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eg har kategOlisk valgt botox fra. Jeg har besluttet mig 
for, at den dybe bekyrnringsrynke, der er ved at mon
tere sig mellem mine ojenblyn, bare skal have lov til at 
blive, hvis det er det, den viI. Jeg er absolut ikke oko
fanatisk (hvis det er for besva-rligt at vrere det, lader jeg 
nemlig bare vrere), menjeg bliver nodt til at sige nej tak 

til at fa sp1'0jtet polseforgiftning ind i ansigtet. Oet kan virkelig ikke 
vrere meningen med rynker, at de skal lrere mig noget am giftstoffer. 

Jeg forestiller mig, at de ligesom bumserne kommer for at lrere mig 
ydmyghed. Og noget am, at der er vissc ting i livet, man rna give op 
ovenor. For en af voksenlivets store gader er, hvordan det kan det 
lade sig gore bi\.de at have bumser og rynker pa samme tid? Er der 
ingen retfrerdighed til? Burde jeg ikke fil. loy til at vokse fra det fOT
ste, inden jeg vokser ind i det sidste? Tilsyneladende ikke, trenker jeg 
endnu en morgen, hvor natten har bragt bade det ene og det andet 
med sig. Er det endnu en af de uger, hvor jeg i panik kaster mig over 
nye hudplejeprodukter? 

Lige der - lige pa trerskJen til panikken opdager jeg noget, der fak
tisk kan gore en forskel. Ogja, man tror, det er logn: Oer findes fak
tisk noget, der kan gore en forskel. Oet skal nok lige understreges, 
at jeg er skonheds-skeptiker. Engang var jeg s!<onheds-optimist og 
troede pa alt, hvadjeg lreste bag pa laukken. Elfatinger og tusindvis 
af kroner hal' lrert mig, at der ogsa skal andre ting til end det, der er 

i kmkkerne. Nogle gange skal der overbrerenhed til. Nogle gange er 
jeg nemlig nodt til at se pa lynken, hilse den velkommen ind i mit 
liv og erkende, at den Iynke, den er kommet for at blive. Sammen 
med den bums, den tog med. Sa med vanlig skonbeds-skepsis var 
jeg da heller ikke heIt nem at overbevise, da jeg forste gang h01te am 

biopeeling. For er jeg den eneste, der kan huske, hvordan Samantha 
sa ud i Sex And The City, da hun havde faet en peeling? Hun Iignede 
[[it kod med ojne. Sa det var med angst og breven, at jeg lagde mig 
pit biopat og min nye skonhedsguru Shirleys briks. Jeg regnede med 
star smelte, brevet ansigt og troede ikke helt pa, at jeg ville kunne 
se forskel. For hvem tror pa alt, hvad de horer: En peeling, der for 
det f0Tste el' okologisk. For det andet helt fii for kemi. For det tTedje 

foreg~ir med elek1:riske frekvellser? Sam du ikke kan m,el'ke? Jeg tro
ede ikke pa det, og l'egnede med at blive bade grillet og hudlos. Men 
pa Shirleys bl'iks er del' intet darligt i vente, og hele peelingen var 
afslappende, afstressende, blid og velduftende. Og intet chok fra de 

elek1:riske frekvensel'! 

Etter peelingen var min ansigtshud Mod sam en babyrov, ogjeg skal 
a:-rligt indromme, at det her, det gor jeg igen. Oet var sa la:-kJ,elt og 
ja: Oer er resultater. Min hud er kJarere, friskere og mere ren end 

for. Hvad har jeg sa I It af det? Oet er meget simpelt: Nur der nu 
tydelig\.is findes noget, der kan gore noget ved rynker og bumser og 
pa en og sam me tid kan fjerne Iynker OG bumser, sil burde vi ogsa 
kunne lose de fleste andre problemer. Sa nej, sig ikke at skonhed kun 

er avernadisk! 
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