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Kedves PIXI Barátom!
Ismét eltelt egy év, a PIXIBOX is öregebb lett, bizony,
ez már a 6. szülinapunk. Annyi minden történt ez alatt
az idő alatt, rengeteg új márkával ismerkedtem meg
én is és remélem Nektek, beauty rajongóknak is
sikerült ezeket becsempészni a mindennapjaitokba.
Mindig örülök, hogy ha egy kicsit is, de ott lehetek
Veletek a fürdőszobában, a polcon.
Jó érzés meglepni Benneteket.
Hónapról hónapra ugyanúgy izgulok, mint az elején:
vajon mit fogtok szólni a kicsomagolásnál. Nekem is
ugyanolyan izgalmas minden PIXI kiadás, mint
Nektek. Sok tervem van a jövőre nézve, remélem idén
már be is tudok mutatni Nektek legalább egy ötletet,
mely végre, hosszú tervezés és sok-sok munka után
meg is valósul.
A szépségápolás iránti szeretetem nekem sem tompul,
sőt e 6 év alatt csak fokozódott, és szeretném Nektek
is átadni ezt az összes PIXI-s kiadásban szereplő
termékkel. Ne feledjétek, kísérletezni jó és próbáljatok
ki mindent, amit a dobozkában találtok. Remélem még
sok-sok szülinapot ünnepelhetünk együtt Veletek.
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 • Borító: Aliyeva Anikó • 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

SZEMÉLYRE SZABOTT
BŐRÁPOLÁS?
IGEN, LÉTEZIK!
Amikor bemész egy kozmetikai szaküzletbe, mert egy bőrápolóra vadászol sokszor talán Téged
is elragad a kínálat. Vajon mi lenne a legmegfelelőbb? Ez a krém tudja ezt, de azt nem. Hogyan
válasszak jól? Nos, van néhány üzlet, ahol a „Miben segíthetünk?” kérdést igazán komolyan
gondolják és valódi szakértőként segítenek a legjobb kiválasztásában.
“
„ÖRÖMMEL
ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE!”
Ez az egyszerű üzenet fejezi ki legjobban az ikonikus, New York-i
gyökerekkel rendelkező márka esszenciáját és a több mint 160
éves hagyományokra visszatekintő magas szolgáltatási színvonalát. A Kiehl’s hagyományait követően a vevőcentrikusság
jelenti minden termék és szolgáltatás szívét. Amikor betérsz
egy Kiehl’s üzletbe jellegzetes dekoráció fogad: „Mr. Bones”
csontváza, a New York-i üzlet és az alapító család fotói.
Ebben a kellemes környezetben pedig nemcsak kellemes
az ismerkedés a nagyszerű minőségű termékekkel, de professzionális a kiszolgálás, hiszen minden eladó a szakértője
nemcsak a termékek összetevőinek, hanem a márka gyógyszertári hagyományainak, különleges kezeléseknek és a vásárlók bőr- és hajtípusához legjobban illeszkedő személyre szabott megoldásoknak.
Egy igazi Kiehl’s ikon már a 70-es évek óta
– ULTRA FACIAL MOISTURIZER
A Kiehl’s Ultra Facial termékcsaládjának első tagja, az Ultra Facial Moisturizer hidratáló
arcápoló az 1970-es évek elején jelent meg, azóta pedig az egyik legkeresettebb termékké
vált gazdagon hidratáló formulájának köszönhetően, különösen a hollywoodi profes�szionális sminkmesterek körében. Hosszan tartó hidratálást biztosít, selymes tapintást
ad az arcbőrnek. Fő összetevői a gleccserekben található mikroorganizmusokból kivont
Antarcticinie, mely védi a bőrt, valamint az Imperata Cylindrica, egy, az ausztrál sivatagban honos növény, mely híres vízmegtartó képességéről.

Bőrápolás

AMINO ACID sampon aminosavval minden hajtípusra
Az Amino Acid sampon kókuszolaj, búzafehérje és aminosavakból kivont tisztító ös�szetevők különleges kombinációja, mely gyengéden, mégis hatékonyan tisztítja a normál vagy száraz hajat.
CREME DE CORPS testápoló a hidratáltabb
és bársonyosabb bőrért
A Kiehl’s leggazdagabban hidratáló testápolója béta-karotinban, szkvalénban és szezámmag, szójabab, mandula és avokádó tápláló olajaiban gazdag, krémes állaga kiválóan alkalmas a különösen száraz bőr hidratálására, használatával a bőr selymesebbnek,
puhábbnak és hidratáltabbnak érződik. Az eredeti, klasszikus Creme de Corps testápoló
hosszú évtizedek óta a közönség kedvenc Kiehl’s termékek közé tartozik.
GLOW FORMULA SKIN HYDRATOR
Egy egyedülálló „hibrid” arcápoló, amelyet hozzáadhatunk arcápoló rutinunkhoz
és smink-rutinunkhoz egyaránt. Önmagában 24 órás hidratálást és antioxidáns
védelmet biztosít, de hozzá is keverhetjük megszokott hidratáló krémünkhöz, az arcszín ragyogásának fokozása érdekében.
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Smink

SMINKMESTERTŐL
A NESZESSZEREDIG
Amikor egy profi sminkest látunk dolgozni, nemcsak a technikáját lessük, hanem azt is,
mivel dolgozik. Nála jobb referencia nincs, hiszen ő nemcsak azt tudja, mi áll jól annak,
akit sminkel, hanem azt is, hogy mi az, amivel könnyedén, tartós eredményt lehet elérni.
Úgyhogy csak a kezét figyeld!
INGLOT A SMINKESEK TITK A

Az Inglot sminkmárkát több mint 25 évvel ezelőtt Wojtek Inglot alapította, aki egy
gyógyszergyárnál dolgozott kutató vegyészként. Célja az volt, hogy magas minőségű
termékeket hozzon létre elérhető árakon. Az Inglot termékeket az Európai Unión belül
gyártják, mára pedig világszerte több mint 240 helyen kapható.
Nemcsak magas minőség, vibráló, mindig az aktuális divatnak megfelelő színek és textúrák jellemzik, de saját fejlesztésű kozmetikumok és a piacon egyedülálló termékek
egyaránt; mindezt 100%-ban állatkísérlet-mentesen.
A folyamatos megújulásra törekedve a termékfejlesztésnek nagyon fontos szerepe van
az INGLOTNÁL. A világon például elsőként jelent meg a piacon olyan körömlakkal
(O2M Breathable Nail Enamel), amely a fedés alatt engedi a körmöket lélegezni, ezáltal
nemcsak szép külsőt biztosít, de gondoskodik azok egészségéről is.
Az óriási termékportfólióval rendelkező márka szinte végtelen számú megoldást kínál
az arc- és testápolás területén, sminktermékeit a legnagyobb divatházak használják különböző kampányaikhoz és a divathetek kifutóin.
Ha tehát valódi professzionális sminket keresel, feltétlenül keresd fel az INGLOT pultjait
Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtéren, vagy szaküzletüket az Arena Mall-ban és az Alleeban, ahol szakértők segítségével válogathatsz. Sőt, termékeik online shopjukban is elérhetők, ahol kedvedre böngészhetsz és kényelmesen vásárolhatsz. KATT:
https://inglot.hu/
katt: https://inglot.hu/

Smink
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Érezd a balett ritmusát finom nude árnyalatokban és kövesd a lendületes piruetteket élénk
tónusokban ajkaidon. Ne feledkezz el a körmeidről sem, és engedd, hogy tüllel forogjanak körbe
fokozva a Balerina hangulatot. Készíts Balerina Look-ot a LipSatin Rúzs krémes és lágy formulájával, ami tökéletes fedést biztosít és lággyá varázsolja a finom ajkaidat. A bőrpuhító összetevőkben és pigmentekben gazdag Lipstain szatén-bársonyos fedésre fókuszál. Emeld ki a szád
körvonalát a Colour Pay Szájceruzával hozzá illeszkedő színben. Ezek az élénk szájceruzák hangsúlyozzák az ajkakat krémes, de hosszantartó textúrával. A beépített hegyező és a visszatekerhető
fej segítenek elkészíteni az áhított megjelenést. Az érzékibb Balerináknak a High Gloss Száj
Olajok biztosítanak magas fényű csillogást olyan mély árnyalatokban, mint a málna, az áfonya
és a szeder, hidratálva, puhítva és simítva az ajkakat. A nem ragadós formula kényelmes viselést
biztosít, míg a könnyen kezelhető csomagolás egyszerű és precíz applikációt tesz lehetővé.
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Illatozz!

KÖNNYED ELEGANCIA

és szabadság

A Chloé nő szélben lebbenő haját, a napkelte fényeiben
fürdőző arcát, levegőt hasító lépteit a szabadság
vezérli, amely élteti őt. Az új illat a könnyed eleganciát,
s a szabadsággal elegyített magabiztosságot ragadja
meg. Egy olyan nő körvonalait rajzolja ki, akinek sorsa
egy végtelen, új világokkal tarkított utazásra nyílik meg.
Új kilátás, új perspektívák töltik meg az illatot, és ez
a magyarázata e felfedezést kereső nő csáberejének.
Maga után hagyja az illatot, amely meghatározza őt,
bármerre is jár, bárhová is utazik. Egy parfüm, ami őt
szimbolizálja... Nomád, csakúgy, mint ő.

A SZABADSÁG KVINTESSZENCIÁJA
Lágyság és erő elegye. Az erőteljes virágos ciprus illat
első impulzusai úgy lengnek körül, mint a szabadság
szellője. A tölgymoha intenzív, ásványi jellegét a
Mirabella szilva telt édessége öleli körül, s ebből a
frissességből sugárzik át a frézia virágos érzete. Ezek
a természetes alkotóelemek üdítő harmóniában állnak
egymással.

FEDEZD FEL A VILÁGOT

PIXI TIPP

ALPESI KIRÁNDULÁS
A BŐRÖDNEK!
Azt már régóta tudjuk, hogy a különféle forrásvizek jótékonyan hatnak bőrünkre, hiszen
a hegyekből erednek, ahol sok-sok ásványi anyagot és nyomelemet vesznek magukhoz. Azonban abban a környezetben még több is rejlik, melyet bőrünk javára fordíthatunk! A több
ezer éves gleccserek és az egyedi növényvilág számos hatóanyagot rejt, mely bőrünknek áldásos lehet. Igen, de mit tehetsz, ha nem az Alpokban élsz? Válassz svájci bőrápolót!
A SWISS IMAGE világa
A SWISS IMAGE egy hatékony és gyengéd arcápolási márka, mely termékei alpesi glec�cservízből és a világ ökológiai szempontból egyik legtisztább részéről származó további
gondosan összeválogatott összetevők felhasználásával készül. Az alpesi olvadt gleccservíz
biológiailag aktív tulajdonságai miatt esszenciális ásványi anyagokban gazdag. Azonnal
hidratál és magas antioxidáns tartalmánál fogva segít javítani a bőr anyagcseréjét. A jégalga egy olyan egysejtű és ökológiailag tiszta algaféle, mely egyedülálló adottságainak köszönhetően extrém körülmények között is túlél. Segít erősíteni a bőr védelmi mechanizmusát, serkenti a kollagén termelődést és segít csökkenteni a bőrfehérjék elöregedését.
Gyengéden hámlasztó arcradír mindennapos használatra
Kíméletes, mindennapos használatra ajánlott arcradír, mely segít eltávolítani a mites�szereket és az elhalt hámsejteket anélkül, hogy irritálná vagy károsítaná a bőrt. Gazdag
kerti izsóp gyógynövény kivonatának és alpesi gleccservíz tartalmának köszönhetően
felfrissült és megújult érzetet kap.
A Swiss Image termékeket
megtalálod az EuroFamily,
Müller, Rossmann
drogériákban és az
onlinekosar.hu webshopban.
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HAJÁPOLÁS

AROMATERÁPIA
A HAJADNAK
Amikor kint már hideg van, szívesebben időzünk a fürdőben. Ilyenkor van az ideje a hosszú
bőrápolási rituáléknak, az illatos gyertyáknak és az előmelegített törölközőknek. Mit szólnál,
ha hajad is ugyanezt a kényeztetést kapná és egy aromaterápiás ceremónia lenne az ápolás?
A csodálatos illóolajok és aromaterápia
Az aromaterápiát a különféle kultúrák már az ókortól kezdve használják.
Hagyományos felhasználása során a természetből kinyert illóolajokat veszik igénybe,
amelyekről tudják, hogy jó hatással vannak a testi-lelki bajokra.
Amikor hajadat illóolajokkal kényezteted, nemcsak ápolod a szerkezetét, hanem
alkalmazod az aromaterápia jótékony hatását. A Schwarzkopf Professional Oil Ultime
termékcsaládja ezért jött létre.
Oil Ultime – az igazi szépség többet jelent a kellemes
megjelenésnél
Az Oil Ultime luxus hajápoló termékek innovatív, hatékony, egyben pehelykönnyű
formulái olaj alapúak, melyek TERMÉSZETES EREDETŰ, FINOMÍTOTT
olajok. Rózsa, Argán, Fügekaktusz és Marula olaj, ezáltal minden hajtípus szépítésére
alkalmas. A könnyed hatás titka a maguktól FELOLDÓDÓ ÉS ELPÁROLGÓ
OLAJOK, melyek intenzív ápoló hatást biztosítanak a haj elnehezítése nélkül.

HAJÁPOLÁS

A négyféle Oil Ultime hajápoló olaj
Argán olaj
A Marokkóban őshonos argán fa magjaiból kivont argán olaj magas telítetlen
zsírsav tartalma regenerálja és frissíti a haj természetes lipid rétegét. Ezáltal erősebb,
fényesebb és simább hajat biztosít.
Rózsa olaj
Damaszkuszi rózsavirág-olaj és csipkebogyóolaj értékes keveréke. A csipkebogyórózsa
terméséből kivont olaj antioxidánsokban gazdag, és zsírsavas összetevői segítik a haj
természetes lipid védőrétegének feltöltését, a rugalmas és selymes hajért. A Damaszkuszi vadrózsa leveleiből nyert olaj, leginkább kellemes illatáról ismert és már ősidők
óta széles körben használják luxus kozmetikai célokra.
Marula olaj
Az afrikai marula fa gyümölcsének magjából kivont marula olaj, C és E-vitaminban,
valamint zsírsavakban egyaránt gazdag, ezáltal hidratálja, lesimítja és ragyogóan
fényessé teszi még a legszárazabb és legvékonyabb hajtípusokat is, miközben javít
azok kezelhetőségén.
Fügekaktusz olaj
A Kaktuszfüge olajat egy kaktuszfaj magjaiból nyerik ki. Esszenciális zsírsavakat
tartalmaz nagy mennyiségben, amivel intenzíven táplálja és hidratálja a száraz
és fénytelen hajtípusokat is.
Oil Ultime Samponok
Az ápoló olajtartalmú termékeket minden hajtípushoz megtaláljátok, a samponokkal
együtt csodás hatást eredményeznek, ráadásul a használatuk igazán ellazít, hiszen
fantasztikus az illatuk.
Az Oil Ultime Marula & Rózsa sorozat kifejezetten a vékonyszálú-normál hajtípusok
tisztítására és ápolására lett kifejlesztve. Az értékes, botanikus marula- és rózsaolaj
keveréket tartalmazó készítmények finom és puha hajérzetet biztosítanak, miközben
segítik a hajszín védelmét.
Az Oil Ultime Argán & Fügekaktusz széria a száraz, durva tapintású haj szépítésére
lett fejlesztve. Értékes formulája argán- és fügekaktusz-olaj segítségével hidratálja,
táplálja a hajszálakat, csökkenti a göndörödést, miközben ragyogóan fényessé teszi
a hajat és védi a hajszínt.
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PURE BY PIXIBOX
Nézzük, mi volt a szeptemberi PURE by PIXIBOX-ban! Valóban remek kozmetikumokat
próbálhattak ki, akik lecsaptak erre a kiadásra. Ha kedvet kaptál, 2019. februárjában
kipróbálhatod.

Dr. Konopka’s
Hajhullás
elleni natúr
sampon

Erősíti a hajtöveket
és megelőzi a hajhullást.
Tartalmazza Dr. Konopka’
speciális 37. és 52. számú
növényi eredetű bio olaját, mely gazdag
az egészséges hajhoz szükséges vitaminokban.
BDIH minősítésű natúrkozmetikum. Vegán

Seni Care Regeneráló
Testápoló Balzsam

A Seni Care testápoló balzsam shea vajjal
és kakaóvajjal az extra száraz és érzékeny
bőr igényeire kifejlesztett, vastag állagú,
tápláló hatású krém. Természetes összetevői segítik a sérült bőr regenerálódását.

Nature Box Avokádó
tusfürdő

Az avokádóban megtalálható biotin az egyik leghasznosabb szépségvitamin, keratintermelésünk
alapjául szolgál. A biotin az avokádóval együtt segít ragyogó, táplált bőrt varázsolni. A Nature Box
test- és hajápoló termékeket keresd a drogériák,
hipermarketek és kiskereskedelmi láncok polcain.
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Green Panda Defence Bio Superfood Mix –
immunerősítő szuper élelmiszer

A superfood, azaz a szuper élelmiszerek koncentráltan segítenek a vitaminok, ásványi
anyagok bevitelében, mert magas minőségű, és hatóanyagú összetevőkből állnak. Az acai
bogyót, arónia bogyót, acerolát és csipkebogyót tartalmazó Green Panda Defence, macával
és céklával kiegészítve igazán finom és rendkívül hatékony a szervezeted számára.

Alpro Rice
Dolce rizsital

Az Alpro Rizsital Dolce
a legfinomabb rizsszemek
és tiszta víz keveréke,
melyből egy frissítő ital
születik. Öntsd müzlidhez
reggelire vagy turmixokhoz és shake-ekhez.

Via Angels No
Rinse Foaming
Body Wash
öblítést nem
igénylő uniszex
tisztító hab

Signal Long Active Nature
Elements Coco White fogkrém

Az öblítést nem igénylő hab többnyire biológialag lebomló, természetes
alapanyagokat tartalmaz. A nyugtató
kamilla és a fekete bors illóolajának
izgalmas kombinációjával. Praktikus
kiszerelése lehetővé teszi, hogy könnyen
használható utazásnál, fesztiválon.

Signal Long Active Nature Elements természetes kókusz kivonatot tartalmaz,
segít visszaállítani a fogak fehérségét és egész nap védi a fogakat. A Signal Long
Active Nature Elements fogkrémek 92%-ban természetes eredetű összetevőket
tartalmaznak, beleértve a termékek víztartalmát is.
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TREND

VÉRFRISSÍTÉS A HAZAI
ONLINE VÁSÁRTÉRBEN
Biztosan előfordult már Veled, hogy szerettél volna egy egyedi terméket venni akár magadnak
akár ajándékba, ám amikor végigpörgetted magad előtt a lehetőségeket, nem igazán találtál
tökéletes megoldást. Ezen akar változtatni a sparklemonde.com.
Nemrég indult el a neve ellenére magyar
sparklemonde.com oldal, melynek alapítói
egyelőre egy online concept store-t valósítanak
meg, ám megsúgták, hogy hamarosan megnyílik showroomjuk is a nagyközönség számára. A cél, hogy kiváló minőségű, a magyar
piac számára új designerek válogatott darabjait hozzák el itthonra, tökéletes kiegészítőkkel
együtt. A termékkínálat pedig nap mint nap
bővül, így mindig új csodákra bukkansz.

Rajzolta: Griffaton Adrienn

Érdemes benézni az online boltba, ahol úgy
érezheted, mintha élőben válogatnál egyszerre
az ékszerek, könyvek, napszemüvegek, táskák,
kiegészítők, gyönyörű ruhák és formabontó
fehérneműk között. Különleges, egyedi dolgokra csaphatsz le, amelyek egészen biztosan
nem jönnek szembe az utcán.

ER 30-IG A PIXIBOX
HASZNÁLD NOVEMB
SÁRLÁSOD VÉGÖSZ
KÓDOT ÉS ELSŐ VÁ
Z!
PS
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T
NY
DVEZMÉ
SZEGÉBŐL 20% KE

spark.le.monde.store
www.sparklemonde.com

-20%
KUPONKÓD: „PIXIBOX”

Hajápolás

Ne kössön
kompromisszumot
ha a hajáról van szó!
Őrizze meg haja természetes nedvességtartalmát a MoistureProtect technológiának köszönhetően!
A MoistureProtect technológia vezérli és beállítja a hőmérsékletet a haj fényének fokozásához
és természetes nedvességének megőrzéséhez.
Az optimális hőmérséklet folyamatos fenntartásával védelmet nyújt a haj számára a túlmelegedés ellen.
Élvezze a kívül-belül védett gyönyörű hajat.

