
 

Video på YouTube: www.youtube.com/Aurelahudpleie  

Aurela kundeservice 
http://www.youtube.com/user/AurelaHudpleie?blend=12&ob=5#p/u/0/lHWErqC

RxKc 

Supertekst: Kundeservice Aurela, Nina Arnes 

Tekst til YouTube: Aurela kundeservice 

Velkommen til Aurela® Kundeservice! Vi i Aurela-teamet er opptatt av å hjelpe 
deg og levere det du ønsker. Har du spørsmål eller vil du fortelle oss noe? Ikke 

nøl med å kontakte oss på kundeservice@aurela.no 
eller ta kontakt på telefon 81558255. Aurela har ingen bindingstid og du kan selv 
endre eller tilpasse din leveranse. Produktene sendes fraktfritt og direkte hjem til 
deg. Kundeservice hjelper deg med din bestilling av Aurela-produkter.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 
 

Perfekte øyenbryn 
http://www.youtube.com/Aurelahudpleie#p/a/u/0/Y1aVLhPuIn4 

Supertekst: Hudpleier, Divino Kroppspleie, Natasha Gamble 

Tekst til YouTube: Perfekte øyenbryn 

Slik får du perfekte øyenbryn. Aurela® har en hudpleier, Natasha Gamble, som 

gir deg noen tips til hvordan du kan stelle øyenbrynene dine. Øyenbrynene er 
blikkets ramme og uttrykker mye.  
Bruk en god pinsett og et speil med forstørrelse. Napp i dagslys, hold huden fast 

og napp hårene med vekstretningen. Vedlikehold brynene ved å nappe en til to 

ganger i uken. På den måten får du flotte øyenbryn.  

Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 

 

Hvordan påføre øyekrem 
http://www.youtube.com/watch?v=Mi7xwbJF-3M&feature=related 

Supertekst: Hudpleier, Divino Kroppspleie, Natasha Gamble 

Tekst til YouTube: Hvordan påføre øyekrem 

Aurela® Eye er et spesialprodukt med antirynkeeffekt spesielt utviklet for det 

sensitive øyeområdet. Aurelas hudpleier, Natasha Gamble, viser deg hvordan du 

påfører øyekrem. Øyekremen fra Aurela  er tilpasset det tynne og sensitive 

området rundt øynene. Huden rundt øyene trenger mye fuktighet og næring for 
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spenst og mykhet. Det er lettere å forebygge enn å reparere rynker, derfor bør 

du begynne med øyekrem fra du er 25 år.  

Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 

 

Vårens mote og farger  
http://www.youtube.com/Aurelahudpleie#p/a/u/1/o0pF-6xqg4s 

Supertekst: Moteansvarlig, Kjersti Mæhlum-Lier 

Tekst til YouTube: Vårens mote og farger  

Aurela® moteekspert forteller om vårens farger. Her kan du få tips og 
inspirasjon og møte våren med et smil. Vårens farger er vårlige med mye 
pudderfarger og rosa i ulike nyanser fra duse puddertoner til neonrosa. Våren er 

preget av 70-talls glamour, slengbukser og lange flagrende kjoler. Platåsko med 
kilehæl eller tresåler. Store solbriller og en enkel veske og du er kledd for 
hverdag og fest.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 
 
 

Miks sesongens trender inn i din egen garderobe 
http://www.youtube.com/watch?v=bzAn2BbXCYc&feature=related 

Supertekst: Moteansvarlig, Kjersti Mæhlum-Lier 

Tekst til YouTube: Hvordan kombinere vårens trender med din egen 

garderobe 

Aurela® moteekspert gir oss tips og råd til hvordan du kan freshe opp 
garderoben med det du allerede har. Den klassiske trenchcoaten går aldri av 
moten, denne finner du også i vårens farger og i alle prisklasser og er et must i 

vårgarderoben. Sats på sesongens flotte florlette topper, gjerne i noen duse 
toner og kombiner disse med både jeans og skjørt.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 

 
 

Filosofien bak Aurela 
http://www.youtube.com/watch?v=xMs4nlhloCM 

Supertekst: Marketingdirektør Nordic Dermaceuticals, Dagmar Goovaerts Bern 

Tekst til YouTube: Filosofien bak Aurela 

Aurela® er en 100 % naturlig norskutviklet hudpleieserie spesielt beregnet på 
dem som ønsker å dempe aldringstegn og rynker. I utviklingen av Aurela 
hudpleie har vi lagt vekt på å finne virkestoffer som er effektive og naturlige. 
Aurela hudpleie inneholder ingen parabener eller mineraloljer og produktene er 
ikke testet på dyr. Vi i Nordic Dermaceuticals ønsker tilbakemelding fra deg. 
Send oss gjerne en mail om Aurela hudpleie til dagmar@aurela.no.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
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Aurela-effekten 
http://www.youtube.com/watch?v=2AtajmMEqF4&feature=related 

Supertekst: Fornøyd bruker, Merethe Lister 

Tekst til YouTube: Aurela-effekten 

Aurela® er en 100 % naturlig hudpleieserie og uten parabener eller mineraloljer.  
Aurela er det mest effektive mot rynker og inneholder NBG. Norsk Betaglukan er 

med på å stimulere Langerhanscellene til å selv produsere elastin og kollagen. 

Det vil si effektiv anti-rynke og en mykere og glattere hud. Vi har allerede 

fornøyde brukere. I tre måneder har Merethe Lister brukt Aurela FACE, Aurela 

EYE og Aurela SERUM. Merethe forteller om mykere hud og dempede rynker.  

Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  

Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 

 

 

 

Kari-Mette – Hudpleietips 
http://www.youtube.com/watch?v=qwMGehvZtmQ&feature=related 

Supertekst: Håndballspiller, Larvik HK og landslaget, Kari-Mette Johansen 

Tekst til YouTube: Kari-Mette – Hudpleietips 

Kari-Mette Johansen fra Larvik Håndball Klubb er en aktiv dame som gjerne gir 
deg sine hudpleietips. Trening er en viktig del av hverdagen til Kari-Mette og hun 
ønsker å se godt ut og føle seg bra. Kari-Mette passer på å rense huden morgen 
og kveld. Hun ønsker å bruke gode, naturlige kremer som gir fuktighet og som 
kan forebygge aldring. Naturlige kremer med minst mulig tilsetningsstoffer.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 

 
 

 

Kari-Mette om Aurela 
http://www.youtube.com/watch?v=ehYtqESJn8k&feature=related 

Supertekst: Håndballspiller, Larvik HK og landslaget, Kari-Mette Johansen 

Tekst til YouTube: Kari Mette om Aurela 

Aurela® er en 100 % naturlig hudpleieserie uten parabener. Aurela har knyttet 
til seg en rekke fornøyde brukere. Kari-Mette Johansen fra Larvik Håndball Klubb 

har brukt Aurela-kremene og er fornøyd. Hun liker at kremene er 100 % 
naturlige, og ikke inneholder parabener. Kari-Mette ønsker å starte forbyggingen 
av rynker nå og bruker derfor Aurela hudpleie.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
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Hvorfor Aurela? 
http://www.youtube.com/watch?v=yi7EM3N0kQ0 

Supertekst: Aurela konsulent, Cecilie Sandbu 

 

Tekst til YouTube: Hvorfor Aurela? 

Aurela® er en 100 % naturlig hudpleieserie som inneholder NBG. Norsk 
Betaglukan stimulerer hudcellene til å produsere elastin og kollagen. Aurela 
inneholder mykgjørende virkestoffer som Jojoba, kokosnøttolje og glycerin. Kiwi 
gir glød og Argan-olje bidrar til å gjenopprette hudens naturlige 
fuktighetsbalanse. Aurela gir effektiv anti-rynke og en mykere og glattere hud. 
Aurela sendes fraktfritt direkte hjem til deg, når du ønsker. Kontakt vår 

kundeservice på telefon 81 55 82 55 eller send en epost til 
kundeservice@aurela.no.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 
 

 

God stemning på KK-dagen!  
http://www.youtube.com/watch?v=ehYtqESJn8k&feature=related 

Supertekst: Folketeateret, 1. april 2011 

Tekst til YouTube: Aurela på KK-dagen  

Årets KK-dag gikk av stabelen på Folketeateret fredag 1. april. Aurela snakket 
med kvinner og menn og rapporterte om god stemning.  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  
Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 
 

Kvinner liker Aurela 
http://www.youtube.com/watch?v=L7yKyCiyZas&feature=related 

Supertekst: Aurela journalist, Cecilie Sandbu 

Tekst til YouTube: Kvinner om Aurela 

Aurela var på KK-dagen 2011 og snakket med folk om hudpleie og Aurela. Vi 

ønsket å finne ut hvor viktig hudpleie er for kvinner. Hva man tenker på når man 
velger hudpleiekremer og hvilken effekt man leter etter. I tillegg ville vi ha svar 
på hvor viktig det er at kremen og pakningen er eksklusiv. 
Vi fikk mye positiv tilbakemelding og kommentarer på Aurela®: ”Fuktmettet”, 
”kjempegod lukt”,  ”God konsistens”, ”Ser veldig bra ut”, ”behagelig konsistens”, 
”Eemballasjen ser flott ut”, ”pumpe en fordel” og ”Positivt førsteinntrykk!”  
Videoen er også tilgjengelig på Vimeo.  

Ønsker du flere tips og inspirasjon? Besøk vår nettside www.Aurela.no 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yi7EM3N0kQ0
http://www.facebook.com/profile.php?id=799565160&ref=sgm
mailto:kundeservice@aurela.no
http://www.aurela.no/
http://www.youtube.com/watch?v=ehYtqESJn8k&feature=related
http://www.facebook.com/profile.php?id=799565160&ref=sgm
http://www.aurela.no/
http://www.youtube.com/watch?v=L7yKyCiyZas&feature=related
http://www.facebook.com/profile.php?id=799565160&ref=sgm
http://www.aurela.no/

