Persondata politik

EKSTRA

KÆMPE tema:
Kvinder fra helvede her er deres grusomme
cv

21 minutter siden

30 minutter siden

Nu er det her:
Verdens første blad
for rødhårede

Efter boksebrag: Så
galt gik det Patrick
Nielsen

54 minutter siden

Finder gamle
flammer på facebook
RADIO
Mads Langer - Tunnel Vision

1 time siden
29 minutter siden

Efter boksebrag: Så
galt gik det Patrick
Nielsen

24 timer siden

1 time siden

'Svigerinden'
efteraber Kim K.

LIVE: Kendte
invaderer sædfærgen

Fans lægger
brystsmutter af
verdensstjerne ud på
twitter: Se billederne
her

2. feb. 2017 - kl. 12:01

Annette Heick har fået botox: Nu blander kollegaen sig
i debatten
Annette Heick har fået botox for første gang og er glad for resultatet. Men kollegaen Puk Elgaard vil gerne slå et slag for at
beholde rynkerne på tv
Af: Julie Kragh
Annette Heick på scenen under Melodi Grand Prix sidste år. Foto: Mogens Flindt.

Anette Heick har fået Botox for første gang. Det skriver den 45-årige tv-vært, der senere denne måned endnu engang skal være vært
for det danske Melodi Grand Prix, på Instagram, hvor hun også virker et før- og et efterbillede af resultatet.

Seneste i flash!
TV | 27 minutter siden

- 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?

Efter boksebrag:
Så galt gik det
Patrick Nielsen

Se også: Populær tv-vært fortryder brug af botox

Intl. kendte | 1 time
siden

Sådan skrev Heick til skønhedsklinikken N'age, og efterfølgende har hun fået 'bittesmå dråber af botox'.
- Vi er stadig i småtingsafdelingen, men det har jeg det nu helt fint med. Jeg er ikke flov over at hente en smule hjælp, tilføjer hun.
Sangerinden Julie Bertelsen har kommenteret billedet med et hjerte og kalder resultatet for 'rigtig fint'.

Danske kendte - 20. dec. 2016

Linse-fans mobber Linse: Hvad sker der med dit ansigt

Men ikke alle støtter Annette Heicks forskønnelse.
Puk Elgaard, der er vært på 'Go' Morgen Danmark', har tilføjet et billede af sit selv sat sammen med Heicks botox-billede, og skriver
følgende om brugen af de rynkedæmpende middel på sin Instagram-profil:
- Jeg synes man skal hælde alt den BOTOX i knolden man vil, hvis det er det der duer for en selv, men jeg vil gerne slå et slag for, at
os der beholder rynkerne, også kan ses i fjernsynet. Jeg fylder 49 i morgen og kører nu som vært på 22' ende år og er helt klart blevet
ældre at se på, men jeg er glad for at være den jeg er. Også selvom jeg skulle blive den eneste rosin på skærmen, lyder det fra
Elgaard, der dog understreger, at hun holder meget af Heick, men gerne vil knytte en kommentar til hendes valg.

Fans lægger
brystsmutter af
verdensstjerne ud
på twitter: Se
billederne her
TV | 1 time siden

LIVE: Kendte
invaderer
sædfærgen
Event & Kultur | 2 timer
siden

Ølkrig: Så meget
kostede arenanavnet
Intl. kendte | 3 timer
siden

Nøgen Beyonce
jubler over
graviditet
DK MusikNYT | 5 timer
siden

Scenen er sat:
Hvor er Lars
Ulrich?
Danske kendte | 7 timer
siden

Annette Heick har
fået botox: Nu
blander kollegaen
sig i debatten
Danske kendte | 8 timer
siden

'Nybyggerne'vinderne ramt af
vandskade
INTL. MusikNYT | 9
timer siden

Efter hits og druk:
Popidol stopper
Danske kendte | 9 timer
siden

Se videoen: Sådan
synger X Factorværtinden selv

Hent flere

Mest læste i flash!
2 timer siden

Ølkrig: Så meget
kostede arenanavnet
3 timer siden

Nøgen Beyonce
jubler over
graviditet

1 time siden

Fans lægger
brystsmutter af
verdensstjerne ud
på twitter: Se
billederne her
20 timer siden

Hun har både til
gården og gaden men mest til
gården
1 time siden

LIVE: Kendte
invaderer
sædfærgen
1. feb. 2017 - kl. 14:10

Årets helt sikkert
smukkeste brystsmutter - se den
her
5 timer siden

Scenen er sat:
Hvor er Lars
Ulrich?
7 timer siden

Annette Heick har
fået botox: Nu
blander kollegaen
sig i debatten
22 timer siden

Beboere raser:
Kæmpe
parkeringsdrama
før Metallicakoncert
30 minutter siden

Efter boksebrag:
Så galt gik det
Patrick Nielsen

Hent flere

Puk Elgaard mener sagtens, man kan være på skærmen uden at få lavet botox. Foto: Finn Heidelberg

Flash!
Sidste nyt om de kendte og
kongelige direkte i din
indbakke hver dag.

Annette Heick har ikke ønsket at uddybe sin brug af botox over for Ekstra Bladet.

2. feb. 2017 kl. 12:01
Læs også

E-mail*
Fornavn*
Efternavn*

Danske kendte | 29. jan.
2017

Danske kendte | 8 timer
siden

Danske kendte | 9 timer
siden

Danske kendte | 11 timer
siden

Danske kendte | 12 timer
siden

Danske kendte | 21 timer
siden

Annette Heick: Jeg
er skabt til at få klø

'Nybyggerne'vinderne ramt af
vandskade

Se videoen: Sådan
synger X Factorværtinden selv

Kronborg afslører
knægtens navn

Trods kritik: B.S.
vender tilbage i nyt
TV 2-program

Sonja Richter: Jeg
skal ikke
nødvendigvis have
sex

Seneste Nyt

Mest læste

Samfund | 20 minutter siden

Anden sport | 1 time siden

Nu er det her: Verdens første blad for rødhårede

Kæmpe skandale: Verdens bedste tabte med vilje

TV | 29 minutter siden

Event & Kultur | 2 timer siden

Efter boksebrag: Så galt gik det Patrick Nielsen

Ølkrig: Så meget kostede arena-navnet

Signes brevkasse | 53 minutter siden

Intl. kendte | 3 timer siden

Finder gamle flammer på facebook

Nøgen Beyonce jubler over graviditet

112 | 1 time siden

Dansk politik | 3 timer siden

Bil og lastbil kører sammen: Person hårdt kvæstet

Venstre-borgmester trukket i retten: - Du skylder mig penge

Anden sport | 1 time siden

112 | 5 timer siden

Kæmpe skandale: Verdens bedste tabte med vilje

Bus med 70 danske elever væltet
Hent flere

Født d.

dd-mm-åååå
Jeg har læst og godkender
betingelserne for medielogin
(brugerprofil) og privatlivspolitikken,
samt giver mit samtykke til behandling
af persondata.
Ja, jeg accepterer betingelserne
Læs vilkårene her
Ja tak, Ekstra Bladet må gerne
kontakte mig via e-mail, sms eller
telefonisk med konkurrencer, tilbud og
fordele samt information om nyt,
forbedret indhold.
Registrer

Allerede bruger? Log ind her

EKSTRA tæt på de kendte
EKSTRA

Følg Ekstra Bladet - flash!
- så giver vi dig noget at tale om

Danmarks største
kaos: - Den sidder
fast, vi kan ikke få
den ud
EKSTRA

Frygtløse stjerner:
De udfører deres
egne vilde stunts

