2015/október

piximagazin

Születésnap #3
Bőrápolás
A-tól C-ig...
és ami utána van:
bőrfiatalítás, hidratálás

Természetes
kozmetikumok
Minden, ami a szeptemberi
csomagban volt.

Színezz, színezz,
színezz!
Miért jó, ha ceruzát
veszel a kezedbe?

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

A szerkesztő levele

Kedves Pixi Barátok!
Nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen csomag ne
okozhatna örömet bárkinek, aki szereti a szépségápolást – ez volt a válaszom arra, amikor sokan
kételkedtek a PIXIBOX létrejöttében. És azt
hiszem, igazam lett! Remélem Ti is így gondoljátok.
Ez már a 3. gyertya a tortánkon és a legszebb
ajándék az, hogy Ti velünk vagytok. Az, hogy egy
ilyen lelkes közösség jött létre, csak Nektek köszönhető. A rengeteg kedves szó, a kis ajándékok,
amikkel elhalmoztok bennünket mindig meghatnak
minket, különösen így, egy születésnap alkalmával.
Fogadjátok szeretettel ezt a különleges kiadású
PIXIBOX-ot, amit most úgy díszíthettek, ahogyan
csak szeretnétek. Reméljük sokan lesztek, akik
majd megmutatják nekünk a saját, egyedi doboz
kájukat, mi kíváncsian várjuk majd a képeket.
Ha megengeditek, elfújom a gyertyát és kívánok
valamit: még több örömet, meglepetést és
PIXIBOX-ot az előttünk álló évre is.
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: Képügynökségek, 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
felelősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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PIXI Tippek

PIXI Tippek

PRÓBÁLD KI A LEGÚJABB
ŐRÜLETET, A BATISTE
SZÁRAZSAMPONT, HA
GYORSAN SZERETNÉL FRISS,
ÜDE FRIZURÁT!

Felejtsd el a mindennapos,
hosszadalmas hajmosást és
varázsold hajad pár perc alatt újjá
a Batiste szárazsamponnal!
Hajunk általában közvetlenül hajmosás után néz
ki a legjobban. Pár nap elteltével elveszti tartását,
zsírosabb lesz, és ha párunk kacéran beletúrna,
valószínű, hogy beleragadna a keze soknapos
„hajkoronánkba”. Ha rohanásban vagyunk, akkor
sem kell lemondanunk a szép hajról, gyors megoldást
kínálnak nekünk a szárazsamponok.
A Batiste szárazsamponjai végre Magyarországon
is kaphatóak és egyszerű megoldást jelentenek az
időhiányban szenvedő nőknek. A szárazsamponok
különleges szemcséi magába szívják a zsírt, és
megnövelik a haj tónusát, így az percek alatt
frissebb, dúsabb és illatosabb lesz. Új személyi
fodrászunk edzés után is hasznos társ lehet,
tartsunk magunknál mindig egy tubussal.

HOGYAN HASZNÁLD?
1. Fújd a hajtövekre a Batisteot pár centiméterről!
2. Enyhén masszírozd át a
fejbőrödet!
3. Fésűvel formázd a frizurád,
ahogy szereted!

Úszd meg Te is szárazon a Batiste szárazsampon oldalon!
www.facebook.com/BatisteHU
A Batiste termékeket keresd a Rossmann üzletekben!

3

4

bőrápolás

Bőrápolás „A-tól C-ig”
Mi, Pix i
lányok

„A” mint alapozó, „B” mint BB krém, „C” mint CC krém...
Mára biztosan tudjátok, hogy ha a bőrhibák elfedéséről van
szó, mit is jelentenek ezek a betűk. Nos, a kozmetikai termékek hihetetlen gyors fejlődésével mostanra már nem csupán egy funkciót látnak el ezek a szépségápoló szerek, hanem
komplex bőrápolást is nyújtanak. Ebben is a legkiemelkedőbb, a CC krém.

Bár a három különféle színezett krém különböző mértékű fedéssel bír, az biztos,
hogy mindegyik segít, hogy tökéletesíthessük bőrünk felszínét, és egységesebb tónust
varázsoljunk arcunkra. A CC krém színpigmentjei a legmodernebb technikának
köszönhetően felveszik bőrünk színét, így alkalmazkodik arcunk tónusához.
Ismerjétek meg a Fytofontana prémium termékét, a CC Ceuticalt!
Tudományos kutatásokon alapuló, minőségi hatóanyagokat tartalmazó
bőrápoló krém, mely korszerű színkorrekciós pigmentek segítségével
korrigálja a bőr egyenetlenségeit.

A színező és ápoló krémek új generációját képviselik a CC
Ceutical krémek, segítségükkel a finom alapozás és az egyénre
szabott bőrápolás egy lépésben megvalósítható. A CC Ceutical
termékek egy újabb irányt képviselnek a BB krémekhez képest,
hiszen lágy, maszkhatás-mentes fedést biztosítanak, de fokozottabb hangsúlyt kapnak a bőrápoló és bőrvédő összetevők is.
Így egy lépésben varázsolhatsz magadnak csodaszép
bőrt, miközben ápolod és célzottan véded az öregedéstől.
Egyszerűen alkalmazható a legtöbb bőrtípuson,
hiszen könnyed, olajmentes formulája sokrétűen
használható. Akár primerként, egy áttetsző
púderrel, akár alapozó helyett megállja a helyét!
A Fytofontana termékeit megtalálod a patikák polcain.
www.fiatalodj.hu

Curaprox ENZYCAL ZERO fogkrém
Enyhe mégis erős

bőrápolás
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· támogatja a nyál természetes védő funkcióját
· kíméletes a szájnyálkahártyához és csökkenti az afták kialakulását
· a fluorid és az enzimek kombinációja kétszeresen véd a fogszuvasodás ellen
· nem tartalmaz mentolt
· kíméletes a fogzománchoz

www.sagerdental.hu
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bőrápolás

Ragyogj minden nap!
Egy hűvös őszi napon a gőzölgő tea édes melegével a kezedben összegöngyölődve a pamuttakaró puha érintése alatt. Mi lehetne ennél kellemesebb? A stressz, fáradtság, nem megfelelő
étkezés, időjárás-változás és egyéb tényezők mind hatással vannak szervezetedre és komfortérzetedre, ami legelőször a bőrödön mutatkozik meg. Éppúgy, mint a rendszeres vitaminfogyasztás, a mindennapi bőrápolás is elengedhetetlen a kiegyensúlyozott, üde megjelenésért.
Csakúgy, mint Te, az érzékeny arcbőröd is különleges törődést igényel. A következő
arcápolási rutin betartásával megőrizheted arcbőröd üde ragyogását.

1. LÉPÉS: Kíméletes arctisztítás
A LA ROCHE-POSAY MICELLÁS ARCTISZTÍTÓ kifejezetten
az érzékeny arcbőr igényeinek megfelelően lett kifejlesztve. Micellás
technológiájának köszönhetően többoldalú hatékonysággal rendelkezik: kíméletesen tisztítja az érzékeny arcbőrt és hatékonyan távolítja el
a sminket, mindemellett nyugtatja a bőrt az egyedülálló La RochePosay termálvíznek köszönhetően. Eredmény: tiszta és üde bőr.
2. LÉPÉS: Gyengéd hidratálás
Minden arcbőr, különösen az érzékeny számára arctisztítás után elengedhetetlen a megfelelő hidratálás.
A hűvösebb évszakok beköszöntével gyakrabban érezheted, hogy arcbőröd húzódik, kevésbé rugalmasnak
érződik. A megfelelő arcápoló krémmel megőrizheted arcbőröd rugalmasságát, és akár az
esetleges irritációtól is megóvhatod.
A TOLERIANE ULTRA arcápoló krémek – Toleriane Ultra a normál, száraz
bőrre, Toleriane Ultra Fluid a kombinált, zsíros bőrre – bőrgyógyászati
ellenőrzés mellett lettek kifejlesztve,
így bátran használhatod reggel és
este is az arcbőröd egészén.

Little Hotties
A gyertyák új generációja
A különböző színekben és formákban pompázó, kézzel készített viaszpasztillák órákon át kellemes illattal töltik meg a levegőt. Ha szereted
illatokkal kényeztetni magad és a gyertyákért is rajongsz, akkor ezt
neked találták ki!
Nincs más dolgod, mint a pasztillából egy vagy több darabot beletenni egy párologtató tetejébe és meggyújtani alatta egy teamécsest.
A viaszdarabok feloldódnak és az illatok felszabadulnak belőlük. Hangulatodnak megfelelően készíthetsz saját illatvariánsokat, közel 80
féle hottie közül választhatsz! Ezután nincs is más dolgod, mint élvezni a saját magad által kreált frissítő vagy éppen lazító hatású illatfelhőt.
Ha pedig meggondolnád magad és valami másra vágynál, várd meg,
míg visszaszilárdul a viasz, vedd ki a párologtatóból és már keverheted is a következő adagot!
Válogass a fűszeres, csokis vagy virágos aromák közül, találd meg az évszaknak, a hangulatodnak megfelelőt!
Látogass el a www.furdogolyok.hu
weboldalra, ahol a Little Hotties termékeket megtalálod párologtatóval
egybecsomagolt szettekben vagy
összeválogathatod kedvenceidet egy
dobozba, aminek a tartalma több mint
130 órára elegendő. Ráadásul most
10% kedvezménnyel juthatsz hozzá
kedvenc illatpasztilláidhoz a PIXIBOXban talált kuponoddal. Illatozásra fel!
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PIXI kedvenc

Az ázsiai szépségápolás világszerte csodálat tárgya.
Az innovatív fejlesztéseknek, a hatékony megoldásoknak
és a magas elvárásoknak köszönhetően egyedi, látványosan
teljesítő, hiánypótló kozmetikumok születnek. A Neogence pár év
alatt az egyik legnagyobb és legkedveltebb márka lett Ázsiában.

PIXI kedvenc

A fiatalság forrása
Vágytál már arra, hogy a bőröd olyan puha, feszes és életteli legyen, mint amilyen még
gyerekkorodban volt? Akkoriban még a szervezeted jóval több hialuronsavat termelt.
Ez a természetes anyag nem csak a bőröd, de az egész tested fiatalságának megőrzéséről
is gondoskodik. Mivel a szervezeted is előállítja, akkor is biztonságosan használhatod,
ha amúgy érzékeny a bőröd, sőt akár szépészeti beavatkozás után is használható.
A Neogence hialuronsavas hidratáló eszenciája a bőr számára ideálisan beszívódó
hialuronsav kombinációnak köszönhetően azonnal elkezdi a bőr feltöltését. A magas
koncentrációjú és tisztaságú hialuronsav stimulálja a kollagén termelést, így az azonnali hatás mellett hosszabb távon is elősegíti a bőr állapotának javulását. Ha a bőrödről
van szó, bátran lehetnek magasak az elvárásaid, hiszen létezik biztonságos, természetes
és hatékony bőrápolás.
A hialuronsavas hidratáló eszencia a Neogence többszörösen díjnyertes terméke (Beauty Awards - Special Awards for Open Shelf Cosmoceuticals 2008,
Beauty Awards - Moisturizing Awards 2009, Fashion Guide Beauty Awards - Exceptionally Excellent 2013, Queen - Second Beauty Award 2014.)
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PIXI TÉMA

Színezz,
színezz!
Keresd elő gyerekkori éned, és alkoss valami egyedit!
Talán Te is szoktál telefonálás közben firkálgatni, ábrákat rajzolgatni. Ennek is megvan a maga jelentése, és a rajzolgatás valahogy olyan megnyugtató ilyenkor. De alkotni
egyszerűen jó, és így nem véletlen, hogy a felnőttek számára készült színezőkönyvek
manapság eladási toplistások a könyvesboltokban.
Mi áll ennek a hátterében? Az alkotás, a kreatív gondolatok – hacsak nem a mindennapi munkád, vagy állandó hobbid része – sajnos kevesünk életében van jelen.
Rohanunk ide-oda, lefoglalnak a napi teendők, nem beszélve az állandó stresszről; ki
gondol ilyenkor arra, hogy rajzoljon valami szépet, vagy készítsen egy kis műalkotást?
Nos, a felnőtt színezők sikere részben ebben rejlik, hiszen elég csupán kinyitni
a színezőkönyvet, előkapni néhány színes rajzeszközt és máris kis művészekké
válhatunk; roppant egyszerű. Színezni pedig könnyű, nem szükséges hozzá különösebb kézügyesség, vagy tehetség, így azonnal úgy érezhetjük kielégítettük
a szépérzékünket, és valami szépet készítettünk, amely örömet okoz számunkra.
Az sem elhanyagolható, hogy a színezés némi koncentrációt igényel, de közben
összeszedhetjük gondolatainkat, kikapcsolódhatunk, tehát az alkotás öröme egy
kis relaxálással is párosul.

M i, P i x i
lányok

is úgy gondoltuk, ki kell próbálnunk, ezért úgy döntöttünk,
miért is ne lehetne maga a PIXIBOX doboza a mi színezőnk. Reméljük tetszik Nektek is, és bízunk benne, hogy kipróbáljátok
ezt a kellemes elfoglaltságot. Nem beszélve arról, hogy most
aztán igazán egyedi dobozt varázsolhattok magatoknak.

Nagyon várjuk a sok-sok szép képet, kíváncsiak vagyunk,
Ti hogy képzelitek el a születésnapi PIXIBOX-ot.
Ha közösségi oldalainkon jártok, osszátok meg mindenkivel képeiteket, akár
Facebookon, akár Instagramon, használjátok az #azenpixim #azenpixiboxom
hashtageket.
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Mi volt a PURE by PIXIBOX szeptemberi
kiadásában?

Ahogy már a korábbi PIXIMAGAZINOKBAN
megszokhattátok, külön részt szentelünk a PURE
by PIXIBOX-ban szereplő termékeknek, hiszen úgy
gondoljuk PIXIBOX megrendelőknek is érdemes
megismerni ezeket a szuper kozmetikumokat, hátha
kedvet kaptok hozzájuk a jövőben.
Ragyogó színek és kíméletes összetevők

A német benecos márkát biztosan szeretni fogod, ha smink rajongó vagy; nem csak
azért, mert gyönyörű színekben kapható, és remek minőségű termékek, hanem azért, mert
összetevői is nagyon kedvezők a bőr számára.
A benecos sminktermékek német minőségű, ellenőrzött natúrkozmetikumok,
melyek természetes növényi hatóanyagokkal, ápoló olajokkal és E vitaminnal készülnek.
Nem tartalmaznak paraffint, parabéneket, szilikont, PEG-et, mesterséges színezéket,
mesterséges illatanyagokat vagy szintetikus tartósítószert.
Őszi sminkedhez használd a duo szemhéjpúdereiket, amelyek könnyedén eloszlathatók
a szemhéjadon és remekül harmonizálnak egymással.
Megtalálod őket remek árakon drogériák polcain, vagy online shopjukban
a http://benecos.hu oldalon.
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Egy szeletnyi kényeztetés, testi-lelki felfrissülés
VANITA – a kristályszappan
A VANITA nem csupán egy, a kézzel készített természetes összetevőjű szappanok birodalmában. Sokkal több annál! Kornis Anita, a VANITA kozmetikumok megálmodója; lelkesedése, odaadása és elkötelezettsége tükröződik termékeiben. Szappanjai, bőrápoló készítményei összetevőit a legnagyobb gondossággal és igényességgel válogatja. Minden
hite és tudása, szíve-lelke benne van a VANITÁBAN. Ezt Nektek is meg kell ismernetek!

Ha nyitott vagy az ezotériára, kristályszappanjai, prémium szappanjai igazán különlegesek
lesznek számodra. Ezek a szappanok kristályok
által energetizált vízből és a kristályszappanok
kristályok hozzáadásával készülnek. Ennek köszönhetően a szappanban rejtett gyógynövények
és illóolajok hatóanyagai felerősödnek, így gyorsabban érheted el a kívánt eredményt. 100%ban természetes összetevőkből, kézzel készülnek,
segíthetnek a lelki harmóniád megteremtésében.
Készítményeiben csodás növényi hatóanyagok
vannak, kizárólag a legmagasabb minőségben.
A hagyományos gyógynövények (levendula,
borsmenta, körömvirág, teafa) mellett megjelennek a különlegesebb összetevők is, mint például
a kávé-fahéj kombinációja, amely a benne lévő
koffeinnel támogatja a bőr méreganyag-kiválasztását, a kaviáros szappan pedig igazi afrodiziákum a bőrnek. A benne lévő fekete kaviár
gazdag aminósavakban, telített zsírsavakban
és vitaminokban, ezzel táplálja a bőrt, segíti a
sejtek regenerálódását. Hosszan tartó, mély hidratálást biztosít, javítja a bőr rugalmasságát. Különleges, vörösboros szappanja pedig csodásan rugalmassá teszi a bőrt.
A borban található polifenolok ugyanis erősítik a kollagénrostokat és ezért feszesebbé
teszik a bőrt. Magas csersav tartalma miatt seborrheás bőrre is jótékony hatással van.
A VANITA szappanokban Te is megtalálhatod önmagad.
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Segítsd bőrödnek, tanítsd a szépségre

A Schüssler márka igazi natúrkozmetikai terápiát jelent. Nem csupán
hagyományos természetes hatóanyagot tartalmazó, egészséges szépségápolási
termékekről van szó, hanem egy sajátos módszerről, amely a bőrprobléma azonosítását
követően a leghatékonyabb módon, célzottan képes megoldást nyújtani.
Pigmentfoltok? Túl száraz bőr? Érzékenység? Fakóság? Fénylő, zsíros bőr? Egy egyszerű vizsgálattal kiderítheted, számodra mely Schüssler-só a jó választás. Ha ez megvan,
az ásványi hatóanyagok krém formájában segíteni fognak. Ezt ki kell próbálnod!
A német dr. Wilhelm Heinrich Schüssler nevéhez fűződő terápiás gyógymód az ásványi
anyagok hasznosulásában kereste a megoldást, sikeresen. Sejtjeink élettani működéséhez
ugyanis igen fontos ásványi anyagokra, ezek optimális mennyiségére és egyensúlyára van
szükség. Dr. Schüssler gyógyító tevékenysége során figyelte meg, hogy bizonyos ásványi
anyagok hiánya bőrelváltozást okozhat. Ez alapozta meg a Schüssler-féle terápiás rendszer
megszületését.
A Schüssler Natur CosMEDics termékeivel a Schüssler-sókat krém formájában tudod
alkalmazni! A krémek legnagyobb kozmetikai előnye, hogy az arcdiagnosztikai jeleket
vizsgálva személyre szabott ápolást tudsz bőrödnek biztosítani nap mint nap!
Több hónapos alkalmazásuk során a Schüssler
krémek úgy viselkednek, mint a bőr tanítói:
megmutatják, hogy a megjelenő hiányálla
potokat, hogyan tudja bőrünk önerejéből
rendezni.
A Schüssler Natur CosMEDics termékei
100 %-ban natúr kozmetikumok, vegyszer,
kőolajszármazék- és parabénmentesek.
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Az Algotherm francia professzionális kozmetikai márka, a tengervízben és az algában található fantasztikus hatóanyagok kinyerésével készíti csodás termékeit. Különleges gonddal gyűjtik be az algákat, hogy megóvják az aktív hatóanyagok erejét a gyártás során. Termékeik 100% parabén
és phenoxyethanol mentesek és dermatológiailag teszteltek. Az aktív hatóanyagaik teljes
egészében tengeri és növényi eredetűek.
Algák: a szépségápolás úttörői

Földünk legősibb lakói az algák, amelyek hihetetlen el
len
á l
ló
képességük folytán túlélték a földtörténet során bekövetkezett valamennyi változást. Sikerüket elsősorban a bennük lévő vitaminok
és ásványi anyagok egész tárházának köszönhetik.
Gazdag hatóanyagtartalmúak: ásványi sók, nyomelemek, poliszac
ha
ri
dok, vitaminok, aminosavak, proteinek, telítetlen zsírsavak
alkotják őket. Az algák sokféle bőrtípus számára hasznosítható kincseket rejtenek; sejtjeikben, mint miniatűr laboratóriumokban koncentrálódnak a tengervíz alkotóelemei.
Mivel az emberi sejt szerkezete rendkívül hasonló az algákéhoz,
ezért a bőr mélyebb rétegeibe is be tudnak épülni hatóanyagaik.
Mindenkinek bátran ajánljuk, hogy merüljön ebben
a titkokkal és lehetőségekkel teli varázslatos világban.
Az Algotherm termékeit keresd webshopjukban az
algothermshop.hu oldalon.
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BOMB Cosmetics
Cukrászda a fürdőszobádban

Talán már mindenki találkozott termékeikkel a drogériák polcain is,
amelyek már-már arra emlékeztetnek minket, hogy cukrászdában járunk. Pedig
az édes kis tortaformák, a helyes kis muffinok inkább fürdésre csábítanak. Termékeik
angol manufaktúrában kézzel készülnek értékes illóolajokkal, shea vajjal, és más növényi hatóanyagokkal. Ezáltal a natúr kozmetikum jótékony hatása minden termékükben benne rejlik. Vigyázat, kenni, nem megenni! http://furdogolyok.hu

Himalaya Herbals
Szépség a természet erejével!

Szépség a természet erejével! Az ajurvédikus orvoslás pontosan tudja mely gyógynövény mely problémákra hatékony. Ezt a több ezer éves tapasztalatot kihasználva
a Himalaya Herbals egyedülálló összeállítású test- és arcápolási termékeket, samponokat fejlesztett ki, melyek a Himalája lábánál termő ritka növényeket tartalmaznak:
aktív hatóanyag tartalmuk 100%-ban növényi eredetű és a bőr természetes egyensúlyát tartják szem előtt! Keresd a drogériákban!

#Olympéa - pacorabanne.com/olympea
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Rovatcím

Az új női illat

