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10 års-jubileum 
for Lillehammer hud og velvære

I 2011 tok Isabell Renate Ødegården 
(34) sats og etablerte sin egen hud-
pleiesalong i Lillehammer sentrum. 
I løpet av disse ti årene har hun mot-
tatt gasellepris fra Dagens Næringsliv 
to år på rad, hun har seks ansatte 
i salongen og kundene kommer igjen 
og igjen og igjen. 

Av Åse Kari Gravråk

I dag vil folk ha mer effektive hudbehand-
linger, mer dyptgående enn før. 
Hudterapeutene gjør effektive og smarte 
behandlinger uten at de traumatiserer 
huden, forklarer Isabell. - Kundene har også 
blitt mer opplyste om hva som fungerer og 
de stiller større krav enn før. De handler 
gjerne på nett, men kommer hit til salongen 
i tillegg for å få hjelp og personlig veiled-
ning. 

Måtte hive seg rundt og tenke nytt 
Ti dager før hudpleiesalongen måtte stenge 
pga. korona fødte Isabell sitt tredje barn. 
Noen barselpermisjon i fred og ro var ikke 

tema. Nå måtte gründeren hive seg rundt 
og tenke nytt samtidig som hun ammet og 
koordinerte hverdagslivet i heimen. 

– Selv om salongen var stengt ville kundene 
fortsatt kjøpe produkter. Løsningen ble 
å få opp en enkel nettbutikk så fort som 
mulig, og det begynte raskt å tikke inn 
bestillinger.

Med tre barn, to hunder og en mann som 
ukependlet ble det hektisk. Utkjøring av 
varene sørget Isabell for selv. Med tre barn 
i baksetet og hudpleieprodukter i bagasjen 
fartet hun rundt til kunder på Lillehammer, 
i Øyer og Gausdal.

Medisinskrettet behandlinger
I fremtida ser Isabell for seg mer medisinsk-
rettet behandlinger der terapeutene kan ha 
et tettere samarbeid med hudleger. Dvs. at 
legene fortsatt er ansvarlig, men at de kan 
sende pasienter til hudpleiesalongen for 
behandlinger som terapeutene er sertifiserte 
og kompetente til. 

– Men i bunn skal vi fortsatt være en vel-
væresalong. Deilige velværebehandlinger 
skal vi fortsette med, forsikrer Isabell 
Renate Ødegården.

LILLEHAMMER HUD 
OG VELVÆRE
•  Etablert i 2011                        
 av Isabell Renate Ødegården
•  Mottatt pris for beste   
 kundeservice i  Lillehammer  
 sentrum 2017
•  Kåret til gasellebedrift av  
 Dagens næringsliv i 2018 og  
 2019
•  Startet nettbutikk og reddet  
 produktsalget under koronaen
•  Salongen har helt fra starten  
 av tatt imot praktikanter  
 og studenter. Flere av disse har  
 fått fast ansettelse
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