
TAVASZI BŐRÁPOLÁS
Készülj az új szezonra, töltsd 
fel bőröd maszkokkal!

TÖKÉLETES MANIKŰR
Próbálj ki valami újat, és
ápold kezeid tavasszal is.
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Friss, virágos, gyümölcsös?
Tavaszi! Mert kell egy új illat.
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ÚJDONSÁG 
Egy éjszaka alatt kisimítja 

a dehidratáltságból 
eredő apróbb ráncokat

www.uriage.hu
www.facebook.com/uriage

URIAGE ,  A FR ANCIA ALPOK TERMÁLVIZE
KERESD A FORG ALMA ZÓ PATIK ÁKBAN!

URIAGE TERMÁL
HIDRATÁLÓ ÉJSZAKAI MASZK 

az Uriage termálvíz hidratáló erejével 



1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Íme az év első PIXIBOX kiadását tarthatod kezedben, 
ami nekem egyet jelent a tavasszal, hiszen minden 
évben ekkor jelenik meg ez a kiadásunk és mindig 
ugyanúgy várom. Hosszú volt ez a tél, és bizony az én 
bőröm is nagyon várta már az első napsugarakat, no 
meg néhány új tavaszi bőrápolót. Az URIAGE Nektek 
mutatja be első közt a csodás arcápoló maszkját, 
mellyel éjszaka, alvás közben újulhat meg bőrünk. 
Szinte biztos vagyok benne, hogy ez segít majd és 
regenerálja a téli időszak viszontagságait. 

De hoztunk még új illatot is, és egy fantasztikus 
professzionális manikűr márkát, a CND-t, mely 
személyes kedvencem. A se nem géllakk, se nem 
hagyományos lakk megoldásuk hónapok óta nyújt 
kezeimnek kifogástalan megjelenést, ez a Shelac,  
ki kell próbálnotok! De míg megtaláljátok a hozzátok 
legközelebbi CND szalont, próbáljátok ki kézápoló 
termékeiket is, varázslatos az illatuk.

Élvezzétek a tavaszi napsütést és készüljetek kívül-
belül az új szezonra! Jó próbálgatást Nektek.

Sok 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: 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!



2 Bőrápolás

JÓ REGGELT 
GYÖNYÖRŰ BŐR!
Manapság óriási sikernek örvendenek a bőrápoló maszkok, ami nem is csoda, mert gyorsan, 
rendkívül látványos eredményt kaphatunk használatukkal. Segítségükkel szinte bármikor  
adhatunk magunknak 10 percet egy villám arckezelésre. Az éjszakai maszkok pedig ennél is 
egyszerűbbek: csak felkened, alszol és csodás bőrre ébredsz. Alvás közben a maszk végzi a dolgát, 
miközben épp a bőr éjszakai megújulását támogatja. Nincs mese, ott a helye a polcodon!

Legyél Te az első, aki kipróbálhatja az URIAGE legújabb
innovációját, amelytől a szépítő alvás új értelmet nyer

Bőröd megújulásának legfontosabb időszaka az éjszaka. Az arcodat napközben érő ká-
ros hatások látható jeleit az URIAGE TERMÁL éjszakai hidratáló maszkkal szemmel 
láthatóan, már 8 óra alatt csökkentheted, a bőrszárazságból eredő apróbb ráncokat 
pedig el is tüntetheted!



3Bőrápolás

Tudjuk, hogy minden szezonban másra vágyik bőrünk. 
Ha Te is épp egy új és könnyű hidratálót keresel, ami a nap-
fény káros hatásaitól is véd minden nap, akkor a maszk mellé 
válassz egy URIAGE arcápolót!
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Az URIAGE termékeket megtalálod 
a partner patikákban. www.uriage.hu

URIAGE TERMÁL Hidratáló arckrém  
20-as fényvédő faktorral

Ez a könnyű arckrém kiválóan kiegészíti  
a hidratáló éjszakai maszkot. Így napközben  
is tovább hidratálja a bőrt, miközben védi  
azt a környezeti ártalmaktól: szennyeződésektől, 
szabadgyököktől és UV sugárzástól.

Ébredj reggelre olyan bőrrel, amire mindig is vágytál!

Az Uriage termálvíz összes tulajdonsága egy friss, kellemes illatú, ultra-könnyű 
különleges gél textúrájú krémbe lett zárva. A legjobb hidratáló szabadalmakkal  
(H2O Patch és Aquaxyl) őrzi meg hosszú távon az arcbőröd rugalmasságát:

• a Hydro-thermal complex segít, hogy 8 órán keresztül hidratált legyen arcbőröd

• a hialuronsav segít megőrizni bőröd rugalmasságát

• a havasi gyopár kivonat pedig regenerálja és üdévé teszi az arcod

Lefekvés előtt, vékony rétegben vidd fel a megtisztított arcra és nyakra, pont úgy, mint 
egy éjszakai krémet. Hagyd egész éjjel hatni, hogy reggel olyan bőrrel ébredj, amelyre 
mindig is vágytál! Öblítsd le és használd utána a nappali vagy az alapozó krémed.



KÉZápolás4CND Nail Lounge szalonkereső: http://naillounge.hu/szalonkereso/

A CNDTM, SHELLACTM, XPRESS5TM,  logo és a kapcsolódó védjegyek a Creative Nails, Inc. bejegyzett védjegyei. 
CNDTM SHELLACTM Tango Passion árnyalata.

145x195 cnd pixibox hirdetes.indd   2 2018. 02. 28.   12:06
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6 PIXI TIPP

HASZNÁLATA EGYSZERŰ

Olvaszd fel kezed melegével, majd 
körkörös mozdulatokkal masszírozd 
át vele az arcod! Végül egy törlőkendő 
segítségével távolítsd el a sminked!

TÖRÖLD LE ARCODRÓL 
A NAPOD NYOMAIT!
Biztos van úgy, hogy már alig várod, hogy hazaérj, belebújj a kedvenc papucsodba és végre 
lemosd a sminked. Szakíts egy kicsivel több időt erre! Miért ne kötnéd ezt össze egy röpke és kel-
lemes arcápolással is? Persze a micellás lemosók gyors megoldást nyújtanak, de ha valami táp-
lálóbbra vágysz, akkor érdemes felvenned a tisztítási rutinodba a tiszító balzsam használatát!

A Take The Day Off Sminklemosó Balzsam  ilyen. Egy egyedülálló 
textúrájú arc- és szemfestéklemosó, mely felvitelkor balzsamból olajjá alakul és gyen-
géden, de hatékonyan távolítja el még a legmakacsabb sminket is. Ez által egy kellemes 
arcmasszázs keretében szabadulhatsz meg a szennyeződésektől, sminktől, miközben  
a balzsam ápolja és táplálja bőröd.

Néha úgy érezzük, hogy egy-egy sminklemosással, arctisz-
títással megtisztítjuk magunkat nemcsak a szennyeződések-
től, de az aznapi sok stressztől és kellemetlenségtől is. Plusz 
egy kis arcmasszázzsal, arcápolással így már este tiszta lap-
pal indulunk a holnapnak!
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Rovatcím 7

Megújult az egyik Clinique-kedvenc!

A már a  PIXIBOX-ban is megismert Moisture Surge hidratáló idén még klasszabb lett.  
Ez a szuper hidratáló krémzselé egész napra ellátja bőröd nedvességgel, sőt most még 
többet is tud. A legújabb Moisture Surge™ aktívált aloéval segít kiaknázni a bőr saját 
belső nedvesség forrásait. Közel kétszer annyi ideig képes megőrizni a bőr nedvesség 
szintjét, mint elődje.* Arcbőröd feltölti és harmatossá varázsolja akár 72 órán keresztül,  
még arcmosás után is. Maximális eredmény irritáció nélkül. 

*a Clinique előző készítményéhez képest.

MEGÚJULT AZ EGYIK CLINIQUE-KEDVENC!
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smink8

SMINKEK AZ ELSŐ  
NAPSUGARAKHOZ!
Nagyon-nagyon sokat kellett várnunk, hogy végre megérkezzenek az első kellemes napsuga-
rak. Ilyen hosszú tél után már tényleg valami frissre, illatosra, üdére vágytunk. Nos, hogyan 
tudnánk megmutatni a legjobban, hogy mi is megújulunk, ha nem egy új tavaszi sminkkel! 
Nézzünk szét, mit találhatunk a boltokban az új szezonhoz.

imádjuk a highlightereket! Csodásan villant-
ják fel az arcon a kiemelendő részeket, különö-
sen így, a tavaszi napfényben. Feltétlen szerezz 
be egy új árnyalatot Te is!



az ARTDECO forradalmi Roll 
it Disc Eyeliner-t (Roll it Disc 
szemhéjtust) a tökéletes tusvonal érdeké-
ben alkották. Ez a folyékony szemhéjtus egy apró 
kerék segítségével végigfut a szempilla vonalában 
és tökéletesen precíz vonalat fest. A mélyfekete szín 
gyors száradást követően pedig mattá válik. Próbáld 
ki ezt az igazán izgalmas terméket!

FORRADALMI SZEMHÉJTUS
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PURE BY PIXIBOX

Dove Original és Dove 
Go Fresh Uborka és 
Zöld tea illatú dezo-
dor 0% Alumíniumsóval
Az új Dove 0% Original és Dove Go 
Fresh Uborka és Zöld tea illatú dezodorok 
egyaránt 0% alumíniumsót és 0% alko-
holt tartalmaznak. 1/4 rész hidratálókrém 
tartalommal ápolja a hónaljadat. Segít 
megelőzni a testszag kialakulását, valamint 
megőrizni frissességed akár 24 órán át.

Nacomi Fluffy Scrub & Wash –  
Áfonyás Bőrradírozó Fürdőkrém
Friss és gyümölcsös illat, könnyed, levegős textúra és bőrsimító cukor kompozíciója.  
A habos és aromás Scrub & Wash a zuhany alatt váltja valóra a tökéletesen sima bőrről alkotott 
álmodat. A fürdőkrémmel élménnyé válik a zuhanyzás, az illatos áfonya elkényezteti az érzékei-
det, a krémes textúra pedig gyengéden ápolja a bőröd.

NUXE kéz- és arcápolók  
változatos típusban
A NUXE francia kozmetikai márka,  
ráadásul a francia gyógyszertárakban elsőszámú  
a ráncok elleni harcban. Csodás bőrápolói a bennük  
található növényi olajaknak köszönhetik kellemes illatukat,  
sőt, kozmetikumaik legfőbb összetevői növényi alapanyagok!  
Mediterrán szigetekről begyűjtött mályva, petúnia, kosbor  
és sok más különleges növény áll bőröd szolgálatában.  
Keresd a partner patikákban és a nuxepatika.hu webshopban.

Nézzük, mi volt a februári PURE by PIXIBOX-ban! Valóban remek kozmetiku-
mokat próbálhattak ki, akik lecsaptak erre a kiadásra. Ha kedvet kaptál, május-
ban kipróbálhatod.
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Dr. Organic Tea Tree Body Wash –  
tusfürdő bio teafaolajjal
Kivételesen frissítő fürdőélmény. Bio teafaolaj tisztítja és felfrissíti a bőrt, eltávolítja a szeny-
nyeződést, miközben megőrzi a bőr természetes egyensúlyát. Borsmentaolaj élénkíti, Aloe 
vera kivonat pedig megnyugtatja és hidratálja a bőrt.  A Dr. Organic natúrkozmetikumok 
nem tartalmaznak parabéneket, SLS-t, szilikont, szintetikus színanyagokat, ftalátokat, 
vazelint, glikolokat, izotiazolinont, ásványi olajat, DEA-t, BHT-t. Kapható bioboltokban, 
kiemelt Rossmann, valamint Müller drogériákban és a DM boltokban is.

Ilcsi Meggy & Kökény habkrém /  
Ilcsi Karotin extra habkrém
Az idén 60 esztendős Ilcsi márka először szerepelt a csomagban, és úgy láttuk szerettétek  
a termékeket. Kétféle arcápoló szerepelt, a Meggy & Kökény habkrém, mely felülmúlha-
tatlan illatú, a meggyben található vitaminok, ásványi anyagok és a kökény flavonoidjai 
révén megőrzi a fiatal bőr feszességét, frissességét, emellett táplál, regenerál, tonizál és kitű-
nően hidratál. A Carotene habkrém pedig hidratáló, vitaminfeltöltő, regeneráló arckrém. 
Főként a nem gyulladt, vízhiányos bőrre ajánlott. A berkenye révén jelentős vízmegkötő 
képességgel rendelkezik. A benne lévő hatóanyagok antioxidáns, hidratáló hatásúak.



KÉNYELMES MELLTARTÓ? 
IGEN, LÉTEZIK!
Eddig a „kényelmes” és a „melltartó” szavak nem nagyon illettek össze. Nos, most ennek vége  
a sloggi Zero Feel újdonságával. Nincs bevágó pánt, kapocs, csak egész napos észrevétlen kényelem.  
Egész egyszerűen ki kell próbálnod, hogy elhidd!

NiNcs szorítás 360 fokban rugalmas anyag tökéletesen alkalmazkodik 
                         minden mozdulatodhoz.

Merevítő Nélküli, mégis biztos tartás: innovatív, ponthegesztéssel készült melltartó.

láthatatlaN, varrás Nélküli kivitelezés: láthatatlan megjelenést kölcsönöz még a szűk ruhák 
                                                   alatt is. Olyan kényelmes, mintha nem is lenne rajtad melltartó.

tökéletes illeszkedés a melltartó igazodik a testedhez, és nem fordítva.

aNyagösszetétel szuperpuha microfibre anyag, mely lágyan öleli körbe a testedet.
Kapható bralett és top változatban. Keresd a Triumph szaküzleteiben és viszonteladóinál.



WILD
ROMANCE
FULL PRECISION AJAKRÚZS CERUZA

CURLING MASCARA
Göndörítő szempillaspirál

BEAUTY BOX TRIO
Limitált kiadású, mágneses
szemhéjpúder tartó

SZEMHÉJPÚDER
4 új árnyalat

• precíz felvitel
• telt színek

ARTDECO Magyarország artdeco_hungary 

HÁ
RO

M
SZ

ÖG ALAKÚ FORMA

AD_WR_Pixi_145x195_press.indd   1 2018.03.21.   16:31:29



CHGG_Legere_Pixi_145x195_press.indd   1 2018.02.28.   12:09:30


