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Annette Heick afslører effekten: Se, jeg har fået
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Melodi Grand Prix-værten Annette Heick afslører onsdag aften, at hun for få dage siden har
fået botox.
Det skriver den 45-årige tv-vært og skribent på Instagram.
Årsagen til de hudopstrammende dråber skyldes ikke de rynker, som Heick har fået med
alderen. De er både få og flotte, mener hun, men problemet ligger i, når hun skal på
skærmen.
'Når jeg får TV-makeup på, så lægger den sig i fede kager under øjnene, så jeg kommer til
at se rynket ud. Er der noget at gøre?' spørger Annette Heick på Instagram.
Det var der. Hun har derfor været forbi klinikken n'age, hvor hun med nogle små dråber
botox er kommet i gang med udjævningen.
På billedet viser hun sit ansigt før og efter botox, hvor man til venstre kan se det foreløbige
resultat.
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For en uge siden skrev jeg nogenlunde sådan her til Ida Bille Brahe fra @klinik_nage : jeg har stort set
ingen rynker, og dem jeg har, er jeg godt tilfreds med, men når jeg får TV-makeup på, så lægger den
sig i fede kager under øjnene, så jeg kommer til at se rynket ud. Er der noget at gøre? @klinik_nage
mente at det var der. Vi arbejder os stille og roligt frem med bittesmå dråber af botox, og billedet til
venstre viser virkningen efter fire dage. Vi er stadig i småtingsafdelingen, men det har jeg det nu helt
fint med. Jeg er ikke flov over at hente en smule hjælp.
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'Jeg er ikke flov over at hente en smule hjælp,' slutter hun.
Billedet møder både støtte og kritik på Instagram. Mens hun roses for at stå frem med sit
valg, så er der folk, der er uforstående over for, at det er nødvendigt med botox.
'Du er simpelthen bare så smuk, du behøver ingen botox. Yes, you are beautiful,' lyder det
eksempelvis fra brugeren 'siggaard65'.
Den tidligere Melodi Grand Prix-deltager kan få testet makeuppen den 25. februar, hvor hun
er vært for grandprixet sammen med en af sidste års vindere Johannes Nymark.
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