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Отново на
свобода
Дни преди 28-ия си рожден ден
Преслава пак е сама. Флиртовете
є и нежеланието да бъде послушна я
разделиха с Бирмата

Бирмата вече е в
миналото, но остава
добър приятел
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Анджелина Джоли иска

будистки монах да определи датата
за сватбата им с Брад
филм. Въпреки спекулациите,
актрисата не изповядва
тази религия и никога не
е давала изявление, че се
причислява към което и да е
вярване. Просто се опитва
да извлече най-положителното от всяко от тях. По
този повод тя казва в едно
свое интервю преди няколко
години: „Брад ми направи
хубав коледен подарък. Това
е поредица от книги за всяка
религия. Ето така планираме да отгледаме децата си.
Да им дадем знания за всяка
религия. Те могат да изберат
една от тях или да учат от
всички. Ще празнуваме Куанза
за момичето ни. Ще празнуваме празниците на луната и
водата за момчетата си. Ще
ги водим в храмовете в различни страни. И в църква.“

Q

Н

ай-дългоочакваното
бракосъчетание
през тази година
ще се състои на
най-подходящата дата
според будистката религия.
Анджи поискала от монах от
Далечния изток да определи
важния ден, в който двамата с Брад ще станат официално семейство, както и
подробности около церемонията, за да може бракът им
да бъде щастлив и стабилен,
а бъдещият й съпруг нямал
нищо против. Това не е учудващо, като се има предвид,
че Джоли по принцип използва будисткия календар, за да
планира най-благоприятните
дни за медицински процедури
за всеки от семейството,
за ваканции и дори кога да
започне снимките на нов

на ВСИЧКИ продукти
във ВСИЧКИ магазини

Ревността не дава
отпуск по майчинство

Николета Лозанова заряза новородена дъщеря, за да бъде с мъжа си.

Други звезди също предпочитат да пазят половинките си, вместо отрочетата

О

бикновено раждането
на дете, особено първо, води у дома мъжката ревност. Младите бащи изведнъж се
оказват на заден план
изместени от малките същества,
които изведнъж обсебват вниманието на любимите им жени. Има

обаче мачовци, които могат да се
радват на стопроцентовото внимание на половинките си и след като
те станат майки. Някои са до такава степен отдадени на мъжете до
себе си или на страха да не ги изгубят, че бързо прибират майчиния
инстинкт в шкафа при излезлите
от мода дрехи. И следват избра-

ниците си по петите, а понякога и
овесени на вратовете им, денем и
нощем. Не всички звездни мъже
успяват да издържат на такава любвеобилност. Кои са най-известните двойки, в които младите майки
забравят децата си, заслепени от
ревност или страх да изгубят завоювания мъж.

Николета
Божинова
Инстинктът на
златотърсачката
измести майчиния
Най-известната златотърсачка в
държавата постави собствен рекорд
– броени дни, след като стана майка
на малката Никол Божинова, тя отлетя на почивка с любимия си Валери.
Кърмачето остана на чужди грижи, а
младата майка изглеждаше по-загрижена за външния си вид, отколкото за
чедото си. Който и да е поел майчинството вместо госпожа Божинова,
едва ли скоро ще има почивен ден. Според думите на самата нея, помагат й
майка й и сестра й. Вероятно на тях
пък им помагат всевъзможни бавачки,
но това няма как да се нарече майчинство. Инстинктът на Ники обаче е посилен, когато става дума за най-ценния
засега мъж в живота й - Валери, отколкото за природно заложената майчина
любов.
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Jason Wu Пролет/Лято 2012

РАЗХОДКА
С ЛОДКА

Плажна
Фиеста
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Beauty

Слънце в
косите
аря.
Под вредните UV лъчи кожата лесно изг не
Косата - не, но това не означава, че тя на
може да бъде увреде

ЗАГУБА НА БЛЯСЪК

На плажа искате да сте ослепителни.
И на партита след края на безгрижния
ден. Само че, докато се наслаждавате
на топлите слънчеви ласки и морската
вода, често полагате грижи единствено
за кожата си. Пренебрегвате фактът,
колко безпощадни могат да бъдат към
косата ви слънцето, сухият вятър и солената вода. Какво се случва? Нарушен
е гладкият рогов слой на косъма, структурата му е увредена, той цъфти много по-лесно и губи блясъка си. Цветните
пигменти изсветляват и косата може
да заприлича на слама. Освен това в топлите дни мастните жлези отделят голямо количество секрет и кожата на главата става по-раздразнителна. Не бива
да забравяме, че скалпът е подложен на
същите въздействия, на които и кожата
по тялото – зачервявания и сухота.

БОТОКС ЗА КОСА

За да върнем добрия вид на косата,
трябва да помогнем на скалпа да поддържа нормалния си воден баланс, т.е. да му
дадем възможност да се храни по-добре
и да бъде достатъчно хидратиран. Така
косъмът ще получава необходимите му
Story
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вещества чрез подобряване на циркулацията на кожата. В нашето тяло балансът на течности се контролира от
редица механизми, но един от основните му помощници е минералът натриев
хлорид (Шуслерова сол №8). Солта разпределя течностите в организма и така
подпомага нормалната им хидратация.
Ако искате да подобрите състоянието
на скалпа и на косата си, изпробвайте
тази хитринка. Вечер разтворете 20
таблетки от Шуслерова сол №8 в чаена
чаша гореща вода, оставете я да изстине и втрийте в скалпа и корените
на косата. Увийте косата си с кърпа и я
оставете така колкото е възможно подълго. На следващата сутрин измийте
косата, както обикновено. Тази програма е особено подходяща при суха кожа на
главата и пърхот. Добре е да я правите
3-4 седмици особено при резки температурни промени, каквито често има през
лятото. Ако съчетаете тази биохимична вода за коса с подхранваща маска, ще
подобрите вида на косата, тя ще бъде
по-плътна и лъскава, сякаш сте инжектирали ботокс, който да изпълни всеки косъм.
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Големите имена

„Позитивна съм
и продължавам
живота си,
грижейки се за
децата си и давайки
най-доброто от
себе си като майка,
изпълнител и човек“

дженифър лопес
Story
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От Бронкс

до Холивуд
Въпреки трите
провалени брака
зад гърба си,

Дженифър
Лопес продължава да

вярва в любовта
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Lifestyle
стилът
на звездите

Огромният
хол с уникални
витражи
впечатлява
гостите
Ръчно дяланите
камъни,
изглеждат като
бижу на новото
си място
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Градината е
проектирана
така, че винаги
да има по нещо,
което цъфти

Hi Tech в гората
На метри оттатък околовръстното
шосе на София, сред истинска гора,
населена със зайци и лисици, е домът
на Левон Хампарцумян

О

ще, когато за първи път отишъл да
огледа мястото сред малка горичка,
Левон Хампарцумян бил сигурен,
че е искал точно там да бъде домът
му. Съвсем близо до големия град,
където неминуемо минават дните и
на банкера, и на съпругата му, и в същото време
сякаш в друг свят. Някога, още по социалистическо време, тук били направени изкуствени хълмчета, които били залесени, така че сега къщата се
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Посоки

Султанската
джамия в Маскат
е сред сред найграндиозните
сгради в страната
Story
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Омаята

на Оман
В султаната може да
се насладите както
на петзвезден лукс, така и
на нощ в бедуинска къща
насред пустинята.
А може и на двете

Т

ази страна, разположена в
югоизточната част на Арабския полуостров на брега на
Оманския залив и Арабско
море, не е сред популярните
дестинации, които предлагат туроператорските компании. Оман е за
тези, които проявяват туристическа
екстравагантност и имат любопитството да открият много повече от
доволството на почивката all inclusive.
Годишно султанатът се посещава от
около 200 хиляди туристи, което наистина не е много, предвид всичко
онова, което може да предложи на
своите гости.
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Party
къде бяха
звездите

Двамата най-добри
актьори – Джеймс
Гордън и Стив
Кейзи, не спряха да
се забавляват, дори
когато позираха за
официална снимка

Животът е
мюзикъл
Любовни истории и расова сатира поръсиха
с блясък своите създатели на церемонията
по раздаването на тазгодишните
театрални награди Tony

Това е откъс от списанието
Цялото списание може да
намерите
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