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да нося обемни
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Тенденциите
на сезона –
американската
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Сама вкъщи (70)
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Питие според маникюра (32),
FaceTime езикът на тялото ти
разказва (34), Пасивно-агресивна
ли си (35), Гинекологична операция
лишава от оргазъм (40), Фитнес
лентата (47), Новите продукти
за цикъла ти (48), Твоят Google
списък с барове за срещи (90),
Да се срещаш с фен на Дисни (91),
Най-странните статистики
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Как да намериш общ език
с половинката (95),
Най-разпространените правила
в секса (98), 7 откачени „излизах
със звезда“ истории (100),
Защо не е добре да напуснеш
работата си, за да обикаляш
света (104), Цената на нещата,
които ще направиш (115),
Професия според зодията (116)
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32

февруари
Най-страхотният

Логомания

Като кукла

Иконичният Dior бестселър – розовият Lip
Glow, сега е наличен в
лимитирана опаковка,
абсолютно необходима
във всяка дамска чанта.

Аксесоарът, без който
не можем този сезон,
е диадемата. Допълни
колекцията си с този
неустоимо сладък модел!

Пола Mango

Всички
хубави неща,
до които да
се докоснеш
през този
месец
Обици Mango

Цветна зима

Забрави за мрачните нюанси
през студените дни! С тази пола
зимата ще е още по-приказна!

4
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Върни
традицията
на чаша
червено вино
с приятелки.
14 февруари
е чудесен
повод да
отбележите
любовта си
към него.

Красивите обици са
подарък, на който
всяко момиче би се
зарадвало не само
на Свети Валентин.

Диадема
H&M

WINTER FEST 2020
О:
Л
А
Ч
НА :00 ч.
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ОЧАКВАМЕ ТЕ С МНОГО ИГРИ,
ИЗНЕНАДИ И НАГРАДИ!
Ние сме навсякъде заедно с теб! Ще се видим на:
01.02.2020 – ДОБРИНИЩЕ | 08.02.2020 – БАНСКО
При лоши метеорологични условия следи за промяна в
датите на Facebook страницата ни Cosmopolitan Bulgaria.

RS
TOP STOPPE
DJ FEEL /THE
GY/FARS
NE
а.
к.
а.
F
OF
HOST: PHILIP PETR

Pantone 363C 100%
Pantone 280C 100%
Pantone Cool Gray 11C 100%

СТУ-У-ДЕН КРЕМ

Виждаш надписа „Cold Cream“ върху много продукти тази зима, но знаеш ли, че той
се прави по древна рецепта, дело на бащата на фармацията – Гален? Формулата му
претърпява всякакви вариации под вещите ръце на учените, но ползите му остават
незаменими – предпазва кожата от изсушаване в студеното време, хидратира,
подхранва и омекотява. Какво чакаш, отивай да търсиш колд крем в аптеката!

Красота Красиви идеи

Твърде
чиста
ли е
твоята
кожа?

Благодарение на интернет и режима за красота на корейките, който включва милион
и една стъпки, ние се превърнахме в поколение от джермофоби. Но дали цялото това
търкане на лицето води до идеална чистота, или всъщност вредим на кожата си?

10
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Секси Cosmo

Обект на
желание

КОЛИЕ TOUS, ФОТОГРАФ LUIS ALVAREZ, РЕАЛИЗАЦИЯ DANIELA GUTIERREZ, МОДЕЛ @GALABENGALCAT

Магнетичната комбинация
от кристали и перли няма как
да остави никого равнодушен!
Готова ли си да приковеш
погледите върху себе си?

Малките
поводи за
голямото

УРА

Според учените не е болка
за умиране, ако нямаш пред
себе си голяма мечта или цел.
Кофти е, когато липсват
малките. Защото точно те
запълват деня ти. Изтичала
си 5 километра? Награди се
със сладолед! Получила си
повишение в работата?
Това вече си е повод за
коктейл. Добре де – два!
А сега разбери какъв пияч
си според маникюра, който
предпочиташ – стр. 32.

СИГУРНА ЛИ СИ,
ЧЕ ДИЕТАТА
ТИ Е ПРИЯТЕЛ?

Ехааа, сега е сезонът на голямото
плюскане... Само че последвано
от чувство за вина. Познахме ли?
Време е тогава да преразгледаш
диетата си. Позитивността на
тялото може би озарява нашето
хранене, но културата на диетите
все още е тук, за да ни каже, че не
се храним добре – стр. 38.

ПАРИС
Хилтън
Само в Cosmo

„Аз съм
кралицата
на купона“
Момичето с главно М е
вече реализирана икона:
през 2020-а ще излезе
документален филм за
живота є. Влизаме за
ексклузивно интервю в
имението є в Бевърли Хилс

ОТ MARTHA

HAYES

ФОТОГРАФ BERNARDO
ПРОДУКЦИЯ
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DORAL
DANIELA GUTIERREZ
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Халат Kling
Боди Love Stories
Сандали Stuart
Weitzman
Обици Colindante

САМА
ВКЪЩИ
Отдели малко време за себе си и
релаксирай вкъщи – гледай сериал, прави
упражнения или се отдай на разкрасителни
процедури! Дори, ако няма кой да те
види, използвай случая да извадиш от
чекмеджето най-красивото си бельо!
РЕАЛИЗАЦИЯ DANIELA GUTIERREZ ФОТОГРАФ PABLO MINGO

И Други Неща

Любов VS
страст

А защо не и двете?
Очевидните признаци,
че вашето е страст,
а не любов, са десетки. Но пък, ако при теб
става въпрос за любов,
а страстта а поугаснала – ето няколко начина
как да я направиш модерна отново – стр. 86!

Голяма

в ъз

буд
е

на е н

е р ги я

Любов, Секс И Други Неща

Дали страстта
да не стане

модерна
отново?
Спонтанната женска възбуда трябва да бъде ребрандирана
ОТ LAURA BECK
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Планирай умно... Отсега

Никога не е твърде рано да планираш лятната си почивка. Нищо че навън
температурите са под нулата, сега е най-удачният момент да го направиш.
Първо, защото ще платиш много по-малко за престоя си и пътуването до мястото,
на което искаш да отидеш. Второ, сега офертите са изключително изгодни. И трето –
не е за пренебрегване фактът, че ще имаш в програмата си едно приятно нещо, за което
да мислиш, да спестяваш и да очакваш. Може ли да чуем твоите планове какви са?

#Life

Скайлър
Ричардсън
беше призната
за невинна за
убийството на
новороденото
є бебе малко
след абитуриентския є бал.
Защо хората
не є вярват?
В първото си интервю след делото
20-годишната жена разказва
нейната страна на историята
ОТ SONIA CHOPRA
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Ние сме

БЪДИ С НАС И ONLINE НА:

WWW.COSMOPOLITAN.BG
НАВСЯКЪДЕ ЗАЕДНО С ТЕБ! ПОСЛЕДВАЙ НИ В:
cosmopolitanbulgaria

Cosmopolitan Bulgaria

