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Kedves PIXI Barátom!
Nos, úgy tűnik, ez is eljött: elérkeztünk egy mini
jubileumhoz, 5 évesek lettünk. Ó, mennyi minden
történt velünk, mennyi minden történt a PIXI-vel és
mekkora büszkeség nekem, hogy ennyi ideje velünk
vagytok. Több ezer csomag talált gazdára, egyre több új
rajongó csatlakozott és bízom benne, hogy ez idő alatt
sokatoknak lett jópár kedvence a kis dobozkáinkból.
Az örömöm akkor fokozódott csak igazán, amikor idén
a L’OCCITANE úgy döntött, most a mi születésnapunkat szeretné ünnepelni egy közös, különleges
PIXIBOX-szal. A tavaly 40 éves cég közös szülinapi
csomagja nagy sikert aratott, reméljük idén a mi
szülinapi kiadásunkat is hasonlóan szeretni fogjátok.
Most, hogy már kezedben a csomag, bízom benne,
hogy újabb csodás termékeket fedezhetsz majd fel és
Te is ugyanúgy megszereted a L’OCCITANE prémium
kozmetikumait, mint én.
5 év nagy idő, annak idején, az első 100 PIXIBOX
kiadásának napján még bele sem mertem gondolni, hogy
megteszünk-e ekkora utat, most pedig egy patinás francia
prémium kozmetikai cég tart velünk, hogy megkoronázza
ezt a születésnapot. Ünnepeljetek velünk Ti 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, L’OCCITANE en Provence • 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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TERMÉSZET

AZ ŐSZI TERMÉSZET
SZÉPSÉGE

OKTÓBER - A GESZTENYE IDÉNYKEZDETE
Az őszre gondolván legtöbbünknek az ezerszínű falevelek és a gesztenyével
borított utak jutnak eszünkbe, ám a sült gesztenye illata is oly jellegzetes,
hogy az év végéhez közeledve akarva-akaratlanul felrémlik előttünk ez az
édeskés, nyers illat.
Bár a gesztenye hozzátartozik az őszi látképhez, mégis kevesen mernek kísérletezni vele a konyhában. Bátrabbaknak a desszerten túl is mennyei lehetőségeket
rejt magában ez az őszi gyümölcs – a gesztenyés humusztól kezdve, a gesztenyével ízesített különböző krémleveseken át a gesztenyés-gombás wellington bélszínig. Rengeteg receptet találsz a Pinteresten, akár édességre, akár gesztenyés
főételre vágysz.

GASZTRO

INDÍTSD KÜLÖNLEGESEN
A HÉTVÉGI REGGELEKET
Ha már túl vagy a reggeli arc- és testápoláson, és bőröd megkapta a megérdemelt kényeztetést,
itt az ideje, hogy barátnőiddel is összejöjjetek egy kellemes késői reggelire. A provence-i életérzés
jegyében a Villa Bagatelle Bistro-t ajánljuk, ahol a gyönyörű környezet mellett mennyei finomságokat is felfedezhetsz.
VILL A BAGATELLE BISTRO

A város egyik első és legjobb reggeliző helyére a nap bármelyik szakában be lehet térni
egy különleges brunchra. Konyhájukban a finom ízek mellett az egészséges és minőségi
alapanyagokra helyezik a hangsúlyt, a reggelihez saját pékműhelyükben készült kézműves kenyereiket és péksüteményeiket kínálják. Érdemes betérni ebédre is, a specialty
kávéjuk mellé pedig saját cukrászatukban készített desszertjeiket ajánlják.
www.villa-bagatelle.com
1126 Budapest, Németvölgyi út 17.
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TERMÉSZET

ŐSZI...
Bár egyre korábban sötétedik és egyre több réteget kell magunkra öltenünk reggelente, az október
csodás lehetőségeket rejt magában, úgyhogy bakancsot elő és irány a természet!
LILL AFÜRED

Ha több időtök van hétvégén, akkor érdemes felkeresni ősszel Lillafüredet, mely Miskolc egyik legmagasabban fekvő részén található. Ismert jelképe a Palotaszálló, ami egy
meredek emelkedő tetején található, és ennek megerősítésére egy támfalakkal tagolt teraszos függőkertet alakítottak ki. Innen nyílik az Anna-barlang és itt áll József Attila szobra
is. A sétányról megcsodálhatod hazánk legmagasabb szabadesésű 20 méter magas vízesését, mely ősszel még káprázatosabb látványt nyújt. Ha elfáradtál a sétában, ülj fel az erdei
kisvasútra, mely az ország egyik legszebb vonalvezetésű kisvasútja. Valódi hegyi pálya,
vonala meredek hegyoldalakban, különleges völgyhidakon, alagutakon vezet keresztül.
NORMAFA

Látogass el a Normafára egy hétvégi napon és töltődj fel az őszi pompában fénylő látképpel!
Gyűjts leveleket, terméseket, melyeket őszi asztaldísz vagy ajtódísz készítéséhez is felhasználhatsz, vagy csak válogass össze a kedvenc őszi színedben pompázó leveleket, helyezd egy tálba
az asztal közepén egy marék gesztenyével és máris az évszakhoz illővé varázsolhatod otthonod.

TERMÉSZET

...SÉTÁK
VÁCRÁTÓTI BOTANIKUS KERT

Ha romantikus programra vágysz, akkor látogass el a Vácrátóti Botanikus Kertbe.
Ez az arborétum az ország legnagyobb, s egyben a leggazdagabb hazai élőnövény gyűjteménye. Az Iker-tavak partján látható az 1904-ben épített romantikus műrom, melynek a túlpartján egy hatalmas mocsári ciprus található jellegzetes lélegző gyökereivel.
Ősszel lebilincselő látvány nyújt ez a zegzugos kert, mely tökéletes egy hangulatos sétához. Ha szerencsés és elég figyelmes vagy, még az ott élő vörös mókusokkal is találkozhatsz… A már 180 éves nem csak műemlék, de természetvédelem alatt álló romantikus
kert biztosan elvarázsol Téged is.
HOLLÓKŐ

Budapesttől csupán 1 órára található Hollókő. Magyarország egyetlen faluja, amely szerepel az UNESCO világörökség listáján, így világszerte ismert. Ez a kicsi Nógrád megyei
palóc falu tökéletes felüdülést biztosít, ha meguntad a városi nyüzsgést. Érdemes megkóstolni a helyi kézműves sajtokat és a helyben sült ropogós házikenyereket is.
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Smink

A L’OCCITANE VILÁGA

PROVENCE-I
FELTÖLTŐDÉS
PERCEK ALATT

Ha egész nap rohansz és ki sem látsz az elintéznivalókból, szánj magadra pár percet
és ugorj be valamelyik L’Occitane üzletünkbe egy kis felfrissülésre. Kényeztesd érzékeidet provence-i kincseinkkel, frissítő illataink, bársonyos textúrájú krémjeink segítségével pedig néhány perc alatt felfrissítheted tested-lelked és újult erővel vághatsz neki
az előtted álló feladatoknak! Ha a belvárosban jársz, most megtekintheted megújult
Váci utcai üzletünket is, amely a hagyományokat tisztelő, ízig-vérig dél-franciaországi
életérzést hivatott megtestesíteni Budapest szívében.

ÜZLETEINKET MEGTALÁLOD:
Allee Bevásárlóközpont • Arena Plaza • Árkád Bevásárlóközpont • Mammut II.
• WestEnd City Center • 1052 Bp., Váci utca 11/b • Árkád Szeged
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ILLATFELHŐ

TERRE DE LUMIÈRE
A SZÉPSÉG VÉGTELEN
FORRÁSA

Az időtlen fény
Minden új fejezet egy új kezdet. A L’OCCITANE ezúttal visszatért a szépség legfőbb
forrásához Provence-ba, hogy megtalálja, mi az, ami életet ad a növényeknek – azoknak
a növényeknek, amik a legféltettebb összetevői a termékeinek. Minden nyom a napfényhez vezetett. Valami volt benne, ami nem hagyta nyugodni a L’OCCITANE-t...
Úgy tűnt, a színe folyton változik, lüktet és hullámzik… Amikor a fény eléri a földet,
és az ég lángoló fénybe borul, egyedi illat tölti meg a levegőt. Ez egy intenzív, lélegzetelállítóan szép pillanat... az „aranyóra”.

Magával ragadó és múlandó, a L’OCCITANE mégis palackba
tudta zárni az „aranyórát”, egy páratlan illatban. Megszületett
a Terre de Lumière.

ILLATFELHŐ

Az illat története
A Terre de Lumière megalkotásának története egyben három nő találkozásának története is – három parfümőr, akik megosztották egymással a szenvedélyüket. Tökéletes
összhangban dolgoztak együtt, szinte azt lehet mondani, hogy sorsszerű volt a találkozásuk, hogy megalkossák ezt az illatot, ihletet merítve a lélegzetelállító aranyórából.
Amíg Shyamala a levendulaméz íz- és illatvilágát hozta, Nadége a mandula finom hangulatát adta hozzá, egyesítve a két illat friss és meleg jegyeit. Végül Calice beborította
ezt az egyedi alkotást egy ragyogó virágos tónussal, ami érzéki és szikrázó, mint a nap.
Három lélek találkozása, ami mögött egy letisztult, nőies pillanat, az aranyóra áll…
Az illat alkotói: Calice Becker, Shyamala Maisondieu, Nadège Le Garlantezec
Próbáld ki Te is a L’OCCITANE első gourmand-aromás illatát és engedd, hogy
magával ragadjon ez a felemelő érzés, amely a könnyű szellő frissességét idézi,
ahogy a nap lágyan simogatja bőröd… szárnyalj gondolatban a provence-i mezők
felett és élvezd, ahogy a ragyogó, fenséges napsütés beteríti a tájat.
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L’OCCITANE IKON

SHEA VAJ

A CSODATÉVŐ
TÁPLÁLÓ ÖSSZETEVŐ

A shea vajat eredetileg Burkina Faso-i asszonyok
használták, hogy kezüket és arcukat megóvják
a szavanna szélsőséges környezeti hatásaitól. Hogy
kinyerjék ezt a tápanyagokban gazdag vajat, először gyönyörű nagy fonott kosarakba gyűjtötték
a Shea diót. Ezek a kosarak jelképezik a Shea történetét Afrikában és azt, hogy mennyire kulcsfontosságú szerepet játszik a természetes szépségápolás
nők ezreinek életében. Mi a L’Occitane-nál 1980
óta, több mint 30 éve erős és elkötelezett kereskedelmi kapcsolatot ápolunk ezekkel a fantasztikus
asszonyokkal, akiknek a segítségével elhozhatjuk
Nektek a shea vaj erejét,
modern köntösben.

Ez a csodatévő összetevő az alapja a shea vajas termékcsaládunknak, melyből a L’Occitane legnépszerűbb termékét, az ikonikus
shea vajas kézkrémünket megtalálhatod a Pixiboxban. Kézkrémünk 20%-os arányban tartalmaz shea vajat, melyet méz- és
mandulakivonattal bolondítottunk a maximális hatékonyság
érdekében. Mindezt a kókuszolaj, a jázmin és az ilang-ilang
könnyed illata varázsolja még csábítóbbá. A lágy és nem zsíros
textúrájú shea vajas light nyugtató arckrém 5% shea vajat tartalmaz, az összes (többek közt érzékeny) bőrtípus alapvető igényeinek kielégítése érdekében. Akár 48 órán keresztül hidratál.

L’OCCITANE KLASSZIKUS

VERBÉNA

MINDEN ÉVSZAK KEDVENCE

A Provence-i utak mentén növekvő illatos gyógynövények között akad egy, amelynek
citromos frissessége felélénkíti a testet és az elmét. A neve verbéna. Amikor a kosarak
roskadoznak a frissen szüretelt zöld verbéna levelektől, jellegzetes illata megtölti a levegőt a provence-i piacok környékén.

Friss, citrusos aromájával felfrissíti tested-lelked!
A verbéna, narancs, muskátli és citromfa illóolaja kényezteti és ápolja a legérzékenyebb bőrt is és betölti
aromájával az egész fürdőszobát, így otthonodat a hideg, borongós időben is friss és üde illat lengi körbe.
Egy lazító fürdő után használd a testápoló krémet,
amely könnyedén felszívódik és ápolja a bőröd, megszünteti a „feszes” bőr érzését. Organikus verbéna
kivonat, amely segít megnyugtatni a bőrt.
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L’OCCITANE KLASSZIKUS

AROMAKOLÓGIA
HAJÁPOLÁS

AZ ESSZENCIÁLIS OLAJOK VARÁZSEREJE
40 éve tanulmányozzuk számos esszenciális olaj titkát. Mindegyik esszenciális olajat
annak sajátosságai miatt választottuk. Mindegyik olajnak megvan a sajátos illata, mely
hatással lehet a hangulatra és érzelmekre is. Mikor a növények számos kivonata vagy
virága egy formulában egyesül, azoknak a hatékonysága optimalizálódik. A L’OCCITANE
összehozott öt jól bevált, tradicionális esszenciális olajat, hogy azok közös erővel fejtsék
ki jótékony hatásukat hajunkon.

A születésnapi Pixiboxban is megtalálható szilikonmentes helyreállító samponunk
védelmezi a károsodott, száraz hajat és segít megerősíteni, helyreállítani a töredezett
hajvégeket, hogy hajad újra ragyogóan selymes legyen. 5 hatékony esszenciális olajjal
(ilang-ilang, édes narancs, levendula, geránium, angelika) kifejlesztett formulánk segít
helyreállítani a hajrostokat, a B5-vitamin tartalmának köszönhetően pedig selymesen
puhává varázsolja hajkoronád. A vitalitástól tündöklő haj nem álom többé!

Az üvegbe zárt
napfény

