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TISZTA ARCBŐR
Próbáld ki a tiszta 
arcbőr receptjét

FRANCIA SZAKÉRTELEM
65 év tapasztalata és a növények 
ereje bőröd szépségéért

KLASSZIKUS KEDVENCEK 
Európa kedvenc prémium 
márkájának ikonikus termékei



Kisimítja az apró  
ráncokat
A Multi-Active arckrém 
élénkíti és ragyogóvá 
varázsolja az arcbőrt.  
Double Serum-mal kom-
binálva még hatásosabb:  
a nők 88%-a egyetért 
ezzel.2

Visszaállítja a bőr  
feszességét
Az Extra-Firming 
arckrém aktiválja a bőr 
feszességének forrását. 
A nők 88%-a állítja, hogy 
ezt a hatásta Double 
Serum fokozza.3

Visszaadja  
a bőr teltséget
A Super Restorative  
arckrém feltölti a bőrt, 
visszaállítja a ragyogását 
és kisimítja a ráncokat.
A Double Serum-mal 
együtt használva a nők 
91%-a még jobb ered-
ményekről számolt be.4
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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Idén márciusban rendhagyó kiadással nyitjuk a 
PIXIBOX-ok sorát: egy csodás együttműködés teljesült 
be az egyik régi kedvenc márkámmal, a Clarins-szel. 

Sosem felejtem el: igazi beauty rajongóként már az 
első munkahelyemen is úgy határoztam, hogy a 
legelső fizetésemből egy igazán prémium koz me ti-
kum ba fogok befektetni.  Egyből egy Váci utcai 
parfümériába vezetett az utam, ahol egy kedves 
szépségtanácsadó éppen a Clarins-t ajánlotta. 
Külföldi magazinokból persze már jól ismertem a 
márkát, és mindig kíváncsi voltam rá. Ráadásul ott 
tanultam meg a szem kör nyék ápoló helyes használatát 
– igen, nem masszírozzuk, hanem gyengéden be ü tö-
get jük a krémet. Azonnal meggyőzött, és utána sem 
csalódtam. A Clarins iránti szeretetem azóta töretlen, 
sőt az idők során még több kedvencre leltem náluk.

Most neked is lehetőséged van megismerni és ki pró-
bál ni ezt a legendás francia márkát a Clarins x 
PIXIBOX különkiadással. 

Sőt, a Marionnaud üzletekben és webáruházban  
a Clarins és a PIXIBOX közös története folytatódik, 
hiszen ezúttal náluk is kapható lesz egy exkluzív 
változat, amivel egy némileg más összeállításban 
teljesedhet ki a Clarins fel fe de zé- 
 sé nek élménye.

PIXI-BEA

http://pixibox.hu • FACEBOOK facebook.com/PIXIBOX • INSTAGRAM pixiboxhu  
• PINTEREST pinterest.com/pixibox/ • YOUTUBE youtube.com/pixibox

Kiadja: PIXIBOX Kft. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34. • info@pixibox.hu • Fotóanyag: Képügynök-
ségek, nevek kérésre a kiadóban • Nyomdai előkészítés: Kopányi-Vigh Gabi • Nyomás: Pethő Nyomda Kft. • Jelen kiadványban 
közzétett információk, szövegtartalmak a szerzői jog védelme alá tartoznak, a kiadó az esetlegesen előforduló nyomdahibákért  
fele lősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!



2 Clarins Mérföldkövek

Bemutatjuk a több mint 65 éves múlttal rendelkező Clarins márkát, mely sikere az alapítás 
óta is töretlen: évtizedek óta a francia nők kedvence. Vajon mi a titok? A független családi 
vállalkozás rendkívüli módon figyel a folyamatos innovációra és a nők valódi igényeire.

1954 – SZÉPSÉG ÉS FIZIKOTERÁPIA

A Clarins története 1954-ben kezdődött Párizsban a Rue Tronchet-en. Itt nyitotta 
meg Jacques Courtin-Clarins saját szépségintézetét, ahol egy új, exkluzív masszázs 
metódust alkalmaztak fizikoterapeuták, valamint kozmetikusok, és forradalmasították 
a tradicionális test- és arckezeléseket. 

1965 – A CLARINS KOZMETIKUMOK PARFÜMÉRIÁKBA KERÜLNEK

Jacques Courtin-Clarins úgy döntött, hogy vendégei kérésének engedve, kiskereskedelmi 
forgalomba hozza a kezeléshez használt termékeket, így végre felkerültek a Clarins 
termékek a parfümériák polcaira, ahol azóta is megtalálhatjuk őket. Az első termékek 
az arc- és testápoló olajak és egy alakformáló termék volt.

1974 – A CLARINS NEMZETKÖZI HÍRNÉVRE TÖR

Az alapító fia, Christian Courtin-Clarins 1974-ben csatlakozott a vállalathoz, és 
megalapította a Nemzetközi Divíziót azzal a küldetéssel, hogy a márkát világszintűre 

CLARINS TÖRTÉNELEM
AVAGY HOGYAN LETT ÉS MARADT EGY 
CSALÁDI VÁLLALKOZÁS A FRANCIA 
NŐK KEDVENCE

„TEGYÉL TÖBBET,  
CSINÁLD JOBBAN ÉS ÉLVEZD IS!”

Courtin-Clarins úr filozófiáját követve 
a párizsi üzletből egy híres nemzetközi 
csoport lett, mely több mint 160 országban 
képviselteti magát, ugyanakkor meg tudott 
maradni családi cégnek.
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fejlessze. Csakhamar sikerrel is járt, hiszen a Clarins 1980-ra kategóriájában vezető 
bőrápolási márkává vált Franciaországban, és ezt a pozícióját azóta is őrzi. Sőt 1990-re 
piacvezető lett egész Európában, majd 2012-ben a testápolás terén világszerte.

1985 – EGY IKONIKUS BESTSELLER SZÜLETÉSE

Ebben a szárnyaló időszakban született meg a Double Serum, egy i ko-
ni kus Clarins termék, amely legjobban szimbolizálja a márka folytonos 
innovációjának filozófiáját. Amikor 1985-ben bevezették, igazi forradalmi 
újítás volt, és azóta is sikerült megmaradnia az innováció frontvonalában. 
Formulája immáron nyolcadszor újult meg a legfrissebb tudományos ku-
ta tá sok nak megfelelően.

1991 – LEVEGŐSZENNYEZÉS ÉS BŐRÁPOLÁS

A Clarins folyamatosan bővítette és fejlesztette a kínálatát. 1991-ben 
megjelent a make-up családja. Ám ez az év elhozta a márka egyik 
legfontosabb innovációját is, a levegőszennyeződés elleni komplex fel fe de-
zését. A Clarins anno elsőként vizsgálta a légszennyeződés bőrre gyakorolt 
káros hatásait, és az ezt kiküszöbölő komplexe azóta alapvető alkotóelem  
a márka összes nappali krémjének és smink termékeinek formuláiban. 

2007 –FELELŐSEN A JÖVŐÉRT

A Clarins létrehozta Fenntartható Fejlődés részlegét a hosszú távú szemléletmód 
jegyében. Folyamatosan bővíti kezdeményezéseit azzal az állandó vezérelvvel, 
hogy minden nap egy kicsit szebbé tegye a világot… Kiemelkedő a FEED 
elnevezésű alapítványa a gyermekétkeztetés terén és a Seeds of Beauty, melynek 
célja a biodiverzitás megőrzése.

2019 – EGY ÚJ GENERÁCIÓ ÉRKEZÉSE

A márka 65. évfordulóját már együtt ünnepelte 
Christian és Olivier lányaival, akik 2014-ben 
csatlakoztak a Clarins Group-hoz. A márka hi va-
tá sá nak és eredeti értékeinek folytonossága tehát 
biztosított a jövőben is. Ám nem csak a családi vál-
la lat ba érkezett új generáció. Ebben az évben mu-
tat ták be a My Clarins kollekciót, amelyen keresztül 
egy fiatalabb korosztály is megismerkedhet ezzel  
a legendás francia márkával.
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Most, hogy már megismerkedtünk a Clarins történetével, nézzük mitől is vált ennyire 
népszerűvé, mitől jelent garanciát a bőrápolásban, mitől bízhatunk a felhasznált hatóanyagok 
minőségében…  Mitől annyira szerethető a márka? 

CLARINS
MERT NEM CSAK EGYFÉLE 
SZÉPSÉG LÉTEZIK!

A NÖVÉNYEK TUDOMÁNYA

A növények egyedülálló képessége az önszabályozás, a regenerálódás a túlélés és a meg-
ú ju lás. Olyan sajátosságok, melyeknek közvetlen hatásuk van bőrünkre. Ezek azok  
a képességek, melyeket a Clarins laboratórium etnobotanikusai folyamatos igyekezettel 
ku tat nak és tanulmányoznak annak érdekében, hogy megértsék hatásukat, jó tu laj-
don sá gu kat és szépítő titkaikat. A Clarins fennállása óta a növények alkotják minden 
Clarins termék szívét.

MANCS VIRÁG
KENGURU-

KURKUMAHARUNGANAÉLETLEVÉL MÁCSONYA
TAKÁCS-

„A CLARINS SZÁMÁRA A NÖVÉNYEK JELENTIK AZ 
INSPIRÁCIÓ ÉS AZ INNOVÁCIÓ VÉGTELEN FORRÁSÁT.”
Dr. Olivier Courtin-Clarins.
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SZERETNED KELL A NŐKET, HOGY MEGSZÉPÍTHESD ŐKET

A Clarins szereti a nőket. Így természetes, hogy a Clarins hallgat ránk, figyel ránk, válaszol 
nekünk, folyamatosan tanul tőlünk, hogy tisztában legyen szépség iránti elvárásainkkal. 
Így olyan termékeket alkot, melyek tökéletesek bőrünk számára, tökéletesen beleillenek 
az életvitelünkbe: makacs zsírpárnák, fáradtság, várandósság, érett bőr, napsütés, le ve gő-
szennyeződés. Minden bőrrel kapcsolatos aggodalmunkat meghallja.

INNOVÁCIÓ, AZAZ A FOLYAMATOSAN ALKOTNI ÉS ÚJRAALKOTNI

Termékeik formuláit állandóan felülvizsgálják és megújítják. A Clarins vezérelve szerint 
még ha egy formula a legjobb is, idővel akkor is lehet gazdagítani és javítani. Lépést 
kell tartani a tudománnyal, ezzel biztosítva a mindig jobb hatékonyságot, minőséget  
és élvezetet. Akárcsak a Double Serum esetében.

A CLARINS A BOLYGÓT  
IS A SZÍVÉBE ZÁRTA

A Clarins semmit nem vesz el a ter mé szet -
től, amit ne adna vissza. Minden bőr á po-
ló terméküket úgy fejlesztették, hogy az 
fenntartható és környezettudatos legyen. 
A bolygóért és a jövő generációjáért. Kül-
de té sük mindig is az lesz, hogy a valódi 
szépség a természet erejével és a nőkkel 
folytatott folyamatos párbeszéddel jön 
létre. A legnagyobb tisztelettel, komp ro-
mis szu mok nélkül. 



6 MyClarins

A My Clarins minden tekintetben egy friss termékcsalád: friss, mert fiatalos, friss, mert 
fantasztikus növény- és gyümölcskivonatok segítségével frissíti és kiegyensúlyozottan táplálja  
a bőrt. Mindezt a természet erejével.

KÖSZÖNJÜK TERMÉSZET, 
JÓL CSINÁLOD!

A bőröd olyan, mint te magad, egészséges és kiegyensúlyozott tápanyagokra van 
szüksége, hogy csúcsformában legyen. Azaz számára is ugyanúgy fontosak a friss és 
természetes összetevők, amelyeket a My Clarins kozmetikumokban is megtalálhatsz.  
A formulák egyszerűek és úgy készültek, hogy minden bőrtípus megtalálja a szá-
mára megfelelőt, sőt minden bőrtípuson jól működjenek. Hogy mit tartalmaznak?  
Gyümölcsöket, virág és növényi- és magkivonatokat, illetve az „egészséges bőr komp-
lexet”, amely antioxidánsokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal dolgozik azon, hogy 
megszabadulj a légszennyezettség káros hatásaitól is.



A PIXIBOX x Clarins különkiadásával célunk volt, 
hogy a My Clarins termékekkel is megismerkedhess.  
Ha a Marionnaud parfümériában és webshopban kapható 
dobozt is beszerzed, ott szintén találsz két további  
My Clarins kozmetikumot, így négy szuper szépségápolót 
próbálhatsz ki a termékcsaládból. Lássuk őket!

MY CLARINS RE-MOVE 
micellás arctisztító 
tej 6 390 Ft 

Üdítő akár a víz, és nyugtató 
akár a tej... álomszerűen 
gyengéd és könnyű textúra. 
Micellával és szuper hidratáló 
fügekivonattal gazdagított 
formulája hatékonyan tisztítja 
akár a legérzékenyebb arcbőrt, 
szemkörnyéket és ajkakat. MY CLARINS RE-BOOST 

frissítő hidratáló 
nappali arckrém 8 190 Ft 

A csodásan friss energizáló 
krém-gél textúrája javítja  
a bőr hidratáltságát.  
Formulája 89%-ban termé-
szetes eredetű, csupa jobbnál 
jobb összetevőt tartalmaz!

MY CLARINS RE-FRESH hidratáló arcpermet 6 390 Ft 

Akár egy virágeső, ez a formula előkészíti, felfrissíti és szebbé 
varázsolja a bőrt. Ébredés után segít eltüntetni az álmosság jeleit, 
este pedig helyrehozza a bőrt egy fárasztó nap után.

MY CLARINS RE-CHARGE 
relaxáló éjszakai 
krémmaszk 8 890 Ft 

Könnyű és frissítő, akár egy 
meditációs gyakorlat a bőrnek. 
Pihentető hatású, ezáltal 
könnyebben újra formába lendül 
a bőr. Illata nyugtatja a bőrt, ezzel 
is előkészíti az alváshoz.

Az oldalon feltüntetett árak a Marionnaud parfümériákban 
és a webshopban érvényesek.
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10 Ikonikus bőrápolók

TESTÁPOLÁS 
A CLARINS ERŐSSÉGE

MOISTURE-RICH BODY LOTION 
TESTÁPOLÓ

SIMÍT, TÁPLÁL ÉS FESZESÍT –  
MONDHATJUK, HOGY MINDENTUDÓ

Minden bőrtípusnak megfelel ez a gyengéd, tejes 
formulájú balzsamos testkrém, mely pótolja  
a nedvességet, nyugtatja, táplálja a kiszáradt bőrt. 
Láthatóan csökkenti a napkárosodás jeleit, ápolja 
a hideg és a légkondícionáló okozta kiszáradt bőrt 
shea vajjal, barack- és narancsvirág kivonattal. 
Gyengéden és láthatóan frissíti fel a bőr felszínét, 
és visszaadja ragyogását. Használat után nem kell 
várnod, mert pillanatok alatt beszívódik.

A Clarins már a kezdet kezdetén egyedi testkezeléseihez egyedi kozmetikumokat használt  
és rendkívül erősen koncentrált a női test formálására, ápolására. Ma is fontos eleme,  
sőt piacvezető szerepének alapja a testápoló kozmetikumai. A Clarins x PIXIBOX-ba két régi 
kedvenc került, mely kezeink és bőrünk szépségéért felel. Ismerd meg őket most még jobban!



11Ikonikus bőrápolók

HAND AND NAIL TREATMENT CREAM KÉZ- ÉS KÖRÖMÁPOLÓ

EGY HIDRATÁLÓ KEZELÉS, MELY NEMCSAK A BŐRT VÉDI,  
DE A KÖRMÖKET IS ERŐSÍTI

Egy láthatatlan szépségápoló „kesztyű”, mely az egész kezet védelmezi a tenyerektől 
az ujjakon át a körmökig. A mindennapjainkon talán a kezünk van kitéve a legtöbb 
sérülésnek. Ez a kéz bőrére is igaz: az időjárás, víz és az a sok munka, melyet kezeinkkel 
végzünk mind károsíthatja bőrünket és körmeinket. Itt az ideje kézbevenni az irányítást 
a Clarins kéz- és körömápolója segítségével. Ez a kézápoló megvédi bőröd, csökkenti 
az öregedés jeleit, simává és selymessé varázsolja. De ez nem minden, hiszen közben 
körmeidet is erősíti és puhítja a körömágyat. Fő összetevője a shea vaj.



12 Best-seller

A Clarins fennállása óta számtalan ikonikussá vált bőrápolóval rukkolt elő, nézzük, melyek  
a legnagyobb kedvencek, melyek mindegyikét megtalálhatod a Marionnaud parfümériákban 
és a Marionnaud webshopjában egyaránt.

CLARINS KEDVENCEK 
A FRANCIA NŐK SZÉPSÉGTITKA

2 1

3
4

1 / DOUBLE SERUM 30 ML 24 490 FT
Teljes körű öregedésgátló koncentrátum. A tudomány találkozása a ter mé-
szet tel egy komplett öregedésgátló termékben. Stimulálja a bőr alapvető funk-
ci ó it, és extra energiával látja el a sejteket, hogy fokozza regenerálódását.

2 / BLUE ORCHID FACE OIL
30 ML 14 190 FT
Anti-aging arcápoló olaj. A kék 
orchidea kivonatnak köszönhetően 
revitalizálja és helyreállítja a fakó bőrt.

4 / BEAUTY FLASH BALM
50 ML 13 590 FT
Egy rendkívüli azonnal ható szép-
ség balzsam, mely eltünteti a fá radt-
ság és a stressz jeleit. A bőr puha, 
egyenletes és ragyogó lesz. Ideális, 
ha egy esti program vagy egy hosszú 
nap áll Ön előtt.

Az oldalon feltüntetett árak a Marionnaud parfümériákban és a webshopban érvényesek.

3 / BODY FIT 
200 ML 16 390 FT
Az ideális alakformáló „tréner”  
a Clarins-től! Nagy teljesítményű 
növényi kivonatokban gazdag, 
melyek optimális alakformáló 
e red mé nyeket kínálnak, és a bőr 
láthatóan szebbé válik.



MARIONNAUD 
TÖRZSVÁSÁRLÓI 
K ÁRTYA
Pont Önnek

MARIONNAUD PARFÜMÉRIÁK KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEI:
Midio Hungary Kft. • 1161 Budapest, Baross u. 65. • Tel.: (06 1) 405 5456 • Fax: (06 1) 405 7360 • Vevőszolgálat: 

(06 1) 406 0406 (hétfő–péntek: 9.00–17.00) • info@marionnaud.hu • www.marionnaud.hu

  marionnaud.hu      marionnaudparfumeria      marionnaud_hu

KÖVESSEN MINKET!

BUDAPEST: Westend Bevásárlóközpont • 1065 Budapest, Váci út 1–3. Tel.: 20/358-7445; Mammut 2 
• 1024 Budapest, Lövőház u. 1–5. Tel.: 20/256-2561; Árkád • 1106 Budapest, Örs Vezér tér 25. Tel.: 20/256-

2369; Rózsakert • 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74–78. Tel.: 20/358-7659; Pólus Center • 1152 Budapest, 
Szentmihályi út 131. Tel.: 20/3587476; Duna Plaza • 1138 Budapest, Váci út 178. Tel.: 20/981-2482; Campona • 
1222 Budapest, Nagytétényi út 37–45. Tel.: 20/358-8238; Csillag Center • 1035 Budapest, Rákóczi u. 36. Tel.: 
20/358-7333; VIDÉK: Auchan Szigetszentmiklós • 2310 Szigetszentmiklós, Háros út 120. Tel.: 20/358-7610; 

Auchan Dunakeszi • 2120 Dunakeszi, Nádas u. 6. Tel.: 20/661-1944; Miskolc SzinvaPark • 3525 Miskolc, 
Bajcsy Zs. u. 2–6. Tel.: 20/256-2433; Győr Belváros • 9021 Győr, Baross Gábor u. 19. Tel.: 20/358-7518

Részletek: www.marionnaud.hu/loyalty

* A születésnapi duplapontok akkor is járnak, ha születésnapját megelőző, 
valamint az azt követő két naptári napon vásárol nálunk.

AZONNALI 50 PONT
A kártya aktiválásakor új törzsvásárlóink 

kártyáját azonnal feltöltjük 
50 hűségponttal. 

BÁRHOL EURÓPÁBAN 
A kártya egész Európában minden 

Marionnaud Parfümériában érvényes.

EXKLUZÍV A JÁNL ATOK 
Személyre szóló tájékoztatást kap 

újdonságainkról és exkluzív ajánlatainkról.

SZÜLETÉSNAPI DUPL ÁZÁS 
Ha születésnapján vásárol nálunk, 

a vásárlások után járó hűségpontok 
duplája kerül jóváírásra kártyáján. *
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Növényekkel a szépség fokozható.
Növényekkel eltörölhetik az idő jeleit az arcról, formálhatják a testet, és megvédhetik a 
gyermekeket a nap káros hatásaitól... Csodákat tehetnek! De ehhez tudásra, kíváncsiságra 
és a Clarins kutatóinak kitartására van szükség. A tudomány hatalmával megtalálható a 
növényekbe rejtett szépség titka, és felfedezhetők a legtisztább és legértékesebb hatóan-
yagok. Növényekkel még szebbé varázsolhatják a nőket és az egész világot.  
Tény, hogy a Clarins szebbé teszi az életét.

Megbízható francia bőrápolási szakértelem 1954 óta.
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