FAJAH

Wég met die dingen, besloot fitnessgoeroe en CEO Fajah Lourens (41)
toen haar borstimplantaten vorig jaar voor forse gezondheidsproblemen zorgden.
“Ik ging van cup D naar AA, maar voel me supersexy.”
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Als een dubbeltje “Mijn eerste vakantie nadat mijn borst
implantaten eruit gingen, was op Curaçao. Ik was plat maar
voelde me supersexy. Bikini’s staan niet meer, ik draag voortaan
bandeaus. Dit jaar nog van Khassani – die zijn gespecialiseerd
in kleine borsten – maar zomer 2023 komt mijn eigen badlijn uit.”
Mijn stijl “Chaotisch. Ik heb net zeventig procent van mijn
kleding weggedaan. De ene helft voor Oekraïense vluchtelingen,
de andere naar Vinted. Dingen met studs die al jaren ongedragen
in mijn kast hingen en voorgevormde jurkjes die alleen leuk staan
als je borsten hebt. Ik ben niet zo’n modemeisje en vind comfort
het belangrijkst, daarom draag ik meestal lifestylekleding van
mijn eigen merk en Yeezy’s van Adidas, dat zijn net pantoffels.”
Pamela Anderson “Ik ben Mykillerbodymotivation (MKBM)
begonnen omdat ik dunne benen en kleinere billen wilde.
Pamela Anderson uit Baywatch was toen een voorbeeld voor
veel vrouwen. Nu laten we juist weer heupen en dikke billen in
spuiten – de borsten zijn gebleven. Ik vond dat slanke mooier
dan de grote kont die ik nu heb, maar ik train alleen nog omdat ik

cv

fit en gezond wil zijn, niet omdat ik mezelf per se wil veranderen.”
Pas op “Jonge meiden die naar Turkije vliegen om daar met

behulp van plastische chirurgie een onrealistisch beeld te

creëren: dat vind ik wel echt heftig. Het is
nog gevaarlijk ook, doe het gewoon niet.”
Bye cellulitis “Twee keer per week
cuppen en ik zie meteen dat mijn huid
gladder wordt. Zodra de zomer voor de
deur staat, begin ik weer.”
Botox “Ik had een jaar geen botox gedaan

fajah
lourens

Maar ja, dan moet ik me gaan uithongeren – en een leuk
leven is toch net iets belangrijker.”
Bewust kopen “Ibana vind ik een mooi merk, ik heb veel

GEBOREN 3 juli 1981 in Amsterdam

leren jurken van ze. Maar nu ik ouder ben, denk ik beter na:

IS killerbodygoeroe, CEO van MKBM,

die jurken zijn gemaakt van koeien en dat wil ik niet meer. Ik

of ga ik dit embracen? Het eerste, ik heb

bestsellerauteur, en in een vorig leven

draag ze nog wel af, maar wegwerpkleding of dingen waar

toch weer laten botoxen.”

actrice en dj BOEKEN o.m. Killerbody

voor dieren hebben geleden komen er bij mij niet meer in.”

Het gras bij de buren “Het gekke is dat

Dieet, Killerbody Back in shape,

Kleine cup “Ik ging van 75D naar cup AA. Ze zijn nu zo klein

je wat een ander heeft altijd mooier vindt.

De Cellulite Guide en De Motivatie

dat ik geen bh’s meer pas. Ik droeg vaak catsuits, maar dat

In mijn professionele leven focus ik me

Guide RELATIE Single, moeder

ziet er niet uit zonder borsten. Colletjes staan ook niet meer.

wél alleen op mezelf, maar bij andermans

van Irem (22) en Shai (14) WOONT

Het voordeel is wel dat je er minder snel ordinair uitziet.”

lichaam kan ik denken: ik zou ook echt zo

in Purmerland INSTA @fayaofficial

Van alles wat “Ik gebruik MSM-poeder van mijn eigen merk

graag zulke lange dunne benen hebben.

en @mykillerbodymotivation

en vitamine C voor verbetering van mijn huid en haar. Om

en kreeg weer rimpels in mijn voorhoofd.
Toen vroeg ik me af: doe ik het opnieuw,
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‘een leuk leven is
belangrijker dan
dunne benen’
mijn kaaklijn strakker te krijgen, heb ik Ultherapy gedaan: een
laserbehandeling met geluidsgolven waardoor je huid nieuw

beautyneeds

collageen gaat aanmaken. Het resultaat is pas zichtbaar na een
halfjaar en het is vrij duur, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan.”

De liefde “Els van Steijn coacht mij in familieopstellingen. Daar
uit blijkt dat ik gedrag vertoon dat ik heb overgenomen van mijn
TEKST ANTOINNETTE SCHEULDERMAN FOTOGRAFIE CARMEN KEMMINK STYLING THOMAS VERMEER VISAGIE SANDRA GOVERS

moeder: steeds een nieuwe relatie aangaan en die vervolgens

weer verbreken. Zodra het een beetje moeilijk wordt, heb ik er

eigenlijk al geen zin meer in. Ik kwam er ook achter dat ik diep
vanbinnen nu geen relatie wil. Omdat ik een ander doel heb

– mijn bedrijf verkopen – en ik gewoon lekker thuis wil zijn met
mijn kinderen, kippen en hond. Dan ben ik intens gelukkig.”

Blij met “Mijn haar en gezicht. Ik zie er goed geconserveerd uit.”

Minder blij met “Niks. Ik focus alleen op de dingen die ik wél
mooi vind. Dat kan ik iedereen aanraden.”

Budget “Kleding geeft mij niet per se een goed gevoel. Designertassen? Mij niet bellen, heb ik niks mee. Maar ik wil wél business-

class vliegen, vanwege het comfort en de vrijheid. En oké, ik
heb laatst een paar Dolce & Gabbana-laarsjes gekocht die 1500
euro kostten. Aan mooie hakken geef ik wel geld uit.”

Million dollar tip “Wijs niet naar een ander, maar durf naar
jezelf te kijken: jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen leven.
Als je dat leert, schoon je jezelf op en vallen er trauma’s weg.
Daardoor word je gelukkiger en zul je er jonger uitzien.”

Nuxe Huile Prodigieuse Dry Oil

ik dagelijks voordat ik naar bed ga.”

De toekomst “In professioneel opzicht geloof ik erg in love &

“Ruikt echt superlekker, maar ik denk

Chanel Teint Belle Mine Naturelle

attraction. Ik weet precies wat ik wil en dat trek ik dan ook aan.

niet dat de parfum die erin zit heel

Hydratation et Longue Tenue no.

Mijn nieuwe doel is om binnen drie jaar mijn bedrijf te v erkopen

gezond is voor mijn huid. Ik gebruik

40 “Mijn favoriete foundation.” Laura

voor 150 miljoen euro. Dat geld heb ik nodig voor mijn plan: het

het dus alleen als ik een date heb

Mercier Loose Setting Powder

opzetten van een high-end super-de-luxe holistisch c
 entrum,

of uit eten ga.” MKBM Cellulite

“Daar poeder ik mijn foundation mee

inclusief rehab. Bestemd voor CEO’s én mensen met een

Cup Olie met vitamine E “Helpt

af.” Hoola Benefit Bronzer “Om bij

beperkt budget die ik gratis wil behandelen. In mijn hoofd heb

littekens herstellen en vermindert

te kleuren na het matteren.” Curly-

ik het al helemaal uitgewerkt. Geloof me: over drie jaar staat het

pigmentvlekjes.” Aesop Seeking

girlmovement Curl Defining Gel

er echt.” 

Silence Facial Hydrator “Smeer

“Echt een topper bij pluizige krullen.”
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