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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Az idei évben már találkozhattatok PIXIBOX külön
kiadással, de mint ígértem az előző PIXIMAGAZIN 
hasábján: ismét egy exkluzív PIXIBOXszal jelentke
zünk, a hazánkban talán legnépszerűbb márkával,  
a VICHYvel közösen. Rendkívül büszke vagyok arra, 
hogy közelebb hozhatom ezt a kitűnő márkát Hozzátok 
és a VICHY méltónak találta erre a PIXIBOXot.

Most, a dobozban lapuló termékekkel kipróbálhatjátok, 
és a magazin oldalain megismerhetitek a VICHY 
leg  ki válóbb termékeit, kicsit jobban is „bepillanthattok” 
a bennük rejlő remek hatóanyagok eredetébe, mintha 
csak a VICHY laboratóriumában lennétek. Ráadásként 
egy vadiúj termékük, a Slow Âge is be mu tat kozik, 
amely a legújabb fejlesztésű arcápolójuk. Elárulom, én 
rögtön megkedveltem, szerintem Ti is szeretni fogjátok.

Bízom benne, hogy a közelgő karácsonyi ajándékokhoz 
is tudtok egy kis ihletet meríteni akár Magatok, akár 
szeretteitek számára és jópár kívánságlistára felkerül 
majd valamelyik PIXIBOXban lapuló VICHY termék.

Figyelem, az év még tartogat PIXImeglepetést, addig 
is jó kísérletezést, ismerkedést a csodás VICHY 
kozmetikumokkal!

Sok szeretettel,

Beáta

http://pixibox.hu • Facebook facebook.com/PIXIBOX • Instagram pixiboxhu  
• PInterest pinterest.com/pixibox/ • Youtube youtube.com/pixibox
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2 BŐRTISZTÍTÁS

kezdd az alapoknál: 
tiszta bőr = szép bőr!

mi
pixi

lányok

a sminkeltávolítást micellás víz-
zel végezzük, majd egy habzó 
lemosót választunk, végül tökéle-
tessé ismét egy kör micellás vízzel 
átitatott vattakoronggal tesszük.

Az arcápolás alfája és omegája, a hosszú nap eleje és vége: ez az arctisztítás! Biztosan  
Te is rendelkezel legalább 1 arctisztítóval, vagy ha másképp nem is, a zuhany alatt 
szappannal megmosod arcbőröd (jaj, ne!). Nos, beszéljünk erről!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez a lépés a napod indításakor 
és befejezésekor egyaránt. Ha sminkelsz, ez magától értetődik a nap végén, de ha nem, 
akkor se mondd, hogy nincs rá szükség (vagy elég a szappan). Gondolj csak bele, hány-
szor nyúlsz egy nap az arcodhoz, viszel fel rengeteg baktériumot, mennyi időt töltesz  
a száraz levegőjű szobában, vagy kint a szmogos városban? Ugye, így már világos?  
Most azt mondod: „Jó, jó, de ha este lemostál mindent, minek reggel újra kezdeni?”  
Mert a tökéletesen tiszta bőr tudja felvenni az arcápolód hatóanyagait, és mert smin-
kelni is hatékonyabb a tiszta bőrön.

Pureté thermale 3in1 
micellás arctisztító

A micellás technológia mágnesként vonzza magához a bő-
rön található külső szennyeződéseket, így tisztítja az arcot 
a sminktől dörzsölés és öblítés nélkül. Az érzékeny bőr tisz-
ta és friss lesz irritáció nélkül. Vichy termálvízben gazdag, 
semleges pH-értékű, nyugtatja a bőrt.

Engedd, hogy bőröd fellélegezzen, tisztítsd naponta kétszer, 
és meglátod, valóban üdébb, hidratáltabb és puhább lesz!
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TERMÁLVÍZ SPRAY: EGY FURA FRANCIA SZOKÁS?

Azt mondod „Ó, hiszen ez csak víz”? Miért kellene Neked vizet permetezned az ar-
codra vagy testedre (főként télen)? Elmondjuk, mert ez nem csupán egy sima víz! 
Mert egy igazi jolly-joker a fürdőszobádban, ha arc-, bőrápolásról van szó. Nézzük, 
egy beauty rajongónak miért is nem hiányozhat a napi rutinjából a Vichy termálvíz!

A VICHY termálVíz különlegessége
A természet ereje által létrehozott termálvíz. Forrása a francia vulkanikus régió szívé-
ben található. Ezeréves útja során 4 000 m mélyre jut el, és 15-féle ásványi anyaggal  
és nyomelemmel gazdagodik. Az érintetlen mélységből származó tiszta és a bőr szá-
mára gazdag hatóanyagú víz számtalan jótékony hatással bír. Segít megerősíteni  
a bőrt és hozzájárul  természetes regenerációjához. A 15 jótékony hatású ásványban 
gazdag, 100% tiszta és természetes termálvíz nem csak a felüdülés forrása. Nézzük, 
hányféle felhasználása lehetséges:

NEM, EGY jOLLY-jOKER A FüRdőSZObÁdbAN!

arcápolásnál:
•   arctisztítás után, krémezés előtt hidratál
•   arcolaj könnyebben bedolgozható termálvíz használatával
•   száradó maszkok lemosása előtt feloldja azokat, gyorsabban 

lemosható a maszk
•   arcszőr epilálása, pattanások eltávolítása után nyugtatja  

a gyulladt bőrt
•   ha csak egyszerűen érzed, hogy a szoba levegője kiszárítja arcbőröd
•   sminkfixálásra

TesTápolásnál:
•   epilálás, gyantázás után nyugtatja a bőrt
•   férfiak számára borotválkozás után csökkenti az irritációt
•   kisbabák bőrére, akár a pelenka által okozott bőrpír ellen
•   enyhébb égési sérülésekre, kisebb fokú napégésre is kipróbálhatod

Szóval számtalan megoldásra használható mindentudó beauty  
kellék, szerintünk senki polcáról nem hiányozhat! Ha Te még tudsz 
más felhasználási módot, oszd meg velünk, a http://vichy.hu és  
a http://pixibox.hu oldalakon a termékértékelésnél.
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az ideális bőr egy jó 
arckrémmel kezdődik

mi
pixi

lányok

már tudjuk, hogy nem kerülhetjük el a nevetőráncok,  
a szarkalábak, a fakó bőr egyre gyakoribb megjelenését, 
ezért figyelünk a megelőzésre! Válassz tudatosan Te is és tégy 
ezek ellen egy igazán sokat tudó arckrémmel!

Biztosan Neked sem ismeretlen az érzés, amikor egy hosszúra nyúlt tanulással, vagy szóra-
kozással töltött este után reggel valahogy nem az igazi a látvány a tükörben. Fakó, színtelen, 
már-már szürke és „gyűrött” képet mutat az arcbőr. Nos, ha egyre gyakrabban tapasztalsz 
ilyet, itt az ideje az egyszerű hidratálód egy sokkal többet tudó arckrémre cserélni és a távoli 
jövőbe tekinteni. Légy felkészült és tudatos, hogy bőröd minél tovább lehessen ragyogó!

A VICHY IdéAlIA elébe megy a bőröregedés korai jelei ellen: nem csak hidratál,  
de ragyogóvá teszi bőröd, és küzd a ráncok ellen, tehát mindent tud, amire már a fiatal 
bőrnek is szüksége van.
Egyenletesebb, simább, ragyogóbb arcbőrt eredményez, érzékeny bőrre is alkalmaz-
ható, könnyű,  friss és hidratáló textúrája pedig élményteli használatot biztosít bárki 
számára. A ragyogást adó összetevőket tartalmazó gél-krém állag villámgyorsan beszí-
vódik, pár perc múlva már sminkelni is kitűnően lehet.

Kombuchát tartalmaz, amely a fekete Ceylon 
tea biotechnológiai fermentációja által nyert 
kivonat. A kombucha vitaminokban, AHA-
ban és polifenolokban gazdag aktív hatóanyag.  
Ennek a hatóanyag-együttesnek köszönhetően a 
bőrtextúra  finomabb  lehet,  az  arcszín  egyenle-
tesebb lehet, a ráncok megjelenése csökkenhet. 

tAláld meg Az IdeálIs ArCkré-
met, és rAgYogj nAp mInt nAp!
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Valószínűleg minden nőt foglalkoztat a bőr-
öregedés, hiszen egy bizonyos kor fölött már 
szinte évről évre látható a változás. Ha min-
dent megtettünk a megelőzés érdekében, és 
mégis eljön a pillanat, amikor feltűnik, hogy 
a ráncok már erőteljesebbek, az arcbőr nem 
olyan feszes, akkor célzott megoldás után 
kell néznünk.

A harmincas éveink körül mi már úgy gon-
doltuk, ennek eljött az ideje, de a kor nem szá-
mít, mindenkit más időben kezd zavarni ez a 
jelenség. Sőt, van, akit nem is a ránc, inkább  
az arcbőr megereszkedése, a bőr összetételé-
nek, sűrűségének változása, a pórusok megna-
gyobbodása zavar. A probléma tehát összetett. 
De milyen gyorsan öregszik a bőrünk, évről 
évre meglátszik? Netán gyorsabban?

Talán Te is számtalanszor mondtad már egy-egy stresszes helyzetben: most azonnal 
öregedtem 1 évet. Bizony, vannak olyan napok, amikor ez hatványozottan igaz lehet, 
mert épp rohansz, kapkodsz, folyamatos nyomás alatt vagy, és mindez a bőrödre is 
megy. Olyan arcápoló kell, amire számíthatsz nemcsak hosszú, de már rövid távon is.

légy Büszke 
a ráncaidra, 
de tartsd 
őket kordában!
Amikor elmosolyodsz, ezer kis szarkaláb jelenik meg a szemed körül? Légy büszke rá,  
hiszen azt jelenti, sokat nevetsz! Maradjon is így, de azért ne engedj sok teret a ráncoknak.  
Vedd kezedbe a dolgot és Te diktálj! Ehhez egy szuper ránctalanítóra lesz szükséged.
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A Vichy ránctalanító termékcsaládjának tagja a Liftactiv Supreme. A bársonyos  
textúra azonnali optikai hatással dolgozik a nappali megjelenéseden, de rendszeres 
használat után érvényesülhet a hosszú távú hatás is a ráncok ellen és a láthatóan 
feszesebb arcbőrért.

gondoltAd VolnA? 
A Vichy Laboratórium klinikailag és objektívan 
megvizsgálta egyetlen nap hatását az arc bőrre.  
Ez az egyedülálló felfedezés egy új biológiai  
jelenségre mutat rá – az arcbőr öregedésére  
a nap folyamán, amely idővel intenzívebbé válik.

ne HAgYd, HogY A nApok nYomot HAgYjAnAk ArCodon, 
de toVábbrA Is neVess sokAt!



SLOW ÂGE8

az idő rohan, 
de te lassíthatsz!
Vannak napok, amikor azt sem tudod hol áll a fejed? Úgy érzed, örülnél ha legalább  
30 órából állna a nap, hogy végre mindent befejezhess? Mondtad már magadnak, hogy 
„állj, ez így nem jó”? Ha még nem, akkor gondold végig, tudnál-e lassítani és mostantól 
akár a „slow” mozgalomhoz is csatlakozni.

MILYEN A SLOW LIFE?

Valamikor a 80-as években Rómában 
egy gyorsétterem nyitása nagy felhábo-
rodást keltett a helyiek körében és a fast 
food ellenpólusaként létrehozták a slow 
food mozgalmat. Minden az étkezéssel 
kezdődött, majd mindebből egy egészen 
új „slow life” életstílus bontakozott ki.

Ha tudod, hogy Téged mi kényszerít  
a gyorsításra, máris tehetsz ellene, és ki-
fejlesztheted a saját lassításodra szolgáló 
módszereket. 

Túl sok információt engedsz be? Ha-
tározd el, hogy nem nézel rá 5 per-
cenként a  telefonodra. Autózol vagy 
tömegközlekedsz? Döntsd el, hogy néha 
napján gyalogolsz és felnézel a házra, 
amely előtt nap mint nap elmész.

Csupa pozitív hatást tapasztalhatsz. 
De beszéljünk a bőrápolásról, hiszen az 
arcbőrünk az, amely rengeteget elárul 
rólunk: ha „lifteznek” a hormonok, ha 
helytelenül táplálkozunk, ha folyton 
stresszelünk. Ezért érdemes olyan ké-
szítményt választani, mely segít kivédeni  
a bőrt érő káros hatásokat.
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SLOW ÂGE

A Vichy Laboratórium ebben az új formulában egyesítette a Kínában már 2 000 
éve  használt  növény  antioxidáns  kivonatát,  a  baicalint  a  bifidusszal  és  az  ásványi 
anyagokban gazdag Vichy termálvízzel. Rendszeres használattal napról napra segít 
gyorsítani a bőrfelszín megújulását. A bőr hidratáló rétege megerősödhet és az arcbőr 
élettel telibb lehet.

A Vichy Laboratórium azokat a jelenségeket tanulmányozta, amelyek a környezet  
(UV-sugárzás, környezetszennyezés), az érzelmek (stressz, fáradtság) és az életmód 
hatására halmozódnak fel. Ez vezérelte egy olyan nappali krém kifejlesztését, amely  
a bőröregedés kialakulóban lévő jeleit célozza meg.

AntIoxIdáns bAICAlIn 
A Kínában megtalálható Senhszi tartomány-
ból származó Scutellaria baicalensis hihetetlen 
ellenállóképességű. Erejét a gyökeréből merí-
ti, amelyet a helyiek csak „aranygyökérnek” 
neveznek. Már 2 000 éve használják, és a kínai 
orvoslás 50 alap gyógynövénye közé sorolják.  
A Vichy kutatói bizonyították a gyökeréből ki-
vont baicalin kiemelkedő antioxidáns tulajdon-
ságait, és azt is, hogy antioxidáns hatása erőtelje-
sebb, mint a jól ismert E- és C-vitaminé.

bIfIdusz Az erősebb bőrért 
A probiotikumok élő mikroorganizmusok, 
amelyeket sokat tanulmányoztak az egészségre, 
elsősorban a bélflórára gyakorolt pozitív hatásai 
kapcsán. A bifidusz azonban segít erősíteni a 
bőrbarriert is és csökkenteni a bőr érzékenységét 
a káros környezeti hatásokkal szemben.
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maszk, 
ami kényeztet és ápol
Milyen remek érzés, amikor csak forró teát szürcsölgetsz, olvasol egy könyvet, miközben  
arcodon teszi a dolgát egy szuper maszk. Hogy épp mire van szükséged, azt bőröd meg-
mondja: mélytisztítás, exfóliálás, táplálás?

Kényeztesd arcbőröd a természetes ásványokkal gazdagított, azonnali hatást biztosító  
arcmaszkokkal. Vulkanikus ásványokat, fehér agyagot és vulkanikus kőzeteket tar-
talmaznak. Kivételes ápolást nyújtanak minden bőrtípusnak, az érzékeny arcbőrt is 
beleértve. Az eredmények, akár már heti egyszeri alkalmazás után is láthatók.

Hámlasztó maszk
AHA  gyümölcssavat  (Alpha-Hydroxy  Acids)  tartalmaz, 
amely az elhalt sejtek kémiai peelingjeként működik. 
A vulkanikus kőzetek az elhalt hámsejtek mechanikus 
peelingjeként szolgálnak. Ennek köszönhetően kiválóan el-
távolítják a bőrről a szennyeződéseket. A Cg-vitamin segít 
ragyogóvá tenni a bőrt, a mannóz pedig hidratál. 

Pórustisztító maszk
Kaolin és bentonit fehér agyagot tartalmaz, amelyek segíte-
nek eltávolítani a felesleges faggyút és a szennyeződéseket.  
Az aloe vera hidratál, az allantoin segít a bőr egyensúlyának 
fenntartásában, a francia vulkánokból származó, ásványi 
anyagokban gazdag Vichy termálvíz pedig erősíti és hidra-
tálja a bőrt.

pIxI tIpp
A Vichy maszkjait akár egyszerre, az arc különböző területeire kenve is 
alkalmazhatod attól függően, hogy épp melyik területnek mire van szüksége. 
Relaxálj bármelyikkel, bőröd meg fogja hálálni
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a szép haj 
az egészséges 
fejbőrnél kezdődik
Észrevetted vagy úgy érzed, hogy hajad erőtlen, fénytelen? Gondoltál már arra, hogy a fej-
bőrödnél kezdődnek a gondok? Nos, ez előfordulhat akkor is, ha nem tűnik fel, a fejbőröd 
igénybevett és irritált. Érdemes megvizsgálnod, mi a helyzet a gyökereknél.

Amikor fejbőröd irritált, ennek egyértelmű jelei is vannak, és érdemes olyan készít-
ményt választani, mely azonnali megnyugvást ad: megszűnteti a viszketést, a bőrpírt.

Erre nyújt megoldást a Vichy DERCOS sampon. Nyugtatja az érzékeny vagy külső 
hatások által irritált fejbőrt, csökkentheti a viszkető érzést, visszaadja a komfortérze-
tet. Használatával csökkenhet a bizsergés, a haj erősebb, fényesebb, selymesebb lehet,  
segít megerősíteni a megviselt hajszálakat. Használhatod kedvenc samponod mellett, 
és akár festett hajra is megfelelő. 
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Tippek a karácsonyi 
kívánságlisTára

A mostani VICHY x PIXIBOX ízelítőül szolgál Neked ahhoz, 
hogy többféle terméket kipróbálj, de ne csak TE, hanem 
akár anyukád, családtagjaid is, így máris megbeszélheti-
tek, ki mit szeretne a fa alatt látni. Helyes neszesszerek 
közül választhatsz a gyógyszertárakban azokkal az arc-
ápolókkal, amelyekről azt gondolod számodra vagy sze-
retteid számára ideális lehet.


