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Nytt hudpleietilbud.  

 
Tone Allergoth har fra oktober i år startet med hudpleiebehandlinger ved Valdres treningssenter i 

Fagernes og Begnadalen. Hun håper mange vil benytte seg av det nye tilbudet. 

 
Jeg har lenge hatt lyst til å utdanne meg videre med noe som passer sammen med massasje. 

Hudpleie virket da som et naturlig valg. Da det ikke er så mange som driver som hudpleiere i 

Valdres var ikke valget vanskelig, sier Tone Allergoth. Hun har jobbet som massør i snart 8 år og 

trives veldig godt med å bo og arbeide i Valdres.  

 
Fordelene med jevnlig hudpleie er mange, og det er flere grunner til å ta godt vare på huden sin. 

Huden er menneskets største organ, og har en rekke funksjoner. De viktigste er å bevare kroppens 

naturlige væskebalanse og å beskytte kroppen mot mikroorganismer og andre skadelige stoffer. 

 Andre forhold som påvirker huden vår er klima, forurensning, stress og negative følelser. 

Ubalanser som tørrhet, høy talgproduksjon, kviser, rødhet, eksem, slapp og gusten hud er tegn på at 

huden trenger omsorg og pleie. 

 

Riktige og gode hudpleieprodukter hjelper til med å opprettholde hudens beskyttende barriere.  

En ansiktsbehandling har som mål å dyprense huden og tilføre stoffer den mangler. Ved hjelp av 

massasje og trykkteknikker stimuleres nerver, muskulatur og bindevev, samt gjør at hudens celler 

får ny næring og får kvittet seg med avfallsstoffer. Avslappet muskulatur og god 

blodgjennomstrømming gjør at huden fornyer seg raskere og føles spenstigere. 

 
Tone bruker og selger produkter fra produsenten Algotherm. Algotherm er et velrenommert firma 

med over 40 års erfaring basert i Frankrike. Produktene baserer seg på ingredienser fra havet, 

hovedsakelig alger og sjøtang. Algotherm er svært opptatt av miljø,og beskytter miljøet ved å 

forholde seg til naturens rytmer. Sjøtangen høstes kun fire måneder i året for å sikre etterveksten.  

Produktene er parabenfrie og ikke testet på dyr. 

 

Tilbudet i Begnadalen er enda noe redusert i sammenligning med tilbudet i Fagernes. 

 
 

Ta gjerne kontakt om du har noe spørsmål, eller får å få med deg en brosjyre. Jeg selger også 

gavekort. En flott julegave. 

For timebestilling ta kontakt med Tone Allergoth på tlf: 95002778 

 

 

 


