
TISZTA ARCBŐR
Ne hagyd ki a bőrápolás talán 
egyik legfontosabb lépését!

a nyárral!
Töltődj fel

NYÁRI HAJÁPOLÁS!
Védd a hajad, hiszen ilyenkor 
is rengeteg káros hatás éri!

PIXIMAGAZIN
2019/JÚNIUS

A NYÁR ILLATA  
Ennek a nyárnak is meglesz az illata. 
Mutatunk néhány újdonságot!



1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Nagyon lassan köszöntött be a nyár idén, de igazán 
remélem, hogy a következő két hónap kárpótol 
bennünket és lesz alkalmunk kipróbálni a legjobb 
nyári kozmetikumainkat a legnagyobb melegben. Van 
ugyanis néhány igazán klassz darab ebben a kiadás-
ban, ami pont a nyári bőr- és hajápolásban segít majd. 
Sőt, a kiszerelések is igazán praktikusak, táskabarát 
verziók, így remélem, hogy ilyen formában is ott 
lehetünk veletek majd a nyaraláson. 

Ráadásul csupa új márkával érkeztünk, az egyik ezek 
közül is kifejezetten nagy büszkeség számomra, hiszen 
évek óta nézegetem már a YouTube csatornák legme-
nőbb vloggereinél: ez a Cetaphil ikonikus arctisztítója. 
Itt van még a Revalid, ami szintén összeforrt a célzott és 
hatékony hajápolás fogalmával, valamint a nálunk 
debütáló prémium dezodor a Schmidts. Nem véletlenül 
hagytam a végére a másik ikonikus márkát: ez a 
Glamglow. Az amerikai sztárok kedvenc maszk márkája! 
Lássuk, vajon a Ti kedvencetek is lesz? Nagyon remélem.

Kérlek, vessétek bele magatokat a próbálgatásba, 
ismerkedésbe, és ne feledjétek, a Clinique szuper 
ajánlatát, mert most csak Nektek 25 %-os egyedi 
akcióval kedveskednek!

Legyen csodás nyaratok:

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!

A High Impac t  Ma sc a ra  a  Cl in ique-től 
pontosa n a z t  ny újt ja ,  a mi re  minden nő 

vág y ik :  hos s z abb é s  s z épen  
íve lt  s z empi l l á k at .

A sokolda lú High Impac t  Ma sc a ra 
pi l l a natok a l a t t  d rá ma ia n  

sű r ít i  é s  hos s z abbít ja  a  pi l l á k at ,  
r a g yogóvá va rá z solja  a  tek inte te t .

A l lerg iate s z t te l  v i z sg á lt .

100% i l l a t a nyagmente s .

CLINIQUE 25% kedvezmény
Használd a „pixi19” kedvezménykódot a Clinique webshopon 
és élvezd a 25% kedvezményt minden termékre.
Az ajánlat 2019. július 31-ig érvényes kizárólag online. Egyéb ajánlattal 
nem vonható össze. www.clinique.hu
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ALAPOZD MEG BŐRÖD 
SZÉPSÉGÉT!
Az arcápolás során is kell a jó alap, hiszen hiába a célzott kezelés, a különböző jótékony  
hatóanyagok, ha bőröd nincs kellőképpen előkészítve, akkor a szérumod vagy az arckrémed 
sem tud úgy dolgozni, ahogy kellene. Mi kell ehhez? Kétségtelenül az alapos tisztítás, amely 
fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni... és hééé, van élet a micellás vizeken túl is.

ÉRZÉKENY A BŐRÖD, VAGY A LEHETŐ LEGKÍMÉLETESEBB 
MÓDSZERT KERESED?

Nos, akkor érdemes kifejezetten érzékeny bőrre készített arctisztítót választa-
nod, mely a szükségesnél nem terheli jobban a bőröd és kiegyensúlyozottan 
tartja annak pH értékét. Ez által nem sérül a savköpeny, illetve a védőréteg 
természetes állapota.

Egy szépen előkészített arcbőrön tudnak igazán hatékonyak 
lenni az ápolók, elkerülheted a szennyeződések által okozott 
aknék kialakulását és a sminked is sokkal szebb lesz. Ne 
hagyd ki ezt a lépést az arcápolási rutinodból! 

Próbáld ki a Cetaphil ikonikus arctisztítóját, melyet 
vezető sminkesek, YouTube make-up sztárok és 
beauty bloggerek is rendszeresen használnak. Tapasz-
tald meg Te is az egészséges és tiszta bőr érzését.

Azzal, hogy letörlöd a sminked micellás vízzel, még messze nem vagy kész. Bár ezek  
a termékek valóban rendkívül hatékonyan távolítják el bőrödről a színezett kozmeti-
kumokat, ennél többre van szükség. Fontos, hogy olyan terméket használj, mely a pó-
rusokba hatol és a lehető legmélyebben tisztítja meg bőröd a napi szennyeződésektől. 
Tehát igen, sminklemosás után bizony még van egy kör!

NEM ELÉG A SMINKLEMOSÁS!

ÚGY KELL A BŐRÖDNEK,  
MINT EGY POHÁR VÍZ.
Bőröd alapos és kíméletes tisztításához  
válaszd nyáron is a Cetaphil® tisztító oldatot!

gondoskodás,
Odafigyelés,

hálás bőr

Laboratoires  
GALDERMA,  
Franciaország

Gyártó:

Ewopharma Hungary Kft
Budakeszi út 73/f | 1021 Budapest 
T +36 1 200-4650 | info@ewopharma.hu

Forgalmazza:

*3 évnél fiatalabb gyermekek pelenkával fedett bőrfelületén alkalmazva a termék leöblítést igényel.

Amennyiben kozmetikumunkkal kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük, késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse be:  
pharmacovigilance@ewopharma.hu | A dokumentum lezárásának dátuma: 2019.06.03. EWO/CETAPHIL/2019/07

A bőrgyógyászatilag tesztelt Cetaphil® tisztító oldat alaposan és kíméletesen távolítja el  
a sminket és egyéb szennyeződéseket, miközben nyugtatja, hidratálja és bársonyossá 
teszi még a különösen száraz és érzékeny bőrt is.

Az illat- és szappanmentes összetétel nem irritálja a bőrt, hanem megóvja annak természetes 
védőrétegét, ezért használata problémás és érzékeny bőr tisztítására, bőrgyógyászati 
kezelések utáni bőrápolásra, valamint a babák bőrének lemosására is ajánlott.*

A Cetaphil® termékeket keresd a gyógyszertárakban vagy a www.cetaphil.hu oldalon!
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A TERMÉSZETESSÉG
ÚJ ARCA

csodás illat, frissítő érzés

GONDOLD ÚJRA 
A TERMÉSZETESSÉGET! 

Hisszük, hogy a szépségápolás jövője a hatékony 
növényi és ásványi anyag alapú készítményekben rejlik. 

Nálunk elsőbbséget élveznek a vegán, természetes eredetű összetevők, így 
termékeink kifejlesztésekor olyan innovatív, gondosan válogatott növényi és 
ásványi alapú összetevőket használtunk, amelyek telis-tele vannak a testünk 
számára előnyös anyagokkal. A Schmidt’s stift dezodorok és fogkrémek 
a természetesség erejével hozzák el számodra az igazán frissítő érzést. 

A dezodor állaga összetevőinek köszönhetően különleges! A szódabikar-
bóna vagy magnézium-hidroxid segít a baktériumok okozta kellemetlen 
szagok semlegesítésében. A növényi alapú nyílgyökérpor segít felszívni a 

nedvességet, a shea vaj pedig hidratálni és puhává tenni bőrödet.

A stift használatakor érintsd bőrödhöz pár pillanatig, hogy a termék megpuhuljon, 
majd vékony, egyenletes rétegben vidd fel és élvezd a kirobbanó frissességet. 

Termékeinket keresd hamarosan a Rossmann üzleteiben!

33660_Schmidts_szorolap_03_hirdetes_290x195_v4.indd   1 04/06/2019   09:58
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GLAMGLOW®
SEMMI SEM ÁLLÍTHAT MEG 
ABBAN, HOGY RAGYOGJ!
Nem is olyan régen hangos volt a beauty-éra egy új és csodálatos iszapmaszktól, amire Miley 
Cyrus-tól Emily Ratajkowskin keresztül Drew Barrymore-ig esküdtek a sztárok, ez volt  
a GLAMGLOW® YouthMud. Nos a hírnév egy cseppet sem fakult, sőt! A luxus maszk már-
ka újabb és újabb arcápolókkal lep meg bennünket, és maszkjaik továbbra is az élmezőny-
ben vannak azoknál, akik hisznek a prémium bőrápolásban. Most Te is kipróbálhatod!

Nos, talán attól, hogy viszonylag hamar érkeztek a piacra a csodálatos és jótékony ha-
tásáról ismert iszap összetevővel. Az alapító házaspár ugyanis olyan terméket szeretett 
volna, ami 10 perc alatt sok problémát megold. Így találtak rá a francia tengeri iszapra, 
mely tisztítja a pórusokat anélkül, hogy kiszárítaná a bőrt. No és persze Hollywood is 
segített, hiszen a sztárok egyből rákaptak a dologra. 

A csaknem 10 éves fennállás alatt a termékfejlesztés nem állt meg, a GLAMGLOW®  
márkanév összeforrt a luxus maszkok fogalmával, minden problémára van megoldásuk 
és azóta már más arcápolókat, krémeket, szérumokat is megtalálunk kínálatukban.

MITŐL SZÓLT ILYEN NAGYOT A GLAMGLOW®?

GLAMGLOW BUBBLE SHEET MASZK:

JÓ MÓKA ÉS FELFRISSÜLÉST,

TISZTÍTÁST NYÚJTÓ BŐRÁPOLÁS

Biztosan szereted a gyors, mégis hatékony meg-
oldásokat. A GLAMGLOW® Bubble Sheet oxi-
génnel dúsított mélytisztító arcmaszkja a zöld 
tea kivonat segítségével azonnali ragyogást bizto-
sít, emellett mélyen tisztítja arcbőrödet. Hatását  
3 perc alatt azonnal érezteti, így a zsúfolt hétköz-
napokban is gyorsan és kellemesen alkalmazható!

CSAK TEDD FEL ÉS MÁR ÉRZED IS,  
AHOGY A BUBORÉKOK BIZSERGETIK  
AZ ARCOD! KIHAGYHATATLAN!



98

PURE BY PIXIBOX Signal Long Active Nature Elements Charcoal 
White & Detox – fekete szenes fogkrém
Ez a fogkrém 92%-ban (a termék víztartalmát is beleértve) természetes eredetű összetevő-
ket tartalmaz, segít eltávolítani a foltokat és visszaállítani a fogak természetes fehérségét.

NATURAVERDE BIO DISNEY BAMBI gyengéd 
nedvesített bőrkímélő (baba) törlőkendő
A gyengéd nedvesített törlőkendő alkalmas az érzékeny bőr tisztítására baba-
ápoláskor, vagy felnőttek számára egyaránt. Biogazdálkodásból származó zab 
kivonattal, körömvirággal és kamillával.

Dr. Krém Vadgesztenye 
Forte krém fáradt 
lábakra
A krém alapja a vadgesztenye kivonat,  
melyet optimálisan egészít ki  
a kámfor és a mentol hűsítő hatása.

Love Beauty & Planet Hope 
and Repair Vegán Sampon 
és Hajbalzsam
A kókuszolajat tartalmazó ilang-ilang illatú sampon gyen-
géden eltávolítja hajadról a szennyeződéseket, a balzsam 
táplálja és segít puhává varázsolni a töredezett, sérült hajat.

lavera 3in1 Arctisztító / 
Radír / Maszk bio mentával
Alkalmazható a mindennapos arctisztítási rutin ré-
szeként, vagy gyengéden bemasszírozva arcradírként, 
illetve nedves bőrön 3-5 percig hagyva mélytisztító 
maszkként is.

AROMAX Arcápoló Szérumok
A Beauty Szérum C és E vitaminokat tartalmaz, amik termé-
szetes antioxidánsok, így segítenek megtartani a bőr nedves-
ségtartalmát, megőrizik annak feszes és sima felületét.

Ben&Anna Vanilla-
Orchid deo stift
100% természetes összetevőkből készült 
szódabikarbóna alapú, alumínium-ve-
gyület- és parabénmentes, 100% vegán 
és állatkísérlet-mentes natúr dezodor.

Nézzük, mi volt a májusi PURE by PIXIBOX-ban! Valóban remek natúrkozmetikumo-
kat próbálhattak ki, akik lecsaptak erre a kiadásra, sőt némely terméket szinte a megje-
lenéssel egy időben próbálhattak ki a vásárlók. Ha kedvet kaptál és szereted a természetes 
kozmetikumokat, 2019. szeptemberében kipróbálhatod.
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Calvin Klein Eternity Summer Illatpár 
– 2019-ben újra nyári limitált kiadás 

A meg nem szűnő szeretet jegyében és  
az óceán esszenciájával az ETERNITY  
Summer tovább viszi az ETERNITY alapértékeit 
és megidézi egy messzi tengerparton töltött nap 
kellemes élményét. 
For Women EdP 100 ml - 21.990 Ft
For Men EdT 100 ml - 18.990 Ft

Gucci Flora Emerald 
Gardenia – Limitált Kiadás

Egy igazán kifinomult, zöld virágos 
illatkompozíció, melyet gyümölcsös, 

virágos jegyek jellemeznek, amik 
ragyogó, fás jegyekkel egészülnek ki.

50 ml / 25.590 ft

Lacoste L.12.12 French  
Panache illatpár

a Roland Garros tiszteletére

A Pour Elle női változat egy gyümölcsös-
citrusos illat, míg a férfi Pour Lui egy üde, 

aromás-keleties parfüm.
Women (Pour Elle) Edt 50ml - 19.290 Ft

Men (Pour Lui) Edt 50ml - 18.490 Ft

Nyári illatfelhő

Boss Infinite 

Üdítően friss, mégis karakteres illat, 
amely arra ösztönözi a férfit, hogy 
őrizze meg becsületességét és 
szánjon időt szenvedélyei 
megélésére. 
Edp 50ml – 23.590Ft

Paco Rabanne Invictus és OLYMPÉA Legend 

Invictus Legend: Kezd forrósodni a hangulat. Fémes muskátli, zöldesen 
izzó babér és sós grapefruit. Határozottan kontrasztos aromás 

frissesség, fűszeres izzással. EdT 50 ml - 22.200 Ft

Olympéa Legend: A vanília körülölelő, vibráló energiája. Zamatos 
szilva. Tonkabab, mandulára emlékeztet. Aprólékos részletek, valódi 

gyönyörűség. Lenyűgöző. EdP 50 ml - 26.400 Ft

AZ IKONIKUS BURBERRY
Az 1856-ban alapított, több mint 150 éves múlttal rendelkező Burberry márka a brit 
szigetország ikonja, amely az időtlen eleganciát, a hagyományok tiszteletét testesíti 
meg mind a divat, mind a parfümök világában. A Burberry illatok a divatban ismertté 
vált kifinomultságot tükrözik, klasszikus és ikonikus illatainak designját egytől egyig 
a brit zene és divat inspirálták.

ÚJ EAU DE TOILETTE NŐKNEK
Most itt a Burberry új illata! Az eredeti Eau de Parfum gourmand ismertető jegyei 
megmaradtak, a mostani illatkompozíciót ragyogó szilvavirág illatfelhő lengi körül. 
Nyíló virágok és harmatos szirmok könnyed és pompás harmóniája, amely a virágba 
borult London tavaszi hangulatát idézi meg.

AZ ILLAT
A Burberry Her Blossom Eau de Toilette Francis Kurkdjian kreációja. Az illat 
mandarinnal és rózsaborssal indít, majd a szilvavirág és bazsarózsa illatfelhője 
szabadul fel. A krémes szantálfa és a pézsma melegséggel tölti meg és mélységet 
kölcsönöz a könnyed és gyümölcsös illatnak.

Megvásárolható: Müller – Marionnaud parfümériákban
Burberry Her Blossom EDT 50 ml - 24.590 Ft
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ÉLETTELEN 
HAJ?
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A REVALID® HAJÁPOLÁSI KOZMETIKUMOK  
ÖSSZETEVŐINEK KÖSZÖNHETŐEN
• a haj dúsabbá,
• fényessé,
• selymes tapintásúvá válik a speciális komplex kezelés során.

REVALID® - SVÁJCI HAJREGENERÁLÓ PROGRAM

www.revalid.hu

Amennyiben kozmetikumunkkal kapcsolatosan mellékhatás 
lépne fel, kérjük, késedelem nélkül az alábbi e-mail címen 
jelentse be: pharmacovigilance@ewopharma.hu

Ewopharma Hungary Kft |
Budakeszi ut 73/F | 1021 Budapest
T +36 1 200-4650 | info@ewopharma.hu

Forgalmazza: 
Ewopharma Hungary Kft.
www.ewopharma.hu
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TÖRIK, HULLIK, FAKUL? 
NYÁRON IS ÁPOLD A HAJAD!
Nyáron bizony sokkal több sérüléssel és környezeti hatással kell szembenéznie a hajkoronádnak, 
még akkor is, ha a napsugarak segítségével a jótékony D-vitamin igyekszik a szépsége megtar-
tásában. Sajnos egyedül kevés a vitamin, hiszen az UV sugárzás a színezett hajnak átok, a sós 
tengervíz is kiszárítja a hajszálakat és persze a strandon hirtelen összegumizott nedves haj is jó 
adag sérülést szenved el ilyenkor. Figyelj rá és használj speciális hajápolókat!

HAJÁPOLÓ NAGYÁGYÚ: HAJMASZK 
Amikor hétköznap rohansz és egy gyors hajmosásra van csak időd, már az is nagy telje-
sítmény, ha balzsamot használsz – tudjuk, sajnos mi is így vagyunk vele. Rossz szokás, 
érdemes lenne változtatni ezen. Ugyanis a balzsam használata, szinte kötelező, hogy 
a hajvégeket megfelelően visszatápláljuk a környezeti hatások által okozott roncsolás 
miatt. De az igazi ápolást egy jó hajmaszk jelenti! 

Szakíts rá időt, ilyenkor minimum 10 percig pihenhetsz, miközben a hajszálaidon  
mélyen dolgozik a szupertápláló hajmaszk. Ez a balzsamnál is hatékonyabb, hiszen kon-
centráltabb összetevőkkel rendelkezik. Meglátod, jelentős változást fogsz tapasztalni. 

Most a Revalid kis utazó neszesszerében megtalálod mindazt, amivel a nyaralás során is óv-
hatod, a célzott hajápoló programjukkal – sampon, balzsam, hajmaszk - új életre kelt hajad.

KALAP! 
Nos, egy szép nyári kalap a strandon is jól mutat, az arcbőrödet 
is védi, és természetesen a hajadat, fejbőrödet is elfedheted, így 
azt kevesebb UV sugárzás éri. Csinos leszel a parton, meglátod!




