MFM_1025230_Beautypraat

30-08-06

10:33

Pagina 1

beautyPRAAT

Rifka

LODEIZEN (33)

‘MIJN BORSTEN
ZIJN ZE ER BOVENOP GEKOMEN’
Geef toe, Rifka Lodeizen is een van de leukste
actrices van ons land. We praten met haar over
schoonheid: “Van roken werd ik hartstikke
dun.”
Hoe wil je er in een volgend leven uitzien?
SHIRT DIESEL BEHA MARLIES DEKKERS

“Blond. Een paar jaar geleden heb ik voor een
rol mijn haar laten bleken. En een witte jas
gekocht: ik voelde me gewoon oplichten.”
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je. Ook onzichtbaar, maar een stuk prettiger.”
Brazilian of Rio?

“Allebei niet. In de zomer scheer ik de randjes eraf.”
Transpiratie?

“In mijn vak gaat het erom: zie je het? Daar kun je
helaas niet zo veel tegen doen. Om de geur te
bestrijden gebruik ik Deoleen.”
Waar slaap je in?

Rifka

OVERALL DIESEL BEHA MARLIES DEKKERS SCHOENEN BETSY PALMER

“Mijn onderbroekje.”
Preuts?

“Het blijft raar dat ik in mijn vak zo nu en dan uit de
kleren moet voor iemand die ik niet ken.”
Wat mag hij je nooit zien doen?

“De zwarte haartjes uit mijn tepel trekken. Mijn vriend
weet niet dat ik die heb, ik haal ze stiekem weg.”
Million Dollar Tip?

“Van pleasen word je nooit groter en beter.”
Verdroging, verzakking, verstopping?

“Mijn borsten hebben het flink te verduren gehad
van de zwangerschap. Toch zijn ze er weer bovenop gekomen. Soms denk ik zelfs dat ze er beter
van zijn geworden.”
Overgang?

“Ik wil eerst een tweede kind.”
Nooit aantrekken?

“Een string op het strand.”

‘IK HEB MIJN VRIEND HUILEND GEVRAAGD OF
HIJ ZO’N BROEKJE VOOR ME WILDE KOPEN’

Natuurlijke haarkleur?

“Fit for Life. Tot twaalf uur alleen maar fruit, daarna

Tanden bleken?

“Iets lichter dan ik nu heb.”

boterhammen met rauwkost en ’s avonds groen-

“Mijn tandarts begon er laatst over. Wie weet.”

Beautybudget?

ten met een stuk vlees, vis of aardappelen. In

Grootste miskoop?

“Jaarlijks zo’n tweehonderd euro. Ik doe wel een

combinatie met buikspieroefeningen is succes

“Laatst nog een doos oogschaduw waar uiteinde-

jaar met een oogpotlood.”

gegarandeerd.”

lijk geen enkele interessante kleur tussen zat.”

Je mooiste en lelijkste stukje lijf?

Corrigerende slips?

Verslaving?

“Mijn voeten zijn pezig en hebben jubeltenen,

“Een paar weken na mijn bevalling moest ik naar

“Ik rookte zoveel dat mijn vriend op een gegeven

maar met mijn haar ben ik blij. Het is dik, heeft een

de Gouden Kalf-uitreiking. Omdat ik nog ontzet-

moment alleen maar de aansteker hoorde: tiktik.

fijne krul en zit altijd goed.”

tend dik was, heb ik mijn vriend huilend gevraagd

Toen ik zwanger wilde worden, ben ik van de een

Zijn mooiste en lelijkste stukje lijf?

of hij zo’n broekje voor me wilde kopen.”

op de andere dag gestopt.”

“Mijn partner heeft van die goede voetbalbillen.

Benen scheren in winter?

Eetprobleem?

Zijn kalknagels zijn minder aantrekkelijk.”

“Ik epileer met de Braun Silk Epil. ’s Winters laat ik

“Van roken werd ik hartstikke dun. Ik at heel wei-

Hoeveel weeg je?

het wel eens twee, drie maanden voor wat het is.”

nig omdat ik nooit honger had. Door te stoppen

“Geen idee, ik hoop rond de negenenvijftig kilo.”

Slip of string?

heb ik voedsel ontdekt. Maar ik ben nog steeds

Favoriete crash dieet?

“Strings vind ik vervelend, ik draag liever een pijp-

geen dooreter of snoeper.” 쎲
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beautyNEEDS
Naam
RIFKA LODEIZEN

‘VOLGENS MIJ
IS HET ALLEMAAL
EEN POT NAT’

Geboren
16 OKTOBER 1972 IN
AMSTERDAM

Woonplaats
AMSTERDAM

Dochter van
BEELDEND KUNSTENAAR FRANK LODEIZEN

Woont samen met
CASPER

Moeder van
DOCHTER PILAR (2)

INTERVIEW PATRICIA VAN DEELEN FOTO CARIN VERBRUGGEN STYLING FRANCES LEVÖLEGER VISAGIE HESTER WERNERT

Wilde vroeger
SCHOOLJUF WORDEN
Film HUFTERS &
HOFDAMES, BABYLON,
HET VEERTIENDE
KIPPETJE, RENT A
FRIEND, VILLA DES
ROSES, SIMON, FLIRT
Televisie MEVROUW
DE MINISTER, IC,
DE BAND, GRIJPSTRA &
DE GIER, KEYZER &
DE BOER ADVOCATEN,
LIEVE LUST, EVELIEN,
GOOISCHE VROUWEN
Theater ARCADIA,
WINA ZINGT

Genomineerd
VOOR EEN
GOUDEN KALF VOOR
HAAR ROL IN SIMON

TOT SLOT de beautyproducten van Rifka Lodeizen. Van
Deoleen tot Givenchy Ysatis
Deoleen deodorant “Omdat ik niet van deoluchtjes

Sebastian Laminates shampoo “Werkt mijn kapper

houd. Deze deo is compleet geurloos.”

mee. Mijn haar ligt in zijn handen.”

Lancôme Hypnôse mascara “Een prima mascara,

Lancôme – Le Crayon Khôl gris bleu “Lekker vet,

maar volgens mij is het allemaal één pot nat.”

blijft goed zitten.”

La Ligne de Chanel, noire et marine, eyeliner

Yves Saint Laurent Touche Éclat “Onmisbaar.”

“Eerst een streepje oogpotlood en vervolgens wat

Clinique anti-blemish solutions “Brengt mijn huid

eyeliner.”

tot rust.”

Givenchy Ysatis parfum “Klassiek en vrouwelijk.

MAC latex wedge sponge “Om foundation op de

Toch zoek ik nog steeds naar het ultieme parfum.”

juiste plekjes te krijgen.”
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