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Kedves Pixi Barátok!
Az a helyzet, hogy már-már dühös vagyok, hiszen
a május azt az érzést keltette bennem „no, megint
olyan nyarunk lesz, hogy hétvégére állandósul
a rosszidő‟. Ugye nem? Mert én már nagyon vártam
a nyarat (annak ellenére, hogy igen messze vagyok
a hőn áhított „bikini testtől”...).
A legújabb PIXIBOX is igyekezett nyárias lenni,
és veled együtt készülni a nyaralásra. A magazin
hasábjain persze megtalálod az elmaradhatatlan
„napozós” cikket, mert a bőr védelmét nem lehet
elégszer hangsúlyozni. De természetesen, ha tovább
lapozol gazdagabb leszel majd egy-két nyári tippel,
tanáccsal amit bevethetsz majd a sminkelés,
bőrápolás során.
Szóval, ajánlom az időjósoknak, hogy felhők
ne nagyon kerüljenek az időjárásjelentésükbe,
és a „legmagasabb hőmérséklet” résznél a 25 C
̊ fok
feletti értékek legyenek a nyerők. Hahó, tessék
már észrevenni, hogy nyár van!
Sok szeretettel,
Beáta

http://pixibox.hu • Facebook facebook.com/PIXIBOX • Instagram pixiboxhu

További információ:

www.voslauer.hu

˝
Promóció idotartama:
2015.05.01.-2015.07.31.

• Pinterest pinterest.com/pixibox/ • YouTube youtube.com/pixibox
Kiadja: Horváth és Társa Bt. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34. • info@pixibox.hu • Fotóanyag: Képügy
nökségek, 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 fele
lősséget nem vállal! • E kiadásban közreműködött: Takács Nikolett • Horváth és Társa Bt., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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PIXI Tippek

PIXI Tippek

Az arc napvédelme

Napozás után…

Édesen, lágyan simogató érzés, lelki megnyugvás, feltöltődés. Néha egy kis napsugár
jobban esik mint egy falat csoki. De sajnos előbbi tud ám sokkal károsabb is lenni.
Az UV sugárzástól ráncosak lehetünk előjönnek a bőrhibák és persze a pigmentfoltok
is. Lehet, hogy egészségesebbnek tűnünk, mert barnább az arcunk, de
sajnos ezzel többet ártunk, mint használunk. Már most, az első sugaraknál használjunk megfelelő napdvédelmet. Vagy a hidratálónk vagy
az alapozónk vagy mindkettő legyen magas faktorszámú. Hidd el, így
is kap egy kis színt a pofid, ellenben, nem leszel ideje korán ráncos.

Napozás után elengedhetetlen a hidratálás. Belül és kívül is,
ezért egy kis flakon víz mindig legyen a táskádban. Bőröd pedig krémekkel hidratáld, tonizáld, éjszakára érdemes vitaminos
arcápolókat használni most a gazdagabb krémeket is gyorsan
beszívja majd a bőröd. Pihentesd, kerüld a nehéz alapozókat,
hiszen napozás után úgyis sugárzó lesz az arcod. A testápolást is gondosan végezd: legyen egy szuperhidratáló tusfürdőd
és egy igazán könnyű, de annál tartósabb hidratálást biztosító
ápoló krémed.

URIAGE BARIÉSUN FÉNYVÉDŐ ARCKRÉM
SPF30/UVA ULTRA 50 ml
Termálvíz alapú fényvédő arckrém érzékeny bőrre különleges sejtvédelemmel. Magas fotostabilitása, széles spektrumú UVA-UVB szűrőrendszere, antioxidáns C + E vitamin és Aquaspongin® tartalma az
Uriage termálvízzel kombinálva sejtszintű védelmet nyújt a nap károsító hatásaival, a napsugárzás hatására keletkező szabadgyökökkel
és kiszáradással szemben, mindezt szigorúan válogatott és ellenőrzött,
magasan tolerált szűrőkkel.

Az érzékeny bőröd ilyenkor a legkevésbé irritatív termékekre
vágyik, nekünk ez a kedvencünk:
URIAGE SURGRAS LIQUIDE DERMATOLOGIQUE
TUSFÜRDŐ 50 ml
Termálvíz alapú kímélő, hidratáló tusfürdő érzékeny bőrre.
Hidratáló és tápláló összetétele megelőzi a bőr kiszáradását és
segít megőrizni a bőr természetes hidrolipid rétegét.

Vízálló • Paraben- és alkoholmentes, hipoallergén
• Könnyű, láthatatlan textúra, enyhe illat.

Mit jelent a faktorszám?
Felnőttként átlagosan 20 percet lehetünk a napon leégés nélkül. A fényvédő faktorszám azt adja meg, hogy mennyi idővel
tovább sütkérezhetünk anélkül, hogy pirosak legyünk, mint a
pecsenye. Egy képlet segítségével te is könnyedén kiszámolhatod ezt az
időt. A bőr saját védelme mellett napozással tölthető idő szorozva x a használt
naptej faktorszáma = az a maximális idő, amit naponta a napon tölthetsz
anélkül, hogy leégnél. Íme egy példa segítségként: Ha 15-ös faktorszámú
naptejet használsz, és felnőttként 20 percet lehetsz napon büntetlenül,
az 15 x 20 perc, vagyis 300 perc. Ennyi, egy perccel sem több.

A leégés később bosszulja meg magát
Ha már megvan a baj és leégtünk, nagyon fontos a bőr hűtése, a bő folyadékbevitel. A kisebb, enyhébb napégésre semleges, hűsítő vizes rázókeverékek,
vizes bázisú kortikoszteroid krémek a legjobbak és a többszöri hideg folyóvizes hűtés. Ne használjunk ilyenkor zsíros, tapadós krémeket, a házipatikákban előforduló gyógynövény készítmények
sem javasoltak. A bőrpírral járó napégés néhány nap alatt
gyógyul. Igaz a hámlást, nem ússzúk meg.
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bőrápolás

Szépség
az Édenkertből
Megismernéd a Csendes-óceán életstílusát? Élveznéd az érintetlen természetet, a friss természetes hozzávalókkal készült termékeket? Akkor vesd bele magad a Pure Fiji világába!
Ezek az egyedülálló termékeket a szépség, a jó közérzet és az egészség időtlen receptjét
kínálják. A titok a dióban rejlik.
Több mint ezer év telt el, mióta a szigetlakók nyitott kenuikon keresztülhajózták az óceánt.
A csillagok, a szél és a meleg áramlatok segítségével akkoriban egyik szigetről a másikra utaztak.
Még régebben, a Csendes-óceáni szigetek benépesítése előtt ezek a meleg tengeri áramlatok
ugyanígy szállították az egzotikus dió „flottákat”, melyeket a tenger a szigetek homokos partjaira mosott ki. A szigetlakók nemsokára felfedezték e diók egyedülálló tulajdonságait, és a bőr
és haj tisztítására, lágyabbá tételére és védelmére kezdték el használni őket.
A Pure Fiji társaság megtartotta az ősi tradíciók legjobbjait, ötvözve őket a természetes testápolás jelenlegi ismereteivel. A meleg áramlatok által a szigetekre hozott egzotikus diókból sajtolt
olaj, és az egzotikus trópusi flóra az óceán ajándéka. A cukornád, a papaja, az ananász, a golgotavirág és a zöld kókusz
leszedése és feldolgozása között, a hatóanyaguk megtartása érdekében csak néhány óra telik el.
Az egzotikus diók (kókusz, tamanu, kukui és makadámdió), amelyeket a gyógyító és kozmetikai
hatásuk miatt nagyra értékelnek, segítik a bőr
tökéletes táplálását, hidratálását és védelmét.
A mélytengeri növények biztosítják, a bőr napsugárzás okozta károsodás elleni védelmét,
és a tengeri hullámverés közelében növő, különleges, Ngi fű segíti a hidratálást és a bőr
selymessé tételét. Ez tehát a tisztán természetes,
a Föld és a Tenger ajándékaiból származó termékek segítségével végzett hatékony testápolási
receptjük titka.

bőrápolás

A Csendes-óceán partjainál ősidők óta használnak
növényi hatóanyagokat, a víz, só, napsugárzás által erősen
igénybevett bőr ápolására, gyógyítására. A Fiji-szigeteken
őshonos növények, gyümölcsök minden jótékony hatását
felhasználják a bőrápolásban, és ezáltal a PURE FIJI szakértője a gyönyörű nyári bőrnek..
TESTÁPOLÓ VAJ
Ez az intenzíven hidratáló krém gyorsan életre kelti a nagyon száraz bőrt is. Az egzotikus diókivonat egyedi keveréke mélyen hidratálja és táplálja a bőrt. A szójaprotein tartalma elindítja a bőrfeszesítési folyamatot,
így csökkentve a finom ráncok megjelenését, míg a golgotavirág nyugtatja az igénybevett bőrt.

TIPP Használd a testápoló vajat a lábra és a kézre, és zokni/kesztyű használatával hagyd hatni
egy éjszakán át! Reggelre a bőröd gyönyörűen puha és hidratált lesz. Ezt követően használhatod
a Pure Fiji tusfürdőt vagy testradírt.
KÓKUSZOS – CUKROS BŐRRADÍR
A friss cukornád kristályok eltávolítják az elhalt hámsejteket, megtisztítják, és kinyitják a pórusokat. A cukornád ezen kívül természetes alfa-hydroxi (avagy AHA) savat is tartalmaz, mely
a bőrt fiatalabbá teszi. A hidegen sajtolt szűz kókuszolaj és az egzotikus diókivonat mélyen
hidratálja és táplálja a bőrt.

TIPP Az univerzális hámlasztó termék a manikűrnél és a pedikűrnél is használható. Amen�nyiben sugárzóan fiatal bőrt szeretnénk elérni, használjuk a cukros bőrradírt kétszer hetente –
az egész testre.
Keresd a PURE FIJI termékeket a purefiji.hu weboldalon!
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PIXI kedvenc
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PIXI kedvenc

TOP COLOR

10 perces szalonszolgáltatás,
amely garantálja, hogy haja

HÉTEN
ÁT MEGŐRZI

RAGYOGÓ SZÍNÉT
Kérje a TOP COLOR
szolgáltatást a hajfestése napján.

ÁLMAI FRIZURÁJA
KÖZELEBB MINT GONDOLNÁ

A ragyogó hajszín a 3 lépésből álló szalonszolgáltatás (PowerdoseColor, AOX, Cristalceutic pakolás, Cristalceutic szérum) hajfestés napján
tőrténő igénybe vételét kővetően akár 6 héten át garantált.
SZAKÉRTŐK ÁLTAL TESZTELVE tőbb mint 150 professzionális fodrász által, tőbb mint 600-féle árnyalaton és valamennyi hajtípuson tesztelve.
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Látogasson el weboldalunkra:

WWW.SALON-EXPERT.HU
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A szépséghez vezető út
rövidebb mint gondolná,
sokszor csak egy jó tanácsra van szükség

BIZTOS BENNE,

HOGY JÓ KEZEKBEN VAN?
Találja meg velünk szakértő fodrászát:
WWW.SALONEXPERT.HU
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Smink

„Mindennapi
hordhatóság‟
Ez lehetne az idei nyári sminktrend jelmondata. Hiába
fülledt az idő, sminkelni akkor is jó, nézzük át mi a divat!
Az idei trendben a szempilla festésénél nincs olyan, hogy
túl sok, vagy túl vad. Dúsítani, göndöríteni, turbózni!
Szemhéjad lehet levendula, ami finom és elegáns, vagy
kék és zöld árnyalatú, alkalmakon pedig hódít az arany.
Ha épp úgy érzed túl meleg az idő odakint, elég csak
egy kis vízálló spirál és már indulhatsz is!

Gabi, a Kell a Púder alapítója,
sminkes ellátott bennünket néhány
apró tanáccsal a könnyed nyári
sminkhez, íme:

A rúzsok tekintetében még mindig csúcson csücsül a piros. A trónra azonban már pályázik a cseresznye és a pink árnyalat is. Vigyázz, ha erős rúzst használsz, csínján bánj a szemfestéssel! Néha a melegben jobb inkább csak ajakfestést választani, hiszen az a szemfestékkel ellentétben nem „olvad le” rólunk és bármikor könnyedén újra felvihetjük ajkainkra.
A „no make up” make up továbbra is hódít. Elég egy BB krém, föld
színek a szemekre, illetve egy áttetsző ajakápoló vagy szájfény.
A tisztítás bár unalomig ismételt dolog, ha sminkről van szó, mégis
nagyon fontos! Egy jó arctisztító kell a fürdőszoba polcára, ami persze mi más lehetne, mint egy micellás víz!
Napközben por, smink, izzadság és egyéb szennyeződések terhelik
a bőrt, ezért néha úgy érezhetjük, mintha maszkot viselnénk. A tisztítás elősegíti a természetes regenerációs folyamatot, és optimálisan
előkészíti a bőrt a további ápolásra.
Ezért jobb, ha buli után fáradtan is nekilátsz! El tudod képzelni, men�nyi szennyeződés lehet az arcodon? Brrrr.... tessék szépen tisztítani!
Eucerin® DermatoCLEAN - 3 az 1-ben Micellás
arclemosó
Kényelmes használatot biztosít, mivel egy lépésben távolítja el a bőrről a szennyeződéseket, a szem környékéről a sminket, és egyben
tonizál is. A bőr tiszta, friss és ragyogó lesz. Nem kell leöblíteni és a
kontaktlencsét viselők is bátran használhatják!

Arctisztítás és fényvédô használata után mindenképpen ásványi
alapozót használj, ugyanis ennek az alapozónak az összetevôi teljes
mértékben bôrbarátok. Így a bôr nem akarja majd ledobni, nem
kezd el faggyút termelni. Nyári smink elengedhetetlen kellékei
a pirosítás és a bronzosítás, de vigyázz, a kevesebb több! Ha bron
zosítót használsz, akkor mindenképpen készíts alá egy matt árnyékot,
így sokkal jobban érvényesülni fog a térhatás. Használhatunk
egyszerre pirosítót és bronzosítót? A válasz igen! Ebben az esetben
viszont csak az almácskára tegyetek fel egy leheletnyi természetes
(barackos-korallos) pírt. Az eredmény tökéletes napcsókolta orcák.

Tuti tipp
A bronzosítót egy nagy puha ecsettel
használhatod a homlok két oldalán,
az orrhátra is csempészhetsz belôle
egy picit, így az egész arc életteli lesz.
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A bársonyos szirmok
érintése

3 újítás
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2
3

Tökéletesítés, hidratálás és korrigálás.
Szenvedélyünk a természetes bőrápolás, ezért a L’OCCITANE innovatív,
mindenféle bőrtípuson hatékony bőrtökéletesítő termékcsaládot alkotott:
ez a Bőrtökéletesítő Peónia.
E bőrtökéletesítő termékcsalád fő aktív összetevője a természetes növényi cukrokban hihetetlenül gazdag,
szabadalmaztatott* peóniakivonat. A termékek azonnal látható, hosszan tartó hatását a L’OCCITANE
Laboratóriumaiban előállított Bőrtökéletesítő Peónia Komplex biztosítja. A hatás? A bőr hidratálása,
az egyenetlen bőrfelület korrigálása, a pórusok és finom ráncok kezelése, valamint az arcbőr erősítése.

Természetes eredetű
BŐRTÖKÉLETESÍTŐ
ÖSSZETEVŐK
Peóniakivonat

Segít a bőrtextúra egyenetlen
ségeinek eltűntetésében.

Hialuronsav

Hidratáló hatású.

Vadgesztenye-kivonat
Friss ragyogást kölcsönöz
a bőrnek, enyhíti az arcbőr
tökéletlenségeit.

Ásványalapú pigmentek
és interferenciás
gyöngyházfény-adalék
Fényvisszaverő hatásúak,
és bármelyik bőrtónushoz
alkalmazkodnak.

Természetes púderporok
Azonnali simító hatást kínálnak;
a bőregyenletesebbnek látszik
és érződik.

1.

felfedezés – Bőrtökéletesítő aktív összetevők
A L’OCCITANE Laboratórium újítása: a bőrtökéletesítő aktív
összetevők e kombinációja a bőrsejteken hatva javítja a bőrfelszín
minőségét, rugalmasabbá, tápláltabbá teszi azt, és természetes
ragyogását is növeli. A hatás azonnali, és a termék alkalmazása
során végig megfigyelhető.

2.

felfedezés – „Intelligens” természetes textúrajavító hatóanyag**
A L’OCCITANE kutatói által kifejlesztett, szabadalmaztatott*,
100%-ban természetes, „intelligens” textúrajavító hatóanyag, amely
méhviaszból és jojobaviaszból készül. Ez a tudományosan tesztelt
hatóanyag olyan, akárcsak a kaméleon: a mindenkori környezet
klímájához és páratartalmához idomulva fejti ki hatását. Hatása
a bőr típusától független: optimálisan és hosszú távon is hidratált,
olajos lerakódás nélküli bőrt kínál, a körülményektől függetlenül.

3. felfedezés – Ásványalapú optikai korrektorok

Az ásványalapú optikai korrektorok és puha kiemelő-púderporok
keveréke azonnal sima, hibátlan látszatot kölcsönöz a bőrnek.
Az innovatív fényvisszaverő elv, amit ezek a többirányú pigmentek alkalmaznak, elfedi a bőr tökéletlenségeit, az interferenciás
gyöngyházfény-adalékanyag pedig áttetsző, rózsaszínes ragyogást
kölcsönöz az arcbőrnek, annak tónusától függetlenül.

12

13

Ez az a hajlakk, amit imádni fogsz!!!
100

Revlon Professional
Style Masters

Modular
Hajlakk

Tökéletesen megtartja a kívánt formát,
fényt ad a hajnak, ugyanakkor nem tapad,
nem ragad, könnyen kifésülhetõ és
ráadásul mennyei illata van!
A Style Masters hajformázó család
a divatfotózások elengedhetetlen kelléke,
mivel minden létezõ frizura elkészítésére
ad alternatívát.
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Lágy esésû frizura, de mégis tartós
forma? Ultratartós konty?
Göndörítés vagy egyenesítés?
Extra fény?
A Revlon Professional Style Masters
termékei minden segítséget megadnak
számodra a megfelelõ frizura
elkészítéséhez.
Keresd fodrászodnál és keress fel minket
a facebook oldalunkon:
RevlonProfessionalHungary
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A Revlon Professional termékekrõl bõvebb
tájékoztatást kaphat a www.nolver.hu honlapon.
+36 70 770 9881

Nézd meg a facebookon felhasználási
tippjeinket, hogyan készíthetsz el profi
formázó anyagokkal különbözõ frizurákat
otthon könnyûszerrel.
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Az ANNEMARIE Börlind készítményekben sok mindent kedvelünk: például azt, hogy
e prémium natúrkozmetikumok minden bőrtípus számára a legmegfelelőbb bőrápoló programot kínálják amellett, hogy ellenőrzött bio termesztésből származó értékes gyógynövény
kivonatokat és olajokat és bőrregeneráló hatóanyagokat tartalmaznak. „Bőrömet csak azzal
táplálom, amit én magam is nyugodtan megennék”- mondja Annemarie Lindner, a natúrkozmetikumok nagyasszonya.
Számunkra egyre inkább fontos, hogy egy termék ne tartalmazzon egészségi és ökológiai
szempontból nem kívánatos összetevőket (állati eredetű alapanyagokat, kőolajszármazékokat, szilikont, parabeneket, SLS-t, PEG származékokat és génmódosított alapanyagokat). Az ANNEMARIE Börlind termékeknél ez kizárható, hiszen az EcoControl tanúsítja a gyártó elhivatottságát a természet és a minőség irányában. Szeretjük, hogy a termékek
hatékonyságát és bőrrel való összeférhetőségét bőrgyógyászati tesztek is igazolják.
COMBINATION SKIN termékcsalád

Ha zsíros az arcbőr a T-zónában, ugyanakkor
más területeken húzódik és száraz, akkor ez
a termékcsalád mattosítja az arcbőrt és helyreállítja a nedvességtartalmát.
ROSE DEW termékcsalád

A kellemetlen, feszülő érzés arról árulkodik,
hogy bőrünk nedvességre szomjazik. Ebben a
helyzetben kiváló megoldást kínálnak a Rose
Dew sorozat termékei.
AQUANATURE termékcsalád - öregedésgátlás vegyes bőrre

Csak a kellőképpen hidratált bőr képes védekezni a ráncok kialakulása ellen. Az innovatív hatóanyagok, mint a papírusz sejtek és az ezüst rezgőgomba komplex ápolást
biztosítanak, így óvják a vegyes bőrt a korai öregedéstől.
Az LL REGENERATION termékcsalád - öregedésgátlás száraz bőrre

A meglévő ráncok elmélyülnek és újabbak alakulnak ki, a bőr zsír- és nedvességtartalma csökken. Az LL-Biokomplexum® késlelteti a bőr öregedési folyamatait, és segít
visszaállítani a bőr rugalmasságát.

CaoNatur – Előtör a természet!

Bár külsőnk karbantartására, szépségére egyre inkább odafigyelünk,
fejünk ékére valahogy kevesebb figyelmet fordítunk. Illetve persze festjük, tupírozzuk, átszínezzük, lakkozzuk, de a „beavatkozások” végső eredményét mégis képesek
vagyunk kicsit félvállról kezelni.
Pedig hiába az új szín, a belőtt frizura, ha a haj fénytelen, száraz, és már-már élettelen.
Sajnos nem minden sampon képes kezelni a problémát, ezért vásárlás előtt érdemes
kicsit átböngészni a kozmetikum összetevő-listáját. Kerüld az olyan samponokat, melyek Sodium Lauryl vagy Laureth Sulfat-ot tartalmaznak. Ezek rövid távon túlzott
bőrszárazságot okoznak, hosszú távon kimutathatóan rákkeltő anyagok, illetve szembe kerülve akár szürkehályogot is okozhatnak.
Messzire kerüld el a szilikon olajat tartalmazó készítményeket is. Bár általában ez felel
a volumenhatásért, azonban rövid időn belül hajad töredezetté, szárazzá, sprőddé válhat, mivel a hajszálakba épülve, belülről roncsolja azokat. Ha mindezeket szeretnéd
elkerülni, válts természetes hatóanyagokra épülő samponra és balzsamra.
A növényi összetevőkre épülő CaoNatur készítmények
ebben segítenek Neked. Meglátod, a gyógynövények,
így a búzavirág és hibiszkusz is képesek tartást és egészséges fényt adni hajadnak, a mandula és panthenol pedig valódi hidratáltságot, még a babahajszálaknak is.
Válassz típusodnak megfelelően a CaoNatur Normál,
Korpásodás elleni, Zsíros, Száraz és töredezett samponok, illetve a Festett, Vékonyszálú, Száraz hajra való
balzsamok közül, hogy személyre szabott, speciális kezelésben lehessen részed.
Mert ne feledd

Hajad mesterséges kemikáliák nélkül is lehet egészségesen fénylő, szép
és tartással bíró!
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Mádara a Baltikum ereje

Mióta megismerkedtünk közelebbről a Mádara termékével és megnéztük
a kínálatukat, bennünket nem csak az összetételük, de a letisztult csomagolásuk
,a finom design is levett a lábunkról. Úgy érezzük, még többet szeretnénk megtudni róluk.

Biztonságos Fényvédelem
Uriage Termálvízzel

A Lettországból származó MÁDARA a natúr és organikus kozmetikumok megtestesítője, termékei nemzetközi ECOCERT minősítéssel
rendelkeznek. Aki MÁDARA kozmetikumot használ, biztos lehet
abban, hogy kizárólag az egészségre nem káros és minősített összetevőkkel fog találkozni. A MÁDARA különleges kapcsolatot ápol a természettel, az ősi tudást ötvözi a huszonegyedik század ismereteivel és
technológiájával.
A Mádara Purifying Foam arctisztító hab

Univerzálisan használható termék: arclemosó, tusoló, borotva hab,
még a babák érzékeny bőrének tisztítására is kiválóan alkalmas. Nem
tartalmaz szappant. Az északi cickafark és kamilla kivonatot tartalmazó dús, mégis lágy arctisztító hab mélyen és finoman tisztítja a bőrt.
Mi PIXI Lányok, megtaláltuk az igazit!

Nem, nem indítunk romantikus rovatot! Egyrészt a megfelelő szájápolást a szépség
egyik alappillérének tekintjük, másrészt a fogaink egészségének megóvása is nagyon
fontos számunkra. Ezért mi is kipróbáltuk a Curaprox fogkefét. Szerelem lett, valóban! Mostantól minden alkalommal feldobja a napunkat, hiszen maximális tisztaságot
biztosít (na jó, azért a fogselymet vagy fogköztisztítót sem felejtjük el) és vidám színei
passzolnak a jókedvhez. Sörtéi óvják az ínyt, mióta használjuk nincs sérülés. Megkedveltük a puhaságát és így is biztosak vagyunk benne, hogy tökéletes munkát végez!
Jellemzői

5460 db speciális ultrasoft Curen®
sörte, ami akár tízszer több, mint egy
átlag fogkefében, így téve igazán hatékonnyá a tisztítást • ergonomikus
nyolcszöglet ű nyél, ami segít a fogkefét
a megfelelő szögben tartani • kisméretű fej • 36-féle lenyűgöző színben.

■ oktokrilén-mentes fényvédelem
■ megeró´sített sejtvédelem
a bó´röregedés ellen
■ széles spektrumú UVB-UVA szú´rés
■ maximális fotostabilitás
■ láthatatlan textúrák
■ legérzékenyebb bó´rtípusokon tesztelt

Az egészséges bőr forrása

Az Uriage termékeket keresse a forgalmazó patikákban!
www.uriage.hu • www.facebook.com/Uriage

