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INFLAMMAGING – 
NYTT BEGREP

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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NYTT NORDISK 
KLINIKKBRAND 
Vild Nord® EXO LAB-serien eksklusivt i hud- og 
skjønnhetsklinikker. EXO LAB skjønnhetstilskudd 
inneholder hydrolyserte marine kollagenpeptider 
fra Seagarden® med nøye utvalgte vitaminer 
og mineraler som støtter skjønnhet innenfra. 

SOFT Basic +, GLOW 25 + og CARE 40 + 
tilbyr opptil seks aktive ingredienser som 
støtter skjønnhet innenfra og velvære, 
uansett hvor du er i livet.

Kontakt oss, så forteller vi mer om 
mulighetene for din klinkk.

Vild Nord AS - Dronning Mauds gate 1 · 0250 Oslo 
Tlf.  478 68 028 · info@vildnord.com · vildnord.com
     Vild Nord Norge
     @vildnord.no     

v i l d n o r d . c o m

BEAUTY LASTS A L IFETIME

Optimér effekten av 
hudbehandlinger 

og produkter
– med BioSil® Advanced 

Collagen Generator™

BioSil er profesjonell nutrikosmetikk som forhandles 
av salonger som ser betydningen av å behandle 

både utenfra og innenifra. Behandlinger og produkter gjør 
jobben utenfra, BioSil gjør jobben innenifra.
 
Det patenterte virkestoffet i BioSil stimulerer fibro-
blastenes kollagenproduksjon. I fibroblasten er det 
enzymene ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase 
og lysyl oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.
 
BioSils virkestoff, kolinstabilisert ortokiselsyre, er forsket 
frem av en professor i medisinsk mikrobiologi ved univer-
sitetet i Antwerpen på 90-tallet. BioSil produseres av et 
farmasøytiske selskap i Belgia. BioSil er vegansk.

Behandlinger og produkter gjør jobben utenfra. 
BioSil komplementerer innenfra. Perfekt match.

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

Les hva salonger opplever med BioSil
Biosil.no/testimonials

Er man genuint interessert i hudhelse og har 
lyst til å ha den ekstra glow-faktoren og ha den 
huden som stråler hele tiden, så trenger man 
denne innvortes kraftfulle behandlingen som 
komplementerer de produktene vi bruker utenpå. 
Det er perfect match.

Laila Fure – hudterapeut og produktansvarlig, 
Innovell Beauty AS

Nesten alle mine pasienter står på BioSil i
kombinasjon med de behandlingene de får.

Mojgan Abdeh – Kosmetisk dermatologisk 
sykepleier, Oslo

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



Ikke full effekt – kun brukt BioSil i 3,5 mnd. Kvinne 61 år.

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

Ved studiestart, før inntak av BioSil®* Ved studieslutt, inntak av BioSil® i 20 uker*

* Skin microrelief of a participant in the clinical trial (Barel et al. 2005) at baseline (left) and after 20 weeks supplementation with patented ch-OSA® (right). 
A more multi- directional pattern of shallow lines resembling «younger» skin is observed compared to baseline as a result of a dense collagen network in 
the dermis. (Barel et al. 2005). 

Endring av kollagen-nettverk etter 20 ukers BioSilbruk

89%
Økt hudelastisitet*

30%
Reduksjon av
fine linjer og 

rynker*

13%
Sterkere og 

   tykkere hår**

Sterkere
negler*

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i 3,5 mnd. Kvinne 61 år.

*/** 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). 

UNDERVEISFØR

UNDERVEISFØR

Vil du teste BioSil? 20 % rabatt 
på ordinær forhandlerpris.

Vi startet med BioSil i november 2020, etter å 
ha fått BioSil anbefalt fra kunder som hadde 
handlet kosttilskuddet i utlandet. Tidligere 
kjent med kollagentilskudd uten resultater, 
var vi selvfølgelig litt skeptiske… men nå «tør» 
vi ikke slutte! Emilie merket tidlig resultater 
på negler så hud og hår - Tomm har dessverre 
ikke fått mer hår på hodet, men klipping av 
negler og barbering oftere tyder på styrket 
produksjon.

Emilie & Tomm – Vinderen Parfymeri & Klinikk, 
Oslo, 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 37.

Kan vi puste ut nå?
Endelig, for første gang på to år lar 

det seg gjøre å arrangere fysiske 
kurs og eventer, og monoto-
nien på mitt hjemmekontor 
brytes opp. Plutselig kan 
timeplanen fylles med nye 

avtaler, og tempoet øker. 
I slutten av mars ble Nor-

wegian Cosmetic Award og Oslo 
Beauty Expo arrangert for første gang 
siden pandemien, og dertil nesten samti-
dig! Når dette bladet er levert til trykk, er 
det Stockholm Beauty Week sin tur, og for 
første gang planlegger jeg å ta turen. 

Det ligger an til å bli tidenes største 
Beauty Week i den svenske hovedstaden, 
med rekordmange utstillere, og jeg gleder 
meg skikkelig til å oppdage nye skjønn-
hetsmerker og bli kjent med enda flere 
leverandører i vårt naboland.

Businessen går bra, og det tror jeg 
gjelder mange i vår bransje, men hva skjer 
videre i 2022? Kan vi omsider puste ut og 
legge pandemiens mange utfordringer bak 
oss, eller vil det komme flere ting som vi 
må takle?

Mye tyder på at produksjon i Europa vil 
bli stadig viktigere i tiden som kommer, 
både når det gjelder skjønnhet og mote. 
Da kan man styre unna mange utfordrin-
ger knyttet til transport og leveringssikker-
het som bedrifter har fått kjenne på under 
pandemien.

Det internasjonale fraktmarkedet er 
fremdeles under press, og de økte omkost-
ningene henger som en sort sky over hodet 
på mange små og mellomstore bedrifter. 
To store utfordringer er skyhøye fraktpriser 
og stadige forsinkelser på varer. 

Hvem skal betale for disse galop-
perende prisene? I 2021 dekket mange 
virksomheter kostnadsøkningene selv, for 
de trodde at situasjonen snart ville gå over. 

Men det har så langt ikke vært tilfelle, og 
mange ser seg nå nødt til å øke prisene på 
sine produkter. 

For første gang påvirkes også medie-
bransjen av usikkerheten i de forskjellige 
markedene. 

Det er en fortsatt kraftig prisoppgang på 
papir og strøm, noe som gjør det dyrere 
å produsere et magasin. Dårlig tilgang på 
papir er det visstnok også, og situasjonen 
ser ut til å kunne vedvare en stund. 

Noen uker før vi skulle ferdigstille dette 
bladet, fikk vi en oppfordring fra trykkeriet 
om å holde sidetallet vårt så lavt som 
mulig. I tillegg fikk vi beskjed om at en 
ny prisstigning på opp mot 20 prosent på 
totalprisen dessverre var å forvente.

Vi har derfor sett oss nødt til å priori-
tere hardt, og har redusert omfanget på 
noen artikler, og utsatt andre til høsten. 
Noen er nok skuffet over dette, men det 
er kun snakk om utsettelser – de planlagte 
artiklene kommer!

Så håper vi at miksen i dette som-
mernummeret av KOSMETIKK tross alt 
er blitt bra, og at dere får en inspirerende 
lesestund med bladet. 

Et hovedtema denne gang er produkter 
og behandlinger til vipper, som vel alltid er 
aktuelt, men kanskje spesielt til somme-
ren? Mange ser nå frem til lettvinte og late 
dager med mye sol og bad, og vil ha vipper 
som holder stilen uansett hva man måtte 
finne på. 

Og i forlengelsen av dette, solbeskyttelse. 
Solkremer med SPF er ikke lenger nok – 
visste du at huden også bør beskyttes mot 
UV-stråler på andre måter, og ved hjelp av 
supermat innenfra? 

Jeg ønsker deg en god og travel oppkjø-
ring til sommerferien, og så ses vi neste 
gang i september med et nytt nummer av 
KOSMETIKK.

LEDER
Mye tyder på at produksjon i 
Europa vil bli stadig viktigere“

Kristine 
Rødland.

KOSMETIKK 022022KOSMETIKK 022022



Nordisk distributør: HBS Nordic AB. Kontakt oss, så forteller vi mer om mulighetene for din salong! Tlf. 22 42 77 77, info@hbsnordic.com

Hjelp kundene dine med å beskytte huden 
i dag for en sunn hud i morgen!  

Med fantastiske Heliocare.

        
• Heliocare er et av Europas 
 ledende solbeskyttelses-
 merker og er utviklet av 
 eksperter i dermatologi. 

• Utviklet for alle hudtyper, 
 også følsom hud.

• Motvirker solskader og 
 aldringstegn i huden. 

• Prisbelønte og ikke-
 komedogene sammen
 setninger som føles 
 behagelige på huden.

@heliocare_nordic
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10 av 10!

Det skjer mye nytt og spennende hos Icon 
Hairspa, og nå lanserer de det amerikan-
ske kult-merket It’s a 10 Haircare på det 
norske markedet. Det er et av de ledende 
merkene i den profesjonelle salongbransjen 
i USA, og er representert i mer enn 35 000 
salonger og retailkjeder.

Bestselgeren It’s a 10 Miracle Leave-In 
Treatment er beriket med ti forskjellige 
ingredienser som gjør håret blankt, glatt 
og fyldig, og er laget i sju varianter som er 
tilpasset ulike hårtyper.

Grunnleggeren av merket er Carolyn 
Aronson, som har mer enn 35 års erfaring 
som frisør, salongeier og produktutvikler.

– Det er bare England som har lansert 
dette i Europa før oss, og jeg tror at det 
kan bli suksess, sier Cecilie Maria Torvik, 
daglig leder i Icon Hairspa.

Baby Foot fyller 25 år på markedet 
i 2022. Fotpleieproduktet innehol-
der 17 typer naturlige ekstrakter 
som trenger inn i huden og gjør at 
de døde hudcellene løsner. 

– Hovedingrediensen er fruktsyre, 
også kjent som alfahydroksysyre 
(AHA). Fruktsyren trenger inn i 
hudlagene og bryter ned desmoso-
mer, som binder lagene med død 
hud sammen. Som et resultat er det 
kun den døde huden som flasser av, 
og etter at prosessen er ferdig, vil føt-
tene føles sunne, myke og glatte igjen.

Baby Foot er fra Japan, og var ved lanse-
ringen i 1997 de første eksfolierende sokkene 
på markedet. Norge var det første landet i 
Europa som importerte produktet, som i dag 
er det mest solgte fotpleieproduktet i Japan. 
Det har beholdt sitt design, og vil i år runde 
25 millioner solgte, forteller Madeleine Holth 
Johannessen, Sales & Marketing Coordinator 
i Mentellow Beauty Brands. 

Slik så produktet ut i 1997.

Byggbar maskara
MAC Cosmetics er ute med en ny mas-
kara – MAC Stack – som er laget for å 
bygges opp lag for lag, og med et resultat 
som varer hele dagen. Den er lansert 
med to ulike børster, Mega og Micro, 
og er deres hittil største gjennombrudd 
innen maskara-teknologi.

– Vipper i seg selv er alltid en trend, 
og nå er det «the wing lash» som gjelder. 

Hele trikset er å få fatt i alle vippene og 
dra dem litt ut. Prikken over i-en er da 
å få en god maskara. Vil man fremheve 
sine vipper enda mer, kan man også 
legge på en liner, samt et ekstra lag mas-
kara for å bygge ut lengden. Man kan da 
bruke MAC Stack med den lille børsten, 
og fokusere på de ytre øyevippene, tipser 
Nordic Senior Artist Vilde Feste.

Baby Foot 
jubilerer

Baby Foot har 
også fotmaske 
og fotkrem som 
gir en fullverdig 
fotpleierutine.

De eksfolierende sokkene 
kan brukes opptil fire 
ganger i året.



New

ELEMIS BIOTEC Technology 
with CryO2 Therapy

6 clinically proven technologies delivering the complete 
treatment solution for immediate, visible results.
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Mildere vippeløft
Thorsen Biovital lanserer Ruthie Belle, en 
mer skånsom Lash & Brow Lift-behand-
ling. Det benyttes så få ingredienser som 
mulig, uten å gå på akkord med kvaliteten. 

– Ruthie Belle gjør det mulig for deg å 
tilby behandlinger som korrigerer hårets 
vekstretning, samtidig som vipper og bryn 
tilføres fuktighet og styrke. Produktene 
gir gode og langvarige resultater. Ruthie 
Belle er en anerkjent vippeteknikker fra 
Estland. Hun startet sin karriere i 2013, 
og var blant de tre første i Storbritannia 
som lærte volumvipper, men flyttet senere 
virksomheten hjem. I 2018 lanserte hun 
sitt første produkt, og i dag består serien 
av en rekke profesjonelle produkter innen 
vipper og bryn, forteller Anne Engdahl 
Hallsteinsen fra Thorsen Biovital. 

Mer intense farger
Thuya, et populært merke som spesialise-
rer seg på langvarige farger til vipper og 
bryn, er nylig lansert i Norge av Nordic 
Trend Group. Ni farger finnes i sortimen-
tet, og med disse kan det skapes uendelig 
mange nyanser og effekter. De inneholder 
pleiende ingredienser som arganolje og 
keratin, og resultatet skal vare i opptil to 
måneder.

Helt siden INIKA Organic ble lansert i 2006, har målet vært å 
tilby et økologisk og eksklusivt alternativ til mer konvensjonelle 
skjønnhetsprodukter. Nå har det australske merket blitt enda 
mer premium og bærekraftig, med nye, stilfulle displayer, ny 
logo og mer moderne design. 

– Enormt mange merker har blitt lansert de siste par årene, og 
INIKA har nå tatt en grundig gjennomgang av alt fra emballasje 
til formuleringer, og vurdert hvordan de best kan posisjonere seg i markedet. Dette merket har 
alt på plass når det gjelder bærekraft, og har både hudpleie og sminke i sortimentet. Enkelte 
produkter er blitt forbedret, og alt er blitt resirkulerbart – mer premium og funksjonelt. De 
kaller det en «refresh», forteller Tove Skatvedt Bay, Category Manager Skincare & Makeup i 
Vitalkost. 

INIKA Organic kommer blant annet på Blush, Coverbrands og Farmasiet, og har nylig blitt 
introdusert i Skin Tonic.

Ruthie Belle.

Nye Thuya Violet 
Black gir inntrykk 
av volum og en 
intens vippelook.

Amazing news!
Den svenske distributøren Ama-
zing Brands satser nå stort i Norge, 
med en rekke nye og spennende 
skjønnhetsmerker. Franske Algo-
logie, med aktive ingredienser fra 
havet, og koreanske Vice Reversa, 
med problemløsende 
patches inspirert av 
microneedle-teknologi, 
er bare to av nyhetene 
som er verdt å merke 
seg. Porteføljen består 
ellers av produkter til 
både hud, hår og fot, samt flere 
deilige dufter.

INIKA har mange sertifiseringer, 
blant nyhetene er naturlig selvbruning.

Inika 
friskes opp

Et utvalg 
produkter fra 

Algologie.

Vice Reversa 
har selvoppløsende 

mikronåler som sluser 
aktive ingredienser 

ned i huden.



Tr
op

ica
l C

oc
on

ut

SP
F

30



Møte med Carina Franck:

AUTENTISK LIVSSTIL 
FRA AFRIKA

Kalahari er en prisvinnende hud-, spa- og livsstils-
serie med ingredienser hentet fra Kalahari-ørkenen i 
Sør-Afrika. Grunnlegger og eier Carina Franck vokste 
opp i dette området, og har respekt for naturen og de 
lokale menneskene. 

Kalahari Lifestyle er tilgjengelig i 22 land, og er en komplett hud- 
og kroppsserie som tar vare på huden så vel som lokalmiljøet hvor 
ingrediensene kommer fra.

Baobab-treet er nyttig på svært mange måter, 
blant annet er frukten rik på C-vitamin. 

12 | KOSMETIKK 2 2022



Carina om: 
Gründervirksomhet
– Jeg var med på å starte opp Nimue Skin 
Technology, et skjønnhetsmerke jeg var 
medeier i og leder for i mange år, fra 1994 
til det ble solgt til et sørafrikansk selskap i 
2008. Deretter skapte jeg Kalahari Lifestyle, 
med fokus på planteingredienser, og med 
produkter for både parfymeri og salonger. 
Konseptet var opprinnelig øko-lux spa og 
kroppspleie, men i det siste har jeg også 
utviklet flere aktive produkter for ansikt. 

Carina om: 
Oppveksten i Sør-Afrika
– Jeg vokste opp i Kalahari-ørkenen i Sør-
Afrika, på en gård hvor alle mine forfedre 
kommer fra. Den røde ørkensanden inne-
holder jernoksid og finmalte halvedelstener, 
du ser dem når du studerer sanden i et 
mikroskop. Vi bruker derfor Kalahari-sand 
til eksfoliering.

Min far bor fortsatt på familiegården, 
og jeg drar tilbake dit hver sjette uke for å 
hente meg inn. Jeg får så mye kreativ energi 
og friske ideer når jeg er der, og jeg trenger 
stillhet for å tenke.

Carina om: 
Strategien for 2022
– Jeg har gått bort fra en årlig strategi, fordi 
den faller så lett fra hverandre, spesielt slik 
tiden er nå. Min plan er riktignok å lansere 
produkter som er mer fokusert på de nye og 
unge generasjonene i forhold til hudpleie, 
og med flere behandlinger som kan utføres 
hjemme. Vi har sett under korona at flere 
gjør hudbehandlinger selv. Derfor utvikler 
jeg nye produkter som kan brukes på en 
trygg måte hjemme, i en mer profesjonell 
og terapeutisk stil – det kommer til å bli 
suksess. 

Noen er redde for å gå til en skjønnhets-
klinikk, de vil ikke ta noen risiko i forhold 
til sykdom, andre igjen vil ikke bruke så mye 
tid. Vi har opplevd lockdown, vi tilbringer 
mer tid hjemme, men «hva skjer med min 
hud», tenker enkelte. Det er mer bevissthet 

nå på å pleie huden, og det er positivt. 
Sunn hud med glød er «in» og noe alle 

ønsker seg. Det nye jeg skaper nå, er hjem-
meprodukter for en avansert hudpleierutine 
som samtidig er minimalistisk, og med få 
varianter. «Jeg trenger ikke 50 produkter», 
hører jeg ofte. Det blir derfor ett serum, ikke 
tre, samt mikro-peeling for «glass glow» og 
masker. 

De nye produktene skal selges fra salong 
og forklares av hudpleiere, jeg har respekt for 
faget og hudpleieekspertene. Det er viktig 
å ikke overstimulere huden, og hudpleiere 
spiller en viktig rolle i å veilede kundene i 
trygg bruk av produkter hjemme.

Hvis man bruker for mange aktive ingre-
dienser sammen, eller fra ulike merker, er 
det ikke bra for huden – den blir lett irritert 
og betent. Inflammasjon må man være obs 
på. Vi lanserer derfor produkter som er fan-
tastiske til å bekjempe nettopp betennelser.

Carina om:
Hva planter gjør for huden
– Planter er kjemiske kraftstasjoner, salisyl-
syre utviklet av pilebark er noe av det mest 
potente i hudpleie. Ingrediensene i mine 
aktive produkter kommer fra planter. 

Det mange kanskje ikke har forstått til 
nå, er hva «naturlig» betyr. Vann er faktisk 
både naturlig og kjemisk, og det samme 
gjelder for hyaluronsyre. Planter er kjemiske 
som ekstrakter, via prosesser når de brukes i 
formler.

Er produkter laget 100 prosent naturlig 
og helt uten konserveringsmidler, må de 
alltid oppbevares i kjøleskapet. Det er ikke 
praktisk gjennomførbart. Det er mye misin-
formasjon om hva som er rent og naturlig, 
og «clean beauty» er et villedende uttrykk. 
Naturlige ingredienser er bra, men de må 
brukes riktig, og med konservering for å 
holde seg. Kalahari Lifestyle har utmerkede 
ingredienser, og jeg vil være sannferdig om 
hva produktene inneholder. 

Carina om:
Hudtilstander
– Huden er under stadig utvikling, og når 
vi veileder snakker vi om hudtilstand, aldri 
hudtype. En hudtilstand kan ha solskade, 
akne, sensitivitet eller være dehydrert. Vi 
snakker heller aldri om anti-age, vi er jo 
ikke mot at vi blir eldre, vi kaller det heller 
«de-ageing». 

Vi lanserer Starter Kits i Norge i år, så 
kundene kan oppleve hva produktene kan 
gi av resultater for nettopp deres hud. Noen 
tror at resultatene kommer på to dager, men 
husk at det tar 28 dager for en ny hudcelle 

’’

– Jeg vokste opp i Kalahari med 
khoisan-folket, og det har blitt min 
lidenskap å avdekke deres kunn-
skap om planter, sier Carina Franck, 
grunnlegger og direktør av Kalahari 
Lifestyle. Hun bor og jobber nå i 
storbyen Johannesburg, og er mildt 
sagt en driftig dame. 

Tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Jeg bor i et land 

med utfordringer 

og store forskjeller, 

men velger å se 

det vakre

’’

– Jeg stortrives med å inspirere andre, og formidle 
kunnskap på en forståelig måte, sier Carina Franck. 
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å komme til hudoverflaten. Man må 
konstant tilføre cellene ingredienser for å se 
den totale effekten over tid. 

Carina om: 
Afrikanske råvarer
– Jeg hadde en pasjon for planter fra jeg var 
ung, jeg gikk og samlet sammen ulike vek-
ster jeg fant i naturen, og begynte å mikse 
dem sammen. Jeg lærte at de hadde ulike 
effekter, og kunne gi lindring til sår og 
brent hud. Senere utviklet jeg kunnskapen 
med andre mennesker og skapte hudpleie, 
jeg ville gjøre en forskjell i verden. 

90 prosent av verdens 900 medisinske 
ingredienser kommer fra Afrika. De reste-
rende er blant annet fra Kina og Brasil. En 
av ingrediensene vi benytter fra Kalahari er 
en overlevelsesplante som tiltrekker seg fuk-
tighet, og bekjemper fuktighetstap i huden. 
En velfuktet hud får ikke betennelse, men 
en tørr og for varm hud er ikke bra. Denne 
spesielle planten som overlever i ørkenom-

råder, er noe av gullet vi har funnet i mine 
hjemlige trakter.

Baobab-frukt har naturlige C-vitaminer, 
noe folk i Afrika har kjent til i generasjoner, 
og som vitenskapsfolk nå gjenoppdager. 
Melonfrøolje inneholder aminosyrer og 
holder på fuktighet i huden. Det er så mye 
å ta av. 

Når jeg går ute i naturen her, i det flate 
og åpne landskapet med gress og busker 
som vi kaller for «the veld», finner jeg også 
planter til bruk mot solforbrenning. Vår 
medisin er i naturen! Jeg er flasket opp 
med denne kunnskapen fra jeg var barn, og 
nå bevises de positive effektene også fra et 
kjemisk dokumentert aspekt. 

Carina om: 
Særpreget til merkevaren Kalahari
– Vi har en ekte historie å fortelle, vi 
trenger ikke å finne på en merkevarehisto-
rie. Det finnes så mange hudpleiemerker i 
dag, bare se på USA hvor det lanseres nye 

Kalahari satser stadig 
mer på ansiktspleie, med 
plantebaserte og aktive 
produkter som behandler 
huden hjemme.

Ampullene Niacinamide B3 Solution og 
Melano Bright Solution er blant årets nyheter.
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merker hver dag, og gjerne fra berømte men-
nesker. Men de går ikke i dybden. Jeg vokste 
opp i Kalahari med khoisan-folket, som er 
de innfødte, og det har blitt min lidenskap å 
avdekke deres kunnskap om planter. 

Carina om:
Mottakelsen i Norge
– Det norske markedet har vokst utrolig, og 
jeg har vært på besøk hos dere – et vakkert 
land. Grunnen til suksessen er at kundene ser 
raske resultater, og at de kan gjøre behandlin-
ger trygt hjemme. Vi har fått tillit. 

Produktene har også en historie, som er 
betydningsfullt fordi folk ønsker å føle en til-
knytning. Ved å bruke Kalahari-produktene 
kjenner man seg som en del av noe større, og 
man hjelper mennesker i det sørlige Afrika. 

Carina om: 
Sosialt engasjement og khoisan-folket
– Vi gir et fast bidrag fra salg av produkter 
til å støtte ulike prosjekter. To ganger årlig 
gir vi klær, mat, skolesaker og nyttige ting til 
khoisan-folket i Kalahari, der kan vi bidra på 
ulike områder og følge dem opp over tid. Det 
er givende. 

Jeg har et hus i Kalahari ved sanddyner 
og saltsjøer, og jeg inviterer gjerne folk med 
dit så vi sammen kan gå med san-folket, se 
hva de gjør, hvordan de lever og høre hva de 
forteller. Området er en nasjonalpark, nær 
grensen til Botswana. Det er enkelt, landlig 
og en helt fantastisk opplevelse å være der.

Kalahari-ørkenen er så full av liv. Hvis du 

tror at ørkenen byr på tomhet, tro igjen. Når 
du åpner sinnet og blikket, vil du oppdage 
naturens skjønnhet, på din måte. Det ligger 
mystikk og gamle hemmeligheter i Afrikas 
ørken, det er noe vi føler. 

Carina om:
Hverdagslivet
– Når jeg lever bylivet i Johannesburg står jeg 
opp tidlig, klokken halv seks, jeg leser interes-
sante artikler og bøker og svarer på spørsmål 
på mail. Dette er den gylne timen for å være 
konstruktiv og bevisst før dagen starter. 

Klokken sju våkner min sju år gamle datter 
Donna Zaza, og vi har kvalitetstid sammen 
før jeg kjører henne klokken åtte til skolen. 
Fra klokken halv ni er jeg på kontoret i 
Johannesburg med daglige oppgaver, jeg 
avslutter klokken fire, henter min datter, og 
vi har det hyggelig sammen til hun legger seg. 

Når jeg ikke er i byen, er jeg super busy 
med å være i kontakt med folk fra ulike land, 
og reiser gjerne for å møte dem. Når jeg drar 
til salonger i andre land i Afrika, tar jeg ofte 
med min datter, og hun har da hjemmeskole 
med lærer. 

Jeg trives med at Donna Zaza er med, hun 
mikser produkter og er inspirert, som meg, av 
planter. Hun ser på de små sommerfuglene, 
lukter på blomstene, og vi trener sammen på 
plantenavn og hvilke virkninger de har. Min 
datter er et ekte barn av Afrika. 

Carina om:
Å bo i Afrika
– Jeg bor i et land med utfordringer og store 
forskjeller, men når jeg ser forbi dette, ser 
jeg skjønnheten i Afrika. Det finnes alltid en 
mulighet til å oppdage det vakre, og jeg ser 
skjønnheten fordi jeg vil det. Jeg skaper det 
som et resultat av min bevissthet, ved å være 
fokusert. Det kan alle andre gjøre også! 

Noen blir fanget i sin komfortsone, også 
når det gjelder negative tanker. Med Kalahari 
Lifestyle løfter vi bevisstheten til alle vi berø-
rer. Når vi beveger oss ut av komfortsonen, 
oppdager vi våre drømmer. Jeg selger mine 
produkter i 22 land nå, noe lignende kan 
også du og andre gjøre. 

Jeg er så oppslukt av å bo i Afrika, og vil 
bidra på min måte med hudpleie og lindring, 
som å dempe hyperpigmentering. Vi kan alle 
gjøre en forskjell!

Den røde ørkensanden inneholder jernoksid og finmalte halvedelstener, og kan brukes til eksfoliering.
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HVIT EYELINER

� TREND

Makeupen til sommerens haute couture-
kolleksjon fra Dior er bygget opp rundt ett 
iøynefallende element. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Olivier Rose/Christian Dior Parfums

Den var skarp, ren og hvit, den eyelineren som møy-
sommelig ble streket opp langs nedre vippekant på hver 
eneste Dior-modell for sommeren 2022. En signatur-
makeup med en «under-liner» som fremhever blikket på 
en myk, men kraftfull måte – helt perfekt for motehu-
sets forseggjorte og møysommelig broderte kolleksjon.

Peter Philips, Creative and Image Director for Dior 
Makeup, forklarer at han brukte Diorshow On Stage 
Liner 001 Matte White, som han forlenget ved både 
indre og ytre øyekrok. Deretter la han Diorshow Khôl 
009 White Khôl langs våtkanten, for å forsterke den 
rene og plettfrie looken.
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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

Fargerik buzz
Både jenter og gutter har begynt å barbere av seg håret og bleke det, 

for så å lage blomster eller annen kunst ved hjelp av farge. Dette er en 
sykt kul trend, som mange tror vil bli mer populær utover sommeren.

Pamela Andersons 
bryn er tilbake!
Den store kjendisen fra 
90-tallet ble gjenoppdaget 
da den nye TV-serien om 
forholdet hennes med 
Tommy Lee kom ut i 
starten av februar. «Pam & 
Tommy» har skapt store 
trender på TikTok, blant 
annet hennes tynne bryn. 
Mange har nå latt seg 
inspirere av hennes look, 
og trimmet ned brynene. 

Buzz cut fra 
Hans Beers.

Magic Retouch fra L’Oréal Paris er laget for å 
kamuflere etterveksten, men kan også brukes 
til å lage falske fregner.

Lily James spiller Pamela Anderson i den trendsettende 
TV-serien «Pam & Tommy».

Kremblush kan fint brukes 
sammen med brynspenn på 
leppene. Foto: Pexels

Falske fregner
For folk som ikke har naturlige fregner, er dette en 
stor hit på sosiale medier akkurat nå. Du kan enten 
tegne på fregner med en brynspenn, eller bruke 
Magic Retouch rotspray fra L’Oréal Paris, som mange 
eksperimenterer med nå.

Leppestift som blush
Selv om dette har vært en stor hit 
for mange opp gjennom årene, så 
har det nådd Gen Z og tatt av med 
storm. Det er en fin måte å mat-
che leppene dine med kinnene, og 
hvis du topper med en skinnende 
blank gloss har du den ultimate 
looken denne våren.

Brynspenn + blush = den 
ultimate lipshade-en
Hvorfor har ingen vist meg dette 
før! Hvis du tegner opp leppene 
dine med en brynspenn og topper 
med en kremete blush, så vil det 
bli den ultimate lipshade-en. Dette 
tipset har gått viralt den siste 
måneden, med mange influen-
cere som tester og poster på sine 
plattformer. 

Ultraglossy lepper
Glossy lepper har vært en stor hit 
lenge på TikTok, og ser ut til å over-
leve en ganske god stund fremover. 

Blank lipgloss er et 
must, her fra Buxom.
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“REVOLUTIONARY, 

EFFECTIVE & PAINLESS”

THE TELEGRAPH

When eye creams aren’t cutting it on dark circles 
and fine lines, take your skincare to the next level – 

under the skin. 

Our unique Microneedle Patches are an innovative, 
at-home treatment that are clinically proven to 
deliver concentrated ingredients painlessly and 

easily deeper into the skin – where it counts.

Discover more about the benefits and technology 
in our Microneedle Patches at vicereversa.co.uk

SUPERCHARGE 
YOUR 

ANTI-AGEING 
SKINCARE
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– love the skin you´re in!

Kontakt happySkin AS på epost: beate@happyskin.no //  tlf.: 957 75 557
Se også happyskin.no for mer informasjon

Vi ønsker at mennesker skal føle seg vakker i sin 
hud. Med forventninger om at produktene skal gjøre 
en forskjell, utvikles PCA Skin produktene med nøye 
utvalgte ingredienser og patenterte formler, for bedre 
og raskere resultater. NoPeel Peel er en av de unike 
kjemiske peelingene i sortimentet fra PCA Skin. En 
skånsom peeling uten synlig avflassing eller nedetid. 
Formulert med en proriertær blanding av eksfolierende 

syrer og beroligende botaniske ingredienser. Selv de 
med dårlig barrierefunksjon og sensitiv hud vil nyte 
godt av denne peelingen. NoPeel Peel har en styrkende 
effekt på kollagen og fuktighet - samtidig bidrar 
behandlingen med å redusere betennelser, rødhet 
og nedsatte hudfunksjoner. Resultatet er en jevnere 
hudtone med økt glød.

NoPeel Peel
- klinikkbehandling
som gir resultater

Nysgjerrig og vil vite mer om NoPeel Peel og hva PCA Skin kan tilby din klinikk?  
Ta kontakt så sender vi deg kostnadsfritt uforpliktende vareprøve og informasjon.

nyhet!



� TEMA

Alicia Grande er grunnlegger av 
Grande Cosmetics, som med sitt 
vippeforlengende serum har gjort 
stor suksess i Norge.

Tekst: Kristine Rødland

Hva er historien – og hemmelighe-
ten – bak ditt kjente vippeserum? 
– Strategien vår i begynnelsen, var å bygge 
relasjoner med de som jobber profesjonelt i 
spa- og salongbransjen. Jeg ville selge dem 
bare én GrandeLASH-MD, for jeg visste da 
at de ville se resultater og komme tilbake for 
å kjøpe mer. De kunne se at jeg brydde meg 
om dem, og var genuint engasjert. 

Jeg kunne dra på 40 bransjemesser i året, 
noe som ikke er så lett å få til nå for tiden, og 
gav 120 prosent hver dag. Det er vanskelig 

for andre å kunne gjøre det en grunnlegger 
gjør, så du må ha mot og styrke til å ta det til 
neste nivå. 

Jeg startet opp med 25 000 dollar, og 
skapte et verdensomspennende selskap ved 
å putte hver eneste penny tilbake i bedrif-
ten. Jeg gikk fra å selge varer enkeltvis til 
å selge dem dusinvis, og er nå å finne i de 
mest prestisjefylte butikker. Effektiviteten 
til GrandeLASH-MD og engasjementet 
mitt som gründer er grunnen til at det 
ble det prisvinnende kultproduktet som 
det er i dag.

Hvordan gikk det til at du 
startet opp i skjønnhets-
bransjen? 
– Jeg har hatt en livslang liden-
skap for skjønnhet, og startet 
karrieren i ung alder innen 

beauty retail. Jeg startet også mitt eget radio-
program, «The Health Buzz», der jeg inter-
vjuet kjente eksperter og leger om de nyeste 
skjønnhetstrendene og innovasjonene. Og 
det var disse innovasjonene som inspirerte 
meg til mitt neste store skjønnhetseventyr. 

Mens jeg drev en salgsbod med kosme-
tikk på Manhattan, kjøpte og testet jeg 
stadig nye produkter. Det var min første 
smak av gründerskap, og da jeg oppdaget 
teknologien bak GrandeLASH-MD, 
visste jeg at jeg måtte dele den med alle 
kvinner. Jeg innså fra ung alder at jeg 
elsket å få kvinner til å føle seg vakre.

Øyevipper i størrelse XL

Vellykket lansering
– Grande Cosmetics har vært en kjempesuksess i 

det norske markedet siden lanseringen i 2019. Det 

har vært en formidabel vekst, og vi ser at trenden 

fortsetter. GrandeLASH-MD er bestselgeren, men 

de andre produktene selger også godt.

Grande har alltid en ekstra funksjon bakt inn i 

sine produkter. For eksempel har de ikke kun en 

lipgloss, den er også plumpende. Eller ikke kun 

en maskara, den er også pleiende, sier Camilla 

Svoren fra distributøren Dermanor.

– Du bør se på vippepleie som på hudpleie, og implementere det i den daglige rutinen, sier Alicia Grande, grunnlegger av Grande Cosmetics.

GrandeLASH-Lift har siden lanseringen i 
februar blitt det tredje mest solgte Grande-
produktet i Norge.
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Kan du anbefale en daglig  
vippepleierutine?  
– Selvfølgelig! Du bør se på vippepleie som 
på hudpleie, og implementere det i den 
daglige rutinen. De viktigste produktene jeg 
anbefaler å bruke, er et vippeforsterkende 
serum, en pleiende vippebalsam og en 
vippekam. Men glem heller ikke å tilføre vip-
pepleie i sminken din, ved å bruke produkter 
som gir langsiktige fordeler så vel som umid-
delbare resultater. Jeg anbefaler 2-i-1 sminke-
produkter som tilfører både farge og pleie. 

Hvilke ingredienser bør vi se etter 
når vi velger vippeserum? 

– Det bør være ingredienser som virke-
lig tar vare på vippene, så som vitaminer, 
peptider og aminosyrer. Applikatoren er også 
viktig, da du ønsker en tynn og presis børste 
for å påføre produktet korrekt på vippekan-
ten, og ikke la det dryppe inn i øyet. 

GrandeLASH-MD Lash Enhancing Serum 
har en unik blanding av nærende ingredienser 

som hyaluronsyre, L-prolin og glykosamin-
oglykaner, samt en dryppfri applikatorbørste. 
Produktet har som mål å ikke bare forbedre 
vippene dine, men også å beskytte, pleie og 
hydrere dem. Mens du «låser inn» fuktig-
het, vil du også begynne å få vipper som ser 
sunnere ut.

Ser du noen kommende vippetren-
der i bransjen?

– Jeg tror at det å fremheve de naturlige 
trekkene er en trend som vil fortsette i lang 
tid. Folk leter etter praktiske løsninger som 
kan forenkle makeuprutinen og minimere 
innholdet i sminkepungen. De legger bort 
de falske øyevippene for å heller vise frem 
naturlig lange vipper, og med nok selvtillit til 
å ikke ta på maskara.

Grandes  
kveldsrutine

– Etter å ha fjernet sminken og fullført 

hudpleierutinen din, er det tid for vippe-

pleie! Husk at vipper også er hår, så det 

er viktig å kamme dem med den rette 

vippebørsten. GrandeLASH-SEPA-

RATOR er en vippe-separerende kam 

som bidrar til å øke blodtilførselen til 

vippene, og fjerner støv eller smusspar-

tikler som har samlet seg på vippene 

dine i løpet av dagen.

Etter kammingen påfører du et enkelt 

strøk med GrandeLASH-MD Lash 

Enhancing Serum på en ren og tørr 

øvre vippekant, som om du tar på en 

flytende eyeliner. Dette gir inntrykk av 

lengre og tykkere vipper i løpet av fire 

til seks uker, og med fullt resultat på tre 

måneder. Når du har fullført din første 

tre måneders-periode, fortsetter du å 

bruke vippeserum annenhver dag for 

vedlikehold.

Etter at du har påført vippeserum, ven-

ter du i to-tre minutter til det har tørket 

helt. Så påfører du GrandeREPAIR, en 

usynlig leave-in vippebalsam som bi-

drar til å beskytte, styrke og myke opp 

vippene. Tenk på det som en pleiende 

vippemaske, tipser Alicia Grande.

Vippeserumet 
lanseres nå også 

i reisestørrelse.

GrandeREPAIR styrker og 
myker opp vippene.

GrandeFANATIC Fanning & 
Curling Mascara skal lanseres i 

Norge til høsten.

GrandeMASCARA kommer nå 
også i en vannfast versjon.

GrandePOUT Lip 
Plumping Mask er en 
nyhet som fukter og 
plumper leppene. 
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Marte Fjeldberg, Bling Design 
Studio
– Når det gjelder vippeextensions, er 

ansiktsform og øyeform 
viktigere enn trender. 
Teknikken må tilpasses 
kundens naturvipper, 
ønsker, behov og yrke.

Nå om dagen går det 
mye i mixed eller hybrid-
vipper. Da håndlager 
jeg vifter med klassiske 
vipper og setter på en 
og en naturvipp, ut fra 
vekstfase på naturvippen. 
Dette er perfekt når det er 

sommersesong og ferietid, da jeg bruker 
vippeextensions fra NovaLash som er 
100 prosent vannfast. Umiddelbart etter 
behandling kan man hoppe rett i havet. 
Er ikke det fantastisk?

Ikke alle ønsker vippeforlengelse, 
og da er vippeløft inkludert farge et 
populært alternativ. Dette er en kjemisk 
behandling som passer de fleste. Kun-
den får en naturlig vippebøy, som igjen 
får vippene til å se lengre og tykkere ut. 

Husk også å pleie og beskytte vippene 
i sommer. Gode aftercare-produkter og 
beskyttelse er viktig for sunne, flotte 
vipper. 

� TEMA

Vippetrender 2022
Vippeextensions er fortsatt populært, men kundene vil ha en mer naturlig 
look enn før. Vi har spurt et knippe bransjefolk om hvordan øyevippene 
skal være nå, når vi ikke lenger bruker munnbind.

Katrine Carlie, Lash Bar
– Vi kan omsider vise hele ansiktet frem igjen, men 
dette påvirker også trendene. I de siste to årene har 
vipper med volum og ekstra fylde vært 
vinneren for de aller fleste, men hva skjer 
nå? Vi er alle klare for å «step it up», men 
fokuset forandrer seg. 

Den delen av ansiktet som under pan-
demien har vært mest gjemt, er munnen 
vår. Derfor er det vel ingen hemmelighet 
at den tar mest oppmerksomhet fremover, 
med både tydelige farger og gloss. Mens 
vippene trekker seg litt mer tilbake.

De klassiske vippene som «eide» 
motebildet i perioden 2011 til 2013 er 
igjen aktuelle. De skal se ut som våre egne 
vipper, eller bare rett og slett den beste maskaraen. 
Her bruker vi vippeextensions i varierte tykkelser for 
å gjenskape en naturtro look. Og lengdene skal være 
maks to millimeter lengre enn naturvippene. Klassiske 
vippeextensions innebærer at man plasserer ett og ett 
syntetisk hår til ett og ett naturlig hår.

Kortere vipper vil også bli vanligere i 2022. Dette 
fordi vi ønsker å vise mer av eyelinere og øyeskygger, 
samt beholde den naturlige looken. Gjennomsnittsleng-
den på våre naturlige vipper er cirka ni millimeter. Når 
vi skaper korte vipper, kan disse gå fra fem millimeter 
inne i øyekroken til åtte-ni millimeter på det lengste 
punktet.

Det vi har sett mye av i motebildet tidligere, er vipper 
i lengder opp til halvannen centimeter eller mer. Dette 
vil forandre seg en del nå. Vi vil fortsatt gjerne ha vip-
peextensions, men korte og lettstelte.

Vi jobber med nye typer bøyer, og sammen med 
korte vipper kan vi skape definerte eyeliner-looks. Dette 
vil vi se mer av i Norge dette året. Vi bygger da vippene 
i en gradvis eyeliner-look fra korte vipper innerst i 
øyekroken til en mer definert og lengre «flikk» ytterst.

Vi ser også en trend med mer detaljer i vippene, og 
hvite vipper blandet inn med det sorte er å se i flere 
stylinger. Sammen med «wispy» vipper og mer ujevne 
lengder, vil dette være looken for de som ønsker mer 
dramatikk til øyet. Men om det slår an i Norge gjenstår 
å se…

En mote som har vært konstant de siste fire årene 
og vil følge med dette året også, er vippeløft. Det slår 
aldri feil. Naturlige vipper gis et semipermanent løft, 
og farger du vippene samtidig, er det lite vedlikehold å 
tenke på de neste fire til seks ukene.

Katrine Carlie. Marte Fjeldberg.

Wispy & White, der hvite vipper blandes 
inn med det sorte. 
Inspirasjon: @lashedxjoycelyn

Klassiske vippeextensions med en naturtro 
look fra Lash Bar Frogner.

Eyeliner-effekt og nye typer bøyer. 
Inspirasjon: @toppgold_lashes

Vippeløft er fortsatt veldig populært.
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One of the key trends in 2022 is waterless beauty.
 
An average beauty product can contain between 
60% to 85% water, and with the prospect of water 
scarcity, will waterless beauty products become a 
more sustainable choice.

Waterless beauty products are formulated without 
water, which means that you can reduce your water 
footprint and environmental impact. Waterless 
beauty products can be developed as powder or 
solids. 

BEAUTY
PRODUCTS 
WITHOUT WATER

If you want to add, a private label series of water-
less beauty products to your assortment, are we at 
SixFive Beauty Group the right partner. Both the 
skin and the environment will thank you.

Less packaging

Higher potency of 
active ingredients

Travel-Friendly

No water 
transportation 

Marlene Paulsen, Calma Beauty
– Vippeextensions er fortsatt populært, men vi ser at kun-
dene vil ha en mer naturlig look enn før. Det går fortsatt 
mye i Russian Volume, men vi legger 
gjerne varierte lengder i hele settet og 
færre vipper per feste, slik at uttrykket blir 
mer naturlig. 

En trend nå er «wispy look», som ser 
mer naturlig og «tilfeldig» ut. Den totale 
lengden på vippene blir nå også kortere 
enn det vi har sett mye av tidligere. Det er 
også mye mer skånsomt for de naturlige 
vippene, så det er jo veldig bra! 

Vi ser i tillegg en økning i vippeløft. 
Mange som av ulike årsaker tar en pause 
fra vippeextensions går over til dette, og 
det er et veldig fint alternativ for alle som 
ønsker lite vedlikehold. Vippeløft gir også et 
veldig naturlig resultat, så det er helt i tråd med utviklingen 
som vi ser på vippeextensions. 

Vippeløft og brynslaminering som kombo-behandling 
er nok den aller største trenden for sommeren! Man får et 
naturlig resultat, det er praktisk i forhold til sol og bad, og 
gir et totalt løft til hele ansiktet slik at man ser både yngre 
og mer våken ut.

Marlene Paulsen.

Korte vipper, vist ved det svenske mesterskapet i vipper.
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– Solbeskyttelse handler ikke lenger 
bare om å bruke solkrem. Man må 
også tilføre antioksidanter, anti-
inflammatoriske ingredienser og 
reparerende enzymer for å få god 
beskyttelse mot aldring, sier dr. 
Michael Zangani.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Dreamstime og Pexels

Har du hørt om inflammaging? Her i Skan-
dinavia er begrepet ikke så godt kjent, men 
det brukes i USA, Storbritannia og Europa av 
mange hudleger og eksperter. 

Ifølge den kjente, norske hudlegen Michael 
Zangani betyr inflammaging at det oppstår 

en langvarig og kronisk betennelsestilstand i 
huden. 

Begrepet er en sammensetning av ordene 
inflammasjon og aldring, og assosieres med 
aldersrelaterte forandringer som gjør at både 
kroppen og huden eldes raskere enn den 
faktiske alderen skulle tilsi. 

Overbehandling av huden med for sterke 
preparater kan også føre til inflammaging.

– Begrepet ble introdusert for 10 til 15 år 
siden, men da hadde man ikke nok forskning 
til å backe det opp. Det har man nå. En 
betennelse stimulerer kroppens immunre-
spons for å beskytte og reparere seg selv, og 
er i utgangspunktet ikke farlig. Men når den 
kommer ut av kontroll har vi et problem, 
da det blir usunt for kroppen, forklarer dr. 
Zangani.

Inflammaging omfatter ikke bare huden 
vår men hele kroppen, og kan defineres som 
en lavgradig, kontinuerlig og ikke-sympto-
matisk kronisk inflammasjon som kommer 
når vi eldes. Den vil også påvirke hudbar-
rieren vår, og gjøre oss mer utsatt for diverse 
hudskader som akne og rosacea. 

I motsetning til akutt inflammasjon, som 
stimulerer kroppens egen immunrespons, 
sliter kronisk inflammasjon ut hudens defen-
sive og regenerative evne, og dette resulterer i 
inflammaging. 

Den lavgradige og konstante betennelsen 
skader hovedkomponentene i den ekstracel-
lulære matriksen, så som kollagen, elastin og 
hyaluronsyre, og akselererer selve aldrings-
prosessen.

Huden blir eldre ved at cellefornyelsen går 

� HUD

INFLAMMAGING – NYTT BEGREP

Når DNA-stoffet i cellene ødelegges, får vi enten aldring eller kreft.
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saktere, og kollagenet – hudens byggesteiner 
– brytes ned. Men den påvirkes også av ytre 
faktorer, UV-stråler, forurensning og frie radi-
kaler, som svekker den beskyttende hudbarri-
eren slik at risikoen for inflammasjon øker. 

At solen er en skikkelig versting for 
huden, er dokumentert gjennom utallige 
studier. 

– Dette er noe de aller fleste vet, men det 
må likevel gjentas ofte. Solkrem med høy 
faktor er noe alle umiddelbart bør legge til i 
hudpleieregimet sitt.

Når sol og røyking skader huden, bunner 
det i en inflammasjon, en betennelse i huden, 
som jo er kroppens største organ. En slik 
betennelse vil også påvirke resten av kroppen, 
da det sendes betennelsessignaler ut. Når man 
tar vare på hudbarrieren går alle betennelses-
indikatorene ned, for både huden og resten 
av kroppen, sier dr. Zangani.

Han forklarer at det finnes ulike spektre 
av lys. UVB- og UVA-strålene er de mest 
energirike, med bølgelengde fra 290 til 400 
nanometer, men oppmerksomheten rettes 
også i stadig økende grad mot det synlige 
lyset, det såkalte HEV-lyset.

HEV er en forkortelse for High Energy 
Visible, og er høyenergetisk, blåfiolett lys 
med bølgelengde fra 400 til 500 nanometer. 
Forskning har vist at HEV-lys skaper like 
mange frie radikaler som UVA- og UVB-lys 
til sammen. Siden dette synlige lysspekteret 
har lengre bølgelengder enn både UVA- og 
UVB-lys, går det også dypere ned i huden. 

– Vi vet at både UVA- og UVB-stråler kan 
gi hudkreft, men disse utgjør bare fem pro-
sent av sollyset som treffer huden. Hvordan 
påvirkes huden av de resterende 95 prosent? 
De forskjellige strålene fra solen jobber 
sammen og gir en synergistisk effekt, det vil si 
at de forsterker virkningen av hverandre.

Det finnes massevis av studier som tar for 
seg hvordan vi påvirkes av blått lys, og ingen 
er i tvil om at vi påvirkes av denne typen syn-
lig lys fra solen. Men når det gjelder blått lys 
fra skjermer, smarttelefoner og så videre, vet 
vi fortsatt ikke nok, sier dr. Zangani.

50 prosent av frie radikaler i kroppen 
kommer visstnok fra HEV-lys, og forårsaker 
skader på blant annet kollagen og DNA. 

– Antioksidanter virker mot frie radikaler 
ved å gi fra seg et elektron, slik at de frie radi-
kalene slipper å gå løs på kroppen for å få tak 
i det ene elektronet som de mangler. Dermed 
roer de seg ned.

Hudens eget antioksidant-forsvar består 
hovedsakelig av vitamin E og DNA-repare-
rende enzymer. 

– Men hvis det blir for mye skader, klarer 

ikke huden å reparere dette selv, og vi får 
enten aldring eller kreft. Det å kunne hjelpe 
huden med DNA-reparasjon er en like viktig 
del av din vanlige hudpleie som det å bruke 
solkrem, sier dr. Michael Zangani.

Det er også et problem at mange ikke 
bruker solkrem på riktig måte.

– De smører ikke på nok produkt, de 
smører ikke på hyppig nok, eller de bruker 
produktet feil. Bruker du en krem med 
solfaktor 50 men smører for tynt på, blir 
beskyttelsen desto dårligere. Du må bruke en 
god teskje med solkrem i ansiktet for å oppnå 
den SPF-en som står på tuben. 

Når det finnes studier som viser at de som 
bruker solkrem får mer kreft, så har det ikke 
noe med selve solkremen å gjøre, men at 
man smører på for lite. Da får man ikke nok 
beskyttelse, og solkremen gir en falsk trygg-
het, forklarer han.

Kosthold som beskytter
Det å spise godt og riktig vet de aller fleste at påvirker helsen vår, 

og det påvirker også hvordan huden vår ser ut. 

Dr. Michael Zangani forteller at riktig kosthold, som blant annet inne-

holder essensielle fettsyrer som omega-3 og -6, grønne grønnsaker som 

brokkoli, bær med mye antioksidanter, grønn te og supermat som for 

eksempel granateple og gurkemeie, er bra for både helsen og huden.

– Når vi styrker huden fra innsiden, blir den bedre på å håndtere 

inflammasjon og ytre påkjenninger, noe som igjen gir mindre risiko 

for tidlig aldring, forklarer hudlegen. 

– Det er også lurt å holde seg unna sukker og raske karbohydrater så 

godt det lar seg gjøre.

For å hjelpe mot inflammaging, lanserer ZO Skin 
Health et helt nytt antioksidant-produkt kalt 
Illuminating AOX Serum samt en oppdatert versjon 
av Daily Power Defense.

Dr. Michael Zangani er en av Norges mest kjente 
hudleger, og tilknyttet ZO Skin Health.

– Fastedietter som for 
eksempel 5:2 har et mål om 

å redusere inflammasjon, sier 
dr. Zangani.
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Det profesjonelle hudpleiemerket Reviderm er nytt på 
det norske markedet, og i det store sortimentet finnes det 
innovative solprodukter. Solar Skin Shield SPF 30 har en 
avansert, men samtidig mild formulering som ikke bare 
beskytter mot UVA- og UVB-stråler, men også mot frie 
radikaler og infrarød stråling.

NYE SOLFAVORITTER
Utvalget av solkremer er enormt, men hvert år lanseres  
det nye merker og produkter som klarer å stikke seg ut. 

Tekst: Kristine Rødland // Foto: Reviderm og produsentene

Solkremene fra Heliocare har en beskyttende 
Fernblock-teknologi basert på et bregne-ekstrakt 
som nøytraliserer frie radikaler, og hjelper huden 
med å reparere skader fra UV-stråler. 360°-serien 
beskytter også mot HEV-lys og infrarød stråling. 
Sortimentet er stort – Mineral Tolerance Fluid 
har kun mineralske filtre, mens Airgel har en lett 
skum-tekstur. HBS Nordic er distributør.
Heliocare har også kapsler som skal  
øke hudens motstandskraft mot solskader og 
hyperpigmentering, spesielt for følsom hud.

Avène kan i år presentere et helt nytt 
og patentert solfilter, TriAsorB, som 
beskytter mot både UVB, UVA og 
høyenergi blått lys (HEV). Filteret er 
uten nanopartikler og tilbyr høy DNA- 
og cellebeskyttelse. Det finnes i den nye 
solkremen Intense Protect SPF 50, som 
også føles lett og blir usynlig på huden.

Solarium er et italiensk merke som leveres av Armonia 
Beauty. Sun Good SPF 30 inneholder ikke bare solfiltre, 
men også ingredienser som stimulerer den naturlige melanin-
produksjonen og gir en mer intens og varig brunfarge.

Koreanske skjønnhetsmerker 
har rykte på seg for å lage supre 
solkremer. Nytt i Norge er Sunti-
que, som leveres av Soél. I’m Pure 
Cica Suncream SPF 50+ har kun 
mineralske filtre.

Selvbruningsmerket Bondi Sands lanserer nå 
også noen freshe solkremer. Hydra UV Protect 
SPF 50+ sørger for en matt, myk og velfuktet 
hud.

La Roche-Posay lanserer Mexoryl 400, et 
helt nytt solfilter som også gir beskyttelse 
mot ultralange UVA-stråler med bølgelengde 
rundt 400 nanometer. Det finnes i den nye, 
lette ansiktskremen Anthelios UVMune 400 
Invisible Fluid SPF 50+.
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NYTT NORDISK 
KLINIKKBRAND 
Vild Nord® EXO LAB-serien eksklusivt i hud- og 
skjønnhetsklinikker. EXO LAB skjønnhetstilskudd 
inneholder hydrolyserte marine kollagenpeptider 
fra Seagarden® med nøye utvalgte vitaminer 
og mineraler som støtter skjønnhet innenfra. 

SOFT Basic +, GLOW 25 + og CARE 40 + 
tilbyr opptil seks aktive ingredienser som 
støtter skjønnhet innenfra og velvære, 
uansett hvor du er i livet.

Kontakt oss, så forteller vi mer om 
mulighetene for din klinkk.

Vild Nord AS - Dronning Mauds gate 1 · 0250 Oslo 
Tlf.  478 68 028 · info@vildnord.com · vildnord.com
     Vild Nord Norge
     @vildnord.no     
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Potente ingredienser fra planteriket 
er et godt supplement til vanlige 
solkremer, og styrker huden innen-
fra og ut.

Tekst: Marina Elisabeth Engervik

Foto: Pexels

Våren er her, og det er viktig at vi fokuserer 
litt ekstra på å beskytte huden når vi blir 
mer eksponert for UV-stråler. Solfaktor er 
viktig for å stoppe disse strå-
lene, men visste du at det 
også er mulig å øke hudens 
toleranse for UV-stråler ved 
hjelp av supermat? Her kan du 
lese om tre forskjellige superfoods 
som har denne egenskapen, og 
hvordan de faktisk gjør det. 

1. Tomat 
Solanum lycopersicum
Tomat er en frukt som er full 
av en helt spesiell antioksi-
dant, lykopen, som er en 
type karotenoid. Tomat er 
faktisk blant de fruktene i 
verden som har høyest nivå 
av lykopen. Og lykopen er den 
kraftigste antioksidanten som har 
blitt målt i noe som er spiselig.

Fordi lykopen er så kraftig, har 

den en bevist effekt for å kunne hjelpe 
huden til å beskytte seg selv mot skadelige 
UV-stråler fra solen. Når man spiser tomater 
som inneholder lykopen, vil mikronæringen 
distribueres til huden som blir eksponert for 
lys, noe som igjen vil gi beskyttelse. 

I en studie hvor frivillige testpersoner 
spiste tomater hver dag, viste det seg etter 
kun ti uker at huden til samtlige personer 
hadde fått en reduksjon i følsomhet mot 
UV-stråler. Det betyr altså at lykopen i et 
daglig kosthold kan bidra til kontinuer-
lig beskyttelse mot denne typen skadelig 
stråling fra solen.

Lykopen kan også brukes i hudpleie. Det 
innebærer å tørke og pulverisere tomater, 
eller å fermentere tomater, for så å tilsette 

det i hudpleieproduktet. På denne 
måten får man gitt huden lykopen 

direkte, noe som virker lett beskyt-
tende mot UV-stråler, men også 

reverserende mot allerede solskadet hud.
Cherrytomat er den typen tomat som har 

mest lykopen i seg, men guava, kokt tomat, 
vannmelon, grapefrukt, papaya, rød paprika, 
asparges, rødkål og mango har også gode 
verdier med lykopen. Kos deg med noen 
søte cherrytomater eller vannmelon i som-
mer, og styrk huden din innenfra.

2. Tindved 
Hippophae rhamnoides
Tindvedbær er, som navnet sier, en type bær 
som vokser på en busk som gror vilt i Norge 
og Europa. 

En av tingene som gjør tindved til en 
superfood mot solskader, er dens høye 
innhold av noen helt spesielle karotenoi-
der (antioksidanter). Disse karotenoidene 
er et forstadie til vitamin A, altså en type 
bio-retinol. Det vil si at når man smører på 
et produkt som inneholder tindvedbær, vil 
huden omdanne det til vitamin A. Det som 
er så bra med denne prosessen, er at huden 
da kan nyttiggjøre seg av vitaminet på en 
naturlig og veldig effektiv måte. 

Et tindvedbær inneholder tolv ganger 
mer vitamin C enn det som finnes i en 
appelsin, og det er også den eneste plante-
baserte kilden som har absolutt alle typer 
omega-fettsyrer i seg. Disse faktorene gjør at 
tindved har en unik evne til å hindre stråling 
fra å skade huden og kroppen. I Tsjernobyl 
brukte de faktisk olje fra tindved til å pleie 

� INNSPILL

3 SUPERFOODS SOM 
KAN HINDRE SOLSKADER

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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og lege brent og skadet hud etter atomkraft-
ulykken. 

Studier viser at tindvedolje gir en svært 
lovende beskyttelse mot skadelige UV-stråler 
fra solen, fordi tindvedolje går inn og hjelper 
lipider og proteiner i hudcellene til å ta imot 
solstrålene uten at huden blir solskadet. Det 
forskes mye på dette nå, for det er et økende 
behov for naturlig solbeskyttelse som ikke 
gir bivirkninger.

Du kan også spise tindvedbær, men det 
er ikke særlig godt, fordi de er bitre og sure 
i smaken. Bærene smaker best i pulver-
form som kan brukes i grøt, smoothie og 
liknende, som kosttilskudd eller som presset 
tindvedbær-juice. 

Bruk hudpleieprodukter som inneholder 
tindved eller spis tindvedbær-baserte matva-
rer, og huden din vil styrkes innenfra og ut!

3. Bringebær 
Rubus idaeus
Gir virkelig bringebærolje direkte solbeskyt-
telse, som en naturlig SPF? Mange sier det. 
Opphavet til denne informasjonen var en 
studie som ble gjort i 2000, som viste at 
bringebærolje gav en høy naturlig solbe-
skyttelse. Informasjonen spredte seg raskt 
på internett blant de som ønsker seg en 
naturlig SPF. 

Flere studier har blitt gjort i ettertid hvor 
ingen har fått samme resultater, heller tvert 

imot. Den nyeste studien som ble gjort 
i 2022, hvor de brukte nyere teknologi 

for å teste SPF, viste at bringebærolje samt 
andre vegetabilske og eteriske oljer har abso-
lutt ingen solbeskyttende effekt, og studien 
fraråder å bruke bringebærolje som naturlig 
solkrem.

Når det er sagt, så er det interessant å 
merke seg hvorfor man i den opprinnelige 
studien for 22 år siden trodde at bringebær-
olje hadde SPF. Bringebærolje har nemlig, 
på grunn av en unik sammensetning av flere 
forskjellige aktive antioksidanter, evnen til 
å øke antioksidant-nivået i huden hos oss 
mennesker. 

Studier har vist at personer med høyere 
nivåer av antioksidanter har færre og mindre 
uttalte rynker og solskader enn de med 
lavere antioksidant-nivåer. 

Selv om bringebærolje ikke gir direkte 
solbeskyttelse, bygger den opp antioksidant-
nivået i huden, slik at huden blir mye bedre 
rustet til å styrke seg mot solskader. Den 
er faktisk den beste i sin klasse til akkurat 
dette, noe som gjør bringebæret til en super-
food mot solskader. Bringebærolje har også 
vist seg overlegen til å lindre sår og solskadet 
hud, og hjelper huden til å lege seg raskere. 

Spis bringebær og få alle de gode antiok-
sidantene inn i kroppen, det vil både styrke 
helsen og gjøre huden din mer motstands-
dyktig mot solskader.

VI FEIRER           ÅR MED
NATURLIG FOTPLEIE!

Baby Foot fra Japan er en enkel og effektiv 
fotpeeling med 25 års erfaring og er designet for 
å fjerne tørr og hard hud fra føttene med kun 

naturlige ingredienser.

Baby Foot fra Japan er en enkel og effektiv Baby Foot fra Japan er en enkel og effektiv 
fotpeeling med 25 års erfaring og er designet for fotpeeling med 25 års erfaring og er designet for 
å fjerne tørr og hard hud fra føttene med kun å fjerne tørr og hard hud fra føttene med kun 

VI FEIRER           ÅR MED
NATURLIG FOTPLEIE!
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Baby Foot fra Japan er en enkel og effektiv 
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Naturlig SPF? Bringebær, tindvedbær og tomat kan øke hudens toleranse for UV-stråler.
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– Vi fokuserer nå mye på å knytte til oss 
nye spa og klinikker. Vi utvikler flere 
salongbehandlinger til ansikt og utvider 
også med behandlinger til kropp, forteller 
markedssjef Amanda Næss til KOSME-
TIKK. Hun er utdannet hudpleier, og 
driver bedriften sammen med sin mor 
Torhild Næss, som lanserte RÅ i 2014. 

RÅ Skincare har spesialisert seg på for-
muleringer for ulike hudtyper og sensitiv 
hud. De tilbyr en kombinasjon med aktive 
ingredienser i milde baser, som er etter-
traktet blant mange medispa og klinikker. 

– Vi benytter såkalte naturidentiske 
ingredienser, som for eksempel sink-PCA, 
natriumhyaluronat, niacinamid, aminosy-
rer, lecitin og squalan, for å nevne noen. 
Naturidentiske ingredienser kan være 
naturlige eller syntetiske, men de har til 
felles at de finnes naturlig i huden vår fra 
før, og aksepteres godt av den. 

Vi drifter etter et «produksjon etter 
etterspørsel»-konsept, noe som virkelig 
høyner kvaliteten på hele produktet både 
når det gjelder friskhet og effektivitet. 
Ved siden av våre parfyme- eller duftfrie 
produkter, tilbyr vi også en velduftende 
aromaterapi-serie med massasje- og spa-
produkter med eteriske oljer.

Amanda Næss er bosatt med mann 
og barn på Gjøvik, der hun i mange år 
drev en konseptbutikk for RÅ Skincare. 

I en lang periode hadde hun også en 
konseptbutikk i Sandvika Storsenter, men 
ved utgangen av 2021 ble det slutt på 
all butikkdrift. Det stjal mye tid, og hun 
forteller at hun nå kan konsentrere seg helt 
og fullt om leverandørvirksomhet. 

– Siden lanseringen i 2014 har vi hatt 
en strategi om å jobbe mot hudpleiere, kli-
nikker, spa og hoteller, og RÅ Skincare er 
å se på stadig flere hoteller rundt omkring 
i Norge. Nå som fokuset er 100 prosent 
leverandørvirksomhet går utviklingen 
raskt fremover, og vi har fått til flere gode 
samarbeid så langt i 2022. 

Senzie Akademiet i Oslo er en ny og 
spennende samarbeidspartner. Vi lanserer 
RÅ Skincare på begge kursene deres nå 
til høsten, samt i deres medispa. De 
liker at vi har et såpass bredt og 
stort sortiment – det er en fordel 
for klinikker å kunne tilby både 
velværeprodukter og mer kliniske 
produkter til ansikt, sier hun.

Innlandet Hudklinikk, som 
opplyses å være Norges største 
i sitt slag, har også satset stort 
og tatt inn et fullt sortiment 
fra RÅ. Klinikken har et stort 
team av hudpleiere, fotpleiere 
og sykepleiere, og svært god 
kompetanse på hud. 

– Vi lanserte RÅ i Innlandet 

Hudklinikk i februar, og det har så langt 
gått veldig bra, det er full fart og de selger 
mye produkter.

I tillegg til medispa og klinikker, 
henvender RÅ Skincare seg også mye 
mot hoteller. Det nyeste tilskuddet i så 
måte er Quality Hotel Strand og det 
tilhørende Otium spa på Gjøvik, som har 
RÅ-produkter i både spa-avdelingen og på 
hotellrommene. 

– De tilbyr våre ansiktsbehandlinger og 
kroppsbehandlinger, og selger produktene 
våre i spa-shopen. Merkevaren går da som 
en rød tråd gjennom hotellet og spaet, sier 
Amanda Næss. 

En annen god kunde som RÅ har job-
bet med i flere år, er det kjente spa-hotellet 

Farris Bad i Larvik. 
– Her har vi utviklet en signatur-

serie med produkter til hotellrom og 
dusjer i spa. I april 2022 utvidet vi 
samarbeidet, og laget en skreddersydd 
ansiktsbehandling som lanseres på 
Farris Bad nå i vår. I tillegg kommer 
spa-shopen til å ha et bra utvalg 
av produkter. De elsker vårt 
«produksjon etter etterspørsel»-
konsept, som sikrer at de alltid har 
superfriske og «rykende ferske» 
produkter.

Vi har et tett samarbeid med 
mange av salongene vi jobber 

Kursendring for RÅ 

RÅ Skincare er en av svært få norskproduserte 
hudpleieserier, og tilbyr et bredt sortiment 
for ansikt, kropp og hår. Nå har RÅ avviklet 
all butikkdrift for å bruke mer tid på leveran-
dørvirksomhet – en forandring som allerede 
bærer frukter. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Kine Kruge og Torben Wirkestad/RÅ Skincare

RÅ Skincare har per i dag tre forskjellige ansiktsbehandlinger, og jobber nå 
med å utvikle flere behandlingsprodukter.
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med, og snakker med dem om hvilke 
behov de har, og hva slags ingredienser 
de har lyst til å jobbe med. Det er utrolig 
spennende og lærerikt for oss, samtidig 
som salongene får god kjennskap og 
nærhet til produktene. Vi jobber nå med 
å utvikle flere behandlingsprodukter, og 
planen er å lansere disse i løpet av 2022, 
forteller Amanda Næss.

Milde og hudvennlige produkter som 
ivaretar og styrker hudens naturlige bakte-
rieflora, ligger i bunn for all utvikling. 

– Selv om det er aktive formuleringer, 
så er det ikke produkter som skaller av 
huden. Fokuset er heller på å styrke og 
bygge huden opp. Vi samarbeider med 
Psoriasis- og eksemforbundet, og det å 
jobbe med sensitiv hud er noe vi brenner 
sterkt for, sier Amanda Næss, som selv var 
veldig plaget med eksem i yngre år. 

Blant nyhetene fra RÅ Skincare finner 
vi en serie med boosters kalt Pure Actives, 
der de tar i bruk rene virkestoffer som 
niacinamid og peptider. 

– Flere av serumene har på kort tid blitt 
bestselgere. 

RÅ Skincare utvikler og produserer 
alle sine produkter selv, i Norge. 

– Vi har en liten produksjonsenhet 
som oppfyller de høyeste standarder for 
bærekraftig og etisk produksjon. Der har 

vi også vårt eget lille laboratorium, og kan 
gjøre daglige tester som er nødvendige i 
forbindelse med produksjonen. I tillegg 
har vi et tett samarbeid med hudpleiekje-
mikere som er knyttet til større laborato-
rier i Europa. 

Men i motsetning til det mange tror, så 
utvinner vi ikke våre egne råvarer og aktive 
ingredienser. Disse handler vi fra ulike 

råvareleverandører i Europa og USA. 
De aktive ingrediensene vi formulerer 

med, er utviklet av forskjellige laboratorier, 
og er veldokumenterte både når det gjelder 
effekt og sikkerhet. Vi bruker nok mange 
av de samme ingrediens-leverandørene 
som flere av våre konkurrenter, røper 
Amanda Næss.

Innlandet Hudklinikk på Gjøvik har tatt inn et fullt sortiment fra RÅ Skincare.

Amanda og Torhild Næss har et godt samarbeid med Henriette Røsberg, klinikksjef hos Innlandet 
Hudklinikk.
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Når yngre krefter tar over stafettpin-
nen, kan man forvente endringer. 
Så også hos Lerpold, en grossist til 
frisør- og skjønnhetsbedrifter som 
holder til i Åsane i Bergen.

Tekst: Kristine Rødland

– Vi har tatt bedriften inn i en ny epoke, 
med større fokus på å være tilgjengelig for 
kundene på flere plattformer, og med et 
enda bredere utvalg av produkter. Fremover 
vil det være mye aktivitet hos oss, med flere 
spennende kurs og eventer, sier Elise Eltvik, 
digital markedsfører i Lerpold.

Vi treffer henne på Lerpolds hovedkontor 
i Åsane, der de også har en romslig butikk 
som selger produkter og nødvendig utstyr til 
salonger. 

– Her hos oss kan frisører og hudpleiere 
komme for å handle, ta og kjenne på nye 
produkter og få inspirasjon. Det er noe som 
skiller oss fra mange andre leverandører. I 
tillegg har vi et studio hvor vi holder kurs i 
klippeteknikker, farger, oppsetninger, hår-
behandlinger, vipper og bryn. Det er viktig 
for oss med et godt samarbeid med aktørene 
i bransjen, for å innhente informasjon om 
hvor salongene ønsker å øke kompetansen, 
sier hun.

Lerpold ble startet av Tom Lerpold for 
mer enn 20 år siden. Han jobbet i mange 
år som selger for blant annet Wella, men 
ville etter hvert starte for seg selv, og slik ble 
Lerpold skapt. 

– Tom har alltid vært en god kremmer, og i 
Lerpold kom dette til sin rett. Bedriftens mål 
var å tilby kvalitetsprodukter til en god pris, 
med kjapp levering og fantastisk kundeser-
vice. I starten førte Lerpold store merker 
som Wella, L’Oréal og Matrix. Disse har vi 
fremdeles, og i tillegg fører vi mange andre 
store og små merker fra godt over ti forskjel-
lige land. 

I 2019 tok neste generasjon, representert 
ved døtrene Cecilie Lerpold Severinsen og 
Kristina Stensaker Lerpold, over stafettpin-
nen.

– Vi ønsker å videreføre det Tom har 
bygget opp, med 
kvalitetsprodukter 
fra merker som 
L’Oréal Profession-
nel, Matrix, Framar, 
Wella, Nisim, Better 
Waxing Technology, 
Skintruth, Sibel, 
Joewell med flere. 
Vårt hovedmål er å 
være en totalleve-
randør, slik at alle 
salonger skal kunne 

bestille alt de trenger på en og samme plass.

Lerpold har åpnet ny nettbutikk for frisø-
rer og hudpleiere, oppnådd bedre synlighet 
på digitale plattformer og fått et større fokus 
på spennende og innovative produktnyheter. 

– Nettbutikken lanserte vi for å kunne 
møte kunden på flere forskjellige plattformer, 
slik at det skulle bli lettere å bestille varer og 
holde seg oppdatert på vårt sortiment. I til-
legg har vi selger som reiser rundt på Vestlan-
det og besøker nye og eksisterende kunder. 

Vårt nye fokus gjør at vi alltid er på jakt 
etter nye og innovative merker, og før vi tar 
inn nyheter bruker vi mye tid på research. 
Vi tester ut produktene, ser på de forskjel-
lige ingrediensene og leddene i produkt og 
produksjon, og undersøker hvilke muligheter 
vi har med de forskjellige merkene. 

Underveis i prosessen holder vi oss 
oppdatert på markedet og er i dialog med 
forskjellige aktører. Da vi har frisører med 

svennebrev som jobber hos oss og 
et tett samarbeid med salonger, har 
vi kompetanse til å teste ut og gjøre 
grundige vurderinger av potensielle 
nye produkter. Vi tar oss god tid med 
dette, forteller Elise Eltvik.

GENERASJONSSKIFTE I LERPOLD

Lerpold fører også skjønnhetsprodukter, blant 
annet fra Frank Body.

Føneren Atmos Atom er mer ergonomisk og kompakt, men uten at 
det går på bekostning av styrke og kraft. 

Air Curl bruker lavere varme for 
å fiksere krøller og bølger, noe som 

gjør hårstylingen mer skånsom.

Trendy kaffeskrubb finnes i sortimentet.
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Pure. Natural. Flawless.

www.inikaorganic.no

             inikaorganic_norway 

Tlf: 99541885

Økologisk hudpleie og sminke med rene 
og aktive botaniske ingredienser.

Våre produkter er 100% naturlige, sertifisert 
økologisk, halal, vegansk, og ikke testet på dyr.

Bra for deg, og bra for naturen.

Ønsker du å bli forhandler av Inika Organic? 
Ta kontakt for mer informasjon.

Et forholdsvis nytt merke hos Lerpold er 
Diva Pro Styling, som er en stor, internasjo-
nal aktør innen varmeverktøy. 

– Diva-produktene designes og utvikles i 
England. De selges i flere forskjellige land, 
men fantes ikke på markedet i Norge før vi la 
de til i vårt sortiment. I testfasen ble vi svært 
imponert over kvaliteten på produktene og 
resultatene de gav til håret. 

Platene på de fleste Diva-rettetengene 
er laget med makadamiaolje, arganolje og 
keratin. Dette gjør at de sklir lettere gjennom 
håret uten å lugge, tar bort krus og etterlater 
håret med en suveren glans. De har også en 
digital innstilling som gjør det mulig å senke 
temperaturen, slik at verktøyene sliter mindre 
på håret, sier Elise Eltvik.

Den lette og kompakte Atmos Atom-føne-
ren fra Diva imponerte også veldig, og det 
samme gjelder krøllstaven Air Curl: 

– Den har kaldluft-finish som gir mer skån-
som styling og langvarig resultat. Den kjølige 
luften blåses forsiktig ut over krøllstaven og 
håret for å redusere temperaturen og feste 
krøllen på plass. Alt i alt mener vi at Diva Pro 
Styling har potensiale til å ta opp kampen 
med de aller største leverandørene av varme- 
og stylingverktøy, sier hun.

Kristina Stensaker Lerpold tar 
sammen med sin søster bedriften inn 
i en ny epoke.

Diva Pro Styling rettetang leveres i 
en rekke farger og mønstre.
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H&M utfordrer online-markedet, 
og lanserer nå 50 eksterne vare-
merker på hm.com. Målet er å 
skape et både fysisk og digitalt 
skjønnhetsunivers der kunden 
inspireres og enkelt kan kjøpe hele 
looken sin.

Den svenske motegiganten har i det siste 
jobbet aktivt med å øke tilbudet sitt innen 
skjønnhet. De har lansert flere spennende 
og nytenkende merker fysisk i butikk, og 
tar nå fatt på samme reise online. 

– Beauty blir nå en egen avdeling på 
hm.com, og i tillegg spisser vi vårt tilbud 
ved å lansere flere ledende merkevarer 
innen skjønnhet. Målet er å arrangere «the 
beauty party that no one wants to miss», 
samt på sikt å være en del av alle sminke-
vesker rundt om i verden. Vi ønsker å tilby 
et dynamisk og trendy sortiment, med et 
økende antall skjønnhetsmerker i H&Ms 
butikker og på nett, sier Cathrine Wigzell, 
General Manager for H&M Beauty. 

Merkene som nå lanseres på nett inklu-
derer The Ordinary, Pixi, Mario Badescu, 
Maybelline, Beautyblender, Essie, Hickap, 
IsaDora, L’Oréal Paris, Max Factor, Nyx, 
St. Tropez og Ida Warg. 

Skjønnhetsmarkedet vokser raskt, og 
er i ferd med å ta igjen motemarkedet. For 

hver 100 euro en kvinne investerer i mote, 
investerer hun også 71 euro i skjønnhets-
produkter, ifølge Statista. 

– Selv om beauty ikke er noe nytt hos 
H&M, tok vi for to år siden en strategisk 
beslutning om å investere i dette som en 
uavhengig organisasjon for å møte den 
økende etterspørselen fra våre kunder. 

Omtrent 80 prosent av H&M-kundene 
er Gen Z og millennials, og de lengter 
etter en velutviklet skjønnhetsserie som 
går hånd i hånd med moten som vi tilbyr. 
Målet er å inspirere enhver kunde som går 
inn i en H&M-butikk eller handler hos 
oss på nett, til å få med seg en komplett 
look med både mote og skjønnhetspro-
dukter. 

H&M har det siste året bygget opp en 
organisasjon med mye kompetanse innen 
beauty, forteller Cathrine Wigzell.

– Det har vært et intenst og morsomt 
år, da vi har lansert i nye markeder, fått 
eksklusive partnerskap med eksterne mer-
kevarer og skapt spennende handleopple-
velser både i butikk og på nett.

H&M Beauty er tilgjengelig med vårt 
eget merke i de fleste av H&M sine 75 
markeder. Derimot har vi tidligere kun 
hatt eksterne merkevarer i Sverige, Norge 
og Island. Her ser vi et stort potensiale i å 
ta denne virksomheten til andre markeder.

Vi streber stadig etter å tiltrekke oss mer-

kevarer som kundene våre virkelig ønsker, 
og som på hver sin måte fyller ulike behov 
innenfor vår bredde av produkter. 

Vi drar også nytte av infrastrukturen til 
et internasjonalt selskap med tilgang til 
data fra over 100 millioner kunder og mil-
liarder av nettsidebesøk, så vi prøver å være 
raske og teste hva som fungerer best for 
hver enkelt kunde. Mye nytt vil skje hos 
oss, og mer skal det absolutt bli! Vår reise 
har akkurat begynt, sier hun.

� BUTIKK

Cathrine Wigzell har siden 2020 vært General 
Manager for H&M Beauty. Hun har lang bransje-
erfaring og har tidligere ledet Axbeautyhouse, som 
er innkjøpsavdelingen til KICKS og Åhléns. 

SATSER STORT PÅ SKJØNNHET
H&M ser et behov for å møte kunden med et større sortiment, og lanserer nå mer enn 50 eksterne beautymerker online med løpende tillegg av merker.
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� EVENT

SHOW OG PRISER I 
SKJØNN FORENING

Endelig var det mulig å arrangere 
Norwegian Cosmetic Award med et 
fysisk event på Edderkoppen Scene 
i Oslo! Hedersprisen gikk i år til 
Clarins, mens «Årets lansering» ikke 
uventet ble en mye omtalt maskara 
fra Maybelline. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Jarle Nyttingnes/KLF og produsentene

Maybelline Lash Sensational Sky High mas-
kara har tatt av som en rakett i sosiale medier, 
særlig TikTok, og man kan visst nesten ikke 
produsere nok. 

– Noen ganger kommer det nyheter som 
over natten tar markedet med storm, og 
skaper en enorm etterspørsel. Vinneren av 
«Årets lansering» har med sitt innbydende 
design, sin tydelige payoff og sterke digitale 
satsing bidratt til skyhøy vekst for sitt merke. 
Lanseringen gikk viralt på TikTok, og det er 
fortsatt ventelister for å få tak i denne, kom-
menterte juryen i sin begrunnelse.

Ekstra morsomt er det at produktet tilhører 

en kategori, «makeup – affordable», som 
nok har hatt en del motvind de siste årene. 
Mange nye konkurrenter har kommet til, 
og gjort seg bemerket, særlig blant de yngre 
forbrukerne. Da synes juryen det er gøy at en 
lansering fra et av de gode, gamle merkene 
har tatt markedet med storm.

Et annet prisvennlig produkt som har hatt 
en svakere posisjon en stund, er Lypsyl. Men 
nå har den kjente og kjære leppepomaden 
igjen blitt satt på kartet, med ny design og en 
svært vellykket mediekampanje laget i samar-
beid med Vegard Harm. Belønningen ble to 
priser i Norwegian Cosmetic Award 2022.

Arrangementet var helt klart etterlengtet og 
bød på mye god stemning, men hadde også 
noen innslag til ettertanke. Det ble innledet 
med minneord og ett minutts stillhet for 
Sigurd-Armand Hauge, mangeårig styrefor-
mann og æresmedlem i Kosmetikkleverandø-
renes forening (KLF) samt administrerende 
direktør i L’Oréal Norge. 

Hauge var en ekte bransjenestor som vil bli 
savnet av mange, og denne kvelden viste KLF 
ham en siste ære. Bla om for å lese minne-
ordet. 

Real Entertainment sørget for god trøkk på scenen.

Marte Stokstad skapte god stemning som konferansier 
for de nær 300 bransjefolkene som var med på årets 
prisutdeling. Den ble også streamet.
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DISSE FIKK PRIS
Under Norwegian Cosmetic Award 2022 ble det delt ut priser i 17 kategorier, hvorav to var 
nye av året. Juryens begrunnelser er publisert i sin helhet på kosmetikkmagasinet.no. 

Kroppspleie 
A-Derma Exomega Control 
Emollient Spray (Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique 
Nordic)

Hudpleie – affordable
Lypsyl Repair+ (Orkla 
Home & Personal Care)

Årets bærekraftspris
Klar (Orkla Home & Personal 
Care)

Herreduft
Dolce & Gabbana The One 
for Men Gold EdP (Scandi-
navian Cosmetics)

Dameduft
Valentino Voce Viva Intensa EdP 

(L’Oréal Norge)

Makeup – luxury
Sisley Phyto-Teint Nude 
(Sisley)

Årets innovasjon
L’Oréal Paris Men 
Expert One-Twist Hair 
Color (L’Oréal Norge)

Makeup – affordable
Maybelline Lash Sensational Sky High 
(L’Oréal Norge)

Årets lansering
Maybelline Lash Sensational Sky High 
(L’Oréal Norge)

Hårprodukt frisør – pleie
Goldwell Dualsenses Bond Pro (Kao 
Norway)

Design
Moncler Pour Femme & Pour Homme EdP 
(Scandinavian Cosmetics)

Mediekampanje
Lypsyl Repair+ (Orkla 
Home & Personal Care) 

Hårprodukt
L’Oréal Paris Elvital Dream 
Length Wonder Water 
(L’Oréal Norge)

Hudpleie – luxury
Sensai Total Eye Treatment 
(Dermabeauty)

Herreprodukt
L’Oréal Paris Men 
Expert One-Twist Hair 
Color (L’Oréal Norge)

Hårprodukt frisør – styling
Kérastase Fresh Affair (L’Oréal Norge)

NCA hederspris
Clarins (Scandinavian 
Cosmetics)

Juryens 
hederspris gikk 

til Scandinavian 
Cosmetics og Clarins, 

som har holdt seg aktuell 
i markedet i over 

70 år.
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Oslo, 28. mars 2022

SIGURD-ARMAND HAUGE
 (f. 24. juli 1942, død 20. mars 2022)

Med Sigurd-Armand Hauges 
bortgang er en bauta i den nor-
ske kosmetikkbransjen borte. I 
mer enn førti år satte han sitt 
preg på bransjen gjennom utal-
lige tillitsverv i leverandørleddets 
styre, utvalg og komiteer, og ikke 
minst gjennom sin enestående 
varme og inkluderende person-
lighet. 
Sigurd-Armand skapte gode 
samarbeidsforhold og en varm og 
hyggelig atmosfære overalt der 
han var. I Kosmetikkleverandøre-
nes forening (KLF) ble han vara-
mann og styremedlem allerede 
på 1970-tallet, og styreformann i 
perioden 1996 til 2004. Han var også sterkt engasjert i Fri-
sørleverandørenes forening (FL). Sigurd-Armand Hauge ble 
i 2006 utnevnt til æresmedlem i Kosmetikkleverandørenes 
forening for sin fortjenestefulle innsats for foreningen.
Som sønn av Marwell og Armand Hauge var Sigurd-
Armand vokst opp med kosmetikk – fra foreldrenes enkle 
hjemmeproduksjon til etableringen av produksjonsanlegg 
på Eidsvoll, oppkjøp av andre bedrifter i inn- og utland og 
rettighetene til salg av verdenskjente merkevarer i Norge.
Sigurd-Armand Hauge var initiativtager og en pådriver for 
mange av de aktiviteter som i dag er en selvfølge i bransjen 
– blant dem gode statistikker, samarbeidsutvalg med andre 
bransjeledd, selvjustisarbeid, samarbeid med norske myn-
digheter, samarbeid med nordiske, europeiske og internasjo-
nale leverandørorganisasjoner, Norwegian Cosmetic Award 
(NCA) og ikke minst bransjens prosjekt «Look Good – Feel 
Better» – et tilbud til kreftrammede kvinner om bistand 
til å oppnå et mest mulig naturlig utseende i en situasjon 
der både hodehår, øyebryn og øyevipper er blitt borte med 
kreftbehandlingen.
Sigurd-Armand Hauge vil bli dypt savnet av mange. Vi sen-
der våre tanker og medfølelse til Ellen og resten av familien.
 
Ingrid Standal, tidl. direktør KLF og FL

Lin Grieg Teigland, fung. styreleder KLF

Øystein Rudolfsen, styreformann FL

Finn Rasmussen, adm.dir. KLF og FL

TRADISJONSRIK KÅRING
Norwegian Cosmetic Award (NCA) er forbeholdt medlemmer av Kosme-

tikkleverandørenes forening (KLF) og Frisørleverandørenes forening 

(FL). Foreningenes medlemmer står for cirka to tredeler av omsetningen 

av kosmetikk-, hygiene- og hårprodukter på det norske markedet. 

Kåringen har lange tradisjoner, og ble i år arrangert for 22. gang. Pris-

vinnerne kåres av en uavhengig fagjury bestående av personer med til-

knytning til bransjen, blant annet fra handelen. Fagjuryen deler også ut 

en hederspris til en klassiker de synes fortjener ekstra oppmerksomhet.

NEKROLOG

Sigurd-Armand Hauge 1942 - 2022. 
Foto: Roger Svalsrød/hesteguiden.com

KICKS var representert på NCA ved blant andre Turid Windingstad og Tove Mette 
Wold (i midten).

Sisley, representert ved Filippa 
Marszalek og Sébastien Couve, vant i 
kategorien «makeup – luxury».

Wenche Tronerud, Caroline Bråthen og 
Patricie Holda fra Dermabeauty mottok pris 
for Sensai.

Beate Misund Barstein, leder for kate-
gori og innkjøp i VITA, satt i juryen. 

Kathrine Lehn Solbakken, markedssjef i 
Skin Tonic, var også jurymedlem. 

Finn Rasmussen fra Kosmetikkleverandørenes forening inn-
ledet NCA med et fint minneord for Sigurd-Armand Hauge. 

Foto: Kristine Rødland 

40 | KOSMETIKK 2 2022



NEW BARRIER BOOSTER ORANGE FERMENT ESSENCE

BRIGHTENS

INSTANT
HYDRATION

NEW BARRIER BOOSTER ORANGE FERMENT ESSENCE

BRIGHTENS

INSTANT
HYDRATION

NEW BARRIER BOOSTER ORANGE FERMENT ESSENCE

BRIGHTENS

INSTANT
HYDRATION

NEW BARRIER BOOSTER ORANGE FERMENT ESSENCE

BRIGHTENS

INSTANT
HYDRATION

NEW BARRIER BOOSTER ORANGE FERMENT ESSENCE

BRIGHTENS

INSTANT
HYDRATION



42 | KOSMETIKK 2 2022

ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

DR DENNIS GROSS
Ny brun-uten-
sol for kropp 
som frembring-
er en naturlig 
farge full av 
glow! Alpha 
Beta® Glow Pad 
Intense Glow 
er en praktisk 
selvbruningsserviett som gir en jevn, naturlig farge, samtidig 
som den eksfolierer og gir fuktighet. Mikroinnkapslet DHA og 
soyaprotein sluses raskt ned i huden og gir farge suksessivt, 
med full effekt etter en time. Nyt en herlig glød og nysolet 
følelse – raskt, enkelt og uten søl (veil. pris kr 595/8 stk).

Innovell Beauty AS
post@innovellbeauty.no

DR DENNIS GROSS
Dr Gross’ 
banebrytende 
Alpha Beta® 
Exfoliating 
Body Treatment 
eksfolierer 
huden effektivt, 
behandler ulike 
hudtilstander 
og gir fukt – alt i ett steg og med en praktisk engangsserviett. 
Uansett om du har tørr hud, problemhud, solskader eller bare 
vil ha glød, så er dette det ultimate multifunksjonelle produktet 
som holder hva det lover. Finnes i 2-pakk og 8-pakk (veil. pris 
fra kr 225/2 stk).

Innovell Beauty AS
post@innovellbeauty.no

DEPEND
GeliQ Start Kit inneholder alt du trenger for å legge den per-
fekte gellakken til hjemmebruk med kun 5 enkle steg, med 
unntak av din valgte farge.
1.  Rengjør neglene med Pre-Cleanser.
2. Legg et tynt lag med GeliQ Base Coat og herd i lampen.
3.  Legg din valgte farge i et tynt lag (gjenta til du oppnår ønsket 

resultat på fargen, husk å herde i lampen mellom lagene).
4. Påfør så GeliQ Top Coat for et skinnende blankt resultat.
5.  Avslutt med GeliQ High Shine Cleanser 

for å bevare glansen.
Lakken holder i opptil 14 dager med skin-
nende glans. Velg blant 36 nydelige farger 
som selges separat (veil. pris kr 499).

Depend Norge
depend.no

REVIDERM
Et fantastisk tilskudd til Reviderms ut-
valg av resultatorientert hudpleie! AHA 
refining ampoule, ampullen som forfiner 
og jevner ut hudstrukturen. Perfekt for 
alle hudtyper, spesielt for moden hud 
med behov for regenerering, hud med 
en grovere overflate og struktur. Nøkkel-
ingredienser: AHA-kompleks med glykol-
syre, sitronsyre, eplesyre og melkesyre. 
Påføres etter rens, gjerne om kvelden, for 
så å våkne opp med en forfinet og fresh 
hud dagen etter (veil. pris kr 239/3 stk).  

Reviderm Nordic AB
hello@revidermnordic.com
revidermnordic.no

BIOSAN
Hår Complex med keratin og nærende vitaminer, mineraler 
og sammensatte ingredienser som bidrar til normal hårvekst. 
Tilfører næringsstoffer til hodebunnen og hårsekken hvor 
håret dannes. Tykt, glansfullt og næringsrikt hår kommer fra 
innsiden, ikke utsiden, og Hår Complex er gunstig for deg som 
ønsker å bevare et sunt, vakkert 
og fyldig hår. Kosttilskuddet er med 
på å stoppe håravfall og bidrar til å 
stimulere hårveksten og dannelsen 
av nytt hår – ved å tilføre kroppen 
alle de rette næringsstoffene (veil. 
pris kr 249/90 stk). 
 
Biosan AS
info@biosan.no

BIOSAN
Caviar & Ceramid Complex er et fuktighetsgivende kost-
tilskudd som fremmer hudfornyelsen, nærer, beroliger og 
plumper huden. Inneholder skånsomt foredlede næringsstoffer 
fra rognen til norsk og bærekraftig fisket sild – som er rik på 
de viktige omega-3-fettsyrene DHA og EPA, og ceramider – 
ingrediensen huden er helt avhen-
gig av! Ceramider bidrar til hudens 
fuktighetsbalanse og beskytter 
hudbarrieren. Ideell for perioder 
med hudstress, sesongmessige 
endringer, kviser eller tørr og irritert 
hud, dehydrert hud – eller for daglig 
vedlikehold (veil. pris kr 298/60 stk). 

Biosan AS
info@biosan.no
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DEPEND
Perfect Eye Eyebrow Mascara Tint & 
Shape gir umiddelbart farge, volum og 
fiksering til dine bryn. Påføres enkelt med 
børsten direkte på brynene for et fyldig 
og velformet resultat. Tips: Produktet 
passer utmerket sammen med Depend 
Perfect Eye Eyebrow Styling Gel Duo. 
Påfør da Styling Gel Duo helt til slutt, så 
sitter både form og farge hele dagen. 
Brynsmaskaraen finnes i fargene 
Graphite, Dark Brown, Medium Brown, 
Soft Brown, Taupe og Blonde. Fås kjøpt i velassorterte 
parfymerier, Cubus, H&M, Spar Kjøp (veil. pris kr 99).

Depend Norge
depend.no

RÅ SKINCARE
Nytt fra RÅ Skincare er et aktivt øyeserum  
som virker utjevnende på rynker, og minsker 
forekomsten av poser og mørke ringer rundt 
øyepartiet. 
Eye Serum inneholder 13 % peptidkompleks 
som er kapslet inn i et effektivt og hud-
vennlig leveringssystem. Serumet inneholder 
sodium hyaluronate 50 kDa, med svært 
lav molekylvekt som booster huden med 
fuktighet. Parfymefritt og vegansk (veil. pris 
kr 690/10 ml).

RÅ Skincare
amanda@raskincare.no

DEPEND
Perfect Eye Eyebrow Styling Gel Duo er 
en transparent brynsgelé som former, 
definerer og holder brynene lekre og 
på plass. To forskjellige børster, large 
og small, gir deg ulike valg med bare 
noen få lette strøk. Large børster enkelt 
opp formen til en «bushy-brow-look», 
mens small lar deg jobbe med de små 
detaljene som krever mer presisjon. 
Påføres direkte på brynene for et 
naturlig utseende, eller som et siste 
fikseringstrinn i din brow-makeup. Fås 
kjøpt i velassorterte parfymerier, Cu-
bus, H&M, Spar Kjøp (veil. pris kr 149).

Depend Norge
depend.no

DEPEND
Perfect Eye Brow Lift Illusion Styling Wax 
er en transparent stylingvoks for å enkelt 
fremheve øyebrynene dine i henhold til de 
nyeste trendene. Produktet gir illusjonen av 
en «brow lamination» som løfter og former 
hvert enkelt hårstrå. Det setter seg raskt, 
og holder brynene pent på plass hele 
dagen. Påføres med medfølgende børste. 
Long-lasting! Fås kjøpt i velas-
sorterte parfymerier, Cubus, 
H&M, Spar Kjøp (veil. pris kr 149).

Depend Norge
depend.no

BAREMINERALS
Få strålende hud på bare 15 minutter med nye 
AGELESS Phyto-AHA Radiance Facial. Det er et 
3-i-1-produkt som er klinisk bevist å forbedre 
huden din dramatisk takket være Phyto-AHA, 
et innovativt, plantebasert alternativ avledet 
fra sopp – like effektivt som AHA, uten irritasjon. 
Produktet passer til en sensitiv hud, og gir en 
lysere og jevnere hudtone samtidig som det 
reduserer fine linjer, misfarging og synlige porer 
(veil. pris kr 649/50 ml).

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

BAREMINERALS
MAXIMIST Phyto-Fiber Volumizing Mascara er en volumgiv-
ende maskara laget med appelsinskallfibre for umiddelbart og 
maksimalt volum. Vannfast og formulert 
med styrkende ingredienser for synlig 
tykkere vipper over tid. MAXIMIST Liquid 
Eyeliner er en rikt pigmentert og vannfast 
flytende eyeliner som sitter 
hele dagen, og med miner-
alpigment som gir en intens, 
svart farge. 

Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no
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BAYLIS & HARDING
Goodness er en ny, naturlig serie fra Baylis & Harding. Good-
ness står for godhet; god mot huden og god mot miljøet. Serien 
består av håndsåper, badeskum, dusjsåper og håndkrem med 
delikate og allergenfrie dufter til voksne og barn, som gjør dem 
velegnet for også sensitiv hud. Goodness er laget 
av bærekraftige og plantebaserte ingredienser 
med biologisk nedbrytbar formulering, 
organiske ekstrakter, 
essensielle oljer og 
flasker av resirkulert 
plast (veil. pris fra 
kr 69).

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

HÉLIABRINE
Heliagreen Cleansing Micellar Gel er en 3-i-1 
rensegele, øyemakeupfjerner og tonic! Den 
er duftfri og mild, egner seg for alle hudtyper 
og behøver ikke skylles av. Til deg som vil ha 
en enkel, men effektiv og skånsom rensepro-
sedyre (veil. pris kr 390/250 ml). 
 
Thorsen Biovital AS
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no

COOLA 
Nyhet fra Coola Suncare! Classic Liplux® Organic SPF 30  
Hydrating Lip Oil – en gyllen, økologisk leppeolje som gir  
leppene bredspektret UVA/UVB-beskyttelse 
samtidig som den gir masse 
fukt og etterlater en nydelig, 
glossy shine. Den er beriket med 
næringsrik kamelia, jojobaolje og 
vitamin E, og har fuktegenska-
pene fra en leppeolje og shine 
som fra en lipgloss (veil. pris  
kr 259).
 
Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
hexa.no 

COOLA
Endelig tilbake! Disse superpopulære leppebalmene fra Coola 
med farge og SPF 30 er nå tilbake etter en reformulering i USA. 
Mineral Liplux® Organic SPF 30 Tinted Lip Balm er en mineral-
SPF leppebalm med en lekker, fuktighetsgivende farge. Hver 
Mineral Liplux har sin egen 
unike nyanse og smak, og 
holder leppene dine myke og 
optimalt beskyttet (veil. 
pris kr 259). 

Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
hexa.no 

GRANDE COSMETICS
Gi øyevippene et vippeløft med den nye 
GrandeLASH-LIFT. En «gjør det selv» oppvarmet 
vippeløfter som påfører akkurat nok varme for å 
løfte og bøye vippene dine og gi dem nytt liv, uten 
å klemme dem. Det kompakte designet er perfekt 
for en rask touch-up på farten. Velg mellom to 
temperaturinnstillinger. Hvil den oppvarmede 
curleren nær vippebasen og dra sakte opp-
over langs øyevippene i minst 10 sek. 
For en mer langvarig og dramatisk 
effekt, bruk den etter at maskaraen er 
påført (veil. pris kr 469).

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

OLE HENRIKSEN
Truth Barrier Booster Orange Ferment Essence vil umiddel-
bart og gjennom hele dagen fukte, pleie og mykgjøre huden. 
Nøkkelingredienser som C-vitamin, appelsinskall-
ferment & appelsinekstrakt samt appelsin-
stamceller bidrar til å lysne og beskytte huden, 
pleie og gi fukt, samt antioksidantbeskyttelse og 
beskyttelse mot ytre miljøfaktorer. Essencen er 
også full av E-vitamin, B3-vitamin og pro-vitamin 
B5, som støtter og booster hudens helse og 
prepper den slik at den er klar for, og øker effek-
ten av, påfølgende hudpleierutine. Et svært godt 
produkt som reduserer synligheten av fine linjer 
og rynker (veil. pris kr 595/120 ml).

E. Sæther AS
Tlf: 400 01 662
kundeservice@saethernordic.no
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OMHU
Omhu utvikler kvalitetsprodukter som samtidig ivaretar både 
mennesker og miljø. De veganske og cruelty-free håndhy-
giene-produktene har 95 til 99 prosent naturlige og lokale 
ingredienser, og inneholder blant annet aloe vera-ekstrakt, 
blæretang-ekstrakt og shea-smør. De etterlater hendene dine 
glatte og myke, og med en diskret, frisk duft. Produktene er 
utviklet med miljøet i tankene, og er selvfølgelig resirkulerbare. 
Du finner dem hos Coop Mega, 
Coop Obs, Coop Extra og H&M 
online. Les mer på 
omhuskincare.com. 

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

BIOSAN
Skjønnhet Innenfra er et naturlig tilskudd for hud, hår og neg-
ler som tilfører kroppen næring innenfra. Har en naturlig frisk 
og god smak av granateple. Inneholder hydrolysert kollagen 
fra norsk bærekraftig villfanget fisk (hele 5000 mg) samt 
hyaluronsyre. Kollagen og hyaluronsyre støtter hudens struk-
tur, og finnes naturlig i huden. Tilskuddet er beriket med 10 
milliarder nøye utvalgte melkesyre-
bakterier – magen er hudens speil-
bilde! Inneholder også vitaminer 
og mineraler som gir ekstra næring 
innenfra og for maksimalt opptak i 
kroppen. En skikkelig beauty boost 
(veil. pris kr 398/25 stk).

Biosan AS
info@biosan.no

BIOSAN
Kollagen Ansiktskrem er en naturlig oppstrammende krem 
med marint kollagen og hyaluronsyre som 
forebygger og bekjemper aldringsprosessen 
i huden. Den er utviklet med 100 % naturlige 
og aktive ingredienser som trekker raskt inn, 
og etterlater huden glatt og silkemyk. Den er 
balanserende og beskyttende, styrket med 
melkesyrebakterier. Booster ikke bare huden 
med probiotika, men er også rik på antioksi-
danter og vitaminer samt bakuchiol – «natu-
rens eget retinol». Kollagen Ansiktskrem er 
fullpakket med alt huden din trenger – ved 
regelmessig bruk tilfører den verdifulle 
næringsstoffer (veil. pris kr 389/60 ml).

Biosan AS
info@biosan.no

BIOSAN
Skjønnhet Serum er et effektivt anti-age serum med aktive, 
pleiende og vitaliserende ingredienser. En unik formula basert 
på bakuchiol og melkesyre som lett og skånsomt jobber i det 
ytterste hudlaget og etterlater huden mykere og friskere. 
Balansert med nærende og pleiende oljer som 
tilfører huden glød. Serumet 
har 100 % naturlige ingredi-
enser, og gir raskt huden en 
klar overflate. I løpet av få 
dager oppleves huden opp-
løftet, fuktig og mer finporet 
(veil. pris kr 498/60 stk).

Biosan AS
info@biosan.no

MATIS
Réponse Soleil har nydelige solbeskyttende produkter for 
ansikt og kropp. Sun Protection Cream SPF 30 er en fuk-
tighetsgivende og pleiende ansiktskrem som beskytter mot 
solforbrenning og for tidlig aldring. Sun Protection Cream SPF 
50 gir antiage-solbeskyttelse med ekstra god effekt, ideell 
for solsensitiv hud og for å forebygge pigmentforandringer. 
Sun Protection Milk SPF 30 er 
en fuktgivende solmelk til kropp. 
After Sun Soothing Milk er et 
uunnværlig alt-i-ett-produkt som 
påføres etter hver soleksponer-
ing for å roe huden raskt ned, og bevare 
brunfargen lenger (veil. pris kr 499 pr stk).

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

DR. SCHRAMMEK
Nyhet! Endelig en toner i Regulating-serien 
fra Dr. Schrammek! Clearing Face Tonic 
reduserer tilstoppinger og akne effektivt. 
Den har antibakterielle og talgregulerende 
egenskaper, og forebygger og behandler ak-
neutbrudd allerede i renserutinen. Helhetlige 
virkestoffer som niacinamid, succinic syre og 
ACB Fruit Mix virker betennelsesdempende 
og mildt eksfolierende, og etterlater en ren 
og klar hudoverflate. Passer for kombinert 
og fet hud, tilstoppinger og akne (veil. pris kr 
465/200 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no
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Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
Max Factor/E. Sæther
M-Ceutic/Skinthal
Medicalia/B4K Skincare Scandinavia
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
Naturalash/Klinikkshop
Natural Honey/E. Sæther
N.C.P./Dermanor
Needling System/Cosmederm Methods
Neostrata/HBS Nordic
Nimue/Beauty Products
Niod/Dermanor
Nishane/Talwar Group
NISIM/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Nordic Body Sugaring/Nordic Trend Group
Nordic Superfood/H.O.B. House of Brands
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

Oway Beauty/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
Pevonia/B4K Skincare Scandinavia
PhD Wax System/Beauty Products
pHformula/Beauty Products
pHformula MD/Beauty Products
Philip Kingsley/TMC Nordic
Photonova/Powerlite
Physicians Formula/Letsfaceit Nordic
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
Ruthie Belle/Thorsen Biovital
RÅ Skincare/RÅ Skincare

S
Salonsystem Browlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashperm/Klinikkshop
Sanctuary Spa/Beauty Products
Sandstone/ICON Hairspa
Sara Happ/NOR Cosmetics
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
Showpony Hair Extensions/ICON Hairspa
Sioris/Apini
Sisley/Sisley
SLA/Beauty Products
Slimline/NeglAkademiet
Skinbetter Science/Dermanor

Skinpen/Beauty Products
Skintechnologies/Axion Distribution
SOFT CLOUD/Axion Distribution
Solarium/Armonia Beauty
Sothys Paris/Cosmenor
Spongellé/Leanne’s Studio
Sprekenhus/Dermanor
Stephane Humbert Lucas 777/Talwar Group
ST medical cosmetic/Cosmedic
St. Tropez/Beauty Products
Stella McCartney/E. Sæther
Sunkissed/Aspire Brands
Swan-Morton/Thorsen Biovital
Swarovski/NeglAkademiet

T
Tangle Teezer/Aspire Brands
Tan-Luxe/Aspire Brands
Tebiskin/Cosmederm Methods
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
Thuya/Nordic Trend Group
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
Vice Reversa/Amazing Brands
Vinylux/NeglAkademiet
Vitry/J. Nordström Handels
VOESH New York/Skinthal
VMV Hypoallergenics/Innovell Beauty

W
Waterpik/Aspire Brands
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
Zenz Therapy/ICON Hairspa
Z Fill/Cosmedic
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AMAZING BRANDS AB
Klarabergsviadukten 90
SE-111 64 Stockholm
Sverige
Tel: +46 8 120 200 00
info@amazingbrands.com
amazingbrands.com

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

B4K SKINCARE SCANDINAVIA
Folkungagatan 12
SE-532 35 Skara
Sverige
Tlf: +46 70 227 95 43
info@b4k.se
b4k.se

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

DEPEND NORGE AS
Gamle Kongevei 84
1712 Grålum
Tlf: 69 16 66 66
depend@depend.no
depend.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

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

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

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

NORDIC TREND GROUP AS
Kirkeveien 20
1710 Sarpsborg
Tlf: 928 80 273
kundeservice@ nordicbeauty- 

trend.no
nordicbeautytrend.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 negle- 
teknikere 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

RÅ SKINCARE
Wernersholmvegen 31
5232 Paradis
Tlf: 974 66 878
amanda@raskincare.no
raskincare.no

SISLEY APS 
Bredgade 20A, 1. sal
DK-1260 København K
Danmark
Tlf: +45 33 38 46 30
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com

SKINTHAL AS
Solbråveien 11
1383 Asker
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
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
Strusshamnvegen 42
5302 Strusshamn
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 
LEVERANDØR-
REGISTERET?
Ta kontakt med Kristine Rødland 
på 909 65 259 eller mail
krrodland@gmail.com 
for prisoversikt.

ANDRE
LEVERANDØRER
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ISABELL RENATE ØDEGÅRDEN
Innehaver av Lillehammer Hud & Velvære

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Alexander Henningsen/Lillehammer Hud 

& Velvære

Hva har klinikken på gang av nyheter?
– Vi hadde et veldig bra år i 2021, vårt beste 
noensinne, og har investert i mye nytt utstyr 
–  blant annet Dermapen og HydraFacial, 
som har tatt helt av. Pigmenteringsserien 
MeLine er også ny hos oss, samt de populære 
Hydrojelly-maskene. Vårt fokus for 2022 er 
da å innarbeide og opparbeide alt det nye vi 
har tatt inn. Vi velger produkter fra leveran-
dører som vi vet har gode merker, og så fyller 
vi på med for eksempel brynsprodukter og 
parfymer for å få mer variasjon.
 
Hvordan kom du inn i bransjen?
– Interessen for hudpleie startet tidlig i tenår-
ene, da jeg hadde utfordringer med huden. 
Mamma tok meg med til en salong i Molde, 
og jeg kan ennå huske lukten på kremen. Jeg 
utdannet meg til hudterapeut i 2008-2009, 
og fikk under skoletiden jobb i en salong i 
Lillehammer. I 2011 startet jeg egen salong, 
og i dag er vi åtte ansatte med meg, samt en 
sykepleier og en massør som leier seg inn. 

Hvilke erfaringer har bedriften gjort seg i 
koronatiden?
– Nedstengningen kom ti dager etter at jeg 
hadde født mitt tredje barn. Jeg kastet meg 
rundt og ordnet permisjonsvarsler, fikset nett-
butikk og ble veldig aktiv på sosiale medier. 
Jeg kjørte Lillehammer og omegn rundt for 
å levere varer på døren, det var mange som 
handlet produkter, og jeg tror mange følte at 
det var en måte de kunne støtte oss på. 

Da vi åpnet dørene igjen etter seks uker, 
hadde vi solgt nesten like mye som i en van-
lig måned, og inntekten sikret de løpende 
utgiftene vi hadde. Man må være løsnings-
orientert. Jeg begynte også å studere digitale 
strategier på si, og er nå mindre «hands on» 
på kunder, men fokuserer på å bygge opp et 
godt team og å skape en forretning som er 
godt synlig på nett. 

Hvilke produkter og behandlinger etterspørres 
mest av dine kunder?
– Vi ser en stadig større økning i resultatori-
enterte og effektive hudbehandlinger. Det er 
stor etterspørsel på en fotterapeut som vi er så 
heldig å ha, og jevnt mye brynsforming, vip-
peløft og hårfjerning med voks. Av produkter 

går det mye i Dermalogica, vi har et jevnt 
og godt salg. Det er også økt etterspørsel 
etter produkter som har en helhetlig og 
miljøbevisst tilnærming, som Esse Skincare. 
Når man kommer til en hudpleiesalong, er 
man opptatt av å få råd om produkter til sin 
hudtilstand.

Hvilke merker har dere valgt å ta inn og 
hvorfor?
– Dermalogica har vært med 
oss hele veien, de er utrolig 
gode på etterutdanning og 
oppfølging. Man blir med i et 
fellesskap. Esse har også blitt 
en favoritt for mange. Det er 
viktig å ha merker som utfyller 

hverandre og som kan levere resultater. 

Hva tenker du er viktig for å lykkes i bransjen?
– Man må være generelt opptatt av faget og 
av mennesker. Være nysgjerrig, se helheten 
og gi det lille ekstra som skal til. I tillegg 
må man være åpen for nye ting, for vi er en 
bransje i endring.

Et utvalg av 
Isabells personlige 
favoritter.

Isabell Renate 
Ødegården driver 

Lillehammers største 
hudpleieklinikk. 
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Optimér effekten av 
hudbehandlinger 

og produkter
– med BioSil® Advanced 

Collagen Generator™

BioSil er profesjonell nutrikosmetikk som forhandles 
av salonger som ser betydningen av å behandle 

både utenfra og innenifra. Behandlinger og produkter gjør 
jobben utenfra, BioSil gjør jobben innenifra.
 
Det patenterte virkestoffet i BioSil stimulerer fibro-
blastenes kollagenproduksjon. I fibroblasten er det 
enzymene ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase 
og lysyl oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.
 
BioSils virkestoff, kolinstabilisert ortokiselsyre, er forsket 
frem av en professor i medisinsk mikrobiologi ved univer-
sitetet i Antwerpen på 90-tallet. BioSil produseres av et 
farmasøytiske selskap i Belgia. BioSil er vegansk.

Behandlinger og produkter gjør jobben utenfra. 
BioSil komplementerer innenfra. Perfekt match.

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

Les hva salonger opplever med BioSil
Biosil.no/testimonials

Er man genuint interessert i hudhelse og har 
lyst til å ha den ekstra glow-faktoren og ha den 
huden som stråler hele tiden, så trenger man 
denne innvortes kraftfulle behandlingen som 
komplementerer de produktene vi bruker utenpå. 
Det er perfect match.

Laila Fure – hudterapeut og produktansvarlig, 
Innovell Beauty AS

Nesten alle mine pasienter står på BioSil i
kombinasjon med de behandlingene de får.

Mojgan Abdeh – Kosmetisk dermatologisk 
sykepleier, Oslo

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
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INFLAMMAGING – 
NYTT BEGREP

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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