset på god tilrettelegging
med innovative kø- og betalingspunkter,
samt booking av «private shopping» for å
skape trygghet.
Normal bidrar sterkt til at salget av kosmetikkprodukter øker.

”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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KICKS styrker
posisjonen
Statistikk fra Kosmetikkleverandørenes forening (KLF) bekrefter
at KICKS har blitt en markedsleder i Norge innen skjønnhet.
Tross pandemien ble 2020 et rekordår for
kosmetikkjeden i Norge, med sterk vekst i
butikk og kraftig økning i nettsalget med
styrket lønnsomhet. Omsetningsveksten
for hele året landet på drøyt 20 prosent,
opplyser KICKS i en pressemelding.
I 2021 har selskapet fortsatt å styrke sin
posisjon i markedet, både gjennom økte
medieinvesteringer og investeringer i det
digitale kundemøtet, for en mer enhetlig
og inspirerende handleopplevelse.
Videre har KICKS fortsatt å satse på å
tilby et bredt sortiment, hvor en rekke nye
og attraktive varemerker som Benefit og
Morphe har blitt introdusert. I høst har
også KYLIE by Kylie Jenner blitt lansert
med KICKS som eksklusiv forhandler på
det norske markedet.
I løpet av året har KICKS lyktes i
å forsvare sin ledende posisjon innen
skjønnhet i Norge.
Selskapet konstaterer at de investeringer
som er gjort de siste årene, blant annet
innen IT, logistikk, e-handel, CRM samt
analytics, har gitt god uttelling og muliggjort en hurtig vekst online. For hele 2020
stod e-handelen for en fjerdedel av den
totale omsetningen, og man ser en fortsatt
god utvikling i 2021.
– Den mest gledelige nyheten er ikke
bare at vi har rekruttert en betydelig andel
nye kunder online, men at mange av våre
eksisterende kunder nå handler av oss
både online og i butikk – noe vi vet skaper
betydelig lojalitet over tid. Å styrke vårt
tilbud for hjemlevering har også bidratt til
en positiv utvikling, sier Carina Sønsteby,
Country Manager for KICKS i Norge.
KICKS har i tillegg også fortsatt å satse
på butikkene med flere nyetableringer i
2020. Tross en utfordrende start på året
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med mange stengte butikker på Østlandet,
opplever kjeden i dag god vekst.
Fokus fremover vil være å fortsette
å utvikle den fysiske butikken, og ta
kundeopplevelsen til neste nivå for å forbli
relevant i fremtiden. Et satsningsområde
fremover vil blant annet bli å tilby et større
og mer attraktivt tilbud av skjønnhetsbehandlinger.
For å sikre posisjonen i Norge, har
KICKS økt sine medieinvesteringer dette
året. Kjeden har også fortsatt med live
shopping. Man har videre kunnet se en
taxfree-effekt, hvor man fremfor alt har
observert en økt omsetning av dufter, med
betydelig høyere vekst enn andre varegrupper.
Den seneste tiden har KICKS’ egen
varemerkeportefølje gjennomgått en
omstilling, og økt fra ett til syv varemerker. Parallellt med dette har en rekke nye
og eksterne varemerker blitt introdusert,
som KYLIE by Kylie Jenner nå i slutten av
september.
– Dette er et ettertraktet varemerke som
våre kunder har etterspurt lenge. Det føles
ekstra spennende at vi med denne lanseringen styrker både makeup- og skincarekategorien ytterligere, uttaler Country
Manager Carina Sønsteby.

KICKS har de seneste årene utviklet og lansert
en rekke egne varemerker, som Atelier Rouge
negleprodukter.

KICKS ønsker å tilby flere skjønnhetsbehandlinger, og har i høst lansert pilotprosjektet Treat by
KICKS i utvalgte butikker i Sverige. Målet er å
implementere dette i både Finland og Norge.

KYLIE by Kylie Jenner er et attraktivt varemerke som i høst ble lansert eksklusivt i KICKS.

Under pandemien har KICKS lagt merke til en
taxfree-effekt, med en markant økning i omsetningen
av dufter.

KLF kjedestatistikk 2020
Salg inkl. mva
Antall dører inkl. online pr. 31.12

Omsetning mill. NOK

KICKS

71

1 290 (+ 26,7 %)

Fredrik & Louisa

50

684 (+ 60,9 %)

Skin Tonic

62

332 (+ 2,5 %)

The Loox

16

38 (+ 280 %)

115

250 (+ 8,7 %)

Vita

115

858 (- 25,3 %)

H&M

94

419 (- 24,9 %)

Cubus

170

290 (- 9,9 %)

Lindex

63

14 (- 48,1 %)

BliVakker

2

706 (+ 41,5 %)

Blush

2

165 (+ 28,9 %)

Coverbrands

1

90 (+ 400 %)

Lyko

3

280 (+ 171,8 %)

Makeup Mekka

1

100 (+ 29,9 %)

10

150 (+ 50 %)

93

867 (+ 53,2 %)

PARFYMERI/FAGHANDEL

PHI/andre frittstående parfymerier
BEAUTY/FASHION

PURE ONLINE

Den svenske artisten Tove Styrke
har det siste året gjort flere kampanjer med kjedens eget varemerke
BeautyAct by KICKS.

Cross-border online, diverse
OUTLET OG ANDRE KONSEPTER
Normal
Sparkjøp

24

190 (- 19,1 %)

Europris

266

653 (+ 19,9 %)

Alle tall omfatter kun kosmetiske produkter, ikke tilbehør som børster og annet som ikke
faller inn under definisjonen av kosmetikk. Kjeder kan derfor ha høyere omsetning totalt
enn det fremgår her.
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Stengte taxfree-butikker førte til 12 prosent
vekst i parfymerifaghandelen, mens netthandelen gikk opp med nesten 50 prosent.
Hvis man snakker business ble det siste året
slett ikke verst.
Tekst: Kristine Rødland
Foto: Dreamstime og Pixabay

Stengte taxfree-butikker førte til et eventyrlig salg av dufter i parfymeriene. I 2020 økte dette med nesten 40 prosent!

– Et godt år for bransjen
– Vi er heldige som jobber i en bransje i
vekst, sier Andreas Aaserud, Country Lead
L’Oréal Norge, som presenterte ferske tall
fra Kosmetikkleverandørenes forening
(KLF) under Fagforum i oktober.
Han fremhever at det har vært et godt
år for bransjen. Covid-perioden har gitt
mange forbrukere mer tid til å reflektere,
og samtidig som vi handler som aldri før,
så er vi også mer opptatt av bærekraft og
etikk.
– Rundt en tredel av omsetningen er i
faghandelen, mens netthandelen har en
vekst på nesten 50 prosent. Når det gjelder
kategorier er hudpleie størst, men kanskje
mer overraskende er det at duft har hatt en
formidabel vekst.
Salget av duft og parfyme økte med
nærmere 40 prosent i 2020, dette hadde vi
vel aldri trodd. Nordmenn har kjøpt duft
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på taxfree nesten som en tradisjon, men
har nå oppdaget nye utsalgssteder – og sett
at prisene kanskje ikke var så gærne som
de hadde trodd, sier han.
Veksten i hudpleie kommer nok ikke
til å stoppe, men Aaserud mener at vi her
kanskje burde sett en enda sterkere vekst,
gitt den store gavepakken parfymeriene
fikk da taxfree-butikkene måtte stenge.
Her er det et enda større potensiale.
– Salget av solpleiemidler økte også,
men med nesten alle nordmenn hjemme
og få på ferie i utlandet, er det ikke rart
at vi fikk litt fart på det. Makeup-salget
gikk faktisk også opp, selv om mange satt
på hjemmekontor. Her kunne de selektive
merkene i større grad enn de semiselektive
kompensere for tapt taxfree-salg.
At salget av hygieneprodukter også gikk

opp, er kanskje ikke så rart i en tid med
skjerpet fokus på håndvask. KLF-tallene
inkluderer ikke håndsprit, som vi vet at
fløt i strie strømmer dette året. Innen hårpleie ser vi en stor vekst på pleieprodukter
og farge, noe som også kommer til syne i
frisørkanalen, som er inne i en god utvikling med vekst på behandlinger, sier han.
Men hva nå? Hvordan kan vi opprettholde denne veksten? Andreas Aaserud
tror at stikkordene «digital, ansvarlig og
kjærlig» kan bli tre viktige punkter for
handelen fremover.
– I L’Oréal jobber vi nå mye med å utvikle digitale testere, til beste for både butikk
og forbruker. Når det gjelder ansvarlighet,
så er det ingen tvil om at den grønne bølgen er stor. Her har vi så vidt begynt vårt
arbeid, vi må levere på det grønne skiftet

Totalmarkedet i Norge
Faghandel:

4 900 mill. (+ 12 %)

Dagligvare:

2 810 mill. (+ 10 %)

Apotek:

1 795 mill. (+ 4 %)

Online/direktesalg:

2 060 mill. (+ 49 %)

Hudpleiesalonger:

440 mill.

Frisørsalonger:

975 mill. (+ 15 %)

Div. andre (Normal, Rusta, Europris m.fl.):

1 145 mill. (+ 5 %)

TOTAL:

14 125 mill.

Lykken er… å lete
etter gode kupp?

Kategorier 2020
Tall i forbrukerkroner basert på innsalg, offentlige kilder og indekser,
avrundet i mill. NOK. Tallene omfatter ikke taxfree og internettsalg fra
utenlandske aktører.
HUDPLEIE

2019

2020

3 350

3 875

SOLPLEIEMIDLER

655

780

HÅRPRODUKTER

2 580

2 995

DEKORATIV KOSMETIKK

2 535

2 675

770

1 075

2 530

2 725

12 420

14 125

DUFTER
HYGIENE
TOTALSUM

– TikTok har kommet for
å bli, og skaper et globalt
sug etter varer, sier Andreas
Aaserud, Country Lead
L’Oréal Norge.

Motivatoren Pellegrino Riccardi mener at nettsalget gikk i taket under pandemien fordi mange
ønsket mer glede og spenning i hverdagen.
– Det er nysgjerrighet og det å utforske nye ting
som får hjernen til å produsere mest dopamin,
som gir lykkefølelse og gjør at vi føler at vi lever.
Under pandemien ble det lite av dette, men
mange fant en erstatning – nemlig online shopping, som gav muligheten til å lete og søke etter
gode kjøp, sier han.

med resirkulert emballasje. Dette vil
forbrukerne både kreve og forvente,
og det samme gjelder merkeordninger.
Med stikkordet «kjærlig» mener
Aaserud blant annet inkludering,
som ikke bare handler om kjønn,
seksualitet og utseende, men også
alder.
– Ingen er for gammel, og vi må
sikre at vi har produkter og tjenester som også appellerer til en eldre
målgruppe. Business med mening
blir stadig viktigere for forbrukerne,
og vi må fortsette å bruke det vi har
lært under pandemien. Forbrukerne
har oppdaget at de kan finne gode
butikker i nærmiljøet, sier Andreas
Aaserud.
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Team Apini representert ved Mia Claudi, Viveca Holmsen, Tor-Kristian Lund og Elise Gundersen.

– MARKEDET HAR
BLITT MYE STØRRE
Økningen i netthandelen har
ført til store endringer i parfymeribransjen, og gjort det lettere
for mindre aktører å lansere nye
merker og produkter. Agenturselskapet Apini satser på naturlige
produkter og K-Beauty, og har
store vekstambisjoner.
Tekst: Kristine Rødland

Apini ledes nå av Tor-Kristian Lund, av
mange bedre kjent som TK. Han har 15
års bransjeerfaring, og tiltrådte som ny
daglig leder i selskapet 1. mars 2021. Like
etter flyttet de også inn i nye lokaler på
Skøyen i Oslo.
TK har jobbet med flere kosmetikkmerker og alle bransjekategorier (makeup,
hudpleie, hår og duft). Han kjenner
bransjen godt, og har jobbet med de fleste
kunder i det norske markedet.
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– Da jeg startet i parfymeribransjen
hos Eva Bjørnestad på Kanebo, var den
oversiktlig og på få hender. Det var Esthetique, Fredrik & Louisa (på få dører), Vita,
Cubus, H&M og Lindex. I tillegg var det
Parfymelle-kjeden på rundt 100 dører,
pluss mange selvstendige parfymerier
rundt omkring.
Det var ingen andre land som hadde så
mange parfymerier per innbyggere som
Norge – små butikker med et par millioner i omsetning. Bransjen den gang var
også preget av få, men store leverandører,
og de mindre måtte leve i skyggen av de.
Men de siste fem til ti årene har det skjedd
veldig mye.
Selv om bransjen fortsatt domineres av
store aktører som Scandinavian Cosmetics/
EMH, E. Sæther, L’Oréal, Dermanor,
Estée Lauder Companies – og selvsagt
Chanel og Dior, så finnes det flere mindre
aktører nå enn det som var tilfellet for bare
få år siden. De har andre typer merker

enn de etablerte aktørene, og merkeporteføljene representerer en stor vekst i
markedet. Mens det før var nesten umulig
å etablere seg i markedet hvis du ikke var
en stor player, har det nå blitt mulig på en
helt annen måte med fremveksten av nye
handlemønstre og utsalgssteder, sier TorKristian Lund.
For å lansere et nytt merke eller produkt, måtte du før i tiden fysisk komme
inn i hyllene til parfymeriene.
– De store merkene delte i praksis hyllemeterne med hverandre, og det var utfordrende for nye aktører å vinne innpass. Nå
har dette bildet forandret seg totalt, mye
på grunn av nettbutikkene som begynte å
poppe opp for fem til ti år siden. Esthetique er borte, Parfymelle er borte, Vita har
blitt mindre, Skin Tonic har vokst frem og
Fredrik & Louisa har blitt større.
Netthandelsdelen av bransjen har vokst
og vokst, og i tillegg har totalmarkedet

Emily Ratajkowski,
@emrata på Instagram,
har avslørt at hun bruker
snegleslim på huden.

Snegleslim er hovedingrediensen i disse produktene
fra COSRX, et nytt og trendy merke i porteføljen
til Apini.

– Yes, snail!
COSRX tok fullstendig av i mars 2020,
da supermodellen Emily Ratajkowski
la ut bilde av at hun brukte
Advanced Snail 96 Mucin Power
Essence på Instagram.
– Hun har over 28 millioner følgere. To
av dem er fashion-magasinene ELLE
og VOGUE, som delte posten videre,
og begynte å skrive om merket og
produktene, forteller Tor-Kristian Lund.

vokst som et resultat av dette. Før bygget
man volum i fysiske dører og solgte de
siste fem prosentene på nett, men nå er det
omvendt. Merkevaren bygges gjerne nå i
fysiske dører og volumet på nett, forklarer
TK, og legger til:
– Det er en litt svart-hvitt måte å si det
på, for det flyttes selvsagt fortsatt mye
volum også i fysisk retail. Men e-handel
har virkelig tilført en ny dimensjon i den
norske – og internasjonale – kosmetikkbransjen. Ikke minst har e-handel også
skapt en mye større tilgjengelighet av
merkevarer som du ellers bare fikk kjøpt
i noen få butikker, eller i utlandet. Vi har
fått utrolig flinke nettaktører i Norge,
masse nye folk i bransjen som har andre
typer erfaringer og tenker annerledes.
La det være en shout-out til alle gode
retailere og folk i bransjen; vi kan takke
disse nye innovatørene som ikke tidligere
var en del av parfymeribransjen, men som
startet nettbutikker med nye merker, for

mye av den spennende bransjeutviklingen
vi ser nå, sier TK.
Han mener det er få land som har så høy
kvalitet på de fysiske opplevelsesdestinasjonene som Norge:
– Det er en fornøyelse å gå inn på nye
Steen & Strøm Beauty Hall og alle andre
fysiske butikker i Norge, uavhengig av
kjede.
TK trekker også frem YouTube, som
han mener har hatt veldig stor betydning.
– YouTube må være bransjens beste
venn. Man brukte gjerne før ett og
samme kosmetikkmerke fra A til Å – alle
kategorier, hele året, hele livet. Nå bruker
jenter (og gutter!) kosmetikk tidligere enn
noensinne, og er mer enn før villige til å
prøve nye ting.
De unge synes ikke det er mye å bruke
500 til 1000 kroner på å kjøpe kosmetikk,
og da snakker vi ikke i året, men på en
enkelt handel. Vi er heldige som jobber i

denne bransjen, der forbrukerne er mer
sultne enn noensinne på nyheter og nye
merker. YouTube, Instagram og TikTok
gjør at trendene kommer mye raskere til
vårt marked, og skaper nysgjerrighet og
engasjement blant forbrukerne.
Markedet har blitt mye større! Det har
aldri noensinne blitt brukt eller solgt mer
kosmetikk i Norge enn i 2020, og mye
tyder på at 2021 blir et nytt toppår. Det
er mye takket være nettet, og de norske
nettbutikkene har blitt veldig bra, sier han.
Flere av de store nettbutikkene har også
åpnet fysiske butikker for å få tilgang på de
mest selektive merkene.
– En annen grunn til at de åpner fysiske
dører, er for å skape et utvidet emosjonelt
univers, som er utfordrende å få til online.
I tillegg til de etablerte og kjente aktørene i bransjen, har det også kommet flere
og flere nisjeaktører på markedet. De er
gjerne online og har spesialisert seg innen
en enkelt kategori, som K-Beauty eller
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nisjeparfymer.
Et resultat av denne utviklingen, er at
KLF-statistikken ikke lenger omfatter hele
markedet. Hvis noen hadde brukt tid på
å sjekke hvor stort det norske markedet
egentlig er… det er større og mer spennende enn noensinne, sier TK.
Apini ble startet for 12 år siden av
Viveca Holmsen, og hun har bygget selskapet stein på stein. Det viktigste og største
merket har hele tiden vært amerikanske
Burt’s Bees, som er kjent for sine naturlige
produkter basert på råvarer fra bier.
Burt’s Bees er tilgjengelig i alle apotekkjedene, Vita, Spar Kjøp, de store
nettbutikkene samt flere butikker for baby
og barn, i og med at de også har slike
produkter. Et annet merke for baby og
barn i Apinis portefølje er Kokoso, som er
et naturlig og økologisk merke basert på
kokosolje.

– I fjor lanserte vi dessuten COSRX,
som er et trendy merke innen K-Beauty.
De er blant annet kjent for produkter med
høyt innhold av snegleslim. Det sør-koreanske merket har blitt en stor snakkis blant
influencere, og vokser i høy fart.
Det er produkter vi har stor tro på i
Norge, og COSRX har store planer for
Norge og Europa de kommende årene. I
denne serien kan alle finne noe de liker.
Den har i tillegg fantastiske produkter mot
akne, tørr hud og hud med aldringstegn
som pigmentflekker og linjer, sier Viveca
Holmsen.
Apini dobler omsetningen i 2021. De
vil at kundene skal tenke at de kan sine
kanaler, og at de har merker som ikke skal
være i hver eneste dør i hele Norge.
– Vi skal være gode på nisjemerker og
skal ikke spre oss over alle kategorier, men
spesialisere oss innen baby/barn, naturlige

produkter, «green skincare» og K-Beauty.
Vi skal garantert ha flere merker enn Burt’s
Bees, Kokoso og COSRX i porteføljen
etter hvert, men de skal da være i samme
ånd som disse, sier Tor-Kristian Lund.
Da han kom inn som ny daglig leder i
Apini i 2021, var grunnmuren ferdig bygget etter god innsats gjennom mange år, og
selskapet var klart for en vekstreise.
– Vi fokuserer på å lage sterke planer
sammen med merkene våre, og er flinke til
å jobbe fokusert, gjøre ting mer offensivt
og strukturert. Vi lager «oppskrifter» som
er tilpasset hver enkelt kunde. Det medfører at vi blir veldig kundefokusert, det
er der vi vokser, og vi bruker mye tid på
dem. Ikke minst så har vi et bra team som
jobber fokusert og langsiktig. Det er bare
én ting som gjelder for å få suksess, og det
er hardt arbeid, sier han.

COSRX
COSRX har på kort tid blitt et ledende
merke innen koreansk hudpleie, med
produkter som motvirker hudtilstander
som kviser, akne, pigmentflekker og
ujevn hudtone. De benytter seg av milde,
men effektive og aktive ingredienser som
snegleslim og kjemiske eksfolianter som
forbedrer og fornyer hudteksturen.

Burt’s Bees

Burt’s Bees ble til i 1984, og er blant
annet kjent for sine leppepomader som
inneholder bivoks for å mykgjøre og
pleie leppene. De produserer naturlige
skjønnhetsprodukter for hele kroppen, og
har i tillegg egne serier for baby og barn
(Burt’s Bees Baby) og kommende mødre
(Burt’s Bees Mama). Blant ingrediensene finner vi bivoks, sheasmør, kokos,
næringsrike oljer fra oliven, druekjerne
og aprikos samt bipollen, bidronninggelé
og urter.

Kokoso Baby
Kokoso Baby er en serie med trygge og milde produkter for vask og pleie av de minste. En prisvinnende serie basert på premium økologisk kokosolje for næring,
pleie og beskyttelse av barnets sarte hud.
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MESSE

DEN GRØNNE
BØLGEN VOKSER
Fagmessene er i gang igjen, og
speiler utviklingen i kosmetikkmarkedet. Forbrukerne blir stadig
mer opptatt av bærekraft, og naturlig og økologisk kosmetikk er et
hurtigvoksende segment. I februar
er det klart for Vivaness 2022.
Det internasjonale markedet for kosmetikkprodukter er i full gang med en transformasjon. Koronatiden og den pågående
klimakrisen virker sterkt inn på både
kosmetikkindustrien, detaljhandelen og
forbrukerne. Viktige tema for bransjen nå er
en redefinering av begrepet bærekraft, et økt
fokus på forsyningskjeder og logistikk samt
digitalisering og endrede forbruksmønstre.
Lurer du på hvordan du skal navigere
i dette skiftende landskapet, satser den
kombinerte Biofach- og Vivaness-messen på
å gi råd og veiledning. Fra 15. til 18. februar
2022 vender messen tilbake til Nürnberg som
et live arrangement, etter å ha blitt avholdt
digitalt i 2021 på grunn av pandemien.
Mange streber nå etter å leve mer bevisste
liv, og den naturlige og økologiske kosmetikken er en vekstdriver. I hele samfunnet er

det en erkjennelse av at en bærekraftig og
ressursbesparende livsstil ikke bare gir lykke
og tilfredshet i nåtiden, men også gjør det
mulig å etterlate en bedre fremtid til neste
generasjon.
Kosmetikkindustrien reagerer veldig
tydelig på denne utviklingen, og tilpasser sine
tilbud til forbrukernes krav om mer naturlige
og bærekraftige produkter. Det gjenspeiles i
de konsekvent positive salgstallene for naturlig og økologisk kosmetikk.
I Tyskland hadde dette segmentet en vekst
på rundt fem prosent i første halvår 2021,
mens tilnærmet naturlige og konvensjonelle
kosmetikkserier opplevde en tilsvarende
nedgang i salget i samme periode. Dette viser
en rapport satt sammen av blant annet Mirja
Eckert fra markeds- og analysebyrået The
New.
– Samlet sett blir kosmetikkselskapene stadig grønnere, de får en mer helhetlig og etisk
tilnærming og investerer mer i bærekraft. Ved
å gjøre dette imøtekommer de den økende
etterspørselen fra informerte forbrukere,
uttaler Mirja Eckert i en pressemelding.
Bærekraftstrendene har slått rot. De

De kombinerte messene Biofach og Vivaness skal avholdes fysisk i Nürnberg i februar 2022.
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nye verdisystemene og endringene i tankesett
og forbrukeratferd som begynte å få feste
allerede før pandemien, har blitt forsterket
på grunn av den, og resulterer nå i spesifikke
tiltak.
– Produsenter velger gjerne mer naturlige
formuleringer, og forbrukere velger merker
og produkter som de stoler på, uttaler Mirja
Eckert.
Ikke bare i Tyskland men også internasjonalt, er bærekraft, sammen med et mer
bevisst og etisk hensiktsmessig forbruk, med
på å forme produktutviklingen i markedet for
skjønnhetsprodukter.
Vannfrie produkter, vegansk kosmetikk,
refill-systemer og «zero waste» er kommet for
å bli, og utvikler seg fra å være en trend til å
bli en integrert del av tilbud og etterspørsel.
Den bærekraftige transformasjonen finner sted på utallige baderom i alle deler av
samfunnet. En undersøkelse blant 2000
forbrukere i Tyskland og Frankrike foretatt av
foreningen NATRUE i begynnelsen av 2021,
viser at «naturlighet» er en topprioritet for
forbrukerne når de kjøper kosmetikk. I dette
legger de ikke bare naturlige ingredienser,
men også dyrevelferd, miljø-kompatibilitet,
avfallsreduksjon, bærekraft og en mer rettferdig handel.
Netthandelen driver salget, og fortsetter
å lede an i konkurransen om markedsandeler.
Ifølge eksperter vil omnikanal-markedsføring
fortsatt øke i betydning fremover, og kan
tilby spesielle muligheter for naturlige og
økologiske merker.
Forbrukerne er stadig mer aktive på nett,
der de oftere finner naturlige og økologiske
kosmetikkprodukter som oppfyller deres
spesifikke og personlige behov. Stadig flere av
de store nettmarkedsplassene, som Amazon,
inkluderer nå sertifisert naturlig og økologisk
kosmetikk i sitt sortiment, og øker dermed
tilgjengeligheten til disse merkene flerfoldige
ganger.
I den fysiske detaljhandelen har matvarebutikker, og faktisk også lavprisbutikker, oppdaget den økende etterspørselen
og lønnsomheten ved å ha naturlige og
økologiske kosmetikkprodukter i hyllene, og
tilbyr private labels sammen med mer kjente
merkenavn.
Nye tilnærminger blir også tatt i bruk av

Naturlig og økologisk
kosmetikk var det eneste
segmentet i det store, tyske kosmetikkmarkedet som hadde vekst
i de første seks månedene i 2021,
ifølge bransjemessen Vivaness.
Foto: Dreamstime

motegiganter som Zalando, som samarbeider
med den store parfymerikjeden Sephora, og
H&M, som eksperimenterer med et shop-inshop-konsept innen skjønnhet.
Internasjonalt kjenner veksten av grønn
skjønnhet ingen grenser.
Hvor stor etterspørselen i markedet er etter
naturlig og økologisk kosmetikk og bærekraftige konsepter, gjenspeiles i de mange
investeringene – og oppkjøpene – som foretas
av store aktører i små og lovende selskaper.
Amarjit Sahota, som er grunnlegger av
det London-baserte analysefirmaet Ecovia
Intelligence, forventer at denne trenden vil
fortsette, slik at en rekke naturlige og «rene»
merker etter hvert vil innlemmes i etablerte
selskaper.
– Det globale markedet for naturlig og
økologisk kosmetikk fortsetter å vokse midt
i pandemien, bekrefter han, og anslår et
verdensomspennende salg av naturlig og
økologisk kosmetikk til rundt 12 milliarder
dollar i 2020.
En fersk markedsrapport fra Global Industry Analysts, Inc. i USA anslår verdien av den

globale naturlige og økologiske kosmetikkindustrien til å være enda høyere, rundt 18,5
milliarder dollar i 2020. Rapporten spår lyse
utsikter også i de neste årene, med vekstrater
på åtte prosent. Også i denne sammenhengen drives etterspørselen av et ønske om
naturprodukter, dyrevelferd, beskyttelse av
naturressurser, samt økt velvære og helse for
forbrukeren.
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PRODUKTNYHETER
Kenny Brows er en forholdsvis
ny serie i Norge.

DR DENNIS GROSS

Nye og innovative Advanced Retinol + Ferulic Line passer
alle aldersgrupper, og har en avansert formulering med Dr
Gross’ nye Phyto-Retinol Blend™. Han
kombinerer to typer retinol sammen
med bakuchiol, rambutan og ferulsyre
for gode og nødvendige anti-inflammatoriske egenskaper. En kraftfull,
men skånsom cocktail som styrker
hudens barriere og fremmer
cellefornyelsen uten å irritere.
Huden blir tykkere, sterkere,
sunnere og full av ungdommelig glød og friskhet.
Innovell Beauty AS
post@innovellbeauty.no

AURELIA
Kenny Anker forstod tidlig hvilken effekt øyebrynene har når det
kommer til å forme ansiktet.

DANMARKS UNGE
«BRYNKONGE»

Fra de prisbelønte pionerene innen probiotisk hudpleie kommer Beauty & Immunity Support, det ultimate kosttilskuddet
for å opprettholde din naturlige skjønnhet og velvære. Aurelia
Londons unike blanding av levende bakteriekulturer bidrar til
å forbedre og opprettholde hudens elastisitet og utstråling,
mens antioksidantrik sink beskytter huden og styrker immunforsvaret fra innsiden og ut.
Ta to kapsler daglig sammen
med et måltid (veil. pris kr
499/60 stk).

Kenny Anker var en av de første i Danmark som
dedikerte seg helt og fullt til bryn, og var bare 18
år da han i 2016 åpnet sitt første Brow Studio i
København.
Da hadde han allerede lært seg det grunnleggende i faget ved å
jobbe i en norsk salong for bryn, og det å skape naturlig vakre
og fyldige bryn var blitt en lidenskap i
livet.
Gjennom kundemøter i salongen
forstod Kenny Anker at kundene
trengte kunnskap om hvordan de selv
kunne style og vedlikeholde brynene
sine hjemme. Dette førte til at han
skapte sin egen brynkolleksjon, Kenny
Brows. Den består av utvalgte produkter
som kan vedlikeholde brynene etter en
behandling, og så dagens lys i 2019.
Den unge gründeren driver i dag fire
Brow Studios i Danmark, og er kjent
for å skape perfekt formede bryn
som følger ansiktets fasong.
Bryngeléen har fått spesielt
mye oppmerksomhet.
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Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

MATIS

Matis lanserer Cell-Expert,
et universalserum med
stamceller fra hvit rose +
hyaluronsyre, som beskytter og optimaliserer miljøet
rundt stamcellene i huden.
Serumet gir cellefornyelse og
beskyttelse mot frie radikaler,
og er den perfekte partner til Cell-Skin, en ny
dag- og nattkrem som beskytter huden og
forbedrer hudkvaliteten med stamceller fra
hvit rose + ekstrakt av den hardføre alpeblomsten edelweiss.
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

AN N O N S E

SOTHYS PARIS

Sothys går økologisk! I januar lanseres Sothys Organics™,
en økologisk gren i merkets brede sortiment. En profesjonell
behandling for ansikt og fire hjemmeprodukter kommer i første
runde, alle er økologisk og vegansk sertifisert (Ecocert/Vegan formula).
Sothys styrker med dette sin
posisjon som bærekraftig
produsent, og viderefører sine
grunnverdier som sensoriske
opplevelser, naturlighet, trygghet og effektivitet. Serien er
planlagt utvidet med kroppsprodukter våren 2022.

PRODUKTNYHETER

ELEMIS

Clarifying Clay Wash er en dyptrensende,
leirebasert ansiktsrens som fjerner både
sminke og urenheter, samtidig som den
er porerensende og reduserer synlige
ujevnheter. Rensen regulerer talgproduksjonen i huden og virker mattende. Passer
til normal hud som ønsker en dyprens, og
kombinert og fet/uren hud som trenger
balanse. Inneholder kaolin leire og baldo
blad ekstrakt (veil. pris kr 499/150 ml).
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

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

KERSTIN FLORIAN

Natural Intensive Slimming Serum er et kraftig kroppsserum
med påvist slankende stoffer kombinert med plantebaserte
ekstrakter som gir spenstighet, minimerer cellulitt og aktiverer
lipolyseprosessen for å redusere
fettvev. Det høykonsentrerte og
aktive serumet trenger inn øyeblikkelig og bidrar til å øke elastisiteten
og forfine huden. Resultatet er en
jevn og smidig kontur (veil. pris kr
689/177 ml).
KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

BROWGAME

Brow Styling Soap er utviklet for å forme, fikse og ta vare på
øyebrynene dine. Formelen har en øyeblikkelig fortykningseffekt for vakkert designede øyebryn, og gir fyldige, tredimensjonale bryn. Såpen er transparent og passer alle
hudtoner og brynsfarger, i
tillegg holder den brynsformen
og de mest strie hår på plass
gjennom hele dagen. Den er
produsert i Sverige, er vegansk
og cruelty-free, og gir brynene
et løft for et mer våkent blikk
(veil. pris kr 199).
Dermanor AS
Tlf: 66 77 55 55
kundeservice@dermanor.no

SPIRITUAL BEAUTY

REAL TECHNIQUES

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

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

Zingiber er en ny kolleksjon fra Spiritual Beauty som er beriket
med ingefærrotekstrakt blandet med frisk duft av sitrongress. Kolleksjonen består blant annet av håndpleieprodukter, kroppsskrubb, bodylotion, badeskum og
mykgjørende kroppsolje. Spiritual
Beauty er spa-produkter fylt
med naturlige ingredienser og dufter
inspirert av asiatiske filosofier om
velvære og egenpleie. Produktene
er veganske og uten fargestoffer,
laget med bærekraftig bambus og
miljøvennlig emballasje (veil. pris fra
kr 69).

Ta sminken til neste nivå med den nye Sponge+ kolleksjonen!
Revolusjonerende makeup sponges infusert med blant annet
kollagen og probiotika, som hever din hudpleie- og sminkerutine for å oppnå en sunn og glødende hud. Kolleksjonen
inkluderer multifunksjonelle svamper som effektivt fjerner
urenheter, polerer porer
og toner huden så du får
et perfekt utgangspunkt
for å applikere sminke. Når
looken er ferdig, bruker du
de nye settingsprayene
med aktive ingredienser
for å låse inn basen og få
en finish som varer!
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PRODUKTNYHETER
MERKEVAREREGISTER

A NN O N S E

CAMILLEN 60

Camillen lanserer tre ulike julegavesett til hånd og fot! Settet
med håndprodukter inneholder negl- og poleringsfil med julemotiv, samt en fuktighetsgivende håndkrem. Gavepakkene til
fot inneholder fotkrem, fotfil og fotsalt med duft av aloe vera &
oliven eller appelsin & papaya. Info om flere gavepakker finner
du på biovital.no (veil. pris kr 140).
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

MARINA MIRACLE

Essential Nail Elixir er utviklet av Marina Miracle i samarbeid med Norges «negledronning» Tone Lise. Den har en lett
konsistens med en ren og oppkvikkende sitrusduft, og trekker raskt inn. Negleoljen er formulert med olje fra tindved og
aprikos samt aktive ekstrakter fra grønn te, rosmarin og tranebær som pleier tørre neglebånd og
forbedrer sprukne og tynne negler.
Den er perfekt å bruke til daglig
pleie, samt før og etter manikyreller pedikyrbehandling. Den er
også perfekt å bruke på tørre
hender (veil. pris kr 249/15 ml).
Marina Miracle AS
Tlf: 940 21 900
info@marinamiracle.com

DR. SCHRAMMEK

Dr. Schrammek tilbyr nå fem nye og videreutviklede ampuller,
som passer til enhver hudtype. Med innovative og aktive
virkestoffer sørger ampullene for målrettet problemløsing og
hud i balanse. Passer perfekt som kur i kombinasjon med
Green Peel, eller som en selvstendig behandling 3-4 ganger i
året. #weloveampoules (veil. pris kr 470/7 stk).
Dermelie AS
post@dermelie.no

A

Cosmederm Methods

Carlton Wax /Skintific
Carven/Elements Group
Casmara/Cosmedic
Caudalie/H.O.B. House of Brands
CaviCide/NeglAkademiet
Cera/ICON Hairspa
Charles Worthington /Beauty

Amberly Cosmetics

China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Chocolat Essentiel/Fred

A Dog Says Woof/Verdant
Advanced Nutrition
Programme/Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/
Akileine/Thorsen Biovital
Alex Cosmetic/Max Beauty
Amberly Cosmetics/
Amouage/TMC Nordic
Anatomicals/J. Nordström
Handels

Andrea/Aspire Brands
Antibac/Thorsen Biovital
Apivita/Dermanor
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
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
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
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
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Products

Hamelten

Christina Aguilera/E. Sæther
Clean&Easy/Beauty Products
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
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
Fast /Dermanor
FeetForm /Thorsen Biovital
Fenty Beauty/E. Sæther
Fiberwig/J. Nordström Handels
Fila/Dermanor
Filtronic/NeglAkademiet
Flying Wax /Body Green
Focus pinsett /Cosmedic
Forlle’d/Cosmedic

Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fragrance du Bois/Talwar Group
Frame Cosmetics/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
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

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
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
Kalo/Dermanor
Kathleen Kay/Isaksen & Co
Kelemata PL3/Isaksen & Co
Kerstin Florian/
KFI Spa Management
Kevin.Murphy/Verdant
Kissed by Mii/Beauty Products
KVD Beauty/E. Sæther

L

LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Ladyinwhite/NeglAkademiet
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
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
Lova Skin/Dermanor
Lumene/E. Sæther
Luscious Lips/Cosmederm
Methods
Lytess/Beauty Products
Löwengrip/Dermanor

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
Nisim /Dermanor
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

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
Max Factor/E. Sæther
M-Ceutic/Skinthal
Memoize London/Talwar Group
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Milluminate/Axion Distribution
Mini Mani Moo/J. Nordström
Handels

Miss Kay/Beauty Products
Miu Miu/E. Sæther
Mr & Mrs Tannie/Dermanor
Mugler/E. Sæther

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
REN Clean Skincare/Dermanor
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

S

Salonsystem Lashlift /Klinikkshop
Salonsystem Lashperm /
Klinikkshop

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

M

Q

Qusaine/Max Beauty

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

Sanctuary Spa/Beauty Products
Sandy Wax /Body Green
Sara Happ/NOR Cosmetics
Saules Fabrika/Body Green
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
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
Sprekenhus/Dermanor
Stephane Humbert Lucas
777/Talwar Group
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez /Beauty Products
Star Design Furniture/Body Green
Stella McCartney/E. Sæther
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
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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
Tokyo Matsuge/J. Nordström

LEVERANDØRREGISTER
E. SÆTHER AS

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

Handels

Tommy Hilfiger/E. Sæther
Toppik /ICON Hairspa
True Organic of
Sweden/Letsfaceit Nordic
ARMONIA BEAUTY AS

U

Uteki/Cosmedic

V

Van Gils/E. Sæther
Veoli Botanica/

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

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

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

Beauty Products

Vinylux /NeglAkademiet
Vita Liberata/Hexa
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York /Skinthal
VMV Hypoallergenics/
Innovell Beauty

W

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

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

Youngblood/H.O.B. House
of Brands

Yours Stamping/

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

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

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

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

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

NeglAkademiet

Y.S. Park /ICON Hairspa

Z

DERMELIE AS

Zarko Perfume/Elements

BODY GREEN AS

Group
ZenzTherapy/ICON Hairspa
Z Fill/Cosmedic

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

52 | KOSMETIKK 4 2021

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

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

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

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

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

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

H.O.B. HOUSE OF BRANDS / OBC
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 932 38 488
lsc@hob-as.com
hob-as.com

ELEMENTS GROUP

ICON HAIRSPA AS

Vesterbrogade 34, 1.
DK-1620 København V
Danmark
Tlf: +45 38 100 111
info@elementsgroup.eu
elementsgroup.eu

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

MAX BEAUTY AS
INNOVELL BEAUTY AS
Vibesgate 15
0356 Oslo
Tlf: 22 11 28 88 /994 17 292
post@innovellbeauty.no
innovellbeauty.no

ISAKSEN & CO AS
Postboks 135 Kokstad
5863 Bergen
Tlf: 55 98 20 00
post@isaksen-as.no
isaksen-as.no

J. NORDSTRÖM HANDELS AB
Postboks 1264
SE-181 24 Lidingö
Sverige
Tlf: +46 8 544 81 544
info@noab.se
noab.se

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

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

NEGLAKADEMIET AS

SKINTHAL AS

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

Solbråveien 11
1383 Asker
Tlf: 476 47 700
post@skinthal.no
skinthal.no

NOR COSMETICS AS

SKINTIFIC AS

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

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

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

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

VITALKOST AS
NOVALASH NORWAY
KFI SPA MANAGEMENT AB
Artillerigatan 42, 2 tr
SE-114 45 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 534 88 500
maria.grunditz@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

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

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

NSI NORWAY
Glengsgata 32
1706 Sarpsborg
Tlf: 952 75 243
nsiinnorway@gmail.com
nsinorway.no
Nettbutikk for negleteknikere og designere

POWERLITE AB

LETSFACEIT NORDIC AS

Flöjelbergsgatan 8A
SE-431 37 Mölndal
Sverige
Tlf: +46 31 706 65 50
info@powerlite.com
powerlite.com

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

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

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

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

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

ANDRE
LEVERANDØRER

THE HAIR&BODY COMPANY AB
Holländargatan 21A
SE-111 60 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

THORSEN BIOVITAL AS
Myrveien 17
1430 Ås
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no

MARKETWELL AS
Undelstadveien 18
1387 Asker
Tlf: 907 33 137
kontakt@marketwell.no
facebook.com/marketwellnorge
@marketwell_as
marketwell.no
Din digitale assistent! En app for
enklere og mer lønnsom drift. Få
produktinformasjon og enkelt bestill
varer. Inspirasjon «on-the-go».

TJØSTOLVSEN AS
Heiamyrå 11C
4031 Stavanger
Tlf: 51 95 93 00
tjost@tjostolvsen.no
babor.no
gehwol.no
tjostolvsen.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.

SIXFIVE BEAUTY GROUP APS
Jernbanegade 44
DK-6000 Kolding
Danmark
Tlf: +45 702 62 677
info@sixfivebeautygroup.com
sixfivebeautygroup.com
Private label-produksjon
innenfor hudpleie, hårpleie, makeup og dufter.
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 GJESTEN
HILDE KRISTIN AASE

Innehaver av InClinique i Haugesund og Bergen
Hva har du på gang i klinikken?
– Nå fokuserer vi på å gjenoppbygge
huden etter sommeren. Høsten og vinteren
er en perfekt tid å jobbe med for eksempel
solskader, pigmentflekker, hudforbedring,
arrkorrigering og kraftige anti-age-behandlinger. Samtidig er det også tid for laserbehandlinger til både hud og hårfjerning.

Hvordan kom du inn i bransjen?
– Jeg er sykepleier i bunn, og har vært
i treningsbransjen i mange år. Jeg har
alltid vært opptatt av kosthold og hud, og
hvordan det henger sammen. Jeg videreutdannet meg og så behovet for en klinikk
som jobbet helhetlig, og valgte dermed å
starte på grunnlag av dette. Nå eier jeg to
klinikker og har agenturer på ulike merker
i Norge.

Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg
fremover?
– Det vil nok alltid være et behov for å
føle seg vel, bransjen vil alltid eksistere –
mennesker har vært opptatt av det kosmetiske i all tid. Men vi ser at behovene endrer
seg. Kunnskapen til kundene er høyere, og
det stilles større krav til behandleren. Vi ser
også at mange kunder feilbehandler seg selv,
da produkter er så lett tilgjengelig uten å få
veiledning og oppfølging.
Det er viktig at vi som driver klinikker
synliggjør vår kunnskap om hvilke produkter og behandlinger som komplementerer
hverandre for å få sunn, frisk hud – og ikke
minst for å opprettholde resultatet. Hudens
tilstand svinger gjennom årstidene, så det er
lurt å tipse om å bytte litt på ingredienser
innimellom, og kanskje også merker.
Det er også bra at den medisinske eller
kosmetiske delen er blitt strengere kontrollert. Dette tror jeg er bra for seriøsiteten i
bransjen.
Hvilke produkter og behandlinger etterspørres
mest av dine kunder?
– Beauty Peel, som er en urte-peel fra
Alex Cosmetic, er en absolutt favoritt. Man
ser raskt forskjell, og den kan tilpasses alle
hudtyper og hudtilstander. Vi har fokus på
komplett hudpleie, og det gjenspeiler seg
også i produktsalg. Vi opplever at kunder
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Hilde Kristin Aase driver InClinique med avdelinger i Haugesund og
Bergen, samt agenturselskapet Max Beauty.

hører på vår erfaring, og kjøper programmene som vi skreddersyr til dem.
Hvilke erfaringer har bedriften gjort seg i
koronatiden?
– Det å ta vare på seg selv har vært ekstra
viktig for våre kunder i denne perioden.
Vi har vært preget av masse avbestillinger
på kort varsel, men har mye å takke våre
trofaste stamkunder for, som har støttet oss
gjennom prosessen. Det bidro til at vi klarte
oss godt.
Hvilke varemerker har dere valgt å ta inn og
hvorfor?
– Vi jobber veldig variert, og med flere
merker. Det finnes masse bra på markedet,
men vi har plukket ut vårt sortiment basert
på våre erfaringer.
Vi har sett behovet for å ha et litt variert utvalg for å kunne skreddersy et godt
program til alle hudtyper og hudtilstander.
Vi fokuserer både på naturlig og medisinsk
hudpleie, fordi hver hud er så forskjellig.
Innenfor det medisinske har vi ZO Skin
Health, Elixir, Neostrata og MeLine. I den
naturlige linjen har vi Alex Cosmetic, Biomer Cosmetics og vårt nyankomne merke
Qusaine. Vi fører også mineralmakeup.

3 på topp gjennom
pandemien
1. Niactil fra Elixir
2. Cleansing Gel fra Alex Cosmetic
3. Herbal Super Lotion fra Alex Cosmetic

Hva er viktig for å lykkes i bransjen?
– Å ha god service, kunnskap og å være
imøtekommende og jordnær. Ikke hoppe på
alle nye trender. Det er så mange gode merker og behandlinger, at man ikke trenger å
alltid ha det samme for å lykkes. Vær tro og
bli god på det du har – ikke halvveis i alt.
Spesialiser deg og bli god på det du liker.
Hva er dine personlige favorittprodukter og
-behandlinger?
– Jeg varierer på produktene etter årstidene. Mine favoritter jobber styrkende mot
hudbarrieren, stimulerer til kollagen- og
elastindannelse og forebygger aldring og
pigmenteringer. Jeg bruker solfaktor året
rundt. Beauty Peel og antirynke-behandlinger er mine favorittbehandlinger.

Patentert &
prisvinnende
vegansk
nutrikosmetikk
FO R A L L E H U DT Y PER

Biosil®- ch-OSA Advanced Collagen Generator®

B

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

Patentert og klinisk dokumentert vegansk skjønnhetstilskudd | HUD · HÅR · NEGLER

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).

Vegansk kollagengenerator

FAGBLADET FOR HELE SKJØNNHETSBRANSJEN

SKJØNNHET
STARTER
INNENFRA

AKNE
– ET ØKENDE
PROBLEM

+

DIOR
APINI
ESSE

”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.”

Markedet vokser
BEAUTY BOOM

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.

				under pandemien
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