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Environ introduserte Vitamin STEP-UP SYSTEM™ for at huden gradvis skal tilvennes  
høye nivåer av vitamin A og andre ingredienser som holder den sunn, normalisert og stabil.
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Sunn hud for alltid!

Environ Youth EssentiA®
Denne linjen bremser hudens aldringstegn, reduserer pigmentering og hjelper på tapt spenst.

Her finner vi markedets beste peptider, satt sammen for å virke i synergi sammen 
med vitamin A,C og E.

ENVIRON®
SKIN CARE

2022 LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD IN SKIN CARE

 TOP MEDICAL SKIN CARE LINE



Environ introduserte Vitamin STEP-UP SYSTEM™ for at huden gradvis skal tilvennes  
høye nivåer av vitamin A og andre ingredienser som holder den sunn, normalisert og stabil.

Importør: Esthetica as, Storgt. 64 Svelvik
33 77 52 44  I  post@esthetica.no  I  www.esthetica.no

EnvironSkinCareNO

EnvironSkinCareNorway

www.environskincare.no

take youthfulness to the

NEXT LEVEL
Sunn hud for alltid!

Environ Youth EssentiA®
Denne linjen bremser hudens aldringstegn, reduserer pigmentering og hjelper på tapt spenst.

Her finner vi markedets beste peptider, satt sammen for å virke i synergi sammen 
med vitamin A,C og E.

ENVIRON®
SKIN CARE

2022 LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD IN SKIN CARE

 TOP MEDICAL SKIN CARE LINE







6 | KOSMETIKK 1 2023

KOSMETIKKKOSMETIKK
COVER: Wella Signature Blondes. Publi-

sert med tillatelse fra Wella Company.

DR. DENNIS GROSS KOM TIL OSLO SOM 
DUKKE OG I LEVENDE LIVE. SIDE 34

FLORENCE BY MILLS TRONER PÅ TOPP I 
THE COSMETIFY INDEX. SIDE 26

INNHOLD
NUMMER 1�2023

 8 LEDER

 10 NYHETSMIKS

 12 MØTE MED TREVOR STEYN FRA ESSE SKINCARE

 16  TRENDSPANING 2023 – INNKJØPERNES FAVORITTER

 20 DET HOTTESTE HÅRET 

 22 WET LOOK I PARIS

 23 CERAMIDER – HUDENS BYGGESTEINER

 26 VERDENS MEST POPULÆRE BEAUTY BRANDS

 28 BEAUTY-TECH

 32 GLIMT FRA SENZIE CONFERENCE

 34 DR. DENNIS GROSS: – VITAMIN C ØKER KOLLAGENET I HUDEN

 36 SINK FOR HUDENS HELSE

 37 GRØNNE TENDENSER 

 38 SATSER STORT PÅ HUDPLEIE

 40 PRODUKTNYHETER

 42 MERKEVARE- OG LEVERANDØRREGISTER

 46 GJESTEN: LORENE SKØIEN TRULSEN FRA BEAUTY HOUSE DRAMMEN

�

CERAMIDER ER NÅ POPULÆRT 
I KREMER. SIDE 23



�

Medisinsk utviklet peeling beriket med naturens helbredende kraft. 
Bekjemper hudaldring, styrker sensitivisert hud samt forebygger 

inflammasjoner og akneutbrudd, uten uheldig stress. 

N AT U R E
Naturens ressurser styrker

hudens egne ressurser

Thank you

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

GREEN PEELGREEN PEEL®®The power of nature

NR. 1 I VERDEN

GREEN PEELGREEN PEEL®

PÅ NATURLIG  HUDFORNYELS
E

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



�
NYHETSMIKS Tekst: Kristine Rødland 

Hanna Graflund Sleyman anses godt rustet til å 
lede KICKS Group videre.

KICKS får ny toppsjef
Hanna Graflund Sleyman blir ny admi-
nistrerende direktør i KICKS Group etter 
Freddy Sobin, som går til XXL. Hun har 
en lang og variert bakgrunn innen retail, 
og har blant annet jobbet for selskaper som 
Amazon, Daniel Wellington, Polarn & 
Pyret og McKinsey. 

– Å få lede KICKS Group samt utvik-
lingen av KICKS og Skincitys respektive 
kundetilbud er et drømmeoppdrag. Med 
sterke varemerker, store kundeklubber og 
engasjerte medarbeidere har selskapet et 
stort potensial, uttaler hun.

Dui Clinique AS er ny eneforhandler av den italienske 
diodelaseren Delighter i Norden. 

– Det unike med denne laseren er at den kan brukes 
av folk som jobber i hudpleiesalonger. Den kan nøyaktig 
behandle alle hudfarger og hårtettheter, og gir også gode 
resultater på solbrun hud, sier salgssjef Sverre Solberg. 

Delighter har opptil fem forskjellige kjølenivåer for en 
behandling uten rødhet, og en praktisk og kjølig sonde 
som gjør epileringen mer effektiv og komfortabel, også i 
de mest delikate og sensitive områdene.

– Det innovative kjølesystemet gir utrolige fordeler med 
tanke på tidsbruk, komfort og kvalitet på behandlingene, 
fordi det ikke er nødvendig å vente til enheten er avkjølt. 
Den er avansert, men lett å bruke.

Epilering er en veldig etterspurt behandling i salongene, 
og med Delighter vil du kunne øke kundekretsen og tilby 
en ny og lønnsom tjeneste. Maskinen er godkjent i klasse 
2B, og er utviklet av Panestetic i henhold til alle forskrifter, 
sier han.

Ny diodelaser 
for hudpleiere

Diodelaseren Delighter er laget for bruk i hudpleiesalonger.

OPI lanserer kolleksjonen Nature 
Strong, som benytter seg av ingredi-
enser avledet fra sukkerrør, maniok, 
hvete, poteter og mais. Det loves 
langvarige og godt pigmenterte farger 
med en mer naturlig og plantebasert 
formulering. Neglene kan også gjøres 
mer glansfulle med en Top Coat av 
65 % naturlig opprinnelse fra samme 
kolleksjon.

75% 
naturlig 
neglelakk
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Møte med Trevor Steyn:

EN EKTE VISJONÆR
– Et sunt mikrobiom er avgjørende for å bevare huden yngre, på 

lang sikt, sier Trevor Steyn, grunnlegger av Esse Skincare.  
Han er hippien fra Sør-Afrika som ble pioner i hudpleie- 
bransjen ved å skape produkter med levende probiotika. 

Tekst: Gunnhild Bjørnsti // Foto: Esse Skincare

Et økosystem 
av mikrober

Ditt mikrobiom er et økosystem av milliarder 

av forskjellige mikrober som beskytter huden 

mot patogener. Disse bakteriene, soppene og 

virusene spiller viktige roller for å beskytte og 

styrke ditt immunsystem. De hjelper også hu-

den med å produsere hyaluronsyre og andre 

fuktighetsgivende faktorer, samtidig som de 

opprettholder hudens pH og bidrar til å skape 

en rolig, sunn hud som ikke bare ser bedre ut, 

men også eldes langsommere. 

Trevor Steyn er grunnlegger av Esse Skincare med probiotiske og naturlige produkter. Esse betyr «å være» på 
latin.

Trevor Steyn har en 
mastergrad i organisk 

kjemi, og er spesielt opp-
tatt av forskningen.

12 | KOSMETIKK 1 2023



Trevor om:
Oppveksten i Sør-Afrika

– Jeg vokste opp i Kwazulu Natal like ved 
stranden i en liten arbeiderklasseby, Wana 
Beach. Min mor var lærer og min far elektri-
ker. Vi bodde ikke i den rike delen av byen, 
noe som var heldig, fordi jeg fikk tilbringe 
mye av min fritid ute i naturen. 

Jeg trivdes ute i det fri, skogen er spektaku-
lært vakker – og varm – hele året. Jeg ble også 
glad i havet og begynte å surfe, og jeg surfer 
faktisk fortsatt mye. Hav og skog ga meg en 
egen naturfølelse som jeg stortrivdes i, og jeg 
mislikte sterkt å gå med sko. Jeg likte heller 
ikke å gå på skolen, men jeg var en god elev, 
selv om jeg ikke jobbet hardt for det. 

Trevor om:
Interessen for organisk kjemi

– Så begynte jeg på universitetet, og mitt 
bevisste forhold til naturen fortsatte. Jeg 
møtte der en tysker som underviste i organisk 
kjemi. Han var et helt fascinerende menneske 
som klarte å begeistre meg innen kjemifaget, 
og jeg ble en dyktig student. 

Denne læreren var så snill at han utsatte 
sin pensjonisttilværelse med ett år, for at jeg 
skulle fullføre min masteroppgave. Jeg er så 
dypt takknemlig for hans tid og engasjement, 
og hans evne til å vekke min nysgjerrighet. 
Selv om han var gammel, viste han ekte glede 
da han oppdaget nye funn på laboratoriet, og 
han fikk overført den begeistringen til meg. 
For en velsignelse!

Trevor om:
Det første forskningsarbeidet

– Etterpå startet jeg med forskning innen 
farmasi, så med medisiner fra stedegne plan-
ter. Det var mye arbeid! Etter en stund måtte 
jeg innse et nederlag, ingen ville popularisere 
bruk av slike medisiner, fordi de ikke ville 
innbringe høye nok profittmarginer. Det fikk 
meg til å slutte med den typen forskningsar-
beid.

En kar tilbød meg en aksjepost i et lite opp-
startfirma for produksjon av medisiner mot 
eksem. De minimerte kostnader og profitt, 
markedsførte for salg, men trodde ikke egent-
lig på min filosofi. 

Trevor om:
Familie og livsstil

– Som ung var jeg overhodet ikke interes-
sert i hudprodukter, men da jeg senere kom 
inn i min hippie-periode, tenkte jeg: «hva 
med å satse på hudpleie?» 

Jeg møtte min fremtidige kone i 1991 på 
universitetet, og i 1996 fikk vi vårt første 
barn. I dag har vi syv barn totalt, den yngste 
er 12 og den eldste er 28 år. En datter studerer 

kjemi, og en sønn har mastergrad i kjemi. Han 
jobber også i Esse som trener, så vi kan nesten 
kalle oss en familiebedrift.

Min kone og jeg valgte en bevisst livsstil, 
vi dyrket frukt og grønnsaker, og produserer 
fortsatt mesteparten av den maten vi spiser. Vi 
har eget vann på eiendommen, og påvirknin-
gen på miljøet er svært lav på gården der vi 
bor. Mange er opptatt av miljø, men ikke i 
praksis. Vår familie tror på at miljø er viktig.

Trevor om:
Oppstarten av Esse Skincare

– Esse sin eksistens kan jeg si skyldes at 
jeg forlot forskningen, og at vi flyttet langt 
ut på landet. Jeg var imot det etablerte og 
konservative, vi dyrket grønnsaker og trivdes i 
villmarka, men jeg forstod at ingen brydde seg 
om mine ideer eller oss. Skulle vi klare å skape 
en meningsfull forskjell? 

Da jeg fikk ideen til Esse Skincare, hadde 
de fleste hudpleiemerker parfyme, konserve-
ringsmidler, vann og billige ingredienser, og 
jeg ville skape noe langt bedre enn det. Det 
ble mitt kall, antar jeg. Over tid så jeg også at 
hudpleiemerkene ikke gjorde noe til eller fra 
for menneskers hud, det handlet mer om å 
tjene penger. Vi i Esse derimot, skulle jobbe 
for kundene, og jeg hadde mye å lære om 
business. 

Det tok noen år før vi kom inn i salonger 
og spa, men heldigvis møtte jeg Lynelle Har-
rison som drev en skjønnhetsskole. Hun ga 
verdifulle tilbakemeldinger og hjalp til med 
det profesjonelle markedet. Lynelle hjelper 
fortsatt til med produktutvikling og gir ærlig 
feedback, helt uten noe filter. Vi har et virke-
lig godt samarbeid. 

Trevor om:
Utvikling og særpreg

– Nå er merket etablert i mange land, vi 

har muligheten til å gjøre god forskning, vi 
har ingen andre aksjonærer og vi er i vekst 
– en forsvarlig vekst, vil jeg tilføye. Jeg kan 
bestemme alt, og jeg er spesielt opptatt av 
forskningen. 

Esse er nesten mer et forskningsselskap enn 
et hudpleiemerke eller «business brand». 
Mine personlige behov er små, og jeg kan 
drive dette firmaet helt annerledes enn de som 
har styrer og aksjonærer med forventninger 
om stadig profitt og utbytte. 

Mitt mål er å leke i laboratoriet og utforske 
nye områder. Det fører ikke alltid til nye pro-
dukter, vi er mer interesserte i ny forståelse og 
nye måter å behandle huden på. Som hvordan 
mikrobiomet påvirker huden. 

Kjemikere kan syntetisere og fikse orga-
nismer, men hud virker ikke på samme måte. 
Den utgjør et økosystem; vakkert på en måte, 
og litt skremmende. Huden er ikke bare én 
ting, men består av komplekse mikrober og 
celler som utgjør en funksjonell enhet. Uten 
mikrober ville vi ikke vært sunne, det blir som 
om kroppen skulle leve uten et organ som 
leveren. 

Trevor om:
Human Microbiome Project

– Min forståelse for mikrobiomet startet 
i 2007, da jeg leste en artikkel om Human 
Microbiome Project, som fokuserte på å 
identifisere og karakterisere det menneskelige 
mikrobiom. Et enormt tema, for det finnes 
hundrevis av mikrobearter som alle bor på 
huden. De har ikke bare sin opprinnelse fra 
miljøet, men har utviklet seg sammen med 
oss, lever kontinuerlig på oss og er viktige for 
hudens helse. 

De påfølgende to årene reformulerte jeg 
produktene, jeg tok i bruk probiotika og 
endret konserveringsmidlene. Det var et 
ærlig konsept, og det fungerte bra for oss. Det 

«Rewild your skin» er et slagord fra Esse Skincare.
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mikrobiom-vennlige fokuset endret salget 
til det bedre; spesielt terapeuter så den gode 
effekten på huden, og Esse Skincare ble en 
«game changer» innen hudpleie.

Trevor om:
Levende probiotika

– I 2015 lanserte vi det første produktet 
med levende probiotiske ingredienser. Det 
skjedde i samarbeid med grunnleggeren av 
Mother Dirt, et firma i Boston som jobbet 
med levende probiotika. Hennes tilnærming 
til faget og teknologien var imponerende. 
Det hører med til historien at hun solgte 
selskapet, og i dag er det bare en skygge av hva 
det en gang var.

I Esses produkter bevarer vi bakteriene i 
kapsler som er bittesmå og oppløselige, og når 
de påføres hud som har noe svette og fuktig-
het, så omdannes de til levende probiotika. 

For å kunne kalles probiotika, må det være 
levende bestanddeler som gir fordelaktige 
egenskaper. De fleste elementer av probiotika 
i andre hudpleiemerker er døde, for man kan 
ikke bevare dem, og ordet blir misbrukt i 
bransjen. Dette vet vi også skjer i andre sam-
menhenger, som med ordet økologisk. Jeg har 
sett at noen kaller sine serier økologiske, mens 
de kanskje bare har benyttet én dråpe med 
sertifisert økologisk olje. 

Det samme kan skje med probiotiske pro-
dukter og serier. Hvis merkene ikke kan bevise 
at de benytter levende probiotika, da skal 
heller ikke produktnavnene kunne inneholde 
ordet «probiotic». 

Trevor om:
Esse Skincare probiotika

– Det er ulike måter å skape probiotika på. 
Vi bruker lactobasillus-bakterier som naturlig 
finnes i vårt mikrobiom på huden, og dyrker 
disse selv i vår vakre lab ved Durban. I tillegg 
jobber vi aktivt med å utvikle nye arter. 

Vi jakter stadig på andre laboratorier som 
lager bedre probiotika enn oss, vi er ikke 
redde for å bruke andre hvis vi kan, og til nå 
har vi hentet noe fra Sør-Korea og USA. Vi 
har et godt samarbeid med eksterne for å måle 
genuine effekter av produkter på hud, og vår 
egen probiotika tester vi uavhengig på en lab 
i Tyskland. 

Alle Esse Skincare-produkter formulerer og 
fremstiller vi selv. Våre forhandlere er salonger 
og spa, og vi har valgt å ikke ha nettbutikk. Vi 
styrker våre samarbeidspartnere via utdan-
nelse, og det viste seg med positive resultater 
under koronapandemien. 

Trevor om:
Å forholde seg til aldring

– Den overveldende effekten med våre 
produkter er anti-aging. Probiotika forbedrer 
hudbarrieren og demper inflammasjon, noe 
som er nøkkelen for å bekjempe aldring. 
Enkelt forklart, så kan man ikke se ut som om 
man er 30 eller 40 år når man er 95. Mitt kon-
sept handler om verdig aldring. Man trenger 
ikke gi opp å bekjempe aldring, det handler 
mer om en intelligent tilnærming og ikke en 
«quick fix». 

Dypere eksfolieringsbehandlinger som 
enkelte utfører i dag, gir ikke resultater på 
lang sikt. Når man starter slike sterke behand-
linger tidlig, etser man bort cellene raskere. 
Noen tenker mest kortsiktig, og bryr seg ikke 
om hvordan de vil se ut når de blir 60 år og 
eldre. Esse er mer opptatt av å tilby løsninger 
på lang sikt. 

Trevor om:
Botox og fillers

– Det er enkelt å starte prosessen med lip 
fillers for å oppnå fyldigere lepper ved at 
huden strekkes. Men man må fortsette med 
å fylle på, så det blir en ond sirkel, man må 
stadig ha mer og mer påfyll. De fleste vet ikke 

dette når de begynner med disse behandlin-
gene. 

Det samme gjelder Botox, man klarer ikke 
å akseptere en rynke. Det man mister, er 
uttrykk for følelser, mimikk. Hvis man hadde 
reflektert over dette på lang sikt, hadde man 
kanskje ikke valgt den konsekvensen. Alle må 
selvfølgelig få gjøre hva de vil, men de bør få 
nødvendig informasjon om langtidseffekter 
på forhånd. 

Trevor om:
Miljøvern og verdier

– Miljømessig har vi gjort det svært bra. Vi 
er plast- og karbonnøytrale, vi resirkulerer, er 
økologisk sertifisert og bruker fair trade-
ingredienser. Alt dette innebærer at vi ikke 
påvirker negativt på miljøet, men positivt. 
Det er mer enn penger som har verdi. Vårt 
firma kan tenke slik, vi er privateid.

Når vi begynner å snakke om dette med 
miljø og verdier, tenker kanskje noen at Esse 
bare er et hippie-firma som sikkert lager alt 
i garasjen, og at det ikke er noe godt bak 
produktene. Derfor kommuniserer vi ikke så 
mye om det. Produktene blir tross alt kjøpt 
for effekten, ikke for miljøet, og det er OK. 
Tesla-bilene kjøpes fordi de går fort, ikke 
bare fordi de er miljøvennlige. Vi lager også 
produkter først, og så kommer miljøet inn – i 
den rekkefølgen. 

Trevor om:
Den vanlige arbeidsdagen 

– Jeg er eneste aksjonær, så jeg må utføre en 
del kjedelige kontoroppgaver tidlig på dagen, 
frem til cirka klokken 10. Så leser jeg akade-
miske dokumenter, møter mitt forsknings-
team og utdanningsteam. Sistnevnte er viktig 
for å kommunisere forskning og effekter til 
terapeuter og medisinsk-estetiske behandlere.  

Hver dag er en utfordring når man er 
pioner, men faktisk er det ikke så mange av oss 
innen økologisk profesjonell hudpleie. Fort-
satt er bransjen preget av behandlinger med 
nedetid. Skandinavia som marked, derimot, 
ser jeg at ikke stoler på «quick fix»-behand-
linger like mye som andre land.  

Trevor om:
Priser og utmerkelser 

– Esse har fått så utrolig mange utmerkelser, 
og jeg er stolt av alle sammen. Jeg klarer ikke å 
trekke frem noen priser spesielt. Alle har vært 
viktige i sin tid, for utviklingen av produktene 
og merket. 

Fremover satser vi på personalisering av 
hudpleie, og vil tilby en service hvor man kan 
ta en prøve av sin hud, se hvilke bakterier som 
vokser der, og motta personlige hudpleieråd. 
Det vil bli tilgjengelig også i Norge.
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Vil endre  
bransjen til  
det bedre

Trevor Steyn trivdes best ute i naturen blant 

planter og trær, eller på havets bølger som 

surfer. Han studerte organisk kjemi og fullførte 

en mastergrad i 1996. Hans mentor, professor 

Siegfried Drewes, inspirerte en lidenskap for 

afrikanske planters kjemi. Etter å ha oppdaget 

potensialet til noen av disse plantene innen 

hudpleie, formulerte og grunnla Trevor den 

økologiske serien Esse. 

Arbeidet med Esse startet i 2000 med 

forskning på Kigelia africana, det afrikanske 

pølsetreet. Etter to år med formuleringer kom 

de første produktene i 2002. I 2009 omformu-

lerte Trevor serien til å bli mikrobiomvennlig, 

inspirert av de første oppdagelsene i Human 

Microbiome Project. I 2015 lanserte han 

verdens første hudpleieserum med levende 

probiotika (sunne melkesyrebakterier). Pro-

duktene selges i hudpleiesalonger og spa, og 

tilbys som behandlinger. 

Trevor er lidenskapelig opptatt av hudmi-

krobiomet, bærekraftig livsstil og bevaring 

av Afrikas biologiske mangfold. Han surfer 

fortsatt, spiller squash og trener yoga.  

Til daglig bor han på en gård i Richmond i  

Sør-Afrika med kone og barn.

«Dypere eksfolieringsbehandlinger som enkelte 

utfører i dag, gir ikke resultater på lang sikt»

– Min lærer, Siegfried Drewes, innpodet vitenskapelig nøyaktighet i meg på et formativt tidspunkt, og det har 
tjent selskapet godt. Kunder kjøper resultater, ikke etikk. Vår jobb er å tilby bærekraftige produkter som yter 
målbart bedre enn konvensjonelle serier, sier Trevor Steyn.

KOSMETIKK 1 2023 | 15



� TREND

BOOTS APOTEK

– Fokuset på single-ingredienser vil absolutt videreføres. Når det gjelder makeup ser vi at serum-

foundations, altså foundations med hudpleiende ingredienser, øker i popularitet, og er et veldig fint 

tilskudd til no-makeup-looken, sier Linda K. Klubbenes Drogseth fra Boots Apotek.

Hva ser dere etter når dere tar inn nye 
produkter, og hvordan vet dere når noe 
er riktig for Boots Apotek?

– Vi ser etter både 
gode problemløsere 
og spennende nyheter 
som kan bli trender. Vi 
trenger ikke nødvendigvis være innovatører 
og drive markedet, men vi ønsker å være tid-
lig på ballen og fremoverlent. 

Man kan jo aldri være sikker på at noe 
kommer til å bli en suksess, men vi følger 
med på trender og analyser, samt lener oss på 
våre dyktige leverandører – og sist, men ikke 
minst, så lytter vi til den berømte magefølel-
sen. 

Når det gjelder produktvalg, vil kvalitet 
alltid sitte i høysetet hos oss. Vi gjør selv-
stendige vurderinger av kvalitet og påstander 
på hvert eneste produkt vi tenker å ta inn. 
Forbrukerne skal kunne ha tillit til at alle 
produkter de finner i hyllene hos oss holder 
det de lover, og er trygge i bruk. 

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

– Vi har solgt store mengder med retinol-
produkter, og denne trenden tror vi vil fort-
sette fremover. I vårt sortiment har vi ulike 

styrkegrader og ulike former for retinol, så 
alle skal kunne finne noe som passer til deres 
behov, via individuell veiledning i apotekene.

 
Hva er de største trendene for 2023 når det 
g jelder hud, hår og sminke?

– Innen hudpleie ser vi mange fancy trend-
ord som «skin cycling», «slugging», «skin 
flooding» og så videre. Dette er som regel 
kun variasjoner over eksisterende rutiner, 
men med nye måter å kombinere produkter 
på, og så lenge det bidrar til å opplyse forbru-
kerne, så er jo det bare bra. 

Selv om vi følger med på TikTok, ulike 
nettsteder, leser magasiner, deltar på messer 
og så videre, så er det ikke alle trender som er 
like lette å implementere hos oss. Vi trenger 
ikke nødvendigvis å være først ute med det 
siste. Vi må tenke mer bredde og vurdere hva 
som passer våre kunder best. 

I Boots Apotek er vi nok mer opptatt av å 
fremme sunn hud, enn de hotteste trendene. 
Vi jobber for at du som kunde etablerer og 
viderefører gode hudpleierutiner, tilpasset din 
huds behov. 

Apoteket som kanal treffer bredt i befolk-
ningen, og for mange vil hudpleieregimet 
begrense seg til å innføre rens, serum og fukt. 
Vi vil da veilede rundt valg av gode basispro-
dukter til daglig bruk, samt spesialprodukter 
der det er utfordringer man ønsker å jobbe 
ekstra med. Dette har vi gjort i mange år. 

De mest «hudpleie-savvy» kundene våre 
kan være klare for nye produkter og et mer 
omfattende regime som inkluderer dobbelt-
rens, peeling, toner, booster-serum, serum, 
dagkrem, øyekrem og ikke minst, solbeskyt-
telse. Det gleder meg å se at kundene blir 
flinkere og flinkere til å inkludere solfaktor 
året rundt, som et siste steg i rutinen. Men jeg 
vil også understreke at hudpleie overhodet 
ikke trenger å være komplisert, eller inneholde 
flerfoldige steg. 

Selv om enkelte begynner å «klø» når de 
hører ordet, og mener det er ganske så tynn-
slitt, så er bærekraft også noe som er viktig. 
Det har blitt en hygienefaktor som merkeva-
rer må ha et bevisst forhold til, og jeg er gan-
ske sikker på at det påvirker hvordan kundene 

Trendspaning 2023 
Forbrukerne etterspør nå retinol og andre høyeffektive hudpleieingredienser. 
Hva selger ellers godt, og hvilke nyheter og skjønnhetstrender har vi i vente? 
Vi har bedt innkjøpere hos Boots Apotek og Coverbrands om å dele sine 
betraktninger.

Linda K. Klubbenes Drogseth, 
Category Group Manager for 
Skincare.

No7 Beauty Company introduserer Menopause 
Skincare i februar.
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velger hudpleieprodukter, også fremover. For 
noen kan det bety at man ønsker generelt 
færre produkter, med et bredere bruksområde. 

Fokuset på single-ingredienser vil absolutt 
videreføres. Å fremheve nøkkelingredienser 
og hva disse kan gjøre for huden, bidrar til 
at kunder i alle aldre blir bevisste på hvilke 
ingredienser som gjør hva, og at de kan mikse 
og matche etter behov, og skreddersy sin 
egen hudpleierutine. Retinol, vitamin C og 
glykolsyre vil sannsynligvis fortsatt være de 
mest etterspurte hos oss. 

Når det gjelder makeup ser vi at serum-
foundations, altså foundations med hudplei-
ende ingredienser, øker i popularitet, og er et 
veldig fint tilskudd til no-makeup-looken.

Innen hårtrender har jeg mest tro på gode, 
problemløsende produkter som fremmer en 
sunn hodebunn, det være seg sjampo mot kløe 
og irritasjon, «scalp treatment» med salisyl-
syre og produkter som forhindrer hårtap. 

Jeg tror også at skjønnhet fra innsiden, i 
form av ulike kosttilskudd og kollagenpulvere, 
får økt oppmerksomhet fremover.

Hvilke produkter har dere størst tro på for 
våren?

– Siden bevisstheten rundt ingredienser 
bare øker, tror jeg som nevnt på enda større 
interesse for single-ingredienser, som bidrar 
til en skreddersydd hudpleierutine for den 
enkelte. 

I tillegg vil jeg trekke frem No7 Menopause 
Skincare; Boots og Storbritannias største 
hudpleieserie setter overgangsalderen på dags-
orden, og introduserer en serie som er utviklet 
for, og i samarbeid med, over 7000 kvinner 
som befinner seg i denne livsfasen. 

Menopause er dessverre fortsatt et tabu der 
ute, og vi som apotek skal være med på å ufar-
liggjøre temaet, opplyse kvinnen om hva som 
skjer med kroppen og huden når hun kommer 
i overgangsalderen, og hva hun kan gjøre for å 
få en så smidig overgang som mulig.  

Jeg tror også at enda flere vil få øynene opp 
for det vi kaller dermatologiske hudpleiese-
rier – det vil si hudpleie som er utviklet i 
samarbeid med, og som anbefales av, hudleger. 

Vi er jo veldig glade i typiske apotek-
eksklusive merkevarer. Disse har holdt stand i 
mange tiår, uavhengig av trender og tendenser. 
Her finner vi gode problemløsere som styrker 
hudbarrieren og som bidrar til en sunn og 
frisk hud, være seg om du sliter med uren hud 
og akne, har supersensitiv, tørr eller dehydrert 
hud, ser etter anti-age produkter, eller bare 
ønsker milde og gode hudpleieprodukter til 
en helt normal hud. 

Vi ønsker å hjelpe folk med å være den beste 
hud-utgaven av seg selv. Det er mye selvpleie i 
god hudpleie, og «selvpleie er mental helse». 
Det siste der har jeg lånt fra Helt Krem-guru 

Cathrine Stabel, som vi i Boots Apotek sam-
arbeider med.

Jeg vil også nevne at god hudpleie absolutt 
ikke trenger å koste skjorta, noe som kommer 
godt med i tider med strammere økonomi. Vi 
har mange gode alternativer i Boots Apotek, 
og jeg anbefaler å stikke innom og snakke med 
en av våre dyktige ansatte!

Har du fått noen personlige favoritter blant 
nyhetene som kommer?

– Jeg vil trekke frem Cosmica Gentle Cle-
anse Oil, en skånsom og svært effektiv oljerens 
som fjerner alle typer makeup. Den blir til en 
lett og kremaktig melk i kontakt med vann, 
dufter herlig, og passer for eksempel perfekt i 
en dobbeltrens-rutine. 

Favorittsolkremen min, La Roche-Posay 
Anthelios UVmune SPF 50, kommer nå med 
en oil control-variant for fet hud. Jeg bruker 
SPF 50 året rundt, og om sommeren tenderer 
huden min til å bli fetere og blankere. Da gir 
denne en etterlengtet matt finish, og den kan 
til og med benyttes rundt øyepartiet. 

Til slutt en favoritt som strengt tatt ikke er 
en nyhet: A-Derma Exomega Control Shower 
Oil kommer nå med en smart og miljøvennlig 
refill. Her spares både miljøet og lommeboken.

A-Derma Exomega 
Control Shower Oil 
lanseres nå med en 
miljøvennlig refill.

Nye Cosmica Gentle 
Cleanse Oil pas-

ser perfekt i en 
dobbeltrens-rutine. 

Fo
to

: D
re

am
st

im
e

KOSMETIKK 1 2023 | 17



COVERBRANDS

– Vi har stor tro på at trenden for K-beauty vil fortsette å dominere. 

Samtidig ser vi et stort fokus på hudpleieprodukter som motvirker 

akne, og hudpleieprodukter med effektive og naturlige ingredien-

ser, sier Mette Fiala og Sarah Wennemo fra Coverbrands.

Mette Fiala, innkjøpssjef. Sarah Wennemo, 
innkjøpskoordinator.

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

– Hele Coverbrands-teamet gjør sitt beste 
for å følge med på trender i sosiale medier. 
Vi kaster oss rundt når vi ser et produkt som 
kan passe vår nettbutikk og våre kunder. Vi 
gjør alltid produkttesting blant ansatte før 
produkter tas inn i nettbutikken. Det er viktig 
at vi kan stå inne for det vi selger.

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

– K-beauty er fremdeles veldig i vinden hos 
oss, men vi ser også at influencer-brands selger 
godt. Self-tan selger vi mye av hele året, og i 
det siste har vi solgt mye av dette i sprayform. 
Stylingverktøy til håret selger også fortsatt 
veldig bra, og brynsprodukter i form av voks 
og gele har hatt en stor vekst. 

Hva er de største trendene for 2023 når det 
g jelder hud, hår og sminke?

– Vi tror at alle er klare for mer mini-

malisme i hudpleierutinen, med fokus på 
ingredienser som styrker hudbarrieren og 
produkter som inneholder effektive virkestof-
fer. Få steg som gjør mye for huden. Vi har 
tro på ingredienser som blant annet retinol/
retinal, bakuchiol, peptider, ceramider og 
hyaluronsyre.

Når det gjelder hår, tror vi at fokuset på 
«scalp care» vil bli enda større i år, at man 
starter hårpleien ved roten av håret. Vi ser 
at hodebunnsmassasje, gjerne sammen med 
produkter som inneholder rosmarinolje, er 
populært. 

Videre tror vi at multifunksjonelle smin-
keprodukter fremdeles vil selge godt, gjerne i 
stick eller flytende form. Vi tror også at flere 
er klare for å uttrykke seg med sminke i form 
av farger og metallisk glitter. Blush, naturlig 
konturering og glød vil også fortsatt være en 
trend.

Hvilke produkter har dere størst tro på for 
våren?

– Vi har stor tro på at trenden for K-beauty vil fortsette å dominere. 
Samtidig ser vi et stort fokus på hudpleie-
produkter som motvirker akne, og hud-
pleieprodukter med effektive og naturlige 
ingredienser. 

Når det gjelder makeup tror vi på blush, 
baking, setting sprays, highlighters og sticky 

primers. Vi tror også at leppeprodukter 
som liplinere, glosser og leppemasker 
fortsatt vil være veldig trendy. Når det 
kommer til hårpleie, satser vi på pleiende 
produkter for hodebunnen, og styling-
produkter som gir volum og liv til håret.

Har dere fått noen personlige favoritter 
blant nyhetene som kommer?
– Våren er alltid en spennende sesong, 

med mange nyheter fra flere av våre favoritt-
merker! De fleste lanseringene er hemmelige, 
men vi kan røpe at vi gleder oss til blant annet 
COSRX og Ghd sine nyheter som kommer 
veldig snart! 

� TREND

COSRX lanserer en hel serie med retinolprodukter.

Anastasia Beverly Hills 
har en skimrende Dewy Set 
Setting Spray.

Banila Co og andre merker 
fra Sør-Korea selger fortsatt 
godt hos Coverbrands.

Brynsprodukter i form 
av voks og gele har 
hatt en stor vekst. 
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� TREND

7 blonde looks 
Wella Professionals lanserer Signature Blondes, en 

serie med sju nye trendlooks som fokuserer på 

blondiner. Fra å ramme inn ansiktet med vanilje-

blondt hår, til å skape en pekannøtt-tonet balayage 

uten bruk av blekemiddel – hvorfor ikke prøve noe 

av dette i 2023?
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DET HOTTESTE HÅRET
Det blir mange blonde nyanser å se 
i år. Men rollefiguren Wednesday 
Addams skaper også trender med sin 
mørke, rette og tette lugg, forteller 
Kirsti Solberg, Nordic Creative & 
Capability Manager i Wella Com-
pany.

Hva tror du blir de største hårtrendene i 2023? 
– Det er ingen tvil om at shag-en holder 

stand gjennom dette året også, i flere ulike 
varianter. Både kortere pixie- eller bixie-klip-
per og lengre varianter som sommerfuglklip-
pen eller «the octopus cut». Den passer til de 
aller fleste, siden dens kjennetegn er kortere 
layers i fronten og på toppen, som rammer inn 
ansiktet på en fantastisk måte. 

Vi kommer også til å se den klassiske boben 
i flere varianter, med hardere linjer og mer 
lugg. En lugg som virkelig skyter fart, er Wed-
nesday Addams-luggen!

Hva skjer i salongene – og hjemme hos forbru-
ker – når det g jelder farge? 

– Fargene som får seg en opptur i 2023 er 
«auburn» (varm brun), «dusty pink» og 
«lunar blonde». Vi vil nok også se flere bli 
påvirket av Wednesday Addams-effekten med 
mørkere hår. 

Mot vårparten vil vi se mer av de blonde 
lokkene, både «lunar blonde», som er super-
blond med en nøytral nyanse, og i tillegg 
«uptown blonde», som er en litt mer «high 
maintenance» blond look med highlights.

 
Det er for tiden mye snakk om «skinification of 
hair», hva tenker dere i Wella rundt dette? 

– Vi har også en lignende tilnærming med 
våre produkter. Det er viktig å se helheten 
med hårrutinen vår. Alt handler om å gi mest 
og riktigst mulig pleie til håret på enklest 
mulig måte. 

Vi har et nytt produkt fra Sebastian som 
lanseres nå i februar: Penetraitt Overnight 
Repair Serum, som inneholder hyaluronsyre 

og niacinamid. Hyaluronsyre er godt kjent fra 
hudpleie, og gir en oppbyggende og «plum-
pende» effekt til både hud og hår. 

Fordelen i hår er at den styrker håret innen-
fra og ut, sammen med niacinamid, og hin-
drer at det brekker på grunn av slitasje. Vi har 
lagt ekstra fokus på at dette produktet ikke 
bare gjenoppbygger håret, men også bidrar til 
en lettere stylingrutine i hverdagen.

 
Hva er det hotteste av nye hårbehandlinger i 
salongene? 

– Nå er vi klare for å booke time til kur og 
en blowout à la 70-tallet. Vi vil også bestille 
oss en Ultra Illuminage som gir den perfekte 
blondfargen til våren og sommeren.

 
Er det flere hårtrender vi bør merke oss?

– Florence Pugh er en av flere skuespillere 
som har valgt å gå for en bob eller bixie cut, 
som fremhever layers i en ellers klassisk bob. 
Dette kommer vi til å se mye av fremover 
også.

Jenna Ortega spiller Wednesday 
Addams i den trendsettende, nye 
serien «Wednesday». 
Foto: Matthias Clamer/Netflix 

Kirsti Solberg.
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� TREND

– Haute couture-uken SS23 var en fantastisk opplevelse. Forventningene før showene var 
høye, og du kunne kjenne vibbene i hele byen. Teamet vårt var der for å style håret til Stép-
hane Rollands visning, og jeg synes vi lyktes med å skape noe spesielt. Det ble et show mange 
sent vil glemme, med vakre klær, vakre modeller og selvfølgelig vakkert hår, sier han.

Hva var de mest fremtredende hårtrendene under haute couture-uken? 
– Jeg synes vår- og sommertrendene ofte er mer levende og morsomme. Årstidene skifter, 

noe som ikke bare gjenspeiles i klærne, men også håret og sminken. Det skjer en transforma-
sjon fra det litt mørkere og dypere til noe nytt. Før Stéphane Rollands show fokuserte vi på 
å lage wet look-frisyrer, som er en av de fremtredende hårtrendene. Dette er noe jeg tror blir 
stort for våren og sommeren 2023.

Hvorfor tror du denne looken blir en av de store trendene? 
– Frisyrer med et vått utseende formidler følelsen du får av å slenge håret bakover når 

du stiger opp av bassenget eller havet. Det er en trend som passer godt inn i det bildet som 
mange forbinder med sommer, og den er i tillegg veldig vakker. Det som også er bra, er at det 
er en allsidig look, for så lenge håret ser vått ut, kan du ha hvilken frisyre som helst.

Hvilke stylinger g jorde dere til dette showet? 
– Avhengig av modellens hårkvalitet, høyde og klærne hun skulle bære på catwalken, skapte 

vi forskjellige looks. På modellene med lengre hår lagde vi frisyrer der håret nesten lignet på 
et fossefall. Vi gjorde også backslicks og den klassiske chignon-en. Felles for alle stylinger var 
uttrykket av vått hår, og detaljer i håret som imiterte vannets bevegelser.

Hvordan kan vi g jenskape denne looken? 
– Det viktigste å tenke på er produktene, så lenge du bruker de riktige produktene er det 

veldig enkelt. Før visningen blandet vi Salt Water Gel og Argan Oil Smooth Cream. På 
denne måten fikk hårene den våte finishen, og ble lette å forme uten å føles klissete. 

Skal du gjøre dette hjemme, bør du begynne med å finfordele 
50/50-blandingen i fuktig hår. Du styler håret etter ønske, og 
tørker deretter forsiktig. Når håret har tørket, avslutter 
du med å spraye Just Right Hairspray over det hele, for 
å få frisyren til å holde og tilføre litt ekstra glans.

WET LOOK I PARIS
Björn Axéns Creative Director, Jack Lawrence, har jobbet backstage under 
sommerens haute couture-visninger. Han avslører hvilken moteuke-look 
han tror blir en av de største trendene, og hvordan den kan gjenskapes.

Jack Lawrence, Creative Director Björn 
Axén.

Riktige produkter 
er halve jobben.

Fra haute couture-showet til Stéphane Rolland.
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� HUD

Det snakkes stadig mer om denne kraftfulle ingrediensen, som 
binder fuktighet og bygger opp hudens beskyttende barriere. 

Tekst: Kristine Rødland // Foto: Dreamstime og produsentene

CERAMIDER
 – hudens byggesteiner

Hyaluronic 
Ceramide Mist fra 
Dermalogica.

Huden består av over 50 prosent 
ceramider. De holder sammen 
hudcellene som en mursteins-
vegg, og beskytter dermed mot 
uttørking og miljøskader.
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Ceramider er viktige for huden 
fordi de er en del av det ytterste 
hudlaget – den beskyttende hud-
barrieren – som er hudens første 

forsvarslinje mot ytre påkjenninger. 
Enkelte hudplager, som eksem, psoriasis 

og akne, kan føre til at produksjonen av cera-
mider reduseres. Dette bidrar til at hudens 
barriere svekkes, noe som igjen kan forårsake 
for eksempel uttørking av huden. 

Når vi blir eldre, minsker også hudens 
nivå av ceramider. Det kan føre til irritasjon, 
rødhet og tørrhet, men ved å bruke hud-
pleieprodukter som inneholder ceramider 
kan vi forbedre, eller i beste fall unngå slike 
problemer.

– Ceramider er ofte oversett og under-
vurdert, og sjelden forklart. Det er lipider 
(fettstoffer) som er endemiske for hudens 
naturlige struktur. De finnes naturlig i høye 
konsentrasjoner i de øverste hudlagene, og 
utgjør over 50 prosent av hudens sammenset-
ning. Så det er ingen overraskelse at de spiller 
en viktig rolle for å beskytte huden mot 
giftstoffer, forurensning og miljøbelastninger, 
bremse fukttap og bekjempe usunne bakterier. 
Det er åpenbart at et sunt stratum corneum 
vil legge føringer for hvordan huden føles og 
ser ut, uttaler Rafael de Caires fra Dr. Bau-
mann, ett av flere hudpleiemerker som hyppig 
benytter seg av ceramider.

Elizabeth Arden var utvilsomt tidlig ute 
med å bruke ceramider i sine velkjente, gylne 
kapsler, som nå har kommet i flere nye varian-
ter. Men i senere tid har også det prisvennlige 
merket CeraVe gjort mye for å popularisere og 
spre kunnskap om ingrediensen. Ceramider 
utgjør selve grunnlaget for vitenskapen bak 
varemerket CeraVe, noe som også gjenspeiles 
i navnet.

– Omtrent på samme måte som C-vitamin 
styrker immunforsvaret eller kalsium styrker 
skjelettet, så styrker og beskytter ceramider 
huden, og derfor finnes de i alle CeraVes 
produkter. Vi er opptatt av å fremheve den 
avgjørende rollen denne kraftfulle ingredi-

ensen faktisk spiller for hudens helse, og det 
motiverer oss også i arbeidet med å gjøre 
hud som ser sunn ut mer tilgjengelig for alle, 
uttaler Penelope Giraud, Global General 
Manager for CeraVe.

Samtlige CeraVe-produkter inneholder 
tre essensielle ceramider (ceramid 1, 3 og 
6-II) som kreves for en styrket hudbarriere, 
og de kombineres i noen produkter også 
med MVE-teknologi, som langsomt frigjør 
ceramidene i huden over tid.

Cosmica kombinerer ceramider med 
hyaluronsyre og andre effektive ingredienser 
i den lille hudpleieserien Age Delay+. Den 
består av kremer for kvinner som har tørr hud 
etter overgangsalderen, og derfor trenger å få 
tilført både fukt og fett. 

Ingrediensene utfyller hverandre på fordel-
aktige måter: hyaluronsyre trekker fuktighet 
inn i huden, mens ceramider «låser inn» 
fuktigheten. En annen ingrediens som ofte 
kombineres med ceramider i både disse og 
andre hudprodukter, er niacinamid.

– Ceramider og niacinamid brukt sammen 
gir elastisitet, jevn hudtone og glød. Niacina-
mid er en variant av vitamin B3, og når den 
brukes i hudpleie, så styrker den hudens elas-
tisitet og forminsker store porer og fine linjer, 
sier Åse Marit Vig fra Perrigeno Norge.

Ceramidene virker på hudbarrieren og gir 
langvarig fuktighet, men ikke bare det:

– I Age Delay+ brukes det ceramider som 
er kortkjedet og trenger lenger ned i huden. 
De fungerer da som en signal-
overføring ved å gjenopprette 
en sunnere hudoverflate, på 
samme måte som peptider. 
Effekten av disse ceramidene 
er testet på kvinner mellom 
50 og 70 år, og vi kan se at de 
fremskynder kollagenpro-
duksjonen, øker hudens elas-
tisitet og fasthet, forbedrer 
hudens konturer og minsker 
synligheten av linjer og 
rynker, utdyper hun. 

Hudpleieprodukter med ceramider fra 
Dr. Baumann.

CeraVe baserer sitt konsept på 
ceramider.

Strength Trainer Peptide Boost 
Moisturizer fra Ole Henriksen.

Cosmica bruker ceramider i Age Delay+, som er for 
eldre kvinner.

Advanced Ceramide Lift and Firm Day 
Cream fra Elizabeth Arden.

Cera Repair Barrier Cream fra 
Biotherm.
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Signatur behandling inkludert
PRO Green Mask - 
7 Acid Natural Chemical Peel

o Probiotisk

o Vegansk

o BHA og AHA syrer

o Vitamin C

o Bio-retinol

o Hyaluronsyre

o Fransk grønn leire

MARINA MIRACLE AS
MARINAMIRACLE.NO

Skann koden for å motta forhandlerinformasjon

Vinner av 
“Best Natural / Organic Brand - Scandinavia”
The Beauty Shortlist Awards 2019, 2021 og 2022 
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Verdens mest populære 
BEAUTY BRANDS
Lurer du på hvilke merker som slo best an i sosiale medier i 
2022? Som hadde flest følgere, ble hyppigst Googlet og skapte 
mest engasjement? Dette – og mye mer – finner du svar på i The 
Cosmetify Index. 

Folkene bak The Cosmetify Index har rangert de mest populære skjønnhets-
merker, produkter, influencere, retailere og så videre i hele verden. De har blant 
annet sett på antall Instagram-følgere, Instagram-engasjement, Instagram-omta-
ler, google-søk og endringer i søk. 
Kjenner du deg igjen i resultatet? Stemmer det med det du selv har observert i 
markedet?
Nytt i år er at stadig flere ser ut til å foretrekke bærekraftige og naturlige ingredi-
enser i sine skjønnhetsprodukter. Samtidig røper rankingen at Norges favoritt-
merke på landsbasis er… Rituals. 

10 hotteste beauty brands
1. Florence by Mills
2. CeraVe
3. Glossier
4. The Body Shop
5. Estée Lauder
6. Revolution
7. Yves Rocher
8. Olaplex
9. Fenty Beauty
10. Caudalie

5 mest populære hair brands
1. Olaplex
2. Ghd
3. BabyLiss
4. Paul Mitchell
5. Davines

5 mest populære bærekraftige merker
1. ILIA
2. UpCircle
3. Biolage
4. Aveda
5. REN

3 mektigste beauty influencers
1. James Charles
2. Mari Maria
3. Bretman Rock

3 «rising stars»
1. Kiko Milano
2. Charlotte Tilbury
3. IsaDora

 10 hotteste beautyprodukter 2022
1. Olaplex No. 3 Hair Perfector
2. Paula’s Choice 2% BHA Liquid Exfoliant
3. Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush
4. The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%
5. Embryolisse Lait-Crème Concentré
6. Elemis Pro-Collagen Cleansing Balm
7. CeraVe Blemish Control Cleanser
8. Bondi Sands 1 Hour Express Self Tanning Foam
9. bareMinerals Original Loose Powder
10. Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum Spray

Se hele oversikten på: 
cosmetify.com/the-cosmetify-index/ 

Florence by Mills har tatt verden med storm, og er skapt av ingen ringere enn Millie Bobby 
Brown.

CeraVe kan skilte 
med nesten 27 pro-
sent økning i antall 
søk, sammenlignet 

med 2021.

Olaplex g jør 
det knallsterkt i 

sosiale medier.

ILIA appellerer til de som 
elsker økovennlige produkter. 

Varmluftstylere er populære, her representert ved nye Ghd Duet Style.
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Glatt hud uten uønsket hår.
For både menn og kvinner.

Praktisk, kjølig og unik sonde for å gjøre  
behandlingen mer effektiv og komfortabel.
Opptil 5 kjølenivåer for behandlinger uten 
rødhet. 

Det innovative kjølesystemet gir utrolige  
fordeler i forhold til tidsbesparelse, kvalitet 
på behandlingene og total komfort, siden 
det ikke er nødvendig å vente til enheten  
er avkjølt.

Halver behandlingstiden og utfør færre  
behandlingsøkter enn IPL, takket være  
enkelt- og flerimpulser. Opptil 10 pulser  
per sekund.

HØYEFFEKT DIODELASER
LAGET FOR HUDPLEIERE

Kjøper du et apparat av 
oss, får du tilgang til vårt 
unike markedsførings-

program hvor vi hjelper 
deg å få så mange 
kunder du ønsker.

NYHET FRA DUI CLINIQUE

Kontakt: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, Tlf: 33 33 48 90, Epost: post@duiclinique.com



Beauty-tech er et stort felt som omfatter 
mange elementer, men et fellestrekk er bruken 
av ny og banebrytende teknologi. Det kan for 
eksempel være verktøy som gjør det mulig å 
teste makeup-farger virtuelt, eller å tilby hud-
diagnostikk ved hjelp av kunstig intelligens.  

Den teknologiske utviklingen har gått 
gradvis fremover siden slutten av 1990-tallet, 
men har virkelig skutt fart med den nyere 
bruken av AI- og AR-teknologi, og det er 
først i senere år at store merker har begynt å 
investere tungt i beauty-tech. Forbrukerne 
har nå med seg smarttelefonen til enhver tid, 
og kan enkelt laste opp bilder for å teste nye 
sminkefarger eller få personlige produktan-
befalinger. 

AR refererer til «augmented reality», en 
slags utvidet virkelighet, og kan defineres som 
en interaktiv opplevelse der virkelighetens 
verden kombineres med et datagenerert inn-
hold. AR ble for noen år siden popularisert 
for den brede befolkningen med Pokémon 
Go, som blandet spillfigurer inn i de virkelige 
gatene og parkene der folk beveget seg. 

Innenfor skjønnhetsindustrien lar 
også folk seg fengsle av AR-drevne virtuelle 
opplevelser. Man kan på denne måten digitalt 
utforske nye sminkefarger og se produkter 
komme til live. Det gir shopping-opplevelser 
som både er personlige, morsomme og under-
holdende for forbrukeren. 

Den virtuelle AR-teknologien har gjort 
store fremskritt de seneste årene, og kamera-
ene har også blitt mye bedre. Det gjør det 
mulig å teste hele spekteret av kosmetikkpro-
dukter, som leppestift, øyeskygge, eyeliner, 
maskara, blush, highlighter og foundation.

Den hyperrealistiske, virtuelle «prøve på»-
teknologien omfatter til og med kategorier 
som hudpleie, hårfarge, neglelakk, briller, 
smykker, øredobber, klokker og så videre, og 
gir forbrukerne muligheten til å ta informerte 
kjøpsbeslutninger selv om varene ikke prøves i 
butikk.

Store selskaper som L’Oréal, Shiseido 
og Estée Lauder Companies er blant de mest 
aktive innen beauty-tech. L’Oréal kjøpte i 

2018 teknologiselskapet ModiFace, som står 
bak en ny og mer realistisk «prøve på»-tek-
nologi basert på AR. Den lar kundene virtuelt 
teste nye skjønnhetsprodukter via smarttele-
fonene sine, både online og i samarbeid med 
ulike retailers.

Lancôme, som eies av L’Oréal, styrker nå 
satsningen sin på beauty-tech, og benytter 
ModiFace-teknologien i en online rådgiv-
ningstjeneste kalt E-Youth Finder. Den er 

BEAUTY-TECH
Skjønnhetsbransjen lar seg påvirke av 
gaming-industrien, og lanserer nye 
digitale verktøy som over tid kan endre 
handlevanene våre.  

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Pexels og produsentene

Skjønnhetsbransjen 
er på vei inn i 
metaverse. 

E-Shade Finder fra Lancôme hjelper deg å finne 
rett foundation.
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beegan
/bi:g (e) n/ noun

A commitment meant to safeguard the bee 
population by supporting ethical and sustainable 
beekeeping. Free from any animal ingredients with 
the exception of ethically sourced bee-by-products.

good for the skin, 
the people, 

and the planet

newOrdliste
Artificial intelligence (AI)

Kunstig intelligens er intelligens demonstrert av en datamaskin eller maskin 

– i motsetning til naturlig intelligens som utvises av mennesker. Det kan for 

eksempel handle om virtuelle butikkmedarbeidere eller influencere, som 

lansert av Shiseido.

Augmented Reality (AR)
AR er interaktive opplevelser som forsterker de virkelige opplevelsene ved å 

legge til digitale elementer som er live, ofte ved å bruke kameraet på telefo-

nen. Et eksempel kan være «prøve på»-teknologien, som begynner å bli vanlig.

Virtual Reality (VR)
En virtuell virkelighet er et simulert og datamaskin-generert miljø som 

erstatter et virkelig miljø, slik at brukeren føler seg fullstendig oppslukt av de 

virtuelle omgivelsene.

Metaverse
Metaverse er en digital verden i 3D som kombinerer spill, sosiale medier, 

kryptovaluta og virkelige interaksjoner. Det er med andre ord et digitalt, 

nettbasert samfunn hvor du kan samhandle med andre mennesker ved hjelp 

av internett og VR-briller.

NFTs
En NFT – non-fungibel token – er en digital eiendel som representerer et virke-

lig eller digitalt objekt. Den kan representere en hvilken som helst unik ressurs, 

for eksempel et kunstverk, en avatar eller ulike typer digitalt innhold. Noen 

skjønnhetsmerker, som Clinique, begynner nå å introdusere egne NFTs.

tilgjengelig som en app på telefonen, og tilbyr 
hudkonsultasjon på grunnlag av en enkel 
selfie. E-Youth Finder tar også i bruk kunstig 
intelligens når den identifiserer behovet til 
hver enkelt kunde og gir produktanbefalinger. 

Er du ikke ute etter hudpleie, men deri-
mot en ny foundation, er det heller E-Shade 
Finder du bør prøve, og den virker på omtrent 
samme måte. Lancôme har også kommet med 
et større hudanalyse-apparat de kaller Skin 
Screen, som er inspirert av lignende apparater 
brukt av hudleger. 

Vil du lage dine egne leppestiftnyanser, kan 
du få hjelp av Yves Saint Laurents Rouge Sur 
Mesure – et fiffig, lite «blandeapparat» ladet 
med fargepatroner, som blant annet gjør det 
mulig å matche leppene til dagens antrekk. 
En app analyserer og foreslår farger ut fra dine 
bilder, som så kan prøves ut ved hjelp av AR-
teknologi. Til slutt kan en liten dæsj av den 
valgte fargen «printes ut». 

Enheten er bygget over samme lest som 
Perso, som blander personlige hudkremer, og 
som ble presentert av L’Oréal på teknologi-
messen CES i 2020.

Rouge Sur Mesure fra Yves Saint Laurent er 
ladet med fargepatroner, og kan blande utallige 

leppestiftnyanser.  

Skin Screen er Lancômes nye hudanalyse-apparat. 

KOSMETIKK 1 2023 | 29



BR ISTOL  HOTEL  OSLO 
JUNE  9 TH -  10 TH

Denne helgen inviterer vi leger, tannleger, sykepleiere og hudpleiere inn i vårt univers av behandlinger, 

anatomi og komplikasjoner. Begge dagene har høyt fokus på svært nyttig lærdom enten du er ny i faget  

eller allerede ekspert. Vi presenterer innen fagfelt som er interessant uansett hvilke merker du fører.

Hold deg oppdatert faglig og treff gode kollegaer disse dagene.

 
To dager med nyttige og spennende foredrag, festmiddag fredag kveld med 3 retters meny og drikke,  

diplom for deltakelse, rabatter på produkter - kun disse dagene.

Pris begge dager inkl. festmiddag kr. 5 800,-   /   Pris pr. dag uten festmiddag kr. 2 500,-

P R E S E N T S

EXPERT
WEEKEND

2023

JUNE 9TH

JUNE 10TH

INTERNATIONAL

SKINCARE DAY

TEOXANE ACADEMY

EXPERT DAY

INTERNATIONAL SPEAKERS - LIVE DEMONSTRATIONS - CONGRESS DINNER

INTERNATIONAL SPEAKERS - LIVE INJECTIONS

ALL AESTHETIC
EXCLUSIVE OFFERS

EXCLUSIVE OFFERS

Kontakt katrine@esthetica.no for ytterligere informasjon og påmelding
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Skintific viste frem hudvennlig makeup fra Jane Iredale. Karin Kosmetiske var ny utstiller på 
konferansen.

Svenske Qryo demonstrerte Insculpt, 
en behandling som kan redusere fett og 
cellulitter.

Esther Infante fra pHformula og Beauty Products 
holdt foredrag om kronisk hudinflammasjon.

Dr. Andrea Corbo presenterte Linerase, 
som tilbyr injeksjoner med kollagen type 
1, likt det vi naturlig har i kroppen.

Dr. Bjørn Tvedt delte sine estetiske vyer for fremtiden.

Dr. Matthias Aust tok for seg A-vitamin og biostimule-
rende injeksjoner i sine to foredrag for Esthetica.

Klinikk Arendal ble kåret til 
«Årets klinikk», og eier og 
daglig leder Wenche Kollen 
tok imot prisen.
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Markedet etterspør nå estetiske 
behandlinger som gir mer natur- 
lige resultater. Blant de mange 
spennende temaene som ble tatt 
opp på konferansen, var bio-
stimulering og injeksjoner med 
kollagen. 

Tekst: Kristine Rødland

Foto: Marius Hansen/Senzie Conference

– Bransjen går nå videre til biostimule-
ring og regenerativ medisin. Markedet 
er opptatt av å eldes fint, folk vil se friske 
og attraktive ut i enhver alder, og vi må 
tilpasse oss det. Vi behandler nå kun på 
overflaten, men må gå dypere, sa dr. Bjørn 
Tvedt i sitt foredrag «The Future of Aest-
hetic Medicine».

Konferansen viet en hel bolk til temaet 
biostimulering. Dr. Andrea Corbo 
presenterte teknologien bak Linerase, en 
produktlinje med blant annet injiserbart 
kollagen type 1, som han selv har utviklet, 
og som bringes til Norge av selskapet 
UniverseMed.  

Dr. Matthias Aust fra den tyske privat-
klinikken Aust Aesthetik snakket på sin 
side om injeksjonene Karisma Rh Collagen 
og Gouri, som forhandles av Esthetica. 
Karisma inneholder et prokollagen, det vil 
si forstadiet til et kollagenfiber. Det fester 
seg til eksisterende kollagenfibre, og gir 

støtte til huden slik at rynker og linjer blir 
mindre synlige. 

Gouri inneholder på sin side en flytende 
PCL (polykaprolakton), og stimulerer 
fibroblastene og forynger huden i hele 
ansiktet, en prosess som vedvarer i opptil 
12 måneder. 

– PCL er neste generasjon injiserbare 
midler, Gouri representerer dermed noe 
nytt. Den har to fordeler eller interessante 
egenskaper: den varer veldig lenge og hen-
vender seg til en yngre pasientgruppe. 

Gouri sprer seg jevnt i huden for å 
produsere nytt kollagen, og gir på denne 
måten en lifting-effekt. Ved biostimulering 
må man gi kroppen noe tid for å reagere på 
produktet. Biostimulering blir mer og mer 
viktig, fordi det er en prosess 
som kroppen selv har eierskap 
til, forklarte dr. Matthias Aust.

 Glimt fra 

SENZIE Conference

Sykepleier Turid Mikkelborg ble hedret med pris 
under Senzie Awards på kvelden.

På kvelden var det middag, 
prisutdelinger og fest!

Rebiome er en hudpleieserie med 
pre- og probiotiske komplekser, 
utviklet av Pauline Sell Hellman, 
mangeårig direktør i Noscomed.

Karisma Rh Collagen og Gouri er nye typer 
biostimulerende injeksjoner.

Proceanis Hyaluron Drink 
lanseres av B4K Skincare 

Scandinavia.
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Den amerikanske hudlegen med praksis på 
Manhattan forteller at han er veldig glad i 
vitamin C, som blant annet gir antioksidant-
beskyttelse og er nyttig for å bygge kollagen i 
huden. 

– Man kan ikke få effekt på huden ved 
å drikke kollagen, det er en absolutt myte. 
Molekylene er store og blir brutt ned i magen. 
Den eneste måten å få mer kollagen til huden, 
er ved å bruke ingredienser som stimulerer 
kollagensyntesen. Vitamin C gjør det, og for 
meg er vitamin C en gave. 

Det er mange som tilbyr hudpleieprodukter 
med vitamin C, men ikke sammen med mel-
kesyre; ifølge dr. Gross er dette ny forskning. 

– Vitamin C kombinert med melkesyre 
gir en utrolig god synergieffekt, og er en helt 
ny innovasjon. Andre gode ingredienser mot 
hudens aldring er retinol, gjerne kombinert 
med bakuchiol, AHA- og BHA-syrer, niaci-
namid og hyaluronsyre. Jeg anbefaler også å 
behandle huden med LED-lys, og her finnes 
det hjemmeapparater som er veldig nyttige, 
sier han.

Det er en trend i USA at stadig flere yngre 
søker forebyggende behandlinger mot aldring. 

– Dette er et voksende marked, og vi kan 

hjelpe disse unge med å forstå hvilke aldrings-
tegn de bør se etter. Vi eldes etter et bestemt 
mønster, og vi følger gjerne vår families 
mønster. Å studere den av foreldrene man av 
utseende ligner mest, er derfor nyttig når det 
kommer til å planlegge og gjennomføre slike 
behandlinger. 

Unge mennesker helt ned i 20-årene 
kommer til klinikken vår i New York for å 
behandle aldring, de er ødelagt av sosiale 
medier, som gir dem mye feil informasjon 
om huden. En populær trend nå er «skin 
cycling», som innebærer at ingredienser som 
retinol og syrer brukes i vekslende rekkefølge 
gjennom uken. Men det kan fort bli lite 
konsekvent, og da gir det også mindre gode 
resultater, påpeker han. 

Får man rødhet i huden på grunn av 
produktene man benytter, er også det et rødt 
flagg. 

– Mange bruker veldig sterke hudproduk-
ter, og når huden blir rød indikerer det at 
DNA-et utfordres. Folk tror ofte at dette er 
bra, og et tegn på at produktene virker, men 
det stemmer ikke! Rødhet signalerer at noe 
er galt, og at huden har blitt utsatt for frie 
radikaler. Det skyldes ikke bare solskader, 
men også for sterke produkter.

Mitt svar på denne trenden er i stedet: 
«skin boosting». Bruk gode produkter som 
er tilpasset din hudtype daglig, og boost med 
mer potente produkter to-tre ganger i uken. 
Det kan sammenlignes med å drive intervall-
trening, råder dr. Dennis Gross.

Etter flere år med korona-utsettelser, 
ankom dr. Dennis Gross endelig 
Senzie Conference og Oslo. Med seg 
hadde han helt nye hudpleieproduk-
ter med vitamin C og melkesyre.

Tekst: Kristine Rødland 

Foto: Marius Hansen/Senzie

– VITAMIN C ØKER 
KOLLAGENET  I HUDEN

Dr. Dennis Gross var en dyktig foredragsholder på Senzie Conference.
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I tillegg til serum og kremer, kan det være 
nyttig å behandle huden med LED-lys. 

Vitamin C + Lactic er en helt ny serie fra 
Dr Dennis Gross, som lover å motvirke frie 
radikaler og hudaldring. 

vinterkampanje 
av dr. baumanns eksklusive kremer          
nå 1.400.00 ( 2.200.00)

pakken inneholder det du trenger for den
tørre vinterhuden

cleansing gel

liposome ceramid

ceramid serum

intensive normal and dry skin krem

Skann kode og gå til                      
eksklusive tilbud

drbaumann.no

vi søker forhandlere i norge

alfheim 24  - 1384 - asker tlf. 90510768
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Tuva Christoffersen fra selskapet 
Lare AS står bak det nye merket 
DeltaDerma, som behandler pro-
blemhud med produkter basert på 
sporelementer av sink. Teknolo-
gien stammer fra Nederland, mens 
produksjonen foregår hos norske 
Pharmatech i Fredrikstad. 

Tekst: Kristine Rødland

– Vi vil at DeltaDerma skal bli et behand-
lingstilbud og en redning for de som har 
prøvd alt. Det er det langsiktige målet, sier 
Tuva Christoffersen. 

Hovedproduktet til DeltaDerma er en 
krem, og i tillegg finnes det en gele for hud 
med pH 5 og en gele for underliv med pH 
3,5. Formelen skal være effektiv og lindrende 
ikke bare i forhold til hudproblemer, men 
også lidelser det ikke finnes gode kurer eller 
produkter mot per i dag.

– Geleen for hud kan brukes sammen med 
kremen for de som sliter med større avskal-
linger, psoriasis og lignende. Vi vil tilby noe 
som fungerer optimalt for alle. I tillegg jobber 
vi med å få på plass en medisinsk sertifisering, 
men det er en lang prosess som krever større 
studier. Så vi søker også etter testpersoner 
som er plaget med spesifikke hudlidelser, for 
eksempel voksenakne eller akrodermatitt, sier 
hun.

DeltaDerma er laget med en unik sam-
mensetning av ingredienser som er avgjørende 

for at hudens naturlige immunsystem skal 
fungere. 

– Med vår banebrytende teknologi tilfører 
vi kun de essensielle delene av sink, samt at 
vi benytter oljer som har dokumenterte anti-
inflammatoriske egenskaper, direkte i huden. 
Alle ingrediensene er uten nanoteknologi, 
slik at vi vet hvilke lag i huden de forskjellige 
ingrediensene vil virke mot, forklarer Tuva 
Christoffersen. 

Hun stiller gjerne opp på webinar for de 
som ønsker mer informasjon om produktet og 
teknologien bak.

I tillegg til gründervirksomheten, engasjerer 
Tuva seg på frivillig basis som styremedlem i 
Vulvodyniforeningen og Kvinnehelseallian-
sen. Hun forteller at sistnevnte er en sammen-
slåing av mange små og store foreninger som 
jobber med kvinnehelse. 

Dette nettverket kommer også godt med i 
utviklingen av DeltaDerma, gjennom testing 
og tilbakemelding på produktene.

– Jeg har et brennende engasjement for 
helse, og da spesielt underlivshelse, kvinne-
helse. Det er drivkraften min. At folk skal bli 
hørt og sett, og tatt på alvor for de lidelsene 
de har, og ikke føle skam. Folk skammer seg 
mye over huden sin, og det synes jeg er leit, 
sier hun.

DeltaDerma er basert på teknologi fra 
Nederland, og produseres i Norge.

SINK FOR HUDENS HELSE

Tuva Christoffersen har en teknisk bakgrunn som 
materialutvikler og ingeniør, men brenner for helse. 
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� MESSE

Grønne tendenser
Lykke by Julie og DeltaDerma representerte Norge på 
Eco Living Scandinavia, messen for bærekraftige og 
økologiske produkter, som årlig arrangeres i Malmö.

Tekst: Kristine Rødland // Foto: Eco Living Scandinavia og produsentene

Messen legger mye arbeid i å tilby foredrag om aktuelle tema som 
berører bransjen. Denne gang fikk vi innsikt i blant annet hudvenn-
lige bakterier og bærekraft, som kan være mer komplisert enn mange 
tror. 

Polen stilte med en stor og flott paviljong, med mange skjønn-
hetsmerker og konsepter som gjorde inntrykk. Ellers observerte 
vi fortsatt mange såpestykker og shampoo bars, og i tillegg fant vi 
påfallende mange bie-produkter laget med bivoks eller 
honning. Her aner vi en bie-trend det kan bli spen-
nende å følge med på!

I paviljongen fant vi også 
Natural Baby Care. 

«Who’s Who in Natural Beauty Scandinavia» kårer ildsjelene som fremmer 
grønne skjønnhetsprodukter. Carina Swartz fra Rosenserien, Agneta Elmegård fra 
Aftonbladet, Tine Ejlersen Liebeck fra GreenEtiq og Maria Åkerberg fra Maria 
Åkerberg flankeres her av prisutdelerne Dominic Roberjot fra Natural Products 
News og Emma Bergqvist fra NOC Sweden. 

Den polske paviljongen kunne tilby hudanalyser.NBB Nordic Beauty Bar representerer flere 
freshe merkevarer fra Polen. 

Edle Deep Moisture Beauty Balm fra Lykke by 
Julie fikk skryt av skjønnhetsredaktør Agneta 
Elmegård for sin bærekraftige tilnærming.

Moonsun Organic of Sweden 
Beeswax Body Oil.

Simply More, også 
fra Polen, har en 

minimalistisk 
tilnærming. 

Wild Forest Body Mousse 
fra polske Be the Sky Girl 
ble kåret til «Best New 
Bodycare».

Stilsikker tannbørste 
i bambus fra svenske 

Rutines.

Såper og shampoo bars var det 
fortsatt mye av på messen.

Bodybees Lavender Bee 
Smooth Lip Balm.
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� MARKED

SATSER STORT 
PÅ HUDPLEIE

Aqua Bio Technology ASA utvikler ingredienser til kosmetikkindustrien, 
og har nå også begynt å produsere ferdige produkter. I juli 2022 kjøpte de 
distribusjonsselskapet Cosmed Beauty AS og deres svenske selskap Ultra-

body AB, og eier dermed hele verdikjeden for sine produkter.

Tekst: Kristine Rødland

Håvard Lindstrøm, daglig leder 
i ABT, satser på videre vekst 
sammen med Jan Aas Varming 
fra Cosmed Beauty.

Markedsføringen til Seiðr har et 
naturlig uttrykk som kan relateres til 

norske kvinner og jenter i den aktuelle 
aldersgruppen. 
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– Aqua Bio Technology (ABT) ble etablert 
tilbake i 2000, og var den gang et rent forsk-
nings- og utviklingsselskap, forteller daglig 
leder Håvard Lindstrøm. 

Selskapet ble notert på børs i 2008, og ved 
årsslutt 2021 hadde det passert 3500 aksjonæ-
rer mot 1700 aksjonærer ved årsslutt 2020. 

– Interessen for ABT-aksjen økte ytterligere 
første kvartal 2022. Ved å splitte opp ulike 
nominee-konti har antallet aksjonærer passert 
6000. 

Fra starten i 2000 og frem til 2017 satset 
ABT mest på forskning og utvikling av ingre-
dienser til kosmetikkindustrien. Selskapet 
har cirka 150 patenter og patentsøknader på 
ingredienser som benyttes i hudpleieproduk-
ter. Den mest kjente av disse er Aquabeautine 
XL, som fikk sitt kommersielle gjennom-
brudd i 2012. 

– Aquabeautine XL er basert på klek-
kevæske fra laks, og brukes i produkter fra 
Restorsea, Nasdaq-noterte LifeMD og 
Hydrafacial. Klekkevæsken var et avfallspro-
dukt, men selskapets gründere fant spesielle 
proteiner i den som viste seg å ha svært gode 
effekter på hud. Utnyttelsen av klekkevæsken 
passer også godt inn i det pågående grønne 
skiftet, sier Håvard Lindstrøm.

ABTs styre bestemte så i 2020 at selskapet 
ikke bare skulle bruke kompetansen på 
ingredienser, men også selv produsere ferdige 
produkter. Resultatet ble en egenutviklet 
hudpleieserie kalt Seiðr og Seiðr Clinique, til 
sammen hele 30 produkter. Her brukes det 
naturlige ingredienser, hovedsakelig fra den 
nordlige halvkule.

– Seiðr er en stor serie som fokuserer på 
sterke kvinner. Navnet er et norrønt begrep 
for kvinner med overnaturlige evner, og 
som hadde en sentral posisjon i det gamle 
vikingsamfunnet, forklarer Lindstrøm.

I porteføljen til ABT finnes også Moana 
Skincare, et sertifisert naturlig og økologisk 
merke fra New Zealand, og B Natural, som 
er Moanas nylig etablerte dattermerke med 
omtrent de samme ingredienser. Moana Skin-
care ble kjøpt av ABT i 2020, og komplemen-
terer produktporteføljen. 

– Felles for alle disse merkene er at de er 
100 prosent naturlige. Samtidig har de også en 
høy andel aktive ingredienser, for Moana og B 
Naturals del mer enn 70 prosent. Produktene 
er blant annet basert på rødt sjøgress fra New 
Zealand. I bransjen ser vi nå en dreining mot 
det naturlige, sier han. 

Produksjonen foregår nå i Canada for 
både Moana, B Natural og Seiðr, i et partner-
skap med det canadiske selskapet DCP 
Dermoscience.

– Markedet for hudpleie er veldig spen-
nende, men det er også veldig mange 
leverandører og distributører, og kamp 
om hylleplassene. I og med at vi har kjøpt 
Cosmed Beauty, sitter vi på kompetanse 
innen både formulering, produksjon og 
distribusjon, og eier dermed hele verdikjeden 
for våre produkter. 

Vi ser at det er konsolideringsmuligheter. 
Distribusjonen av våre merker foregår i 
Norden i dag via Cosmed Beauty og Shop by 
Sorthe, mens ABT tar 
hånd om den direkte selv 
i andre deler av verden, 
sier Håvard Lindstrøm.

Cosmed Beauty er en 
kjent leverandør til kli-
nikkmarkedet, og er også 
etablert i Sverige gjennom 
selskapet Ultrabody AB. 
Selskapet har hatt god 
vekst de seneste årene.

– Vi satset på å lage 
webshop til sluttbruker 
i 2020, og åpnet denne 
også nå i Sverige. Men vi 
er ikke på de store nett-
handelsplattformene. I 
webshopen har vi samme 
priser som klinikkene, 
og vi bygger våre brands 
sammen med dem, fortel-
ler Jan Aas Varming, som 
etablerte Cosmed Beauty 
sammen med sin kone 
Lena. 

Det har gjennom årene 
vært noen utskiftninger i 
porteføljen, og som distri-
butør satser Cosmed nå 
mest på merkene Eksep-
tion, Fusion, Moana og 
Seiðr.

– Spanske Ekseption har 70 distributører 
i hele verden, og Cosmed har blitt kåret til 
den mestselgende per capita. Vi håper å ta 
markedsandeler på grunn av våre gode priser, 
og har nylig også lansert våre egne Cosmed 
Beauty Self-Tan Drops, de er både utviklet 
og produsert i Norge. I tillegg satser vi på 
«beauty from within», og jobber med å 
skape egne kosttilskudd for huden. Dette er 
en stor trend i markedet, forteller Jan Aas 
Varming. 

Seiðr er en stor hudpleieserie som er inspirert av norrøn vikingtid. 

 
 
 

Herbs2peel fra Alex Cosmetic er 
en vellykket utprøvd og naturlig 
hudforyngelse basert på 100 % 
økologiske urter- elsket av både 

han og henne.  
 

Behandlingen finnes i 2 styrker 
Beautypeel- en skjønnhetsboost 
for glød, friskhet og minimering 

av porer, pigmentskader etc.  
 

Correctivepeel er en dypere peel 
og effektiv problemløser for mer 
alvorlige tilfeller som arr, akne, 
fet hudtype, grov struktur og 

aldrende hud som har mistet sin 
elastisitet og glans etc. 
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

JANSSEN COSMETICS
2-Phase Oil-Serum – 3 serum til 3 ulike formål, med en hydrofil 
fase og en lipid fase. Bare rist og påfør på huden! 
CALMING er et mildt og raskt absorberende serum som virker 
beroligende på en sensitiv hud med hyaluronsyre, aloe vera, 
panthenol og allantoin. HYDRATING er for en dehydrert hud 
med hyaluronsyre, hydro skin-kompleks, jojobaolje og vitamin 
E. LIFTING virker anti-age med paracress-ekstrakt, hyaluron-
syre, imperata cylindrica-rot, vitamin E og lipider av høy 
kvalitet (veil. pris kr 498/30 ml).

Esthetica AS
Tlf: 33 77 52 44
esthetica.no

MARINA MIRACLE
One & Only Lip Balm er den eneste leppepomaden du noen 
gang vil trenge! Den har en deilig vaniljeduft og en smørmyk 
konsistens, og vil sørge for at leppene dine føles myke og 
sunne gjennom dagen. Beholderen 
er på 7 ml, noe som gjør den drøy 
i bruk, den har en oval form og er 
derfor veldig behagelig å påføre og 
bruke. Balmen er 100 % naturlig, 
formulert med sheasmør og så ren 
at du faktisk kan spise den (veil. pris 
kr 149).
 
Marina Miracle AS
Tlf: 940 21 900
info@marinamiracle.com

JANSSEN COSMETICS
Retinol Lift Serum er et effektivt anti-age  
serum med retinol, sea buckthorn pulp og 
pullulan, som stimulerer kollagenproduks-
jon og vekst av friske hudceller, beskytter 
mot frie radikaler, virker oppstrammende 
og jobber med pigmentflekker. Hyaluron-
syre, niacinamid, macadamianøttolje og 
sheasmør sørger for økt fuktighet, og nærer 
og stabiliserer hudens barrierefunksjon. Et 
nydelig serum som booster vinterhuden din 
og fremmer en rosenrød-frisk hudfarge (veil. 
pris kr 825/30 ml).  

Esthetica AS
Tlf: 33 77 52 44
esthetica.no

JANSSEN COSMETICS
Spennende nyhet! Floral Energy Serum er et lett serum som 
gir maksimal vitalitet. Ingredienser fra 
høykonsentrerte blomsterekstrakter som 
edelweiss, alpine rose, white lupin og  
damask rose revitaliserer huden, og styr-
ker samtidig hudens naturlig beskyttende 
barriere. Hyaluronsyre, macadamianøtt-
olje og sheasmør fukter og nærer huden. 
Resultatet er en fantastisk strålende hud-
farge med mer glød, og en synlig glattere 
hud (veil. pris kr 897/30 ml). 

Esthetica AS
Tlf: 33 77 52 44
esthetica.no

DR. SCHRAMMEK
Nyheten Sensiderm Eye Balm kombinerer ro 
med kraftfull effekt. Den reduserer effek-
tivt betennelser, irritasjon og rødhet rundt 
øynene, samtidig som den styrker konturer 
og reduserer aldringstegn. Ingrediensforme-
len med medisinske og ayurvediske planter 
virker multifunksjonelt og målrettet på ut-
fordringer rundt øynene. Kraftfulle tanniner 
og flavonoider styrker vev og kapillærer slik 
at mørkhet, hevelser og linjer reduseres. 
Parfymefri og svært god toleranse, passer 
alle (veil. pris kr 665/15 ml).

Dermelie AS
post@dermelie.no

COOLA
COOLA Refreshing Water Cream SPF 50 er beriket med fuktig-
hetsforsterkende hyaluronsyre og forfriskende kokosnøttvann, 
og gir en duggfrisk bølge av lett fuktighet og kraftig SPF 
50-beskyttelse. Med en planteavledet BlueScreen Digital De-
Stress-teknologi, hjelper denne banebrytende kremen også 
med å dempe effektene av infrarød stråling, blått 
lys og forurensing. Kremen passer også perfekt 
sammen med COOLA Refreshing Water Mist SPF 
15, som holder huden fuktet og 
beskyttet uansett hvor dagen 
din tar deg. 

Hexa AS
Tlf: 73 83 37 60
coola.no 
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ANNONSE
P R O D U K T N Y H E T E R

BATISTE
Batiste sin nye limited edition-variant Self Love handler om ME, 
MYSELF & I – en sann anerkjennelse av 
rollen selvuttrykkelse og egenkjærlig-
het spiller i vårt mentale velvære. Med 
duften av bær og vanilje hjelper den 
deg å skape et lykkelig øyeblikk i din 
hårrutine. Ocean Breeze er en annen ny 
limited edition-variant med duft av mo-
noi-blomster som umiddelbart vil få deg 
til å glemme regnvær og hverdagslige 
bekymringer, du frisker opp håret mens 
du drømmer om Hawaii og havvann 
(veil. pris kr 59/200 ml).

Aspire Brands AS
info@aspirebrands.no

GERMAINE DE CAPUCCINI
Patentert nanoteknologi har lagt grunnen for den nyeste 
og mest effektive C-vitamin behandlingen. Bestselgende 
Timexpert Radiance C+ bekjemper aldring og reduserer 
pigmentflekker, samtidig som den gir huden dyp fukt og en 
nydelig glød. Serien beskytter huden mot frie radikaler og gir 
en opplysende effekt. Den gir umiddelbar hydrering og et løft 
av vitalitet og 
energi, perfekt for 
alle aldre og hud-
typer, og kanskje 
spesielt for sliten 
og matt hud.

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

Y’AMOUR 
Norgeslansering! Y’AMOUR Cosmetics er et nytt, nederlandsk 
sminkemerke med et glamorøst og sofistikert utseende,  
ekstremt moderne og inspirert av gudinnen Nike. Målet med  
merkevaren? Gjøre oss uovervinnelige og kraftfulle takket 
være sminke, akkurat som den greske seiersgudinnen. Sminken 
er skapt av makeupartisten Rosan van den Brand, som har job-
bet mange år i kosmetikkbransjen for og med flere ulike merker. 
Den er bærekraftig, vegansk og produsert uten testing på dyr. 

Yamourcosmetics.com/no
trond@norsvehaircare.no 
Tlf: 928 05 050

Q+A
Nyhet fra Q+A! Azelaic Acid Balancing Serum kombinerer pore-
minimerende sink PCA med antioksidanter for å holde stresset 
og utsatt hud i sjakk. Den har en kremet konsistens som fukter 
huden samtidig som den lysner og motvirker ujevn hudtone. 
Med sink PCA gir den ekstra pore-
minimerende fordeler og balanserer 
oljenivået. Antioksidantrike superkorn 
gir beskyttelse og hyaluronsyre 
tiltrekker og bevarer fuktigheten i 
huden. Et super-serum som jobber 
med å holde huden glatt, jevn og klar, 
basert på naturlige ingredienser og 
vegansk (veil. pris kr 139/30 ml).

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

QUSAINE PRO
Leter du etter veganvennlige produkter? Nå introduseres 
Qusaine PRO. Et etisk og profesjonelt naturkosmetikkmerke – 
et dyre- og naturvennlig alternativ. Qusaine PRO er formulert 
med effektive ingredienser som bedre tolereres av huden, 
inkorporert i multifunksjonelle produkter uten å måtte gi opp 
skreddersydde løsninger, 
og fremfor alt bærekraft. 
Produktene provoserer 
sansene og respekterer 
huden.

Max Beauty AS
Tlf: 950 41 666
post@maxbeauty.no 

DEPEND
Perfect Eye Brow Lift Illusion Coloured Styling Wax vil enkelt 
farge og fremheve øyebrynene dine i henhold til de nyeste 
trendene. Stylingvoksen gir illusjonen av en «brow lamination» 
som løfter og former hvert enkelt hårstrå. Den setter seg raskt 
og holder brynene 
pent på plass hele 
dagen. Påføres 
med medfølgende 
børste. Long-lasting! 
Finnes i fargene: 
Dark Brown, Medium 
Brown, Taupe og 
Soft Brown (veil. pris 
kr 169).

Depend Norge
depend.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
BDK Parfums/Talwar Group
Beauty Pro/Klinikkshop
Belmacil/Skintific
Bema/B4K Skincare Scandinavia
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*
B Natural/Aqua Bio Technology
Boadicea the Victorious/Talwar Group
Bottega Veneta/E. Sæther
Brassybra/Hexa
Britney Spears/E. Sæther
Brow by Mii/Beauty Products
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
Callus Peel/Cosmederm Methods
Calvin Klein/E. Sæther
Camillen 60/Thorsen Biovital*
Careblend/Skintific
Carlton Professional/Skintific
Carlton Wax/Skintific
Carven/Amazing Brands
Casmara/Cosmedic
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

Clinisept+/HBS Nordic 
Clive Christian/TMC Nordic
CND/NeglAkademiet
Collistar/J. Nordström Handels
Coloran/J. Nordström Handels
Comfort Zone/Verdant
COOLA Suncare/Hexa
COSRX/Apini
Cotoneve/Beauty Products
Creed/TMC Nordic
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
Electimuss London/Talwar Group
Elemis/Dermanor
Eleven Australia/Verdant
Elizabeth Arden/E. Sæther
Elizabeth Taylor/E. Sæther
EMANI/B4K Skincare Scandinavia
Embryolisse/TMC Nordic
Éminence Organics/Innovell Beauty
Enerpeel/Cosmederm Methods
Environ Skin Care/Esthetica
Escada/E. Sæther
Esse Skincare/Beauty Selection
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
Gouri/Esthetica
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
Hermès/TMC Nordic
HFL Laboratories/Thorsen Biovital*
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
Indeed Labs/NOR Cosmetics
INIKA Organic/Vitalkost
Initio/TMC Nordic
Innopen/Beauty Products
Inspira Cosmetics/Esthetica
Intraceuticals/Beauty Products
Ionto-Comed/Skintific
Isle of Paradise/Aspire Brands
It’s a 10 Haircare/Icon Hairspa

J
Jane Iredale/Skintific
Janssen Cosmetics/Esthetica
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
Karisma/Esthetica
Kerstin Florian/KFI Spa Management
Kevin Murphy/Verdant
KISS/Dermanor
Kissed by Mii/Beauty Products
Kokoso Baby/Apini
Kosiband/Fred Hamelten
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
LashUS/NeglAkademiet
Laufwunder/Skintific
Laveria Lashes/NeglAkademiet
Lecenté/NeglAkademiet
Leighton Denny/Cosmederm Methods
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Light Elegance/NeglAkademiet
Lily Lolo/Letsfaceit Nordic
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
Marina Miracle/Marina Miracle
Markwins/Letsfaceit Nordic
Marvelash/Klinikkshop
Marvelbrow/Klinikkshop
MaskerAide/NOR Cosmetics
MASHH/Letsfaceit Nordic
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
Memo Paris/TMC Nordic
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
Moana Skincare/Aqua Bio Technology
Molderm/Molderm Aesthetics
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
NISIM/Dermanor
NKD SKN/Hexa
Nordic Body Sugaring/Nordic Trend Group
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
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
Proceanis/B4K Skincare Scandinavia
PRX-T33/Cosmederm Methods
Purasana Superfoods/Vitalkost
Purebeau/Beauty Products
Purebeau Fibroblast/Beauty Products

Q
Quanta Systems/Esthetica
Qusaine/Max Beauty
Qusaine PRO/Max Beauty

R
Rapid White/Letsfaceit Nordic
Raww Cosmetics/Vitalkost
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/TMC Nordic
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
Seiðr/Aqua Bio Technology
Seiðr Clinique/Aqua Bio Technology
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
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
Teoxane/Esthetica
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
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

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA 
Fornebuveien 37
1366 Lysaker
Tlf: 941 32 288
info@aquabiotech.no
aquabiotechnology.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

BEAUTY SELECTION AS
Tlf: 919 04 522
maiken@esseskincare.com
esseskincare.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
Møllergata 37
0179 Oslo
Tlf: 24 11 29 00
ordre@cosmedic.no
cosmedic.no
glonorway.no
masterbrush.no

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

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

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

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

ESTHETICA AS
Storgaten 64
3060 Svelvik
Tlf: 33 77 52 44
post@esthetica.no
esthetica.no

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

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

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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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

MOLDERM AESTHETICS AB
Västra Varvsgatan 16F
SE-21 115 Malmö
Sverige
Tlf: +46 40 674 51 00
info@molderm.com
molderm.com

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
Fax: +45 33 38 46 39
sisley-paris.com

SKINTHAL AS
Solbråveien 11
1383 Asker
Tlf: 476 47 700
Fax: 22 44 54 29
post@skinthal.no
skinthal.no

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

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

THE HAIR&BODY COMPANY AB
Saltmätargatan 5
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
Dronning Eufemias gate 16
0191 Oslo
Tlf: 952 68 225
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».
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Hvordan kom du inn i bransjen?
– Jeg tok utdannelse som hud- og kropps-

terapeut på Norsk Frisør- og Hudpleieskole i 
Nydalen i Oslo. Der var jeg ferdig våren 2009, 
og siden da har jeg vært i hudpleiebransjen. 
Jeg har både jobbet som terapeut i klinikker, 
vært kursholder, fagansvarlig og daglig leder. 
Nå er jeg tilbake som terapeut og daglig leder, 
og trives utrolig godt med dette.

Hvilke produkter og behandlinger etterspørres 
mest av dine kunder?

– Her i Drammen har vi mye etterspørsel 
på hudpleie, vipper og bryn. Kundene har 
blitt veldig opptatt av ingredienser og effekt, 
så dette er noe vi har stort fokus på i våre 
produkter.

Hvilke merker har dere valgt å ta inn og 
hvorfor?

– Beauty House sine salonger har Frøya 
Cosmetics, Bitchn’ Brows og Purelash, som 
er norske merker med utrolig gode produkter 
til gode priser! Vi fører også Nimue Skin 
Technology, som er effektive produkter med 
fruktsyrer. Vi har valgt å ta inn disse da de er 
de beste for vår kundebase, og gir fantastiske 
resultater. Her kan vi bruke alle merkene om 
hverandre, ut fra kundenes behov og ønsker.

Hvordan ble du involvert i Frøya?
– Jeg ble involvert i Frøya da jeg startet for 

Beauty House. De ønsket at jeg skulle være 
med å utvikle produktene, og finne ut hvilke 
andre produkter denne serien trengte. Så 
her kan jeg røpe at det kommer flere nyheter 
fremover.

Jeg er veldig interessert i hudpleie og bren-
ner for ingredienser, så det var utrolig givende 
å komme inn i et selskap som ville høre på 
mine tilbakemeldinger og gi meg mulighet til 
å være involvert i prosessen. Jeg fikk være med 
på produktutvikling, og det har gitt meg en 
enorm glede.

Hva tenker du er viktig for å lykkes i bransjen?
– Jeg tenker at det viktigste er å ha interes-

sen selv, og være sugen på å lære mer! Man 
blir aldri ferdig utlært i denne bransjen, da 
den stadig utvikler seg og det kommer nye 
behandlinger og produkter på markedet.

Folk blir mer bevisst på hud og hva de 
smører seg med, og mer opptatt av hvilke 
behandlinger og produkter som er best. Da 
er det viktig at man kan imøtekomme deres 
ønsker og spørsmål rundt dette. Selv er jeg 

også veldig opptatt av at man alltid yter den 
beste servicen, og får kundene til å føle seg 
velkomne og ivaretatt.

Hvordan tror du bransjen vil utvikle seg 
fremover?

– Jeg tror at den vil fortsette å utvikle seg i 
samme retning som nå. Med mer fokus på det 
naturlige – og de effektive ingrediensene som 
kommer fra naturen, og som finnes naturlig 
i huden vår. Og med kontinuerlig videreut-
vikling innen miljøvern og bærekraft. Jeg tror 
også det blir viktigere at emballasjen skal være 
100 prosent resirkulerbar, og at vi ytterligere 
reduserer bruken av plast.

Hva er dine personlige favorittprodukter og 
-behandlinger?

– Mine favorittprodukter akkurat nå er 
Frøya sine nye serumer! De er fantastiske, og 
gir huden min så fin glød! Jeg bruker Frøya 
Cleanser for tørr hud, og Frøya Face Scrub 
som fjerner døde hudceller på en skånsom 
måte. Et annet must for min hud er Environ 
Vitamin A, C & E Body Oil. Denne blander 
jeg inn i Frøya dagkrem og nattkrem for å 
booste huden med A-vitamin. En gang i uken 
bruker jeg Nimue Anti-Ageing maske som 
renser porene og gir meg ren og glødende 
hud.

Når det kommer til behandlinger, så elsker 
jeg microneedling kombinert med 
fruktsyrer og klassisk hudpleie. Her kan 
man leke seg og få fantastiske resultater 
med en gang. Ellers har jeg jobbet med 
Green Peel i mange år også, og dette er 
en behandling jeg må ta minst én gang 
i året!

LORENE SKØIEN TRULSEN
Ansvarlig terapeut i Beauty House Drammen

Lorene Skøien Trulsen ble involvert i produktut-
vikling for Frøya da hun begynte å jobbe for Beauty 
House. 

– Mine favorittprodukter akkurat nå er 
Frøya sine nye serumer, sier Lorene.

Environ Vitamin A, C & E Body 
Oil og Nimue Anti-Ageing Leave 

On Mask brukes jevnlig.

Beauty House er en kjede 
med sju salonger i Oslo, 
Drammen, Lillestrøm, 
Sandvika og Trondheim.
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Environ introduserte Vitamin STEP-UP SYSTEM™ for at huden gradvis skal tilvennes  
høye nivåer av vitamin A og andre ingredienser som holder den sunn, normalisert og stabil.

Importør: Esthetica as, Storgt. 64 Svelvik
33 77 52 44  I  post@esthetica.no  I  www.esthetica.no

EnvironSkinCareNO

EnvironSkinCareNorway

www.environskincare.no

take youthfulness to the

NEXT LEVEL
Sunn hud for alltid!

Environ Youth EssentiA®
Denne linjen bremser hudens aldringstegn, reduserer pigmentering og hjelper på tapt spenst.

Her finner vi markedets beste peptider, satt sammen for å virke i synergi sammen 
med vitamin A,C og E.

ENVIRON®
SKIN CARE

2022 LIFETIME ACHIEVEMENT
AWARD IN SKIN CARE

 TOP MEDICAL SKIN CARE LINE
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TOKYO - JAPANTHE ORIGINAL
JAPANESE BOUTIQUE MASCARA.
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