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GERMAINEDECAPUCCINI.NO

Oppdag med TIMEXPERT HYDRALURONIC et revolusjonerende 
fuktighetsgivende konsept. Germaine de Capuccini sin eksklusive formel 

kombinerer HYALURONSYRE, en av de mest effektive fuktgivende 
ingrediensene, og vårt eksklusive patent HLG NANOPOLYMER. En innovativ 
behandling som oppnår en dyptgående fuktgivning og, gir en myk, glødende 

hud som er synlig jevnere.

TIMEXPERT HYDRALURONIC

FUKT OG 
PLUMP MED  
TIMEXPERT 

HYDRALURONIC

Hyaluronic
+

Opp til*

FUKTIGHET+72%
+45% PLUMP

Video Lenke QR-kode

germainedecapucciniNO @germaine_norge

M.E.L.A 
mask

Kr 579

pHformula distruberes i Norge
av Beauty Products AS

kundeservice@beautyproducts.no

Ta din hjemmerutine til et 

nytt nivå med nyheten 

M.E.L.A mask!

Retinol
4-Butylresorcinol
Salisylsyre
mandelsyre 

Med ingredienser som:

formulert i en leirebase som sammen med 
pHformula sitt unike leveringssystem hjelper 
til med en jevn og rask penetrasjon av aktive
ingredienser.
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It ’s all about
Med Dr. Schrammeks hjemmeprodukter og GREEN PEEL® får huden 

en effektiv antirynke og en glød du ikke kan sminke deg til. 

Den perfekte julegaven til deg selv eller en du er glad i.

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

NR. 1 I VERDEN

GREEN PEELGREEN PEEL®

PÅ NATURLIG  HUDFORNYELS
E

Eksklusive julegaver 
med det beste til huden

LEVERANDØR AV DR. SCHRAMMEK OG GREEN PEEL®: DERMELIE AS, www.schrammek.no/forhandler-soknad/
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LEDER
KOSMETIKK ble sendt ut til bransjen for 
aller første gang i november 2012“

Bransjens blad er 10 år!
For nøyaktig 10 år siden 
ble det lansert et nytt blad 
beregnet på hele den norske 
skjønnhetsbransjen. Et blad 

til glede, nytte og inspirasjon – 
KOSMETIKK. 

Konseptet ble tatt fra Sverige til Norge 
av det veletablerte fagpresseforlaget Ask 
media, og med undertegnede som fagre-
daktør helt fra første nummer. 

KOSMETIKK ble sendt ut til bransjen 
for aller første gang i november 2012, og 
jeg husker at vi hadde et modellbilde fra 
Estée Lauder på omslaget. 

I februar 2014 innledet vi en ny epoke 
i bladets historie, da tok jeg selv over eier-
skapet og ble både forlagssjef, annonsesjef 
og sjefredaktør! Sølvi Murvold, som driver 
Aurora Design & Media, har også vært 
med nesten helt fra starten, og har skapt 
en stilsikker og lekker layout som gjør at 
bladet skiller seg ut. 

Mange tror vi har en stor stab, men 
det er kun oss to, og for meg er det å lage 
dette bladet mer enn en 100 prosent stil-
ling. Vi har i tillegg en nettutgave, og er 
aktive i sosiale medier, så våre lesere kan 
også følge oss digitalt.

Bladet har en bred målgruppe, vi 
skriver for alle som jobber og driver 
næringsvirksomhet i den norske skjønn-
hetsbransjen, både butikk og salong. 

Dette var helt nytt i Norge da vi lanserte 
oss for 10 år siden. Vi hadde på den tiden 
flere konkurrenter, men de henvendte 
seg enten til parfymeriene eller til kli-
nikkene og salongene. De fleste av disse 
bladene finnes dessverre ikke lenger nå 
i dag.

I tillegg har vi apotekene på distribu-
sjonslisten, som det eneste skjønnhets-
fagbladet i Norge. Vi sender også bladet 
ut til stadig flere estetisk medisinske 
klinikker, som virkelig er i vekst – og 
som utvilsomt forandrer bransjen. 

KOSMETIKK er nesten 100 prosent 

finansiert av annonser, og så godt som alle 
inntektene kommer fra papirutgaven. Jeg 
vil derfor rette en stor takk til annonsørene 
som har støttet opp om oss gjennom disse 
10 årene. Mange har vært trofast med fra 
første stund! 

Nå går vi snart i gang med å selge 
annonsesider for 2023, og selv om vi dri-
ver etter pressens etiske regler, blir jeg glad 
om dere tar kontakt med tips og ønsker 
for hvordan vi kan jobbe sammen på best 
mulig måte i det nye året. 

Vi er fleksible og tilrettelegger så godt vi 
kan, slik at våre annonsører blir synlige for 
hele bransjen, og får sine budskap spredt 
ut til forhandlerne. 

I dette jubileumsnummeret har vi et 
stort tema på parfyme, der vi blant annet 
har intervjuet den svenske dufteksperten 
Linda Landenberg Holst. Vi har også 
dykket ned i årets ferske markedstall fra 
Kosmetikkleverandørenes forening, slik 
tradisjonen er før årsskiftet. Og heldigvis 
kan vi også denne gang formidle at bran-
sjen er i vekst! Få med deg detaljene, og 
les hvordan tallene tolkes av handelen og 
bransjen på side 38 til 43. 

Da gjenstår det bare å takke for følget så 
langt, jeg gleder meg til de neste 10 årene 
med dere. KOSMETIKK sendes ut til hele 
den norske skjønnhetsbransjen neste gang 
i februar 2023. 

God jul til dere alle!

Kristine 
Rødland.

år
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www.exuviance.no       @exuviancepro_nordic      ExuvianceProNordic 

Vil du jobbe med oss? 

HBS Nordic - nordisk distributør av avansert hudpleie siden 1998. Vi tilbyr markedsledende og velrenommerte varemerker til 
hudpleiesalonger og skjønnhetsklinikker. Vi skaper langsiktige partnerskap ved å møte kundene på en profesjonell og personlig måte.

Exuviance er et av Nordens ledende og største klinikkmerker og har en fremtredende posisjon innenfor 
profesjonell hudpleie. Exuviance kombinerer egenpatenterte og unike nøkkelteknologier med de aller 
siste innovasjonene på markedet for å gi deg tilgang til en komplett hudpleie som dekker alle kunde-
behov.

Kontakt oss så forteller vi mer om mulighetene for din salong!
Tlf. 22 42 77 77 eller info@exuviance.no

UNIKE 
TEKNOLOGIER

GODE 
INNTJENINGSMULIGHETER

IMPONERENDE 
RESULTATER

Få resultatene du 
ønsker deg med 
det beste innen 
avansert hudpleie!
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NYHETSMIKS Tekst: Kristine Rødland 

Ung hårpleie 
LeaLuo er en ny hårserie fra Maria Nila 
Company som er myntet på den unge 

forbrukeren. Sortimentet 
omfatter alt fra pleieproduk-
ter til «fargebomber», og lar 
målgruppen eksperimentere 
frem alle sider av seg selv. 

Blant ingrediensene finner 
vi trendy tiger grass (også 
kjent som cica) og olje fra 
cannabisfrø.

Go Deep Tiger Grass Hair Oil 
og Go Deeper CBD Infused 
Hair Oil fra svenske LeaLuo.

MARKETWELL  
TAR FART

Seriegründer Donna Kastrati går nå inn 
som aktiv partner og investor i Marketwell. 
Sammen med Kerstin Krohg, som har 
grunnlagt selskapet, skal hun jobbe for å 
digitalisere skjønnhetsbransjen. 

Kastrati er født i Kosovo og kom til 
Norge i 2005 etter krigen. Hun har studert 
mote og markedsføring i sosiale medier, har 
erfaring fra e-handel og har lansert Little 
Kingdom, et klesmerke for familier, Equal 
Agency, et gründernettverk for kvinner, 
samt selskapet Hun etablerer.

Duoen ønsker at Marketwell skal bli 
den ledende digitale tjenesteleverandøren 
innen frisør- og velværebransjen.

– Effektiviseringspotensialet er stort hvis 
leverandører og kunder i større grad møtes 
digitalt, sier de.

Ikon for Gen Z
Merkevaren Florence by Mills lanseres nå på H&M Beauty 
i Norge. Sortimentet inneholder leken sminke og hudpleie, 
og er skapt av den unge skuespilleren Millie Bobby Brown 
(også kjent som Mills). Hun er berømt for rollen som Eleven 
i Stranger Things, og har oppkalt merket etter oldemoren 
Florence. Produktene er utviklet for generasjon Z, som har 
et stort behov for selvutfoldelse, og er priset for målgruppen.

Hair by Kiesler vant Wella Family Fund
Kåringen ble arrangert i høst for andre gang. 
Det kom inn 36 735 stemmer totalt, mer enn 
dobbelt så mange som i fjor – og det ble Hair 
by Kiesler på Tolvsrød ved Tønsberg som gikk 
av med seieren! 

– Det er vanvittig gøy at så mange har 
engasjert seg og stemt på sin favorittsalong! 
Det gleder oss at Hair by Kiesler vant, og vi 
ser frem til et tett samarbeide med salongen 
i tiden fremover, sier Hanne Klausen Hamre, 
Country Manager i Norge. 

– Det er en helt ubeskrivelig følelse å 
ha vunnet Wella Family Fund, og jeg føler 
meg beæret over at så mange mennesker har 
stemt på oss. Det betyr mye for videre drift av 
salongen, og ikke minst er det med på å sikre 
Hair by Kiesler for fremtidige generasjoner. 
Nå tror jeg pappa og farfar er stolte, sier Linn 
Alexandria Kiesler, daglig leder av salongen.

Hair by Kiesler på Tolvsrød er glade vinnere.

Donna Kastrati går nå inn i Marketwell.

Millie Bobby Brown er ikke bare skuespiller, men også 
skjønnhetsgründer.

Florence by Mills står for leken skjønn-
het. Ingen regler, ingen streben etter 

perfeksjon, ingen uoppnåelige idealer. 
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Looks like matte. Feels like more.
Long-lasting, transfer-resistant, weightless       Visibly smooths lips over time

Clean and vegan        Eco-consious packaging

NEW MINERALIST
Lasting Matte Liquid Lipstick & Liner



99 prosent naturlig
Den grønne bølgen inntar apotekene 
når A-Derma lanserer Biology, en 
ny serie med pleiende produkter til 
ansiktet. Produktene er tilpasset sensitiv 
og sart hud, er sertifisert av Cosmos 
og inneholder 99 prosent naturlige 
ingredienser. 

Biology-serien består av to basiskremer, et 
micellærvann og tre problemløsende kremer. 

�
NYHETSMIKS Tekst: Kristine Rødland • Foto: Madeleine Lohne og produsentene 

Norsk kollagenvann vant 
internasjonal pris
Norbeco AS stakk i november av med 
seieren i Zenith Global Water Awards med 
produktet Hydra.sci Collagen Water. Det 
gikk til topps i kategorien «Best Functio-
nal Water». 

Hydra.sci er et nytt, norsk varemerke 
som produserer funksjonelle drikkevarer 
med fokus på skjønnhet og velvære fra 
innsiden. Collagen Water inneholder 
Verisol-kollagenpeptider fra den aner-
kjente, tyske produsenten Gelita, og er det 
første funksjonelle vannet i Norge med 
denne typen kollagenpeptider samt biotin 
og vitamin B6 og B12.

– Vi er kjempestolte av at vårt produkt 
vant denne kåringen. Vi står nå på trap-
pene til internasjonal lansering, og denne 
seieren er en bekreftelse på at vi gjør ting 
riktig, sier daglig leder Harald Maartman i 
startup-selskapet Norbeco.

Han forteller at Hydra.sci Collagen 
Water i løpet av kort tid har vunnet innpass 
på flere eksklusive utsalgssteder i Norge, og 
at produktet har blitt tatt svært godt imot 
av forbruker.

– I Norge har vi få eller ingen konkur-
renter som tilbyr en ferdig «skjønn-
hetsdrikk» med det anerkjente 
kollagenet Verisol. Utover innholdet ser vi 
at vi har truffet på smakene. Vi har lagt ned 
mye tid og arbeid for at Hydra.sci skal være 
en god smaksopplevelse, og det har det 
blitt, sier han.

REN lanseres i Boots
Denne høsten rulles REN Clean Skincare ut i Boots apotek, i til-
legg til at merket finnes i en rekke andre kjeder og butikker rundt 
omkring i Norge. 

For å markere lanseringen av to nye produkter, inviterte REN til 
et event for blant annet apotekene på Factory Tøyen i Oslo. Global 
Brand Ambassador David Delport gav en spennende innføring i 
merket, som helt siden starten i 2000 har vært langt fremme når 
det gjelder bærekraft og «clean skincare», samtidig som det bruker 
aktive og gode ingredienser.

Baner vei mot en grønnere fremtid
Den tyske messen Vivaness vender tilbake til Nürnberg 14. til 17. februar 2023. Messen 
arrangeres sammen med Biofach, og fokuserer på naturlige og økologiske produkter. Her 
kan du bygge nettverk og oppdage siste nytt innenfor naturlig skjønnhet og helse. Mottoet 
er «Paving the path».

REN Global Brand Ambassador 
David Delport.

Linda Klubbenes Drogseth fra Boots apotek og 
Roar Maurset fra REN i Norge.

Glow and Protect Serum 
og Evercalm Barrier 
Support Elixir er siste nytt 
fra REN.

Hydra.sci Collagen Water ble lansert på sensom-
meren i tre deilige smaker.
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EYEBROW CONDITIONER

92%
Gives a bolder, 

fuller-looking brow**

EYELASH CONDITIONER

98%
Improves Lash Appearance*
Healthier-Looking Lashes*

Stronger Lashes*

IMITATED.
NEVER DUPLICATED.

Ophthalmologist developed, award-winning,  
results-driven formulas restore the natural health and

beauty of your lashes and brows.

©2022 Athena Cosmetics, Inc. *RevitaLash® Advanced survey results from an independent 6-week consumer study with 63 participants. 
**RevitaBrow® Advanced survey results from an independent 8-week consumer study including 112 women and men.

NEW Distributor for RevitaLash® Cosmetics in Scandinavia 
+46 (0) 8 120 200 00 

info@amazingbrands.com
www.amazingbrands.com

ETERNALLY PINK®– RevitaLash® Cosmetics honors the courage and strength of our Co-Founder, Gayle Brinkenhoff, and that of women everywhere 
by supporting breast cancer awareness, research and education initiatives year-round, not just in October. This is our Eternally Pink pledge.



Hun holder til på en idyllisk, liten 
gård, og beskriver seg selv som et  
naturbarn. Men da hun i 2011 
lanserte sitt banebrytende duftkon-
sept på NK, kom det sjefer opp til 
varehuset fra Paris for å finne ut hva 
hun gjorde. Nå er hun aktuell med 
parfymemerket SAVOUR.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Pär Olsson

Linda om: 
Veien inn i bransjen

– I 1988 kom jeg inn i bransjen som tenår-
ing. Jeg begynte å jobbe i et parfymeri, men 
egentlig var jeg et naturbarn. Og det var da 
det oppsto en kontrast. Jeg er fortsatt et natur-
barn, jeg søker ut i naturen for inspirasjon og 
velbefinnende, og for forvaltning. Jeg er glad i 

å sanke bær og plukke sopp, og vinkjelleren er 
full av saft og syltetøy. 

Jeg har alltid vært fascinert av vakre ting, 
som barn også, men går du inn i skjønnhets-
verdenen blir det så overdådig. På den tiden, 
80-tallet, var parfymeriene luksus-destinasjo-
ner. Som kunde kløv man inn i en verden fylt 
med gull og vakre flasker, man ble bortskjemt 
av personalet med både tid og oppmerksom-
het. 

Alt var veldig annerledes enn det er i dag. 
Annonsekampanjene var mer storslåtte og 
rullet mye lenger, nylanseringene pågikk over 
kanskje ett år, tempoet var saktere. Og det 
var der jeg møtte en annen verden av duft og 
natur. 

Det var lys, kvinnelighet, seksualitet, 
glamour, forfengelighet… Jeg oppdaget nye 
sider av meg selv, og var i en alder der det var 
naturlig og passende å gjøre det.

Linda om: 
Studier i bioteknikk

– Jeg ble i skjønnhetsverdenen i noen år, 
men livet tar ulike retninger, jeg fikk barn og 
jobb, og etter en stund begynte jeg å studere 
bioteknikk. Der fikk jeg utløp for min nys-
gjerrighet på naturen. 

Et av mine karaktertrekk er at jeg er nysgjer-
rig på ting som interesserer meg, ellers er jeg 
kanskje ikke så nysgjerrig som person. Med 
bioteknikk fikk jeg blod på tann og begynte 
å studere hardt, men innså etter hvert at det 
var for langsomme prosesser for mitt lynne. 
Likevel har disse studiene kommet godt med 
senere i livet, i arbeidet som parfymør, for 
parfyme er kjemi og kunstnerskap.

Linda om: 
Duftkonseptet på NK

– Et annet trekk ved min personlighet, er at 
jeg vil foredle og justere for å gjøre ting enda 

Møte med Linda Landenberg Holst:

NORDENS 
DUFTEKSPERT

Linda Landenberg Holst søker ut i det fri for inspirasjon og velbefinnende.

12 | KOSMETIKK 4 2022



bedre. Og det var det som lå til grunn for 
konseptet jeg utviklet i 2011 for luksusvare-
huset NK i Stockholm. 

Med de verktøyene som var tilgjengelige 
på den tiden, var det vanskelig for forbru-
kerne å orientere seg, og finne dufter som 
passet til hver enkelt. Jeg kunne heller ikke 
applisere det jeg lærte i parfymeri-jobben på 
80-tallet for å bistå dem. 

Jeg vil at folk skal ha en duftgarderobe, 
en duft for enhver anledning, og skapte et 
verktøy for å hjelpe dem å bruke duft som et 
virkemiddel i hverdagen. 

Som personer har vi mange forskjellige 
egenskaper. Vi kan tilpasse oss og være 
fleksible, og vi kler oss, ser ut og snakker på 
måter som skal matche rollene vi trer inn i 
ved forskjellige anledninger. Kanskje tar vi 
mer plass i noen sammenhenger, eller trer 
mer tilbake, eller er mer besluttende. 

Disse egenskapene kan vi støtte med en 
duft, den trigger våre følelser og gjør det 
lettere å klyve inn i et bestemt «mindset». 
Vi kan også fremme en bevissthet over egne 
karaktertrekk, og støtte kunden i å løfte 
frem seg selv. 

Du representerer deg selv som ditt person-
lige varemerke, i hver interaksjon der du har 
et møte med et annet menneske.

Konseptet og filosofien min ble veldig 
populær. Vi hadde lange ventelister for kon-
sultasjoner, og store foretak dro fra Paris til 
Stockholm for å finne ut hva vi gjorde. Det 
kreves at det stilles spørsmål slik at kunden 
finner ord, og at man lytter, slik at svarene 
kan kobles til produktene på hyllen. 

Det som er vanlig når kunden kommer 
inn og spør om råd, er å plukke frem det 
nyeste, man har en toppliste som man styrer 
kunden mot. Her matcher man i stedet 
individet med sortimentet. I 2011 var det 
helt unikt i verden med denne type filosofi 
og service. Som handler om kunden, og ikke 
primært parfymen. 

Linda om: 
Sine egne parfymer

– Jeg ville etter hvert lære mer om par-
fyme, og med mine studier i bioteknikk i 
ryggen dro jeg ned til Grasse for å tilfreds-
stille min hunger. Jeg fikk høre at jeg burde 
slippe en egen parfymekolleksjon, men 
tenkte først at det allerede fantes mye på 
markedet. 

I samarbeid med selskapet Romella 
International, lanserte jeg Linda Landen-
berg Parfums i 2017. For rundt et år siden 
laget jeg enda et duftmerke, SAVOUR. Det 
handler om å nyte og ta for deg av ditt liv, 
våge å være i nuet. 

Sju dufter var på plass allerede ved lanse-
ringen, to kom til i våres (Mock Orange og 

Flavour of Love), og nå har jeg laget enda 
en ny duft som heter Rose in the Shadow. 
Totalt er det da ti parfymer i kolleksjonen. 

Jeg har litt forskjellige måter å jobbe på 
med de to merkene. For LL Parfums var 
produksjonen hos en veldig liten produ-
sent, og det skjedde under svært eksklusive 
former. Det er også litt ulike uttrykk og 
forskjellig stil på duftene i de to merkene. 

SAVOUR selges i min egen nettbutikk, i 
Lyko samt i ti mindre butikker i Sverige. Jeg 
liker de små og selvstendige par-
fymerier. Merket finnes også på 
The Thief i Oslo, der de bruker 
en av duftene i sitt konsept. 

Linda om:
Konsulentvirksomheten

– Jeg driver også konsulent-
virksomhet, der jeg skaper 
dufter på oppdrag for andre 
selskaper og virksomheter. 
For eksempel har jeg jobbet 
med smykkedesigner Maria 
Nilsdotter med både parfyme 
og duftlys. Hun vinner priser 
etter priser, og har åpnet ny 
butikk i Stockholm vegg i 
vegg med Chanel – det er en 
opplevelse å komme inn der. 

Jeg har duftsatt en utstilling på Nordiska 
museet i Stockholm, og har dessuten skapt 
en kolleksjon med fire duftlys for NK. Den 
heter Heritage, og hvert lys speiler en epoke 
i varehusets historie. 

Internett har gitt meg kunder over hele 
verden, også i Norge, der jeg har holdt kurs 
og foredrag for Fredrik & Louisa gjennom 
en periode. Jeg foreleser på konferanser, 
og for kunder eller andre bransjer som vil 
ha inspirasjon og se sin virksomhet på nye 
måter.

Linda om:
Det gode livet på landet

– Jeg vokste opp på Lidingö like ved 
Stockholm, der klatret jeg på klippene og 
hang i trærne som barn. Men for seks år 
siden flyttet jeg til en liten gård nord for 
byen. Her har jeg hønsehus og veksthus, 
kontor og lab, og det er praktisk i forhold 
til reiser, da det ligger nær Arlanda flyplass. 
Her bor jeg med mann og to bonusbarn, vi 
har mange høns og fire hunder.

Linda om:
Romparfyme

– Dufter tar nå større plass i skandinaviske 
hjem. Mens vi før nøyde oss med en velduf-
tende sjampo og et parfymert skyllemiddel 
i klesvasken, bruker vi nå romparfyme og 
duftlys. Duft er aromaterapi, vi påvirkes av 

Jeg begynte å jobbe i et 

parfymeri, men egentlig 

var jeg et naturbarn. 

Fire av totalt ti dufter fra SAVOUR.

Viktige årstall
1988 - startet i parfymeriet Hel-Skön

2011 - utviklet duftkonsept for NK

2015 - startet å arbeide som parfymør

2017 - lanserte LL Parfums

2021 - lanserte SAVOUR
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dufter, og det er fint om en billig duftpinne 
kan skape velvære.

I Skandinavia, med vår mørke årstid, elsker 
vi å tenne lys og duftlys. På 80-tallet kjøpte 
vi kanskje en bukett blomster i gave, mens 
vi i dag tar med et duftlys til vertinnen. Det 
blir som en forlengelse av vårt personlige 
varemerke, og viser hvem vi er. 

Linda om: 
Dufttrender

– Den store forandringen de ti siste årene 
er det store nisjeparfyme-segmentet som 
har vokst frem, og som har påvirket de store 
dufthusene på en positiv måte. Vi prater nå 
mer om råvarer og det er mer transparens, 
men fortsatt mye uvitenhet. Trender starter 
først i de store byene og rulles deretter ut til 
bygdene, og denne har pågått en stund. 

Vi prater også mer nå om miljø, forpak-
ninger og økologi – men det er ikke ensbety-
dende med at noe er bærekraftig. Det er ofte 
sånn når noe nytt skal angripes at man vil stå 
for noe, men mangler innsikt og forståelse. I 
bunn og grunn vil folk ha noe de liker, som 
de synes er attraktivt og som tilfredsstiller 
forfengeligheten. 

Linda om:
Grønn kjemi

– Forskningen på «green chemistry» går 
stadig fremover, men man kan ikke gjøre 
forandringer uten å inngå kompromisser. Vil 
man betale mer? De siste 20 årene har man 
fått en enorm konsumpsjon i verden, man kan 
alltid bytte ut og kjøpe nytt, og det gjør at 
tingene mister verdien. 

I en produksjon vil det alltid være verdier og 
menneskehender involvert. Roser tas vare på 
av bonden hele året, de plukkes omsorgsfullt 
for hånd, legges i en tøypose, destilleres og 
foredles videre til bruk i parfymer. Man må 
sette ting i perspektiv og reflektere over hva 
man holder i hånden. 

Dette gjelder for naturlige råvarer, men 
de syntetiske er et kjempebra komplement. 
Om noe er naturlig eller syntetisk er i seg selv 
verken stygt eller fint. Vi trenger både og, og 
store selskap opererer etter strenge regler.

Jeg har ingen streben etter å være økologisk 
eller vegansk, jeg jobber med store produ-
senter som har trygge forhold for de ansatte 
og lager ansvarsfulle produkter. Jeg bruker 
både naturlige råvarer, syntetiske råvarer og 
naturidentiske molekyler. Rose inneholder 
for eksempel mange duftmolekyler som kan 
identifiseres og kopieres i en lab, dette er en 
måte å avlaste naturens ressurser. 

Gjennom teknisk utvikling kan man gjøre 
mer og mer. Mange av duftmolekylene er 
også smakssettere og brukes i matindustrien. 
Fagfeltet er komplekst, og det er ikke lett for 

konsumenten å være innsatt i alt. 

Linda om:
Råvaremangel

– Verden i dag har et kjempeproblem med 
produksjon, transport og råvarer. Visse råva-
rer er det brist på, visse går opp veldig mye i 
pris, eller forsvinner fra markedet. Som pro-
dusent vet man aldri helt hva man kan regne 
med, kanskje må man begynne om igjen, eller 
utsette prosessen. 

Det kommer hele tiden nye råvarer, og da 
synteser. Er det brist på noe, må det erstattes. 
Det som lanseres om et år, vil være sterkt 
påvirket av hvordan utbudet av råvarer 
ser ut per i dag. Det er noe også jeg 
kjenner på, til kunder og meg selv. 

Det tar flere måneder å skape 
en parfyme. Man skal skrive en 
resept, teste den i ulike miljøer, 

vurdere, gå tilbake, kanskje gjøre om på visse 
ting. Etter det skal parfymen være i pro-
duktet, for eksempel en dusjgelé, som også 
gjennomgår mange tester i løpet av en seks 
måneders periode. Vi vil at produkter skal 
ha bedre holdbarhet, og hvor lenge det skal 
testes og stresses, avhenger av typen produkt. 

Linda Landenberg Holst har hatt en lang karriere i kosmetikkbransjen, både i parfymeri og som parfymør.

Bli kjent med 
SAVOUR g jen-
nom et Discovery 
Set.
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� DUFT

LUKTENS 
HISTORIE
Duftene vi puster inn kan kobles direkte til minner og 
følelser, og en bestemt lukt kan på ett sekund flytte 
oss bakover i tid. Bli kjent med vår sterkeste og mest 
ubevisste sans!

Tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Foto: Dreamstime og Eivind Røhne
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Vesten har vi lenge latt oss styre av hva synet 
og hørselen forteller oss om verden. I boken 
«Din femte sans», som ble publisert på 
Kagge Forlag tidligere i år, viser Margit Walsø 
hvordan våre opplevelser berikes og bestem-
mes av en annen, og ofte forbigått sans: 

luktesansen.  

Margit, hvorfor valgte du denne tittelen?
– Luktesansen kalles gjerne den femte sans 

i en del sammenhenger. Som hos Cinquième 
Sens, den franske parfymeskolen i Grasse der 
jeg gikk for noen år siden. Lukt havner ofte 
bak i rekka når vi snakker om sansene, syn 
og hørsel regnes lett for overordnet. Og for 
eksempel smak – det meste av det vi tror er 
smak, kommer via luktesansen. 

På et dypere plan forteller luktesansen noe 
om hvem vi er, og utgjør en sentral del av vår 
kommunikasjon med andre mennesker, og 
med verden, uten at vi tenker over det. Vi 
kan lukte fra vi ligger i mors mage. Derfor vil 
jeg løfte frem luktesansen, så vi kan utnytte 
potensialet til en kilde for berikelse.

Stemmer det at lukt er vår sterkeste sans?
– Ja, fordi luktesansen er nært knyttet til 

våre egne følelser og minner. Dessuten er 
luktesansen vår ekstremt god, og kan skjelne 
mellom et nesten uendelig antall lukter. 

Når vi lukter, trekker vi luktstoffer i gass-
form inn og lengst opp i nesen, og der, ved 
overgangen til hjernen, sendes signaler videre 
inn i området i hjernen vår som tolker lukt. 
Lukt føres altså svært raskt fra den ytre verden 
til områder i hjernen som tar seg av minnene 
våre, hukommelsen og følelser. I tillegg er 
luktesansen kanskje vår eldste sans, siden de 
første former for liv kommuniserte via lukt. 

Lukt er en basal sans for kommunikasjon, 
som betyr mye for oss emosjonelt og for hvem 
vi er. Å lære å huske lukter skjer raskt, og 
glemmes ikke. Det vi har luktet på en gang, 
husker vi. Kommer vi over en lukt vi har kjent 
før, kan vi oppleve det som å bli tatt direkte 
tilbake til opplevelsen eller stemningen. 

Luktminnet kan også styrkes av å huske det 
visuelle som er tilknyttet ulike dufter. Slik kan 
vi bruke både våre egne minner og språket for 
å huske lukter bedre. 

Metodikken på parfymeskolen gikk ut på å 
lære å huske først via kontraster og forskjeller, 
det vil si å teste råmaterialer som skiller seg 
mye fra hverandre, som sitrus og krydder. Når 
det er på plass, kan du lukte på ingredienser 
som bare har nyanseforskjeller, som ulike 
blomster, rose og sjasmin. Vi knytter ord til 
luktene, og utvider gradvis repertoaret. 

Hva kan vi bruke lukteevnen til? 
– Lukt er kommunikasjon! Uten at vi 

merker det, tar vi inn lukter, og parfymer, fra 
andre mennesker. Feromoner er luktsignaler 
som sendes til et annet eksemplar av arter i 
dyreriket for å tiltrekke, men det er ikke vist at 
mennesker har slike stoffer. Men vår egen lukt 
påvirkes av hormoner i kroppen, og hormon-
nivåene kan gjøre oss mer mottagelige for 
luktinntrykk. Lukt er en subtil kommuni-
kasjon i vår tid, ikke livsnødvendig – men 
interessant og viktig. 

Hva kan du fortelle om effekten av parfyme? 
– Parfymen vi velger har med identitet å 

gjøre. Hvilke lukter liker vi, hva vil vi uttrykke 
med en parfyme? Med våre preferanser fortel-
ler vi historier om hvem vi er.  

Hvem er du med for eksempel Opium, som 
dufter orientalsk av sandeltre, krydder og 
vanilje? Å bruke parfyme er å være raus, du 
gir noe av deg selv til andre. I dag er dessuten 
parfyme og duft noe vi bruker for vår egen 
del, det gir oss velvære. 

Hvilken var den første parfymen som g jorde 
inntrykk? 

– 80-tallsparfymer som Opium, Chloé, 
Anaïs Anaïs og White Linen var populære. 
De skulle vi ha den gangen. 

L’Heure Bleue, en parfyme fra Guerlain, er 
skapt ut fra ønsket om å gjenskape skum-
ringstimen i Paris med blått kveldslys. Da jeg 
var gravid, leste jeg om denne historien, og 
fikk akutt lyst til å lukte på L’Heure Bleue 
og ingrediensene den var laget av. Jeg ble 
fascinert av at man kunne tolke opplevelser 
til parfymer. Jeg merket at jeg savnet lukt i 
mitt eget liv, og bestemte meg for å utforske 
luktesansen. 

Noe spesielt du lærte underveis?
– I Middelalderen var det forkjærlighet for 

kraftige muskparfymer og andre dufter fra 
dyreriket. Kraftige parfymer ble brukt for å 
dekke over dårlig lukt. I dag ville vi reagert på 
både luktene og parfymene.

Det har nok luktet så mye mer før, av både 
gode og vonde lukter. I middelalderens byer 
i Europa manglet det systemer for å håndtere 
avfall og ekskrementer, og det luktet forferde-
lig i byer som London og Paris. Men innbyg-
gerne hadde større aksept for lukten, for nesa 
vår venner seg til lukt, og «slår av» dersom 
eksponeringen fortsetter over tid.

Vårt moderne liv mangler lukt, vi sitter 
foran skjermer og vi handler matvarer på nett. 
Før brukte vi lukt for å orientere oss om kvali-
teten på det vi kjøpte. Kanskje er trangen vår 
til å bruke mer av sansene i ferd med å våkne 
igjen, noe dagens interesse for kortreist mat, 
vin, blomster og hagebruk, parfyme og duftlys 
kan tyde på. 

Margit Walsø kobler kjemi og naturvitenskap med 
kulturhistorie, og har skrevet den første boken om 
luktesansen på norsk.

Forfatter 
Margit Walsø

Margit Walsø er direktør i NORLA – Senter for 

norsk litteratur i utlandet, og var tidligere redaktør 

og forlagssjef i Det Norske Samlaget. Hun har 

studert både litteratur og kjemi, og har gitt ut 

romanene «Kjære Voltaire», «Dronningens løfte» 

og «Parfymeorgelet». Forfatteren kommer fra 

Sunndalsøra på Nordmøre, og bor i Oslo med 

mann og to døtre.
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Hva har skjedd med luktesansen under pande-
mien?

– Preet Bano Singh, tannlege og professor 
ved Universitetet i Oslo, behandler pasienter 
med skader i lukt og smak. Hun forteller at de 
som ikke kan lukte, påvirkes på mange måter 
som har med livskvalitet å gjøre. De har ikke 
glede av mat, de lager ikke mat og er ikke så 
sosiale. Tap av lukt er også hukommelsestap, 
og vi påvirkes mentalt. På grunn av pande-
mien har vi nå flere undersøkelser på temaet, 
med mange vitnesbyrd som går på tap av 
livsglede og nedstemthet. 

Hvordan har interessen for lukt påvirket ditt 
eget liv? 

– Jeg har bestemt meg for å gi lukt forrang i 
livet. Lukte hver dag. Tenke over hva jeg luk-
ter og assosierer. Utendørs legger jeg merke til 
våren, hva som blomstrer, og er mer oppmerk-
som på det som omgir meg. Når jeg lukter 
bevisst, tar jeg meg litt mer tid, stopper opp. 
Naturen og dens lukter forsterker opplevelser, 
får oss til å sanse, ikke bare tenke, gir kontakt 
med følelser og minner.

Hva er dine favorittparfymer?
– Nå er det Coromandel fra Chanel, med 

patsjuli og krydder, litt jordnær, kraftig, men 
stilig. Musc Ravageur fra Frédéric Malle, her-
lig musk. La Panthère fra Cartier, en moderne 
chypre. Men L’Heure Bleue fra Guerlain og 
Jour d’Hermès fra Hermès er alltid med.

Har du noen store opplevelser av parfymerier?
– Guerlains butikk på Champs Elysées, 

Paris! Der kjøpte jeg Nahéma i en flakong 
med navnet mitt gravert inn. Den beste burs-
dagsgaven jeg kunne gi meg selv. 

Hvordan velger du dufter? 
– Jeg gir oppmerksomhet til anledningen. 

En duft skal stå i stil med hva jeg skal gjøre. 
Om det er et viktig jobbmøte, eller å gå ut på 
kvelden. L’Heure Bleue er en duft som alltid 
gir meg kraft og selvtillit, jeg velger den når 
jeg trenger det. 

Duft er det siste jeg tar på før jeg går ut 
om morgenen. Når jeg kommer hjem igjen 
fra jobb, kan jeg velge en ny parfyme for å 
endre stemningen, slappe av. Som å ta på litt 
av Muglers Angel, den er søt, og kan være 
«mye» ute blant folk. 

Hvilke er historiens mest banebrytende parfy-
mer?

– Mange parfymer ble berømte via 
overdosering, som Poison fra Dior med det 
syntetiske molekylet for roseduft, damasce-
non. Diorissimo fra Dior, skapt av Edmond 
Roudnitska, var basert på en stor dose av et 

nytt syntetisk molekyl, hedion. 
De beste parfymeskaperne arbeider som 

kunstnere, de lar seg ikke styre av brukergrup-
per. Vi bør anerkjenne det arbeidet som ligger 
bak. 

Er parfyme en livsviktig hverdagsluksus?
– Ja, det vil jeg si! Parfyme kan hjelpe deg 

å gjenoppdage og bevisstgjøre den viktige 
luktesansen. I dag forskes det aktivt på hvor-
dan lukt påvirker oss mentalt og som terapi, 
for eksempel undersøkes det hvordan musk 
påvirker serotonin-nivået vårt. 

L’Heure Bleue fra Guerlain, 
Coromandel fra Chanel og Jour 
d’Hermès fra Hermès er tre av 
Walsøs store duftfavoritter. 
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� DUFT

Når flere parfymer blandes sammen 
lag på lag, forvandles duftene og gir 
en helt ny opplevelse.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Christi Kalstrup

Duftene til N.C.P. er laget for å kunne kom-
bineres, men kan også brukes alene. Vi møtte 
eksperten David Gorgeous for å lære mer 
om «layering». Han har tidligere jobbet på 
Selfridges i London, og har mange tips basert 
på erfaringene fra butikk. 

– For å selge inn konseptet, pleide jeg 

å spørre folk om hvilke dufter de allerede 
hadde hjemme, som de likte. Mange kunne 
for eksempel nevne Libre fra YSL, den er 
ekstremt populær, og jeg kunne da foreslå en 
duft fra N.C.P. som ble en bra match med 
den. 

Man kan gjøre en duft lettere, tyngre, søtere 
eller friskere om man kombinerer den med en 
annen duft. Hvor mange ganger man sprayer, 
og om man legger den over eller under den 
andre duften, virker inn på resultatet. 

– Her gjelder det å feire alle mulighetene 
som finnes, og skape en forståelse av hvor lett 
det er å bruke duft på denne måten. Folk kan 

ha utrolig mye moro med dette konseptet. 
Man kan enten holde seg kun til N.C.P. sine 
dufter, eller kombinere de med andre merker, 
forklarer han.

Mange har en signaturduft de har sverget 
til i årevis. Da er det fint å vise hvordan den 
kan endre karakter ved hjelp av «layering». 

– Du kan fortsatt lukte signaturduften din, 
men den vil få et annet preg. Du kan også 
forvandle en litt gammelmodig parfyme, som 
du kanskje ønsker å bruke av sentimentale 
grunner, slik at den blir mer moderne i uttryk-
ket. Jeg hadde en kunde som ønsket hjelp med 
nettopp dette, da hun skulle gifte seg. 

Selv kan jeg bruke opptil fire dufter på en 
dag, og på en slik måte at de bygger på hver-
andre og endrer karakter fra morgen til kveld. 
Det finnes mange regler for «layering», men 
ikke hos N.C.P., det kommer helt an på hva 
du har lyst til å gjøre. I motsetning til andre 
merker, har vi ingen restriksjoner, og det er 
mulig på grunn av at vi har en kort ingredi-
ensliste, sier han.

Er det andre dufttrender man bør merke seg?
– Det er for tiden mye snakk om ekstrakter, 

som inneholder en høyere prosent olje og der-
for varer lenger på huden. Det er en trend som 
virkelig forandrer bransjen. Ta for eksempel 
Hibiscus Mahajád fra Maison Crivelli – alle 
elsker den, men den kan bli litt søt for noen. 
Kombinerer du den med Saffron & Oud fra 
N.C.P., tas den til et helt nytt nivå. 

Mange liker også godt Sauvage fra Dior, og 
den passer sammen med Oud & Patchouly. 
Når man skal lære folk å kombinere, er det 
lurt å ta utgangspunkt i dufter som er popu-
lære i øyeblikket, tipser David Gorgeous.

David Gorgeous, med kallenavnet «the fragrance 
DJ», besøkte Oslo i anledning Dermanor-seminaret 
i september.

Kunsten å kombinere 

N.C.P. Olfactive Facet 702, Musk & Amber, er populær i 
Norden.

Saffron & Oud. 
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� DUFT

Vann er et hellig element i Japan. 
En kilde til renhet, friskhet og liv. 
Friskt vann var også inspirasjonen 
for L’Eau d’Issey fra 1992, som 
startet trenden for aqua-dufter og 
feirer 30-årsjubileum i år. 

Tekst: Gunnhild Bjørnsti 

Foto: Dreamstime og produsentene

I 1992 var parfymeverdenen forankret i 
orientalske og intense dufter, men da den 
japanske motedesigneren Issey Miyake 
introduserte L’Eau d’Issey, snudde han 
opp-ned på alt. Miyake gikk imot alle 
forutinntatte forestillinger om hva en 
duft kunne være, og skapte et akvatisk og 
poetisk mesterverk. Aqua-trenden var født, 
og duftene hadde navn med «eau» (vann 

på fransk), «aqua» (vann på latinsk) eller 
«acqua» (vann på italiensk).
Chantal Roos var kvinnen som bygde opp 
Miyakes duftunivers, og hun var leder for 
Beauté Prestige International (BPI), et dat-
terselskap av Shiseido. Da hun spurte Issey 
Miyake om en inspirasjonskilde for hans 
første duft, virket han nesten flau, ettersom 
parfyme sjelden brukes i japansk kultur. 
Geishaer pleide å bruke sedertre i kanten 
på kimonoen for å lage duftspor etter seg 
og tiltrekke menn. Derfor valgte Miyake 
heller å bruke et naturelement til sin duft. 
Issey betyr «liv» på japansk, og L’Eau 
d’Issey står for «livets vann». 
Hans vakreste minner om vann på kvinne-
hud var fra japanske kvinner, spesielt hans 
mor, som gikk ut av duftbad. I Japan er 
kulturen at man tar et bad for å vaske seg, 
og deretter et nytt bad for å skylle huden, 

hvor vannet er tilsatt blomster og essensi-
elle oljer som flyter på overflaten og dufter 
delikat.

Parfymør Jacques Cavallier skapte 
L’Eau d’Issey, og den viktigste ingrediensen 
var calone. Et syntetisk molekyl som gir 
friskhet, som friskheten av vann. 
L’Eau d’Issey var et ekte gjennombrudd i 
bransjen, delikat, ren og frisk. Den over-
rasker i begynnelsen, og utvikler seg med 
mykhet. I toppnotene finnes blomster som 
rose og lotus. Hjertet utvikler en lett sen-
sualitet, og kombinerer en bukett med liljer 
og friske blomster, mens bunnoten med 
edle tresorter avslutter duftopplevelsen. 
Beskrivelsen av duftfamilien er floral-aqua.
Miyake ble inspirert til å lage flakongen 
med rene og tidløse linjer under et opp-
hold i Paris. En magisk visjon av månen 

Verdens reneste 

og vakreste duft er 

duften av vann på 

en kvinnes hud. 

Issey Miyake

EN HYLLEST TIL VANN

“

Issey Miyake ble født i Japan i 1938, og gikk 
bort   i august 2022 i en alder av 84 år.
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90-TALLETS STORE DUFTTREND
L’Eau par Kenzo ble skapt av Oliver Cresp, mester-parfymør hos 
Firmenich. Han feirer 30-årsjubileum i yrket i år, og vi fikk en samtale 
med ham i Cannes om aqua-trenden.

Oliver Cresp, hva betyr «aqua» og «eau» i duftverdenen? 
– Trenden, slik jeg husker det, startet i USA med New West, en herreduft lansert av 
Aramis i 1988. Den hadde hva vi kaller for «sea notes» med friskhet fra havet. Så 
kom Parfum d’Elle fra Montana i 1990, også en svært frisk duft på den tiden, som ble 
forløperen til vannaktige, salte dufter. 
Med L’Eau d’Issey i 1992 kom gjennombruddet for trenden, den ble etterfulgt to år 
senere med herreversjonen, og jeg skapte L’Eau par Kenzo i 1996. Da var vi for fullt 
inne i en bølge med friske dufter. CK One fra 1994 ble også berømt, en cologne som 
satt lenge på huden.
Aqua er fortsatt en trend i duftverdenen, om enn ikke den største. Men jeg gjenkjenner 
den fortsatt når jeg går på gaten i Paris, og passerer menn og kvinner som bruker friske 
aqua-dufter.

Hvilke ingredienser er viktige?
– Fellesingrediensen for disse duftene er calone, et molekyl som lukter sjø og tang, 
man trenger kun én til to prosent for å fremheve og forsterke det friske preget i en duft. 
Calone er et syntetisk molekyl som ble oppfunnet av Pfizer i 1951, men først tatt i bruk 
fra 1990, ofte i kombinasjon med ozoniske noter og saltvannspreg for et kjølig uttrykk.

Hvordan fikk du oppdraget med å skape L’Eau par Kenzo?
– Jeg møtte Kenzo Takada (1939-2020) på 1990-tallet, vi ble kjent under 
hyggelige lunsjer og middager med hans direktør. Jeg husker spesielt en 
middag, han inviterte både meg og min kone til en japansk restaurant som 
han eide i Paris. Vi var fire-fem personer, fikk god kontakt og jeg utviklet 
et nært business-forhold til ham. Jeg skapte også Kenzo Jungle Homme, 
en flakong mange husker fordi den var inspirert av en sebra, det var en stor 
lansering på den tiden. 
Det ble flere duftprosjekter med Kenzo, blant 
annet Kenzo Amour, en pudret duft som jeg 
lagde sammen med parfymør Daphné Bugey. 
Det var en fantastisk tid. Med slagordet «Le 
monde est beau» (verden er vakker) plantet 

Kenzo valmuer rundt om i storbyer så mennesker kunne 
nyte synet av et blomsterhav for å oppnå litt fred og roe 
ned.

Hva er utfordringen med å skape en aqua-duft?
– Jeg var ung da jeg fikk oppdraget fra Kenzo, og hadde 
ikke erfaring med denne type dufter. «Vi vil at du 
skal skape lukten av vann, som starter med duften 
fra en elv, på våren, i en fredfull natur med gress, 
noen blomster, som en slags reise i dufter», 
var beskrivelsen jeg fikk. 
Jeg brukte mye calone, fiol, agurk og te, 
gjorde duften feminin og figurativ. 
Det tok meg ett år å lage den. 
L’Eau par Kenzo i herreversjon 
inneholder mer yuzu og sitron 
sammen med calone, for en type 
friskhet som er verdsatt i Asia.

på toppen av Eiffeltårnet ga liv til den 
svært moderne og strømlinjeformede 
utformingen i matt glass, og med en 
glassdråpe på korken som symboliserer 
vann. Flakongen er utstilt på moderne 
kunstmuseer som symbol på en trend fra 
århundreskiftet.

Friske, lette aqua-dufter passer nor-
disk stemning og stil, og er fortsatt en av 
de viktige trendene i Skandinavia. Hvilke 
dufter var tidlig ute? 
Davidoff Cool Water ble lansert i 1988, 
en aqua herreduft som fortsatt er en 
bestselger. Men den ble ikke ansett for å 
starte trenden. Det var først i 1992 med 
L’Eau d’Issey at aqua-dufter som fenomen 
ble omtalt internasjonalt. 
Samme år ble Bvlgari Eau Parfumée au 
Thé Vert lansert som den første unisex-
duft i moderne tid. To år senere kom 
L’Eau d’Issey for Men. Acqua di Gioia 
ble lansert i 1996 av Giorgio Armani, 
også den er fortsatt en bestselger. Samme 
år kom L’Eau par Kenzo, en tidsriktig 
duft fra en annen japansk motedesigner, 
Kenzo Takada. 

L’Eau d’Issey Eau de 
Toilette er sammensatt 
med delikate, lette 
blomster kombinert 
med rose og lotus. 
Flakongen ble designet 
av Issey Miyake i 
samarbeid med Alain 
de Mourgues og Fabien 
Baron.

Oliver Cresp feirer 30 år som parfymør i 2022.

L’Eau par Kenzo finnes 
nå i flere varianter.
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� DUFT

Henia Gamborg Kjørsvik står bak 
det nye, norske parfymemerket 
Kalit, som offisielt ble lansert nå i 
oktober.

Tekst: Kristine Rødland

Kalit kommer fra «khalit», som betyr 
blanding på arabisk. Og det er nettopp det 
Henia tenker at parfymer er: en miks av 
ingredienser som både lukter forskjellig, og 
gir forskjellige minner og assosiasjoner fra 
person til person. 

Henia forteller at hun også selv er en 
blanding av Marokko og Norge, og at hun 
derfor identifiserer seg med navnet. I arbei-
det med duftene har hun tatt utgangspunkt 
i minner og opplevelser fra eget liv. 

Hun er født og oppvokst i Oslo, med en 
reiseglad hippie-mor og en marokkansk far 
som er veldig glad i krydder, mat og duft. 
Han har vært engasjert i prosessen, og spe-
sielt duften Medina har fått tommel opp. 
Her lukter det autentisk av Marokko.

Helt siden barndommen har Henia 

vært lidenskapelig opptatt av lukter og par-
fymer. Allerede som 11-åring var hun en 
hyppig gjest i det lokale parfymeriet i Vika, 
strøket der hun vokste opp. Hun luktet seg 
ivrig gjennom alle parfymene i butikken, 
og fikk også arve halvtomme flakonger fra 
venninnene til moren. 

I dag er Henia butikksjef i Heaven Scent, 
et konsept-parfymeri i Oslo og på nett som 
spesialiserer seg på nettopp dufter. Hun har 
gjort sin store interesse til et levebrød. Men 
hun er ikke helt alene om parfymeprosjek-
tet, med på laget har hun Sindre Olsson og 
hans kone, og det var han som oppmuntret 
henne til å lage sine egne dufter.

De dro sammen til Paris for å møte 
parfymøren Nathalie Feisthauer, som har 
jobbet i mer enn 30 år for flere av verdens 
ledende selskaper innen duft, men som nå 
driver for seg selv og påtar seg de oppdra-
gene hun har lyst til. 

De fikk god kjemi. Henia forklarte 
henne ideene til duftene, og så begynte en 
intens periode med mye utveksling frem og 
tilbake, før de tre duftblandingene ble klare 
til lansering.

Corniche
Det franske ordet «corniche» betyr en steinete 

gangvei som snirkler seg langs havet. Henia 

har funnet sin corniche i Casablanca, der hun 

har mye slekt. Duften er inspirert av det salte, 

friske Atlanterhavet, men har også krydrete og 

varme noter som gjør at den passer godt til 

vinterbruk. 

Medina
Medina er inspirert av en liten park som ligger 

ved muren til gamlebyen i Casablanca, og duf-

ter mykt og sødmefylt av datura-lilje, honning 

og ulike marokkanske kryddere. I toppnoten er 

det massevis av appelsinblomst, som gjør den 

mer balansert og sofistikert.

Serotonial
Denne klare og skarpe duften er inspirert av 

sensommeren på Hovedøya i Oslofjorden. 

Navnet henspiller på lykkehormonet serotonin, 

vi vil ikke gi slipp på den nordiske sommeren 

men bader selv når det blir litt for kaldt. Duften 

har noter av ambroxan og tørre barnåler fra 

stien. 

PERSONLIGE DUFTBLANDINGER

3 dufter fra Kalit

Henia Gamborg Kjørsvik er parfymegründer og 
jobber også i konsept-parfymeriet Heaven Scent.
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SKIN RESURFACING FACIAL MED BIOTECH SERUM 

En profesjonell hudfornyende behandling med syrepeel og 
patentert bio retinol som sluses ned i huden ved hjelp av maskin.   

  
Kontakt oss på info@organicbeauty.no

www.organicbeauty.no



1964 
Carmen Vidal lanserer 

Germaine de Capuccini 

med et lite produktsor-

timent til profesjonell 

bruk.

1987 

Merket ekspanderer 

internasjonalt til USA, 

Canada, Singapore og 

Hong Kong.

2004
Går inn i spa-marke-

det med lanseringen 

av Spa Marine Body 

Therapies.

2016
Blir det første 

hudpleiemerket 

som jobber med 

epigenol og epige-

netikk. 

2014
Blir det første hud-

pleiemerket som 

lanserer en ansikts-

behandling mot 

glykering.

2019
Lanserer Glyco8, en 

eksklusiv formulering 

som multipliserer 

absorberingen av 

aktive ingredienser 

med 8.

2021 
Lanserer den patenterte nano-

polymeren HLG, som tillater en 

vedvarende frigjøring av aktive 

hudpleieingredienser og hjelper 

dem helt ned i basalcellelaget.

2022
Lanserer Expert Lab, et komplett 

utvalg av innovative cosmeceuti-

cals som oppnår stor effektivitet 

innen medisinsk-estetiske 

prosedyrer.

Selskapet setter av mye penger til innovasjon.
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Germaine de Capuccini klinger 
fransk, men er et stort og luksuriøst 
hudpleiemerke fra Spania. Nå kan vi 
bli kjent med det omfattende pro-
duktsortimentet her til lands.

Tekst: Kristine Rødland

Merket lanseres i Norge av Dermalys AS, som 
drives av spansk-norske Elena Puig Syversen. 
Med på laget som salgs- og markedsdirektør 
har hun også lillesøsteren Eva Puig Syver-
sen, som har jobbet de siste ti årene med 
næringsutvikling ved den norske ambassaden 
i Madrid. De holder til på Fornebu utenfor 
Oslo, der de bygger opp et nytt team, og har 
nylig flyttet inn i nye kontorer ved Telenor 
Arena. 

– Jeg har vært i skjønnhetsbransjen siden jeg 
var 20 år, da jeg åpnet en Body Shop-butikk i 
Alicante. Etter hvert åpnet jeg flere salonger 
i Spania, hvor jeg blant annet jobbet med 
Germaine de Capuccini, så jeg kjenner både 
hudpleieindustrien og merket godt. 

Jeg kom til Norge for rundt ti år siden, og 
etablerte agenturselskapet Dermalys i 2017. 
Vi distribuerer også YUMI Lashes, men 
fokuserer nå mest på å lansere Germaine de 
Capuccini i norske spa- og hudpleiesalonger, 
forteller Elena Puig Syversen.

Germaine de Capuccini har mer enn 50 
års erfaring innen profesjonell hudpleie, og 
legger stor vekt på profesjonalitet, innovasjon 
og sosialt engasjement. Merket er markeds-
ledende i salonger i mer enn 80 land fordelt 
på fem kontinenter, og finnes totalt i mer enn 
20 000 skjønnhetssalonger og hotell-spa. Det 
har egen fabrikk og laboratorium i Alicante-
området, og kontorer i både Barcelona og 
Madrid. 

– Germaine de Capuccini setter av mye 
penger til innovasjon, og har kjøpt opp et 
patent på en nanopolymer kalt HLG. Den 
tillater en vedvarende frigjøring av aktive 
hudpleieingredienser og hjelper dem helt ned 
i basalcellelaget. 

Dette leveringssystemet brukes for eksem-
pel i deres C-vitamin-kremer, som da kan 
inneholde 10 prosent rent C-vitamin uten å 
irritere huden – noe som ellers kan skje når de 
aktive virkestoffene blir liggende på hudover-
flaten, forteller Elena Puig Syversen.

Merket ble etablert i 1964 av Carmen 
Vidal. Hun var født i Algerie i 1915 av 
spanske foreldre, og var i perioder bosatt i 
Paris, der hun fikk kunnskap om kosmetiske 
teknikker. Hun giftet seg med en mann fra 
Alicante, og flyttet etter hvert dit for å eta-
blere selskapet sitt. 

– Hun var en kvinne på 50 år da hun startet 
opp som entreprenør, og visste allerede fra 
begynnelsen at hun ville satse internasjonalt. 
Germaine er en fransk vri på navnet Carmen, 
mens Capuccini er inspirert av Capucine, 
som var en populær fransk skuespillerinne og 
modell på 60-tallet. Jeg er imponert av at hun 
startet dette i Spania i Franco-tiden. Hun var 
også veldig opptatt av kvinnesak, og ønsket 
flere kvinner i lederstillinger, slik at det ble en 
god balanse. Videre var hun den første som 
introduserte blindeskrift på alt av emballasje, 
forteller Elena Puig Syversen. 

Hun legger til at Germaine de Capuccini 
ikke lenger er et familieselskap, men eies av to 
store fond. Likevel har de beholdt mange av 
verdiene fra gammelt av, og det er bestemt at 
fabrikken fortsatt skal være i Alicante. 

– Sortimentet er stort, og omfatter produk-
ter til ansikt, kropp og spa, samt apparater og 
maskiner. Protokollene er tilrettelagt for å 
gi resultater, men de glemmer aldri velvære-
aspektet. Merkets ambassadør er Eugenia 
Silva, som er en kjent modell fra Spania, sier 
hun.

KOSMETIKKGIGANT 
KOMMER TIL NORGE

Carmen Vidal grunnla Germaine de Capuccini i 
Spania i 1964.

Elena Puig Syversen fra agenturselskapet Dermalys 
lanserer merket i Norge. 
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Det spanske merket Selvert Thermal, 
med hovedkontor og fabrikk i Barce-
lona, har vært på markedet i mer enn 
45 år. Nå lanseres det i Norge.

Tekst: Kristine Rødland

En sentral person i historien om Selvert 
Thermal i Norge er Paula Andrea Baena Gil, 
som driver salongen Skjønnhet & Velvære i 
Helsehuset på Stord. Der tilbyr hun og tre 
ansatte ikke bare hudpleie, men også manikyr, 
vippeløft, vippeextensions og terapeutisk 
massasje. 

– Paula har sin faglige bakgrunn fra spa-
hotellet Bon Alba i Alicante, og derfra hadde 
hun god kjennskap til Selvert Thermal før hun 

flyttet til Norge i 2013. Produktene har blitt 
benyttet i behandlingene ved Skjønnhet & 
Velvære siden 2016. Fordi de ikke har vært til-
gjengelige i det norske markedet, har de vært 
tatt inn fra Spania privat. Selvert Thermal er 
representert i mange land, og på verdensbasis 
er det rundt 12 000 spa som benytter seg 
av produktene, forteller Thorbjørn Nilsen 
fra Nordic Aesthetics Distribution AS, som 
lanserer Selvert Thermal i Norge. 

– Produktenes kvaliteter er udiskutable, 
og varemerket har solide andeler på verdens-
basis. Hvorfor Selvert Thermal ikke har vært 
representert i Norge, er ikke godt å si. Det tok 
imidlertid ikke lang tid å overbevise modersel-
skapet Idesco om at Norge kan være et mulig 
marked, og vi er sikre på at hudpleieklinikker 
og salonger lar seg overbevise så snart de får 

prøvd produktene og behandlingsprogram-
mene, fortsetter Thorbjørn Nilsen.

Han har nylig vært i Barcelona for å besøke 
hovedkontoret og fabrikken, og inntrykket er 
utelukkende godt.

– Selskapet viser full kontroll på alt fra 
R&D til produksjon og distribusjon. Det er 
åpenbart at dette er et selskap som brenner for 
å gjøre god kosmetikk tilgjengelig for alle! At 
selskapet har eksistert og vokst over snart fem 
tiår, vitner dessuten om at dette er en seriøs 
aktør.

Det er et kjennemerke ved Selvert Thermal 
at de bruker mineralrikt termisk kildevann fra 
Pyreneene og de sveitsiske alpene i produk-
sjonen sin. Sortimentet er omfattende, og 
det er gode produktlinjer som er tilpasset alle 

HUDPLEIE MED TERMISK VANN

Sortimentet er omfattende, og inkluderer både 
behandlingsprodukter og salgsprodukter.
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Nytt distribusjonsselskap
Nordic Aesthetics Distribution ble etablert i 2021 for å søke etter, teste og introdusere gode 

produkter som ennå ikke er representert i Norge. Selskapet har tre fokusområder: 

Medisinsk estetikk, kosmetikk og apparat-teknologi. 

– Først inn i sortimentet var Kadela fillers og Bella Damas serie med revitaliserende cocktails 

til bruk ved mesoterapi. Spesielt mesoterapi-produktene har vist seg gode og effektive. 

Selskapet har også andre produkter i porteføljen, for eksempel for intimbleking og PRP, 

og vil også etter hvert introdusere behandlingsapparater. 

– I første omgang tilbyr vi Collagenizer fra Medical Entrepreneurs, og vi søker også 

aktivt etter gode produsenter av blant annet hårfjerningslasere og diatermi-apparater. 

Men, denne høsten fokuserer vi på å introdusere Selvert Thermals hudpleielinjer til 

norske klinikker, salonger og forbrukere, sier Thorbjørn Nilsen. 
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hudtyper og hudtilstander, sier han.

Selvert Thermal og Idesco har egne 
laboratorier for forskning og utvikling, og 
samarbeider i tillegg med andre ledende forsk-
ningsmiljøer innenfor kosmetikk. 

– Dette sikrer utviklingen av gode produk-
ter, som når de lanseres i markedet er trygge 
og har dokumentert effekt. 

Nordic Aesthetics Distribution vil, sammen 
med produktene, også formidle Selvert 
Thermal sine egne behandlingsprosedyrer. 
Det vil si at de klinikker og salonger som 
velger behandlingspakker, vil få veiledning om 
hvordan produktene kan og bør benyttes. 

– Det finnes også et eget opplæringssystem 
som vi vil tilpasse det norske markedet. Etter 
hvert ønsker vi dessuten å bygge opp et nett-
verk av ambassadører som kan videreformidle 
kunnskapen i form av kursing og oppfølging 
på regionale nivåer. Vi legger imidlertid ingen 
føringer på omsetning for kundene. De kan 
få tilbud om pakker hvis de ønsker det, men 
kan også kjøpe ett og ett produkt, forklarer 
Thorbjørn Nilsen.  

Paula Andrea Baena Gil driver salongen Skjønnhet & 
Velvære på Stord, og har vært en pådriver for å få Selvert 

Thermal til Norge.
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Kristina Dunn er grunnlegger av 
RUA Nordic Beauty, og lanserte 
nylig sitt tredje produkt – en mul-
tifunksjonell og naturlig renseolje.

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Hanne Moe og Malin Westermann

De første to produktene ble lansert i mai 
2020, men da under navnet Rue Botanics. 
Kristina Dunn forteller at et navneskifte 
tvang seg frem på grunn av varemerke-
problemer, men at hun nå er godt fornøyd 
med hvordan alt har falt på plass.

Aksenten er amerikansk, hun kommer 
opprinnelig fra Minnesota og Los Angeles, 
men flyttet til Norge på grunn av et kjærlig-
hetsforhold. Hun har sin bakgrunn innen 
mote og design, og jobber også mye som 
DJ. Men naturlig hudpleie viste seg å bli en 
lidenskap, og hun har gått grundig til verks 
for å lære faget.

– Jeg har utdannet meg innen produkt-
formulering, og har blant annet tatt tre 
diplomer hos Formula Botanica, som er en 
nettbasert skole. Det er fint å se at interes-
sen for naturlig hudpleie vokser. Jeg har 
ingenting imot konvensjonelle produkter, 
men vil ikke ha syntetiske ingredienser hos 
meg. Jeg vil vite at tingene jeg bruker er 
trygge for meg og for øko-systemet vårt. 

Kristina liker å leke med teksturer, 
skape konsistenser som gir en god følelse på 
huden. De første to produktene hun formu-
lerte – Soothe Softening Serum og Hydrate 
Elixir – komplementerer hverandre og 
brukes gjerne sammen. 

Produktene selges gjennom egen nettbu-
tikk, hos Studio C, som er en klinikk i Oslo 
for helhetlig hudpleie, samt hos JF Curated 
i Prinsens gate. De distribueres også til 
Kina, Tyskland, Finland, Sveits og USA. 

Kristina lager alt selv, i små partier, i sitt 
laboratorium i Oslo. Men skal virksomhe-
ten skaleres opp, må hun også finne andre 
norske produsenter hun kan samarbeide 
med. 

– Det er en læringsprosess, og jeg er i 
gang. Jeg har tatt patent på varemerket i alle 
markeder vi er i, og finansierer dette selv. 
Jeg bruker nordiske ingredienser, som for 
eksempel tang fra Træna. At produktene er 
bærekraftige, er også viktig. Emballasjen er 
i FSC-sertifisert papir, fargestoffet i blekket 
er ufarlig, og etiketten har et plantebasert 
laminat. I fremtiden skal det også være 
refiller på alt. 

Jeg har tidligere vært frivillig for Green-
peace, og er en aktivist som alltid har vært 
opptatt av å hjelpe verden å bli bedre. Det 
er i blodet mitt, forteller hun.

HÅNDLAGET I OSLO

Kristina Dunn er glad i den minimalistiske og 
tidløse stilen som forbindes med Skandinavia. 

Produktet finnes også som refill, så man kan g jenbruke pumpen. 

Sisi Hansen-King fra Studio C 
demonstrerer Gua Sha. 

Nye Remove Multi-Use Cleanser kan 
brukes som rens, sminkefjerner og maske.
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@kerstinflorianswe /kerstinflorianhudvard

www.kerstinflorian.no

NATURLIGE INGREDIENSER. AVANSERTE FORMULERINGER. FANTASTISKE RESULTATER.

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

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

Inspirert av naturen

Gjennom fokus på verdens legende ressurser henter vi inspirasjon fra naturen og den 
rikholdige europeiske spatradisjonen, supplert med ny forskning og moderne teknologi.

Innovative behandlinger

Med en holistisk tilnærming til velvære kombineres klassiske og nye spabehandlinger 
med helsebringende produkter, inspirert av at ytre skjønnhet gjenspeiler indre helse.

Unike produkter

Naturlige, økologiske og plantebaserte ingredienser med produkter for alle hudtyper  
og behov. Opplev produkter som gjør en forskjell!

Kerstin Florian



� TREND

STORSLÅTT 
JULEVINDU 

Christian Dior Parfums samarbeider med Steen & 
Strøm om julens dekorative vindusutstilling. 

Varemagasinet har for mange blitt et symbol på 
jul i Oslo, og med årets julevindu vil de skape min-
ner for nye generasjoner. 

Det er første gang Steen & Strøm samarbeider 
med et varemerke i forbindelse med julemarkerin-
gen. Dior har tidligere vist sine storslåtte juleutstil-
linger på blant annet Harrods i London.

SPANSK FIESTA
Diors Cruise-kolleksjon for 2023 ble vist i spektakulære omgivelser i Sevilla, og har et umis-

kjennelig spansk preg. Makeupen er bygget opp rundt en intens «smoky eye», der mørke 
øyeskygger nesten går i ett med skyggen fra hattebremmen. Noe for sesongens fester?

Foto: Oliver Rose/Christian Dior Parfums
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ANNONSØRINNHOLD

Trenger du f-gass til laserutstyret? Da 
må du enten sende en søknad hvert 
år for å få tillatelse til å importere eller 
så må du kjøpe fra norske importører 
som har fått importtillatelse fra Miljø-
direktoratet. 

F-gasser er sterke klimagasser

Fluorholdige gasser (f-gasser eller 
HFK-gasser) er sterke klimagasser 
som bidrar til global oppvarming. Opp-
varmingspotensial er opptil 25 000 
ganger større enn karbondioksid (CO2). 
F-gassene brukes i ulike produkter og 
applikasjoner, blant annet i varmepum-
per, kjøleanlegg, men også i laserut-
styr for estetisk behandling. 
F-gasser er menneskeskapte gasser 
som skiller seg fra de andre klimagas-
sene. De er produkter eller forurens-
ninger fra industriprosesser, og finnes 
ikke naturlig i atmosfæren. 
F-gasser brukes ofte som erstatning 
for ozonreduserende stoffer, fordi de 
ikke skader ozonlaget, men de har 
sterke negative effekter på klima.

F-gass brukes i  
laserbehandlingsutstyr

Lekkasjer og utslipp ved bruk av utstyr 
med f-gasser er den største kilden til 
utslipp av f-gasser. På grunn av den 
sterke klimaeffekten disse gassene 
har er det beregnet at disse utslippene 
utgjør omtrent 2 prosent av Norges kli-
magassutslipp.
Miljødirektoratet har erfart at hudpleie-
klinikker selv importerer HFK-gass i 
flasker (bulk) til bruk sammen med 
laserbehandlingsutstyr. HFK-gassen 

brukes da som et kryogen for effek-
tiv avkjøling av huden under laserbe-
handlingen. 

Man trenger tillatelse fra Miljø-
direktoratet for import av HFK

All import og eksport av HFK krever til-
latelse – også import og eksport fra og 
til EU-land. Som importør av HFK i bulk 
trenger man tillatelse fra Miljødirekto-
ratet. Det går fram av Produktforskrif-
tens kapittel 6a-2. 
Vi gir tillatelsen for ett år om gangen. 
Vi gir ikke slike tillatelser fortløpende 
fordi det er begrensninger på hvor 
mye som kan importeres per år. Miljø-
direktoratet samler alle søknadene og 
tildeler innenfor rammen av importkvo-
ter. Import og eksport av utstyr med 
f-gasser trenger ikke tillatelse. 

Behov for ny f-gass til laserutstyret 
og vurderer å importere selv?

Søknadsfrist 15. oktober året 
før importen skal skje

Virksomheter som ønsker å importere 
HFK i bulk, må søke Miljødirektoratet om 
dette innen 15. oktober året før impor-
ten skal skje. Miljødirektoratet vil tildele 
importtillatelsene innen 30. november.

Søknaden skal bestå av:

█  et kort oversendelsesbrev/-epost 
hvor dere bekrefter at firmaet søker 
om import av HFK-gasser, inkludert 
firmaets adresse og kontaktperson.

█  søknadsskjema og rapport om impor-
tert HFK i bulk i perioden 2015 - 2017

 Søknaden sendes Miljødirektoratet på 
e-post til post@miljodir.no. Søknads-
skjemaet finnes på Miljødirektoratet sin 
hjemmeside www.miljodirektoratet.no/
ansvarsomrader/klima/for-naringsliv/f-
gasser/importere-og-eksportere-hfk/. 
På nettsiden finner man også veiled-
ning om import og eksport av HFK.

Dersom du ikke har søkt 
om importtillatelse

Dersom du ikke har søkt om import-
tillatelse innen fristen, må du kjøpe 
inn f-gasser fra norske virksomheter 
som har fått importtillatelse. Listen 
over disse importørene finner du her: 
www.miljodirektoratet.no/ansvarsom-
rader/klima/for-naringsliv/f-gasser/
importere-og-eksportere-hfk/.
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Sunn rødalge
«Sea moss», også kjent som Chon-
drus crispus, krusflik eller irsk mose, 
er en rødalge som inneholder en rekke 
vitaminer og mineraler. Mange på 
TikTok spiser eller tilsetter én spiseskje 
av denne algen i maten, for å friske opp 
huden og oppnå en naturlig glød.

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

Byredo parfyme
Parfymene til Byredo lukter ikke bare godt, men 
ser også fantastiske ut. Dette er mye av grunnen 
til at de har blitt populære blant de unge. De pas-
ser helt perfekt til Clean girl-estetikken, som har 
blitt et fenomen på TikTok.

Glitrende hud
Vampyr-hud har blitt en stor greie på TikTok denne høsten. 
Det er en kombinasjon av foundation og glitter som gir 
en subtil glød i huden. Effekten kan minne om huden til 
vampyren Edward Cullen i TV-serien «Twilight».

Batikk-look
Tie-dye makeup er en teknikk som har 
spredt seg vilt denne høsten blant make-
upartister. Det ser komplisert ut, men er 
så enkelt som å dekke en Beautyblender 
med plastfolie, dyppe i farget hudsminke 
og deretter stemple det på øyelokket.

Sminke på TikTok inspirert av tie-dye.

Magisk maskara
Essence Lash Princess koster bare 50 
kroner, men har gått viralt på TikTok i 
det siste, og er en maskara du definitivt 
bør prøve!

Chondrus crispus.

Den glitrende vampyren Edward Cullen fra «Twilight».

Byredo sine parfymer slår an 
blant de unge.

Essence Lash Princess False 
Lash Effect Mascara.
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PRO Green Mask - 7 Acid Natural 
Chemical Peel

o 100% naturlig

o 95% økologisk

o Probiotisk

o Vegansk

o 5.5% kraftige BHA og AHA syrer

o Vitamin C

o Bio-retinol

o Hyaluronsyre

o Fransk grønn leire

Vi har utviklet en formuleringsmetode 
hvor fruktsyrene, probiotika 
og C-vitamin er kapslet inn i 
fettmolekylene. På denne måten har 
masken den nødvendige lave pH-
verdien for at syrene skal fungere 
optimalt - men beskytter samtidig 
huden ved hjelp av det høye 
oljeinnholdet.

Pro Green Mask virker hudfornyende, 
passer alle hudtyper og gir ingen 
nedetid. Masken er en spesialmaske 
kun til bruk for hudpleieterapeauter i 
salongbehandling. 

Marina Miracle ble kåret til 
Skandinavias beste naturlige / 
økologiske hudpleiemerke - 2022 i den 
prestisjetunge «The Beauty Shortlist 
Awards». 

Bli 
forhandler 

i dag!
Gå til marinamiracle.no
eller skann QR koden

MADE IN
NORWAY

PROBIOTICNATURAL
SCIENCE

MARINA MIRACLE AS
940 21 900 | INFO@MARINAMIRACLE.COM | MARINAMIRACLE.NO

Skann QR koden for å
motta mer informasjon om hva vi tilbyr

MADE IN
NORWAY

PROBIOTICNATURAL
SCIENCE
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Den kjente, norske modellen Sophia 
Lie har tatt steget inn i velværebran-
sjen med et hett og infrarødt kon-
sept.

Tekst: Kristine Rødland

Da Sophia Lie startet HEAT i Stockholm i 
2018, var det med stor sannsynlighet Skandi-
navias første infrarøde sauna-studio. 

Konseptet har siden åpningen vært en suk-
sess, og Sophia har også nå kommet med sitt 
første retail-produkt, HEAT Infrared Sauna 
Blanket. Det er utviklet og produsert i Sør-
Korea, som er langt fremme når det gjelder 
beauty- og helse-tech, og gir folk muligheten 
til å oppnå fordelene ved infrarød sauna – 
hvor som helst og når som helst. 

Hva er bakgrunnen for at du lanserte HEAT i 
Stockholm?

– Jeg ble hekta på infrarød badstue da jeg 
bodde i New York og jobbet fulltid som 
fashion-modell. Det var et viktig hjelpemid-
del for å komme over jetlag og bli klar for å stå 
foran kamera. 

Da jeg senere opplevde symptomer på 
utbrenthet etter ti år med non-stop reising, 
lærte jeg at IR-badstue ikke bare er bra for 
utseende, stressmestring, smertelindring, 
detox og at det gir en boost av energi, men 
også at det virker mot utbrenthet. 

Da jeg flyttet tilbake til Skandinavia, 
bestemte jeg meg for å starte HEAT for å 
dele de magiske fordelene en fullspektret IR-
badstue kan gi. HEAT-konseptet har utviklet 
seg mye de siste årene, og har nå blitt en 
«biohacker lounge» med behandlinger som 
lymfedrenasje, LPG-massasje, «compression 
therapy», kryoterapi og behandlinger med 
LED-lys. 

 
Hva er fordelene med infrarød sauna, og hvor-
dan skiller det seg fra vanlig sauna?

– Vanlig badstue varmer opp luften, som 
dermed må være veldig varm for å få deg til 
å svette gjennom dine ytre hudlag, mens en 
IR-badstue er laget av lys som penetrerer 
kroppen, og varmer deg opp fra innsiden og 
ut. Det tar lenger tid før du begynner å svette, 
men svetten kommer mye dypere fra, og du 
kan sitte der og svette mye mer, og mye lenger. 

 
Hvorfor har du laget HEAT Infrared Sauna 
Blanket? 

– Fordi vi ønsket å skape et kvalitetsmessig 
«HEAT at Home»-produkt. Vi ville lage 
noe som er enkelt å bruke, der man kan ligge 
ned og slappe ordentlig av, samtidig som man 
får en «full body detox treatment», og da ble 
det HEAT Infrared Sauna Blanket som krys-
set av alle boksene. 

Vi har brukt lang tid på å ta frem et kvali-
tetsprodukt. Teppet er lett å bruke, non-toxic 
og passer for alle. Det er utstyrt med medisin-
ske magneter som er bra for blodsirkulasjo-
nen, og en femsteins-kombinasjon med blant 
annet turmalin og ametyst, som er bra for å 
fordele jevnt de infrarøde bølgene. 

Vi har i tillegg utviklet en kolleksjon med 
magiske tilleggsprodukter, som en non-toxic 

Sophia Lie har også planer om å ta sitt infrarøde 
HEAT-konsept til Oslo.

BADSTUE FOR 
KROPP OG SJEL

HEAT Infrared Sauna Blanket skal g jøre det mulig å g jenskape badstue-opplevelsen hjemme.
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rensespray og et pute- og lakensett til å bruke 
inni teppet. Det er super-absorberende, og 
gjør både opplevelsen og rengjøringen etter 
bruk mer strømlinjeformet og enkel.  

 
Er det kun privatpersoner som er i målgrup-
pen, eller kan det også være aktuelt å selge dette 
B2B?

– Egentlig var det kun privatpersoner som 
var i målgruppen, men det har nå kommet en 
del forespørsler om å videreselge produktet, så 

vi har valgt å ha noen eksklusive partnere som 
selger teppet i butikk. 

Det har også blitt tatt inn på noen av 
Stockholms ledende femstjerners hoteller, 
og skal brukes som en romservice når folk er 
slitne, og bare vil slappe av på rommet med en 
infrarød detox-behandling. 

Produktpakke med teppe, 
rensespray og pute- og lakensett.

– Jeg ble hekta på infrarød badstue da jeg jobbet fulltid som fashion-modell i New York, forteller Sophia Lie.
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SPÅR RASK VEKST
Totalmarkedet for kosmetikkpro-
dukter øker, tross urolige tider, viser 
ferske tall fra Kosmetikkleverandø-
renes forening (KLF). Bransjen har 
historisk sett vist seg motstandsdyk-
tig mot kriser.  

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Dreamstime og Pexels

– 2021 har vært nok et godt år for bransjen, 
og vi bør absolutt slå oss på brystet og feire, 
sier Andreas Aaserud, Country Leader og 
Nordic Sales Director i L’Oréal Norge. Han 
presenterte ferske markedstall på vegne av 
Kosmetikkleverandørenes forening under det 
årlige Fagforum i oktober.

– Det er deilig å være i en bransje som har 
vekst. Vi skal være stolte av hva vi har fått til. 

Totalmarkedet har vokst med cirka 10 
prosent, fra 14,3 milliarder kroner i 2020 til 
15,8 milliarder kroner i 2021. 

Når vi ser på de ulike salgskanalene, har det 
vært en voldsom vekst i faghandelen og en 
dipp i dagligvare, grunnet stor vekst året før. 
Veksten i kanalen «diverse andre» er drevet 
av Normal, som har blitt en stor kosmetikk-
destinasjon for norske shoppere. Rusta og 
Europris vokste også godt under pandemien. 
Samtidig er det mye vekst i hudpleiesalonger, 
og det blir det også fremover, med eller uten 
fokus på kvinnehelse, sier Andreas Aaserud 
med et smil. 

Grensehandelen er «back in business» 
etter to ekstremt magre år. Taxfree har også 
gjort et gradvis comeback, og ligger nå på 70 
til 80 prosent av nivået for 2019. 

– Mange har nå oppdaget at det går an 
å handle «prestige beauty» i nærmiljøet. 
Duftkategorien har for eksempel økt med 13 
prosent, og det på toppen av en 40 prosent 
økning i fjor! Stadig flere ønsker å ha en duft-
garderobe, og det er nøkkelen til vekst. Vi har 
alle mer enn ett plagg i garderoben, men ikke 
alle har mer enn én duft.

Hudpleiekategorien vokser også med 13 
prosent, men med så mye fart som det er i 
dette markedet om dagen, synes Aaserud 
det nesten er overraskende at ikke veksten er 
større. 

– Under pandemien har det vært et stort 
fokus på velvære og mental helse, og hudpleie 

kan knyttes opp mot det. Vi ser en minus på 
omsetningen av solprodukter, men det er kan-
skje fordi vi hadde en absurd vekst i fjor, når 
folk kun handlet dette i Norge, bemerker han.

Makeupkategorien øker også, og det på 
toppen av en veldig god vekst året før. 

– Vi hadde mye hjemmekontor, mye «mas-
kne» og lite fest, og likevel klarte vi å få til en 
økning i makeupsalget på 10 prosent! Jeg er 
spent på utviklingen fremover. 

Når det gjelder hår, ser vi vanvittig sterke 
tall, og jeg tror det er en forsmak på hva vi 
har i vente. I L’Oréal snakker vi nå mye om 
«skinification of hair», med eksempelvis 
hyaluronsyre til hodebunnen. Det gir store 
muligheter for vår bransje. 

Mange velger slike produkter i stedet for 

dyre behandlinger i salong, og frisørene 
begynner å merke at det blir trangere tider. 
Omsetningen går opp fordi mange salonger 
har økt prisene sine, men vi ser at varesalg 
og antall besøk går ned. Dyre ting er gjerne 
det folk kutter ned på når de må redusere 
utgiftene sine, så hva skjer videre? Det kan bli 
«trouble in paradise», bemerker Aaserud. 

Heldigvis har beautybransjen historisk 
sett vist seg motstandsdyktig mot kriser, og 
Aaserud spår rask vekst også i de neste årene, 
tross inflasjon. 

– Beauty er tett knyttet opp mot velvære, og 
hva trenger man vel mer i tider som dette, enn 
å føle seg bedre og få kontroll på sin mentale 
helse? Analyser viser også at etterspørselen 
etter bransjens produkter påvirkes lite av 

� BUTIKK

98 % av pasienter med hudproblemer sier 
at det påvirker deres mentale helse

Selv om folk begynner å kjøpe billigere 
produkter, kan man jobbe for at handle-
kurven fortsatt holder seg stor. 

38 | KOSMETIKK 4 2022



«Skinification of hair» er en trend som gir store 
muligheter for bransjen.

prisøkninger.
Aaserud påpeker at mangfold blir et 

viktig stikkord fremover, både når det 
gjelder etnisitet og alder. 

– Innen 2030 kommer hele 50 prosent 
av Europas innbyggere til å være 60 
pluss. Vi kommer til å få en diger voksen 
målgruppe, så det gjelder å henge med i 
svingene. 

Den unge generasjonen, Gen Z, krever 
også sitt, og boikotter brands over en lav 
sko hvis de ikke innehar den standarden 
som forventes. 

– Produktene må også passe til en større 
variasjon i befolkningen enn vi er vant til. 
I Norge i 2022 er 13 prosent født i utlan-
det, og andelen øker. Den grønne bølgen 
fosser også frem, og mange synes nå det 
er en selvfølge at ting skal være grønt og 
bærekraftig. Og faktisk vokser det i tillegg 
frem en mottrend, som handler om at 
kjemi også er OK. At noe er naturlig, 
betyr ikke alltid at det er bra for oss, 
påpeker Aaserud.

Forbrukerne vil unne seg, men de vil 
også ha verdi for pengene. Dupes, som er 
tilnærmede duplikater av kjente produk-
ter til lavere pris, er derfor populære blant 
mange. 

– Dupes er enormt stort i de fleste 
sosiale medier, og kan bli enda viktigere 
nå når folk får mindre penger mellom 
hendene. Likevel skal vi ikke være redde 
for at alle vil «trade ned», for det vil 
fortsatt være mange som har råd til dyrere 
produkter. Vi får heller prøve å «trade 
opp» de som kan unne seg mer luksus. 
Selv om ett og ett produkt muligens blir 
billigere når folk velger å kjøpe rimeligere 
varer, får vi jobbe for at handlekurven 
fortsatt holder seg stor. 

Vi må passe på at folk får det de vil ha, 
og helst i går! Når det er så tidsbesparende 
og lettvint å handle på nettet, må det 
også være moro å handle i butikken. Det 
gjelder å se mulighetene i de krisene som 
kommer, oppfordrer Andreas Aaserud.

Kategorier 2021

Hudpleie: 3 420 mill. (+ 12,5 %)

Solpleie: 750 mill. (- 3,8 %)

Hårpleie: 3 600 mill. (+ 18,4 %)

Makeup: 3 000 mill. (+ 9,9 %)

Duft: 1 250 mill. (+ 12,6 %)

Hygiene: 2 800 mill. (+ 2 %)

TOTALT: 15 800 mill.

Kilde: Kosmetikkleverandørenes forening (KLF)

Kanaler 2021

Faghandel: 5 230 mill. (+ 7 %)

Dagligvare: 2 530 mill. (- 10 %)

Apotek: 2 015 mill. (+ 12 %)

Online/direktesalg: 2 945 mill. (+ 30 %)

Hudpleiesalonger: 460 mill. (+ 5 %)

Frisørsalonger: 1 085 mill. (+ 11 %)

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

1 090 mill. (+ 34 %)

TOTALT: 15 800 mill.

Salget av makeup-produkter økte med 10 prosent i 2021.
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� BUTIKK

– Kosmetikkbutikkenes omsetning 
økte kraftig i 2021, og bransjen har 
i sum gjort det godt under pande-
mien. Men mørke skyer truer, sier 
Knut Erik Rekdal, analyseansvarlig i 
NHO Service og Handel.

Tekst: Kristine Rødland 

Foto: Pexels

Ser man bort fra nedgangen i taxfree-marke-
det, økte salget av kosmetikk sterkt gjennom 
pandemien. 

– Omsetningen økte kraftig i 2021 for de 
fleste kjeder og aktører. Bransjen har også 
klart å tjene gode penger, for fortjeneste-
marginen har økt. Vi så en kraftig marg-
inforbedring det første året i pandemien. 
Lønnsomhetsforbedringen drives av hele 
bransjen, og ikke bare enkeltaktører. I 2022 
blir veksten også veldig sterk, når flytrafikken 
og taxfree-salget tar seg opp igjen, sier Knut 
Erik Rekdal.

Han presenterte utviklingen i handelen og 
kosmetikkbransjen i Norge under Fagforum, 
som ble arrangert av Kosmetikkleverandøre-
nes forening 10. oktober. 

De ferske tallene viser at nordmenn de to 
seneste årene har kjøpt mer varer enn nor-
malt. I 2021 økte nordmenns varekjøp med 
4,7 prosent. 

– Vi legger fortsatt igjen ni av ti kroner 
i fysiske butikker, men netthandelskana-
lene har den sterkeste veksten. Den norske 
netthandelen utvikler seg bra, og de norske 
nettbutikkene vokser nå mer enn de utenland-
ske, slik at «gapet» mellom dem tettes igjen, 
sier Rekdal.

Varehandelen har hatt en vekst over snitt 
i pandemitiden. Mange av vekstvinnerne 
i pandemiens første år 2020, falt tilbake i 
2021. Det gjelder for eksempel bransjer som 
vin og brennevin, kjøkkenutstyr, møbler og 
elektronikk. 

– Kosmetikk ble derimot en vinner i det 
andre pandemiåret, selv med en nedgang i 
taxfree-handelen, og i august 2022 er vekst-
vinneren kosmetikk!

Rekdal forteller at veksten i netthandelen 
har svingt i takt med smittetallene, og at 
kosmetikk er blant de varene som handles 
aller mest på nett. 

– Vi flytter penger fra de fysiske butik-
kene til nett, og som en konsekvens blir det 
stadig færre butikker i Norge. Likevel er ikke 
nedgangen like stor i alle bransjer og i alle 
fylker, og for apotek og butikker med bredt 
vareutvalg ser vi en stor vekst i antall butikker. 
Kosmetikkbutikker øker til dels også i antall, 
sier han.

Det nye som skjer nå, er at konsumet flyt-
tes mer mot tjenester som ikke kunne kjøpes 
under pandemien. Veksten i varehandelen 
faller da tilbake. 

– Vi skrur i 2022 forbruket mer mot tjenes-
ter, etter å ha hatt et stort fokus på varehandel 
under pandemien. Nå går vi også mørkere 
tider i møte, noe som gir nye utfordringer for 
varehandelen. Med kraftig vekst i prisene på 
strøm, bensin og transport, får vi mindre igjen 
for hver krone vi bruker i butikkene. 

Krig og renter skaper usikkerhet. En annen 
x-faktor er Kina, som er den viktigste kilden 
til varer i Norge. Skjer det noe med importen 
derfra, vil det få betydning. 

– Forbrukerne har blitt mer pessimistiske, 

og det rammer gjerne det som oppfattes som 
dyrt, som for eksempel reiser. Flere pessimis-
ter har det også blitt blant bedriftene. Etter 
en periode med sterk vekst i varekonsumet, 
er vi nå på vei tilbake mot det mer normale i 
varehandelen. Mørke skyer på himmelen vil 
gi en svakere markedsutvikling, oppsummerer 
Knut Erik Rekdal.

KONSUMET FLYTTES 
NÅ MOT TJENESTER

Hva vil forbrukerne 
prioritere?

– Covid har forsterket forskjellene mellom folk. De som for eksempel 

spiste sunt og trente mye før pandemien, gjør mer av dette nå, og 

omvendt. Det fører til en veldig polarisering i samfunnet, sier rådgiver 

og ekspert på retail Erik Fagerlid. 

Han mener at forbrukeradferden kan la seg påvirke, og oppfordrer 

handelen og leverandørene til å tenke nøye gjennom hvordan de vil 

segmentere markedet i tiden fremover.

– Når kjøpekraften blir dårligere, må mange prioritere hardere. Vi kan 

tenke oss en løk, innerst i den finner vi helt nødvendige varer som mat, 

tannbørste og underbukse. Hvor er deres varer i denne løken? Image er 

kanskje det som scorer høyest i forhold til prioriteringer, bemerker han.

Omsetningen falt i 2020 på 
grunn av nedgangen i taxfree-

markedet, for så å øke kraftig 
i 2021 for de fleste kjeder og 

aktører. 

Nordmenn har de to seneste årene kjøpt mer varer 
enn normalt, men dette er nå i ferd med å snu. 
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Tilby beauty-serien 
EXO LAB i din 
klinikk
Vild Nord® EXO LAB-serien eksklusivt i hud- og 
skjønnhetsklinikker. EXO LAB skjønnhetstilskudd 
inneholder hydrolyserte marine collagenpeptider 
med nøye utvalgte vitaminer og mineraler som 
støtter skjønnhet innenfra. 

SOFT, GLOW og CARE
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 -  Stortingsgata 22 - 0161 Oslo
Tlf. +45 305 04 547 · 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



� BUTIKK

2021 var et sterkt år for KICKS i 
hele Norden, med en rekordomset-
ning på over 3,6 milliarder kroner og 
styrket lønnsomhet. I 2022 fortsetter 
KICKS e-handel å ta markedsande-
ler, samtidig som butikkene viser en 
god salgsøkning.

Tross økt konkurranse, samt at mer enn halv-
parten av butikkene i Norge var stengt våren 
2021 på grunn av lokale restriksjoner, har 
KICKS klart å forsvare lederposisjonen blant 
skjønnhetskjedene her til lands. 

Et stort fokus er å kontinuerlig videreutvikle 
bedriftens omnikanaltilbud, styrke kunde-
opplevelsen og ta servicen til det neste nivå. 
Kjedens administrerende direktør, Freddy 
Sobin, deler her noe av hemmeligheten bak 
suksessen. 

Hvilke kloke grep har KICKS g jort for å få 
rekordomsetning og styrket lønnsomhet i 2021?

– 2021 bød på betydelige svingninger 
i kundemønsteret. Ved inngangen til året 
hadde vi en rekordsterk e-handel, mens vi på 
høsten så et kanalskifte med en sterk retur til 
butikk. Gjennom effektive prosesser og en 
lydhør og dynamisk bedriftskultur har vi raskt 
kunnet tilpasse vår drift til kundenes bevegel-
ser mellom ulike kanaler, noe som har vært en 
medvirkende årsak til våre sterke resultater. 

En annen nøkkelfaktor er at vi har jobbet 
for å styrke KICKS som destinasjon og 
merkevare, blant annet gjennom et sterkere 
sortiment, mer og bedre service og økt mar-
kedsføring. Vi har også fortsatt å akselerere 
transformasjonen vår, og kan her konstatere at 

investeringene vi har gjort de siste årene innen 
IT, logistikk, e-handel, CRM og analytics har 
gitt gode resultater.

Hva blir viktig i tiden fremover, for KICKS og 
skjønnhetsbutikker generelt, for å fortsatt lykkes 
med fysisk retail?

– Vi ser tydelig at en vinnende strategi er å 
møte kunden både fysisk og digitalt. KICKS 
e-handel har i løpet av året fortsatt å ta 
andeler, parallellt med at selskapet ser en sterk 
salgsvekst i butikkene. Vi ser at synergiene 
mellom salgskanalene bare blir sterkere, sam-
tidig som kravet fra kundene om at tilbudene 
skal gå sømløst mellom e-handel og fysiske 
butikker, hele tiden øker. Dette er også grun-
nen til at vi fortsetter å utvikle og investere i 
vårt omnikanaltilbud.

For å skape en lønnsom virksomhet, er det 
også viktig å raskt kunne tilpasse seg kundenes 
skiftende adferd og behov. Der har vi en 
styrke, siden vi har etablert oss både innen 
e-handel og fysisk handel. Det skaper en flek-
sibilitet som er viktig, dette så vi ikke minst 
under pandemien.

Hvordan jobber KICKS for å forsterke 
kundeopplevelsen og lokke flere kunder inn i 
butikkene?

– Det skal ikke bare handle om produkt og 
pris, vi vil tilby kundene noe mer, i form av en 
personlig og inspirerende kundeopplevelse. 
Vi har nylig rullet ut vårt nye servicekonsept, 
Treat by Kicks, til 15 butikker i Norge. Her 
kan våre kunder ta del i en rekke ulike skjønn-
hetsbehandlinger i et inspirerende miljø, i 
form av en shop-in-shop-løsning.

Vi satser også stort på å styrke KICKS’ 

ekspertrolle, hvor vi blir enda mer guidende. 
Et eksempel er at vi lanserte et digitalt salgs-
verktøy, DiSA, som våre skjønnhetseksperter 
i butikk har tilgang til via sine iPads. Det gir 
kundeinnsikt samt personlige og data-
drevne anbefalinger basert på kundens egen 
kjøpshistorikk. Vi har også andre smarte og 
brukervennlige digitale verktøy som butikk-
medarbeiderne våre kan dra nytte av via iPads, 
for å tilby hudpleieanalyser og makeup-anbe-
falinger knyttet opp mot hjemmesiden. 

Et annet eksempel på en bedre og smidigere 
kundereise som strekker seg over både den 
fysiske butikken og den nettbaserte butikken, 
er at vi i høst lanserte leveransemetoden Click 
Express i samtlige butikker. Man kan dermed 
kombinere netthandel med ekspressleveranse 
og opplevelsen av et butikkbesøk.

Hvordan vil markedet for skjønnhetsprodukter 
utvikle seg i den urolige økonomiske perioden vi 
går inn i nå?

– Konkurransen i skjønnhetsmarkedet har 
økt kontinuerlig de siste årene, og forventes 
å fortsette med det. For å sikre best mulig 
konkurransekraft, ikke minst i urolige tider, 
må alle selskaper i dag jobbe med en stadig 
forbedring og effektivisering. 

Det er også derfor at vi nå går sammen med 
Skincity og skaper Nordens ledende aktør på 
skjønnhetsmarkedet. Noe som innebærer at vi 
får større kraft og fokus enn noensinne for å 
videreutvikle og styrke de respektive merkeva-
rer. Sammenslåingen muliggjør også synergier 
innen en rekke investeringstunge områder, 
som IT og teknologi samt logistikk.

NORDENS LEDENDE AKTØR

KICKS jobber mye med digitale verktøy.

Kjeden satser stort på egne skjønnhetsmerker, som Budgie med formuleringer inspirert av K-Beauty.
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Fusjonerer med 
Skincity

De to Axel Johnson-selskapene KICKS og Skincity 

slår seg nå sammen og danner et nytt selskap, 

KICKS Group. I et konkurranseutsatt marked anser 

de at de blir sterkere sammen, og at de på denne 

måten bedre kan dra nytte av hverandres kompe-

tanse samt kunde- og markedsinnsikt. 

Skincity er en online «hudpleieklinikk» med aktivt 

salg i Norden og i Storbritannia. Selskapet ble 

grunnlagt av Annica Forsgren Kjellman og Mikael 

Kjellman, og selger i hovedsak profesjonelle 

sminke- og hudpleieprodukter på nett. Axel John-

son ble deleier i 2017 og heleier i 2021. 

Sammenslåingen ventes å kunne fullføres før 

årsskiftet. Men mot sluttkunden skal KICKS og 

Skincity fortsatt drives som to selvstendige 

merkevarer.

KLF kjedestatistikk 2021
Antall butikker inkl. online pr. 31.12 Salg over disk i MNOK (inkl. mva) Andel e-com

Parfymeri/faghandel 265 3 025 (+ 25 %) 

KICKS 70 1 430 (+ 11 %) 28 %

Fredrik & Louisa 51 930 (+ 36 %) 10 %

Skin Tonic 58 355 (+ 6 %)

PHI partner 55 120 (- 8 %)

The Loox (konkurs i 2022) 16 40 (+ 33 %)

Andre frittstående parfymerier 15 150 (+ 7 %) 5 %

Beauty/fashion 438 1 548 (+ 5 %)  

Vita 117 835 (+ 14 %)  15 %

H&M 90 385 (- 8 %)

Cubus 169 290  (+ 0 %)

Lindex (leveres via Sverige) 62 38 (+ 12 %)

Kjeder med kun egne merkevarer 106 735 (+ 6 %)

Body Shop 47 250 (- 4 %) 15 %

Rituals 48 405 (+ 9 %) 15 %

L’Occitane 11 80 (+ 23 %) 15 %

Pure online 19 2 400 (+ 38 %)

BliVakker (en del av Brandsdal Group) 2 950 (+ 12 %) 98 %

Blush (leveres via Sverige) 2 190 (+ 15 %) 96 %

Coverbrands 1 155 (+ 72 %) 100 %

Lyko (leveres via Sverige) 3 595 (+ 78 %)  98 %

Makeupmekka 1 110 (+ 10 %) 100 %

Cross-border online, diverse 10 400 (+ 100 %) 100 %

Outlet-butikker/andre konsepter 410 1 890 (+ 10 %)

Normal (leveres via Danmark) 117 1 085 (+ 25 %)

Sparkjøp 23 200 (+ 5 %)

Europris 270  605 (- 7 %)

Sum total kosmetikk faghandel 1 238 8 863 (+ 18 %)

Det er kun tatt med det som defineres som faghandelskanalen i Norge. 
Tallene omfatter kun kosmetiske produkter, ikke helsekost, bijou, elektriske artikler, børster og annet.  

– Vi blir sterkere sammen, sier Pernilla Nissler fra 
Skincity og Freddy Sobin fra KICKS.

 
HÅRAMPULLER MED 

KONSENTRERT FORMULA 
& AKTIVE INGREDIENSER 

SOM GIR MAKSIMALT 
RESULTAT HJEMME

 
LEAVE-IN 
NO RINSE 
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

KERSTIN FLORIAN
Clarifying Enzyme Exfoliating Scrub for 
normal, fet og blandet hud. Gi huden den 
fulle klarhet og glød med denne trippelvirk-
ende eksfolieringen. Probiotika, fruktekstrakt 
(mango, papaya) og bambusperler kombi-
neres for å forfine og fornye hudoverflaten 
slik at den blir ren, glatt og frisk. Eksfolierer 
skånsomt døde hudceller på overflaten, 
fremmer klarhet og glød. Hudnærende pro-
biotika balanserer og beskytter huden. Ny 
emballasje av biobasert sukkerrør (veil. pris 
kr 545/80 ml).  

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

KERSTIN FLORIAN
Chamomile Body Scrub er en aromatisk peelingkrem med 
kamille, aloe vera og skånsomme 
korn av jojoba og pimpstein som 
feier bort døde hudceller og 
stimulerer blodsirkulasjonen, slik 
at kroppen føles glatt og forfrisket. 
Peelingkremen er mild, vegansk og 
velegnet for ømfintlige hudtyper. Ny 
emballasje av biobasert sukkerrør 
(veil. pris kr 459/177 ml). 

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

GERMAINE DE CAPUCCINI
Timexpert SRNS Repair Night Progress er et prisvinnende  
serum med Glyco 8-power, en innovativ 
ingrediens som øker absorpsjonskraften 
i huden med 8 ganger. Dette gjør at det 
trenger dypere inn i huden. Om natten 
reparerer og reaktiverer serumet cellulær 
regenerering og forynger huden. Om dagen 
stimulerer det til økt cellemetabolisme, 
beskytter mot oksidativt stress, styrker hud-
barrieren og gir spenst og glød. Gjenoppretter 
hudens elastisitet på 7 dager, gir dokumen-
terte resultater (veil. pris kr 1460/50 ml). 

Dermalys AS
Tlf: 916 09 038
info@dermalys.no

LACABINE
Et univers av ampuller med høykonsentrert formula og innova-
tive, aktive ingredienser til hjemmebruk! Høstens store nyhet 
er Flash Hair Ampoules med leave-in formula og ingredienser 
som blant annet hyaluronsyre, keratin, svarthavre, hvetekimo-
lje og quinoa som er tilpasset hårets ulike behov. Med ampul-
lene fra laCabine har man en unik mulighet til å kjøpe en singel 
ampulle (5 ml) for å teste 
hvordan oljen/serumet 
fungerer i håret før man 
kjøper en multipack (7x5 
ml) for en komplett hårkur.

Mentellow Beauty Brands
Tlf: +47 908 61 288
info@mentellow.com

BROWGAME COSMETICS
Signature Suction Mirror 10x Large er et stilrent og praktisk 
sminkespeil med 10x forstørrelse og dimbar LED-belysning 
rundt kanten, for et naturlig dagslys. Det kan monteres enkelt 
på alle rene, rette flater, og den låsbare sugekoppen gjør at det 
sitter stabilt til du låser det 
opp. Det kan roteres 360 
grader og er 19 cm i diam-
eter. Passer også perfekt for 
bruk ved barbering (veil. pris 
kr 499).

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

DR. SCHRAMMEK
Dr. Schrammek lanserer en spennende nyhet 
denne høsten! Soothing SOS Fluid er et serum 
med umiddelbart beroligende egenskaper som 
demper rødhet, inflammasjon og stress i huden 
ved hjelp av ekstrakt fra blant annet kamille, 
lakrisrot, centella asiatica og rosmarin. Serumet 
styrker en svekket og irritert hud med fuk-
tighetsgivende, barrierestyrkende og beskyt-
tende ingredienser som aloe vera, squalan og 
CM-glucan forte. Lett konsistens som passer 
alle hudtyper. Must-have førstehjelp ved sensi-
tivitet (veil. pris kr 890/50 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

VOYA 
Buoyancy Body Butter er et herlig luksuriøst body butter 
som gir rik næring og dyp fukt, og etterlater huden silkemyk 
og glatt. Nydelige dufter av rosmarin og lavendel. Produktet 
tilhører VOYAs serie «Mindful Dreams», med kroppsolje, skrubb, 
badeolje og dusjsåpe i samme skjønne duft. En ny behandling 
med tørrbørste og kroppsinnpakning lanseres samtidig (veil. 
pris kr 679/250 ml).  

Organic Beauty AS  
info@organicbeauty.no

VOYA 
Hyaluronate Anti-Pollution Serum er et oppstrammende super-
serum som gir intens fukt til huden med umiddelbar og varig 
effekt. VOYAs patenterte algeekstrakter er fusjonert med hya-
luronsyre, ICE AWAKE™ og Ectoin®, som minimerer utseendet 
av fine linjer og rynker, og bedrer 
hudens elastisitet samtidig som 
rødhet dempes. VOYAs nye trio 
med superserum lanseres sam-
men med en helt ny hudfornyende 
ansiktsbehandling. Med 89,78 % 
økologiske ingredienser, sertifisert 
av Soil Association og Cosmos 
Organic (veil. pris kr 1169/30 ml).

Organic Beauty AS   
info@organicbeauty.no

ÉMINENCE 
Kombucha Microbiome Collection fra Éminence Organic Skin-
care er en ny innovasjon innen «biotika-æraen». Både pre-, 
pro- og postbiotika er formulert i samme produkter, økologisk 
og vegansk. Kolleksjonen består av fire nye produkter som 
jobber effektivt for å bevare hud-mikrobiomet. Beroligende, 
botaniske ingredienser reparerer og fukter huden. En serie 
som skaper en ny balanse og har naturlige dufter fra ingefær, 
sjasmin og hvit te. 
Passer alle. 

Innovell Beauty AS
post@innovellbeauty.no

PHFORMULA
M.E.L.A. Mask inneholder en kraftig 
blanding av aktive ingredienser som 
retinol, 4-butylresorcinol, salisylsyre og 
mandelsyre unikt formulert i en leirebase, 
som sammen med pHformula sitt unike 
leveringssystem hjelper til med jevn og 
rask penetrasjon av aktive ingredienser. 
Det er ikke bare en superaktiv maske 
med god effekt på melasma, men også 
en superkul «partymaske» som sørger 
for masse glød, roer ned inflammasjoner 
og jevner ut hudtonen (veil. pris kr 579/2 
x 20 ml).

Beauty Products AS
kundeservice@beautyproducts.no

BAREMINERALS
Mineralist Lasting Matte Liquid Lipstick er 
en flytende, naturlig og vegansk leppestift 
med matt finish og opptil 6 timers holdbar-
het. Leppestiften har en mousse-lignende 
konsistens som oppleves vektløs på lep-
pene samt sterk fargepigmentering som 
gir et godt resultat. Den sitter lenge, og lep-
pene oppleves myke og velfuktede. I tillegg 
til å gi en perfekt farge, er det klinisk bevist 
at den etter bare én ukes bruk gir synlig 
jevnere lepper – friskere, mykere og mer 
smidige – selv etter at du har fjernet den. 
Tilgjengelig i 12 farger (veil. pris kr 299).

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

BAREMINERALS
Mineralist Lasting Lip Liner er en kremete, matt lipliner 
med primer-effekt, som holder annen leppefarge på 
plass samtidig som den jevner ut og mykgjør leppene. 
Den veganske formelen glir enkelt på, og gir en rik 
farge som ikke «blør» utover leppenes konturer. Lipli-
neren primer leppene og etterlater en perfekt base, 
du får definerte lepper og 
med en kyssekte farge som 
sitter hele dagen. Naturlige 
ingredienser og tilgjengelig i 7 
farger (veil. pris kr 279). 
 
Dermanor AS 
Tlf: 66 77 55 55 
kundeservice@dermanor.no
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MERKEVAREREGISTER
A

A Dog Says Woof/Verdant
Advanced Nutrition Programme/Skintific
aesthetic line/Cosmedic
AFAs Amino Acids/Cosmederm Methods
Akileine/Thorsen Biovital*
Alex Cosmetic/Max Beauty
Algologie/Amazing Brands
Amouage/TMC Nordic
Anatomicals/J. Nordström Handels
ANDA/KFI Spa Management
Andrea/Aspire Brands
Antibac/Thorsen Biovital*
Apivita/Dermanor
Apotheke/Cosmedic
Aqua Peel/Beauty Products
Aramis/E. Sæther
Ardell/Beauty Products
Ardell/J. Nordström Handels
Aurelia/Dermanor
Azzaro/E. Sæther

B
Babor/Tjøstolvsen
Backscratchers/NeglAkademiet
Balenciaga/E. Sæther
Barber Pro/Klinikkshop
Bare Feet/Amazing Brands
bareMinerals/Dermanor
Batiste/Aspire Brands
BB Glow Ceuticals/Calma Beauty
BDK Parfums/Talwar Group
Beauty Pro/Klinikkshop
Belmacil/Skintific
Bentlon/Thorsen Biovital*
Beplain/Apini
B-Feet & Hands/Cosmederm Methods
Bidwell Botanicals/Cosmederm Methods
Bioaroma Essential Oils/Cosmederm Methods
Bioelements/Cosmederm Methods
Biomer Cosmetics/Max Beauty
BioSil/Fred Hamelten
Bioslimming/Beauty Products
Bio-Therapeutics/Skintific
Biovital/Thorsen Biovital*
Bottega Veneta/E. Sæther
Brassybra/Hexa
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
Brow FX/Calma Beauty
Browgame Cosmetics/Dermanor
Bulldog Skincare/The Hair&Body Company
Burberry/E. Sæther
Burt’s Bees/Apini
Buxom/Dermanor
Bye Bye Blemish/Beauty Products
By Sophia/NOR Cosmetics

C
Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital*
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Amazing Brands
Casmara/Cosmedic
Caudalie/HOB House of Brands
CaviCide/NeglAkademiet
Cera/Icon Hairspa
Charles Worthington/Beauty Products
China Glaze/J. Nordström Handels
Chloé/E. Sæther
Chocolat Essentiel/Fred Hamelten
Christina Aguilera/E. Sæther
Clean&Easy/Beauty Products

Clean Up/HOB House of Brands
Clinisept+/HBS Nordic 
CND/NeglAkademiet
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Comfort Zone/Verdant
Coohé/HOB House of Brands
COOLA Suncare/Hexa
COSRX/Apini
Costume National/TMC Nordic
Cotoneve/Beauty Products
Cutex/E. Sæther

D
Dapper Dan/Icon Hairspa
Darphin/Beauty Products
Davidoff/E. Sæther
Davines/Verdant
Daylight/Skintific
Decoderm/Armonia Beauty
Deonat/J. Nordström Handels
Depend/Depend Norge
Depilar System/Klinikkshop
Depilève/NeglAkademiet
Dermalogica/Skintific
Dick Johnson/Icon Hairspa
Dibi Milano/Armonia Beauty
Dikson/Icon Hairspa
DKNY/E. Sæther
DMK/Hexa
Donna Karan/E. Sæther
Dr Dennis Gross Skincare/Innovell Beauty
Dr. Hauschka/TMC Nordic
Dr. med. Christine Schrammek/Dermelie

E
Ecooking/Letsfaceit Nordic
EcoTools/Aspire Brands
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
e.l.f. Cosmetics/HOB House of Brands
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Taylor/E. Sæther
EMANI/B4K Skincare Scandinavia
Éminence Organics/Innovell Beauty
Enerpeel/Cosmederm Methods
Escada/E. Sæther
Exuviance/HBS Nordic 
Exuviance Professional/HBS Nordic

F
Famous Names/NeglAkademiet
Fan Palm/Icon Hairspa
FeetForm/Thorsen Biovital*
Fenty Beauty/E. Sæther
Fiberwig/J. Nordström Handels
FILA/Dermanor
Filtronic/NeglAkademiet
Focus pinsett/Cosmedic
Forlle’d/Cosmedic
Formula 10.0.6/Aspire Brands
Fragrance du Bois/Talwar Group
Frame Cosmetics/Talwar Group
Fred Hamelten Norway/Icon Hairspa
Fred Hamelten Norway/Fred Hamelten
Fred Hamelten Norway/Skintific

G
Gamma Più/Icon Hairspa
Gatineau/Klinikkshop
Gehwol/Tjøstolvsen
Gentlemen’s Tonic/Skinthal
Gigi/Beauty Products
Giorgio Beverly Hills/E. Sæther
Glo Skin Beauty/Cosmedic

Grande Cosmetics/Dermanor
Grecian Formula/Letsfaceit Nordic
Gucci/E. Sæther
Guinot/Beauty Products

H
Hair Rituel by Sisley/Sisley
Happyskin by Professionals/Happyskin
Harmony/Beauty Products
Héliabrine/Thorsen Biovital*
Heliocare/HBS Nordic
Henné Organics/Hexa
HFL Laboratories/Thorsen Biovital*
HiBrow/Calma Beauty
Histoires de Parfums/TMC Nordic
Hive of Beauty/Klinikkshop
Hufs/Icon Hairspa
Hugo Boss/E. Sæther
Hynt Beauty/Organic Beauty

I
Ida Warg Beauty/Letsfaceit Nordic
IDUN Minerals/Letsfaceit Nordic
iKOU/Skintific
Ilapothecary/Talwar Group
I Love Beauty/NOR Cosmetics
imix/Neglakademiet
Imperium Henna/Nordic Trend Group
ImPRESS/Dermanor
Indeed Labs/NOR Cosmetics
INIKA Organic/Vitalkost
Initio/TMC Nordic
Innopen/Beauty Products
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
Isle of Paradise/Aspire Brands
It’s a 10 Haircare/Icon Hairspa

J
Jane Iredale/Skintific
Jett Plasma/Cosmederm Methods
Joewell/Icon Hairspa
John Frieda/E. Sæther
John Varvatos/E. Sæther
Juicy Couture/E. Sæther
Jurlique/TMC Nordic
Just for Men/Letsfaceit Nordic
Just Wax/Klinikkshop

K
K18 Hair/Verdant
Kalahari Lifestyle/Beauty Products
Kathleen Kay/Isaksen & Co
Kelemata PL3/Isaksen & Co
Kerstin Florian/KFI Spa Management
Kevin Murphy/Verdant
KISS/Dermanor
Kissed by Mii/Beauty Products
Kokoso Baby/Apini
Kristin Ess Hair/Amazing Brands
Kylie by Kylie Jenner/E. Sæther
KVD Beauty/E. Sæther

L
LaBeeby/Klinikkshop
Lacoste/E. Sæther
Ladyinwhite/NeglAkademiet
La Prairie/E. Sæther
Lash Addict/Cosmederm Methods
Lash FX/Calma Beauty
Lash Perfect/Calma Beauty
LashUS/NeglAkademiet
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
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Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
Ling/HOB House of Brands
LiP SMACKER/Letsfaceit Nordic
Lipsmart/Dermanor
Little Green/Beauty Products
Living Proof/Icon Hairspa
LORAC/Letsfaceit Nordic
Lova Skin/Dermanor
Lumene/E. Sæther
Luscious Lips/Cosmederm Methods
Lytess/Beauty Products
Löwengrip/Dermanor

M
Maison Rebatchi/Talwar Group
Marc Jacobs/E. Sæther
Margaret Dabbs London/Amazing Brands
Maria Åkerberg/Isaksen & Co
Marina Miracle/Marina Miracle
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASQ+/Cosmedic
MASQ+/Powerlite
MasqueBar/Aspire Brands
Masque Milano/Talwar Group
Massugu Shears/Icon Hairspa
Master Brush/Cosmedic
Matis/Dermanor
Max Factor/E. Sæther
M-Ceutic/Skinthal
Medicalia/B4K Skincare Scandinavia
Michael Kors/E. Sæther
MicroGold/Beauty Products
Mii Cosmetics/Beauty Products
Milano Fragranze/Talwar Group
Miller Harris/Amazing Brands
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/HOB 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 
Olivia Garden/Icon Hairspa
OmanLuxury/Talwar Group

OMG/Beauty Products
Omhu/Aspire Brands
One Ocean Beauty/Amazing Brands
Opera LED Mask/Cosmederm Methods
Organic Hairspa/Icon Hairspa
Original & Mineral/Icon Hairspa
Oway/Icon Hairspa
Oway Beauty/Icon Hairspa

P
Pahi Barcelona/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
Prac/Amazing Brands
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 Skincare/HOB House of Brands
Real Barrier/J. Nordström Handels
Real Techniques/Aspire Brands
Recocil/Skintific 
RefectoCil/Icon Hairspa
RefectoCil/Skintific 
RefectoCil/Thorsen Biovital*
REM/Thorsen Biovital*
REN Clean Skincare/Dermanor
RevitaLash Cosmetics/Amazing Brands
Revlon/E. Sæther
Roja Parfums/Talwar Group
Rosa Graf/Isaksen & Co
Rosendo Mateu/Talwar Group
Rubis/Fred Hamelten
Ruthie Belle/Thorsen Biovital*
RÅ Skincare/RÅ Skincare

S
Salonsystem Browlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashlift/Klinikkshop
Salonsystem Lashperm/Klinikkshop
Sanasella/Icon Hairspa
Sanctuary Spa/Beauty Products
Sandstone/Icon Hairspa
Sara Happ/NOR Cosmetics
Sea Magic PRO/Thorsen Biovital*
Sèche/J. Nordström Handels
Seiseta/Icon Hairspa
Sensai/Dermanor
Sensi/J. Nordström Handels
Shawn Mendes/E. Sæther
Shellac/NeglAkademiet

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/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
TEKNIA by Lakmé/Amazing Brands
Thalgo/Skinthal
Thalion/Klinikkshop
Thalisens/Klinikkshop
The Chemistry Brand/Dermanor
The House of Oud/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
VOYA/Organic Beauty
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/HOB House of Brands
Yours Stamping/NeglAkademiet
Y.S. Park/Icon Hairspa

Z
Zenz Therapy/Icon Hairspa
Z Fill/Cosmedic

* Thorsen Biovital er nå en del av Beauty Products
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LEVERANDØRREGISTER
AMAZING BRANDS AB  
Klarabergsviadukten 90
SE-111 64 Stockholm
Sverige
Tlf: +46 8 120 200 00
info@amazingbrands.com
amazingbrands.com

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
Thorsen Biovital AS
Haslevangen 15
0579 Oslo
Tlf: 23 19 10 00
kundeservice@beautyproducts.no
beautyproducts.no

BEAUTY PRODUCTS AS
Thorsen Biovital AS
Lager: Verpetveien 17
1543 Vestby
Tlf: 64 97 40 60
post@biovital.no
biovital.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
Fax: 66 77 55 66
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

 

HOB HOUSE OF BRANDS A/S 
Nesbruveien 75
1394 Nesbru
Tlf: 930 26 776
ebu@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

KLINIKKSHOP AS
Nyvegen 23
7340 Oppdal
Tlf: 70 13 36 61
info@klinikkshop.com
klinikkshop.com
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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@nordic-
beautytrend.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 negletek-
nikere og designere

ORGANIC BEAUTY AS
Stubbveien 16
3208 Sandefjord
Tlf: 902 80 454
info@organicbeauty.no
organicbeauty.no

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

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

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

ANDRE
LEVERANDØRER

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».



� EVENT� GJESTEN

Tekst: Kristine Rødland

 
Hvordan kom du inn i bransjen?

– Jeg kommer opprinnelig fra Argentina, og 
har bodd i flere land i Sør-Amerika, Midtøs-
ten og Europa i oppveksten. Da jeg gikk på 
universitetet, hadde jeg alltid sommerjobb i 
forskjellige skjønnhetssalonger.

Jeg immigrerte etter hvert til Norge, og job-
bet da som lærervikar i spansk mens jeg også 
tok imot kunder til skjønnhetsbehandlinger i 
hjembyen min. 

Litt etter litt fikk jeg flere kunder og full-
bookede lister. Som jeg alltid sier: «Regnskap 
er mitt yrke, lærer er mitt yrke og den estetiske 
verden er min lidenskap». Jeg fikk mulig-
heten til å åpne min egen salong, som jeg 
startet opp alene, og vi er nå åtte terapeuter i 
salongen.

Men fordi jeg virkelig savnet å undervise, 
bestemte jeg meg for – etter å ha studert mar-
kedet – å importere et merke til Norge som 
ikke fantes her fra før. Og jeg etablerte Nordic 
Beauty Trend, som er en profesjonell nett-
butikk og akademi, der jeg tilbyr opplæring i 
merkene Thuya, Imperium Henna og Nordic 
Body Sugaring.

Jeg startet denne virksomheten for ett år 
siden alene, og nå vokser vi så mye at vi har 
fått en underavdeling i Kristiansand, samt 
instruktører og ambassadører rundt omkring i 
hele landet. Vi har utvidet til Sverige også, og 
ønsker alltid nye ambassadører eller instruktø-
rer velkommen. 

Vi er veldig takknemlige for å ha fått en så 
varm mottakelse av produktene våre og måten 
vi underviser på. Kursene er online, både i 
grupper og én til én.

Hvilke produkter og behandlinger etterspørres 
mest av dine kunder?
– I klinikken er det god etterspørsel etter alt 
fra brynslaminering, vippeløft og voksing med 
sukkervoks til manikyr, pedikyr, permanent 
makeup, hudpleie, body peeling, massasje, 
tannbleking og ulike kroppsbehandlinger mot 
cellulitt som kopping og lymfedrenasje.  

Hvilke merker har du valgt å ta inn i klinik-
ken?
– Vi bruker Thuya til alt som kan relateres 
til vipper og bryn. Fargetoningen deres varer 
i seks uker og gir dessuten næring til hårene. 

Til manikyr og pedikyr bruker vi også Thuya, 
og til hudpleiebehandlinger har vi Green Peel 
og Priori.  

Hva tenker du er viktig for å lykkes i bransjen?
– Å gi en unik og personlig service til hver 
enkelt kunde, få dem til å føle seg ivaretatt, 
tilby det de virkelig trenger, samt å ha et flott 
team av profesjonelle terapeuter, slik vi har 
på Nordic Hud og Helse. Det er også viktig å 
alltid holde seg faglig oppdatert, ta kurs for å 
få mer kunnskap, og introdusere nye behand-
linger i salongen. 

Vi holder ikke til i sentrum av byen, og 
mange kunder kjører langveis fra bare for å 
komme til oss. De forteller at opplevelsen 
de får hos oss er unik, og at de alltid får gode 
resultater og god service. Vi er veldig stolte 
over det vi oppnår.

Når det gjelder nettbutikken og kurs-
virksomheten til Nordic Beauty Trend, er 
budskapet å aldri gi opp. Jeg begynte forsiktig 
og med små steg, og er veldig takknemlig for 
å kunne omgi meg med profesjonelle kolleger 
som tror på ideen min, og hjelper til med å 
utvide virksomheten.

GISELLE TRAJTEMBERG
Innehaver av Nordic Hud og Helse i Sarpsborg

Giselle Trajtemberg driver ikke bare Nordic Hud og Helse, men også 
Nordic Beauty Trend med profesjonell nettbutikk og kursing. 

Thuya har produkter til 
blant annet vipper, bryn og 
negler, og fantes ikke i Norge 
før Giselle tok det inn.

Nordic Beauty Trend tilbyr kurs i hårfjernings-
teknikken «sugaring».  

Imperium Henna er spesialist på vipper 
og bryn.
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GERMAINEDECAPUCCINI.NO

Oppdag med TIMEXPERT HYDRALURONIC et revolusjonerende 
fuktighetsgivende konsept. Germaine de Capuccini sin eksklusive formel 

kombinerer HYALURONSYRE, en av de mest effektive fuktgivende 
ingrediensene, og vårt eksklusive patent HLG NANOPOLYMER. En innovativ 
behandling som oppnår en dyptgående fuktgivning og, gir en myk, glødende 

hud som er synlig jevnere.

TIMEXPERT HYDRALURONIC

FUKT OG 
PLUMP MED  
TIMEXPERT 

HYDRALURONIC

Hyaluronic
+

Opp til*

FUKTIGHET+72%
+45% PLUMP

Video Lenke QR-kode

germainedecapucciniNO @germaine_norge

M.E.L.A 
mask

Kr 579

pHformula distruberes i Norge
av Beauty Products AS

kundeservice@beautyproducts.no

Ta din hjemmerutine til et 

nytt nivå med nyheten 

M.E.L.A mask!

Retinol
4-Butylresorcinol
Salisylsyre
mandelsyre 

Med ingredienser som:

formulert i en leirebase som sammen med 
pHformula sitt unike leveringssystem hjelper 
til med en jevn og rask penetrasjon av aktive
ingredienser.
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SELVERT THERMAL
KALIT

LUKTENS HISTORIE

Parfyme 
spesial

BADSTUE FOR  
KROPP OG SJEL

HÅNDLAGET  
I OSLO

år
TOKYO - JAPANTHE ORIGINAL

JAPANESE BOUTIQUE MASCARA.
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