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I handerne Pi

f  T\ .o har Madonna Jenni fer  lope,/  og

H angel  Ia Jol ia - i l  ' ;e lFs'  De svFrgel
I  la l te rr l  de' l  l 'er t  se' lge hJdbeha.d

l jng Intraceuticals, som pe magisk vis Lldglat-

ter rynker og f ine l injer, strammer huden op

og ofter ansigtet ved hi@lp af et s@rl igt i t

apparat. der med en komprimeret luftstrele
puster foryngende serum dybt ind huden For-

leden var Madonnas personl lge hudterapeut
Michel le Peck, der ogsa behandLer sa proml

nente navne som damerne fra "Desperate

House\turves og B'dngerlna parret 
' leps 

ogs6

Braci l)  i  Danmark for at dernonstrere metoden
KIG lNDs udsendte t ik lov at Prove.

INTRACEUTICALS-BEHANDLINGEN
'  I \4ed nEensom hand

pustede Michel le forsigt igt serum ind i  huden'

som om hun var ved at ma e et maleri  Bergrin_
gen foltes ko d og fr isk og slet ikke ubehagellg.
Og efter blot 30 mlnutter er man b evet forvand

let t i l  en yngre version af sig selv.
Nar man i forvejen har

en forholdsvis t- l fg hLld, er det svert at tro,

at der for alvor kommer noget ud af sddan et

besog hos Miche le Peck, men jol Kinderne var
p udsel ig forvandlet t i l  velsiddende eblekinder

og huden virkede g at og fr isk. Bye bye' begyn

dende rynker - det her ER ren ungdomseliksif

Endda helt !den brug af nale el ler Botox

- bare ren luft .
I  en l l l le uge toltes

huden tykkere og helt stram, men
langsomt fandt ansigtet tr l-
bage t iL sin normale form
igen. sa det er ikke en
langtidsinvestering, rnen
klart noget, der kan anbe
fales for en stor begiven
hed Ua tak, giv mig l lare
den Oscar, sd skal I  nok
se en helt gennem_iltet
mig holde tale) men tr l
hverdagsbrug er oet s m_
pelthen for dyrt,  selv om
resultatet er tydel igt r.ed
det samme.

En enkel t  behandl lng
koster 1.500 kr.,  men hvis det for
alvor ska! have effekt, skal man ggre

som stjernerne og investere ien hel
behandllngskur med besog hos hud-
terapeuten seks gange i  l /bet af otte
uger. Men sa kan det godt vaere, at
man l ige skal onske sig st jernernes
pengepung ogse, for det koster typrsk
t i l  6 8.000 kr. Se, hvor du selv kan fa
en behandling pd oxygenli f t .dk
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; I New York
' kan alt ing ske.

Nasten. Men
pfov med et pift
af den nye hotte
duft  og hvem
ved, maske
scorer du o€ls6
fyren i clen
naste taxa, oer
korer forbi .

er sa afteengig af
behandlinElen, at
hun har anskaffet

,  sig en i i tapperat
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\  h jemme hos sig selv,
lhar hun fortal t  t i l
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