ИМАШ
НЕПРИЛИЧНИ
ВЪПРОСИ?
Ние ти даваме
приличните им
отговори
ТАЙНИТЕ,
КОИТО
ВРАЧКИТЕ
НА ЗВЕЗДИТЕ
ПАЗЯТ
(на стр. 110)

Завладей
плажовете
С ТОП 20 НА
БАНСКИТЕ
ЗА СЕЗОНА

Секс роботите
ни изместват

.
О
АМ 9 ЛВ

СЕКС

С 4
3,

ЮЛИ 2019

Ема
Робъртс
ВЕЧЕ НЕ Е ГОДЕНИЦА,
НЕ ЧАКА НИКОГО И НE
ПРАВИ ПЛАНОВЕ
(И ТАКА Є ХАРЕСВА)

ДА ТИ
ПРЕДЛОЖАТ
БРАК НА
ПУБЛИЧНО
МЯСТО

Защо жените
казват „не“?

Тонизирай
тялото си
за 5 минути
COSMO Т
EКСПЕРИМЕН

Изпробвахме
продуктите
за V-зоната
(ЗА ДА НЕ ТРЯБВА
ДА ГО ПРАВИШ ТИ)

Мислиш ли, че е приятно
да се целуваш с желязо?

cosmopolitan.bg

юли
ОТ КОРИЦАТА
14 Колко пикантна

е твоята вагина?
Най-горещите продукти
за интимната зона

24 Завладей

плажовете с
най-готините
бански за сезона

48 Петминутна
тренировка за тонус
и енергия
50 ЕМА РОБЪРТС
Сама и без планове
84 Секс роботите
ни изместват
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88 СЕКС
Приличните отговори
на твоите мръсни
въпроси
96 Публичните
брачни предложения
110 Тайните
на известните
Какво крият личните
им врачки

МОДА

Летен деним (26),
Коктейл парти (28)
Какво харесахме
този месец (30),
Питай Мира (31),
Най-секси банските,
които ще видиш
през лятото (58),
Дива природа (66)

14

КРАСОТА

Във всеки брой

Новата мания: витамините
за коса (12), Този месец се
влюбихме в... (18), Сочните
устни са хит на сезона (19)
Питай Васи (20), Красиви
сделки (21), Тиктакаща бомба
ли е бюти индустрията (76)

6 Най-страхотният юли
114 Хороскоп
118 Шопинг информация
120 Cosmo тест

88

58

И ОЩЕ

Най-щурото моминско парти
(34), Връзката на Бионсе и Джей
Зи: дешифрирахме я (40), Тъмната
страна на бодибилдинга (44),
Чувала ли си за емоционалната
ерекция (86), Когато масажът
на стъпалата ти носи оргазъм
(90), Вагинален мапинг: още
ли не си опитала (92), Всичко
за мъжете (94), Макаронена
фантазия (102), Войната на
роботите с човека (106)

2
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юли
Най-страхотният

Бански Palmers

Чехлите за
плажа
трябва да са
блестящи,
както и ти.

Красиви
тела

Ново лято, нови приятели,
нов бански, който прави фигурата ти още по-хубава.
(Часовете в залата не бяха
излишни). Виж повече на стр. 24

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

Чехли от
Deichmann

Джаз, джаз, джаз…три
дена, три вечери, много приятели и музиканти, които
нямат равни. Покана не ти
трябва – на 5, 6 и 7 юли, на
поляната на Южен парк 2.
6
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Без коктейл
в ръка не
е същото.
Направи си
с Просеко и
ликьор по
избор. Само да
не забравиш
чадърчето и
леда.

МИСТ-ерия

Спрейовете за лице или мистовете, както е модерно да се наричат,
са твоето спасение в летните жеги.
Независимо дали ще се спреш на
Eau Thermale Avene, Uriage и Vichy,
които съдържат термална вода,
или ще избереш клетъчната вода
Eau Cellulaire на Esthederm, кожата ще
ти благодари! Фините им капчици не
само ще я освежат, но ще я успокоят
и хидратират. Пръс-с-скай на воля!

Секси Cosmo

ФОТОГРАФ DENNIS PEDERSEN

ЗЛАТЕН
СТАНДАРТ
Новината на деня:

всъщност не трябва да
похарчиш милиони, за да
имаш обувките на сезона.
Какво ще кажеш за тези
впечатляващи чехли,
достойни да се разхождат
по модния подиум редом до
най-желаните дизайнерски
модели? Съчетай ги с
деним или с любимата
си лятна рокля!
Чехли Autograph
от Marks&Spencer

О, боже,
най-добрата
ми приятелка
се омъжва!
Кафе, чай, градинско парти? Не! Сезонът на
Приличните момичета започва от утре,
когато ти вече ще си в редиците на
омъжените жени. Но тази нощ... Тя ще
бъде най-шантавото нещо, което сме
правили по женски. И ще си остане точно
там, където се е случило. Ш-ш-ш-т,
бъдещият ти съпруг не трябва да
научава нищо за тази нощ!

БОЛНА
ПСИХИКА
в здраво
тяло?
Състезателите аматьори по фитнес
са хит навсякъде. Но дали те не са
всъщност примамливо прикритие
на хората, страдащи от хранителни
разстройства? Нека проверим.

Само в Cosmo

Ема е

р

а
т
и
р
к
з
а

28-годишнат
а Ема Робърт
с е презареден
другиго
а–
че не чака някого
ве
а,
ан
рз
въ
об
ца, вече не е
да пр
вече не е годени
ави п
ланов
е. И т
ака є
харес
ва.
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Само в Cosmo

EN
EED
Y CR
L
L
A
ТM

С
ТЕК

СНИ
МКИ
E

LLE
N VO
NU
NW
ERT
H

AYA
СТАЙЛИНГ

KANAI

Ботуши и колие
от Chanel
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НЕчовешка
ЛЮБОВ
Дали това, че някои хора искат да спят с
роботи, е фактът, че самите те са НЕчовеци?

И Други Неща

Ями-ями
Искаш ли да си направиш

най-апетитните макарони
на света? Разкриваме
рецептата!

