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Ny sesong    i sikte
INNKJØPERNES FAVORITTER

VÅRHÅR

www.ardellbeauty.com

#ardellbeauty | @ardellbeauty

Ardell er verdens største produsent av løsvipper
og kan tilby et fantastisk utvalg av løsvipper,
øyenbrynsprodukter og makeup. Produktene har 
svært høy kvalitet og brukes flittig av makeupartister
over hele verden.
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@kerstinflorianswe /kerstinflorianhudvard

www.kerstinflorian.no

NATURLIGE INGREDIENSER. AVANSERTE FORMULERINGER. FANTASTISKE RESULTATER.

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

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

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!

Kerstin Florian

Optimér effekten av 
hudbehandlinger 

og produkter
– med BioSil® Advanced 

Collagen Generator™

B ioSil stimulerer fibroblastenes kollagenpro-
duksjon. I fibroblasten er det enzymene orni-

tin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl 
oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.
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*/** 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). 

89%
Økt hud-

elastisitet*

!
Reduksjon av fine 
linjer og rynker*

30%
Sterkere 

og tykkere hår**

13%

Selskapet bak BioSil har brukt 15 millioner 
euro på forskning og utvikling. BioSils effekt 

er dokumentert via studier som følger gullstand-
arden i medisinsk forskning, randomiserte place-
bokontrollerte dobbeltblindede kliniske studier.

Hudbehandlingene setter igang kroppens 
sårhelingsprosess som forteller kroppen å 

lage mer kollagen, BioSil stimulerer 
de kollagengenererende enzymene 

– Perfekt match.

Redusert håravfall 

Reduserer pigmentflekker

Betydelig redusert 
porestørrelse

Kraftig reduksjon av mørke 
ringer under øynene

Tilbakemeldinger fra 
BioSil-brukere:

Sterkere negler*



Jeg både ser og opplever stor 
forbedring på mine kunders hud.

Sonja Filtvedt – Hudpleieverkstedet

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

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

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

Vi liker å kombinere det med de 
medisinske behandlingene vi
utfører, så BioSil er et superbra 
tilskudd.

Siv Ovidie Kaspersen og Kari Anne Eik, Kosmetisk 
dermatologiske sykepleiere – Klinikk Estetikk

…denne innvortes kraftfulle 
behandlingen som komplementerer 
de produktene vi bruker utenpå. 
Det er perfect match.

Laila Fure, hudterapeut – produktansvarlig Innovell 
Beauty AS

Jeg har kjempegod erfaring med 
BioSil. Nesten alle mine pasienter 
står på BioSil i kombinasjon 
med de behandlingene de får. 
Det hjelper mot hårtap, gir bra 
hudkvalitet og ikke minst en 
fantastisk glød. Anbefales på 
det sterkeste.

Mojgan Abdeh, Kosmetisk dermatologisk 
sykepleier

Dette har jeg vært litt skeptisk til, 
men jeg må innrømme nå at det har 
jeg måttet bøye meg i støvet for.

May Britt Leiro, Klinikk Leiro

Kvinne 56 år | Før Underveis

Se flere bilder og testimonials på Biosil.no

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

Et knippe av BioSils forhandlere rundt om i Norge
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Medisinsk utviklet peeling beriket med naturens helbredende 
kraft. Bekjemper hudaldring, styrker sensitivisert hud, forebygger 

inflammasjoner og akneutbrudd uten uheldig stress. 

N AT U R E
Naturens ressurser styrker

hudens egne ressurser

Thank you

S C H R A M M E K . N O

GREEN PEELGREEN PEEL®®The power of nature

NR. 1 I VERDEN

GREEN PEELGREEN PEEL®

PÅ NATURLIG  HUDFORNYELS
E

LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/
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Neste nummer av KOSMETIKK 

kommer i uke 20.

Lysere tider
Er det ikke godt at det endelig ser ut 

til å gå mot lysere tider? Solen 
skinner sterkere for hver dag 
som går, og forhåpentligvis 
blir også pandemien mindre 
viktig i våre liv. Som vi leng-

ter etter mer normalitet!
Det skal ikke stikkes under 

en stol at det har vært mye jobb 
å sette sammen dette nummeret. Vi har 
levd med strenge omikron-tiltak og lite 
tilgang på gode intervjuobjekter, men nå 
begynner vi å puste friere. 

Endelig kan vi møtes fysisk igjen, og det 
ser også ut til at bransjemessene kan arran-
geres, om enn forsinket. Vi gir en oversikt 
over oppdaterte messedatoer på side 8. 

Så hva skjer i 2022? Mye tyder på at 
det kommer masse spennende lanseringer, 
og vi har, tradisjonen tro, prøvd å kikke i 
krystallkulen. 

Vi har konsultert et nytt panel med 
innkjøpere, denne gang fra Lyko, Lindex, 
Skin Tonic og The Loox, som deler sine 
tips og favoritter for det nye året. Skjønt 
de er litt hemmelighetsfulle også!

I tillegg har vi rekruttert en 16-åring 
som nøye følger med på TikTok for å 
bidra med litt trendspaning fra de unges 
synsvinkel – det kan forhåpentligvis bli et 
fast innslag gjennom året. 

Maria Lundtang, administrerende 
direktør i det svenske teknologiselskapet 
FOREO, mener at 2022 bringer med seg 
et helt nytt perspektiv på skjønnhet, med 

fokus på økt velvære og å ta vare på seg 
selv. 

Interessen for skånsomme behandlin-
ger som kan innlemmes i den daglige 
hudpleierutinen har økt under pandemien, 
og dermed også etterspørselen etter smart 
skjønnhetsteknologi som kan brukes 
hjemme.

FOREO skriver i sin årlige trendrap-
port at de også har stor tro på produkter 
som beskytter og styrker hudbarrieren, 
samt kryoterapi og DIY-kosmetikk. Ifølge 
Euromonitor benytter visstnok 41 prosent 
av verdens skjønnhetsforbrukere et «hjem-
melaget» produkt hver måned.

Dette kan vi dykke dypere ned i etter 
hvert som året går sin gang, men ellers i 
dette nummeret er bærekraft et aktuelt 
tema du kan lese om.

Mange varemerker jobber nå iherdig 
med å oppdatere sine forpakninger og 
formuleringer for å score enda bedre når 
det gjelder bærekraft. De gjennomgår med 
lupe både produksjon og distribusjon, 
og vil ikke minst få forbrukerne med på 
ferden. 

Siden mye av miljøpåvirkningen ved 
bransjens produkter foregår i hjemmet, for 
eksempel i forbindelse med dusjing, må 
man tilby attraktive løsninger som frister 
til å brukes. Da kan man få til endringer i 
både holdninger og handlinger. 

Jeg håper du blir inspirert av å lese dette 
nye nummeret av KOSMETIKK, og 
ønsker deg en lys og fin vår!

LEDER
Vi har prøvd å kikke i 
krystallkulen“

Kristine 
Rødland.

Hva skjer i skjønnhetsbransjen 
i 2022? Dette nummeret er 
viet årets trender. Foto: Pexels

KOSMETIKK 012022KOSMETIKK 012022



SCIENCE. 
IT’S A BEAUTIFUL THING.

Vitenskapelig resultatdrevet hudpleie for strålende hud!
PRIORI tilbyr kraftfulle, trygge og kostnadseffektive AHA&BHA peeling-
behandlinger med umiddelbare og synlige resultater. Potente og 
velkjente ingredienser er kombinert i egne komplekser som gir huden 
akkurat det den trenger, når den trenger det.

EFFEKTIVE BEHANDLINGER MED UMIDDELBARE RESULTATER
No downtime.

Ønsker du å vite mer om PRIORI Adaptive Skincare og oss som partner?
Kontakt Lise L. Christiansen, Marketing Manager Skincare, Dermanor,
lise.christiansen@dermanor.no 
www.dermanor.no

Real Clients. Real Results
Superceutical Peel / 6 uker / 1 gang i uken
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Dior dominerer 
TikTok

Det amerikanske netthandelselskapet 
OnBuy har analysert antall visninger på 
TikTok for en rekke bestselgende dufter, 
for å finne hvilke som går viralt. 

På førsteplass blant herreduftene, med 
imponerende 114 000 000 (!) visninger, 
finner vi Sauvage fra Dior. Den ble skapt 
av François Demachy i 2015, og har blitt 
en oppsiktsvekkende suksess. Faktisk er 
den verdens mest bestselgende parfyme.

Den mest populære dameduften med 26 
400 000 visninger på TikTok er en annen 
Dior-klassiker, nemlig Miss Dior. Hele 
listen over populære TikTok-dufter finner 
du på kosmetikkmagasinet.no.  

Tyske messer får nye datoer
Den raske spredningen av omikron-varianten 
i Europa skaper trøbbel for de tyske fagmes-
sene Biofach og Vivaness, Beauty Düsseldorf 
og Top Hair. 

Biofach og Vivaness, som skulle gått av 
stabelen i Nürnberg i februar, utsettes nå til 
den siste uken i juli. Avgjørelsen ble tatt i 
samråd med utstillere og samarbeidspartnere, 
i håp om at smittetallene da går ned og flere 
tilreisende får anledning til å komme.

Beauty Düsseldorf, som samler spa-indus-

trien, og Top Hair, som er den korresponde-
rende messen for frisører, utsettes på samme 
måte fra mars til mai 2022.

– Vi synes dette er veldig leit, men nødven-
dig på grunn av den pågående forverringen i 
pandemien. Vi tror at situasjonen vil forbedre 
seg utover våren, slik at ingenting skal komme 
i veien for en vellykket gjennomføring av våre 
to overlappende messer 6. til 8. mai, uttaler 
Michael Degen, daglig leder i Messe Düs-
seldorf.

Beauty Düsseldorf utsettes med to måneder, og håper da å være mindre preget av pandemien.

Bergen Beauty 
avholdes i mars

Etter en koronapause kommer Bergen Beauty endelig 
tilbake! Årets messe arrangeres på Quality Hotel Edvard 
Grieg Bergen 26. til 27. mars. 

– Bergen Beauty 2022 er en arena for både bransjen og 
forbrukeren. Vårt hovedfokus er formidling av kunnskap. 
Som alltid vil man møte utstillere fra hele bransjen, og det 
vil være kurs og foredrag som de besøkende kan delta på.  
Noe som er nytt i år, er fokuset på hvordan vi kan drive 
en lønnsom bedrift, noe som er spesielt viktig nå i disse 
covid-tider. Det vil være ulike foredrag og kurs innen regn-
skap, markedsføring og salg som vil være nyttige for hele 
skjønnhetsbransjen. Vi skal også hedre messen og oss selv 
i bransjen med både Bergen Beauty Afterparty og Bergen 
Beauty Awards, forteller arrangør Bettina Beyer.

Herreduften Dior Sauvage går viralt på TikTok.

Miss Dior har mest visninger blant dameduftene.



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, for- 
bedrer 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

@exuviancepro_nordic          ExuvianceProNordic 

HBS Nordic - nordisk distributør av avansert hudpleie siden 1998. Vi tilbyr markeds-
ledende og velrenommerte varemerker til hudpleiesalonger og skjønnhetsklinikker. 
Vi skaper langsiktige partnerskap ved å møte kundene på en profesjonell og personlig måte.
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Tessa Thompson har hatt en lang rekke roller innen 
både film og TV.

Armani får ny  
ambassadør
Den amerikanske skuespilleren og produ-
senten Tessa Thompson er det nye ansiktet 
til Armani Beauty. Thompson vil fronte 
kampanjer for ikoniske Luminous Silk 
Foundation og nye Lip Power, som er en 
holdbar men komfortabel leppestift. 

Neglelakker inspirert 
av gaming
OPI har begynt å utforske den virtuelle 
verden i et nytt samarbeid med Xbox. 12 
gaming-inspirerte farger kommer nå på 
markedet i fire forskjellige formuleringer. 
Forbrukerne kan også «låse opp» spesialtil-
passet Xbox-innhold i spillene «Halo Infi-
nite» og «Forza Horizon 5» når de kjøper 
disse lakkene hos utvalgte forhandlere.

Verdant utvider 
porteføljen

Hudpleiemerket Comfort Zone får nå en ny giv i Norge.

Med merkevarer som Davines og Kevin 
Murphy er Verdant AS en kjent leverandør i 
frisørkanalen. Nå går selskapet også inn i den 
profesjonelle hudpleiebransjen, som ny distri-
butør av varemerket Comfort Zone i Norge.

Comfort Zone er et eksklusivt hudpleie-
merke tilhørende Davines-gruppen, og blir 
produsert i Davines Village like utenfor 
Parma i Italia. Produksjonen er, i likhet med 
hårpleiekonseptet, basert på bærekraft, natur-
lige ingredienser og vitenskapelige innovasjo-
ner.

– Vi har erfaring med å bygge merkevarer i 
frisør som vi nå tar med oss inn i hud. Com-
fort Zone er et merke vi har vært interessert i 
lenge, og som har mye spennende i «pipeli-
nen». Alle hudpleiere har nå mulighet til å 
bestille varer via Verdant-shopen vår, og vi 
gleder oss til å starte med merkevarebygging 
og besøke kunder, sier Svein Ove Olsen, dag-
lig leder i Verdant.

Han forteller at selskapet nå flytter inn i et 
nyoppusset, flott Verdant Akademi utenfor 
Bergen, der de tilbyr kursing og opplæring for 
både hudpleiere og frisører. 

– Vi samler merkene Davines og Comfort 
Zone i en ny divisjon ledet av Christian 
Nygård Dahl, og har også styrket staben. Vi 
er ydmyke overfor hudpleiebransjen, men har 
lyst til å komme inn og være en utfordrer, og 
det har vi tro på at vi skal få til. En spennende 
målgruppe er også de nye felles profilhusene 
som både har frisør og hudpleie, sier Svein 
Ove Olsen til KOSMETIKK.

Davines og Comfort Zone har felles hovedkvarter i 
Davines Village med tilhørende hage.



hexa.no  |      @DMKnorge |      DMK norge

REBUILDING SKIN REBUILDING LIVES

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

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

®
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Tekst: Kristine Rødland ı Foto: Produsentene

Gloss, gloss, gloss!
Glossy lepper med et nikk til Y2K og tidlig 
2000-tall trekkes frem av mange som en het 
trend for våren 2022, og ble også observert 
hos Fendi og Giambattista Valli.

– Looken kan gjenskapes med Jane Ireda-
les nye HydroPure Hyaluronic Lip Gloss, 
som inneholder peptider som plumper 
sammen med fukt fra både hyaluronsyre og 
melkesyre. 

Den siste tiden har vi også sett at blushen 
mer og mer tar over for den harde konture-
ringen. Bruk en kremblush for fukt og frisk 
glød, og en pudderbasert blush for mer 
intens farge og form – gjerne i kombina-
sjon, tipser Martine Hammervold-Austinat, 
som er fagansvarlig for Jane Iredale hos 
Skintific.

Silver Generation
Mange kjendiser har i det siste vist seg med 
naturlig grått hår, og det har kommet produk-
ter og behandlinger som fremhever den klare 
sølvfargen, blant annet fra Wella Professionals.

– Etter at pandemien kom, har vi sett en 
stor interesse for å teste hvordan man ser ut 
med naturlig grått hår. Det finnes ikke noe 
vakrere enn et hvitt eller sølvfarget hår – men 
man kan dessverre oppleve misfarging eller 
ujevn fordeling av grått hår, sier Wella Capa-
bility Trainer Karin Eiri.

Grått hår er fritt for melanin, som igjen 
fungerer som en naturlig UV-beskyttelse. Det 
betyr at hvis du har en stor andel av grått eller 
hvitt hår, kan håret rett og slett bli solbrent og 
få uønskede gylne toner. 

– Hvis du har et klassisk salt og pepper-hår, 
kan du også oppleve at luggen eller hårene 

over ørene plutselig kan bli helt hvite. 
Ved å dempe disse hvite områdene, kan 
du se både mange år yngre ut og få bedre 
selvfølelse. 

En annen utfordring med grått hår, er 
tap av glans og medgjørlighet. En True 
Grey-behandling vil ifølge Karin Eiri 
hjelpe på dette – de stive, grå hårene vil 
roe seg ned uten at håret blir tungt. 

– Vi kan også nøytralisere uønskede, gylne 
toner som solen har laget, eller dempe hvite 
områder slik at man får tilbake salt og pepper-
følelsen. Alt dette uten forpliktelser eller 
skade. Behandlingen vaskes gradvis ut, passer 
begge kjønn, og kan også brukes i øyebryn og 
skjegg, sier hun.

Skinteam Norge lanserer livsstilsmerket 
Oolaboo, som har produkter for både hud 
og hår. De ønsker derfor også å samarbeide 
med frisørsalonger, og etablerer nå Hairteam 
Norge. 

True Grey fra Wella 
Professionals.

Ny kurs
Oolaboo er et luksuriøst 
og naturlig merke fra 
Nederland.

Jane Iredale er i ferd med å fornye seg.
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Møte med Gérald Ghislain:

NISJEDUFTPIONEREN

Gérald Ghislain styrer hele prosessen fra idé til ferdig produkt.

Parfyme er en universell måte å 

berøre menneskers hjerter på’’
14 | KOSMETIKK 1 2022



Lidenskapen for å dele og formidle 
historier førte ham fra restaurant- 
og matfag til parfyme. For 21 år 
siden etablerte han Histoires de 
Parfums som et av verdens første 
nisjeduftmerker. Vi spiste lunsj 
med Gérald Ghislain da han nylig 
besøkte Oslo.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Histoires de Parfums

Gérald om:
Veien inn i bransjen
– Jeg startet opp som kokk, og eide etter kort 
tid noen restauranter i Paris. Jeg eide faktisk 
også en flamenco-klubb på et tidspunkt, men 
min kjærlighet og lidenskap dreide seg mest 
om mine restauranter, fordi jeg elsket å lage 
mat, dele med meg og være sosial. 

Etter å ha drevet mine egne restauranter en 
stund, innså jeg at jeg aldri helt var i stand 
til å nå ut til så mange mennesker som jeg 
ønsket. Det er bare et visst antall stoler man 
kan fylle i en restaurant, og jeg kunne ikke 
fortsette å åpne sted etter sted og være overalt 
til samme tid. 

Det jeg ville, var å finne en måte der jeg 
kunne dele, dele og dele. Dele og formidle 
mitt livs historier, mine reiser og vidunder-
lige møter. Selv om det er mulig å gjøre dette 
gjennom mat, så er det også begrenset. En 
dag besøkte jeg Det internasjonale parfyme-
museet i Grasse, og det slo meg at parfyme 
er en universell måte å berøre menneskers 
hjerter på, uten å fortelle noe for avslørende. 

Det er veldig mye frihet og veldig mye 
beskjedenhet i dufter, mer enn på en scene 
eller gjennom en roman. Parfymer kan unn-
slippe ord, og det er nøyaktig det som gjør 
dem så kraftfulle, vi interagerer med dem på 
en dypere, mer intim og subtil måte som er 
umiskjennelig vår egen. 

Jeg deler mine historier gjennom mine par-
fymer, og likevel blir de til slutt dine. Det var 
derfor jeg begynte på parfymeskolen ISIPCA, 
fullførte mitt kurs og bega meg ut på en ny 
reise med Histoires de Parfums.

Gérald om:
Nisjeparfyme 
– Parfyme er noe veldig subjektivt. Folk 
kjøper det på grunn av status, fordi de ønsker 
et prestisjefylt merke eller fordi de vil ha 
noe spesielt. I et tidsmessig perspektiv, var vi 
blant de første nisjeduftmerkene som kom på 
markedet for 21 år siden.

Nisjeduft-kategorien er i en rivende utvik-

ling, og vokser mer enn de typiske «dutyfree-
merkene». Samtidig ser vi at store, kjente 
merker etablerer egne, eksklusive duftkollek-
sjoner som tydelig er inspirert av nisjeduft-
universet, både når det gjelder utforming og 
ingredienser. 

Folk vet mer om parfyme nå, og vil lukte 
forskjellig fra andre. Vi ser en liknende 
utvikling i matbutikkene, ta for eksempel et 
produkt som balsamicoeddik. Hyllene er nå 
fulle av balsamicoeddik og det finnes mange 
forskjellige typer, men for 20 år siden var 
det nesten ingen. Forbrukerne har fått mer 
kunnskap. 

Gérald om:
Navnet Histoires de Parfums
– Jeg valgte dette navnet fordi det nettopp 
var det jeg ville gjøre med parfymer: å fortelle 
historier. Jeg var ingen forfatter eller maler, 
og heller ikke noen sanger som min mamma 
pleide å være. Jeg var kokk, men det er 
begrenset hva du kan formidle med et måltid, 
selv om det er en gastronomisk åtte-retters. 

Parfymer derimot, er ubegrensede. De lener 
seg ikke på det jeg kan fortelle, men på ditt 
liv, dine opplevelser og dine minner. Det er 
derfor jeg fortsetter å si at våre historier er 
ment å bli lest på huden, fordi de er ment å 
bli lest av deg, for å bli levende gjennom deg.

Gérald om:
Å skape nye dufter
– Den kreative prosessen starter alltid med en 
sterk idé, som ofte kommer fra en roman jeg 
har lest og blitt forelsket i. Ut fra dette utar-
beider jeg et konsept og lager en brief. Noen 
ganger vil den være veldig kortfattet, andre 
ganger ekstremt detaljert, og med formelen 
til duften skrevet helt nøyaktig ned. 

Deretter gir jeg briefen videre til den par-
fymøren som jeg tror er best egnet til å gjøre 
nettopp den idéen om til en duft. I og med at 
merket er 21 år gammelt, vet jeg av erfaring 
hvem som kan og bør engasjeres til forskjel-
lige prosjekter. Deretter starter en prosess 
med diskusjoner frem og tilbake, for å nå det 
resultatet jeg har sett for meg. 

Prosessen kan være ekstremt rask eller 
smertefullt lang. This is not a Blue Bottle 1/.6 
virker for eksempel ganske enkel, men ble 
utviklet over seks år, mens 1969 var noe av en 
åpenbaring.

Gérald om:
Parfymeflaskens utseende og design
– Vel, som enhver vinelsker vil fortelle deg, 
hvordan flasken ser ut spiller ingen rolle så 
lenge du blir full. Men seriøst, vi har ikke 

Histoires 
de Parfums

Hovedkontor: I Paris, 11 rue du Roi 

Doré, der det både finnes studio, 

laboratorium og flaggskip-butikk. Det er 

også en butikk i Milano, via Garibaldi.

Antall ansatte: Ni personer.

Viktigste markeder: Duftene finnes i  

de fleste land, unntatt i Afrika og Sør-

Amerika, med rundt 400 dører. Nett-

butikken selger også til mindre land som 

ikke har duftene i butikk. 

Antall parfymer: Duftbiblioteket i Paris 

består av mer enn 35 parfymer, men 

per i dag er det bare 22 av disse som 

distribueres ut. 

Mest populære parfymer: Den mest 

populære parfymekolleksjonen er This is 

not a Blue Bottle. Duften 1828, som ble 

skapt i 2000, er fortsatt en bestselger. 

Kolleksjonen This is not a Blue Bottle spiller 
på et kjent surrealistisk maleri.

1969 kom som en åpenbaring, andre dufter 
har tatt lenger tid.
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byttet flaske på 21 år fordi vi alle liker den, 
og den har blitt et fast element. Et morsomt 
poeng er at vi bokstavelig talt halverte 120 
ml-flasken for å lage 60 ml. Også her er jeg 
fullt ut involvert i prosessen, selv om jeg 
overlater mye til folk som faktisk kan tegne 
og bruke Photoshop.

Gérald om:
Inspirasjon fra fjerne land og kulturer
– Selv om jeg er fransk, har jeg en internasjo-
nal bakgrunn, og det påvirker praktisk sett 
hva jeg inspireres av. Jeg ble født i Marokko, 
og har bodd i Spania og Den dominikanske 
republikk, jeg har tilbrakt noen år i Dubai og 
mange somre i Saint Tropez, og er fascinert 
av det fjerne østen. Så naturlig nok vil duf-
tene fra alle disse stedene fortsatt bo i meg, 
og oversettes til mine parfymer. 

Den tørre og omsluttende ambre-noten i 
Ambre 114 minner meg om våre utflukter 
i den marokkanske ørkenen. De overdådige 
blomsterbukettene i duftene i Opéra-kollek-
sjonen kommer fra min tid i Andalucia. Den 
dristige og sprudlende rose- og safran-akkor-
den i Fidelis minner sterkt om Midtøsten, 
mens den myke og milde fougère-auraen i 
1725 er påvirket av den japanske estetikken. 
Noen valg er selvfølgelig mer bevisste enn 
andre.

Gérald om:
Parfymetradisjoner i ulike verdensdeler
– Parfyme var forbudt i Kina under Mao. I 
Japan er det heller ikke tradisjon for å bruke 
parfyme, men de unge har begynt å ta opp 
vanen. Sør-Korea er på mange måter det mest 
«europeiske» landet i denne verdensdelen: De 
har gått fra å bruke ingen parfyme, til å bli 
veldig entusiastiske hva gjelder nisjeparfyme, 
og vi har mange kunder der.

Europa har kultur for parfyme, det ligger i 
vår historie. Italia er nok på mange måter det 
mest sofistikerte landet, der alle kler seg bra 
og selv den minste lille by har en nisjeduft-
butikk. Men det er i Midtøsten vi finner de 
mest kunnskapsrike kundene. De tar gjerne 
med seg parfyme på fest, som de gir vertska-
pet i gave i stedet for vin. Siden de har god 
kunnskap om ingredienser, er de ikke redde 
for å gi parfyme til andre.

Folk i Midtøsten liker å påføre dufter 
lagvis, sprayer gjerne mange ganger og overalt 
– de har virkelig kultur for det. Våre dufter 
har et stort marked i Dubai, og er i mange 
dører i Midtøsten.

Gérald om:
Digital markedsføring
– Et nisjeduftmerke kan så absolutt pro-
moteres digitalt, og vi jobber mye med 
internett og særlig Instagram for å formidle 
vår merkevare og historie. Parfyme er noe 
svært personlig, og måten å kommunisere 
på må da også være personlig. Det er sikkert 
lettere å markedsføre sminke og kosmetikk, 
da kan man demonstrere bruken og snakke 
om effekt. 

Vi gjennomlever en digital revolusjon 
med store endringer i samfunnet og mellom 
generasjonene, og det tvinger oss til å tilpasse 
oss de unge. Jeg har ikke bygget Histoires de 
Parfums fra grunnen av, bare for at det skal 
dø med meg. Jeg vil at dette merket, dette 
universet som jeg etterlater meg, skal vare 
så lenge det kan. Det betyr at teamet mitt 
og hele det pålitelige nettverket jeg har av 
partnere, forhandlere og distributører må 
jobbe for å bygge opp en sterk tilstedevæ-
relse online, for å snakke med den yngste 
generasjonen. 

Tenk deg, jeg er teknisk sett en boomer, 
teamet mitt og barna mine er millennials, 
og vi ønsker å kommunisere med generasjon 
Z, som har helt andre kulturelle markører 
enn oss. Vi gjør en innsats for å få dette til. 
Samtidig besøker jeg mine partnere rundt 
om i verden for å lære opp og støtte dem, 
organisere arrangementer og møte kunder – 
både våre aller første, og de som nettopp har 
oppdaget oss.

Gérald om:
Favorittparfymer
– Hvilke kreasjoner er jeg mest stolt av? 
Dette spørsmålet er alltid interessant, fordi 
jeg – som jeg alltid sier – ser parfymene som 
mine barn. Og jeg kan nesten ikke velge 
en favoritt. Jeg elsker dem alle likt, fordi de 
krevde samme lidenskap og dedikasjon for å 
lage, og de har alle sin forskjellige historie. 

Noen ble utviklet over flere år, noen ble 
bokstavelig talt fullført på noen dager. Noen 
formuleringer er lengre enn min oppskrift på 
biff bourguignon, noen er så enkle at du ville 
måpe. Noen ble til etter en liten aperitiff med 
mine venner, noen ble utviklet etter måneder 
med å lese fengende litteratur. Jeg elsker dem 
alle, rett og slett, like fullt og helhjertet.

16 | KOSMETIKK 1 2022



Gérald om:
Nåtidens parfymetrender
– Jeg synes trendene er utfordrende, og 
litt bekymringsfulle også, for å være ærlig. 
Jeg setter virkelig pris på at vi nå ser en 
økende interesse for naturlige parfymer, 
og en vektlegging av råvarenes edelhet. 
Det er noe vi alltid har tatt til orde for, 
helt siden vi lanserte oss for 21 år siden. 

Men selv om dette er interessant, og 
presser industrien vår mot grønnere pro-
duksjonssykluser, er det også litt bekym-
ringsfullt å se at det allerede utvikler seg 
til en vag og tom markedsføringspåstand 
fra noen merker, som spiller på forvirring 
rundt hva «ren» og «grønn» skjønnhet er 
– noe ingen vel egentlig vet. 

Så vi må, som industri, jobbe for å lære 
opp forbrukerne på en god og riktig måte 
om hva alt dette innebærer, og hvordan 
parfymer, enten de er naturlige eller 
syntetiske, påvirker sosiale og naturlige 
økosystemer over hele verden. Det er noe 
jeg investerer mer og mer i.

Gérald om:
Nye lanseringer og prosjekter
–  Det kommer helt klart masse nytt 
fremover. Den dagen jeg slutter å jobbe 
med femten prosjekter på en gang er 
den dagen jeg skal dø – så ja, det kom-
mer nye utgivelser og et nytt prosjekt 
som vil gjenspeile det jeg nettopp har 
fortalt om skjønnheten i råvarer, og den 
menneskelige energien som er involvert 
i skapelsen av parfymer. La oss bare si at 
vi vil gå tilbake til selve opprinnelsen til 
parfymekunsten, da får du sikkert litt å 
tenke på… 

– Jeg er mer en entreprenør enn en businessmann. Jeg motiveres ikke av penger men suksess, sier Gérald Ghislain.

’’Jeg deler mine historier 

gjennom mine parfymer, og 

likevel blir de til slutt dine

’’
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NY SESONG 
I SIKTE
Fokuset på bærekraft og miljø fortsetter i det nye året, uten tvil. Men hva selger 
ellers godt, og hvilke nyheter og trender kan vi forvente? Vi har bedt innkjøpere 
hos Lyko, Lindex, Skin Tonic og The Loox om å kikke i krystallkulen.

2022-trendene handler blant annet om 
«no makeup makeup» og en frisk hud 
med naturlig glans. Foto: Dreamstime
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LYKO

Hva ser dere etter når dere tar inn nye produk-
ter, og hvordan vet dere når noe er riktig for 
Lyko?

Linda: – Lyko vil være «top of mind» hos 
alle brands når de skal lansere sine nyheter, 
og vi jobber mye for å skape den posisjonen. 
Blant annet har vi en fantastisk økning av 
merkevarekjennskap de siste to årene i Norge. 

Når det gjelder egen research så bruker vi 
flere ulike kanaler i vår egen organisasjon, vi 
orienterer oss blant annet gjennom messer, 
sosiale kanaler, våre kunder og søk i våre 
kanaler. Men viktigst er vårt nære samarbeid 
med bransjen og våre leverandører, som er 
eksperter på trender og produkter. 

Når det gjelder å vurdere sortiment, så har 
vi mer å hente. Vi sitter på enormt mye data 
om kunden og kundens kjøp, og vi jobber 
nå mye med å skape systemer som gjør at vi 
kan bruke informasjonen vi sitter på enda 
bedre. Vi tror at det å jobbe mer fakta- og 
datadrevet kan være en fordel for vår bransje 
generelt, og vil gjerne være med på å bidra.

 
Kristianne: – Vi elsker skjønnhet, og vil at 
våre leverandører skal få prøve sine produkter 
og konsepter i våre kanaler. Vi ser mye på 
engasjement, og markedsplanen til merke-
varen, og bygger opp nyheter rundt denne. 
Vårt lager gjør også at plass ikke er en stor 
bekymring, og vi kan derfor være åpne for å 
ta inn også små, ukjente merker som har stort 
potensial.

 
Hvilke beauty-produkter har dere solgt mest av 
i det siste?

Kristianne: – Vi har solgt masse ulike 
produkter, selvfølgelig. Men vår hudpleieka-
tegori stikker seg ut, spesielt i den sesongen 
vi nå møter. I perioden før jul solgte vi masse 
julekalendere, gavesett og andre gaveartikler.

 
Linda: – Lokale varemerker har vokst kraftig 
hos Lyko i Norge, og egentlig er det en trend 

vi også ser i våre øvrige land. I tillegg har 
Lyko en bred kategori-portefølje som vi er 
veldig stolte av. Vi ønsker å være startpunktet 
for alle som elsker skjønnhet, og da skal de 
finne det de søker hos oss.

 
Hva er de største trendene for 2022 når det 
gjelder hud, hår, sminke og parfyme?

Kristianne: – Trendene er mange, men vi 
ser at folk generelt er veldig opptatt av frisk 
hud, glød og å se fresh ut. En naturlig «no 
makeup makeup»-look er kanskje det mange 
forbinder med «typisk nordisk». Men det 
hadde jo vært veldig kjedelig om alle var like, 
så heldigvis finnes det også mange som elsker 
farger, glitter og tenker at «more is more». 

For oss er det viktig å få frem at skjønn-
het skal være gøy, og det skal også fremgå 
i vårt sortiment. Vi blir derfor ekstra glade 
når kundene våre uttrykker kreativiteten 
sin: eksperimenterer frem sin egen hudpleie-
rutine, fargekoordinerer neglene eller har 
glitterskjegg en helt vanlig torsdag.

Vår skjønnhetsredaktør Krizz, som kan 
alt om trender, skriver i disse dager om 
2022-trendene, og vi kan røpe at det handler 
mye om hudbarrierer, øyema-
keup, hud med «delfin-glans» 
og mer naturlig glans. Et 
hett tips for neglene er fransk 
manikyr toppet med funky 
french. Stay tuned!

 
Hvilke produkter har dere størst tro 
på for våren? 
Kristianne: – Å, den er vanskelig 
å svare på, men jeg har stor tro 
på parfymer og produkter som 
bygger på glød. Det virker som at 
mange også har lagt til flere steg og 
produkter i hudpleierutinen sin. I 
tillegg ser vi en enorm utvikling når 
det gjelder glitter og sterke farger, 
noe som jeg tror folk har savnet etter tilværel-

sen med munnbind og hjemmekontor.
 

Har dere fått noen personlige favoritter blant 
nyhetene som kommer?

Linda: – Det får bli en cliffhanger, men 
jeg kan røpe at det kommer mange spen-
nende varemerker inn til oss, som vi gleder 
oss til å få. Vi har spikret en fantastisk mar-
kedsplan, der vi kommer til å presentere både 
nye brands og mange spennende nyheter fra 
eksisterende varemerker. Under pandemien 
har det vært en del nyheter som har blitt 
utsatt, men i 2022 skjer det mye. 

Når det gjelder mine personlige favoritter, 
har jeg akkurat oppdaget et norsk hudpleie-
merke som passer huden min perfekt.

 
Kristianne: – Jeg eeelsker hudpleie og 
nye serum, oljer og fantastiske nyheter som 
fresher opp huden på et blunk! Det er også 
en del nye hårprodukter som har overrasket 
meg positivt. Tenk hva all ny teknologi kan 
gjøre med produkter fremover!

– Trendene er mange, men vi ser at folk generelt er veldig opptatt 

av frisk hud, glød og å se fresh ut. Heldigvis finnes det også 

mange som elsker farger, glitter og tenker at «more is more», sier 

Kristianne Hasselø og Linda Ahlmalm fra Lyko. 

Linda Ahlmalm, Chief 
Purchasing Officer.

Kristianne Hasselø, Regional 
Purchaser.

Det norske hudpleiemerket 
Elixir er populært hos Lyko.
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Hvordan finner dere nye produkter, og hvordan 
vet dere når noe er riktig for Lindex?

– Vi pleier å dra på inspirasjonsreiser 
og messer, men har ikke hatt så mange 
muligheter til det nå på grunn av covid-
19-pandemien. Men vi har et godt samarbeid 
med distributører og leverandører som viser 
kommende trender og varemerker.

Vi holder et øye med trender i sosiale 
medier, der nye fenomener raskt får spred-
ning. Bransjeblader og motemagasiner er 
også en kilde til inspirasjon. Når vi velger 
sortiment og varemerker er det viktig at det 
passer til Lindex-kunden.

 
Hvilke beauty-produkter har dere solgt mest av 
i det siste?

– Maskara er en sterk kategori hos oss, og 
vi så en tydelig effekt av sosiale medier når 
det kom til Maybelline Lash Sensational Sky 
High maskara. Den ble en megahit verden 
over takket være TikTok. Leppeprodukter har 
hatt en salgsøkning, og vår hårpleiekategori 
har vokst fint.

Hva er de største trendene for 2022 når det 
gjelder hud, hår, sminke og parfyme?

– Det er fortsatt viktig med bærekraft og 
miljøvennlighet i forpakninger og innhold 
med naturlige formuleringer. Det er også 
mye fokus på fuktgivende ingredienser i både 
hud-, hår- og kroppspleie, så som hyaluron-
syre.

En økende trend er at makeup og hudpleie 
møtes i ett og samme produkt, «Skinifi-
cation». Det innebærer å tilføre pleiende 
egenskaper i for eksempel din foundation, 
maskara eller pudder.

Det er fortsatt en trend å fokusere på 
øyebryn, med flere nyheter innen denne 
kategorien. Det er også fokus på eyeliners, og 
det skal være lekent: Ikke bare i svart, men 
også i sterke, fine farger. Når vi blir fri fra 
munnbind, kommer det til å bli mye shine 
på leppene.

 

Hvilke produkter har dere størst tro på for 
våren?

– Leppeprodukter kommer fortsatt til å 
være stort, samt at neglelakk vokser sterkt. 
Det kommer nye produkter og varemerker 
i våre butikker som vi tror sterkt på. Vi kan 
ennå ikke dele med oss hvilke det er, men 
hold utkikk på Lindex.

 

Har dere fått noen personlige favoritter blant 
nyhetene som kommer?

– Vi har store favoritter blant nyhetene 
som vi ennå ikke kan fortelle om, men ellers 
er våre favoritter disse: L’Oréal Paris Volume 
Million Lashes Mascara og Ida Warg Beauty 
Self-Tanning både til ansikt og kropp (Lisa). 
L’Oréal Paris Telescopic Mascara og Lernber-
ger Stafsing hårstyling-produkter (Åse).

LINDEX

– En økende trend er at makeup og hudpleie møtes i ett og 

samme produkt, sier Åse von Hauswolff og Lisa Sevón fra 

Lindex. 

Åse von Hauswolff. Lisa Sevón.

Svenske Ida Warg har skapt seg et navn innen 
selvbruning. 

Maybelline Lash Sensational Sky High maskara ble 
en megahit verden over takket være TikTok. 

Maskara er en sterk kategori 
hos Lindex, og det er fortsatt 
også mye fokus på øyebryn. 
Foto: Dreamstime
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Hva ser dere etter når dere tar inn nye produk-
ter, og hvordan vet dere når noe er riktig for 
Skin Tonic?
– Det finnes enormt mange bra merker og 
produkter i markedet. Det viktigste for oss 
er å se etter brands som utfyller vårt øvrige 
sortiment. Vi er heldige som har et ekstremt 
bra samarbeid med leverandørene våre, og 
ofte i disse møtene finner vi nye muligheter. 
Samtidig følger vi med på hva slags trender 
som finnes på det internasjonale plan, og som 
kan egne seg godt for vårt norske marked. 

Hvilke beauty-produkter har dere solgt mest av 
i det siste? 
– I år som i fjor, merker vi at kategoriene 
hudpleie og duft går meget godt. Vi ser at 
mange av de klassiske duftmerkene har høy 
vekst i Skin Tonic. Det er også tydelig at for-
brukerne investerer vesentlig mer i egenpleie 
for kategorien fot og hender. Her har vi som 
kjede truffet godt på de riktige merkevarene. 

Hva er de største trendene for 2022 når det 
gjelder hud, hår, sminke og parfyme?
– Det er ingen tvil om at miljø og bærekraftig 
utvikling står i fokus. Nå lanseres det flere 
produkter med en refillbar løsning, noe som 
settes pris på av oss, og ikke minst forbruker. 

Hvilke produkter har dere størst tro på for 
våren? 
– Med våren kommer sol og sommer. Vi 
antar, som i tidligere år, at kategorien selvbru-
ning og årets sommerdufter vil bli gode 
favoritter. Samtidig har vi stor tro på nylan-
seringene innenfor alle våre hovedkategorier, 
det kommer veldig mye spennende.  

Har dere fått noen personlige favoritter blant 
nyhetene som kommer? 
– Ja, så absolutt, men det er fremdeles litt for 
tidlig å avsløre hva, eller hvilke produkter det 
er snakk om. Vi gleder oss enormt! 

SKIN TONIC

– Vi ser at mange av de klassiske duftmerkene har høy vekst. Det 

er også tydelig at forbrukerne investerer vesentlig mer i egenpleie 

for hender og føtter, sier Kathrine Lehn Solbakken og Hanne 

Marie Hoel fra Skin Tonic.

Kathrine Lehn Solbakken, 
markedssjef.

Hanne Marie Hoel, salgssjef.

Kundene til Skin Tonic kjøper 
gode hånd- og fotpleieprodukter. 
Foto: Dreamstime
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Hva ser dere etter når dere tar inn nye produk-
ter, og hvordan vet dere når noe er riktig for 
The Loox?

– Som en relativt ny kjede, har vi job-
bet mye med å finne vår egen vei de siste to 
årene. Vi har mange veldig dyktige konkur-
renter, både fysiske butikker og netthandel, 
som har et fantastisk vareutvalg. Derfor har 
det vært viktig for oss å finne merker som 
skiller seg litt ut, samtidig som de selvsagt må 
appellere til kundene våre. 

Når det er sagt, velger vi kanskje mer med 
hjertet enn det som er «bransjestandard». 
Med det mener vi at det vi har tro på, veier 
tyngre enn om det er et kjent merkenavn 
med høy etterspørsel. Vi ønsker nærmest 
å fremstå som en slags kurator for kun-
dene våre. At det de får i våre butikker 
er valgt ut fordi det er det beste innenfor 
sin kategori, er i tråd med våre verdier, 
og at det kompletterer øvrig sortiment. 

Hvilke beauty-produkter har dere solgt mest 
av i det siste?

– Vi har fått fantastisk respons på 
100% Pure, som vi lanserte i høst. Spesi-
elt kroppsproduktene og makeupen har 
kundene våre virkelig fått øynene opp for. 
Som navnet tilsier er dette et merke som 
er 100 prosent rent, kun laget av naturlige 
ingredienser, og hvor fargepigmentene til 
makeupen er basert på frukt med merkets 
egne patenter. 

I tillegg selger vi alltid mye av klassiske 
bestselgere som Angel Eyes Mascara fra 
Artdeco og Masterpiece Max fra Max Factor, 
de kriger stadig om topplasseringen på 
salgsstatistikken vår. Et annet morsomt, og 
kanskje litt overraskende bestselgerprodukt er 
brynfarge fra danske Hanne Bang, som vi har 
solgt veldig godt av. 

Hva er de største trendene for 2022 når det 
gjelder hud, hår, sminke og parfyme?

– Den grønne bølgen er over oss som aldri 
før. I kjølvannet av klimaoppgjøret er opp-
merksomheten rundt bærekraftige produkter 
blitt enda sterkere, og kan nesten tas for gitt. 
Flere merkevarer reformuleres og endrer for-
pakningene sine til å bli mer miljøvennlige. 
Det er også mer snakk om selve produksjons-
prosessen, der hensikten er å etterlate så lave 
karbonavtrykk som mulig. 

Men selv om det naturlige er i vinden, 
merker vi at forbrukerne først og fremst er 
på jakt etter produkter som fungerer. Spesielt 
hudpleie er i fokus. Forbrukerne er, i mye 
større grad enn før, opptatt av spesifikke 
ingredienser, og hyaluronsyre, niacinamid og 

retinol har nærmest blitt allemannseie. 
Hudpleie glir også over i makeup, som i 

større grad enn før skal ha pleiende egenska-
per. Det holder ikke bare med en highlighter 
for å gi glød – nå skal huden i seg selv være 
sunn og strålende. Også innenfor hår vil 
dette med pleie stå sterkt, og hårserum og 
masker skal bidra til sunne, naturlige lokker. 

Vi har vært gjennom snart to år med pan-
demi, og har måttet leve med restriksjoner 
og en varierende grad av nedstengning. Det 
har også hatt sin innvirkning på trendene. 
Innenfor duft ser vi at mye av inspirasjonen 
kommer fra det å være utendørs og i naturen, 
som kanskje har vært et av de få friområdene 
vi har hatt den siste tiden. 

THE LOOX

– Den grønne bølgen er over oss som aldri før. Men selv om det 

naturlige er i vinden, merker vi at forbrukerne først og fremst er på 

jakt etter produkter som fungerer. Spesielt hudpleie er i fokus, sier 

Maria Muñoz Rudi, Grete Sylte Fredriksen og Tor Rune Halset fra 

The Loox. 
Maria Muñoz Rudi, 
kommersiell leder.

Grete Sylte Fredriksen, 
salgsleder.

Tor Rune Halset, 
daglig leder.

100% Pure, der makeupen inne-
holder fruktpigment, har fått en 
vellykket lansering i den relativt nye 
kjeden The Loox. 
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Hvilke produkter har dere størst tro på for 
våren?

– Vi tror på lette foundations med pleie 
som gir en naturlig, «dewy» finish. Ellers 
krysser vi fingrene for at munnbindene 
snart blir borte, og at lipglossen får sin 
renessanse. Gjerne med en nude lipliner i 
en litt mørkere nyanse, en look som tar oss 
litt tilbake til 90-tallets leppesminke. 

Når det gjelder huden, tror vi at trenden 
for masker, skrubber og hjemme-spa 
fortsetter. Gjerne kombinert med målret-
tede behandlinger i form av microneedling 
patches fra Vice Reversa. Sunn hud går aldri 
av moten. 

Har dere fått noen personlige favoritter blant 
nyhetene som kommer?

Grete: – Jeg gleder meg til den nye 
dameduften Boss The Scent Le Parfum 
kommer i butikk. Jeg falt pladask for denne 
da den ble presentert på halvårsmøtet. 
En orientalsk og feminin duft med varme 
trenoter som ikke er for tunge, er en sikker 
vinner. 

Tor Rune: – Selv om de ikke er nye for 
2022, elsker jeg at Kenzo-duftene er tilbake! 
De egner seg både til hverdag og fest. 
I tillegg har jeg et svakt hjerte for det 
italienske raffinementet i Salvatore Ferra-
gamos duftunivers. En yrkeshemmelighet 
som de fleste i bransjen kjenner til, er at 
damedufter også fint kan brukes av menn.

Maria: – Jeg ser veldig frem til lanseringen 
av Sans Soucis nye SPF-serum med faktor 
50, som kan blandes ut eller brukes over 
dagkrem uten å tynge huden. Når man bru-
ker aktive ingredienser som retinol og ulike 
syrer, er det ekstra viktig å beskytte huden 
mot UV-stråling. Dette produktet er det 
perfekte tilskudd til ethvert hudpleieregime. 

Naturlige produkter er i 
vinden, men forbrukerne er 
først og fremst på jakt etter 
produkter som fungerer. 
Foto: Dreamstime

Brynfarve fra Hanne Bang er en kanskje 
litt overraskende bestselger.

Angel Eyes Mascara fra 
Artdeco troner ofte på 
salgstoppen.

Målrettet hjemmebehandling med 
Micro Needling Plumping Patches fra 
Vice Reversa.
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� HÅR

PORTRAITS 
OF PEOPLE

Naturlig skjønnhet er et nøkkelord for denne kolleksjonen som  
Tom Connell har skapt for Davines. Den henvender seg til kvinner 

som vil uttrykke en personlig stil, heller enn å være moteriktige.

Hår: Tom Connell/Davines Hair Art Director

Farge: Ashleigh Hodges/Davines Colour Ambassador
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om Connell beskrives som en innovatør i 
frisørbransjen. Hans kjærlighet og tilhørig-
het til skjønnhetsindustrien går tilbake til 
ungdomsårene, som ble tilbrakt i foreldrenes 
frisørsalong i Manchester. 
Som 16-åring flyttet han til London for å 

fordype seg i frisørfaget, og han begynte der å 
utvikle sin egen stil og identitet. I en tiårspe-
riode jobbet han med Trevor Sorbie, der han 
steg i gradene og etter hvert ble internasjonal 
kunstnerisk leder. 
– Som Hair Art Director for Davines har 
Tom skapt kolleksjonen «Portraits of People 
Capsule N. 1». Den er transparent og autentisk 
i sitt uttrykk, uten noe som helst redigering 
av bilder i etterkant. Han ønsker hår som er 
funksjonelt, og som alle klarer å få til i sitt eget 
hjem. Stilen til Tom Connell er veldig i tråd 
med Davines sin håridentitet: Naturlig skjønn-
het, forklarer Davines Brand Manager Ingrid 
Fulton fra Verdant.

Cora
Dyprøde fargenyanser kombineres her med 
lysere toner. Klippen kan beskrives som en lang 
bob med en kortere front som rammer inn 
ansiktet, og fremhever øyne, kinnbein og hake. 
Krøllene gir ekstra mye fargespill i håret.

Yana
Den klassiske og graderte 90-tallsboben får her 
en oppdatering der man bruker både varme og 
kalde bruntoner. Fargeplasseringen gir mange 
muligheter for variasjon, alt etter hvor man 
velger å legge skillen.

Alina
En blond og naturlig look som er inspirert av 
hvordan sollyset treffer håret. Den lyse fargen 
er mest intens i fronten, og den litt tilfeldig 
bølgete teksturen gir et avslappet og ufrisert 
inntrykk.

Cora.

Yana.

Alina.
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TRENDBAROMETERET
Mange bruker TikTok nå om dagen som en kilde til inspirasjon og tips. 
Dette er det som trender blant de unge akkurat nå!

Tekst: Leonora Rødland ı Foto: Pexels

Dior-estetikk
Man må være heldig for å få tak i Dior Lip Glow Oil nå om dagen, 
den er utsolgt nær sagt over alt! Dette blusset opp på TikTok i 
desember 2021, og er nå noe av det hotteste og vanskeligste å få tak 
i på markedet.

En annen ting Dior er helt rå på, er deres Eyelash Curler. Ikke 
bare virker den sterk og solid, men den er også estetisk vakker.

En nyhet som vi tror vil dominere på TikTok veldig snart, er Dior 
Eye Reviver Patches. Disse ble lansert på markedet for noen få uker 
siden, og blir allerede sett på mange plattformer på TikTok.

Eyeliners i sterke farger
Eyeliner er alltid hot, men nå har 
fargede eyeliners gått viralt på 
TikTok. Vi har også begynt å se 
makeupartister og motehus ta i 
bruk eyeliners i neongrønn, turkis, 
oransje og rosa.

Bleached brows
Vi har sett de siden 90-tallet, og de er tilbake 
for fullt. Blekede øyebryn er classy og rått, 
mange på TikTok startet med dette allerede 
i 2021, men det sies at det kan bli en av de 
hotteste trendene i år.

Gua Sha
Gua Sha er et massasjeredskap laget av rosen-
kvarts som har blitt brukt i hundrevis av år. 
Teknikken innebærer at man løfter og drar huden 
oppover for å få en naturlig lift. Mange kjendiser 
og influencere, som Kendall Jenner, bruker en 
Gua Sha daglig i deres rutine. Skal man benytte 
seg av en Gua Sha, er det også viktig å bruke en 
olje på huden.

Blinged beauty
Dette er noe vi vil se masse av fremover. 

Blinged beauty vil teknisk sett si bling 
overalt, gjerne i form av krystaller. Du 

kan sette de i håret, på øyelokkene, 
brynene eller til og med tennene. Body-
glitter er også super hot, og noe vi vil se 

mye mer av de kommende månedene.

Hudpleierutine 
med Gua Sha. 

Neongrønn øyesminke på Versace-
visningen for våren 2022. 
Foto: Versace

Dior Eye Reviver Patches er 
helt nye på markedet.

Dior Lip Glow Oil.

Dior Eyelash 
Curler.

Blinged 
beauty. 
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New

STRENGTH  
TRAINER

Peptide Boost Moisturizer

COMPLETE 
YOUR 
#OLEGLOW 
ROUTINE 
WITH OUR 
BRIGHTENING 
BESTSELLERS

STRENGTHENS
THE SKIN BARRIER ALL DAY 
+ FIRMS OVER TIME 

INSTANTLY
HYDRATES +  
BOOSTS ELASTICITY



BÆREKRAFTIG 
SKJØNNHET
Skjønnhetsbransjen setter bærekraft høyt på agendaen. 
Kanskje ikke rart når mer enn halvparten av forbrukerne 
sier at de er interesserte i produkter med en bærekraftig 
tilnærming. Å få med seg forbrukerne er også selve nøkkelen 
til endring.

Tekst: Kristine Rødland | Foto: Dreamstime og produsentene

Ansiktsrens uten 
vann og bruk av 
plast fra Kiehl’s.

Dusjgelé i refill.

L’Oréal er en leverandør som har høye 
ambisjoner, og har gjennomgått en stor 
transformasjon når det gjelder bærekraft de 
siste ti årene. I 2020 lanserte de L’Oréal for 
the Future, som er et langsiktig og ambisiøst 
program frem mot 2030. 

– I et tiår nå har vi jobbet for å forbedre 
den miljømessige og sosiale påvirkningen fra 
våre produkter. Det handler ikke bare om 
bærekraft. Vi har analysert livssyklusen til 
produkter fra mer enn 36 merker – det dreier 
seg om produksjon og transport frem til for-
bruker, samt hvordan produktene brukes. 

Vi jobber også mye for å redusere mengden 
emballasje, vi bruker papir fra bærekraftige 
skoger og papirbaserte tuber. I det lange løp 
ønsker vi helt å eliminere bruken av plast, 
forteller Emma Hurley, Nordic Sustainability 
Project Leader for L’Oréal Nordic.

Alle merkene er involvert i dette arbeidet, 
og alle blir vurdert, det er en fundamental del 
av L’Oréal sin virksomhet. Luksusmerkene 
reduserte for eksempel mengden innpakning 
på gaveeskene før jul. 

– Vi jobber også mye med merking av 
produktene, og prøver å forklare analysen vi 
har foretatt av livssyklusen overfor forbru-
kerne. Et eksempel er vår Solid Shampoo fra 

Garnier, som er et av våre ledende merker i 
forhold til bærekraft. 

L’Oréal vil ta ansvar for hele livsløpet, 
inkludert hvordan forbrukerne bruker pro-
duktene og kvitter seg med dem etterpå. 

– Det er ikke bare produksjonsprosessen 
som er viktig, en stor del av CO2-utslippene 
skyldes også oppvarming av vann i hjem-
mene. Vi må derfor prøve å endre på 
forbrukervanene, men det kan være vanskelig 
å få forbrukerne med på noe nytt. Det er en 
utfordring for oss, og en slik transformasjon 
tar tid, medgir Emma Hurley.

Luksusmerkene til L’Oréal kommer nå med 
stadig flere refiller for dufter. De introduserer 
også stadig flere papirbaserte tuber som ikke 
bare er resirkulerbare, men som gjør bruk av 
opptil 45 prosent mindre plast. 

– Biotherm og Kiehl’s introduserte dessu-
ten sine første resirkulerte plastkrukker i fjor. 
Biotherm bruker også biobaserte ingredien-
ser, for eksempel plankton som ikke høstes 
men fremstilles, noe som skåner naturen og 
havet. Disse merkene kommer også nå med 
renseprodukter for huden i fast form, sier 
Emma Hurley.

Noe av miljøpåvirkningen ved bransjens produkter foregår i forbindelse med dusjing. 
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Bedre 
kildesortering

Grønt Punkt Norge har laget en guide 

for utforming av emballasje for bedre 

kildesortering. 

For at plast skal kunne gjenvinnes, må 

man klare å skille ulike plasttyper fra 

hverandre. Som produsent bør du sørge 

for at plasten du benytter kan sorteres 

riktig, og at den er gjenvinnbar. Hvis det 

er mulig å bruke kun ett materiale, mono-

materiale, blir det lettere å kildesortere 

og lettere å skape miljøvennlige produk-

ter. Du bør også vurdere hva ditt produkt 

egentlig trenger av emballasje, kanskje er 

det elementer du kan droppe?

OMHU FOR HENDENE
Aspire Brands lanserer Omhu på det nordiske marke-
det. De har laget merket selv, in-house, og har jobbet 
med design og formulering i snart to år. 

– Produktene er i håndhygiene-kategorien, som 
har hatt en økning under covid, og vi lanserer to 
ulike håndsåper med tilhørende håndkrem, forteller 
Elise Nordby, markedssjef i Aspire Brands. «Natur-
lig, skandinavisk og for alle», er ord hun bruker for å 

beskrive Omhu. Man skal 
være stolt av å sette dette 
på kjøkkenbenken. 
– Håndhygiene er en 
kategori med lite innova-
sjon, det går litt i det 
samme gamle, og det var 
det vi ville utfordre. Vi 
benytter oss av bære-

kraftige ingredienser. De ulike produktene har 95 til 
99 prosent naturlige ingredienser som er hentet fra 
Europa og Skandinavia, så her kan du gjøre en liten 
endring for deg selv og for miljøet. 

Elise Nordby forteller at de har jobbet tett med 
Grønt Punkt Norge i prosessen, som var mye mer 
komplisert enn de hadde sett for seg. 

– I den første batchen bruker vi «jomfruplast», men 
fra og med den andre batchen som kommer i mai, 
vil alle flasker være laget av 100 prosent resirkulert 
plastikk. Vi jobber hele tiden med å bli bedre, og skal 
gjøre det enkelt for folk å få til en liten endring. 

Omhu introduseres først i Norge og Finland. 
Sverige og Danmark kommer etter hvert, men regler 
og merkeordninger er forskjellige for hvert land – noe 
som kompliserer. Én prosent av salget går til organisa-
sjonen 1% for the Planet.

Vi tar valg relatert 
til bærekraft hver 

eneste dag
• 74 % diskuterer bærekraft regelmessig 

med venner og familie 

• 2/3 av forbrukerne påvirkes av bærekraft 

når de handler 

• 53 % av forbrukerne er interessert i pro-

dukter og merker som har en bærekraftig 

tilnærming 

• 1/3 av forbrukerne oppgir at deres 

interesse for bærekraftspørsmål har økt på 

grunn av covid-19 

Kilde: Nordic Sustainable Brand Index 

Report 2021

En annen divisjon i L’Oréal jobber mot 
frisørsalongene, og her skal de introdusere 
vannbesparende dusjhoder i 2022.

– Vi har identifisert tre nøkkelområder der 
vi kan hjelpe salongene til å bli mer bære-
kraftige, hvis de ønsker. Det dreier seg om 
hvordan de kan minimere og kvitte seg med 
ulike typer avfall, hvordan de kan redusere 
energiforbruket fra for eksempel vaskemaski-
ner, og hvordan de kan bruke mindre vann. 

Vi har laget en vannkalkulator, og har 
inngått et samarbeid med en start-up for å 
lage nye dusjhoder som kan brukes på vas-
kestasjonene. De 
forbruker betydelig 
mindre vann, men 
gir likevel en god 
vaskeopplevelse, sier 
Nordic Sustainabi-
lity Project Leader 
Emma Hurley til 
KOSMETIKK.

Omhu er det første merket 
Aspire Brands har laget 
selv, og selges i første 
omgang eksklusivt i Coop.

Biotherm utvider Waterlover-
serien med flere solprodukter i 
papirbaserte tuber. Biotherm lanserer flasker i 100 prosent bioresirkulert PET-plast i samarbeid med Carbios.
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IDUN Minerals er ett av flere 
skjønnhetsmerker som nå gjør om 
på sine forpakninger, for å score 
enda bedre når det gjelder bære-
kraft. 

Den omfattende endringen er en av flere 
satsninger fra Caroline Thunstedt, som har 
tiltrådt stillingen som ny daglig leder. 

Bærekraftstankegangen gjennomsyrer 
både produksjon og design, og samtlige nye 
forpakninger fra IDUN Minerals skal nå 
produseres innen EU. Det bidrar ikke bare 
til kortere transportstrekninger og mindre 
utslipp av karbondioksid, men gir også bedre 
innblikk i arbeidsforholdene samt hvilke 
energikilder som benyttes på fabrikkene. 

Svart plast ekskluderes helt fra de nye 
forpakningene, og mono-materialer brukes i 
størst mulig grad. Blant annet produseres de 
nye leppestifthylsene helt i plast av samme 
sort. Forpakningene får også merkingen «I’m 
Vegan» fra organisasjonen Djurens Rätt, som 
verifiserer at produktet er helt vegansk og 
cruelty-free.

– Vårt fokus med å bytte forpakninger er å 
redusere unødvendig bruk av materialer, og 
i størst mulig grad anvende mono-materialer 
som underletter gjenvinning. Får vi ikke det 

til, vil vi gjøre det lettere å demontere de 
forskjellige materialene, benytte gjenvunnet 
materiale eller tilby forpakninger med refill. 
På de nye bronzer- og blush-forpakningene 
kan man for eksempel enkelt separere 
metallet fra kartongen når det er på tide å 
resirkulere dem, sier Anna Agardh, CSR-
koordinator for IDUN Minerals.

De nye forpakningene skal suksessivt fases 
inn i butikk, og prosessen beregnes å være 
ferdig til 2025. Beslutningen om innfasing 
er gjort for å unngå unødig kassering av 
produkter. Forpakningene får også en helt ny 
look, der mørke farger byttes ut med lyse, og 
kantete former med myke. 

IDUN i ny drakt

IDUN Minerals presenteres nå med helt nye og mer 
bærekraftige forpakninger. 

Stina Perssons akvareller pryder 
fortsatt ytteremballasjen, men i 
en ny stil. 
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Det er helt tydelig at naturlig og 
økologisk hudpleie vil ha videre 
vekst og er kommet for å bli, men 
hva innebærer de ulike trendene?

Tekst: Marina Elisabeth Engervik

Skjønnhetsindustrien benytter seg hele tiden 
av uttrykk som skal pirre interessen og øke 
troverdigheten. Den gjennomsnittlige for-
brukeren liker å bli klødd i øret, og vil gjerne 
tro på alt det fine og positive industrien sier, 
uten kanskje fullt ut å forstå hva uttrykk som 
«vegan» eller «clean beauty» egentlig betyr, og 
hva som ligger bak. 

Clean beauty
Clean beauty (ren skjønnhet) er et begrep 
som flere og flere tar i bruk, fordi dette er hva 
markedet nå etterspør. Pandemi og klima-
krise gjør at vi er mer bevisste enn noen gang 
før. Vi er opptatt av at ting skal være rent og 
trygt, både for oss og miljøet. Dette er en 
bærekraftig trend jeg liker! 

Det vi likevel skal være obs på når vi ser 
uttrykket «clean beauty» brukt om et skjønn-
hetsmerke eller produkt, er at dette ikke er 
ensbetydende med at produktet er naturlig 
eller økologisk. «Clean beauty» betyr simpelt-
hen at man unngår visse syntetiske kjemika-
lier i produktene fordi de har et dårlig rykte, 
eller har vist seg å kunne være skadelige på en 
eller annen måte. 

Jeg har sett tilfeller hvor merker som bruker 

dette uttrykket reklamerer med at de ikke 
bruker ingredienser som faktisk er ulovlige i 
kosmetikk, og siden dette ikke er allmenn-
kunnskap, bruker de det som markedsføring. 
Siden det gir inntrykk av at andre merker 
bruker disse ulovlige ingrediensene, er det en 
form for markedsføring som faktisk er i strid 
med EU sitt regelverk, noe som burde få alles 
varsellamper til å lyse. 

Selv om det ikke er en erstatning for å 
lese INCI-listen, er begrepet «clean beauty» 
kommet for å bli. Jeg ser også at økologiske 
merker bruker dette trenduttrykket mer og 
mer, for å kommunisere til sine kunder at de 
har rene produkter.

Scandi-Beauty 
Scandi-Beauty eller S-Beauty er et begrep 
som brukes for skjønnhetsprodukter som har 
sin opprinnelse i Skandinavia. Scandi-Beauty 
går ofte hånd i hånd med ren, naturlig, 
økologisk og bærekraftig hudpleie. Verden 
har blitt fortalt at det er dette vi i Skandina-
via verdsetter og vil ha, og at vi derfor lager 
det til oss selv. Vi er kravstore, og kanskje litt 
bortskjemte når det kommer til god kvalitet. 

På det skandinaviske markedet har det 
virkelig tatt av, og nye merker lanseres på rad 
og rekke. Både konkurransen og kvaliteten 
er høy, og det blir lagt merke til i resten 
av skjønnhetsverdenen. Vi ser stadig flere 
bedrifter både i USA og Asia som starter opp 
butikk eller salong spisset mot Scandi-Beauty.

Scandi-Beauty er en trend som gir økt vekst 
til naturlig og økologisk hudpleie fra Norden, 

og som øker mulighetene for eksport. Husk 
likevel på at Scandi-Beauty er et uttrykk 
som egentlig bare definerer hvor produktet 
kommer fra, og absolutt ikke er ensbetydende 
med at produktet er økologisk. 

Vegan
Vi vet alle at vegansk betyr av ikke-animalsk 
opprinnelse. Når et produkt er vegansk, inne-
bærer det at innhold og emballasje ikke kan 
spores til noe animalsk, at absolutt ingenting 
ved produktet er hentet fra dyr, eller fra bi-
produkter av dyr.

Det som er en gjentagende misforståelse, 
er at mange forbinder vegansk hudpleie med 
naturlig og økologisk hudpleie. De tenker 
kanskje at hvis et produkt er vegansk, så er 
det også naturlig. Men tenk da på at flertallet 
av produkter på markedet er syntetiske, og 
derfor av ikke-animalsk opprinnelse. De er 
da også veganske, selv om de ikke mar-
kedsfører seg som det. Flere og flere aktører 
legger merke til dette, og begynner å bruke 
uttrykket.

Det er uansett viktig å være klar over at 
vegansk ikke er det samme som naturlig. 
Men trenden viser at produkter merket som 
«vegan» har en fordel. Og vegansk hudpleie 
er noe som garantert også vil vokse i 2022.

Fermentert og probiotisk
Fermentert hudpleie er fortsatt virkelig i 
vinden. Og 2022 er intet unntak. Pandemien 
har gjort oss mer oppmerksomme på de aller 
minste organismene og hva de er i stand til. 

� INNSPILL

5 TRENDER VI VIL 
SE MER AV I 2022

Marina Elisabeth Engervik er gründer 
av det norske hudpleiemerket Marina 
Miracle, og skriver fast i KOSMETIKK. 
Foto: Isabell Solberg/Marina Miracle
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NEW
Lightweight & fast-absorbing 
98% natural formula
Antioxidant-rich

Vitamin C Brightening Serum

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

Et virus har satt ut en hel verden. 
Det er mye kraft i en liten organisme. Det 

er mye kraft i et ferment fordi et ferment 
starter med en probiotisk kultur. 

Probiotika er altså snille mikroorganismer 
som fermenterer. Og når de fermenterer, 
eller spiser, så utskiller de en masse fantastisk 
nyttige stoffer som vitaminer, antioksidan-
ter, peptider og enzymer. Å tilføre dette i 
hudpleie har vist seg svært effektivt, og flere 
og flere får øynene opp for probiotisk eller 
fermentert hudpleie. 

Det man likevel skal være klar over, er at 
fermentert hudpleie er ikke ensbetydende 
med at produktet er naturlig eller økologisk. 
Det er mange produkter som markedsfører 

seg som probiotiske eller snakker om fermen-
terte ingredienser, enten de er naturlige eller 
ikke.

Conventional going green
«Conventional going green» er kanskje ikke 
et begrep som alle bruker ennå, men du vil 
garantert høre mer om dette fremover. 

De aller største aktørene i skjønnhetsin-
dustrien ser potensiell vekst i markedet, og 
tilpasser seg i den retningen. De vet at de 
må justere seg etter kravene og ønskene til 
kundene sine, og lanserer «grønne» serier 
med produkter som de markedsfører som 
naturlige og rene. 

Jeg synes det er veldig bra at de store 

aktørene beveger seg i den retningen. Men 
problemet som ofte dukker opp, og kan gi 
et feil inntrykk av økologisk hudpleie også 
i media, er at markedsføringen av disse 
produktene ofte bidrar til «grønnvasking»: At 
et produkt markedsføres som naturlig, men 
i virkeligheten kanskje bare inneholder én 
naturlig ingrediens. 

Når det er sagt, så er det en god utvikling 
at disse aktørene snakker høyt om at naturlig 
og økologisk hudpleie er bra. Det bidrar til at 
vi blir enda mer bevisste og oppmerksomme 
på hva vi faktisk kjøper og bruker av skjønn-
hetspleie. For når alt kommer til alt, er vi alle 
med på å forme morgendagen med valgene 
vi tar i dag.
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–  Vår erfaring er at PCA Skin gir oss verktøye-
ne vi trenger. Kombinasjon fra snille og aktive 
ingredienser, for dem som vil forebygge og 
ivareta egen hud, til mer aktive og aggressive 
behandlinger i de tilfeller hvor behovet er å gå 
dypere. Utvalget er både stort og spennende 
nok til at både kunden og vi som terapeuter kan 
bygge opp, gi variasjon etter hvert som kun-
dens hud er i forandring og enkelt å tilpasse 
årstiden. 

FORNØYDE KUNDER
Medical Skin har gjennom flere år opparbeidet 
seg en stabil base faste kunder. Nye kunder 
rekrutteres basert kun på anbefalinger. Tilba-
kemeldingene fra kundene og den høye ande-
len av anbefalinger vitner om fornøyde kunder. 
Klinikken fører også andre produktlinjer, men 
erfaringen er at det nesten alltid suppleres av 

ett eller flere produkter i PCA Skin i et behand-
lingsforløp. – PCA Skin er en produktserie som 
alltid hjelper oss som terapeuter og kunden da 
den har mer å tilby enn de fleste andre serier 
på markedet. Noe som egentlig er veldig unikt, 
forteller terapeutene. 

HOVEDFOKUS PÅ BEHANDLINGER
Hos Medical Skin har de spesielt fokus på be-
handling av problemstillinger knyttet til aldring, 
akne og pigmentering. – Foruten at PCA Skin 
gir oss kraftfulle og fleksible verktøy i behand-
lingssammenheng, er muligheten for et solid 
hjemmeprogram avgjørende for at kunden skal 
oppnå resultatene de er ute etter. Vi fokuserer 
på det helhetlige slik at forhold som kosthold, 
søvn og balanse inngår som en sentrale del av 
behandlingsopplegget. 

Hos Medical Skin er hovedfokuset å oppnå mest optimale resultater, tilpasset den 
enkelte kunde. Det settes høye krav til behandlingsprotokollene og produktene 
som benyttes. – For å lykkes må vi ha tilgang til en produktlinje som dekker ulike 
hudtyper, hudtilstander og varierende alder. Dette er noe vi finner hos PCA Skin.

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

Allsidig verktøy for effektive  
resultater i en og samme serie 
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SART OG SENSITIV HUD 
Mange kunder kommer til oss i den tro om at de 
har en sart, tynn og hypersensitiv hud. Erfarin-
gene våre viser at det svært ofte er snakk om at 
huden er nedbrutt over tid av såperenser, dår-
lige hudpleierutiner og bruk av gale produkter 
fra ulike produktlinjer. Vi ser ofte løsningen blir 
å behandle den nedbrutte huden med relativt 
sterke ingredienser, som f.eks. AHA-syrer og 
Retinol. Dette er en omfattende og litt tidkre-
vende behandlingsform, men det må til om 
man skal oppnå hudmagi.  

KVALITET OG FLEKSIBILITET
Bakgrunnen for at Medikal Skin velger PCA 
Skin til sine kunder er den høye kvaliteten og 
bredden som tilpasses alle hudtyper og hudtil-
stander. Hvis kundene trodde Retinol var Reti-
nol og krem var krem, så får de seg virkelig en 
aha-opplevelse når det kommer til PCA SKIN. 
Her snakker vi om en fleksibilitet og konsisten-
ser kombinert med en leveringsteknologi veldig 
få produktlinjer på verdensbasis kan tilby. For 
eksempel ble vi overrasket av at PCA Skin kun 
tilbyr 0.5% Retinol, men skjønte raskt hvorfor. 
Det finnes andre retinoler som er sterkere, men 
de er ikke i nærheten av samme kvalitet eller 
samme konsistens/leveringsevne. Det må opp-
leves og gis tid! 

IKKE SMERTEFULLE BEHANDLINGER
Det er generelt behagelige behandlinger som 
ikke er smertefulle. Man behøver ikke å be-
handle veldig dypt for å få gode resultater. Ne-
de-tid etter behandling vil variere fra kunde til 
kunde, men er i all hovedsak meget kort. En 
mild peel vil bare gi en boost, mens de mer 
omfattende behandlingene med sterkere syrer 
og Retinol peel 4/6% vil kunne gi synlighe av-
flassing i ca. 4-10 dager. Når de jobber med 
pigmentering, arr eller linjer og det ønskes ett 
raskere resultat, vil det måtte påregnes noe 
nedetid. Utfordringer med avflassing kan opp-

leves som et lite problem. Mange av Medikal 
Skin sine kunder har en jobb der de alltid må 
se representable ut. Da handler det om å legge 
opp til et program med hyppigere behandling i 
klinikk i kombinasjon med hjemmebehandling. 
Kunden er innforstått med at behandlingsløpet 
vil ta lengre tid, men de slipper nedetid. 

EN FREMTIDSRETTET SERIE 
Medikal Skin trekker frem sortimentet til PCA 
Skin som meget bra. Serien består av produkter 
som komplimenter hverandre godt og gir stort 
rom for individuelt tilpasset behandlingsløp. 
PCA Skin har også utviklet seg enormt de siste 
årene, med mange nye produkter som virkelig 
har svart til forventningene, som er enklere å 
jobbe med og som gir enda bedre resultater. 
Så dette er en serie med mange muligheter og 
tilpasset fremtiden. Terapeutene hos Medikal 
Skin opplever ikke produktene fra PCA Skin 
som vanskelig eller spesielt krevende å jobbe 
med for å oppnå resultater, men – Serien krever 
forståelse, dette er noe vi omfavnet da vi startet 
med serien for fjorten år siden.

– love the skin you´re in!

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

PCA Skin serien har et bredt prod- 
uktspekter for både behandlinger  
i salong og til hjemmebehandling.

ANNONSØRINNHOLD



Pandemien påvirker tilbudet på 
spa-anleggene. Idet verden åpner 
opp, ønsker mange nå å dele sine 
spa-opplevelser med familie og 
venner.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Pexels og KFI Spa Management

Mer fokus på parbehandlinger og velvære-
opplevelser i mindre grupper, gjerne med 
hamam eller badstubad, er stikkord som 
ofte dukker opp når bedrifter som jobber 
i spa-industrien kikker i krystallkulen for 
2022. 

Mange ønsker også å invitere til flere 
aktiviteter utendørs, enten inne på sitt eget 
område eller i en «villere» og mer naturlig 
setting. 

– Pandemien har rammet hele bransjen, 
fra leverandører til de som driver spa-
virksomhet. Noen spa-anlegg har i perio-
der vært stengt for besøkende gjester, mens 
andre har kunnet holde åpent i mindre 
skala. Terapeuter har i mange tilfeller vært 
nødt til å se seg om etter andre jobber, og 
når virksomheten så smått kan starte opp 
igjen, finnes det ikke personale som kan 
utføre behandlinger, sier Maria Grunditz, 
markedssjef ved KFI Spa Management. 

Hun mener at mange virksomheter har 

behov for omstilling i en utfordrende tid. 
Hotellene og spa-anleggene har gjerne 
færre forretningsreisende, men flere private 
gjester enn før, og må skape nye konsepter 
for å tiltrekke seg privatpersoner. 

– Aktivitetstilbudet må spisses for å 
motivere til det fysiske møtet, og få folk 
til å reise og bruke penger. Med dette i 
bakhodet kan du se på virksomheten din 
med nye øyne, og undersøke hva du kan 
gjøre for å skape meningsfulle opplevelser 
som engasjerer alle. 

Vi fokuserer mye på dette nå, og utvikler 
nye badstukonsepter rettet mot familie, 
venner og andre grupper, som raskt kan tas 
i bruk. Et eksempel er Saunagus Experi-
ence, som er et aromaterapeutisk ritual. 
Vi lager også nye tematiske workshops, 
for eksempel med Gua Sha-teknikk, som 
vi ser at raskt blir booket opp, sier Maria 
Grunditz.

– Pandemien har gitt 
oss tid til å tenke over 
hva spa-gjestene ønsker 
og hvordan vi kan 
tilfredsstille dem, sier 
Maria Grunditz fra 
KFI Spa Management. 

SOSIAL PÅ SPA

Workshop på Alsik Hotel & Spa i Danmark.

Baderitualer med produktkit er en god aktivitet 
som kan tilbys gjester i en gruppe men på egen 
hånd, og gir merverdi under besøket. 
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Spa table MO1 Evo series

- en av verdens ledende produsenter av utstyr og møbler til det profesjonelle faghandelmarkedet. 
De leverer løsninger innen fotterapi, medisinske klinikker, spa og skjønnhetsbransjen.

Forhandler i Norge:

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



Alvorlige tilfeller av kviser er en 
mindre kjent bivirkning av koro-
navaksinen, som særlig rammer 
unge jenter.

Tekst: Kristine Rødland

– Statens legemiddelverk mottar mange 
meldinger om menstruasjonsforstyrrelser 
og uventede underlivsblødninger etter 
koronavaksinering. Nesten fire av ti kvin-
ner i alderen 18 til 30 år har meldt inn 
hormonforstyrrelser, sier Linda Jørgensen.

Hun er hudpleier og driver klinik-
ken Blue i Oslo, der hun ofte behandler 
ungdommer med akne og kviseproblemer. 
I det siste har hun blitt oppsøkt av uvanlig 
mange jenter som melder om hudproble-
mer etter koronavaksinering. 

– Jeg får tilbakemelding og ser at mine 
yngre kunder har fått økt problematikk 
med kviser etter at de har fått korona-
vaksinen. Jenter som går på p-piller, har 
p-stav eller hormonspiral opplever en økt 
talgproduksjon og en eksplosjon av kviser i 

ansiktet, først og fremst på haken og rundt 
munnen, forteller hun.

Kvisene er ofte ekstra hissige og sitter 
dypt, slik at de er vanskelige å få has på, er 
Linda Jørgensens erfaring.

– Jentene kommer til klinikken min 
med store hudplager, og har ikke hatt 
kviser før vaksinen ble tatt. De har også 
fått uregelmessig menstruasjon etter 
vaksinen. Menstruasjonsintervallet har økt 
og menstruasjonsperioden varer lengre, så 
kviseproblemene gjenspeiler dette også.

Det er i denne tid ekstremt viktig at vi 
som fagutdannede gjør en nøye og grundig 
konsultasjon av våre kunder som kommer 
med slike plager, slik at vi kan avdekke om 
det har en sammenheng med vaksinering, 
sier Linda Jørgensen.

Hun anbefaler sine kunder der hun 
ser en sammenheng, om å melde fra til 
fastlegen, slik at hudplagene også kan rap-
porteres inn som en bivirkning som følge 
av koronavaksine. 

– Det er viktig å ta dette med i betrakt-

ning når du skal planlegge og sette opp et 
behandlingsforløp eller et produktprogram 
for dine kunder. Jobber du med å selge 
hudpleieprodukter i parfymeri eller apo-
tek, er det også nyttig å være oppmerksom 
på problemstillingen, sier Linda Jørgensen.

KORONAVAKSINEN 
KAN PÅVIRKE HUDEN

Kviser er en bivirkning det snakkes lite om, så det er lett å overse at det kan finnes en sammenheng med vaksinering. 
Foto: Pexels

Hudpleier Linda 
Jørgensen legger merke 
til at mange unge jenter 
har fått hudproblemer 
etter at de har tatt 
koronavaksinen. 

Legemiddelverket melder om bivirkninger på 
koronavaksine, inkludert akne og andre hud-
symptomer. Foto: Pixabay
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Trendene vil dreie seg om spretne krøller, 
hår med sunn glans og oppklippede  
frisyrer, ifølge Maria Nila. 

Tekst: Kristine Rødland ı Foto: Maria Nila

Hva skjer innen styling?
– Sammen med oppklippede fronter og pannelugger 
tror jeg at vi kommer til å se mye tekstur. Stylingen 
kan være spenstig og voluminøs med en klassisk 
Hollywood-føning, eller med alltid-populære salt-
vannsbølger i kombinasjon med glansspray. 

Jeg tror også at det vi kaller «glass hair», der håret er 
så glatt og skinnende at det ser ut som glass, fortsatt 
vil være en trend, sier Erika Torstensson fra Oslo Hair, 
som svarer på vegne av hårpleiemerket Maria Nila.

Hva vil bli de hotteste hårklippene?
– Korte hårklipper vil definitivt være en del av 

2022. Den kjevelange bob-frisyren kommer nå i 

mange varianter: med midtskill, sideskill, rett eller 
krøllete tekstur, med eller uten lugg. Det lange håret 
klippes opp i mange lag, og med fokuset på fronten. 
«Wolf cut» er en inspirasjon, og vil gi masse liv og 
tekstur til håret. Panneluggen vil personlig tilpasses 
den enkelte. 

Trendene i dag handler mye om å jobbe med håret, 
og ikke mot. Så hvis vi for eksempel har et krøllete 
hår, ønsker vi å lage en skreddersydd stil for det. 
Rendyrkede «shags» og «mullets» er for meg de stilene 
som mest skiller seg ut. Ikke alle kan få dette til å 
fungere, men for de som kan – gå for det!

Hva kan vi forvente når det gjelder farger?
– Fargetrendene vil handle om å tilføre liv og 

dimensjoner til håret vårt. Det kan være farger med 
høy kontrast, men der man samtidig bruker sømløse 
teknikker for å skape en harmonisk helhet. Iøynefal-
lende «money pieces» som omkranser ansiktet vil 
fortsatt være populært i mange varianter, og i alt fra 
varme og luksuriøse bruntoner til rødlige nyanser. 

Samtidig som pandemien har blitt en del av livene 
våre, har vi også fått et større behov for hårfarger som 
holder seg freshe og fine lenge. Balayage, foilayage og 
lignende teknikker vil hjelpe deg å oppnå dette. 

Stram og tidløs oppsetning med 
en lav knute i nakken. 

Vårhår Feststemt men samtidig enkelt.

Blanke og uvørne krøller. 

Maria Nila samarbei-
der nå med modellen 

og designeren Cajsa 
Wessberg. Alle bildene 

er hentet fra kampanjen 
«Making Memories».
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MATIS
Nyhet! Réponse Éclat – svaret til en matt, trett 
og gusten hud. En helt ny serie, proppfull med 
C-vitamin, hyaluronsyre og lysnende ingredienser 
som gir en strålende hudtone og maksimalt med 
glød. Serien består av seks produkter: essence, 
serum, dagkrem for ung hud, 
dagkrem for voksen hud, peel-
off maske og en 7-dagers 
booster antirynkekur. Et enkelt 
hudpleieprogram for alle som 
ønsker en klar og jevn hud 
hver dag hele året. 

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

CAMILLEN 60
Nyhet fra Camillen! Aloe-Olive Wellness Foam 
Cream, et fuktighetsgivende og raskt absorber-
ende fotpleieskum. Det fukter og forhindrer 
hard hud under føttene og bevarer hudens 
naturlige elastisitet. Fotpleieskummet egner 
seg også godt som et after-wax produkt, 
takket være lindrende kamilleolje og panthenol 
(veil. pris kr 245/150 ml).
 
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

MARINA MIRACLE
Marina Miracle har lansert en helt ny 
ansiktsrens, Fresh & Silky Foaming 
Cleanser, et 4-i-1 mildt renseskum som 
har en oppløftende sitrusduft. Formulert 
med probiotisk fermentert agurk og ris, 
polyglutaminsyre, peptider samt vita-
min B og E som tilfører næring, holder 
på fuktigheten og etterlater huden 
forfriskende ren og silkemyk. Rensen 
er 99,9 % naturlig, 91 % økologisk, 
vegansk, dermatologisk testet, pro- 
biotisk, oljefri og laget i Norge (veil. pris 
kr 379/100 ml).
 
Marina Miracle AS
Tlf: 940 21 900
info@marinamiracle.com

P R O D U K T N Y H E T E R
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Brandsdal Group 
nedbemanner
Brandsdal Group legger ned Cocopanda-nettbutikke-
ne i Tyskland, Nederland og Polen for å fokusere på 
Norden. 

– Det ligger i vårt DNA å våge å prøve nye ting. At vi fra tid til 
annen må innse at enkelte dører må stenges, mens andre åpnes er 
naturlig. Vi ser at det er store muligheter til å vokse videre i Nor-
den, og ønsker å samle våre ressurser her. 24. januar åpnet vi salong 
i vår BliVakker-butikk i Kristiansand sentrum, og i mai åpner vi en 
ny butikk på Sørlandssenteret, forteller Kolbjørn Ertzeid, adminis-
trerende direktør i Brandsdal Group.
Selskapet har vært i Tyskland siden 2016, Polen siden 2019 og 
Nederland siden mai 2021, men har innsett at det ble vanskeligere 
å lykkes der enn hva de hadde håpet og trodd.
– Virksomheten i disse landene kommer til å bli kjørt videre på 
sparebluss en periode fremover som ledd i en nedleggingsprosess. 
Vi reduserer bemanningen her i Norge med 10 til 15 årsverk for-
delt på ansatte og innleide, samt fem til ti ansatte ved lageret vårt 
i Flensburg. Totalt dreier det seg om cirka 20 årsverk fordelt på 
ansatte, vikarer og innleide. 
Lageret i Flensburg betjener også nettbutikkene i Danmark, 
Sverige og Finland, som står for hoveddelen av vår omsetning 
utenfor Norge. Dermed vil det være nesten samme aktivitet ved 
dette lageret fremover, utdyper 
Kolbjørn Ertzeid.

Kolbjørn Ertzeid, 
Brandsdal Group.

Brandsdal Group holder til i Kristiansand.
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ANDA
ANDA Hybrid Cleanser og ANDA Super Crème 
lanseres i ny størrelse på 80 ml, og med mer 
miljøvennlig emballasje. Det brukes 
bærekraftige plasttuber som pro-
duseres av den fornybare ressursen 
sukkerrør. Dyrking av sukkerrør ab-
sorberer karbondioksid CO2 fra luften, 
og etterlater et positivt karbonavtrykk. 
Emballasjen har også en resirkulerbar 
flip-top hette som er ny og mer bruker-
vennlig, helt i tråd med merkets streben 
etter å være miljøvennlig og bærekraftig. 

KFI Spa Management AB
info@kerstinflorian.se
kerstinflorian.se

DR. SCHRAMMEK
Dr. Schrammek lanserer Sensiderm Eye 
Balm, som kombinerer ro med kraftfull 
effekt. Den reduserer effektivt betennelser, 
irritasjon og rødhet rundt øynene, samtidig 
som den styrker konturer og reduserer 
aldringstegn. En formel med medisinske 
og ayurvediske planter virker multifunk-
sjonelt og målrettet på utfordringer rundt 
øynene. Kraftfulle tanniner og flavonoider 
styrker vev og kapillærer slik at mørkhet, 
hevelser og linjer reduseres. Øyekremen er 
parfymefri og med svært god toleranse, 
passer alle (veil. pris kr 640/15 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

BATISTE
Stor nyhet – Batiste Overnight Cleanse 
Dry Shampoo! Med en ny og banebry-
tende formel blir håret ditt skånsomt, 
men effektivt oppfrisket og renset over 
natten. Infusert med kull, keratin og 
natron som bidrar til å rense og avgifte 
håret, absorbere overflødig olje og fjerne 
urenheter som har bygget seg opp. En 
beroligende duft fremmer også en indre 
følelse av avslapning. Nå kan du våkne 
opp til friskt hår som både føles og ser 
fantastisk ut! Kommer i både Light og 
Deep Cleanse, for ulike hårtyper og 
behov (veil. pris kr 79/200 ml).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

AURELIA LONDON
Fra Aurelia London kommer Conditioning Eye & Lash Cleanser, 
en nærende øyesminkefjerner som kombinerer Protida™ pro-
biotisk teknologi med Inca maca-rot, for effektivt å stimulere 
veksten av vipper og bryn mens den skånsomt fjerner alle 
spor av sminke. Den er supereffektiv og 
pleier mens den renser, tilfører ekstra egen-
skaper til kveldsrutinen og et-
terlater huden uthvilt og næret. 
Den vannbaserte formuleringen 
er også tilsatt vitaminrik agurk 
for å hjelpe mot mørke ringer og 
hevelser (veil. pris kr 399/100 ml).

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

OLE HENRIKSEN
Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer er spesielt utviklet 
for å gjenopprette en sunn og sterk hudbarriere, gi mer fukt 
og spenst samt redusere fine linjer og rynker. Aminosyrer, 
peptider, ceramider og vegansk kollagen styrker hudens 
motstandsdyktighet, fukter og sørger for at huden holder på 
fukten hele dagen. NMFs (naturlige fuktgivere) og fuktbevar-
ende midler som hyaluronsyre plumper huden med fukt, mens 
essensielle fettsyrer pleier og 
mykgjør den. E-vitamin, nikoti-
namid og panthenol støtter en 
sunn og frisk hud (veil. pris kr 
695/50 ml).

E. Sæther AS
Tlf: 400 01 662
kundeservice@saethernordic.no

SKINBETTER SCIENCE
Banebrytende teknologi, designet unikt 
for hals og decolleté! Med Techno™ Neck 
Perfecting Cream ser huden fastere ut, 
hudstrukturen forbedres og slapp hud på 
halsen minimeres. Gir intens fuktighet slik 
at huden får mer smidighet og motstands-
kraft. Inneholder et patentert NOw-kompleks 
som utnytter kraften i kroppens naturlige 
prosess for å skape nitrogenoksid (NO), for 
å synlig forbedre aldrende hud på hals og 
brystparti. «The Neck’s Best Thing» (veil. pris 
kr 1695/50 ml).

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



42 | KOSMETIKK 1 2022

MERKEVAREREGISTER
A

A Dog Says Woof/Verdant
Advanced Nutrition 
Programme/Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/
Cosmederm Methods
Akileine/Thorsen Biovital
Alex Cosmetic/Max Beauty
Amberly Cosmetics/
Amberly Cosmetics
Amouage/TMC Nordic
Anatomicals/
J. Nordström Handels
ANDA/KFI Spa Management
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
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
Burt’s Bees/Apini
Buxom/Dermanor
Bye Bye Blemish/
Beauty Products
By Sophia/NOR Cosmetics

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

Carlton Wax/Skintific
Casmara/Cosmedic
Caudalie/H.O.B. House of Brands
CaviCide/NeglAkademiet
Cera/ICON Hairspa
Charles Worthington/
Beauty Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Christina Aguilera/E. Sæther
Clean&Easy/Beauty Products
Clean Up/H.O.B. House of Brands
CND/NeglAkademiet
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Comfort Zone/Verdant
Coohé/H.O.B. House of Brands
COOLA Suncare/Hexa
COSRX/Apini
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 
Exuviance Professional/
HBS Nordic 

F
Famous Names/NeglAkademiet
Fast/Dermanor
FeetForm/Thorsen Biovital
Fenty Beauty/E. Sæther
Fiberwig/J. Nordström Handels
Fila/Dermanor
Filtronic/NeglAkademiet

P R O D U K T N Y H E T E R
ANNONSE
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Q+A
Nyhet fra Q+A! Vitamin C Brightening Serum – et fuktighetsgiv-
ende hybridserum med vitamin C, hyaluronsyre og squalan. 
Det har en helt unik formel med kremkonsistens, hvor vitamin 
C er innkapslet i vulkansk jord som skaper en barriere rundt 
vitaminet, og stabiliserer og beskytter 
det mot å «flykte» eller bli utsatt for ytre 
påvirkninger. Serumet absorberes raskt 
inn i huden, samtidig som det tilfører 
rikelig med fuktighet. Et 2-i-1 serum & 
fuktighetskrem som er supereffektivt 
mot gusten og aldrende hud fra første 
dråpe (veil. pris kr 139/30 ml).

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

HENNÉ ORGANICS
Luxury Hand Cream er en lett og 
luksuriøs håndkrem med en hur-
tigabsorberende formel som ikke 
etterlater huden fet og klissete. 
Finnes i to utgaver: Blomma, med 
en nydelig blanding av linnea-
blomst, rose og geranium, og 
Citrus, med en uimotståelig duft 
av sitrus (veil. pris kr 249/50 ml).

Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
hexa.no 

ELEMIS
Våkne opp til din mest drømmende hud noensinne med den 
luksuriøse nattkremen Superfood Midnight Facial fra Elemis. 
Den balanserende og prebiotiske gelekremen er perfekt for alle 
hudtyper, og fungerer hele natten som en kokong med fuk-
tighetsgivende næring for huden. Den inneholder næringsrike 
ingredienser som camu camu, en velkjent kilde til vitamin C, 
og kakaosmør som inneholder omega-6 og omega-9 fettsyrer, 
kjent for å gi huden essensiell fuktighet (veil. pris kr 599/50 
ml).

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no
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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 Beauty/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
iKOU/Skintific
Ilapothecary/Talwar Group
I Love Beauty/NOR Cosmetics
imix/Neglakademiet
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
Jane Iredale/Skintific
Jazeel Perfumes/Talwar Group
Jett Plasma/Cosmederm Methods
John Frieda/E. Sæther
John Varvatos/E. Sæther
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
Kokoso Baby/Apini
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

M
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

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

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

P
Pahi/ICON Hairspa
Parfums de Marly/TMC Nordic
Parlux/Thorsen Biovital
Pashion/Letsfaceit Nordic
PCA Skin/Happyskin
Perlier/Isaksen & Co
Perricone MD/TMC Nordic
Perron Rigot/Skinthal
PhD Wax System/
Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip Kingsley/TMC Nordic
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/
Letsfaceit Nordic
PodoTronic/Body Green
Polygel/Body Green
Powerlite Ice/Powerlite
Powerlite IPL/Powerlite
Powerlite Peeler/Powerlite
Powerlite RF/Powerlite
Priori/Dermanor
PRX-T33/Cosmederm Methods
Purasana Superfoods/Vitalkost
Purebeau/Beauty Products
Purebeau Fibroblast/
Beauty Products

Q
Qusaine/Max Beauty

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
Roja Parfums/Talwar Group
Rosa Graf/Isaksen & Co
Rosendo Mateu/Talwar Group
Royal Crown/Talwar Group
Rubis/Fred Hamelten

S
Salonsystem Browlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashperm/
Klinikkshop
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
Spongellé/Leanne’s Studio
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



44 | KOSMETIKK 1 2022

LEVERANDØRREGISTERTerzi 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 Handels
Tommy Hilfiger/E. Sæther
Toppik/ICON Hairspa
True Organic of Sweden/
Letsfaceit Nordic

U
Uteki/Cosmedic

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

W
Waterpik/Aspire Brands
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/
NeglAkademiet
Y.S. Park/ICON Hairspa

Z
ZenzTherapy/
ICON Hairspa
Z Fill/Cosmedic

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

apini
APINI AS
Drammensveien 123
0277 Oslo
Tlf: 905 76 502
info@apini.no
tk@apini.no

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

ASPIRE BRANDS AS
Nygaardsgata 55
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 10 05 10
info@aspirebrands.no
aspirebrands.com

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

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

BODY GREEN AS
Nye Vakås vei 20
1395 Hvalstad
Tlf: 484 69 090
kontakt@bodygreen.no
bodygreen.no

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

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

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

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

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

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

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

FRED HAMELTEN AS
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

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

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



KOSMETIKK 1 2022 | 45

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

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 AS
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com

LEANNE’S STUDIO AS
Elen Weeas vei 76C
1350 Lommedalen
Tlf: 412 87 935
info@spongellenorge.com
spongellenorge.com

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

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

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

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

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

NOVALASH NORWAY 
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 negletek-
nikere og designere

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

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

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

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

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

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

THE HAIR&BODY COMPANY AB
Sveavägen 47
SE-113 59 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 619 00 75
info@hair-body.se
hair-body.se
no.bulldogskincare.com

THORSEN BIOVITAL AS
Verpetveien 17
1543 Vestby
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.no

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

TMC NORDIC A/S
Transformervej 8
DK-2860 Søborg
Danmark
Tlf: +45 4565 5555
info@tmcnordic.com
tmcnordic.com

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

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

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 produktinforma-
sjon og enkelt bestill varer. 
Inspirasjon «on-the-go».

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, hår-
pleie, makeup og dufter.

VIL DU VÆRE MED I MERKEVARE- OG 
LEVERANDØRREGISTERET?
Ta kontakt med Kristine Rødland på 909 65 259 eller mail
krrodland@gmail.com for prisoversikt.

ANDRE
LEVERANDØRER



� GJESTEN

JANNE SANDVIKEN
Innehaver av Clinique Amanda i Oslo

Hva har du på gang i klinikken?
– Nytt år, nye muligheter. Vi er i skrivende 
stund akkurat over i 2022, og har fullt fokus 
på hvordan vi kan gi kundene enda mer 
ro og luksusfølelse sammen med effektive 
behandlinger. Når du først har lagt deg ned 
til en behandling hos Clinique Amanda, skal 
du senke skuldrene.
 
Hvordan kom du inn i bransjen?
– I ungdomsårene var jeg plaget med akne, 
jeg var ofte hos hudpleiere for behandling og 
ble tidlig interessert i faget. Jeg ble utdannet 
ved Hudpleieakademiet i 1995, og startet 
Clinique Amanda på Nordstrand i Oslo i 
1996.

Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg 
fremover?
– Vi ser en utvikling mot den mer personlige 
kontakten, hvor kunden følges opp av sin 
terapeut som legger et mer langsiktig behand-
lingsløp. Terapeuten blir en slags personlig 
trener (PT) for huden.

Hvilke produkter og behandlinger etterspørres 
mest av dine kunder?
– Behandlinger som gir løft og hudfornyelse 
er veldig populære. Vi jobber mye med Venus 
Freeze, Green Peel og ZO Stimulator Peel, 
samt Dermapen. 

Hvilke erfaringer har bedriften gjort seg i 
koronatiden?
– Etter den første nedstengningen og usikker-
heten rundt hva dette var og ville gjøre med 
oss, har vi opplevd en positiv trend. Mange 
nye kunder har kommet til, og våre faste 
kunder på hjemmekontor har bedre dager til 
å unne seg behandling.

Hvilke varemerker har dere valgt å ta inn og 
hvorfor?
– Gjennom mange år har vi hatt de fleste 
merker innom klinikken, men de vi selger 
mest av er ZO Skin Health, Esse og Dr. 
Schrammek. Dette er effektive og godt doku-
menterte serier som våre kunder elsker.

Hva tenker du er viktig for å lykkes i bransjen?
– For en klinikk er det viktig med dyktige 
terapeuter som gir god service og er blide og 
imøtekommende. Andre faktorer for suksess 
er god lokasjon på klinikken, effektive pro-

Kundene til Clinique Amanda vil gjerne ha 
behandlinger som gir løft og hudfornyelse.

Janne Sandviken har 
drevet hudpleieklinikk 
på Nordstrand i Oslo i 

mer enn 25 år.

dukter og behandlinger, samt jevnlig kursing 
og oppdatering av kunnskap.

Hva er dine personlige favorittprodukter og 
-behandlinger?
– Mine 3 på topp-produkter er: Daily Power 

Defense fra ZO Skin Health, Esse Plus 
Intensity Serum fra Esse Skincare og Wrinkle 
and Texture Repair fra ZO Skin Health. Av 
behandlinger liker jeg godt Dermapen, Venus 
Freeze og Green Peel.

Her er Jannes tre 
favorittprodukter.
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@kerstinflorianswe /kerstinflorianhudvard

www.kerstinflorian.no

NATURLIGE INGREDIENSER. AVANSERTE FORMULERINGER. FANTASTISKE RESULTATER.

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

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

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!

Kerstin Florian

Optimér effekten av 
hudbehandlinger 

og produkter
– med BioSil® Advanced 

Collagen Generator™

B ioSil stimulerer fibroblastenes kollagenpro-
duksjon. I fibroblasten er det enzymene orni-

tin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl 
oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.
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*/** 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). 

89%
Økt hud-

elastisitet*

!
Reduksjon av fine 
linjer og rynker*

30%
Sterkere 

og tykkere hår**

13%

Selskapet bak BioSil har brukt 15 millioner 
euro på forskning og utvikling. BioSils effekt 

er dokumentert via studier som følger gullstand-
arden i medisinsk forskning, randomiserte place-
bokontrollerte dobbeltblindede kliniske studier.

Hudbehandlingene setter igang kroppens 
sårhelingsprosess som forteller kroppen å 

lage mer kollagen, BioSil stimulerer 
de kollagengenererende enzymene 

– Perfekt match.

Redusert håravfall 

Reduserer pigmentflekker

Betydelig redusert 
porestørrelse

Kraftig reduksjon av mørke 
ringer under øynene

Tilbakemeldinger fra 
BioSil-brukere:

Sterkere negler*
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+DAVINES
IDUN MINERALS

HISTOIRES DE PARFUMS

BÆREKRAFTIG 
SKJØNNHET

Ny sesong    i sikte
INNKJØPERNES FAVORITTER

VÅRHÅR

www.ardellbeauty.com

#ardellbeauty | @ardellbeauty

Ardell er verdens største produsent av løsvipper
og kan tilby et fantastisk utvalg av løsvipper,
øyenbrynsprodukter og makeup. Produktene har 
svært høy kvalitet og brukes flittig av makeupartister
over hele verden.
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