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De eigenares van het merk 

Supertrash heeft weken dat ze 

slechts drie uur per nacht slaapt. 

Ook rookt ze de hele dag en drinkt 

liters Red Bull, maar dat heeft 

geen invloed op humeur en looks.

 

Eten “Het gebeurt regelmatig dat ik 

om tien uur ’s avonds denk: o, ik heb 
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nog helemaal niks gegeten. en dan kan ik zo een 

hamburger naar binnen werken.” 

Dieet “tijdens een week vakantie kan ik drie kilo 

aankomen. als ik weer aan het werk ben, is het 

er zo weer af.”

Sporten “Het laatste jaar is het er door mijn 

overvolle agenda even niet van gekomen, maar 

daarvoor heb ik jarenlang heel gedisciplineerd 

drie keer per week gesport met een personal 

trainer. ik had zelfs een sixpack. inmiddels is het 

helaas allemaal weer wat slapper.”

Hoe zou je er in een volgend leven willen uit-

zien? “Hetzelfde, maar dan zonder die donkere 

kringen onder mijn ogen en dat bleke snoetje als 

ik ’s ochtends opsta.”

Mijn lelijkste stuk lijf “Doordat ik altijd op 

hakken loop, zien mijn voeten er inmiddels ver-

schrompeld uit. ik ben ze aan het verminken.”

Zijn mooiste stukje lijf “ik vind edgar helemaal 

perfect.”

Kleding “De ene dag een leren jurkje met hak-

ken, de andere dag een gescheurde spijkerbroek 

met all stars.”

Million Dollar Tip “Gelukkig zijn. ik word wel-

eens wakker met een naar gevoel omdat me 

iets dwarszit. als ik dan ook nog eens drie uur 

heb geslapen, heb ik alle reden om die dag niet 

gelukkig te zijn. en toch zet ik dan de knop om. 

ik ga met mezelf geen gevechten aan die niks 

opleveren.” 

Crème de la Mer “Gebruik ik al zeven jaar. in 

het begin deed ik wel een half jaar met een potje, 

inmiddels ben ik niet meer zo zuinig.”

Ontharen “mijn grootste wens is om mijn hele 

lichaam te laten laseren. als ik mijn benen scheer, 

haal ik ze vaak open.”

Slapen “als ik niks te doen heb, kan ik twaalf uur 

in mijn bed liggen. maar het komt ook voor dat 

ik weken achter elkaar slechts twee, drie uur per 

nacht slaap.”

leeftijd “Dertig worden vond ik verschrikkelijk. 

Het klinkt zo oud.”

Cosmetische chirurgie “ik laat al een tijdje een 

irritante rimpel bij mijn mond opvullen, maar erg 

veel helpt dat niet. ik moet het eigenlijk ook losla-

ten want ik ben de enige die hem ziet.”

Mooie vrouwen “ik kan ervan genieten om naar 

mooie vrouwen te kijken. Denk soms: wow, jij 

bent de perfect picture.” 

Zomer “ik lig graag in de zon. met mijn vingertjes 

wijd open zodat alles lekker bruin kan worden. 

Het interesseert me niet dat het slecht is voor 

mijn huid, het is maar een paar weekjes per jaar.”

Grootste miskoop “een jurk van Versace die 

rond de drieduizend euro kostte. ik snap niet dat 

ik die heb gekocht, ik vind ’m echt té lelijk.”

Verslaving “ik rook als een ketter en drink heel 

veel red Bull.”

Tanden “we waren thuis met zes kinderen 

en gingen niet altijd op tijd naar de tandarts. 

inmiddels poets en flos ik wat af, heb ik facings 

en laat ik mijn tanden bleken.” l 

bekijk het backstage filmpje op lindamagazine .nl

‘door die hoge hakken 
     verschrompelen mijn voeten. 
  ik ben ze aan het verminken’
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              TOT SLOT de favorieten van olcay – 
van een pincet tot lancôme juicy tubes.
la Mer Moisturizing cream “elke avond een onwijs 

dikke laag.” Bergman Sparkling clean “schuimt 

lekker.” Maybelline Volum’ Express Mascara 

“wimpers kunnen nooit genoeg volume hebben.” 

alterna caviar Moisture Shampoo “Omdat het 

zo lekker ruikt.” D.a.-pincet “mijn pincet en ik zijn ver-

slaafd aan elkaar.” lancôme Juicy Tubes “Vooral de 

zachtroze.” TaJ Tooth cream “een tandpasta waar-

van je spierwitte tanden krijgt.” ySl Touche Éclat 

“Om te verbergen wat ik niet wil laten zien.”
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