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 ■ SkØnHed
Af Anette Kristine Poulsen,  
Los Angeles

når økonomien bløder, får 
kvinder og mænd endnu 

mere lyst til – og måske behov 
for – at ligne succeser.

Og i byen, hvor alle drømmer 
om at slå igennem, er første-
håndsindtryk det sidste, man 
skal kimse ad. Mange skøn-
hedstendenser opstår netop 
her, fordi “the Angelenos”, 
som millionbyens indbyggere 
kalder sig selv, er åbensindede 

ud over det sædvanlige og vil-
lige til at prøve det meste. 

Hvis vi starter fra oven, sid-
der der en pæn portion højt 
humør og selvtillid gemt i 
godt hår. 

Lige nu må det gerne være 
luftigt og skinnende som Far-
rah Fawcetts, og derfor har dry 
Bar på Sunset Boulevard i west 
Hollywood blæs i alle føntør-
rerne. På overtid. Her kan du 
hverken blive klippet eller 
farvet – bare bobbet og blæst 
igennem. For små 35 dollars. 
dry Bar er født i Los Angeles 

og blandt de hurtigst voksende 
konceptkæder i USA. 

Uformelt og enkelt, men 
med en høj stemning allerede 
fra morgenstunden på en ef-
terårsonsdag. Udenfor står 
solen højt på himmelen, mens 
der indenfor bliver serveret 
iskold mimosa og kildevand. 
Mood-boosting kalder recepti-
onisten det anerkendende, når 
folk efter en times tid forlader 
stedet godt lakket til.

Los Angeles er stadig stedet, 
hvor udglattende Botulinum 
toxin, bedre kendt som Botox 

og Xeomin, styrer så meget, at 
det ikke længere rækker med 
det berømte frokostskud. nu 
tages søndagsfreden også i 
brug – som på den flambo-
yante Venice Beach, hvor der 
er Botox-service direkte på 
stranden. 

Spørger man til skuespil-
ler og forsidemodel Courtney 
Cox’ – kendt fra TV-serien 
Venner – udglattende anti-
ældningstips, som magasinet 
Beauty news netop har gjort, 
lyder opskriften på cremer og 
massager. Virkeligheden tyder 

Skønhedstendenser  
fra englenes by 

3. Naturprodukter. Whole 
Foods-kæden har autenticite-
ten i orden, når det gælder 
natur og økologi, som har 
været mærkesagen siden 
1980’erne. Her henter “The 
Angelenos” brændstof til både 
den indre og ydre skønhed.

2. Menukort på Drybar.

1. Blæs på håret. Enkelt og 
billigt. Drybar er blandt de 
hurtigst voksende koncept-
kæder i LA. Nul klip og ingen 
farve – bare power-føn til  
35 dollar, uanset om du har  
langt eller kort hår. Pr-foto

4. For og imod Botox. LA er 
højborg for polariseringen  
af Botox -–på en side med 
A-liste-skuespillerne, der siger 
fra og tager afstand ,og på  
den anden side hurtige, 
udglattende behandlinger, 
mens du alligevel er på 
stranden. Her fra Venice 
Beach. Foto: Anette Kristine 
Poulsen

Botox på stranden, 
en stædig ny  
naturlighed, højt 
hår og mobile 
beauty-løsninger 
tegner skønheds-
scenen netop nu  
i Los Angeles
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dog, ifølge hudlæge Ava Sham-
ban fra Santa Monica, på mere 
drastiske metoder. Overdreven 
brug af face-freezers, som ek-
sempelvis Botox, kan nemlig 
resultere i et højere og una-
turligt stort pandeparti eller 
let fastfryse de forkerte om-
råder i ansigtet, eksempelvis 
kinderne. 

Hemmelighedskræmmeriet 
skyldes sikkert den spirende 
über-trend, som er den al-
lersværeste at praktisere i et 
ungdomsfikseret LA: nemlig 
at holde sig fra skønhedssprøj-
terne, selvom de fleste andre 
gør det. 

“Ligesom doping er forbudt 
for cykelryttere, burde face-
freezers være det for scene-
folk,” har skuespilleren Rachel 
weisz udtalt.  

Fylde i kinderne
Trend eller ej, så er en af bo-
tox-injektionernes mest hård-
nakkede modstandere den 
danskamerikanske Mr. Skin 
king Ole Henriksen.

”Jeg møder hele tiden hud-
læger, som prøver at overtale 
mig til at få sprøjtet mere 
fylde i kinderne. Men niks. Jeg 
foretrækker at se ens ud alle 
dage, og ikke lejlighedsvis en 
der trænger til genopfyldning. 
Derudover gør fillers og Botox 
som regel ikke folk yngre at se 
på, bare anderledes.” 

Og det er der så god mulig-
hed for at lure ved selvsyn på 
parkeringspladsen foran hans 
spa på Sunset Boulevard. Her 
afløser den ene vådglinsende 
Porsche den anden på det, der 
er kendt som et af millionby-
ens bedste spot, hvis man er 
på stjernekig.  

For dem, der hopper inden-
for, venter vådrum, iblødsæt-
ning, manicurebar og talrige 
behandlingsrum.

“kan man overnatte her,” 
spørger en førstegangsbesø-
gende i receptionen. Samtidig 
dukker Briony Behets op. Hun 
er fast massør for talkshow-
værten ellen degeneres og 
sangeren katy Perry og har 
været hos Henriksen, som hun 
kærligt omtaler som en show 
pony, i 15 år. 

Glem alt om blide strøg. da-
men her tager fat og serverer 
en cocktail af kranio-sakral-
massage, bastante nakkegreb, 
refleksologi under fødderne og 
en kropsmassage efterfulgt af 
saltet regnvejrsskrub. Alt sam-
men i selskab med våde, varme 
eukalyptushåndklæder i nak-
ken. det handler om at blive 
æltet så intenst, at du mær-
ker, du har en krop – og ikke 
kun fungerer i hovedet. Slut 
med blide klap og nænsomme 
strøg. 

Tilbage til rødderne-spa 
genopliver både hamam og old 
school-sportsmassage, hvor 
også det hippe exhale Spa på 
wilshire Blvd. er kendt for at 
levere intensiteten.  

når det gælder ansigtet og 
det, at LA’s first movers vender 
Botox ryggen, hepper enkelte 
hudlæger med. 

Opmærksomheden går på, 
at ihærdig brug giver tynd mu-
skelmasse og et fladt ansigt. 
Rynkefrit ja, men hvor attrak-
tivt er det, hvis du begynder 
at ligne en, der er gået slemt 
hårdt ind i en væg? 

Mikrobølger
Udglatning er en ting, men hu-
dens fylde noget andet. Fillers 
og såkaldte hyaluronberigede 
cremer hjælper, men det helt 
store buzz i englenes by er 
elektriske mikrobølger. 

Brug af pulserende ansigts-
massage og elektriske mikro-
bølger er ikke nyt, men lander 
i stor stil på flere og flere spa-
menuer. Genoplivningen skyl-
des et godt ry, når det gælder 
evnen at holde musklerne ak-
tive og huden mæt og fyldig. 
Hos føromtalte Ole Henriksen 
kan du få sat strøm til din be-
handling – eventuelt sammen 
med helt nyt, angiveligt dyre-
købt, maskineri døbt Hydrofa-
cial, hvor lysterapi (Led) bliver 

kombineret med eksfoliering 
og fugtindslusning. 

endelig har toppen af pop-
pen i Los Angeles fundet ud 
af, at de bedste skønhedsløs-
ninger er mobile og kan fås 
som roomservice. I dit hjem. 
noget, der især gælder hår og 
makeup, og det er ikke udført 
af hr. hvem som helst. Hos Hair 
Room Service er personalet 
såkaldt kendisartister – så du 
kan eksempelvis booke kerrie 
Urban, der er kendt for at ar-
bejde med Lady Gaga og Ma-
riah Carey. Hos Beba Beauty’s 
Mobile Lash Service er der, 
som navnet antyder, tale om 
øjenvippeforlængelser. 

Rodede butikker
Badeværelseshylderne fyldes 
op fra såkaldte “beauty sup-
ply stores” som Ulta på Santa 
Monica Bvld. og Larchmont på 
north Larchmont Blvd. de lidt 
rodede butikker var oprinde-
ligt der, hvor professionelle 
hentede supersize shampoo 
og creme til salonbrug. nu 
handler alle i det grossist-
agtige slaraffenland, ligesom 
almindelige supermarkeder 
hitter. det er nemlig her de 
mange hudlægeanbefalede, 
prisvenlige mærker som ROC 
og neutrogena er på hylderne. 

det helt überhotte er dog en 
stædig naturlighed. For uanset 
om bopælen er Beverly Hills, 
Long Beach eller west Hol-
lywood, valfarter folk til deres 
lokale wholefoods – deluxe 
supermarkedet baseret på na-
tur og økologi – som bryster 
sig af autenticitet med rød-
der tilbage i 1980’erne. Her 
er mad, men også rækkevis af 
skønhedsprodukter til at pleje 
både den indre og den ydre 
skønhed – alt fra algechips, 
græskarbarer og balsamerende 
øko-lie til hårrødderne. 

når solen går ned, og de 
skønhedsbevidste “Angelen-
os” forlader dry Bar, nabola-
gets whole Foods Market eller 
rejser sig fra en roomservice-
behandling, tænder de virke-
lig millionmange lys. nemlig 
nattens, der i LA er kendt for 
at kunne veksle drømme til 
virkelighed.

anpo@borsen.dk

Tv.: Elektromassage 
Pulserende ansigtsmassage 
med mikrobølger fås også i en 
DIY-version fra Nuface, som 
bryster sig af at være det 
eneste FDA-godkendte (US 
Food & Drug Administration) 
maskineri i USA til formålet. 
Mynuface.com. Pr-foto

den verdenskendte shoppinggade Rodeo drive lider. det samme 
gør Beverly Hills, som synes at have tabt pusten. de hippe er mere 
til “old Hollywood”-stemningen, som findes i de kringlede bakker 
og langs Mulholland drive, hvor gemmestederne er mange og 
vejene smalle og snørklede. 

den nordlige del af Robertson Boulevard, som ligger i west 
Hollywood og Beverly Hills, er blandt de mest trendy shoppin-
gområder. 

Som en evighedsfigur – også på skønhedsscenen – er Marilyn 
Monroe et af de varmeste ikoner, i en grad så designerduoen 
dolce & Gabbana konsekvent lader skuespilleren Scarlett Jo-
hansson bære Monroe-looket, ligesom alt fra kollegaen Rachel 
McAdams til den mørklødede sanger Rihanna også hapser det 
gamle Hollywood-Monroe look. AkP

Gamle  
Hollywood

Gudesmukke Marilyn Monroe 
er mere hot end nogensinde i 
mode- og skønhedsbranchen. 
Her et foto fra før hun blev 
berømt, taget på Tobey  
Beach, Long Island, New  
York i 1949. Foto: Andre  
de Dienes/Scanpix
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SPar FraGteN!
Bestil på nettet og afhent i én af vores over  

40 forretninger, fordelt over hele landet.

www.vinspecialisten.dk

FERRARI
SPAR OP TIL 30% FÅ EN 

FOR UNDER 200 KRONER
Ferrari ligger helt klart forrest og altid i over- 
halingsbanen indenfor sin genre: 
Huset er Italiens største og bedste produ-
cent af luksusbobler/ kvalitetsspumante. 
Lavet på samme kostbare og omsorgs- 
fulde måde som de store Champagner, til-
ført Ferraris helt eget personlige og super-
elegante fingeraftryk. Lækker blød mousse, 
fyldig velafbalanceret velsmag i enten klas-
sisk hvid eller udfordrende rosé udgave!

Kom ind i en af vores mange butiKKer over hele landet:
SJÆLLAND: Borup, Espergærde, Frederiksberg, Gilleleje, Glostrup, Hillerød, Hørsholm, 
København K, København S, København Ø, Køge, Lyngby, Skælskør.
FYN: Assens, Bogense, Middelfart, Nyborg, Odense C, Odense V, Ringe og Svendborg.
JYLLAND: Billund, Brønderslev, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Herning, Hobro, Holstebro, 
Horsens, Kolding C, Kolding N, Kjellerup, Lemvig, Randers, Silkeborg, Skagen, Skive, Sæby,  
Tønder, Vejle, Viborg, Viby, Århus C, Århus V, Aabenraa og Aalborg. 

alle tilbuddene er gældende så længe lager haves, 
dog senest t.o.m. 31. december 2011. 
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
HUSK: Vinspiration Efterår 2011 er udkommet. 
Kataloget kan hentes hos nærmeste vinhandler 
eller bestilles på vin@hjhansen.dk.

find nærmeste forhandler:

Klik ind på
www.vinspecialisten.dk
eller scan her...

Britta
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