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Végre! Illatos Tavasz
Tavaszi fáradtság?
Többé már nem!
Ismerd meg a
Nescafé Dolce Gusto világát

Toni&Guy mesterfodrász tippek
Lesd el a trükköt
a kifutókról

Smink és
bőrápolás körkép
A PIXI Lányok
kedvenceivel
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Rovatcím

Az ideális tekintet
nem álom többé!
Az Idéalia arckrém-családot
a bevezetése óta a nó´k ezrei kedvelték
meg az arcbó´rük minó´ségére
gyakorolt hatása miatt.
most a Vichy kiterjeszti
az ideális arcbó´r határait
a szemkörnyékre is.
A sikeres Idéalia termékcsalád így egy
új készítménnyel bó´vül, a megszépült
tekintetért korrektor nélkül is:
az Idéalia szemkörnyékápolóval.

Kapható májustól a VICHY termékeket
forgalmazó gyógyszertárakban.

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátok!
Alig vártam már, hogy bemutathassam nektek
régóta dédelgetett álmomat, a PIXIMAGAZINT.
Mindig is szerettem volna, ha nem csak új szépségeket, de több tippet, ötletet és érdekességet is
kaphattok a PIXI dobozokkal, és egy kicsit bekukkanthattok hozzánk is. Megnézhetitek mi tetszik
nekünk, mi az, amit bátran ajánlunk Nektek is.
Biztosan már Ti is nagyon élvezitek a tavaszi napsütést, és azon vagytok, hogy megújuljatok: egy kis
gardrób frissítés, színes, élénk sminkek, körömlakkok, és könnyedebb arcápolás. Ezek mind-mind
a tavasz kellékei, amelyekbôl mi is mutatunk Nektek
egy keveset, hogy kedvet csináljunk a megújuláshoz.
A PIXIMAGAZIN első számában találkozhattok
a Toni&Guy fodrászával, aki remek tanácsokat ad
majd a BOX-ban szereplő termék használatával
kapcsolatban, de mutatunk smink újdonságokat,
és arcápolási ötletekkel is jövünk. Megmutatjuk,
hogy van olyan kávé, ami nem csak ébren tart,
de a hangulatodat is feldobja minden alkalommal
már a készítése közben is.
Fogadjátok szeretettel első számunkat, amely ismét
egy kicsit megújít bennünket. Írjatok, kérdezzetek,
lépjetek kapcsolatba velünk, kíváncsiak vagyunk
Rátok!
Sok szeretettel,
Beáta

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

• Pinterest pinterest.com/pixibox/ • YouTube youtube.com/pixibox
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FRIZURATRÜKKÖK
A MESTERFODRÁSZTÓL

INTERJÚ A TONI&GUY Fashion Week Budapest
vezető fodrászával, FRIEDMAN PÉTERREL
Sokat halljuk mostanában azt a szót, hogy
száraz sampon. Elmondanád nekünk miben segít a mindennapok során ez a hajápolási termék? Használatával tényleg kiválthatjuk a hajmosást?
A száraz sampon alapvetően a samponok,
kondícionálók, hajmaszkok termékcsaládjába tartozik, tehát abszolút rendelkezik
egyfajta tisztító funkcióval. Egészében véve
ugyanakkor sajnos nem helyettesíti a hajmosást. Akkor hát mégis miben könnyíti
meg az életünket? Azzal, hogy használatával
a másnapos, harmadnapos haj tisztábbnak
és frissebbnek tűnik és a sokszor fárasztó és
időrabló hajmosás procedúrája 1-2 nappal
kitolódik.

Milyen egyéb funkciót lát el és hogyan
használjuk?
A tisztításon túl sokkal több van ebben a szuper termékben, mint azt elsőre gondolnánk.
A név kicsit megtévesztő, hiszen nem egy
klasszikus értelemben vett samponról van
szó. Én, mint fotózásokra, fashion weekekre
járó fodrász gyakran használom a száraz
sampont a formázás előtti előkészítésben is.
A megviselt tincsekre fújva laza, matt textúrát
kölcsönöz a hajnak és könnyen kezelhetővé
teszi anélkül,hogy elnehezítené azt. Használata nagyon egyszerű. Fújjuk száraz hajra, masszírozzuk a hajtövekbe, ezt követően
pedig formázva vagy akár szabadon hagyva is
tökéletes frizurát kapunk végeredményként.

PIXI Tippek

Kiknek ajánlanád a terméket?
Elsősorban azoknak, akik az urbánus, pörgős életmódhoz
szoktak, amelyben az egész nap rohangló embereknek nincs
kedvük és idejük minden második nap a hajmosással bíbelődni. Ez az életérzés köszönt vissza például a Nanushka
2014-es tavasz-nyári kollekcióihoz kialakított hajkoncepciókban is, amit az októberi TONI&GUY Fashion Week kifutóira készítettem a magyar márka számára.

Urbánus loknik
Sándor Szandra 2014-es tavasz – nyári kollekcióját
a természetes, könnyed, „napszárította” hajstílus ihlette. Friedman Péter és fodrászcsapata a diffúzorral
szárított enyhén hullámos frizurákat a TONI&GUY
Hair Meet Wardrobe Száraz sampon segítségével
tette „out of bed” jellegűvé, hogy a kollekcióban
rejlő rock ’n’ roll életérzés megkérdőjelezhetetlenül
visszaköszönjön a catwalkon végigvonuló lookokban.
Készítsd el te is ezt a könnyed frizurát és légy te az
idei tavasz legmenőbb frizuradiktátora!
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Arcápolás

Mi, Pixi
lányok

…nagyon

kedveljük az arcápolási termékeket, ezért
oda is figyelünk a legfontosabb szabályokra, újdonságokra. Most elmondjuk mi az, amit mi fontosnak tartunk és megmutatjuk tavaszi arcápolási kedvenceinket.
Remek, hogy ilyen hamar beköszöntött a jó idő, de ez
azt is jelenti, hogy gyorsan át kell gondolnunk: bőrünket is fel kell készíteni az évszakváltásra. Mit is jelent
ez? Főszerepet kap a tisztítás, hámlasztás, hiszen épp
ideje megszabadulni a téli fakó, szürke bőrtónustól.
Érdemes a hideg évszakban használt gazdagabb textúrájú nappali arcápolónkat egy könnyedebb változatra
cserélni, és nagyon figyelni arra, hogy a napi rutinunkban szerepeljen akár kiegészítőként, akár krémünkben
az UV szűrő.
No és persze a tisztátlan bőr: örökös harc a pattanások,
miteszerek ellen. Mindig rettentően bosszantó, amikor
a kis undok piros foltok, csak azért is a legfontosabb
napon bukkannak fel arcunk fetűnő területein. Ilyenkor nincs más hátra, „vakolni‟ kell. De mi lenne, ha
ez nem egy egyszerű korrektorral történne, hanem
egy olyan termékkel, amely egyszerre nyújt megoldást
a pattanások gyors elűzésére, és elfedésére egyaránt.
Nos, a PIXIBOX-ban található Eucerin® DermoPurifyer
Fedő stift hozza el a megoldást. Ez a bőrnyugtató hatású termék – bár színe elsőre némelyeknek sötét
lehet, mégis érdemes használni a szoksos alapozóval – kitűnően fed és összetételének köszönhetően
rövid idő alatt segít eltűntetni a pattanásokat. Mi már
most imádjuk, állandó lakója lett a piperetáskánknak.
Szerintünk Neked is odakerül...jó hosszú időre.

Arcápolás
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Ez az, ami kell nekünk tavasszal!
Eucerin® DermoPurifyer
- mélytisztító arcradír – 2.585 Ft
Mélyen tisztítja és finomítja a pórusokat,
anélkül, hogy túlságosan kiszárítaná a bőrt.
Kellőképpen kíméletes ahhoz, hogy naponta
használni lehessen.
Estée Lauder REVITALIZING
SUPREME CC – 18.800 Ft
Az Estée Lauder ÚJ REVITALIZING
SUPREME GLOBAL ANTI-AGING CC
CREME SPF 10 egy többfunkciós CC
krém, mely a bőrszín korrigálása mellett
öregedésgátló jótéteményeket nyújt és
mélyen táplálja a bőrt. Felfegyverzi a bőrt
az érzelmi stressz okozta hatások ellen,
melyek a nap sugaraihoz és a légszeny
nyezéshez hasonlóan károsíthatják a bőrt.
Génifique Yeux
Fiatalság Aktiváló Szérum – 16.300 Ft
A gél textúrájú Advanced Génifique Yeux szabadalmaztatott
technológiával segít védelmezni a bőrt a szennyeződésekkel
szemben, miközben felveszi a harcot a fáradtság látható
jelei ellen. A szemkörnyék frissebbnek és fiatalosabbnak tűnik.
BOMB Cosmetics Rhassoul
agyag arcmaszk – 2.990 Ft
Rhassoul agyagot rejt, mely az egyik legközkedveltebb kényeztetés
a minőségi spa fürdők és wellness központokban világszerte, jótékony gyógyászati hatásai miatt. Kiválóan tisztítja, hidratálja és kondicionálja a bőröd. Frissítő illat kamilla és bergamott illóolajakkal.
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PIXI kedvenc

Nescafé Dolce Gusto
Színt visz a kávézásba
Ismerős a reggel, amikor annyira fáradt vagy, hogy
kávét főzni sincs erőd? Pedig valahogy be kell
inídtani a napot, nincs mese. Mi nem csak reggel,
de napközben is gyakran érezzük, hogy muszáj
lesz még egy, még egy, és csak még egy kávét
inni... Egyrészt imádjuk a kávét, másrészt ezzel
tudjuk felpörgetni az “eseményeket”. Ezért úgy
döntöttünk, kipróbálunk egy kapszulás kávéfőzőt.

NESCAFÉ
NES_13_6230_NDG_Logo2014_CMYK
15/01/2014
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur Illustrator
version CS6 ou ultérieure.

Most már nem kell önként jelentkezőt toborozni
a kávéfőzéshez, mert mindenki maga akarja meg
főzni a feketéjét, ugyanis már ez is egy élmény...
a kis gép az iroda kedvence lett, és nem csak kávé
főzésre, de még smink igazításra is használjuk...
hogyan? Elmeséljük!
A “piros kis pingvin” nevet kapta, és a konyhapul
ton vidáman csillog a nagy fedele – persze azért,
hogy miközben főzzük a kávénkat, belekukkant
hassunk, mint egy tükröt használva és megigazít
suk a sminkünket. Naná, hogy nekünk találták ki!
Eddig mindig kávézókba jártunk, ha valami finom,
különleges ízű kávét szerettünk volna inni...most?
Itt vannak a finom kávékapszulák, szóval egy lé
pést sem kell tennünk. Ez mind-mind ok arra, hogy
Neked is legyen egy ilyen kávégéped! Ráadásul
ilyen csodás kiegészítőket vásárolhatsz hozzá,
mint a PIXIBOX-ban található cappuccinós bögre,
reméljük tetszik Neked!

Látogass el a NESCAFÉ Dolce Gusto webshopjára, ahol most
20%-os kedvezménnyel juthatsz hozzá kedvenc kapszuláidhoz,
kiegészítőidhez vagy akár első kávéfőződhöz. Ehhez nem kell mást
tenned, csak regisztrálni és vásárlásod alkalmával megadni egyedi
kódodat, amit a Cappuccino csészédben találsz! Várunk szeretettel
a dolce-gusto.hu webshop-ban!

CMYK

M100 Y100
RÉSERVE

GRADIANT CMYK

PIXI kedvenc

De nézzük, mitől
különlegesek a gépek:
A NESCAFÉ® Dolce Gusto®
egy-csészés kávéfőzőgép, amely
a professzionális gépek 15 baros
nyomásával működik, vetekedve
a kávéházi gépek teljesítményével,
garantálva a mindenkori tökéletes
kávét és tejhabot. A készülék
bármely italt kevesebb, mint
egy perc alatt készíti el.

A legfinomabb ízekben...
Olyan nagy a választék, hogy
csak espresszóból 8 féle létezik,
a tejes kényeztetőket, mint a latte
macchiatót, vagy a fűszeres chai
tea lattét azonnal megkedveltük.
Most így tavasszal viszont már
nagyon vágyunk arra, hogy a jegeskávét sőt a jegesteát is kipróbáljuk.
Legközelebb biztosan ilyen kapszulát rendelünk a webshopból.

Mi a helyzet a csodás
színes kapszulákkal?
A NESCAFÉ Dolce Gusto exkluzív,
könnyen használható kapszuláit
kifejezetten arra tervezték, hogy
minden egyes csésze kávé, tea,
vagy kakaótökéletesen friss
legyen, köszönhetően a remek
alapanyagoknak.
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Smink

Mi, Pixi
lányok

Imádjuk a szép smink termékeket még akkor is,
ha a napi rutin sokszor csak némi alapozóból, púderből, egy kis szemspirálból és ajakápolóból áll.
Amikor a reggeli kapkodásban egy kicsit több idő
jut a make up elkészítésére, akkor viszont szeretünk
a trendek szerint sminkelni. Ha ezzel Te is így vagy,
megmutatjuk Neked a legjobb márkák újdonságait.
Nézd meg velünk az idei tavasz legszebb színeit.

Ez a di vat…
Minden évben meghatározzák, hogy mely szín lesz az év fő trend-színe.
Ez most idén nem más, mint a “Ragyogó Orchidea”, tehát aki a pinket, lilát
egy kicsit is kedveli, nem lesz gondja, mindig divatos lesz, bármely árnyalatot
is viseli majd. Légy bátor, színezz kedvedre!

Smink

Itt vannak nekünk még a világos, narancsos rúzsok,
amelyek a minimalista sminket hivatottak feldobni. Kell hozzá némi merészség, de az biztos, hogy
nagyon divatos és gyönyörű egy vibráló narancs szín
az ajkakon.
A tus reneszánszát éli idén is, a macskaszem, a “cicás” tusvonal abszolút hódító marad. A pirosító most legyen barackos, arany árnyalatú, mert a selymesen fénylő arc (nem, nem az olajosan fénylőre
gondoltunk) a természetes hatású smink része lesz.
A szemhéjakra kerülhet kék és az orchidea-lila, a szemöldök pedig
még mindig divatos akkor, ha vastag. Ha pedig úgy döntesz, hogy
nem sminkelsz, akkor sincs gond, mert ez is divat, köszönhetően
Victoria Beckhamnek. Itt van nekünk, rohanó nőknek a “no make
up make-up”. Természetesen a lényeg, hogy tökéletesen hibátlan
legyen az alapozás, és az összhatás, tehát minden úgy tűnjön, mintha csupán a természetnek és az ápolt bőrnek köszönhetnénk
ragyogásunkat. Ehhez persze nem kevés munka kell
a sminktükör előtt. Fontos, hogy tartós és jó termékeket válasszunk. Íme, nekünk ezek váltak be és
láthatjátok azokat a termékeket is, amelyekre biztosan beruházunk majd.
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27%
kedvezmény

Keresd a Halloween, Halloween Blue Drop* és Halloween Fleur 30 ml-es
illatokat 27% kedvezménnyel** a dm üzletekben!
* Halloween Blue Drop csak parfüm modulos boltokban vásárolható meg, az üzletlistát keresd a dm honlapján
** Az akció 2014.06.11-ig tart. Kivétel a Halloween Fleur, amely 2014.07.09-ig vásárolható meg kedvezményesen.

Illatfelhő
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Végre! Illatos Tavasz
Most, hogy végre minden csupa virág és illat, biztosan ti is valami frissre, újra vágytok
a pipereasztalon. Egy olyan illatot kerestek, amely feldobja a hangulatot, tökéletesen
passzol a kedvenc tavaszi szerelésetekhez és még csábos is? Íme a szezon újdonságai!
NINA RICCI - La Tentation de Nina

212 VIP ROSÉ PARTY

A friss-virágos-gyümölcsös edt, mellyel
új fejezet kezdődik a Nina tündérmesében.
Egy kaland tele meglepetésekkel.

Glamour, extravagancia, eredetiség
és bizsergés egy helyen. Vakmerő,
kifinomult és mindig bevetésre kész.
Egyedülálló, nőies és érzéki.

50ml: 17.700 Ft

50ml: 21.900 Ft

Lancome –
La vie est belle EDT

Dolce & Gabbana Dolce

A La vie est Belle illat
család új taggal gazdagodva
2014-ben is tovább kísér
a boldogság felé vezető
úton. La vie est Belle L’Eau
de Toilette parfümével
olyan ragyogó illatot
alkotott, amit a tavaszi nap
első sugarai járnak át.

A Dolce egy személyes
érintés, egy jelképpé
vált illat, olyan mint egy
aprólékosan hímzett ruha.
Fehér virágok lágy, nőies
keveréke, melyben először
a neroli levelek frissessége, majd a dél-afrikai
fehér amarílisz érint meg.

50 ml: 20 400 Ft

30ml: 17.990 Ft
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PIXI Trend

Ezen az oldalon szerkesztőségünk kedvenceit,
most felfedezett újdonságokat láthattok, tehát
mindazt, amit jószívvel ajánlunk nektek is.

pixi trend
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Captain’s

A Captain’s egy startup
vállalkozás, amely
valódi fából készült
iPhone (és már más
okostelefon, tablet)
hátlapok gyártásával
foglalkozik. A csapat
célja, hogy a digitális
betondzsungelben
élő fiatalok természetes módon dekorálhassák mobiljaikat.
Ha 2014. 05. 30-ig
bármely terméket megrendeled és megadod
a PIXIPROMO kódot,
akkor 20%-kal olcsóbban vásárolhatsz. Az akció más kedvezménnyel
nem vonható össze.
www.getcaptains.hu

BOMB Cosmetics
Ajakápolók

Levande
Chocolate

Gyengéden ápolják,
és selymesen puhává
varázsolják a kiszáradt
ajkakat a bennük rejlő
tiszta növényi olajoknak köszönhetően.
Mennyei választék:
almás, epres kosár,
görögdinnyés, vagy
kókuszcsók változatban.

A Levande Chocolate
egy 2010. novemberében alapított csokoládé
manufaktúra, amelyet
két lelkes, fiatal hívott
életre. A levande svéd
eredetű szó, jelentése: élni. Az általuk
tervezett és megalkotott csokoládéknál a
megjelenés, a design
éppúgy dominál, mint a
karakteres, harmonikus
íz. Termékeiket megtaláljátok a kézműves
csokikat forgalmazó
üzletekben
és a webshopban:
www.klassz.hu/bolt/
levande-chocolate

Egyptian Magic
Az Egyptian Magic
egy mindentudó
krém, amely évek óta
a legnagyobb sztárok
szolgálatában áll.
Madonna, Kate Hudson, Vanessa Hudgens
esküszik hatására,
de nem csak ezért
meggyőző ez az ikonikus krém. Vásárlóink
az égési sérülésektől
kezdődően, sebhelyeken, ekcémán, töredezett hajon, ráncokon
keresztül számos új
felhasználási területet
fedeznek fel. Végre
megérkezett hozzánk is!
Kapható a PIXIBOX
SHOP-ban: http://
pixibox.hu/shop
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TETOTOL TALPIG
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MODERN
TENGERÉSZ
HOZZÁVALÓK:
TONI&GUY
SMOOTHING LOTION
& EGY TENGERÉSZKÉK DARAB

VIDD FEL SZÁRAZ HAJADRA
A KÓCOLÓDÁSMENTES,
SIMA TINCSEKÉRT!
A KUPONT KERESD A GLAMOUR-KUPONFÜZETBEN.

