ОТНОВО
ДЕВСТВЕНА...
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СЕКС
ЗАБРАНИ!

С 9
2,

ОКТОМВРИ 2017

Шакира
ЛЮБОВТА
Е НАД
ВСИЧКО!

(по истински случай)

Пусни
заявката
си за
идеален
партньор
99% ГАРАНЦИЯ
ЗА СЪВМЕСТИМОСТ!

МИСЛИШ,
ЧЕ ЩЕ
ВЗЕМЕШ
„СЕКС“
ИЗПИТА?
Тествай се
с нашите
10 специални
страници

на стр. 42

COSMO ЕКСПЕРИМЕНТ

„КОФЕРМАНИТЕ“
ДА ТЪРСИШ ЛУКС В
КОФА ЗА БОКЛУК

cosmopolitan.bg

октомври

ОТ КОРИЦАТА
58 Шакира –
любовта е над всичко
106 Сексът
забранен! – Отново
девствена
(по истински случай)
42 Пусни заявката
си за идеален
партньор – (99%
гаранция за
съвместимост)

110 Cosmo
експеримент
„коферманите“ –
да търсиш лукс
в кофа за боклук
94 Мислиш, че
ще вземеш секс
изпита? – Тествай
се с нашите 10
специални страници

66

МОДА

Облечи се според
настроението
(28), Какво
харесахме този
месец (32),
Питай Мира (34),
Каре VS райе
(36), Дестинация
секси (66),
На пътя (74)

74
84

КРАСОТА

Златно момиче (11), Кожа
мечта (12), Аромати
за всяко настроение (18)
Този месец се влюбихме
в... (22), Красиви сделки
(23), Питай Васи (24),
Мръсен секси грим (85)

Във всеки брой
6 Най-страхотният октомври
116 Хороскоп
118 Шопинг информация
120 Cosmo тест

94
И ОЩЕ

Направи мечтаната
кариера (39), Правото
да се храниш (50), ММА
боецът Даниел Илиев:
Спорт и дисциплина (54),
12 лековити храни (56)
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56

Най-страхотният

октомври
Любовно признание

Чанта Furla

Подари си красиво
бижу, което всеки ден
да ти напомня колко
много се обичаш!
Колие
Folli
Follie

Ключодържател Furla

Всички
хубави неща,
които да
направиш
този месец
Следвай светлината
Пуловер
Benetton

Слънчевият загар вече ти
липсва? Лицето ти отново
ще заблести с правилния хайлайтер. Love Light на Too Faced
съчетава най-доброто от различните формули - пудра, течна
и кремообразна – комбинирани
за безпрецедентно сияние.

Подреди топлите
дрехи в гардероба.
Пак ще дойде лято,
не се тревожи.

6

COSMOPOLITAN ОКТОМВРИ 2017 COSMOPOLITAN.BG

Обици Mango

ЗЛАТНО
МОМИЧЕ

Една от вечните главоблъсканици в света на красотата: как лицето ти да
изглежда свежо и блестящо, сякаш си тичала през
росна поляна, без да лъщи,
като намазано с олио? За
щастие, се задава ново
нашествие от иновативни
продукти, които разпръскват златна светлина по кожата ти, но не прекаляват.
Предлагаме помощта на
холограмната пудра Couture
Hologram #54 Lazer Violet на
Yves Saint Laurent, хайлайтърите с форма на сърце Love
Light на Too Faced или „тежката артилерия“ – праймерът за златисто сияние
под формата на капки Light
Correcting Serum Primer на
Catrice. Само не преминавай
границата с тях. Ако хората започнат да те питат
откога работиш като уличен мим, значи си отишла
твърде далеч.

COSMOPOLITAN.BG ОКТОМВРИ 2017 COSMOPOLITAN
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Секси Cosmo

ЯРЪК
СТАРТ

Започни новия сезон по
най-впечатляващия и цветен
начин, за да се откроиш в
градската суматоха! Модните тенденции за горещ
старт на октомври са тук!

Направи
кариерата на
мечтите си
За да постигнеш всичко, което искаш,
ти е необходим план. Перфектен
кариерен план – списък на целите,
качествата и навиците, който ще ти
ти помогне да постигнеш желаното

СЕЛФИРАШ
СЕ ДОРИ В
СПОРТНАТА ЗАЛА

В повечето спортни зали има добро
осветление и много огледала. Но
хората ходят там, за да тренират,
а не за да си правят селфита.
Запомни няколко неща: вероятно
пречиш на някого да си свърши
работата, може да пострадаш,
докато се снимаш върху някой от
уредите и не на последно място:
просто изглежда глупаво!

Само в Cosmo

Шакира
СЕ ПИШЕ СЪС ЗЛАТНО

*

МАКАР ЧЕ ГЛАСЪТ Є Е ЕДИНСТВЕН ПО РОДА СИ, КАКТО И
ЧУВСТВЕНОСТТА НА ТАНЦИТЕ И СИЛУЕТЪТ Є, НЕЙНИЯТ
НАЙ-ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ЗНАК Е СТРАСТТА, КОЯТО ТЯ
ОТПЕЧАТВА ВЪРХУ ПРОЕКТИТЕ СИ, И ТАКЪВ ПРИМЕР Е
НЕЙНИЯТ ПОСЛЕДЕН АЛБУМ EL DORADO, НА КОЙТО МУ
ТРЯБВАХА 30 МИНУТИ, ЗА ДА СТАНЕ НОМЕР ЕДНО ПО
ПРОДАЖБИ. БЕЗ СЪМНЕНИЕ ФАКТЪТ Е ПРОСТО ПРИМЕР
ЗА ТОВА, КОЕТО Е ПОСТИГНАЛА КОЛУМБИЙКАТА В СВОЯТА
КАРИЕРА ЗА МАЛКО ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ.
ОТ LESLIE

SANTANA И DULCE VILLASENOR
ANGULO
СНИМКИ JAUME DE LAIGUANA
СТИЛИСТ GERERD
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И Други Неща

НЕГОВАТА
СЕКС ТАЙНА

Запомни: ТОЙ предпочита
свирките пред секса.

Универсална истина, която
няма нужда да оспорваш.
Разбираемо е, че един мъж би
предпочел да си легне удобно
на леглото, след което да се
наслади на удоволствие, което
не му изисква грам усилия. Но
е много вероятно гаджето ти
да си замълчи, че предпочита
оралната любов пред истинския
секс, защото няма как да ти
каже: „Искам да ми правиш
свирки всяка вечер, защото ме
кефи да свършвам, без да правя
нищо“. Някак си не е учтиво.

ЗАТВОРИ СИ
ЦИПЧЕТО
Клиторът увеличава размера си през целия живот.
Някои жени го променят. Не
че си признават, но те се
подлагат на процедура, при
която се отстранява „капакът“, и така се повишава
клиторната чувствителност. Размерът му също
може да се коригира по
хирургичен път. Повече от
два милиона американки са
преминали през „вагинално
подмладяване“. В момента
е хит хирургичната процедура „Отново девствена“!

