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PIXIMAGAZIN

Ünnep
TÉLI BŐRÁPOLÁS
Tápláld, ápold,
vigyázz rá a hidegben

SMINK ÉS MÁS
Vigyél színt a szürkeségbe,
hangsúlyozd az ajkaid

KARÁCSONY
Csodás ajándékok a szépségápolás szerelmeseinek

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!

NATÚRKOZMETIKUMOK

A MEDITERRÁN NÖVÉNYEK
ÉS A MÉHEK ÁLTAL INSPIRÁLT

TERMÉSZETES
SZÉPSÉGÁPOLÁS

Micsoda év volt ez! Ilyenkor decemberben látom
át az egészet, és persze megállapítom, hogy nagyon
gyorsan elrepült, de hihetetlen jó dolgok történtek
nálunk: két csodás különkiadás, sok-sok új márka
és termék fordult meg a PIXIBOX-okban és én az
összes idei kiadásra büszke vagyok, hiszen úgy láttam,
Nektek is tetszettek, ami számomra a legfontosabb.
A decemberi kiadásunk is izgalmas márkákban
és termékekben bővelkedik. Fogadjátok szeretettel
a hazai bevezetéssel szinte egyidőben debütáló
ORIGINS márkát, amely külföldön már-már kultikusnak számít, és az APIVITA-t is, mely szintén
nálunk mutatkozik be elsőként.
Tudom, hogy már mindenki a karácsonyi készülődés
kellős közepén jár, de azért ne feledjetek magatokra is
szánni egy kis időt. Remélem ez a kiadás segít egy kicsit
a kikapcsolódásban. Kényeztessétek magatokat, próbálgassatok, akinek pedig a fa alá kerül majd a PIXIBOX,
őszintén remélem, hogy szép meglepetés lesz.
Kívánom, hogy legyen boldog az ünnep és fantasztikus az új év mindenkinek!
Sok szeretettel,
BEÁTA

APIVITA - egyszerre természetes és hatékony
Keresse a forgalmazó patikákban!
www.apivita.hu - www.facebook.com/apivitaHU

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
felelősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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ÚJDONSÁG

MEDITERRÁN NÖVÉNYEK
ÉS A MÉHEK ÁLTAL INSPIRÁLT

TERMÉSZETES
SZÉPSÉGÁPOLÁS
Régóta tudjuk, hogy a mediterrán környezet fantasztikus növényvilága bővelkedik olyan természetes hatóanyagokban, melyek a kozmetikumokban felhasználva hihetetlen eredményesek.
Most, végre megérkezett a görög APIVITA, mely ötvözi a tudomány és a legősibb áldásos hatóanyagok, mint a méz és más mediterrán alapanyag összes előnyét természetes készítményeiben.
Ismerd meg velünk!
A KEZDETEK

Két fiatal gyógyszerész Nikos és Niki Koutsiana – az APIVITA alapítói – a méhek társadalmát, a görög növények egyedülálló biológiai sokszínűségét, valamint az egészséggel
és szépséggel kapcsolatos hippokratészi holisztikus megközelítést tanulmányozva inspirálódtak arra, hogy létrehozzák az első természetes, méhészeti termékek és gyógynövénykivonatok felhasználásával készített kozmetikumokat. Így született meg 1979-ben az
első natúr kozmetikumokat gyártó családi vállalkozás Görögországban, az APIVITA.

Egyszerre TERMÉSZETES
Az APIVITA natúrkozmetikumok természetes hatóanyagokat, a mediterrán
természet növényeinek kivonatait, magas tápértékű méhészeti termékeket
és organikus illóolajok kombinációját tartalmazzák.
És HATÉKONY
Az APIVITA termékeit az innovatív, természetes és hatásos kozmetikumok
fejlesztésében szerzett évtizedes tapasztalat felhasználásával és bőrgyógyászok,
gyógyszerészek, nemzetközi egyetemek közreműködésével fejleszti. A felhasznált összetevők a „zöld” kozmetológia élvonalába tartoznak.

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”.

Sok ikonikus termékük született, most Ti a PIXIBOX-ban
egy csodás kézkrémet próbálhattok ki, mely Görög növényi
kivonatokban, méhészeti termékekben és illóolajokban gazdag összetétele a kéz bőrét puhává, rugalmassá, komfortossá
és ellenállóbbá teszi.
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téli Bőrápolás

téli Bőrápolás

SÁL, SAPKA, ÉS EGY
SZUPER TESTÁPOLÓ!

KARÁCSONY
AZ EUCERIN-NEL

A hideg ellen egyre több ruhadarabbal védjük bőrünket, de ennél sokkal többre van szüksége télen. Ilyenkor sokat veszít hidratáltságából és hajlamos a kiszáradásra. Nem kérdés:
egy bőrvédő testápolóra feltétlen szükségünk lesz.

Az Eucerin csodás bőrápolóit most csodás csomagolásban a fa alá
is teheted, a választék remek! Keresd őket a partner patikákban.

Az Eucerin® pH5 Intenzív testápoló
gyengéd, mégis hatékony testápoló, melyet kifejezetten a test érzékeny bőrének igényei
szerint fejlesztettek ki. A termék pH5 Enzim-Védelmi rendszertTM tartalmaz, mely klinikailag bizonyított módon aktiválja a bőr saját enzimeit. A hatóanyagösszetétel belülről
erősíti a bőr védekezőrendszerét, s ezáltal segít helyreállítani a pH-szintet, támogatja
a bőr regenerációját és akár 24 órára feltölti a bőr nedvességraktárait. Bizonyítottan
megakadályozza a pollenek 90%-ának bejutását a bőrbe, ezért kiválóan alkalmazható
a szénanátha kellemetlen tüneteinek az enyhítésére is. A dexpanthenolnak köszönhetően
a testápolónak hegesedést elősegítő hatása is van. Használja mindennap, így hosszan
tartóan megvédheti és puhává, simává teheti bőrét.
Klinikai vizsgálatok
Az Eucerin® pH5 Intenzív krémben lévő pH5 EnzimVédelmi rendszertTM bizonyítottan erősíti a bőr természetes védelmét és még sérült bőrfelületen is kiváló
hatékonyságot, valamint tolerabilitást mutat.
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BŐRÁPOLÁS

PIXI TIPP

TERMÉSZET ÉS TUDOMÁNY:

A TERMÉSZET EREJE: hatékony növények és 100 %-ban természetes
esszenciális olajak felhasználása minden bőrápolóban.

MEGÉRKEZETT
AZ ORIGINS

A TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÉK: minden formulát a legújabb ismereteik
szerint készítenek, és folyamatos innovációikkal fejlesztik készítményeiket.
Kutatják az új hatóanyagokat, és nem állnak meg az eddigi ismereteknél.

Ősi és modern, egészség belülről, szépség kívülről. Ilyen egy mai bőrápoló márka, mely a természet adta kincsekből, a tudomány segítségével alkot olyan kozmetikumot, melyek nem csak
szépségünket támogatja, de bőrünk egészségére is odafigyel. Végre itt az ORIGINS!
ÉREZD JÓL MAGAD, ÉLJ JÓL ÉS TÉGY JÓT!

MAGAS MINŐSÉG: bízhatsz a termékekben, hiszen saját szemeddel láthatod
az eredményt.
HATNI AZ ÉRZÉKEKRE: a finom textúrák, aromák, illatok érzékeidre
is hatnak, így nem csak szépítenek, de a jó közérzetedre is hatnak.
KÖRNYEZETTUDATOS ÉS EGÉSZSÉGES: termékeik nem tartalmaznak
parabéneket, flatátokat, propilén-glikolt, petróleumot, paraffint és állati eredetű
összetevőket sem (kivéve az állatkísérlet-mentes méz és méhviasz). Csomagolásuk
környezettudatos, mert nem csak a te jó közérzetedre, a de a bolygóéra is figyelnek.

A márka 1990-es születésekor az alkotók célja az volt, hogy valóban forradalmi bőrápolókat készítsenek kiváló növények, 100 %-ban természetes esszenciális olajak, környezettudatos alapanyagok felhasználásával. De emögött komoly tudományos háttér is áll.
Az ősi hatóanyagokat ugyanis innovatív technológiákkal ötvözték, az összetevők valódi
növény hatóanyagok, melyek biztonságos alternatívák az egészséges bőr érdekében.
CSODÁS SZÉPSÉGÁPOLÓKAT TALÁLSZ NÁLUK MELYEK
TERMÉSZETESEK, UGYANAKKOR IGEN HATÉKONYAK ÉS ÉLMÉNY
ŐKET HASZNÁLNI TETŐTŐL TALPIG.

A PIXIBOX-ban most kipróbálhatod az ORIGINS egyik csodás arcápolóját
a GinZing családból, a termékeket pedig megtalálod a Douglas MOM Park,
Westend, Mammut, Allee és Váci utcai üzleteiben és a webshopban: douglasshop.hu
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KARÁCSONY

CSODÁS
KARÁCSONYI
AJÁNDÉKOK

CALVIN KLEIN
WOMEN

Még mindig nem tudod, mit is rejts majd a fa alá? Esetleg férne még pár dolog a saját kívánságlistádra? Nem vagy egyedül,
ezért most adunk néhány tippet a parfümériák kínálatából.
Az idei ajándékcsomag kínálat egyszerűen fantasztikus!

PACO RABANNE LADY
MILLION LUCKY

BOSS BOTTLED

GUCCI GUILTY
ABSOLUTE POUR FEMME

PACO RABANNE
1 MILLION LUCKY

CAROLINA HERRERA
GOOD GIRL LÉGÉRE

NINA RICCI BELLA

SMASHBOX
GLAMGLOW
BOSS THE SCENT
FOR HIM

COLLISTAR
X-MAS
PHYSICIANS FORMULA
RÓZSÁS PRIMER

GUCCI GUILTY
POUR HOMME

LACOSTE
L’HOMME INTENSE

SMASHBOX
HOLIDAZE

LACOSTE POUR
FEMME INTENSE
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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.

KONOPKA’S
SAMPON

A Dr. Konopka’s
BDIH minősítésű
natúrkozmetikum, széles
kínálatukban tetőtől talpig
találsz bőr- és hajápoló
szépségápolókat. Vegán.
Kapható a dm, Eurofamily
üzletláncokban, valamint
bioboltokban.

VIA ANGELS NO RINSE FOAMING BODY WASH –
ÖBLÍTÉST NEM IGÉNYLŐ UNISZEX TISZTÍTÓ HAB

Friss modern formulák és a természetes anyagok izgalmas, egyedi kombinációja jellemzi
a Via Angels unisex, több funkciójú és energiát adó termékeit. Praktikus kiszerelése
lehetővé teszi, hogy könnyen használható utazásnál, fesztiválon és edzőteremben.

GREEN PANDA DEFENCE BIO
SUPERFOOD MIX – IMMUNERŐSÍTŐ
SZUPER ÉLELMISZER,
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐ
A Green Panda Defence
acai bogyó, arónia bogyó,
acerola és csipkebogyó macával
és céklával kiegészítve igazán
finom és renkdívül hatékony
a szervezeted számára.

ALPRO RICE
DOLCE - RIZSITAL

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, Keresd a dm, Rossmann
drogériákban, a patikákban.

NATURE BOX AVOKÁDÓ TUSFÜRDŐ

Az avokádó A-, B-, C-, D- és E-vitamint tartalmaz, melyek gondoskodnak a bőr
ragyogásáról és stimulálják a kollagéntermelést. A Nature Box test- és hajápoló
termékeket keresd a drogériák, hipermarketek és kiskereskedelmi láncok polcain.

Az Alpro Rizsital Dolce
a legfinomabb rizsszemek
és tiszta víz keveréke, melyből egy
frissítő ital születik. Keresd az Alpro
termékeket az élelmiszerláncok,
drogériák polcain.

SIGNAL LONG ACTIVE NATURE ELEMENTS
COCO WHITE FOGKRÉM

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

FEJEZETEK EGY
SZUPERMODELL ÉLETÉBŐL

A SMINK
A világ egyik legismertebb szépség- és divatikonja, Claudia Schiffer több, mint 1000
címlapfotót tudhat magáénak. A 17 éves korában felfedezett szupermodell az elmúlt
évtizedek egyik legikonikusabb alakjává vált a divatvilágában. Láthattuk ahogyan
szégyenlős, esetlen tinédzserből világszerte elismert divat- és szépségikonná alakul.
Ez a fejlődés nagyrészben a make-up világával való kapcsolatának is köszönhető és eme
káprázatos pályafutás alatt összegyűjtött tapasztalatai nyomán megalkotta saját, limitált
kiadású make-up kollekcióját. Claudia Schiffer Make Up – Claudia’s Beauty Essentials
for ARTDECO, a nagyszerű német make-up márka az ARTDECO-val együttműködve,
karrierjének 30 éves jubileuma alkalmából.
Azóta már a második kollekció is elérhető a kiemelt Müller drogériákban. A kifinomult darabok nem csak szépek, de rendkívül magas minőségűek is, ahogyan azt az
ARTDECO-tól már megszokhattuk.
A sminkek Cloudy kedvenc színárnyalatait tartalmazzák: luxus dúsító mély fekete szempillaspirál, gyönyörű krémes ajakrúzsok, élénk és tartós körömlakkok, áttetsző fixáló
púder. Minden, amit egy igaz szépségikon használ nap mint nap. Próbáld ki Te is!

C L A U D I A ’ S
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