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”Hon har  
filat näsan”

Vid flera tillfällen 
under sin karriär ska 

sångerskan Jessica 
simpson, 27, har förbätt-
rat sitt utseende med ki-
rurgisk hjälp, enligt sajten 
Usmagazine.com. 

– Ögonlocken har lyfts 
lite grann vilket medför ett 
ungdomligare utseende, 
säger new York-kirurgen 
Geoffrey W. Tobias till Us-
magazine.com.

– Hon kan ha filat till 
näsan också utan att det 
syns i profil, tillägger han.

men det enda som Jes-
sica faktiskt har erkänt är 
att hon förstorat läpparna 
– något hon inte skulle 
gjort om i dag.

– Jag fick sånt där 
restylane. Det såg fejk ut 
och jag gillade det inte. 
men det försvann på fyra 
månader. mina läppar är 
som vanliga igen, tack 
gode Gud, sa hon till tid-
ningen Glamour.

Jessica förnekar i ma-
gasinet Harper’s Bazaar att 
hon ska ha opererat brös-
ten, men helt främmande 
för tanken är hon inte.

– om mina bröst 
hänger ner till naveln 
efter att jag fått barn så 
kanske jag lyfter dem.

Lightpunkaren 
asHLee simp-

son, 22, ändrade sitt 
utseende drastiskt i 
början av förra året. Hon 
gjorde en stor näsope-
ration som gav henne 
ett helt nytt utseende.

att det snackas en 
hel del om hennes ny-
fixade snabel struntar 
hon i.

– Jag bryr mig inte 
om vad människor 
säger. Jag är en lycklig 
person och är nöjd 
med mitt utseende. 
Det var jag tidigare 
också, säger hon till 
tidningen Harper’s 
Bazaar.

”Jag bryr  
mig inte”
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HäR äR 
BRiTneYs 
pLaneRaDe 
inGRepp:
Bröstlyft: 
56 000 kronor.
cellulift i skin-
korna: 126 000 
kronor. 
Fettsugning 
och lyft av lår 
och skinkor: 
87 000 kronor.
Laserbe-
handling för 
att avlägsna 

åderbråck och 
ytliga vener: 
40 000 kronor.
armplastik för 
att avlägsna 
lös hud: 42 000 
kronor.
näsoperation: 
27 000 kronor.
avlägsna en 
tatuering på 
handleden: 
10 000 kronor.
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allt fler Hollywoodstjärnor lägger sig under kniven om och om igen i         jakten på det perfekta utseendet. Klick! har rotat fram  
före- och efterbilder på några fåfängda töser som av allt att döma inte             längre är 100 procent naturliga.

mystiska  
huskurer

Gwyneth.
Foto: ap

För att hålla ålder-
domstecken som 

rynkor borta in i det sista 
tar många stjärnor till 
Botox. men inte alla. en-
ligt tidningen new York 
post skiljer sig en del av 
kändisarna från mäng-
den då de tar hjälp av 
något märkligare hus-
kurer. DeBBie HaRRY 
injiceras 
med får-
embryon, 
TeRi HaT-
cHeR badar 
i rödvin och 
GWYneTH 
paLTRoW använ-
der en kräm med 
ormgift. 

mellan musikvideon till singeln ”Hit 
me baby (one more time)”, vintern 

1998, och ”sometimes” våren 1999, 
”växte” 25-åriga comeback-satsande 
BRiTneY speaRs bröst flera storlekar, 
enligt sajten awfulplasticsurgery.com. 

Från att ha haft en liten kupa fick hon 
helt plötsligt en bra mycket fylligare 
byst. sedan dess har hon, enligt rykten, 
opererat om sina bröst flera gånger.  

”ViLL GÖRa näsan minDRe”
inom den närmaste framtiden kom-

mer Britneys utseende troligtvis att 

ändras mer. efter sina två graviditeter 
är Britney fast besluten att få tillbaka 
sin en gång i tiden så vältränade kropp. 

i våras besökte hon en klinik i Las 
Vegas, där hon enligt tidningen star 
fick en sojabaserad injektion i syfte att 
reducera fettcellerna. 

  – Hon vill se bättre ut än hon någon-

sin gjort, säger en källa till tidningen.
Hon ska även ha tagit kontakt med 

skönhetsläkaren RaJ KanoDia, som 
sägs ha opererat både JenniFeR 
anisTon och asHLee simpson. 

  – Hon vill att han ska hjälpa henne 
med näsan. Hon vill att den ska göras 
lite mindre, säger en källa till star. 

”Vill fixa snoken”

1998-09-06

2006-12-04

Fler plastikmekare! ->

24 kilo. så mycket har rockiga 
sångerskan coURTneY LoVe, 

43, gått ner i vikt nu under våren. 
Tidningen the new York post citerade 
för ett par månader sedan en källa 
som sa att courtney genomgått en 
magsäcksoperation för att på kort 
tid få en betydligt smalare siluett. 
men själv förnekar courtney att 
viktminskningen skulle ha gått till på 
det sättet. 

– Jag skulle inte få göra den ope-
rationen om jag så bönade och bad 
om det, skriver hon på sin hemsida 
moonwashedrose.com.

courtney Love medger att hon 
gjort upprepade tarmsköljningar 
och tagit ut sina bröstimplantat som 
hon haft sedan länge för att tappa 
kilon. och att hon inte har något emot 
att lägga sig under kniven har varit 
känt sedan länge. courtney har flera 
gånger opererat läpparna och enligt 
vilt cirkulerande rykten ska hon även 
ha fettsugit sig ett flertal gånger.

Jessica på besök i 
sverige för sju år 
sedan. Läppskigt. Brunett.

ashlee spanar in… 2006-04-12 …sitt nya anlete.
på bara några månader 
rasade courtney i vikt.

Här syns resultatet 
mycket tydligt.

Glad i hågen!

Britney under sitt 
genombrott. i topptrim!

aV: elisabeth Vedin och Lina Berggrén

2000-03-07

2007-05-07

Jessica simpson

ashlee simpson

Britney spears

courtney Love
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sköljer rumpan

operation stjärnglansHollywood un der kniven
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skådespelerskan Demi 
mooRe, 44, överraskade 

hela världen när hon för ett par 
år sedan visade upp sin nya 
kropp, som såg ut att tillhöra 
en tonårning. Hon hade då fett-
sugit sina lår, höfter och mage, 
skaffat bröstimplantat och gjort 
flera olika ingrepp i ansiktet. 
Dessutom skaffade hon sig 
personliga rådgivare, 
dietister, en yogalä-
rare och en kick-
boxinginstruktör 
som skulle 
hjälpa henne att 
komma i form. 
enligt Daily 
mail kostade 
Demis nya 
kropp näs-
tan tre 
mil-
joner 
kronor 
varav 
600 000 lades 
på plastikope-
rationerna. men 
än är hon inte 
nöjd. Demi pla-
nerar att även 
operera sina 
knän som hon 
tycker ser all-
deles för gamla 
och slitna ut.

Lika vacker 
som förut

l programledare caRoLina 
GYnninG, 28, fyllde på brös-
ten men har under rituella 

former plockat ut inläg-
gen och begravt dem.
l sångfågeln ca-
RoLa HäGGKVisT, 
40, har injicerat 
Botox i pannan och 

vid ögonen. Hon har också putsat till 
tänderna.
l schlagerräven maGnUs caRLs-
son, 32, har 
implanterat nytt 
hår för att fylla 
ut sina vikar.
l Glamourmo-
dellen LinDa 

RosinG, 33, har fyllt på i brösten och 
läpparna.
l abbastjärnan aGneTHa FäLT-

sKoG, 56, fixade till 
sin glugg för några 
år sedan.
l’’Big brother’’-
vinnaren Jessica 
LinDGRen, 22, har 

enlig löfte opererat sina bröst för en 
del av prissumman från segern.
l sångaren anDReas LUnDsTeDT, 
34, har gjort en hårtransplantation.
l Underhållningslegenden BJÖRn 
sKiFs, 59, opererade sina ögonlock 
av praktiska skäl då de störde syn-
fältet.
l schlagerdrottningen anna BooK, 

36, har fettsugit mage och lår.
l predikanten RUnaR sÖÖGaRD, 39, 
har fixat vecken kring ögonen med 
hjälp av Botox.
l Dansbandssångaren cHRisTeR 
sJÖGRen, 57, har fyllt på håret på 
hjässan.
l Glamourmodellen VicToRia 
siLVsTeDT, 32, har gjort både  

brösten och läpparna större.
l Fotomodellen HannaH GRaaF, 28, 
opererade brösten större men har se-
dan gjort dem mindre för 
att slippa ryggsmärtor.
l Fotbollsstjärnan 
ZLaTan iBRaHimo-
Vic, 25, har fyllt igen 
sin karaktäristiska 

glugg mellan framtänderna.
l Dragshowartisten cHRisTeR 
LinDaRW, 54, har sprutat in Resty-

lane för att slippa rynkor i 
ansiktet.

l Glamourmodellen 
naTacHa peYRe,22, 
har ökat storleken på 

både bröst och läppar.

Foto: Jan DanieLsson, saRa RinGsTRÖm , sTeFan maTTsson, maTs sTRanD, peR GRoTH , eiVinD VoGeL-RÖDin

BoTox: Botoxinjektioner används 
för att ta bort rynkor. ämnet fung-

erar genom att muskeln tvingas slappna 
av och på så sätt inte dras ihop till rynkor 
eller veck.

efter att ha sprutat in Botox kan det 
uppstå blåmärken eller svullnad. Resul-
tatet håller i sig i tre till sex månader.

HYaLURonisK sYRa: syran an-
vänds för att ta bort fina linjer på an-

sikte och hals. Restylane är ett exempel 
på syra av detta slag. Genom att injicera 
syran i de fina linjerna fylls försvinner 
de eftersom vatten dras till området för 
att ’’fylla ut’’.

För att göra injektioner krävs lokal-
bedövning. efter behandlingen kan det 
uppstå blåmärken och svullnader. Re-
sultatet håller i upp till ett halvår.

aLUma LaseR: Tar bort fina linjer 
och gör huden fastare. maskinen 

suger in små bitar av skinnet mellan två 
elektroder och hettar upp den. Känns 
som att bli nypt i kinden. ingen svullnad, 
rödhet eller smärta efter behandling. 
Resultatet håller i sig i upp till två år.

TiTanLaseR: Den undre vävnaden 
stimuleras med hjälp av sjusekun-

dersstötar av titanlaser. samtidigt kyls 
hudens översta lager. Behandlingen 
håller på i 15 till 30 minuter. Bedöv-
ningskräm används för att mildra 
smärtan.

Rodnad och svullnad kan hålla i sig 
ett par timmar och hyn kan få lite blåsor. 
Resultatet syns på en gång. oftast blir 
det gradvis bättre över sex månader och 
håller i sig i upp till ett år.

THeRmaGe: mot rynkor och för att 
göra huden fastare. Radiovågor het-

tar upp djupliggande vävnaden medan 
hudens ytskikt . Lokalbedövning rekom-
menderas. några timmars rodnad i hu-
den men annars kan du leva som vanligt 
på en gång. Den uppstramande effekten 
är inte så stor och håller oftast i sig i ett 
halvår till ett år.

co2-LaseR: stramar upp huden, 
minskar på rynkorna och motverkar 

åldersfläckar. Denna laserform kan 
ta bort hudens översta lager så den är 
bäst använd av människor med mycket 
stora solskador eller ärrbildningar. Be-
dövningskräm används under behand-
lingen. sedan tar det en vecka ungefär 
tills kroppen återbildta ny hud.

FeTTsUGninG: Görs med narkos 
och tar bort överflödigt fett. saltlös-

ning sprutas in i fettvävnaden och sedan 
kan det sugas ut med kanyler. smärtan 
efteråt brukar vara måttlig och liknar 
mest kraftig träningsvärk. Du får en 
gördel som ska bäras upp till fem veckor 
efter ingreppet.

Blir det någon ojämnhet efter ingrep-
pet kan det rättas till sex månader efter 
operationen med ytterligare fettsug-
ning.

ansiKTsLYFT: Kräver narkos, snitt 
görs i huden och huden dras tillbaka 

och ibland tas överflödigt fett bort. Blåmär-
ken kan synas i upp till två veckor. man kan 
känna att huden är stel och okänslig i några 
månader. Resultatet håller i tio år eller mer.operation 

sverige!

plastikskolan

Learn it!

26-åriga poptrollet JUsTin 
TimBeRLaKes skådespelan-

de flamma Jessica BieL, 25, är en 
av världens vackraste kvinnor. men 
hon lär visst ha fått lite hjälp på tra-
ven, enligt sajten awfulplasticsur-
gery.com. även fast hon har fylliga 
läppar av naturen har hon troligtvis 
valt att bättra på sin pussvänliga 
mun genom att pumpa in restylane 
och/eller collagen i läpparna. om 
man jämför läpparna hon har nu 
med de hon hade i början av sin 
karriär blir förändringen påtaglig. 
Det ryktas även att hon har fixat till 
näsan med näsplastik.

Fixat pussmun

söta rikemansdot-
tern iVanKa TRUmp, 

25, har med största san-
nolikhet förstorat och lyft 
sina bröst på kirurgisk 
väg. Över en natt 

förvandlades hennes nätta 
byst till en rejäl hylla som 
ser aningen onaturlig ut 
till hennes slanka figur. 
enligt sajten celebritycos-
meticsurgery.blogspot.
com har troligtvis implan-
taten placerats under 

bröstmuskeln vilket till en 
början skapar det svullna 
och ”uppnosiga” utse-
endet som hennes bröst 
hade under årets Golden 
globe-gala. med tiden ska 
dock svullnaden gå ner en 
aning.

Brösten sväller

Beverly Hills-ki-
rurgen Dr RaJ Ka-

noDia är poppis bland 
Hollywoodstjärnorna. 
särskilt bland de som 
är missnöjda med sina 
näsor. 

Tidigare opererade 
han skådespelerskan 
JenniFeR anisTons 
näsa och innan dess har 
han filat till både sång-
erskan asHLee simp-
sons och skådespeler-
skan cameRon DiaZ 
snokar. Det ryktas även 
att snuskigt rika tvilling-
systrarna maRY-KaTe 
och asHLeY oLsen 
varit på näskonsultation 
hos honom.

även 
plastik-

kirurgen 
Dr BRian 
noVacK 
har sin 
praktik i 
rikemans-
området Beverly Hills 
och anlitas flitigt av 
kändisarna när 
de vill förbättra 
sina utseenden 
genom att lägga 
sig under kni-
ven. Brian har 
opererat bland 
andra skåde-
spelerskan 
Demi mooRe 
vid ett flertal 
tillfällen och 
gett henne 
en ung-
domligare 
kropp än 
vad hon 
någonsin 
kunnat 
drömma 
om. inte 
konstigt 
att han är så 
populär.

Raj Kanodia

Doktorerna

Brian novack

Vilda skådespelerskan cameRon 
DiaZ, 34, har inte mycket till övers 

för plastikoperationer. men när hon 
bröt sin näsa för fjärde gången för 
ett par år sedan blev hon tvungen att 
operera den. Då sa hon så här till W 
magazine:

– Jag ska fixa den. Jag klarar det 
inte längre. Jag kan inte andas över-
huvudtaget. ena sidan av min näsa 
är helt förstörd – min skiljevägg är i 

princip som ett urspårat tåg. 
enligt tidningen people gjorde hon 

slag i saken i november förra året. 
Det var Beverly Hills-kirurgen Dr RaJ 
KanoDia som gjorde den lyckade 

operationen.

”min näsa är 
helt förstörd”

1997-01-01

2007-06-08
Åren går - men Demis 
unga utseende består.

Här är hon i dag 
– minst lika 
vacker som för 
22 år sedan.
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carolina.
magnus. Zlatan.

en vältränad Demi  
i ”charlies änglar”.

strippar i filmen 
”striptease”.

Demi i ” st. elmos fire” 
för 22 år sedan!

Jessica under ”7th heaven”-tiden. Lika söt, lika glad.

Raj.

Brian.

cameron i thrillern 
”Very bad things”.

på tio år har åren 
inte satt sina spår.

ivanka, 21 år. ivanka, 25 år,  
här på Golden 

globe-galan.
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Jessica Biel

Demi moore

cameron Diaz

ivanka 
Trump


