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Helló napfény!
Ó, az a csodás
micellás víz!
Az érzékeny bőr tisztítása,
és nyári védelme
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Rovatcím

az ön ideális bó´re

aqualia
thermal
érzékeny bó´rre is

ma így érzem magam:

Megújultnak
Ragyogóan szépnek
élettel telinek
dinamikus hidratálás
az arcbó´r üde szépségéért
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Kedves PIXI Barátom!
Biztosan Te is úgy vagy vele, hogy már alig vártad az
első igazi nyári hónapot. Nos, végre itt van, és azonnal el kell kezdeni élvezni! Ha már elővetted a nyári
ruháid, a szandálok és papucsok egymást kergetik
az előszobában, tarts velem, nézzük át együtt, mi
hiányzik a fürdőszoba polcairól.
Kezdjük rögtön az arcápolással, ahol most az érzé
keny bőrűek igényeire koncentrálunk, hiszen nekik
nyáron (is) speciális gondoskodás kell. De elmondjuk
azt is, mire figyeljen mindenki, mert most különösen
fontos a külső-belső gondoskodás.
Minden nyárnak megvan a maga története, az illata,
ami mindig felidéződik majd. Emlékszem, amikor
mindenki a “kék Kenzót” használta, vagy a “Donna
Karan New York” illatot. Még most is az orromban
van az illat, és azóta szinte minden nyárhoz kötődik
valami más, még akkor is, ha azóta saját kedvenceim
vannak. Illatfelhő rovatunkban megmutatjuk, ennek
a nyárnak mik lehetnek a legnagyobb slágerei.
Ne feledd, most mindent lehet, színezz bátran, mert
színesen minden vidámabb!
Köszönöm, hogy mellettünk döntöttél és most kezedben tartod az új PIXIBOXOT, dőlj hátra, próbálgass
kedvedre és lapozd tovább
a PIXIMAGAZINT!
Sok szeretettel,
Beáta
http://pixibox.hu • Facebook facebook.com/PIXIBOX • Instagram pixiboxhu

• Pinterest pinterest.com/pixibox/ • YouTube youtube.com/pixibox
Kiadja: Horváth és Társa Bt. • Felelős kiadó: Horváth Beáta • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34., •
info@pixibox.hu • Fotóanyag: Képügynökségek, nevek kérésre a kiadóban • Nyomdai előkészítés: wow Stúdió Kft. •
Nyomás: Pethő Nyomda Kft. • Jelen kiadványban közzétett információk, szövegtartalmak a szerzői jog védelme alá tartoznak,
a kiadó az esetlegesen előforduló nyomdahibákért felelősséget nem vállal! • Horváth és Társa Bt., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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PIXI Tippek

Az én nyaram

az én bőröm
Az érzékeny bőr nyári védelme egy
igazán neves szakértőtől, a La RochePosay-től
Amikor úgy érzed, végre napfürdőzhetsz, süttetheted
arcod, nem biztos, hogy eszedbe jut: bizony az első
sugarak megjelenésétől kezdve igen fontos a napvédő
használata. Miért? Nos, mert az erős napfény, vagy
a naphoz kevéssé szokott bőr idő előtti öregedését
okozhatja, előbukkanhatnak a szeplők, a pigmentfoltok,
a leégésről nem is beszélve. A védőpajzs – legyen
az bármilyen UV védő formájában is – igen fontos,
hát még azoknak, akiknek érzékeny bőrük van.

LA ROCHE-POSAY
ANTHELIOS XL
Ultra könnyű napvédő fluid SPF 50+
50 ml – 4 999 Ft

Nagyon magas védelem a
hosszú hullámú UVA-su
garak ellen is. Arcra és az
extrém napsugárzásnak
kitett dekoltázsra. A cink
+ perlit + szilikátok kombinációnak köszönhetően
azonnal felszívódik. Nem
hagy fehér nyomot a bőrön, nem zsíros, nem ragad. Férfiaknak is kiváló.
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Védekezz és ápolj!
A La Roche-Posay teljes körű védelmet és extra gondoskodást nyújt az érzékeny bőrűeknek, akiknek
kiemelten fontos, hogy a termékek összetevői ne okozzanak további lehetséges irritációt. Nézzük,
milyen tippeket adhatunk mi erre hívjuk fel a figyelmed:

1
2
3
4
5

Kifejezetten érzékeny bőrre kifejlesztett
napvédőt válassz, lehetőleg a legmagasabb
faktorszámmal és ne sajnáld a mennyiséget!
A termálvíz kívül-belül jótékonyan hat: hidratál, puhítja a bőrt
és ásványi anyagainak köszönhetően táplál, ami a napsütéses időszakban nélkülözhetetlen. Használj termálvizes készítményeket!
Ne csak arcod, de a dekoltázsod is krémezd be napvédővel és ne feledd 2 óránként ismételni. A napallergia
nagyobb eséllyel fordul elő az érzékeny bőrűeknél.
Ha gyógyszert szedsz, olvasd el a tájékoztatót, nem okoz-e
fényérzékenységet. Ha ilyen figyelmeztetést látsz, mindenképpen legyen a táskádban fényvédő krém és használd is!
Védd magad belülről, hiszen a bőr állapotát a szervezet belső állapota is befolyásolja. Az érzékeny bőr legjobb barátai az antioxidánsok,
mint a C és E vitamin. Fogyassz sok gyümölcsöt, zöld és fehér teát!
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Arcápolás

M i, P ixi
lányok

Ó, az a csodás
micellás víz!
Már számtalan helyen olvastuk, hogy a micellás vizek a legjobb
tisztítók. Aztán közösen tűnődtünk azon itt az irodában, vajon
mi is az a micella? Utánajártunk, mert most ez a Szent Grál,
ha arctisztításról van szó, de vajon tudod hogyan működik,
és miért jó neked?
Az első micellás vizeket kifejezetten az érzékeny bőrűekre gondolva fejlesztették ki a kozmetikai cégek. Azóta is tartja magát az az általános vélekedés, hogy ez a tisztító nem okoz allergiát. Mi azonban óvatosságra intünk benneteket: mivel már
a legtöbb márkának van micellás tisztító vize, mégis ha valóban
érzékeny a bőröd, válassz olyan cégtől, akik az érzékeny bőr specialistái. Ilyen a La Roche-Posay.
A micellás víz alapvetően egy lépésben tisztít, tonizál és hidratál is, és ettől máris az egyik legjobb barátunk. Éjszaka egy-egy
buli után már senkinek nincs kedve az arctisztítással bíbelődni,
pedig a smink eltávolítása nagyon fontos. Ilyenkor jól jön,
ha ott a polcon a micellás víz!
A micella olyan gömbalakú molekula halmaz, amely képes
felbontani a szennyeződéseket a bőrön. Különösen hatékony
a zsíros összetételű sminkekkel szemben, hiszen a zsírt magába
zárja és ezzel valóban megkönnyíti az eltávolítást. A szennyeződést ezek a részecskék szinte körülveszik, így nem viszik tovább
a bőrön, nem kenik el. Ez által csökkenti az irritációt, hiszen
úgy dolgozik, hogy nem a bőrre, hanem a szennyeződésre koncentrál. (Forrás: Wikipedia)
Tehát meg kell állapítanunk: a micellás víz nem véletlenül futott be ekkora karriert. Érzékeny bőrre mi már kipróbáltuk
és bevált. Most rajtad a sor!

FIZIOLÓGIÁS MICELLÁS ARCTISZTÍTÓ
Kíméletes sminklemosó érzékeny bőrre.
Fenntartja a bőr fiziológiás egyensúlyát kíméletesen eltávolítja a sminket az érzékeny bőrről.
Nem komedogén. La Roche-Posay termálvízet tartalmaz, fiziológiás pH értékű, szappanmentes,
alkoholmentes, színezékmentes, paraben-mentes.
200 ml – 3 199 Ft / 400 ml - 4 299 Ft - Újdonság, hogy végre nagy kiszerelésben is elérhető.
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Ezt tedd fel a polcra!
La Roche-Posay Hydreane BB krém
40 ml – 3 999 Ft

Nyáron senki nem szereti a nehéz alapozót, viszont
az egységes bőrtónusról sem szeretünk lemondani,
ezért a legjobb megoldás a BB krém. Egy lépésben
hidratálja, nyugtatja és védi a bőrt.
Omorovicza Gold Hydralifting
Mask – 40 500 ft
Ez a bársonyos, rózsa illatú maszk azonnali feszesítő hatást biztosít és hosszantartóan hidratálja
a bőrt, elhalványítja a finom mimikai ráncokat.
Omorovicza Szalon, VI., Bp., Andrássy út 2.
www.omorovicza.com
Estée Lauder Clear Difference Advanced Blemish Serum – 29 500 Ft (50 ml)
A hármas hatású bőrtisztító technológia megtöri
a pattanások ciklusát, finomítja és nyugtatja
a bőrt, szabályozza a faggyútermelést és csökkenti
a pórusok látható méretét.
VICHY Aqualia Thermal termékcsalád –

Aqualia Thermal nappali arckrém Light / Rich
– 50 ml 5 299 Ft - Aqualia Thermal szérum –
30 ml és 6 999 Ft

Megnyitja a sejtek közti átjárókat, vízmegtartó
összetevőinek segítségével lehetővé teszi a víz
áramlását az arcbőr minden területén.
LANCOME Visionnaire Advanced
Multi-Correcting Krém – 15 ml 23 900 Ft
A Visionnaire szérum után itt a krém változat, egyesített hatás a ráncokra, a ragyogásra és a teltségre
egyaránt.
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PIXI kedvenc

Csillog, mint a kristály
könnyed, akár a fény.

A Cristalliste megsúgja a tündöklő haj titkát.

A sugárzóan tündöklő, fiatal haj könnyed ápolása
A Cristalliste megsúgja a tündöklő haj titkát.
A fiatal nők mindig is nagy hangsúlyt fektettek hajuk ápolására, szépségük
szimbólumává vált a gyönyörű, csillogó haj. A Kérastase az ő igényeiket szeretné
kielégíteni a Cristalliste termékcsaláddal. A Cristalliste termékek ultrakönnyű
állaguknak köszönhetően gyengéd ápolást nyújtanak a hajnak, selymes tapintást
és kristályfényű csillogást biztosítva számára.

Bemutatjuk a Cristalliste termékcsalád tagjait:

BAIN CRISTAL
Kristályfény hajfürdő fiatal hajra. Ultrakönnyű hajfürdő, mely tartósan tiszta érzést biztosít
a fejbőr számára. Növényi kivonatot tartalmazó formulájának köszönhetően meggátolja
a matt hatás kialakulását és csillogóvá teszi a hajat.
Szilikon-, parabén- és színezékmentes.
Használata: Lágyan masszírozza be a nedves hajba, majd alaposan öblítse ki, végül ismételje
meg a műveletet.
Kizárólag Kérastase Tanácsadó Fodrásznál elérhető termék.
Ajánlott maximális bruttó fogyasztói ár: 4.450 Ft

LAIT CRISTAL
Kristályfény hajápoló tej fiatal hajra. Ultrakönnyű állaga ideális ápolást nyújt a hajnak minden
nap. Kiemeli a haj természetes csillogását, miközben selymes tapintást biztosít és
megkönnyíti kifésülését.
Használata: 1-2 mogyorónyi mennyiséget vigyen fel tincsenként a megmosott,
törülközőszáraz haj teljes hosszára és a hajvégekre. Finoman masszírozza a hajba, hagyja
2-3 percig hatni, majd alaposan öblítse ki.
Kizárólag Kérastase Tanácsadó Fodrásznál elérhető termék.
Ajánlott maximális bruttó fogyasztói ár: 6.800 Ft
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MASQUE CRISTAL
Kristályfény hajápoló pakolás fiatal hajra. Ultrakönnyű állaga ideális ápolást és védelmet
nyújt a hajnak. Kiemeli a haj természetes csillogását, miközben selymes tapintást
biztosít és megkönnyíti kifésülését.
Használata: 1-2 mogyorónyi mennyiséget vigyen fel tincsenként a megmosott,
törülköző száraz haj teljes hosszára és hajvégekre. Finoman masszírozza a hajba, hagyja
3-5 percig hatni, majd alaposan öblítse ki.
Kizárólag Kérastase Tanácsadó Fodrásznál elérhető termék.
Ajánlott maximális bruttó fogyasztói ár: 8.500Ft

CRISTAL SCULPT
Kettős kristályfény szérum fiatal hajra. Ultrakönnyű állaga ideális ápolást és védelmet nyújt a
hajnak és a hajvégeknek. Kiemeli a haj természetes csillogását, miközben selymes
tapintást biztosít.
Megkönnyíti a kifésülést és ideális hajszárítást megelőzően.
Használata: Nyomja meg középen az adagoló fejet egyenlő mennyiséget juttatva ezzel
a két komponensből a tenyérbe. Keverje össze a két textúrát felvitel előtt és alkalmazza
a nedves hajhosszra és hajvégekre hajszárítás előtt.
Kizárólag Kérastase Tanácsadó Fodrásznál elérhető termék.
Ajánlott maximális bruttó fogyasztói ár: 8.500 Ft

LUMIÉRE LIQUID
Kristályfény esszencia fiatal hajra. Ultrakönnyű formulája szikrázóan csillogóvá és puhává
varázsolja a hajat.
Hajszárítás után utolsó lépésként használva hihetetlen fényt ad a hajnak.
Használata: 1-2 nyomásnyi mennyiséget vigyen a törölközőszáraz vagy száraz hajra.
NEM KIÖBLÍTENDŐ! Szokásos módon formázza haját.
Kizárólag Kérastase Tanácsadó Fodrásznál elérhető termék.
Ajánlott maximális bruttó fogyasztói ár: 6.800 Ft

Az első Cristalliste élményem
A Bain Cristal kristályfény hajfürdő fejbőr kiegyensúlyozó összetevői intenzív habbal küzdenek az idő előtti
zsírosodás ellen, így tiszta érzetet biztosítanak a fejbőrön. Növényi kivonatot tartalmazó formulájának
köszönhetően meggátolja a matt hatás kialakulását és csillogóvá teszi a hajat.
Színezék- parabén- és szilikonmentes, ezzel is eleget téve a fiatal nők környezettudatos elvárásainak.
A Lait Cristal kristályfény hajápoló tej kizárólag a dehidratált, érzékeny zónákon fejti ki hatását. Kiegészíti
a hajfelszín egyenetlenségeit, ezáltal ideális ápolást nyújt a kiszáradásra hajlamos hajnak. Kiemeli a haj természetes
csillogását, miközben selymes tapintást biztosít és megkönnyíti a haj kifésülését.
A Masque Cristal kristályfény pakolás védelmet nyújt a hajnak anélkül, hogy elnehezítené. Vékony védőréteget
képez a hajszálon, így óvja a hajat a hajszárítás során. Főleg hőhatású hajformázók használatakor ajánlott a
pakolás és a Cristal Sculpt fényszérum együttes használata.
A Cristal Sculpt kettős kristályfény szérum ultrakönnyű állaga a hajhossz és hajvég védelmét látja el, és extra
fényt ad a hajszálaknak. Véd a hő káros hatásaitól, ezért hajszárítás, hajvasalás, göndörítés előtt ideális.
A Lumière Liquide kristályfény esszencia koncentráltan tartalmaz aminosavakat és vitaminokat, ezáltal
természetes védőréteget von a hajszál köré, így óvja meg a kiszáradástól. Ultrakönnyű formulája szikrázóan
csillogóvá és puhává varázsolja a hajat, tökéletes utolsó lépése a haj formázásának.
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Smink

Ragyogj a bronz
árnyalataival!
M i, P ix i
lányok
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Mire van szükséged nyáron egy lélegzetelállító sminkhez? Napfényre,
por formájában. Igen, ez a bronzosító! Legyen az matt, csillámos,
selyemfényű, biztos lehetsz benne, hogy csodás tónust és ragyogást ad majd. A bronzosító további előnye, hogy míg nyáron kiemeli
a barnaságod, és elég hozzá egy BB krém is a téli, nehezebb alapozó
helyett; egész évben használhatod, hiszen kontúrozáshoz is remek. Íme
az idei év legszebb bronzos kiadásai , amit mi PIXI lányok a legjobban
ajánlunk: paletták, kompaktok arcra, ajakra, színek körmökre. A napfény legyen veled...meg a bronzosítód!
ess

d
God

Esté
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BeYu Color Touch Lip BIGGIE

BeYu Sun Powder
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Az új női illat
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A nyár illata
Ó, azok a perzselő nyári napok, a forró éjszakák. Csupa-csupa élmény, érzés, emlék!
Vajon Neked mi lesz az év legemlékezetesebb illata? Íme, a mi kedvenceink!
Dolce&Gabbana Light Blue

Escada Born in Paradise

Escape To Panarea és

A Born in Paradise exotikus illatok mámoros koktélja, időben érkezve a forró nyári
napokra és kellemes estékre. Ínycsiklan
dozó, gyümölcsös illat,
mintha a trópusokon
nyaralnál.

Discover Vulcano
Csábító és átható illatok. Az édes, mégis friss
fás-pézsmás Escape to Panarea nőknek és
a fás-ciprusos Discover Vulcano
férfiaknak készült.
Escape to Panarea

50 ml: 19 490 Ft

50 ml: 22 800 Ft
Discover Vulcano
40 ml: 16 200 Ft

Estée Lauder Bronze Goddess
Eau Fraiche SkinScent
A kollekció központi eleme a fényűző
és bódító alapanyagokból kevert, csábító
Eau Fraiche SkinScent. A napfényes
strandokra emlékeztető egzotikus illat
krémes szívét a perzselő nyári
nap melegét idéző, aranyló
ámbra alkotja.
Meghatározó
illatélménye
lehet a nyárnak.

Prada Candy Florale
Az elbűvölő modernitás és a vintage elegancia kombinációja. Candy kacér játékra
hív minket, ahol az érzékiség a tetőfokára
hág. Virágok ezrei veszik
körül, élvezi a lágy
szirmok tapintását.
50 ml: 22 110 Ft

100 ml: 18 200 Ft
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PIXI Trend

pixi trend

Ezen az oldalon szerkesztőségünk kedvenceit,
most felfedezett újdonságokat láthattok, tehát
mindazt, amit jószívvel ajánlunk nektek is.
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eManufaktúra - természetes alapanyagú
juhtejes szappanok

Nailland - China Glaze,
Models Own, Zoya,
A-England, Barry M

Idén nyáron felejtsd el
a száraz bőrt!

– csak, hogy a legmenőbb
márkákat említsük a kínálatból.
Ha személyesen keresed fel
a Nailland pultját akár az Árkád
üzletházban, szinte biztos, hogy
nem tudsz üres kézzel távozni.
A kínálat pedig akkora,
hogy csak akkor vedd az utad
feléjük, ha van időd böngészni. Erre mondják: a bőség
zavara. Ha otthonról, kényelmesen válogatnál, keresd fel
webshopjukat: nailland.hu
A China Glaze évente több,
a legújabb trendeket követő
limitált kollekció kiadásával
garantálják, hogy mindenki ki
tudja fejezni körmeivel a saját
stílusát. Termékeikben megtalálható egyedi összetevővel,
a kaolinnal törekednek arra,
hogy a körmök erősebbé
és hosszabbá, a körömágy
ápoltabbá, a körömlakk pedig
tartósabbá váljon.

OLAY Complete Care

1 2
3

Az eManufaktúra természetes
alapanyagú juhtejes szappanok
juhtej és lanolin tartalmának
köszönhetően bőröd tökéletesen hidratált lesz, hosszan
megőrzi nedvességtartalmát
és selymesen puhává válik.
A szappanokban található
növényi olajok, illóolajok
és kivonatok extra táplálást
és gondoskodást nyújtanak,
segítenek megőrizni bőröd
fiatalságát, rugalmasságát.
Vásárolj 2014. június 30-ig
webshopunkban, így 10%
kedvezményben részesülsz.
A megrendelés leadásakor
használd a PIXITREND kódot.
A kedvezmény Zöld Hétfő
napok kivételével bármikor
és még az akciós termékekre
is felhasználható.
www.emanufaktura.hu
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Az OLAY régi márkanév,
talán mindannyian ismeritek.
Mi viszont most fedeztük fel
e két egyszerű és nagyszerű
arcápolóját a Complete Care-t,
amely nálunk leginkább
sminkelés előtt válik be:
habkönnyű, gyorsan beszívódik
és még a káros UV sugarak
ellen is 15-ös faktorral véd.
Kifejezetten hidratáló és
tápláló E-, B3-vitaminokkal
és B5-provitaminnal kényezteti
a bőrt. Elérhető normál/
száraz bőrre és érzékeny bőrre
egyaránt. Próbáljátok ki Ti is!
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A képen látható nyeremények illusztrációk!
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* RAJTA VAGY A LISTÁN?

AZ ÚJ NŐI ILLAT
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