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Балетистите – независимо какво
си чувал от дядо ти – са корави
атлети, които по сила и
издръжливост могат да се мерят с
големите звезди в кросфита. Научи
тайните на желязната им
подготовка лично от Никола
Хаджитанев, премиер солист на
Софийската опера и балет
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ХРАНЕНЕ
33/ За въглехидратите с любов
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Най-скандалните
микронутриенти
на планетата не
бива да те плашат.
Просто се научи да
отсяваш добрите от
лошите

36/ Пиле мое
Мини през супермаркета, купи едно пиле
и пирувай цяла седмица. Възможно е

70/ Фабрика за шампиони
Всяка година стотици хиляди деца в
Китай са превръщани в безпощадни
машини за медали. Но колко успешна
и морална е тази практика?

88/ Земята на безсмъртните
Защо хората в Исландия живеят
най-дълго? Стигнахме до края на
света, за да открием извора на
вечната младост

СЕКС

56/ Хляб и зрелища
Заедно с четирима
майстори хлебари
месим, печем и правим квас в търсене
на истината за найпопулярната храна в
България

80/ Бързият
възход на бързото
хранене
Взехме три класики
на бързото хранене,
за да ги направим
по-здравословни, без
да губим греховния
им вкус

62

ФИТНЕС
45/ Най-доброто
кардио в света
27/ Новите правила на
секса за една нощ
Как да изкараш чудна 12-часова
връзка, без да се проявиш като
невъзпитан, с извинение, гъз

62/ 21 секс тайни
Животът е прекрасен, когато до
теб спи гола задоволена жена. Не
я разочаровай никога повече, като
усвоиш 21 трика за наистина земетръсно прекарване под завивките

ЗДРАВЕ
40

Джон Патрик О’Шей
пада от 20 м по време
на преход в планината. Оцелява и създава
тренировъчен режим,
боготворен от мнозина

48/ Стопи
паласките веднага
Нова програма, с която
ще разкараш излишните слоеве сланина
около талията и ще
направиш мускулите,
за които си мечтал

50/ Животът на Райън

Фотография
ТУР ЛИЛЕГРАВЕН

45

Райън Рейнолдс е точно като
теб. Ако не броим милионите
в банковата сметка, славата,
божествената съпруга и плочките на корема

40/ Космени жертви
Темето ти прилича на преспапие? Не
се безпокой. Науката е въоръжена до
зъби с нови решения, които съвсем
скоро ще се погрижат за перчема ти

76/ Готов ли си да станеш баща?
Достатъчно здрав физически и психически ли си да имаш дете, или поскоро притежаваш родителските
умения на Дарт Вейдър? Погледни
фактите в очите

100%
полезно

Тонове трикове, съвети и стратегии за живота.
2

1

Прическата,
която
сваля
килограми
Ножиците и
гребенът в ръцете на
сръчен фризьор могат
да срежат няколко
килограма от
теглото ти. Ето как
1/ Късо отстрани
За да изглежда лицето ти
по-слабо, косата трябва да
е по-къса отстрани. Кажи на
бръснаря да те мине втори
номер отстрани, а отгоре
да ти остави поне 5 см коса.

3

2/ Изсветляване
Може да си мислиш, че хайлайтите са за жени, но добавянето на малко по-светли
нюанси в косата на върха
на главата е лесен начин да
изглеждаш по-добре, без да
вдигаш тежести. Това привлича вниманието към върха
на главата, а не към широкия
ти ханш.

3/ Изглед отзад
В зависимост от формата
на тялото ти линията на
косата ти на врата може да
махне или добави визуално 5
кг. Мъжете с тънки вратове
трябва да са с права линия –
така вратът изглежда поширок. При мъжете с дебели
вратове линията трябва да
е под формата на дъга или да
избледнява постепенно.
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Профил

Отнесен
от вихъра
28-годишният премиер
солист на Софийската
опера и балет Никола
Хаджитанев прилича на
човек, който с лекота би
ти отмъкнал гаджето.
Добрата новина: Никола е
прекалено зает да тренира
за нови и все по-вълнуващи
роли. Чети спокойно
ТЕКСТ ГЕОРГИ БЛАЖЕВ
Ф О Т О Г Р А Ф И Я В А Л Е Н Т И Н Д А Н Е В С К И / C R E AT I V E H A L L

НЯКОИ ОТ НАЙ-УСПЕЛИТЕ МЪЖЕ, КОИТО СМЕ ТИ ПОКАЗвали в това списание – било то актьори или спортисти с кореми като оребрени тигани, са изпушвали по
две, че и по три цигари пред нас. Повечето поради една
или друга причина са искали да ти спестим този факт.
Никола е изключение. „Знам, че пречат, но никой не е перфектен – усмихва се той, докато бърка в кутията със
синьо Marlboro за втори път през последния час. – Виждал
съм изключителни танцьори, които пушат като комини.
Всеки решава сам за себе си.“ Никола, слава Богу, е опериран от излишна предвзетост. Признава, че когато има
спектакъл, сутринта му започва с пържени филийки с
много захар или гофрети с шоколад. По-късно, щом завесата вече е паднала, изпива по бира-две с приятели. „Горя
доста калории в залата и мога да си позволя да се поглезя“,
свива рамене Никола.
Балетът – без значение какво си чувал от дядо ти – е
тежък и физически натоварващ занаят. За да го усвоиш,
са нужни експлозивна сила, невероятна пъргавина, баланс
и неограничен аеробен капацитет. Можем да го сравним с
кросфита – с тази разлика, че не вдигаш дъмбели, а балерини. Накратко балетът не е за женчовци. Освен ако не
смяташ бившия световен шампион по бокс в тежка кате22 Men’s Health I април 2016

гория Ивендър Холифийлд за такъв. През 2011 г. легендарният американец споделя в документален филм, че
използва техники от балета в тренировките си. Редица
футболисти (сред които Райън Гигс), хокеисти, колоездачи и баскетболисти също вкарват елементи от танцовото изкуство в своята подготовка. Ето и нещо
наистина впечатляващо – когато професор Тим Уотсън
от университета в Хартфордшър сравнява солистите
на Кралския балет в Лондон с олимпийския плувен отбор
на Великобритания по пет показателя – сила, издръжливост, баланс, гъвкавост и психическа устойчивост, той
открива, че балетистите печелят с разлика от 25 процента. „На сцената не можеш просто да се разходиш от
точка A до точка B, както би го направил на улицата –
обяснява Никола. – Във всяка крачка трябва да има грациозност и съответно – напрежение. Прибави скоковете,
поддръжките, времетраенето на постановката (два,
понякога и повече часа), прожекторите и публиката и ти
става ясно защо е толкова трудно.“
Балетистите имат безброй оръжия в арсенала си. На
първо място те развиват плашеща сила в горната половина на тялото. Да повдигнеш жена и да я задържиш във
въздуха, без да трепнеш, не е за всеки. „По принцип идеалната разлика в килограмите е 13-14 – разказва Никола
и добавя, че освен сила е важно да имаш и опит. – Виждал съм момчета, които са по-яки от мен, но не могат
да закрепят партньорката си заради лоша техника.“ Гъвкавостта е друго задължително условие, за да се задържиш на сцената. Поради разлики в костната структура
мъжете са по-малко подвижни от жените, особено в областта на бедрата. Ето защо Никола не
преследва едри бицепси, а стегнато и функционално тяло. „В балета трябва да си по-скоро „сух“,
отколкото мускулест. Аз например съм 76 кг.
Надвиша ли ги, веднага ми натежават.“

>

ЗВУЧИ СТРАННО МЛАД
ЧОВЕК НА 28 ГОДИНИ
ДА СЕ ОПЛАКВА ОТ КРЪСТ,
НО ОСОБЕНО СЛЕД ТЕЖЪК
СПЕКТАКЪЛ Е АД
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Фотография iStockphoto

Oтношения

НОВИТЕ ПРАВИЛА
НА СЕКСА ЗА ЕДНА НОЩ
Жените все по-често търсят секс без обвързване. Ето няколко съвета (от нейна перспектива)
как да постигнеш идеалната 12-часова връзка
Текст Ейми Гриър

Ако в света на секса има еквивалент на допълнителна
порция картофки, то това са забивките за една нощ. Те
няма да задоволят глада ти, поне не за дълго, не се отразяват добре на сърцето ти и най-често оставят след себе си
леко усещане за вина. Но сам знаеш, че понякога са единственото, от което наистина имаш нужда в даден момент.
Тези дни хората учудващо често посягат тъкмо към тази порция
картофки – според последните изследвания все повече жени искат необвързващ секс или поне са отворени за идеята. За сравнение в американско проучване от 1989 г. се посочва, че нито една от анкетираните
жени не е признала, че би правила еднократен секс с атрактивен мъж,
април 2016 I Men’s Health 27

БЪРЗО И ВКУСНО

EДНО ПИЛЕ НА ГРИЛ –
4 БЪРЗИ И ПОЛЕЗНИ ЯСТИЯ

Мини през супермаркета, купи едно пиле
и пирувай цяла седмица

ЛЮБОПИТЕН
ФАКТ

Безценното пиле
Половин кило пиле на грил съдържа
50 г протеини и 28 г мазнини. Мазнините ти се струват опасно много?
Няма от какво да те е страх. Изследванията показват, че мазнините и
холестеролът всъщност не саботират работата на сърцето,
както доскоро си
мислехме.
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Здраве

НОВА НАДЕЖДА ЗА КОСАТА ТИ
(ДОРИ АКО ВЕЧЕ СИ Я ЗАГУБИЛ)

Повечето от половината мъже губят някаква
част от косата си, докато станат на 50.
Две десетилетия по-късно 80% от нас заголват темето. Но не се отчайвай. В момента
се чака появата на няколко възстановяващи
буйните ти кичури генерални решения
Текст Дан Фостър
40 Men’s Health I април 2016

Когато някой се опитва да ме посочи в стая с много хора,
обикновено съм „плешивият мъж ето там“. Но дори и тогава не се
отличавам особено от околните, тъй като около 50% от мъжете
са принудени да живеят със състоянието, официално известно
като андрогенна алопеция.
Да изгубиш косата си на 20-30 години може да ти се е струвало като
края на света тогава, но за мен е удоволствие да ти кажа, че всъщност не
е. Забрави за страха, че красивите жени не излизат с мъже, останали без
коса. Преди няколко години изследване от UPenn’s Wharton School е открило,
че мъжете с бръснати глави са възприемани като по-доминантни в сравнение с онези, които имат гъст перчем. Виж само Джон Малкович или Вин
Дизел, трябва ли ти друго доказателство? А и не е нужно да ти казваме, че
мъжката сила е секси за жените.
Ф ОТО Г РА Ф И Я С А М К А П Л А Н

Мускули

НАЙ-ДОБРАТА КАРДИО
ТРЕНИРОВКА В СВЕТА

Напрегни мишци:
след две минути
интензивно гребане ще
плуваш в океан от пот.

Опитай този добре
забравен тренировъчен
метод, за да се изстреляш към най-добрата
форма, която един мъж
може да постигне
Текст Майкъл Ийстър

Вероятно никога не си чувал
за Джон Патрик О’Шей. Потърси
го в Гугъл и ще прочетеш как е
оцелял при 20-метрово падане от
планински връх, но не и за това
как е създал една от най-ефикасните тренировки в света.
Този метод датира от 1987 г.,
когато О’Шей, тогава действащ състезател по вдигане на тежести, публикува статия за вид тренировка,
разработвана от него в продължение
на две десетилетия. Той я нарича
„интервална тренировка с тежести“,
високоинтензивна програма, комбинираща силови и кардио упражнения,
изпълнявани в светкавично темпо.
Първоначално подценявана, тази
тренировка постепенно придобива
култов статус сред множество
силови и фитнес треньори.

Ф ОТО Г РАФ И Я Е Й М И ЛО М Б А РД
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Текст
Ерик Спитцнагел
Фотография
Тур Лилегравен

Стр.

50

Животът
на Райън

Райън Рейнолдс
е точно като теб.
Ако не броим
милионите,
славата,
божествената
съпруга
и плочките
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Кой е по-голям
от хляба?

Н и ко й , р а з бира се . Хля бъ т е приказно хранителен ,
з ар е жд а с ене ргия , подобря в а ме таболизма
и пом а г а з а раст е жа на мускулит е ... или
п ък в од и д о зат лъ стя в ане и в исоки нив а на
к р ъ в н а з а хар. Зае дно с че тирима майст ори
хле б ар и м е сих ме , п е кох ме и прав их ме кв ас
в т ър с е не на голя мат а ист ина за е дна от
н а й - популярнит е храни в България
Т е к с т Н и к о л а Ш а х п а з о в | Ф о т о г р а ф и я Я н е Го л е в

Ф

утболът ни може и да не струва, но когато става дума за консумация на хляб, българите са неоспорими европейски шампиони.
Според публикувано в началото на 2015 г.
проучване на Международната асоциация
на промишленото хлебопроизводство (АIBI)
ние сме най-сериозните потребители на
хляб в рамките на Европейския съюз. Поглъщаме средно по
59 килограма на година и макар че това е доста по-малко,
отколкото в Турция (комшиите дълго време бяха световни
първенци с годишна консумация от над 100 кг на човек), но
пък е почти двойно повече, отколкото на Острова (британецът яде скромните 32 килограма).
Не бързай да се радваш от тази първа позиция – хлябът, който ядем толкова обилно, далеч не е най-полезното на нашата трапеза. Неслучайно мнозина диетолози и
фитнес инструктори са склонни да препоръчат пълното
изключване на хляба от всекидневното меню. И са прави,
но само донякъде. Проблемът изобщо не е в хляба по принцип, а в това, което повече от 3000 фирми тук произвеждат и наричат „Заводски“, „Добруджа“ или „Пълнозърнест“.

ХЛЯБ ЗА РАЗМИСЪЛ
Как обаче се е стигнало до противоречивата ситуация, в която на пазара едновременно има конкуренция
и свръхпроизводство, но не и разнообразие и високо качество? Проблемът има своите дълбоки исторически и
отчасти политически корени, уверен е Пресиян Петров,
хлебар и съсобственик на микропекарната „Братя Хлебари“. През последното десетилетие Пресиян прекарва значително време в изследване на местните технологии за
производство на хляб и сравнението им с тези в Европа
и Азия. Заключенията му са, меко казано, нерадостни.
„Влизаме в източния блок с житни култури, които не
са били толкова производителни, но пък са били изключително вкусни. Наричаме тези пшеници наследствени –
те са разработвани тук в продължение на няколко века“,
обяснява той, а наредените зад гърба му дебели учебници

за хлебопроизводство и житни култури ни дават сериозно основание да смятаме, че знае точно какво говори.
„Ниската производителност била причината социалистическата власт да започне разработването на сортове,
от които да се произвежда повече. Така са пожертвани
качеството и вкусът, но нещата не са били толкова зле,
колкото са в момента. Тогава са се полагали усилия за
развитието на различни хлебни пшеници, отглеждането
на които спира след 1989 г., защото изискват специфични
грижи. И стигаме до днешната ситуация – отглеждат
се фуражни пшеници, които се продават като хлебни.“
Качеството на масово отглежданата пшеница действително е изключително ниско, подчертава и Стефка Паунова от дамския тандем „Хляб&Soul“, които пекат хляб
заедно от година, но значително по-отдавна са се заели с
изучаване на материята.
„Стремим се да работим най-вече със старите зърнени култури, но такива тук се намират изключително
рядко. Налагало ни се е да търсим биопродукти от Румъния и Италия, но вече намираме такива и в България.
Работим с микроферми, които сами мелят зърното с каменни мелници. Те изповядват сходна на нашата философия – че качеството е по-важно от количеството.“
Встрани от ползваната нискокачествена пшеница основен проблем на индустриално приготвяния хляб са и
останалите ползвани съставки. И още по-точно – индустриалната мая (богата на нездравословните термофилни дрожди), емуглаторите, овкусителите, консервантите, набухвателите, готварската сол и содата бикарбонат (които гарантират високо натриево съдържание).
Масовото производство на хляб се крепи както на тези
елементи, така и на бързината на изпичане, като в
крайна сметка се получава продукт, който не отговаря
на представата за хлебен продукт отпреди 50 години и
генерално се разминава с качеството, което е докарвано
в пекарните преди век.
„Често фитнес треньорите предписват на хората диети, в които няма никакъв хляб – обяснява Пресиян, на
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НОВО
НАЧАЛО
СЕКС

ТАЙНИ НА
ЗЕМЕТРЪСНИЯ
СЕКС
Да вкараш малко жега в спалнята
зависи колкото от думите, толкова
и от действията ти. Преди да
намалиш осветлението, консултирай
се с текста, който те очаква по-долу
Teкст
Майк Дарлинг,
Джули Стюарт
и Лора Тедеско
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ДИРЕКТИВА

Фабрикa
Ф бр
заа шампиони
ша н
РЕЗЮМЕ НА ЦЕЛИТЕ:

Всяка година стотици хиляди
деца в Китай са отделяни
д
от родителите
си и изпращани
и
в специални спортни училища,
за да се превърнат в
безпощадни
машини за медали.
щ
Но
Н колко успешна и морална
а
е тази практика?
ТЕКСТ САЙМЪН БАРНС | ФОТОГРАФИЯ ЛЕВЪН БИС
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С
ИМЕ:
Г
т
ДИСЦИПЛИНА: Гимнастика

ОДОБРЕН

лабичкото хлапе стоеше на
10-метровата платформа, а
под него цяла Барселона очакваше скока му. Олимпийските игри
през 1992-ра имаха своя легендарен
момент. Тя бе само на 13, но вече
световен шампион. Малко момиче,
с малко телце и къса момчешка
прическа.
Името є бе Фу Минся, a изпълнението – просто съвършено. Част
от изкуството на скока във вода е
да минеш максимално близо до платформата при приземяването. Фу
изуми съдиите, като остърга ръба
на дъската с перчема си.
Нейният триумф бе и триумф на
китайската система за откриване и развитие на млади таланти.
Фу започва като гимнастичка, но е
пренасочена към скоковете във вода,
макар да не може да плува. В началото се гмурка с въже около кръста,
за да бъде извадена своевременно
при опасност.
На пресконференцията след награждаването Фу е попитана дали
тъжи за родителите си, от които е
отделена рано, за да тренира в нааприл 2016 I Men’s Health 71

MH ТЕСТ
БАЩИНСТВО
стр. 76

ГОТОВ ЛИ СИ
ДА СТАНЕШ
БАЩА?
Достатъчно здрав физически и
психически ли си да имаш дете, или
по-скоро притежаваш родителските
умения на Дарт Вейдър?
Време е да погледнеш
истината в очите
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НОВ ШАНС ЗА ПИЛЕТО

Бързият
възход на

БЪР

НУДЪЛИ ГЕРОИ

Марк Сарджънт
Смелият изобличител на вредните
храни на масата ти
е главен готвач и
ресторантьор със
звезда oт Мichelin.
Той е собственик на
гурме Меката
Rocksalt, управител
и главен готвач на
Plum + Spilt Milk.
Освен това Марк
наистина обича
чийзбургери.

В МЕN'S HEALTH НЕ СМЕ ПУРИТАНИ И ЗАТОВА КАЗВАМЕ: „АКО ИСКАШ
ДА ЯДЕШ ГАДОСТИ, ДЕРЗАЙ И ПОСЛЕ СИ ПЛАЩАЙ ЗА ТОВА”.
НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ НЕ МОЖЕШ ДА ПОХИТРУВАШ
ИНТЕЛИГЕНТНО. ВЗЕХМЕ ТРИ КЛАСИКИ НА БЪРЗОТО ХРАНЕНЕ И
ГИ ПРЕОБРАЗИХМЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИМ МРЪСНИЯ ИМ ВКУС, КАТО
ПООРЕЖЕМ МАЛКО ПИТАТЕЛНИТЕ ИМ ЖИЛКИ. ПРИГОТВИ САЛФЕТКИТЕ
ТЕКСТ ДЕЙВИД МОРТЪН / ФОТОГРАФИЯ ДЖОУБ ЛОРЕНСЪН

БУРГЕРЪТ СЕ ЗАВРЪЩА

ЗОТО

Текст
Джим Торнтън

Фотографии
Андрю Хетерингтън
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В ЗЕМЯТА
Приказната земя, в която животът се смее в лицето на смъртта, се намира далече на север, малко преди Полярния кръг. Името є е Исландия.

НА

НОВО
НАЧАЛО
ЗДРАВЕ

БЕЗСМЪРТНИТЕ
Но защо тъкмо там вирее дълголетието? Заради топлите извори? Или пък заради буйната викингска кръв? Решихме да проверим на място

НИКОГА
НЕ БЯХ СРЕЩАЛ
СТОЛЕТНИК
ДОСЕГА.

ЗА ОГРОМНА ИЗНЕНАДА НА МНОЗИНА ЛАИЦИ И УЧЕНИ В ИЗСЛЕДВАНЕ

Колкото и банално да звучи, първото ми впечатление от Георг Брайтфьорт
Улафсон е, че изглежда не по-стар от 90.
Някога Георг се е занимавал с корабостроене, а днес е пенсионер в малкото
рибарско селище Стайкешолмур, разположено във фиорд между Атлантическия
и Северния ледовит океан. С помощта на младоликия му син Агуст Улафур
Георгсон (63) и хлапашки чаровния му внук Сигурд (Сиги) Агустсон (29) успявам да стигна от Рейкявик до къщата на неописуемо възрастния исландец.
Още с влизането представителите на три поколения се усмихват и
прегръщат – очевидно поддържат топли взаимоотношения. „Съжалявам,
че не успях да донеса бутилка портвайн, обяснявам аз, но Сиги ми спомена,
че харесвате такова вино, докато карахме насам.“ Сиги превежда това на
висок глас до ухото на дядо си. Въпреки че с годините чува все по-слабо, Георг
отказва да си постави слухов апарат. Виждам как на лицето на стареца разцъфва усмивка и той отговаря на исландски със силен и непотрепващ глас.
„Казва, че няма проблеми – превежда Сиги. – И ви прощава.“
Трудно е да не харесаш Георг Улафсон от раз. На стената в спретнатата
му спалня виси официално поздравително писмо от кмета на града по повод
рождения ден на Георг през март миналата година. Агуст обяснява, че баща
му цени особено високо това – не защото се мисли за известен, а защото
освен поздравлението е освободен от данък сгради. Как да не му завидиш?
В момента на октомврийската ни среща Георг е живял на този свят в
продължение на 106 години и 192 дни. Това го прави най-дълго живелият мъж
в страна, известна тъкмо с огромния брой дълголетници още от основаването є от викингите през 874 г.
В продължение на един час Георг спокойно отговаря на всички мои въпроси
с помощта на Сиги, нашия преводач. Започвам с най-баналното: на какво
се дължи дълголетието му според самия него?
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на Световната здравна организация за очакваната продължителност на
живота, публикувано през 2014 г., първо място заема тъкмо Исландия със
среден показател от 81,2 години. Така северната държава детронира дългогодишния първенец Япония, при това с цели 14 месеца разлика в резултата.
Оказва се, че в редиците на малката островна нация винаги е имало
между 30 и 50 столетници, обяснява Арман Якобсон, професор по ранноисландска литература в Исландския университет, който води и подробен
списък с местните рекордьори по продължителност на живота.
„През по-голямата част от историята си Исландия е била доста неприятна за живот страна – обяснява Утар Гутмундсон, психиатър към National
University Hospital of Iceland и автор на 9 книги за историята и културата
на страната. – В златната епоха на викингското заселване имало постоянни войни и убийства. През XIII век пък дошло време за ужасна гражданска война. Преживели сме епидемии, глад и вулканични изригвания, включително едно през 1783 г., изпепелило 25% от населението.
„Даже през XIX век исландците били плашещо бедни и необразовани. Страната имала едно от най-високите нива на детска смъртност в Европа. Но
през Втората световна война започнала епохата на просперитет и всичко
се променило светкавично.“
Днес Исландия е една от страните с най-висок БВП на глава от населението в света. А до увеличаването на средната продължителност на
живота се стига благодарение на щедро финансирана система на здравеопазване плюс изключително добре оборудвани болници и поликлиники. Но
може би и ужасната история на страната е спомогнала с нещо. Някои
изследователи смятат, че днешните жители на северния остров имат
изключително здрави гени, наследени от предците
им, на които се налагало да оцеляват през трудните години на исландското минало. „Оцелелите
УСМИВКА НА МЯСТО
били замесени от особено тесто – разказва д-р
Георг Улафсон (106) е
Гутмундсон. – Те били възможно най-здравите
най-възрастният исланхора изобщо. Или може би най-твърдоглавите.“
дец. Неговите съотечест
Неврологът Кари Стефансон е открил интевеници постигат добър
ресни доказателства за тази Теория на естествеживот чрез тренировки,
риба и горещи извори.
ния отбор. Описващият себе си като „100% чист
Ф ОТО Г РА Ф И И Д ЖОУ Й К И Я Р ТА Н С
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МАНОС
САКО SUPERDRY ОТ
TOTALLY ERECTED STORE, 183 ЛВ.,
ПАНТАЛОН И ТИШЪРТ HARLEY
DAVIDSON, 204 И 55 ЛВ.,
ОБУВКИ ZEGNA ОТ
WEEK&SHOP MDL, 644 ЛВ.

МАРИАН
САКО И РИЗА H&M, 140 И 20 ЛВ.,
ДЕНИМ NAPAPIJRI ОТ
TIMBERLAND, 270 ЛВ.,
ОБУВКИ ROWLAND BROTHERS
И КОЛА PAT CALVIN ОТ HUMANIC,
150 И 40 ЛВ.

НИКО
КОСТЮМ ANDREWS 360 ЛВ.,
РИЗА SCOTCH&SODA ОТ
COLLECTIVE, 105 ЛВ.,
ОБУВКИ SMH ОТ HUMANIC, 150 ЛВ.

		 С Л Ъ Н Ч Е В О ,
БЕЗ ПРЕВАЛЯВАНИЯ
ЗИМАТА ПРИК ЛЮЧИ И
Е К РАЙНО ВРЕМЕ Д А
ПРИВЕ ТС ТВА Ш Х У БАВОТО
ВРЕМЕ, ОБЛЕЧЕН В
ПОД ХОД ЯЩИТЕ ДРЕ ХИ
Ф о т о г р а ф : Ге о р г и А н д и н о в | С т и л : Ц в е т о м и р Го р а н о в | Гр и м : Ге р г а н а
Иванова | Коса: Стоян Кунев | Модели: Нико Коджабашев, Мариан
Славков, Богомил Христов | и Манос Евангелопулос @Visages, Крис
Филипов @Visages/ Alia models

КРИС
КОСТЮМ ANDREWS, 330 ЛВ.,
ТИШЪРТ HARLEY DAVIDSON, 48 ЛВ.,
ЧАСОВНИК ATLANTIC ОТ
GIULIAN, 512 ЛВ.,
ОБУВКИ PAT CALVIN ОТ
HUMANIC, 160 ЛВ.

БОГОМИЛ
КОСТЮМ ZEGNA ОТ
WEEK&SHOP MDL, 3320 ЛВ.,
ПОЛОШЪРТ CK JEANS ОТ
TOTALLY ERECTED STORE, 70 ЛВ.,
ОБУВКИ PAT CALVIN ОТ
HUMANIC, 160 ЛВ.
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