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истината за
каризм а в
откъс от
непублик увано
интервю

Aнтонио
Бандерас
пред Story

идвам в
българия
дарина
павлова

каква е на
берлускони?
мариана
маринова

Цена: 1,99 лв.

остава
с мъжа,
обвинен за
наркобос

Може ли
Каризма да
спаси Миро
и Галя
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Спасението
Каризма
Галя - канена в британския X Factor, Миро търси свежо

вдъхновение, но и двамата са готови за нова „Каризма“
11
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Звезди

Принцеса Беатриче де Орлеанс
с дизайнерката Агата Руиз де
ла Прада и организаторката
на бала на доджите във
Венеция Антониа Саутър

Антонио
и Мелани
разсеяха
слуховете
за раздяла

Ще се видим в София
Story присъства на
благотворителната
Старлайт гала
на Антонио
Бандерас

Story
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А

ктьорът и любимец на
милиони жени по света - Антонио Бандерас,
ще снима отново в София през февруари. Това
сподели роденият в Малага испанец пред репортер на Story
в курорта Марбея. За трети път Бандерас организира под свой патронаж
в прочутия средиземноморски град

гала вечер с благотворителна цел.
Събраните средства от Старлайт гала
са за деца в неравностойно положение от Испания и Латинска Америка.
Хай вечеринката на фондацията на
Бандерас „Ниньос ен алегрия“ (Щастливи деца) е пищната кулминация
на летния фестивал Старлайт, който
в продължение на един месец събира в испанския курорт изпълнители

Звезди
Pussy Riot влизат

в затвора усмихнати,
заплашват ги с
принудително отнемане
на родителски права

Ш

ест месеца зад решетките, докато
чакат процеса, и
огромен шум около присъдата от 2
години в трудова
колония, не можаха да изтрият усмивките от лицата на 22-годишната
Надежда Толоконикова, 24-годишната Мария Альохина и 30-годишната
Екатерина Самуцевич. Близки до момичетата от Pussy Riot разказват, че
докато чакали процеса си, те били
измъчвани физически и най-вече психически. Не им давали да спят, нито
да се хранят нормално или избирали
това, което най-много ще ги нарани – на вегетарианката Мария например давали изключително само месо,
а плодовете, зеленчуците и ядките,

Заплаха, по-силна
от присъдата
Story
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Звезди
Аврил Лавин

изненада приятеля си
Броуди Дженър, като се
сгоди за друг

А

врил видимо не се интересува от пиар ефекта
на екшъните, на които
е център. Докато хората си поемат дъх след
шока, че 27-годишната
изпълнителка и приятелят й Броуди
Дженър били отново нападнати на
излизане от луксозно заведение, тя
успя да оповести, че вече е сгодена.
Обаче за друг.

Миналата година именно Броуди
беше този, който плати с жестоки
рани опита си да защити Аврил, и
то пред един от елитните хотели на
звездите в Холивуд. Петима гангстери нападнаха симпатичната канадка
и гаджето й посред нощ и само намесата на хотелската охрана успя да
спаси Лавин. Въпреки това й се наложи да пази дома си, докато минат
синините, натъртванията и раните
от нападението. Броуди пък се опитал да я защити, в резултат на което
получил удар с бутилка в главата и
доста раздрано лице. Оттогава той
разказва в социалната мрежа как
прекарал най-незабравимата нощ с
любовта на живота си.
С Чад се
сближили,
докато пишели
обща песен
преди броени
месеци

Живот н
Story
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Fashion &
Beauty
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УДОБНИ и
КРАСИВИ
Тайните на

серума

Acne Пролет/Лято 2012
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В детайли
Често не правим разлика между обикновен крем и серум. Тя обаче съществува, за да предложи повече възможности на кожата да се регенерира,
хидратира и освежи. По какво се различават двата продукта? Отговорът е не само в текстурата, която
при серума е по-лека и често напомняща на гел, но и в концентрацията
на активни съставки. Поглеждайки
под лупа към съдържанието на някой
от най-добрите серуми, откриваме
в тях много повече действащи вещества - витамини, аминокиселини, растителни екстракти, антиоксиданти и много други. В зависимост от
предназначението му, серумът може
да бъде хидратиращ, с лифтинг
ефект, регенериращ, миорелаксиращ
или избелващ. Освен това допълва и
подсилва ефекта от крема. Укрепва,
премахва следите от умора и възвръща еластичността на кожата. Тонизира я, за да бъде още по-освежена.

В действие
При суха кожа е наложително да
прибягвате до хидратиращ серум.
Помага и при раздразнена кожа и видими капиляри по лицето. Когато
пристъпите към употреба на серум обаче, най-напред се съобраи
ирате серум
зете с това дали е подходящ за
Ако комбин лжително тряб дъ
вашия тип кожа. Може да ползкрем, те за т от една серия и
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вате серума за определен перимарка, защ да предизвикате
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малко
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таряте нанасянето поне един или
от активн .
ки
два пъти дневно, защото ако прибягвате до него хаотично и нередовно, ефектът би бил нулев.
Нанесете тънък слой без да прекалявате, защото резултатът ще е
мазни следи по кожата. Но това не
означава, че не може да използвате
серум, ако кожата ви е мазна. Напротив, препоръчително е, защото
дори и този тип кожа се нуждае от
допълнителна хидратация. Серумът
по правило се нанася на лицето, шията и областта на деколтето, ако в
анотацията на продукта няма други
препоръки. Миорелаксиращият серум например се нанася в областта
на мимическите бръчки – на челото,
между веждите, върху “пачи крак” с
По пътя към красотата това е онзи
възглавничките на пръстите и с леки
деликатен продукт, който се топи върху
втриващи движения. Използвайте изкожата за онзи сияен резултат, който
белващите серуми, ако искате да се
преборите от пигментни петна.
кремът понякога не постига

СЪВЕТ
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Story

Големите имена

Щастието
на самотата
Като дете Карл Лагерфелд обичал да стои в
ъгъла и да рисува, сега се налага да е център на внимание.
Извън светлините на прожекторите обаче все още
предпочита уединението
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Lifestyle
стилът
на звездите

Дневната беше
проектирана
като цяло в
по-неутрални
тонове
Story
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Игрите на
цветовете
big Brother променя

къщата си в зависимост
от съквартирантите,
които очаква

Кафявото
и дървото
успокояват
и носят
стабилност
61
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Посоки

По пътя на
Северното крайбрежие на крит връща
векове назад и припомня с носталгия какво
означава непокътната природа
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68

легендите

К

ола под наем, карта и откривателски дух – това са
трите неща, необходими,
за да пропътувате 125 км.
от средата на северното
крайбрежие на най-големия гръцки
остров до източния му край. Не че
южното не си струва, но...! Преди да

купите билети за самолета до Атина,
а след това оттам до столицата на
Крит – Ираклион, добре e да решите къде ще отседнете. Особено ако
е лято, когато хотелите, вилите и
квартирите на острова са ангажирани
месеци предварително. Причините?
Много са.
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Party
къде бяха
звездите

Цветът на
аристокрацията
Лорд Евгени Минчев покани повече от 250 души на
най-изисканото издание на конкурса Мис Лято

Три усмихнати
дами - Синди
Джаксън, лейди
Хенриета и
Лиз Бруър, бяха
специалните
гостенки на Евгени
Минчев. Дни след
събитието лорд
Минчев обяви и
годежа си с Лиз
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