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ПРОМЕНЯТ
ЖИВОТА ТИ
Астро
харок
ждената
Прочети та като
си кар онапрофеси
лист

99 НЕВЕРОЯТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ЕДНО ОЩЕ
ПО-ГОРЕЩО ЛЯТО
ХУДА КАТАН

МИЛИАРДЕРКАТА
в beauty индустрията

Билюбопитна
ли
си?
Дефинициите
за вярност
се размиват

Погубването
на милениалите

(Наистина ли
е толкова
хубаво да си
фрийлансър)

ВЛЕЗ В
СПОРТНА
ФОРМА
С ЙОГА

ЛОВЦИ
НА ТАЛАНТИ
ДЕБНАТ В
ИНТЕРНЕТ
cosmopolitan.bg

СЕКСИ
СРЕЩИ ЩЕ

ДЖЕНА
ДЮЪН
ОТКРИ ЛЮБОВТА ОТНОВО

юни
ОТ КОРИЦАТА
34 Ловци на таланти
дебнат в интернет

44 Влез в спортна
форма с йога

50 Слуховете

са верни
ДЖЕНА ДЮЪН откри
любовта отново

76 Худа Катан
Милиардерката в beauty
индустрията
86 Билюбопитна

ли си?
Дефинициите за
вярност се размиват

96 Секси срещи ще
променят живота ти
100 Погубването
на милениалите
(Наистина ли е
толкова хубаво
да си фрийлансър)

117 Астро хак
Прочети рождената си
карта професионално

56

Слънчеви
очила от Оптики
Leonardo
Риза и къси
панталонки
Benetton
Сандали
от Deichmann

МОДА

Аксесоарите, без които
не можеш (22), Какво
харесахме този месец (30),
Питай Мира (31), Цветни
дни (56), Тя е слънцето (66)

13
КРАСОТА

Във всеки брой

Целунати от слънцето (12),
Този месец се влюбихме в... (14),
Красиви сделки (15), Супертяло
за супермацки (16), Питай
козметичния редактор (18),
Триумфът на червилата (19)

6 Най-страхотният юни
116 Хороскоп
119 Шопинг информация
120 Cosmo тест

108

66

И ОЩЕ

Връзката на Майли и Лиъм:
дешифриране (38), Ето колко (не)
нормални са навиците ти да го
дебнеш (40), Всички неудобни секс
въпроси и техните отговори
(92), 3 нови неща в секса, които
да опиташ този месец (96),
Фестивално издание за нонстоп
купонджиите (108), Професиите,
които изчезват (114)

2
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85

юни
Най-страхотният

Шапка Palmers

Слагай
шапката и отивай
на пикник в планината. Не забравяй,
че слънцезащитата
е задължителна, а не
препоръчителна.
Особено през лятото.

Когато Крис Хемсуърт участва в
някой филм, някак
не върви да го подминеш. Този път
Мъжете в черно
ще се борят с найголямата заплаха
за тях – къртица в
организацията им.
Наслаждавай му се!
Мъже в черно:
Глобална заплаха
(21 юни)

„Наздраве“ на кожата ти с един свеж портокалов
коктейл за топлия сезон, който ще хидратира, озари
и предпази кожата от фотостареене, UVA/UVB
радиация и външни агресивни фактори. И тъй като
лятото е сезон за сладки приказки до късно, имаме и
специален подарък за теб – Bee Radiant околоочен крем,
за бодър и отпочинал вид на сутринта.
6
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BEAUTY
ТЕРАПИЯ
ЗА ДУШАТА
Смяташ ли, че красотата отвън се

отразява и на красотата отвътре? Да?
Тогава имаме добра новина. Все повече
салони за разкрасяване ти предлагат
„защитено“ място, далече от градския
шум, без телефони и айпади, с тиха,
успокояваща музика и релаксиращ
съзнанието ти дизайн. Възползвай
се, както и от предложенията на
следващите ни страници.

Секси Cosmo

ИЗПЛЕТИ МИ ЛЮБОВ!
Това, което толкова обичаме в сламените чанти, е,
че могат да се комбинират с абсолютно всичко
и внасят непринуденост към летния ни стил! А какво
по-хубаво от това да носиш любимата си чанта, както
из градските улици, така и на Бахамите например?

ФОТОГРАФ DENNIS PEDERSEN

Чанта Warehouse
x Shrimps

ТИ, ВСЕ ПО-ДОБРА

ЛОВЦИ НА ТАЛАНТИ

Ако си мислиш, че снимката на тоста с авокадо, който публикува миналата седмица
на страницата си в Instgaram, няма да ти донесе нищо повече от десетина лайка на
приятели – бъркаш. Защото ловците на таланти в интернет са тук. Това е новата
им територия, където не дебнат просто за следващия „обикновен“ служител. Те са
нещотърсачи. И дори селфито ти, в което не си вложила кой знае какво, е разчетено
до най-дребния детайл. Та, каква ще е следващата ти публикация?
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КРАСИВИ ТЕЛА

Да си гледаш любимия сериал от дивана, е страхотно. Но на плажа не можеш да скриеш
Играта на тронове. Спешно започвай да вкарваш тялото си във форма!

И Други Неща

ИЗНЕВЯРАТА, ПОГЛЕДНАТА ОТ ДРУГ ЪГЪЛ
„Верността е най-страшното отмъщение на жената към мъжа“, смята Жак Босюе. Но не и героите
ни. Защото тя излиза с него, но спи с нея... и казва, че това не е изневяра (стр. 86). А той целува приятелката си, докато жена му гледа (стр. 94).
Опит да се спаси разбит брак, или грешно разбран начин на живот?

