
 
NORTH Cosmedic er innovativ hudpleie med medisinsk 
gradering.  
Kliniske studier ligger bak en nøye utvalgt hudpleieserie som 
gir raske resultater.  
Alle produktene er cruelty free (IKKE testet på dyr), er ikke 
tilsatt parfyme, og inneholder ikke alkohol eller parabener.  
 
Med produkter fra NORTH Cosmedic har du alt du trenger for 
et komplett hudpleieprogram for enhver hudtype. 
 
 
Om oss -Historie 
Jeg har alltid hatt en stor lidenskap for hudpleie og ingredienser. Jeg 
drev parfymeri i 15 år før jeg begynte min utdanning som sykepleier i 
2012. Mitt klare mål var å jobbe med hud på et mer avansert nivå 
enn hva man kan som hudpleier eller butikkdriver i bransjen. Jeg var 
sulten på kunnskap og hadde et stort ønske om å kunne hjelpe dem 
som hadde hudproblemer, eller som bare ønsket å forbedre huden 
sin. Med tradisjonelle produkter som markedet tilbyr i butikk fant jeg 
at det var vanskelig å oppnå gode nok resultater. Jeg har valgt ut 
serier i min klinikk som er gode, de er medisinsk graderte. Det vil si at 
de er utviklet spesielt for helsepersonell som jobber med hudpleie. 
Det krever en økt forståelse for hvordan ingrediensene jobber på 
huden vår og hvilken effekt, eller side effekt man kan forvente av 



disse. Men av de seriene man får på markedet i dag er det 
forhåndsbestemte ingredienser og sammensetninger. Jeg søkte og 
fant! En anerkjent amerikansk hudlege har hjulpet meg å utvikle en 
serie produkter som har få ingredienser, men som samtidig er 
effektive nok til å gi gode resultater. NORTH Cosmedic er mitt 
hjertebarn og et tilskudd og supplement til vårt voksende sortiment.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdier 
NORTH Cosmedic består utelukkende av ingredienser i høy 
konsentrasjon for ditt spesifikke hudbehov. Med tanke på miljøet og 
dyrevelferd har vi valgt å samarbeide med dem som deler våre 
verdier. NORTH Cosmedic ønsker å være fremtidsrettet med tanke på 
å bruke avansert teknologi som samtidig bevarer miljøet og 
dyrevelferd. Produktene våre og alle ingrediensene i dem er kun 
testet på mennesker. 
 
 
Visjon 
NORTH Cosmedic skal være et enkelt valg for kunden. All tekst er på 
norsk og hele serien er bygd opp på få referanser slik at man trenger 
få produkter for et komplett hudprogram. Oppfølging og 
konsultasjoner er gratis og vil alltid være tilgjengelig med kosmetisk 
sykepleier via vår chat på vår nettside northcosmedic.no 
 
 


