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M
elodi Grand Prix-vinde-
ren Peter Andersen er
ikke bleg for at løfte

sløret for hemmeligheden bag
sine hvide tænder, de lange
tynde ben og den fejlfri makeup.

Hvilke tips har du til makeup-
pen?

»Et rigtigt godt trick er at
lægge en helt lys øjenskygge
under øjenbrynene. Det gør
øjnene større og løfter bryne-
ne lidt.«

Har du noget favorit makeup?
»Monsoon på Gammel Kon-

gevej. Det er en frisørforret-
ning, hvor ejeren har sit eget
makeupmærke. Det er sind-
sygt godt. Du skal ikke bruge
ret meget, for det er meget
kraftigt. Det giver ikke allergi,
og det er vigtigt, når man går
med så meget makeup, som
jeg gør. Monsoons foundation
er fantastisk til at dække bum-
ser og alt andet.«

Hvilke tips har du til, når man
skal fjerne makeuppen?

»Uha. Almindelig makeup-
fjerner duer ikke. Jeg tager
masken af med makeupfjer-
ner-servietter. Bagefter va-
sker jeg ansigtet, og til sidst
smører jeg en god creme på.«

Har du nogle hårfjerningstips?
»Jeg fjerner faktisk ikke

hår på benene, selvom det
lyder mærkeligt. Faktisk har
jeg ret behårede ben, og det
vil jeg fortsat have. Jeg vil
have lov til at beholde lidt af
min mandighed.

Tricket med mine ben er

dansestrømper. De kan dæk-
ke alt. Det er en ekstra tyk
strømpe, som dansere bruger.
De sidder til og strammer
godt, så det hele sidder, som
det skal. Ah! Og så dækker de
hårene på benene. Jeg køber
mine dansestrømper i Danse-
messen på Åboulevarden.«

Hvordan holder du dine flotte,
hvide tænder?

»Ha-ha, der er tricket rød
læbestift. Det får tænderne til
at se hvidere ud.«

Hvordan har du fået din solbru-
ne hudfarve?

»Jeg har lige været i Thai-
land, så der er noget farve
tilbage derfra. Jeg kan ikke
lide at være total solariebrun
hele året. Men jeg skal have
lidt farve på kroppen, når jeg
optræder som Tina Turner.
Jeg bruger St. Tropez selvbru-
ner. Den er genial. Jeg ligner
mosekonen, når jeg lige har
smurt mig ind i den, men når
jeg har været i bad næste
morgen, er jeg fuldstædig
brun over det hele. Bum!«

Hvordan holder du dig i form?
»Jeg får motion, når jeg op-

træder med mit show, eller
når jeg går tur med mine hun-
de. Og så prøver jeg at spise
forholdsvis sundt, men der
kan godt ryge en pizza ned en
gang imellem. Jeg er ikke fana-
tisk.«

Er der et skønhedsprodukt, du
ikke kan leve uden?

»Det må være min
Biotherm lipgloss. Den er fan-
tastisk.«

 mkj@bt.dk

Peter Andersen nægter at barbere ben. Men
det kunne ikke ses, da han vandt Dansk Melo-

di Grand Prix 2007.
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Det kræver sine tricks at blive en ægte Drama Queen

SKØNHEDSTIPS
FRA EN DRONNING

Siden er redigeret af Jesper Berg SØNDAG · 18. FEBRUAR 2007 !20
 1


