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ГОРЕЩИ

СЕКС
ДНЕВНИЦИ
Жени
разказват
за реални
еротични
приключения

Колагенов
бульон за
красота
СЪСТАВКИТЕ
ШОКИРАХА И
НАС! СТР. 20

МЪЖЕ

златотърсачи
Какво е да си секс играчка
на възрастна дама
---> споделено
от първо лице!

ГОЛЯМ
ЛЮБОВЕН
ХОРОСКОП
2018

Pink

ДИВА И
ВДЪХНОВЯВАЩА

СТУДЪТ
ТЕ ПРАВИ
ДЕБЕЛА
Какво да ядеш
през зимния
сезон, за да
посрещнеш
пролетта с
тънка талия

Празници
и алкохол
ПИЙ УМНО,
КАТО ТИ
НАЛИВАТ,
СТР. 48

cosmopolitan.bg

януари
ОТ КОРИЦАТА
56 Pink – дива и
вдъхновяваща

87 Горещи СЕКС дневници –
жени разказват реални
еротични приключения

112 Голям любовен
хороскоп за 2018 г.

104 Мъже златотърсачи –
какво е да си секс играчка
на възрастна дама --->
споделено от първо лице!

70

52 Студът те прави
дебела – какво да ядеш през
зимата, за да посрещнеш
пролетта с тънка талия
48 Празници и алкохол –
пий умно, като ти наливат
20 Колагенов бульон за
красота – съставките
шокираха и нас!

МОДА

Блестящ старт
(27), Безценни
съкровища (28),
Винил от сутрин
до вечер (36),
Какво харесахме
този месец (38),
Питай Мира
(39), Метално
привличане (62),
Ярка игра (70)

62
80

КРАСОТА

Топло посрещане на 2018 г.
(11), Как да говориш с
фризьора (13), Ти питаш
Goolge, ние отговаряме
(16), Имаш ли кравешко
лице (20), Красиви сделки
(23), Питай Васи (25), Да
живее рокендролът (80)

Във всеки брой
6 Най-страхотният януари
112 Хороскоп
118 Шопинг информация
120 Cosmo тест

90

И ОЩЕ

Кажи сбогом на зимните
килъри (41), Твоята най-добра
(НЕ)приятелка (44), Пунш
парти (50), Новите мании
атакуват (54), Това е частна
територия (87), Подаръци ще
има (94), Опасни желания (96),
Мъжът ми е гей (101)
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януари
Най-страхотният

Колие Skagen
от AMR – Watch

Рокля Sisley

Всички
хубави неща,
които да
направиш
този месец

Бельо H&M

Внимавай как
посрещаш
гостите на
1-ви януари.
По стара
традиция
гаджето се
посреща със
секси бельо.

Чанта Folli Follie

Шал Sisley

Не пропускай
да си подариш
хубавата чанта,
която заслужаваш
и отдавна искаш.

6
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Пантофки H&M

ТОПЛО
ПОСРЕЩАНЕ
НА 2018-А
Забрави за препечените филийки!

Намерихме по-интересен начин,
с който да започваме сутрините
си, а защо не и новата година?
Това са затоплящите се маски за
лице, които „отварят“ порите и
карат кожата да заблести, сякаш
си държала лицето си над купа
с вряща вода. Те отдавна са на
българския пазар, но за 2018 г. си
пожелаваме у нас да пристигне
по-модерната им алтернатива.
Тя идва от Япония и представлява маска, която се затопля с електричество
до 45°C. Резултатът,
казват, е наистина
впечатляващ.

Секси Cosmo

СТАЙЛИНГ: DENIS TODOROVIC, ФОТОГРАФ: SEVAK BABAKHANI/BAUER, МОДЕЛ: MADI EDWARDS/SCOOP MANAGEMENT,
ГРИМ И КОСА: BRADWYN JONES/UNION MANAGEMENT; ИЗПОЛЗВАНИ ПРОДУКТИ: REDKEN, АСИСТЕНТ ГРИМЬОР И ФРИЗЬОР: MICHELLE COX

Рокля Sass&Bide
Обици Equip
Пръстени Collete
by Collete Hayman
Клъч Boohoo

БЛЕСТЯЩ
СТАРТ
Поставяме началото на
новата година с много
блясък и изобилие от
тенденции! Най-горещите
модни находки ще
стоплят сърцето ти
през студените дни!

Кажи

СБОГОМ
на зимните килъри
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Новогодишен съвет:
Брой си чашките!

Виж защо на стр. 48

Само в Cosmo

Да пееш, докато
висиш с главата
надолу, е трудно.
Редовно да си на
върха на класациите
в последните почти
20 години? Още
по-трудно. Но
Pink прави така,
че всичко изглежда
лесно. Седмият
є студиен албум
Beautiful Trauma,
който пак ще оглави
класациите, излиза
сега, световното є
турне започва през
март и поп звездата
не крие нищо.
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АШ
Само в Cosmo

Ч

УВ

?
СТИЛИСТ JAMES
WORTHINGTON DEMOLET
ФОТОГРАФ JASON KIM

Рокля Zac Zac
Posen
Яке I.am.Gia
Обици Yurman
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И Други Неща

Това е
частна
територия
Всеки иска честна връзка,
основана върху доверие.
Но и с откровенията
също може да се прекали.
Разбери как да останеш
близка с хората, без да
прекрачваш границата.

НОВОТО
ЛИЦЕ НА
ЛЮБОВТА
Романтичните
отношения не са
това, което четеш
в романите.

