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Najboljša nega 
za odličen videz 

v preteklosti je imela maja marti-
na težave s kožo, zato je nega tega 
največjega človeškega organa zanjo 
še posebej pomembna. »Od takrat 
naprej sem do nje hiperzaščitniška. 
Že nekaj let uporabljam izključno 
organsko kozmetiko, pa tudi izključ-
no 100-odstotno naravne mineralne 
pudre. Kupujem tako rekoč samo 
v trgovini Orca. Tam najdem vse, 
tako dekorativno kot negovalno 
kozmetiko, zato ne hodim drugam. 
mineralne pudre uporabljam tudi na 
snemanjih in predstavah in so popol-
noma zadostna. Še več, polt naredijo 
mnogo lepšo, tako v živo kot na ka-
meri, zato sem zelo vesela, da sem 
se znebila težkih igralskih pudrov. 
Redno obiskujem tudi kozmetičarko, 
mojo 'čarovnico', ki me pocrklja od 
znotraj navzven,« razlaga z nasme-
hom na ustih.

Svoji koži večkrat privošči že pri-
pravljeno naravno masko. Trenutno 
uporablja encimsko iz ananasa in 
papaje ter vlažilno masko iz aloe 
vere, včasih pa si masko iz medu in 
cimeta pripravi tudi sama. 

za kožo z uporabo visokega za-
ščitnega faktorja dobro poskrbi 
tudi poleti. »Sončim se zelo redko 
oziroma v tistih urah, ko je na plaži 
že znosno in je malo ljudi. Očitno 
imam takšno polt, da vseeno lepo 
zagorim. za svoj okus sem zdravo 
zagorela.«

Pri negi las, priznava, resnično 
komplicira. »Uporabljam vse, ma-
ske, serume, dobre šampone, po-
sebne serume za konice, lase čim 
manj sušim s sušilnikom in čim manj 
agresivno toplotno obdelujem. Od-
kar imam spet bolj ali manj svojo 
naravno barvo las, se poslužujem 
manj agresivnih barv in prelivov. 
Uporabljam organsko linijo profe-
sionalnih Schwarzkopfovih barv in 
sem zelo zadovoljna. Čeprav je res, 
da tudi kričeče oranžna barva ni bila 
tako zelo agresivna. Pred barvanjem 
mi las ni bilo treba razbarvati, kljub 
temu da so moji naravni lasje temni. 
moj frizer mi ne bi dovolil, da bi si 
dala na lase agresivne izdelke.«

Barve za 
popestritev

diplomirana igralka, ki jo trenutno 
lahko gledamo tudi v predstavi do 
nazga!, uživa, ko opazuje mojstre 
ličenja pri svojem delu. Na ta način 
se tako rekoč vsak dan nauči česa 
novega o ličenju. Barve ličil navadno 
prilagaja svojemu stilu, opazila pa 
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je njena preobleka

Maja Martina Merljak je 
igralka, ki navdušuje gledališko 
in filmsko občinstvo, večkrat 

pa se je preizkusila tudi v 
vlogi režiserke. Da ni samo še 
ena od mnogih povprečnih 

igralk, dokazuje tudi nagrada 
vesna, ki jo je na 11. Festivalu 
slovenskega filma prejela za 

najboljšo stransko vlogo v filmu 
Pokrajina št. 2.

Ob imenu Maja Martina 
Merljak marsikdo pomisli na 

fatalno zapeljivko, za kakršno 
so jo označili mediji. Vendar 
pa se seksi lepotica, ki je že 
razkrila svoje ženske čare, 

niti slučajno ne počuti tako. 
Priznava, da se v jutro ne 

prebudi kot fatalka, zaupala 
pa nam je tudi nekaj lepotnih 

skrivnosti, zaradi katerih je 
videti tako dobro.
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je, da nevede nekaj tednov zapored 
uporablja določene barvne kombi-
nacije, dokler se jih ne naveliča in si 
ne ustvari novih. »Trenutno upora-
bljam dve barvi senčila, nežno rdečo 
v kombinaciji z zamolklo temno vijo-
lično. verjetno se bom hitro naveli-
čala in poiskala kaj novega.«

Čeprav na oči rada nanaša žive 
barve, pa pri nohtih prisega na na-
ravne. »Najraje imam naraven noht, 
brez barvnega laka, a lep odtenek 
rdečega laka lahko odlično prekrije 
krhke nohte. Tega trika se, po mo-
jem mnenju, poslužujemo prav vse 
ženske.«

Kakor se počutiš, 
to izžarevaš

Seksi 27-letnica pravi, da ženska 
lahko izžareva svoj seksapil v kakr-
šnihkoli oblačilih. »Kar bom pove-
dala, bo morda slišati 'zlajnano', 
ampak je čista resnica. Če se poču-
tim seksi, ali pa recimo raje, če sem 
mirna in zadovoljna v sebi in s tem 
seveda tudi s svojim videzom, je po-
polnoma nepomembno, kaj imam 
na sebi. v vsakem oblačilu bom iz-
žarevala svoj maksimum in vsak se 
bo obrnil za mano. a ne zaradi česa 
oprijemljivega. zaradi energije - po-
mirjene, zadovoljne, srečne. zadnjič 
sem oblekla fantovo pet številk pre-
veliko trenirko in njegovo spodnjo 
majico in je rekel, da že zelo dolgo 

igralka Maja 
Martina Merljak 
skrbi zase in 
veliko da nase.

dami' v resnici vrniti med žive. Res bi 
bilo super, če bi se nagrajevali tudi 
zgolj zato, ker smo živi,« je prepriča-
na. Kopeli, savne, masaže, izleti, po 
možnosti tudi športni, obiski kakšne 
izjemne restavracije z izbrano hrano 
in vrhunskim vinom - to so tiste na-
grade, ki poskrbijo, da maja martina 
merljak ostaja takšna, kot je: lepa, 
seksi, sproščena, prijazna, zabavna 
in vedno pripravljena na nove izzive.

nisem bila tako seksi.«
K popolnemu videzu pa sodijo tudi 

lepi zobje. »Še tako popolna obleka 
in ličila ne pomagajo, če se ne upa-
mo sproščeno od srca nasmejati,« je 
prepričana maja martina, zato redno 
obiskuje svojega zobozdravnika. Pred 
letom dni je zaradi zdravstvenih, šele 
nato estetskih razlogov, dobila tudi 
zobni aparat. »To je popolnoma ne-
viden aparat, snemljiv, brez zvezdic. 
Ker je snemljiv, je tudi neprimerljivo 
bolj higieničen od fiksnih aparatov, 
pri čiščenju z njim nimam težav, po 
končani terapiji na zobeh ne osta-
nejo madeži in tako naprej. zadnjo 
opornico lahko še vedno uporabljam 
tudi za beljenje zob. Skratka, z rezul-
tati sem res izjemno zadovoljna. Svoji 
stomatologinji, dr. andreji Kuliš, sem 
resnično hvaležna, da mi je svetova-
la terapijo z invisalignom. zdi se mi 
res zelo pomembno, da ljudje izvejo 
tudi za to možnost, ko se odločajo za 
vrsto ortodontske terapije. Predvsem 
zato, ker je razlika v ceni, v primerjavi 
s ceno drugih zobnih aparatov, zane-
marljiva.«

Po duši in koreninah Primorka (oba 
starša sta namreč Primorca), sicer pa 
Ljubljančanka, veliko da nase, zave-
da pa se, da je potrebno storiti tudi 
nekaj zase. »mislim, da bi se morali 
večkrat crkljati. Ne samo takrat, ko 
se za kaj nagradimo in se energetsko 
čisto prazni skušamo s temi 'nagra-


