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Varázslatos
Karácsony
TÉLI BŐRÁPOLÁS
Készülj a hidegre, adj egy
kis pluszt a bőrödnek!

AJÁNDÉKOZZ SZÉPSÉGET!
Egy ajándékcsomaggal sokakat
meglephetsz, adunk pár tippet.

RAGYOGJ!
Készíts ünnepi
sminket profi módra!

ARCTISZTÍTÁS

@babehungary
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BABÉ ARC
TERMÉKCSALÁD

1. Tudományosan megújított és hatékony aktív összetevők nagy koncentrációban
2. Teljes mértékben igazodik a bőr pH-értékéhez
3. Hipoallergén összetevők
4. Bőrgyógyászatilag és szemészetileg tesztelt
5. Parabénmentes, ásványi olajoktól mentes, színezékmentes
6. Kiváló textúrája biztosítja az egészséges bőr megfelelő komfortérzetét
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ceumed.hu
BABÉ Hungary

GONDOSKODÓ ÁPOLÁS
AZ EGÉSZSÉGES
arcbőrért!

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Szeretem a decembert, de be kell vallanom, nem
a karácsony miatt. Elsősorban azért szeretem, mert
a PIXIBOX-nál ez a legpörgősebb időszak, én pedig
szeretem, ha zajlik az élet. Már most tudom, hogy csak
akkor kezdek majd ünnepi hangulatba kerülni, ha
Ti már ezt a decemberi kiadást a kezetekben tartjátok.
Nekem onnantól kezdődik a karácsonyi készülődés
(sok időm nem marad, az biztos).
Büszke vagyok erre a PIXIBOX-ra, hiszen először
mutathatunk be Nektek egy igazi smink nagyágyút,
amely egy ikonikus termékével érkezett a csomagba;
végre a MAC is erősíti a PIXI-hez csatlakozó márkák
táborát. Biztos már felfedeztétek a tartalmat, de ne
várjatok sokat a kísérletezéssel, hiszen nagyon klassz
termékek kerültek a mostani kiadásba. Próbálgassátok,
és persze véleményezzétek majd weboldalunkon őket
egytől egyig.
Közben persze mindenkinek nyugodt készülődést,
azért egy kis „én időt” és csodás meglepetés-ajándékokat kívánok. Találkozzunk jövőre is!
Boldog Karácsonyt Nektek,
szeretettel
BEÁTA

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: Képügynökségek, 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
felelősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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bőrápolás

A MICELLA STORY
FOLYTATÓDIK
Bizony, minden a micellás vízzel kezdődött... de a történet nem ért véget és a tökéletesen tiszta
bőrhöz vezető út úgy tűnik még sok-sok micellás termékkel van kikövezve. Számunkra is különleges ez a készítmény, így alig vártuk, hogy kipróbálhassuk, hiszen tudjuk, hogy naponta
kétszer nem mindegy mivel tisztítjuk a bőrünket. Nézzük, milyen is a micellás tisztító gél!
A Laboratorios BABÉ több évtizedes pályafutása alatt a bőrgyógyász szakma és a vásárlók
körében is hatalmas elismerést érdemelt ki, mára pedig a bőrápolás egyik legkedveltebb
világmárkája. A spanyol céget 1994-ben alapította két kiváló gyógyszerész azzal a céllal,
hogy bőrbarát, ugyanakkor kiváló minőségű hatóanyagokból készült termékeket alkossanak a mindennapos bőrápolásra és a bőrproblémákra is. A BABÉ termékek hipoallergének,
nem tartalmaznak mesterséges színezéket, és többségük független bőrgyógyászok által
ellenőrzött vizsgálattal rendelkezik. A Babé arcápolási programjában mindent megtalálsz.

NÉHÁNY SZÓ A MICELL ÁRÓL

A micella egy olyan molekulahalmaz, ami vizes közegben gömbformává alakul sok
apró részecskéiből. A micella molekula egyik oldala a vízhez ragaszkodik, másik taszítja, a trükk viszont csak itt jön! Bőrrel érintkezve kinyílnak a gömböcskék, magukhoz
vonzzák a bőrfelszínen található zsíros szennyeződéseket, majd visszazáródnak, mint
akik jól végezték dolgukat. A hatóanyagok bejutását pedig úgy fokozza, hogy a tisztítás
után az ápolás termékek könnyebben felszívódnak a tiszta bőrbe.
A BABÉ termékeket keresd a patikákban.

BŐRÁPOLÁS

BABÉ MICELL ÁS ARCTISZÍTÓ GÉL

Egy arctisztításra alkalmas habzó gél, mely hatékonyan távolítja el a sminket és a mindennapos szennyeződéseket. Szappanmentes formulájának
köszönhetően nem okoz bőrirritációt. Magas hatékonyságú aktív tisztítóanyagokat tartalmaz, melyek segítenek puhává, selymessé tenni a bőrt.
Betain tartalma növeli a bőrsejtek regenerációját, édesgyökér (Licorice)
hatóanyaga pedig nyugtat, és segít enyhíteni az esetleges bőrgyulladást.
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KÉZápolás

NE REJTSD EL A KEZEID,
INKÁBB ÁPOLD ŐKET!
Télen kesztyűt húzol, vagy fázósan zsebre rakod kezeid, ez természetes, de azért nem
elég, hogy megvédd. Nos, mivel ez a bőrfelület az arcoddal együtt szinte mindig ki van
téve a hidegnek, szélnek, nem árt odafigyelni, hogy folyamatosan hidratált és ápolt legyen. Nézzük, hogyan segíthetünk ezen otthon.

KEZDJÜK AZZAL, HOGY KELL EGY JÓ KÉZKRÉM!

Nem mindegy milyen, hiszen télen valószínűleg gyakrabban használsz ilyen készítményt. Ezért legyen bőrbarát és kíméletes! Nem mindegy, hogy mennyi idő
alatt szívódik be. Legyen gyors! Fontos, hogy kellően
hidratáljon, és ez a hidratálás lehetőleg sokáig is tartson! Nos, sokat keresgéltünk, de mi PIXI Lányok télen
az Eucerin kézkrémére szavazunk!
Miért? Mert mindhárom feltételünknek megfelel:
kíméletes a bőrhöz, a sűrűségéhez képest gyorsan felszívódik és nagyon hosszú idő után jut csak eszünkbe,
hogy ismét be kellene krémezni kezünket, tehát nem
csak jól, de hosszan tartóan hidratál.
A kéz érzékeny bőre számára a színezőanyag-mentes
pH krém valódi megoldást nyújt a téli időszakban.
A pH5 Enzim-Védelmi rendszer®-nek köszönhetően
aktiválja a bőr saját védekező képességét, emellett
gyengéden ápoló, mégis hatékony kézkrém. Az ápoló összetevők mellett E-vitamint is tartalmaz.

Az Eucerin termékeket megtalálod
a partner gyógyszertárakban.

KÉZápolás

EGY KIS GONDOSKODÁS
A KARÁCSONYFA ALATT
Új külsővel hódítanak az Eucerin karácsonyi ajándékcsomagok. Az ünnepek célegyenesében vagyunk, de előfordulhat, hogy még nem jött meg az ihlet, vajon mivel lephetnéd
meg szeretteidet? Szerezz örömet az Eucerin karácsonyi ajándékcsomagjainak egyikével,
mivel gondoskodást és törődést adni mindig tökéletes választás!

Eucerin® Hyaluron-Filler Ráncfeltöltő nappali arckrém és
éjszakai arckrém 25% kedvezménnyel (kapható normál/vegyes
és száraz bőrre)

A krémek fő hatóanyagai a hialuronsav, mely szemmel láthatóan kisimítja a ráncokat,
megköti a nedvességet a bőrben. Az első ráncok kialakulásától ajánlott használni, melyek
általában 25 éves kortól jelennek meg apró barázdák, majd később ráncok formájában.
Ajánlott fogyasztói ár: 11 890 FT

Hyaluron-Filler Ráncfeltöltő színezett nappali CC krém (kapható világos és medium színárnyalatban) + Eucerin® Hyaluron-Filler
Ráncfeltöltő szemránckrém most csak 990 ft

A ránctalanító CC krém innováció az arcápolási termékek között. A színezett nappali CC krém színpigmentjeinek köszönhetően egységesebb, ragyogóbb arcbőrt
eredményezhet, kiváló sminkalap. Parabenmentes termékek, melyek 15-ös fényvédő
faktort tartalmaznak.
Ajánlott fogyasztói ár: 8 880 FT

Eucerin® Q10 ACTIVE Ránctalanító nappali arckrém száraz
bőrre és éjszakai arckrém 25% kedvezménnyel

Az érzékeny, száraz arcbőrre kifejlesztett termékek energetizálják a bőrt, hogy megóvják
az idő előtti öregedéstől. 35 éves kortól, az érzékeny arcbőr ránctalanítására ajánljuk.
Ajánlott fogyasztói ár: 9 990 FT
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smink

A PROFI SMINK
ALFÁJA ÉS OMEGÁJA
Decemberi kiadásunk egyik legnagyobb büszkesége, hogy az ikonikus MAC is csatlakozott hozzánk azért, hogy minél többen megismerhessétek. A MAC professzionális sminktermékei nem
véletlenül oly népszerűek világszerte: mert sminkmesterek segítségével, a legjobb alapanyagokkal,
magas pigmenttartalommal, valódi szakértelemmel készülnek. Engedd, hogy meggyőzzön Téged is,
mert aki egyszer kipróbálja, azt mondja majd; „ha smink, akkor MAC”.
Mivel mással is kezdhetnénk az ismerkedést, mint egy szempillaspirállal – hiszen egy igazán
jó „szempilla-asszisztensre” mindenkinek szüksége van. A MAC In Extreme Dimension 3D szempillaspirál könnyű, szénfekete formulája tömör formát, extrém hosszabbítást és göndörítést biztosít, miközben ápol, hogy megőrizze a pillák puhaságát és a rugalmasságát. A gigantikus méretű,
formázott kefe három tartályban tárolja az optimális mennyiségű festéket, s ez teszi lehetővé,
hogy minden egyes mozdulattal maximális mennyiségű anyag kerüljön a szálakra anélkül, hogy
összetapadnának, összecsomósodnának. A kefe hegye segítségével az alsó pillasor és a szemzug
apró kis szálai is elérhetőek. A végeredmény: extrém hosszúság, amely nem kenődik vagy csomósodik, és nem potyog le.

M AC S TUDIO FIX FLUID
Ha alapozó, akkor Studio Fix. Mint a legtöbb MAC terméket, a Studio Fix
Fluid alapozót is a backstage-ben szerzett tapasztalatok alapján fejlesztették ki, hogy professzionális, tökéletes sminket készíthess magadnak.
Egy olyan modern alapozó, mely kombinálja a matt hatást, a közepestűl
a teljes fedésig alakítható, széles spektrumú SPF 15/PA++ fényvédő
hatással. A bőrgyógyászok által tesztelt termék megfékezi az olajos,
fényes hatást, minden bőrtípusra használható, egyenletes, sima arcbőrt
az eredményez. Tökéletes fedés és hosszantartó – akár 24 órás – hatása miatt a már kultikussá vált követőtáborában egyaránt köszönthetünk
sminkeseket, hírességeket és vásárlókat is.
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haj tipp

VISZLÁT
ÉRZÉKENY FEJBŐR!
Az egészséges haj az egészséges fejbőrnél kezdődik. Ha pedig azt tapasztalod, hogy fejbőröd
az időjárás változásával érzékenyebbé, problémásabbá válik, nem csak a sapka nyújt megoldást, hanem egy célzott hajápoló program is.

A BC BONACURE SCALP GENESIS PROGRAM

Fodrászodnál járva nem csak egy új frizurával,
de hasznos hajápolási tanácsokkal is gazdagodhatsz.
Érdemes ezért olyan termékeket választani, melyeket
ő javasol, hiszen látja, hogy mire van szükséged igazán. A Schwarzkopf Professional szalonokban most
az érzékeny fejbőrre nyújtanak megoldást a szakemberek a BC BONACURE Scalp Genesis programmal.

AZ ÉRZÉKENY FEJBŐR KIAL AKUL ÁSÁNAK OK AI LEHETNEK

 fejbőr természetes védekezőképessége legyengült, ennek lehetnek genetikai
A
és külső okai is.
Társulhat ehhez nem megfelelő faggyútermelés is.
 külső hatások lehetnek: légszennyezés, légkondicionálás, fűtés, de a nem meg
A
felelő vegyi kezelés is felboríthatja a fejbőr hidratáltságának alapvető egyensúlyát.
A legjobb hatás eléréséhez érdemes már a szalonban a Scalp Genesis kezelést kérni,
de hogy tartósan megszabaduljunk a problémától, otthon is szükéges kicsit ráerősíteni a Scalp Genesis termékeivel.

haj tipp
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BC SCALP
GENESIS SOOTHING
SAMPON ÉRZÉKENY FEJBŐRRE

Gyengéd sampon száraz vagy irritációra érzékeny fejbőrre. A Stemcode
TM Complex és a B5 vitamin kíméletesen, de hatékonyan tisztítja a hajat. Segít a fejbőr megnyugtatásában
és az egyensúly helyreállításában.
Biztosítja a jövőbeni egészséges hajnövekedést. Szalonkezelésre és otthoni használatra is ajánlott!

BC SCALP GENESIS SOOTHING SZÉRUM

Nyugtató szérum száraz vagy irritációra érzékeny fejbőrre. A Stemcode TM Complex és B5 vitamin megnyugtatja és helyreállítja az érzékeny fejbőr egyensúlyát. Segít a fejbőr természetes ellenállóképességének
megerősítésében. Biztosítja a jövőbeni egészséges
hajnövekedést. A szalonkezelés befejezéseként és otthoni használatra is kifejezetten ajánlott.

A Schwarzkopf Professional szalonokban megtalálhatod ezeket az újdonságokat, szakembereik segítségével pedig már a helyszínen elkezdhetitek
a kezelést, hogy az érzékeny fejbőr problémájától mielőbb megszabadulhass.

A Schwarzkopf Professional szalonok listáját itt találod: www.szinezdujra.com

2

3

4

1
5

7
6

8

11

9

10

12

KARÁCSONY
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AJÁNDÉKOZZ SZÉPSÉGET!
Azt mondják, titkon mindenki olyan ajándékot ad, amit maga is szívesen elfogadna. Nos, azt
gondoljuk ez ránk, beauty rajongókra még inkább igaz. A boltokban csak úgy vonzza tekintetünket a rengeteg ajándékcsomag, melyben fantasztikus szépségápolók sorakoznak. Miért ne
örülne ennek bármelyik barátunk, vagy családtagunk, nem igaz? Nézzük, mi az idei kínálat!

1

Versace Bright Crystal EdT

Elbűvölő és érzéki illat a Versace nőnek, aki erős,
magabiztos mégis nőies, érzéki, s olyan illatban
szeretne fürdőzni, mely jegesen friss, élénk és
a gránátalma lédús, színes magjaira emlékeztet.
Ajánlott fogyasztói ár (30 ml): 15 865 Ft
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Women’s Secret Gold Seduction

Érzéki, tündöklő nőknek készült, akik szeretik
határozottan kifejezni magukat.
Ajánlott fogyasztói ár (100 ml): 7 190 ft
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Burberry My Burberry Blush EdP

A My Burberry család legújabb tagja egy
tiszta, friss illat, mely magabiztos, játékos
és energikus hangulatot varázsol.

Ajánlott fogyasztói ár (30 ml): 18 850 Ft
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Elizabeth Arden White Tea

A White Tea megalkotását az a pillanat
inspirálta, amikor egy kellemes teával bekuckózva élvezed a pillanat varázsát. Egyszerű és
tökéletes, arra alkották, hogy átéld a pillanat
minden báját.
Ajánlott fogyasztói ár (30 ml): 7 700 Ft

5

OSIS+ Session Label Wrap

OSIS+ Session Label Super Dry Fix hajlakk
100 ml neszesszerben. Elérhető a Schwarzkopf
Professional partner szalonokban.
Ajánlott fogyasztói ár: 2 437 Ft
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Trussardi Riflesso EdT

A keleties-fás illatcsaládba tartozó Trussardi
Riflesso férfias világot képvisel, melyben keverednek az aktív, sportos elemek és a természetes elegancia jegyei.
Ajánlott fogyasztói ár (30 ml): 14 500 Ft

BABÉ Anti-Ageing arcápoló
csomag
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Gondoskodó arcápolás a fiatalos bőrért,
neszesszerben. Kapható a partner gyógyszer
tárakban, további két típusban is: hidratáló
és arctisztító változatban.
Ajánlott fogyasztói ár: 9 990 Ft

Schwarzkopf Professional 3D Men

Tartalma 3D Men Hair&Body sampon
és Texture Clay hajformázó. Elérhető a
Schwarzkopf Professional partner szalonokban.
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Ajánlott fogyasztói ár: 5 331 Ft

Versace Dylan Blue EdT

Egy csábítóan férfias illat, mely kifejezetten
jellegzetes, fás aromáját értékes, természetes
összetevőknek köszönheti.
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Ajánlott fogyasztói ár (30 ml): 15 865 Ft

BC Brazilnut Oil hajápoló
ajándékcsomag
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Tartalma BC Brazilnut Oil sampon,
Talent10 és bontókefe ajándékba. Elérhető a
Schwarzkopf Professional partner szalonokban.
Ajánlott fogyasztói ár: 9 648 Ft

Bvlgari Goldea The Roman Night EdP

Ez a ciprusos-virágos pézsmás illat tiszta
örömöt sugároz, elkápráztató és féktelen.
Az elragadó virágok a holdfényben tündökölve
egy vibráló római éjszaka történetét mesélik el.
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Ajánlott fogyasztói ár (30 ml): 19 300 Ft

BC Moisture Kick Neszesszer

Tartalma BC Moisture Kick hajsampon, spraybalzsam és pakolás. Elérhető a Schwarzkopf
Professional partner szalonokban.
Ajánlott fogyasztói ár: 10 220 Ft
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ÜNNEPELJ STÍLUSOS

KIEGÉSZÍTŐKKEL!

Kifinomult, félholdra emlékeztető záró csatja a táska dísze is egyben. Az új ikon kollekció, az Ambrine,
többek között kiemeli a Japán és a Távol-keleti stílusokat, készen arra, hogy tisztelettel adózzon a Nyugat
és Kelet közötti kulturális és kreatív kötelék felé.
Az Arlettis iconbag is megújult: hímzett koronák és csillagok díszítik, mely nubuk- és borjúbőrön
egyaránt megtalálható, így könnyed, egyedi és nőies megjelenést kölcsönöz a viselőjének.

A

táskákat megtalálod Budapesten az Andrássy út 13. sz. alatt, illetve a MOM Parkban.
coccinellebudapest

coccinellebudapest

BŐRFESZESÍTŐ
ÉS RÁNCTALANÍTÓ HATÁS

A RAGYOGÓ, TÁPLÁLT BŐR TITKA
A Diadermine termékeket bőrgyógyászok
fejlesztették ki évszázadok tapasztalatainak
felhasználásával. A termékek egyedülálló,
sejtmegújító formulával rendelkeznek,
amely segít megőrizni bőre frissességét,
rugalmasságát.

11O ÉVES
BŐRGYÓGYÁSZATI
SZAKÉRTELEMMEL AZ
ÖN SZÉPSÉGÉÉRT

KERES
KARÁC SE
CSOMA SONYI
G
AZ ÜZL JAINKAT
ETEKB
EN!

