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Anne-Dorte Mathiesen, skribent
Cand.brom. (kandidat i levnedsmiddelvi-

denskab) og fagjournalist fra DMJX. Har 

arbejdet mange år i inte resseorganisationer 

bl.a. Dansk Industri og Brancheforeningen 

SPT.  Selvstændig journalist og konsulent 

på kosmetikområdet i eget firma, AllWrite. 

Står bag Danish Beauty Award.
Særlig faglig interesse: Skønhedspro-

dukter set fra alle leder og kanter.
Citat: Produkter uden kemi findes ikke. Vi 

er alle kemi - vand og luft er kemi… Og al 

makeup og hudpleje er kemi, uanset om 

det består af ingredienser fra naturen 
eller fra laboratoriet.

skribent

Mikkel Hyldebrandt, skribent

Cand.mag. i dansk og kommunikationsstu-

dier. Har været tilknyttet en række maga-

siner i Danmark, Tyskland og USA. Tidligere 

medlem af dommerpanelet i Danish Beauty 

Award og var ugentlig gæst på Go'Morgen 

med fokus på grooming-produkter og -ten-

denser til mænd. Bor i dag i Atlanta, USA 

og er chefredaktør for magasinerne Peach, 

Fenuxe (udtales Phoenix) og Goliath.

Særlig faglig interesse: Grooming, pleje-

produkter og tendenser til mænd - især alt 

omkring den perfekte barbering!

Citat: Det er, når man finder ritualet i 

stedet for rutinen i at pleje sin hud, at skøn-

heden findes.

Hvem er vi på 
Kosmetik-bladet i dag?
40 år er lang tid, og mange navne har stået bag artiklerne 
i Kosmetik-bladet gennem tiden. I skrivende stund består 
teamet bag den danske kosmetikbranches fagblad af disse 
dygtige og kompetente mennesker. 

Forskellige ekspertiseområder og diversitet i vinklingen af emneområderne er med til at 
sikre et læseværdigt redaktionelt indhold på højt niveau. Og det er et fagblads ypperste 
formål, for dermed fastholder vi læsernes interesse og branchens loyalitet over for ma-
gasinet. Kombineret med et lækkert layout og relevant annoncering, er det vores fælles 
mål her på bladet. Her kan du se, hvem vi er.
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siner i Danmark, Tyskland og USA. Tidligere 

medlem af dommerpanelet i Danish Beauty 

Award og var ugentlig gæst på Go'Morgen 

med fokus på grooming-produkter og -ten-

og er chefredaktør for magasinerne Peach, 

Grooming, pleje-

produkter og tendenser til mænd - især alt 

stedet for rutinen i at pleje sin hud, at skøn-

Helle Forum, skribentSkønhedsskribent og forfatter. Startede som tekstforfatter i reklamebranchen i 1975, var redaktør på livsstilsmagasinet Tique og skønhedsjournalist på ALT for Damerne. Har skrevet artikler til Kosmetik siden 1997. Har egen PR-virksomhed. Netop udgivet bogen "Probiotika, en guide til dine gode bakterier".
Særlig faglig interesse: Elsker at nørde med hud - hudens opbygning, egenskaber og bedste pleje af huden. Største passion for tiden er probiotika, og hvad probiotisk mad og hudpleje kan gøre for vores krop.Citat: De bedste resultater får man ved at samarbejde med huden på dens egne betingelser.

mål her på bladet. Her kan du se, hvem vi er.

Julia Lahme, skribent

Cand.mag. i etnologi, trendforsker, 

forfatter og indehaver af kommunika-

tionsbureauet Lahme. Stolt medlem af 

juryen i Danish Beauty Award, kosmetik-

nørd/-junkie, og ikke mindst skønheds-

skribent.

Særlig faglig interesse: Vekselvirknin-

gen mellem samfundet og den måde, vi 

oplever os selv i det, og de store skøn-

hedstrends, der viser os, hvad vi synes er 

smukt, og hvordan vi synes, et godt liv 

ser ud.

Citat: Hvis alle brugte lige så lang tid på 

ligestilling, som vi bruger på skønheds-

pleje, var den opgave løst.

Anne-Dorte Mathiesen, 

 Hvis alle brugte lige så lang tid på 
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Josephine Due Nygaard,

grafisk designer

Driver en grafisk tegnestue og har 

layoutet og stået for produktionen af 

Kosmetik igennem 17 år.

Særlig faglig interesse: Elsker at finde 

lige de produkter, der gør en forskel. 

Det kan være cremen med den lækre 

konsistens, en ny wauw-farve eller min 

egen "årets duft". Er også altid vild med 

lanceringer af nye spændende produk-

ter med nye egenskaber.

Citat: For mig er det "less is more". Jeg 

vil gerne have det hele på men stadig 

bevare det naturlige look.

Sofie Jørgensen, skribent

Uddannet kosmetiker. Har arbejdet som 

makeupartist i
 mode- og filmbranchen. 

Er indehaver og redaktør af beautysitet 

dewythis.com. Har arbejdet som skøn-

hedsjournalist fo
r mode- og skønhedsma-

gasiner i 10 år.

Særlig faglig interesse: Skønhed, sund-

hed, velvære, mode, backstage og trends.

Citat: Skønhed handler om personlig hed, 

om at være i balance indeni og udenpå 

og om at vælge gode skønheds produkter, 

der virker.

Anne Absalonsen, skribent

Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, 

forfatter.
Særlig faglig interesse: Skønheds-

tendenser, der kan ses i en sociologisk, 

psykologisk eller filosofisk sammenhæng 

samt clean beauty/grøn beauty.

Citat: Der er et element af skønhed, der 

transcenderer det rent nødvendige og 

den basale hygiejne, et element der inde-

holder fantasi, fortælling og kreativitet. 

Det er det element, der stadig fascinerer 

mig efter 15 år som journalist, og som 

trækker mig til tastaturet for at beskrive 

skønhed som både udtryk for selviscene-

sættelse, selvforkælelse og selvrespekt.

Sofie Jørgensen, skribent

Uddannet kosmetiker. Har arbejdet som 

Nina H. Kluge, 
ansvarshavende redaktør

Redaktør og indehaver af Fagbladet Kos-

metik. Stifter af Danish Beauty Award sam-

men med Anne-Dorte Mathiesen. Sidder i 

bestyrelsen og dommerpanelet i DBA.

Særlig faglig interesse: Alle aspekter af 

skønhedsbranchen har min store interes-

se. Som fagblad prøver vi at dække hvert 

af de fire ben inden for beauty: hudpleje, 

hårpleje, makeup og dufte, og det gælder 

både på detailhandels området og i den 

professionelle del af branchen. 

Citat: Skønhed og sundhed er to sider 

af samme sag.

Kristina Langberg, 

annoncesælger

Uddannet operasanger. Startede med at 

sælge annoncer for godt 15 år siden og 

bliver ofte kaldt 'den syngende sælger'! 

Særlig faglig interesse: Elsker at kom-

me ud og holde møder og tale med de 

mange annoncører i kosmetikbranchen.

Citat: Som barn af 70'erne brugte man 

jo ikke rigtigt solcreme, men heldigvis 

ved vi i dag, hvor vigtigt det er at bruge 

en høj faktor, når vi taler om sol. Jeg er 

blevet helt forelsket i alle de nye selvbru-

nere, der er kommet på markedet. 

Josephine Due Nygaard,

Jerk W. Langer, skribent
Læge, foredragsholder, forfatter. Har 

senest skrevet bogen "21 helbredende 

dage med antiinflammatorisk kost" og 

e- bogen "Antiinflammatorisk kost mod 

gigt". Rejser rundt i hele landet og holder 

foredrag, forelæsninger og sundhedssam-

taler samt har sundhedsbrevkasse i Ude & 

Hjemme og formidler viden og forskning 

på sociale medier, i TV og radio.

Særlig faglig interesse: Har skabt 

konceptet om antiinflammatorisk kost og 

levevis.Citat: Fisk, raske gåture, træning, god 

søvn og masser af kærlighed er basis i 

mit daglige skønhedsregime.


