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Руби
Роуз

НАХАКАНА
МАЦКА С ЖИВОТ
БЕЗ ПРАВИЛА

ТЕСТВАЙ СЕ И ТИ!

Спечели

БОРБАТА ЗА

ЛА(Й)КОВЕ
рав
Твоят гид за зд
р
и красив маникю

ЗАБРАВИ
ЖЕНСКИТЕ
СПОРТОВЕ

ВДИГАНЕТО
НА ТЕЖЕСТИ
Е НОВОТО
СЕКСИ

ОНЛАЙН
ДЕTЕКТИВ
ОПАСНИТЕ
ПОСЛЕДИЦИ
ОТ РОВЕНЕТО
ПО СОЦИАЛНИТЕ
МРЕЖИ

ПРОЕКТ:
ЩАСТИЕ

Събуждаме палавите
ти хормони, сега!

cosmopolitan.bg

май
ОТ КОРИЦАТА
63 Руби Роуз – Нахакана

мацка с живот без правила

110 Епидемията пиян
секс – Тествай се и ти!

15 Спечели борбата
за лайкове – Твоят гид
за здрав и красив маникюр
106 Онлайн детектив –
Опасните последици
от ровенето по
социалните мрежи

44 Проект щастие –
Събуждаме палавите
ти хормони, сега!

58 Забрави женските
спортове – Вдигането
на тежести е новото
секси

70
4
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МОДА

Ослепителни
момичета (31),
Какво харесахме
този месец (34),
Перфектната
рокля (45), Топ
форма (36), Питай
Мира (37), Момиче
за пример (38),
Златно момиче
(71), Разходи
райето (81)

80
90

КРАСОТА
Този месец се
влюбихме в... (20),
Красиви сделки (21),
Пролетно почистване
на SPF-a (22), Питай
Василена (24), Има
ли косата ти двойна
персоналност (26),
Нареди се на
опашката (28), Хипи
ден за косата ти (90)

Във всеки брой
8 Идеи за месеца
116 Хороскоп
118 Шопинг информация
120 Cosmo тест

109

И ОЩЕ
Постоянно закъсняваш
(46), Не е драма, ако не си
щастлива (50), 7 странни
причини да не можеш
да се концентрираш (54),
Истина или лъжа (56),
Наред ли е всичко с твоята
микрофлора (60), 101
невероятни секс идеи (97),
Гушкавата Кама Сутра
(104), Защо флиртът
на работното място е
толкова неустоим (114)

6
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46

май

Най-страхотният
Хапни нещо
сладичко

Покани слънцето

Крем от грейпфрут,
полят обилно с
карамел и посипан
с щипка кокос – новият аромат Les
Gourmandises de Luna
на Nina Ricci е гурме
„ястието“, което
трябва да опиташ.
Limited Edition
Illuminating
Powder Gelee
на Estee Lauder

Нека то кацне нежно
върху лицето си с
помощта на блестящата пудра, която
придава здравословен
блясък и сияние на
кожата. Създадена
с помощта на Prisma
Technology – трилогия
от течни, прахообразни и гелообразни
съставки – тя се
нанася гладко и
равномерно.

Всички
хубави неща,
които да
направиш
този месец

Еспадрили H&M

8
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Чанта Trussardi
от Fashion Days,
309,90 лв.

Борба за
ла(й)кове
Това, което виждаш тук, е „маникюр за Инстаграм“ – перфектно изпипан и оригинален,
плод на доста труд и подготовка. Кадрите
си струват, но не показват какво се крие зад
красивата фасада – изстрадали, сухи и чупещи се нокти, които копнеят да се погрижиш
за тях. За да научиш как, чети нататък...
COSMOPOLITAN.BG МАЙ 2017 COSMOPOLITAN
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Секси Cosmo

ОСЛЕПИТЕЛНИ
МОМИЧЕТА
Когато не можеш да решиш какво
да облечеш, просто добави блясък!
Аксесоарите променят моментално
всеки аутфит, а моделите с кристални
детайли определено отнемат ролята
на бижутата този сезон!

ФОТОГРАФ BEN GOLDSTEIN
COSMOPOLITAN.BG МАЙ 2017 COSMOPOLITAN
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ЦВЕТЯ
И РОЗИ

Направи всичко възможно да
вкараш поне малко розово в
живота си. Като за старт си
купи един хубав букет цветя
и го сложи на работното си
място. Ще донесе готино
настроение не само на теб, а
и на останалите ти колежки!

НЕ ВЯРВАШ
НА ОЧИТЕ СИ!

„Хм, жаба с корона – възможно ли е това?“ Не си сигурна какво виждаш и си мислиш
дори, че полудяваш. Не, не си все още. Добрата новина е, че полудяването не става
отведнъж и със скоростта на светлината. Но ако през деня си повече разсеяна,
отколкото концентрирана, то задължително прочети следващите няколко страници!

КОИТО МОГАТ ДА ТЕ
НАПРАВЯТ ЗВЕЗДА

Какво е
секси за

май

ФОТОГРАФИИ: BEN WATTS. СТИЛИСТ: AYA KANAI. КОСА: CHRIS MCMILLAN FOR SOLOARTISTS.COM. ГРИМ: CHRISTIAN MCCULLOCH ЗА STREETERS
С ПРОДУКТИ DIOR ADDICT. МАНИКЮР: MICHINA KOIDE С ЛАКОВЕ YSL LA LAQUE COUTURE.

Топ, Love Haus
by Beach Bunny.
Сутиен, L’Agent by
Agent Provocateur.
Панталони, A.L.C.
Обувки, Tamara
Mellon

И Други Неща

Любов, Секс И Други Неща

101

невероятни
секс идеи
Тези 101 невероятни секс идеи включват
класики и новости, които да приложиш
в дивото царство на спалнята.
ОТ FAYE BRENNAN
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СЕКС
+ алкохол
Проучване показва, че за
45% от мъжете и 68% от
жените алкохолът увеличава
насладата от секса. Една
чашка е прелюдия към готин
секс, но прекаляването
води до картинката, която
виждаш в момента. Нали НЕ
искаш да се събудиш в такава
обстановка, след пиян секс?!
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