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Rikke gør karriere i
skønhedens tjeneste
Kosmetisk sygeplejerske og direktør for klinikken Your Age Rikke Thorsen fra
Silkeborg hylder smukke rynker - og hjælper med at bekæmpe de sure og triste
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- Spørg lige skønhedseksperten om, hvad I trænger til at
få lavet - og hvor meget det koster!
Nogenlunde sådan lød en kollegas drillende kommentar til journalisten og fotografen, inden de skulle
ud af døren til en samtale med en af Danmarks førende
kosmetiske sygeplejersker, når det handler om at forebygge og reducere rynker med botox, fjerne rødmossede
karsprængninger med laser eller peele huden til ny glød
og udstråling.
Tanken lå selvfølgelig og rumsterede ét eller andet sted
i baghovedet. Vil vores smilerynker og linjer i panden
blive gransket? Vil hun se kritisk på de mørke rander
under øjnene og anbefale en gang fedtfrysning til en
kvabset mave?
Vil hun himle med øjnene, når kritiske spørgsmål om
brugen af laser eller botolinum toksin - også kendt som
botox bliver stillet?
Nej, sådan er Rikke Thorsen overhovedet ikke.
Hun åbner døren på vid gab og fortæller med et smil,
at hun har glædet sig til, vi skulle komme.
Fotografens vittigheder spiller hun tilbage med rappe
bemærkninger og skraldergriner flere gange på vej ind
under en af klinikkens mange prismelysekroner, hvor
interviewet skal finde sted.
Journalisten noterer på blokken: »Lattermild, smiler
meget, også med øjnene - der er mimik«. Rikke Thorsen
kan med andre ord bevæge ansigtet.
Den bedste udgave

Senere i samtalen griner Rikke Thorsen igen, da hun bli-
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ver præsenteret for journalistens undren og fordomme.
For selvfølgelig kan hun bevæge sit ansigt.
- Hvis den kosmetiske behandler kan sit håndværk
og er erfaren og dygtig, vil man aldrig se »behandlet
ud«, men derimod blive den bedste udgave af sig selv,
understreger Rikke Thorsen.
Hun peger på sit ansigt og fortæller, at hun selv har
»fået lidt botox til at mildne bekymringsrynken i panden«, og at hun desuden »får lagt lidt restylane under
øjnene til at tage randene« - og furen fra næsen til munden får samme tur.
Så er dét sat på plads. Der er ikke så megen snakken
udenom, og at det gode udseende kun skyldes, »gode
gener - og at jeg drikker masser af vand og aldrig spiser
hvidt brød«.
I sagens natur mener Rikke Thorsen ikke, at kosmetiske behandlinger er noget at skamme sig over eller er
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noget, der skal forties. I dag er det alle slags mennesker,
som får lavet behandlinger, fortæller Rikke Thorsen og
understereger:
- Og det er et marked, som kommer til at vækste enormt
i de kommende år. Ikke kun i Danmark, men over hele
verden. Ligesom vi går til frisør eller negleklinik, vil det
blive almindeligt at få fjernet rynker eller gjort noget
ved hængende mundvige og lignende, som får os til at
se trætte eller vrede ud.
- Allerede i dag har unge mennesker en helt anden
tilgang til at få ændret lidt på deres udseende, som de
ikke er tilfredse med, og deler gerne deres oplevelser med
andre, siger Rikke Thorsen.
Det lå i kortene

Faktisk lå det ikke i kortene, at Rikke Thorsen, der er
vokset op på en gård ved Sinding, skulle arbejde i skønhedens tjeneste.
Men det lå måske i kortene, at Rikke Thorsen en dag
ville blive selvstændig og drive sin egen virksomhed.
Hendes mor og papfar drev på et tidspunkt ikke færre
end tre møbelfabrikker i Fårvang.
- Der var ofte forretningsforbindelser inviteret med
hjem til middag, og vi børn lærte at gebærde os i det og
være sociale. Allerede inden jeg begyndte i skole, havde
jeg lært at tage telefonen og svare med en lille remse på
engelsk, tysk og fransk, smiler hun.
- Jeg lærte også tidligt, at når man er entreprenør, bliver det en livsstil, som kommer til at sætte sit præg på
familiens hverdag, understreger Rikke Thorsen.
Det var dog ikke det vigtigste, hun tog med fra gården
i Sinding.
- Mine forældre lærte mig først og fremmest at møde
mennesker på en åben og usnobbet måde.
- De har lært mig, at der ikke er forskel på folk. Noget,
der aldrig er blevet sat ord på, men det var en selvfølgelighed, at man talte om og behandlede mennesker - høj
som lav - ens.
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- Min mand og jeg er begge ambitiøse og har meget om ørerne - men vi
er også fuldstældig enige om prioriteterne: Vores to børn kommer altid
i første række og der skal ikke tales
om forretninger hen over hovedet på
dem, fortæller Rikke Thorsen. Selv
klarer hun hovedet med en løbetur i
skovene ved Sejs eller en sejltur på
søerne. Man er vel silkeborgenser.
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Et harmonisk ansigt uden trætte furer og hængende mundvige og altid smukt, også selvom livet har givet nogle naturlige rynker. Min mand taler sommetider
om at få fjernet sine smilerynker ved øjnene, og jeg siger hver gang »nej, dét må du ikke gøre«. De rynker er skønne og så meget en del af ham, smiler Rikke
Thorsen.

- De har altid mødt andre med nysgerrighed og åbenhed. Jeg har tit tænkt på, at den tilgang til livet har været en fantastisk gave at få med sig, understreger Rikke
Thorsen og læner sig frem i stolen, inden hun tilføjer:
- Man får så meget mere ud af livet, når man er oprigtig
interesseret i andre mennesker.
Ville være læge

I skolen var Rikke Thorsen overbevist om, at hun skulle
være læge, og på Silkeborg Gymnasium valgte hun af
samme grund den matematiske linje, og var begyndt at
overveje, om kirurgi skulle være hendes fremtid. Men da
en god studentereksamen var i hus, kom tvivlen. Var det
nu også det, hun ville?
Ville hun bruge så mange år af sit liv på studier, inden
drømmen kunne realiseres i praksis?
Det blev i stedet til en uddannelse som sygeplejerske på
skolen i Silkeborg og senere nogle år i primærsektoren og
som sygeplejerske på børneafdelingen i Viborg. Hun blev
optaget på sundhedsplejerske-uddannelsen, men fandt
pludselig ud af, at der var noget, som hed restylane - og
så tog det hele en drejning.
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Det bedste
kompliment
vi kan få er »man kan ikke
se, hvad der er
lavet - men han
eller hun ser
meget friskere ud«.

- I stedet for at være all-rounder og risikere at blive lidt
halvdårlig til mange ting, vidste jeg, at jeg var nødt til
at fokusere og blive fantastisk god til én ting, fortæller
Rikke Thorsen og tilføjer med et smil:
- Sådan er mit temperament nu en gang - og nå ja,
så har jeg nok også altid været ambitiøs og arbejdsom.
Allerede som 22-årig købt hun hus sammen med sin
kæreste Kim Thorsen, og siden kom børnene Lykke og
Tobias til.
Interessen for sundhed, hudpleje og skønhedsbehandlinger førte til, at Rikke Thorsen efter nogle år uddannede
sig til kosmetisk sygeplejerske, og i syv år arbejdede hun
blandt andet som klinikchef, og sideløbende underviste
og uddannede hun hudlæger og sygeplejersker i Danmark, Norge og Sverige indenfor kosmetiske behandlinger.
Rikke Thorsen er i dag underviser for firmaet Restylane og Galdema i Sverige, der producerer restylane
til resten af verden - et produkt, der sprøjtes ind under
huden og blandt andet kan give mere fylde i kinder og
læber, udglatte rynker og give ansigtshuden mere glød
og fugt.
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Ligeledes er hun nordisk ambassadør for ultralydsbehandlingen Ultherapy.
I dag er hun indehaver af to klinikker. Den første
åbnede hun i Aarhus og i år kom endnu en klinik til i
Vestergade i Silkeborg.
Ikke hos os

Klinikken driver hun i et samarbejde med hudlæge
Kristin Meyer, og forretningsfilosofien er sikkerhed, et
højt fagligt niveau og den bedste kvalitet. Derfor anvendes kun velafprøvede samt medicinsk dokumenterede
behandlinger og produkter.
Om der er grænser for, hvad klinikken og Rikke Thorsen vil være med til?
- Ja, dét er der, lyder meldingen.
- Hvis man ger ne vil have et meget kitchet og »lavet«
look, som er populært hos nogle lige nu, for eksempel
meget store læber og kinder og den slags, skal man ikke
vælge os, understreger hun.
- Vi betragter os selv som skulptører, der forsøger at
forskønne et ansigt, så det fremstår så naturligt som
muligt, og det handler også meget om æstetik.

Tre kritiske
Botox er giften botulinum toxin - er
du ikke bekymret over eventuelle
bivirkninger ved længere tids brug
af stoffet?
Rikke Thorsen: Nej, det er jeg ikke. Vi taler
om meget små doser, og der er ikke videnskabeligt belæg for at tale om alvorlige bivirkninger overhovedet. Botox er i årevis
brugt i meget større doser i medicinsk i
behandling af blandt andet spasticitet og
hovedpiner, da stoffet virker muskelafslappende. Her er heller ikke konstateret
bivirkninger. Faktisk har jeg flere læger
blandt mine kunder, som ved, hvor små
doser vi taler om.

Kan botox ikke lamme musklerne og
ødelægge ansigtets naturlige mimik?
Rikke Thorsen: Anvendt rigtigt og af en
erfaren behandler er stoffet fantastisk til
rynker mellem øjnene, i panden og kragetæer, som er de små rynker ved øjnene.
Det får musklerne til at slappe af - men
uden at give et stift udseende. Ansigtet skal
selvfølgelig stadig have en naturlig mimik.
Hvor går dine grænser - og siger du
nej til kunder?
Rikke Thorsen: Ja, vi siger nej til kunder.
Kunstigt pumpede læber og kinder og den
slags ønsker Your Age ikke at blive kendt
for.

- Planer for fremtiden? Åh, dem har jeg mange af, men vi skal
da mindst have åbnet et par klinikker mere i Danmark i løbet
af de kommende år, lyder meldingen fra Rikke Thorsen.
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- Det bedste kompliment vi kan få er - »man kan ikke
se, hvad der er lavet - men han eller hun ser meget friskere ud«.
Rynker og personlighed

Er et helt glat ansigt altid det smukkeste - også når man
har rundet 60 eller 70 år?
Rikke Thorsen smiler og ryster på hovedet, og peger
over på et billede af en ældre kvinde med tydelige smilerynker omkring øjnene.
- Nej, jeg mener bestemt at rynker kan være smukke
og give et ansigt karakter og personlighed. Men der er
også rynker, som får folk til at se meget ældre og trætte
ud, end de føler sig.
- Og hængende mundvige, der giver svamp og rødt
udslæt, fordi der samler sig fugt i mundvigene, er jeg da
glad for at kunne afhjælpe ved at sprøjte lidt restylane
ind under huden, siger Rikke Thorsen.
- Når de mennesker går glade ud af klinikken med et
stort smil på ansigtet - så bliver jeg også glad. Det er
stadig en kæmpe tilfredsstillelse hver gang. Det var jo
derfor, at jeg valgte dette fag.
Skræddersyr behandlinger

Konkurrencen indenfor Rikke Thorsens fag er hård, og
der er mange om budet. Ligesom priserne nogle steder
dumpes.
Selvom priserne hos Your Age er konkurrencedygtige, er det imidlertid ikke på lave priser, at klinikken
vil kendes.

Nej, jeg mener bestemt at rynker kan
være smukke og give et ansigt karakter
og personlighed. Men der er også
rynker, som får folk til at se meget
ældre og trætte ud, end de føler sig

- Nogle bruger billige kopipræparater indenfor botox
og restylane, som ingen helt ved, hvad indeholder.
- Den slags bruger vi ikke hos Your Age, understreger
Rikke Thorsen.
- Min styrke er først og fremmest mine mange års erfaring i at aflæse ansigter og at kunne skræddersy behandlinger til den enkelte, med hovedfokus på naturlige
resultater, siger Rikke Thorsen og understreger:
- Og hvis prisen på en behandling lyder »for godt til
at være sandt«, så er det nok også tilfældet.
Men Rikke Thorsen har tænkt sig at give sine kolleger
kamp til stregen. Ikke på prisen, men på kvaliteten og
det gode omdømme.
- Planer for fremtiden? Åh, dem har jeg mange af, men
vi skal da mindst have åbnet et par klinikker mere i
Danmark i løbet af de kommende år, lyder meldingen.

