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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Az év legmozgalmasabb és talán legizgalmasabb 
időszaka érkezik: a december ugyan  fenyőillatúan, az 
adventi gyertyák fényében telik, de persze ott a 
rohanás, kapkodás, hogy minden tökéletes legyen az 
ünnepekre. Kívánom mindannyiunknak, hogy idén 
ne így legyen, de ha mégis, ne feledjétek: a végén, 
amikor kigyúlnak a fények és minden elcsendesedik, 
nyugalomban bontogathatjuk majd az ajándékokat.

A decemberi PIXIBOX remek meglepetés lehet egy 
hozzád hasonló beauty rajongónak is, hiszen tetőtől 
talpig találhattok benne szépségápolókat. Örömmel 
mutatom meg az új prémium professzionális 
hajápoló márkát az Authentic Beauty Conceptet, 
amely termékeivel arra törekszik, hogy kiemelje 
hajad természetes szépségét, teszi mindezt vegán 
formulákkal, káros anyagoktól mentesen. A parfümök 
terén is találhattok újdonságot most a Moschinotól, 
de a Clinique arcápoló bestsellere is oszlopos tagja 
lett ennek a kiadásnak, szerintem nem lehet nem 
szeretni.

Kívánok mindenkinek békés, boldog ünnepeket és jó 
pihenést, valamint egy csodás új esztendőt is!

Sok szeretettel,

PIXI-BEA

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 fele lősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!

ARCMASZKOK & ARCRADÍROK

E X P R E S S  B E A U T Y

AKÁR 98% TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐ

NATÚR TERMÉKEK 

www.apivita.hu

Ápold szépséged az egészséges
mediterrán étrend természetes összetevőivel

MEDITERRAN
SZEPSEG-ETREND
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HATÉKONY TESTÁPOLÁS 
OLASZ MÓDRA
Tudjuk, hogy a testformálás legjobb módja a helyes táplálkozás és a mozgás. Nos, van 
egy jó hír, ha még többet tennél a formádért: különleges bőrápolási kozmetikumokkal 
is alakíthatod tested. Nem, nincs csodaszer, de hidd el, ezek a kozmetikumok valóban 
segítenek a feszesség és rugalmasság megőrzésében a szebb formákért!

NARANCSBŐR ELLENI CRYO GÉL - MINDEN TÍPUSÚ NARANCSBŐRRE

Egy ultrakönnyű és szuper gyorsan felszívódó zselés formula, mely a mikrokeringést 
javító hűsítő érzést nyújt, és azonnali lifting hatást biztosít. A cryogel görög 
criocosmetika és az aromaterápia szinergiáját használja a narancsbőr elleni 
küzdelemben.  Az ananász, a keserű narancs és a gesztenye kivonatok karcsúsító 
hatásúak. A zöld kávé nemcsak koffeinben, hanem klorogénsavban is gazdag, mely 
megakadályozza a felesleges folyadék felhalmozódását.

COLLISTAR – A TESTFORMÁLÁS SZAKÉRTŐJE

A Collistar az olasz nők kedvence, piacvezető márka Olaszországban. Főként a legutolsó 
trendeknek megfelelő ikonikus, utánozhatatlan és forradalmi termékeiről ismert. 
Kozmetikumai a legkorszerűbb kutatások eredményei által igazolt értékes, különleges 
formulákat és gondosan válogatott aktív összetevőket tartalmaznak. Egészen különleges 
termékeket találhatsz tőlük a hazai parfümériákban, amelyek arra fókuszálnak, hogy 
tested tónusos és formás legyen.

Izgalmas szépségápolóit már használni is izgalmas 
dolog: tapasz a feszes hasért, szép mellekért? 
Ná luk ilyen is van a többféle narancsbőr elleni 
készítmények, dekoltázs ápoló szérumok mellett 
érdekes és meglepő használatú, de rendkívül 
hatékony paletta áll rendelkezésre, hogy a tes tün
ket fókuszáltan ápolhassuk, formázhassuk.

Ha épp diétába fogsz, vagy életmódot váltasz, mert szeretnéd, hogy jó formában légy, 
mindenképp érdemes egy kozmetikai kezelést is választanod, hiszen ezek a termékek 
kívülről támogatják a szövetek erősítését, mely által a bőr visszanyeri rugalmasságát  
és tested új formába lendülhet.

COLLISTAR PURE ACTIVES KÉTFÁZISÚ FORMÁLÓ KONCENTRÁTUM

TENGERI ALGÁVAL+PEPTIDDEL –
SEGÍTHETI BŐRÖD A DIÉTA SORÁN IS

A Pure Actives TwoPhase Sculpting Concentrate 
2 fázisú testformáló koncentrátum kezelés egy 
exkluzív formula, mely kombinálja a tengeri 
algákat és peptideket, a zsírlerakódások hatékony 
eltűnésének érdekében. Az olajos fázisban algák 
segítik a felesleges folyadékok eltávolítását, a víz
fázisban pedig a különböző peptidek meg a ka dá
lyoz zák a lipidek felhalmozódását a zsír sej te ken 
belül. A két formula pedig együttesen remekül 
működik bőröd feszességének és tested formájának 
szolgálatában.

A koncentrátum másodpercek alatt felszívódik. 
Rendszeres használata megerősíti a szöveteket, 
csök ken ti a zsírlerakódásokat, miközben lát vá nyo
san átalakítja a testet. Önmagában is hatékony, 
azonban masszázzsal sikeresebb és ha té ko nyabb  
a kezelés. Normál karcsúsító vagy anticellulit krém
mel, például az Anticellulite CryoGel feszesítő 
krémmel kombinálva még jobb eredmény érhető el.

A Collistar testformáló, testápoló termékeket keresd a Müller és Douglas parfümériákban, valamint a lovebrands.hu-n.
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MÉZZEL ÉS JÓTÉKONY 
NÖVÉNYI KIVONATOKKAL 
A CSODÁS BŐRÉRT
A méz már évezredek óta megtalálható a gyógyászat, kozmetológia áldásos összetevői 
között, amelyet ezeknek a fantasztikus kis állatoknak, a méheknek köszönhetünk. Nagyon 
is óvnunk kell őket, hiszen fontos feladatuk van, nélkülük sok minden nem lenne a Földön. 
Azért pedig, hogy  a szorgos munkájuk eredményét, a mézet, propoliszt, méhpempőt 
szépítésre is használhatjuk, külön köszönet nekik.

     AZ APIVITA SZÜLETÉSE

Két fiatal gyógyszerész Nikos és Niki Koutsiana 
– az APIVITA alapítói – a méhek társadalmát, 
a görög növények egyedülálló biológiai sok szí
nű ségét, valamint az egészséggel és szépséggel 
kapcsolatos hippokratészi holisztikus meg
kö ze lí tést tanulmányozva inspirálódtak arra, 
hogy létrehozzák az első természetes, mé hé sze
ti termékek és organikus növénykivonatok fel
hasz ná lá sá val készített kozmetikumokat. Így 
született meg 1979ben az első natúr koz me
ti kumokat gyártó családi vállalkozás Gö rög
országban, az APIVITA.

AZ APIVITA NÉV: APIS (MÉH) + VITA (ÉLET) =  
APIVITA, A MÉHEK ÉLETE

A márkanév a latin Apis (méh) és Vita (élet) szavakból származik. 
Jelentése: „A méhek élete”.

Ha folyton keresed a természetes hatóanyagokkal és komoly szakmai háttérrel 
készült kozmetikumokat, az APIVITA remek választás! Széles palettájukat 
megtalálod a partner gyógyszertárakban, valamint az unipatika.hu webshopban.

Egyszerre TERMÉSZETES: Az APIVITA natúr koz me
tikumok természetes hatóanyagokat, a mediterrán természet 
növényeinek kivonatait, magas tápértékű méhészeti ter
mékeket és organikus illóolajok kombinációját tartalmazzák.

És HATÉKONY:  Az APIVITA termékeit az innovatív, 
természetes és hatásos kozmetikumok fejlesztésében 
szerzett évtizedes tapasztalat felhasználásával és bőr gyó
gyászok, gyógyszerészek, nemzetközi egyetemek köz re
működésével fejleszti. A felhasznált összetevők a „zöld” 
kozmetológia élvonalába tartoznak.
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LÉPJ AZ AUTENTIKUS 
SZÉPSÉG ÚTJÁRA!
Számodra milyen az autentikus szépség? Mi úgy látjuk, hogy ez egyet jelent a természetességgel 
és a valódi stílussal. Íme egy szépségápolási márka, amely ugyanezt vallja, ha hajápolásról, 
formázásról van szó.

A mai trendeknek megfelelően már nem várjuk el fodrászunktól, hogy teljesen más frizurát 
készítsen: azt szeretnénk, ha könnyen kezelhető, egyszerű és önazonos, tehát autentikus 
lenne a végeredmény. Az AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT professzionális prémium 
hajápoló márka, amelyet egy egyedi fodrász kollektívával közösen fejlesztettek ki.

A mérnöki pontossággal megtervezett stílusok helyett a #nofilter szemléletben hisznek 
és segítenek az önkifejezésben, engedik a hajat a maga szépségében kiteljesedni, ehhez 
pedig nélkülözhetetlen volt egy különleges termékcsalád kifejlesztése. Így jött létre  
az AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT hajápoló márka.

Az összes termék gondosan válogatott, tiszta összetevőkkel innovatív módon készül.  
A tiszta receptúrák szilikon, szulfát és parabénmentesek és természetesen állatkísérletet 
sem végeztek a gyártás során. A vegán alapanyagok mellett minden palack és tégely teljes 
mértékben újrahasznosítható.

A tudomány és innováció segítségével minden növényi összetevőt gyengéd módszerrel 
nyernek ki és használják fel, így a hatóanyagok nem sérülnek és minden hajápoló 
rendkívül jól teljesít.

Fedezd fel önmagad – az autentikus szépség abban a pillanatban születik, amikor úgy 
döntesz, önmagad leszel és megtalálod a belső harmóniádat.

Keresd az AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT termékeket és a speciális MEMENTO sza
lon szol gál ta tást a partner fodrászatokban (a folyamatosan bővülő listát a https://www.
authenticbeautyconcept.hu/hu/home.html oldalon találod), valamint megvásárolhatod 
a https://livingroomhairbudapest.hu/ webshopban.

AUTENTIKUS VAGYOK: #NOFILTER

A TERMÉSZET ÉS TUDOMÁNY TALÁLKOZÁSA

GLOW – színkezelt hajra 
Ezt egy kis helyi pékségnek 
köszönhetjük, egészen pontosan 
az ő datolyás-fahéjas cipójuknak, 
melynek illata minden reggel 
kiárad az utcára. A GLOW 
család illatát ez inspirálta.

HYDRATE –  
száraz hajra 
Ahogy a bőr, úgy a haj is  
folyamatos nedvességet igényel.   
Az alkotókat kedvenc nyári 
gyümölcsük, a mangó antioxidáns 
tulajdonságai, illetve a bazsalikom 
bőrnyugtató és tisztító hatása inspirált.

REPLENISH – sérült hajra 
Ahogy a testednek, úgy hajadnak 
is a megfelelő táplálékra van 
szüksége az energia és erő 
biztosításához. Ezért tartalmaz 
juhar és pekándió kivonatokat  
a tápláló, hajregeneráló 
termékcsalád.

AMPLIFY – vékonyszálú hajra
Természetes volt, hogy amikor intenzív összetevőket kerestek termékeik 
erősítéséhez a reggeli zöld tea jutott eszükbe. Az AMPLIFY család volument 
ad a hajnak, erősíti és csodás illatával energiát is ad használat közben.

Kövesd az Authentic Beauty Conceptet Instagramon is: @authenticbeautyconcept.hu 
#authenticbeautyconcept #authenticbeautymovement #autentikusvagyok #vegan #mybelief
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TALÁLD MEG  
A TÖKÉLETES ALAPOZÓT!
Ugye nem kell mondanunk, hogy a tökéletes alapozó megtalálása legalább olyan nehéz 
feladat, mint egy jó fodrászt találni. De ha már megvan, akkor bízhatunk benne, tudjuk, 
hogy a legjobbat kaphatjuk tőle. Ha még mindig nem találtad meg az igazit, akkor itt  
az idő, tégy egy próbát!

A Clinique igazán elkényeztet bennünket, ha alapozóról van szó. Akár erősebb, akár 
könnyedebb fedésű alapozót keresel, vagy problémás a bőröd, esetleg az öregedés látható 
jelei ellen küzdesz, mindenre találhatsz megoldást alapozóikkal.

EGYÉNI IGÉNYRE SZABOTT VÁLASZTÉK: CLINIQUE

A mi kedvencünk  
az Even Better™ alapozó család
Even Better™ Makeup SPF 15
Even Better Glow™ Light Reflecting 
Makeup SPF 15
Tökéletes alapozás, mely hatékonyan 
javítja arcbőröd állapotát, miközben 
viseled. Hibátlan, észrevehetetlen 
fedőhatást nyújt. C-vitaminnal és 
antioxidánsokkal segít a bőrnek, 
hogy az egészséges, ragyogó és egységes 
tónusú legyen. Egyszerű, biztonságos 
és hatékony.

PIXI
KEDVENC

MIRE JÓ A KIS TÉGELY, AMELYET A PIXIBOX-BAN TALÁLTÁL?

NOS, ÍME A VÁLASZ:

Vidd magaddal bármelyik Clinique szaküzletbe és a kedves szaktanácsadóik segítségével 
válaszd ki bőrtípusodnak és bőrtónusodnak legmegfelelőbb alapozót, amiből egy hétre 
elegendő mintát töltenek bele, hogy kipróbálhasd. Meglátod, meg fogod szeretni, 
bármelyiket is választod majd!

Clinique szaküzletek: Westend Bevásárlóközpont,  
Mammut Bevásárlóközpont, Arena Mall, Budagyöngye Bevásárlóközpont, Budapest, V., Váci utca 8.

Új technológia.

Új. Moisture Surge™ 72-Hour 
Auto-Replenishing Hydrator

Ingyen az Öné.*

Látogasson el a Müller drogériákba, 
ahol egy ingyenes termékmintával
kedveskedünk Önnek.
 *Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

**Ajánlunk a készlt erejéig érvényes.
© 2018 Clinique Laboratories, LLC

Adja meg 
arcbőrének a 
maximális hidratálást.
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.* 
Arcbőrét feltölti és harmatossá 
varázsolja  akár 72 órán keresztül — 
még arcmosás után is. Maximális 
eredmény irritáció nélkül. Próbálja ki 
Ön is ezt a páratlan hidratáló krém-
zselét.

*Az előző készítményünkhöz képest.

S18_MS72_Coop_NoPromo_PixieBox.indd   1S18_MS72_Coop_NoPromo_PixieBox.indd   1 11/27/19   4:48 PM11/27/19   4:48 PM
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APIVITA WINE ELIXIR Neszesszer 
2019 - Light (normál bőrre)

APIVITA  WINE ELIXIR Ránctalanító 
arckrém LIGHT + WINE ELIXIR 
Szemránckrém 15 ml
jav. fogy. ára: 9 999 Ft

Hydrate Karácsonyi Csomag

HYDRATE CLEANSER sampon + 
HYDRATE MASK hajpakolás + Hydrate 
(mangós-bazsalikomos) illatgyertya
jav. fogy. ára: 18 500 Ft

Clinique High Drama In a Wink szett

High Impact Mascara szemspirál 7 ml, Take The 
Day Off Cleansing Balm arctisztító balzsam 15 ml, 
Quickliner for Eyes Intense szemhéjtus 0,14 g
jav. fogy. ára: 7 600 Ft

MOSCHINO  
TOY BOY  
EDP 50ml 
ajánlott  

fogy. ár:  

21 500 Ft

VERSACE  
EROS FLAME  
EDP 50ml 
ajánlott fogy. 

ár: 24 500 Ft

BVLGARI TUBEREUSE 
MYSTIQUE EDP 50ml 
ajánlott fogy. ár:  

33 700 Ft

BVLGARI MAN  
WOOD NEROLI  
EDP 60ml 
ajánlott  

fogy. ár:  

27 800 Ft

MOSCHINO 
TOY 2 
EDP 50ml 
ajánlott 

fogy. ár: 

21 500 Ft

APIVITA QUEEN BEE Neszesszer 
2019 - Light (normál bőrre)

QUEEN BEE Ránctalanító arckrém LIGHT 
50 ml + QUEEN BEE Szemránckrém 15 ml
jav. fogy. ára: 19 999 Ft

URIAGE TERMÁL Neszesszer Normál 
bőrre 2019

URIAGE TERMÁL HIDRATÁLÓ WATER 
KRÉM 40 ml + SILKY BODY 
HYALURONSAVAS TESTÁPOLÓ TEJ 200 ml
jav. fogy. ára: 6 599 Ft

AGE Protect Ránctalanító Neszesszer 
Normál/kombinált bőrre 2019

AGE PROTECT RÁNCTALANÍTÓ FLUID 40 ml + 
AGE PROTECT SZEMRÁNCKRÉM 15 ml
AGE PROTECT DETOX ÉJSZAKAI 
RÁNCTALANÍTÓ KRÉM 10 ml + AGE PROTECT 
INTENZÍV RÁNCFELTÖLTŐ SZÉRUM 10 ml
jav. fogy. ára: 12 499 Ft

Még mindig nincs késő megtalálni az igazi karácsonyi ajándékot. Nézd csak, nekem 
jó pár ötletem van, bármely szeretted meglepetése is hiányozzon, biztos vagyok benne, 
hogy bármelyiknek örülni fognak. Jó böngészést!

BOLDOG KARÁCSONYT!
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MEGNYITOTT A PIXI SHOP!
Szuper hírem van: megnyitott a PIXI SHOP! Már régóta vártam a pillanatot, amikor végre 
nekem is lehet egy boltom, ahová bármikor is tértek be, azonnal vásárolhattok. Nem kell várni  
a hírlevélre, a nyitási időszakra, csak válogassatok bátran, 48 órán belül meg is érkezik a csomag. 
Lássuk, mit rejt a SHOP!

GLAMGLOW 
Az ikonikus GLAMGLOW valódi maszk
nagyhatalom, sőt sokkal több ennél: luxus, innováció, 
kiváló hatóanyagok. Nem véletlenül a hollywoodi 
sztárok kedvence, hiszen képes azonnal kamerakész 
arcbőrt varázsolni. Legalább egy GLAMGLOW termék 
kötelező minden beauty rajongó polcán!

ORIGINS 
Imádod a természetet, hiszel a növények jótékony 
hatásában és olyan szépségápolókra vágysz, amely 
innovatív módon, a tudomány segítségével készül 
ügyelve arra, hogy a természetes hatóanyagok  
a legjobb formában kerüljenek felhasználásra.  
Ez az Origins: tudomány+természet tökéletes 
harmóniában, mindez környezettudatosan.

LUCKY BOX 
A csupán 2.990 Ftos áron kapható Lucky Box pontosan az, 
amit a neve is takar. Benne minimum 5 kozmetikum, melyek 
már egy korábbi PIXIben is megfordultak, de találsz benne 
olyan szépségápolót is, amely még eddig egyetlen PIXI megle 
petéscsomagban sem kapott helyet. Nincs két egyforma Lucky 
Box, bármikor is rendeled, mindig mást találsz benne, más 
kombinációban. Ha kedved támad egy kis meglepetésre,  
mostantól azonnal megrendelheted.

# MYBELIEF

SZÁNJ 
IDŐT 
MAGADRA.

ERIKA PALKOVICOVA
Model & Yoga Lover

Az autentikus szépség abban 
a pillanatban kezdődik amikor úgy 
döntesz, hogy valóban önmagad 
leszel. Amikor megéled a pillanatot 
és jelen vagy a mostban, akkor 
hozod egyensúlyba testedet és 
lelkedet.  Szánj időt magadra és 
hozd felszínre belső szépségedet.
#AuthenticBeautyMovement

@authenticbeautyconcept.hu
www.authenticbeautyconcept.hu
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