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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Ismét eltelt egy év és így a PIXIBOX is „öregebb” 

 

 

 

 

 

 

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: 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!



2 ARCÁPOLÁS

TERMÁLFÜRDŐ  
A BŐRÖDNEK
Ahogy közeleg a hűvös idő, mintha a bőr is egyre szomjasabb lenne, ezért az ősz beálltával 
érdemes lecserélni a könnyed nyári hidratálókat. De várjunk csak! Miért is kellene egy 
szuper hidratálónak nehéznek és sűrűnek lennie? Nos, van megoldás, és úgy tűnik épp ott 
lapul a PIXIBOX-odban!

URIAGE TERMÁL HIDRATÁLÓ WATER GÉL

Különleges összetevője az Uriage termálvíz, a Francia Alpok termálvize, mely 
kivételesen gazdag ásványi anyagokban, nyomelemekben, antioxidánsokban. 

Az URIAGE TERMÁL Hidratáló Water Gél arcbőröd tubusba 
zárt „termálfürdője”. A könnyű water gél textúrájával a normál 
vagy kombinált arcbőr igényeit egyaránt kiszolgálja. Rendkívül 
frissítő állaga finoman beolvad a bőrbe és feltölti azt egy 
különleges, hármas hatású hidratáló komplex (Uriage termálvíz + 
H2O Patch + Aquaxyl) segítségével: 

1. Regenerálja a bőr hidratáló mechanizmusait. 

2. Fokozatosan felszabaduló hidratáló összetevői segítségével 
folyamatosan maximumon tartja a bőr hidratáltságát. 

3. Helyreállítja a bőr barriert és újjáépíti a bőr hidrolipid 
rétegét, hogy ezzel is gátolja a dehidratációt. 

Használatával bőröd egész napra intenzíven hidratálttá, 
revitalizálttá, puhává válik, visszanyeri ragyogását és fiatalos 
frissességét. Kitűnő sminkalap, hiszen pillanatok alatt 
beszívódik.

Évszakváltáskor a bőrünknek is más igénye adódik, hiszen a hideg levegő könnyen 
kiszáríthatja az arcbőrt. Ilyenkor egy gazdagabb állagú krém után nyúlunk, azt remélve, 
hogy maximális hidratáltságot kapunk. Ez biztosan így van, de kinek van ideje megvárni, 
míg az beszívódik? Nos, az URIAGE újdonsága áthidalja nekünk ezt a problémát!
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Uriage Termál Fényvédő Arcpermet SPF30 50 ml - 3499,- 50 ml 

Ez a termálvizes fényvédő permet a leggyorsabb módja, hogy hidratáld és megvédd  
a bőröd a káros napsugaraktól, ami ősszel is nagyon fontos. Csak 2-3 fújás az arcodra  
és már készen is vagy! Ez a láthatatlan arcpermet a fényvédelem mellett ásványi anyagokkal 
teli termálvízzel tölti fel bőrödet, hidratál, nyugtat és véd a környezeti hatásoktól.

Uriage Termál Hidratáló éjszakai arcmaszk 4599,- Ft 50 ml
Éjszakai maszk ultrakönnyű, különleges gél textúrával, a termálvíz hidratáló erejével.  
Ez a maszk eltünteti a dehidratáltságból eredő apró ráncokat, míg pihensz. Lefekvés 
előtt kend be vele az arcod, hogy reggel újra sugárzóan és hidratáltan ébredj.

Uriage Termál Hidratáló kompakt púder SPF30 
5999,- Ft
Egy termék, melyben a termálvíz és  
a púder találkozik! Ennek 
köszönhetően nem szárít, 
ráadásul magas fényvédelemmel 
is rendelkezik! Ragyogóbb és 
egyenletesebb bőrszínt biztosít, 
maszkhatás nélkül. Krémes textúrája 
az arc bőréhez hasonló érzetű, egész 
évben kellemes és érdemes is viselni.

NÉHÁNY KEDVENCÜNK AZ URIAGE-TÓL



  SUPERFOOD
ÉRZÉS A BŐRÖDÖN

100%
VEGÁN 

thebodyshop.hu

HIMALÁJAI
BAMBUSZ SZENES
TISZTÍTÓ ARCMASZK



5PLUSZ A BŐRNEK

Igen-igen, én is folyton rohanok, csakúgy, mint te: gyors bőrtisztítás és egy arckrém, mehet 
a smink és indulás! Hétvégén még egy maszk is belefér, de ennél többre nincs idő. Ismerős? 
De mi lenne, ha kipróbálnál még egy kis pluszt? Bőröd meghálálja, ha egy picivel több időt 
szánsz rá és beiktatsz még néhány igazán tápláló kozmetikumot. Például egy szérumot!

A szérumok tulajdonképpen koncentrátumok, könnyed és gyors felszívódású ápolók, 
melyek gazdag hatóanyagokkal pillanatok alatt még szebbé varázsolják bőröd és konkrét 
bőrproblémákra nyújtanak hatékony segítséget. Sokféle szérumot találsz a piacon: 
hidratáló koncentrátumot, bőrtökéletesítő, ragyogásfokozó, vagy fiatalságmegörző 
szérumot és még sorolhatnám. Ha az arctisztítást követően akár nappal, akár este még 
ezt a lépést is beiktatod a rutinodba, meglátod, gyorsan és láthatóan szebb lesz a bőröd.

Most a The Body Shop-tól egy fiatalságmegörző szérumot próbálhatsz ki, amely nem csak  
a már látható jeleket hivatott csökkenteni, de a megelőzésben is segít. Meglátod, imádni 
fogod könnyed állagát, mely szinte pillanatok alatt belesimul bőrödbe és már jöhet is az 
arckrém, smink és indulás. Csak 1 perccel lesz több a szokásos rutinod, meglátod, megéri.

A 99%-ban természetes összetevőkből álló szérum 
frissebbé, simábbá és feszesebbé varázsolja  
az arcbőrt. Elősegíti a bőrsejtek megújulását,  
így késlelteti az öregedés első jeleinek kialakulását. 
Növényi őssejteket tartalmaz, melyek  
segítenek a bőr természetes rugalmasságát 
visszaállítani, illetve megtartani.

THE BODY SHOP DROPS OF YOUTHTM

FIATALSÁGMEGŐRZŐ SZÉRUM

ITT AZ IDŐ, HOGY BŐVÍTSD 
A BŐRÁPOLÁSI RUTINOD!

PLUSZ EGY MASZK

Csippents le 20 percet a napodból és pihenj egy maszkkal! Ez a kis megálló nem 
csak a bőrödnek, de lelkednek is jót fog tenni. A The Body Shop Himalájai 
bambusz szenes tisztító arcmaszkja eltávolítja a szennyeződéseket, antioxidánsban 
gazdag, mélytisztító, detoxikáló és ráadásul 100% vegán!
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MÉZ: BALZSAMOS ÁPOLÁS 
ÉS TÁPLÁLÁS BŐRÖDNEK

Amikor a méz gazdagsága találkozik 
az értékes növényi olajokkal.... A Reve 
de Miel kollekció minden korosztály 
számára használható a száraz bőrnek 
igazi táplálást biztosít a méz és a 
napraforgó hatóanyagaival. Nyugtató, 
helyreállító és anti-oxidáns hatás az 
arcápolóktól a testápolóig, ehhez pedig 
csodás illat párosul: mintha egy kis 
aromaterápiában lenne részed.

A család ikonikus darabját próbál-
hatjátok most ki a PIXIBOX-ban,  
a NUXE Reve de Miel Honey Lip 
Balm Ultra-Nourishing  and Repairing 
ajakápolót. Formulája koncentráltan 
tartalmazza a méz, a propolisz és az 
értékes olajok hatékony erőit.

A REVE DE MIEL KOLLEKCIÓ

A NUXE a természet erejével, azok kincseiel alkotja meg termékeit új és innovatív 
módszerek alkalmazása mellett. Nem csak természetes, de hatékony és ultra érzéki is. 
Minden NUXE termék használata kimondottan csodás élmény: lágy textúrák, növényi 
hatóanyagok, fantasztikus és terémszetes illatok, melyek felébresztik érzékeinket.

Több évszázada ismerjük a méz bőrünkre gyakorolt jótékony hatását, gondoljunk csak 
Kleopátrára! Vitamin, ásványi anyag tartalma csodát tesz bőrünkkel és érzékeinkre is hat, 
hiszen illata, állaga, íze egyaránt fantasztikus. De az évszak bőrápolási rutinjának abszolút 
kelléke is azok számára, akiknek a hűvös levegő vízhiányossá, szárazzá teszi bőrét... tehát 
valószínűleg a legtöbbünknek.
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Ez a kettő az egyben bőrradír, mézzel, cukor 
kristályokkal valamint az értékes olajokkal, gyengéden 
mégis hatékonyan radírozza és ápolja a bőrt egy 
lépésben. Vízzel érintkezve tej szerű textúrává változik.

Ez a gazdag mézet tartalmazó gél, a természetes 
növényi alapanyagoknak köszönhetően, 
gyengéden tisztítja az arcot és a testet egyaránt. 
Lágyan nyugtatja a bőrt és lelket is.

ULTRA-KÉNYEZTETŐ ARCÁPOLÓ BALZSAM :

EGY ŐRÜLETESEN TÁPLÁLÓ KÉNYEZTETÉS A BŐRNEK

FINOMAN TÁPLÁLÓ TESTRADÍR

ULTRA-GAZDAG TISZTÍTÓ GÉL

ARCRA ÉS TESTRE

A propolisz több, mint 3000 olyan aktív anti-oxidánsokkal teli  
molekulát tartalmaz amelyek a bőrt nyugtatják, tisztítják és táplálják.

TUDTAD?

Egy igazi alapdarab a száraz és érzékeny bőr ápolására, 
éjjel és nappal egyaránt. A méz, mimóza, akác illat 
igazi felüdülést nyújt az érzékeknek és az extrán 
gazdag és krémes formula kielégíti a bőr összes 
szükségletét. Aktív: méz, shea vaj, sáfrány és értékes 
növényi olajok propolisz.

Ha a www.nuxepatika.hu webshop-
ban vásárolsz 2019. december 31-ig 

EXKLUZÍV 20%-OS 
kedvezményben részesülsz. 

Használd a nuxer01 kódot. 
A kuponkód más akcióval, kedvezménnyel nem összevonható.
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Cetaphil hidratáló testápoló normál és száraz bőrre  
Avokádóolajat tartalmazó testápoló, mely illat- és lanolinmentes! Erősíti a bőr 
természetes védőfunkcióját, hosszan tartó hidratálást ad az utolsó használatot 
követően akár 4 napon keresztül.

Cetaphil intenzív hidratáló krém nagyon száraz bőrre  
Olyan hidratáló összetevőkkel ápolja a száraz bőrt mint a sheavaj,  

a pantenol vagy épp a makadámdió-olaj. Hipoallergén termék,  
mely arcra és testre, bőrgyógyászati kezelések után is alkalmazható.

Cetaphil arclemosó kombinált és zsíros 
bőrre - Nem szárítja a bőrt, megőrzi annak természetes 
nedvességtartalmát. Az enyhén habzó lemosó gyengéden, 
mégis hatékonyan távolítja el a sminket, a szennyeződéseket, 
valamint a felesleges faggyút az arcbőrről.

A GYÓGYSZERTÁRBÓL 

ÉRZÉKENY BŐR ÉS 
HATÉKONY BŐRÁPOLÁS? 
LÉTEZIK!
Az érzékeny bőr több odafigyelést igényel, ezt jól tudják azok, akiknek ilyen a bőrtípusuk. 
Nem egyszerű feladat számukra, hogy megtalálják azokat a kozmetikumokat, amelyek 
nem okoznak irritációt, ugyanakkor teljesítik minden más kívánságukat is: legyen szó teljes 
körű hidratálásról, alapos tisztításról, bőrvédelemről mindezt prémium minőségben. Nos, 
ők már tudják, hogy az ilyen szépségápolókat a gyógyszertárban kell keresni.

Legyen érzékeny bőröd akár normál, akár zsíros vagy épp száraz típus, érdemes az alap 
kozmetikumokat bőrtípusodnak megfelelően úgy megválasztani, hogy azok összetevői 
kíméletesek legyenek, ne terheljék feleslegesen a bőrt, ugyanakkor maradéktalanul 
teljesítsék feladatukat a bőrtisztítástól a hidratálásig. Érdemes betérni egy gyógyszertárba, 
és bőrgyógyászok által ajánlott, bőrgyógyászatilag tesztelt bőrápolókat választani bőrünk 
teljes körű ápolására.

A Cetaphil kategóriájában prémium, kifejezetten az érzékeny bőr igényeinek megfelelő 
bőrápoló márka. Fordulj hozzá bizalommal, ha érzékeny a bőröd, vagy csupán szeretnéd 
kíméletesen ápolni.



9A NYÁR ILLATA 

gondoskodás,
Odafigyelés,

hálás bő
r

Add meg bőrödnek a megérdemelt gondoskodást 
a Cetaphil® prémium minőségű bőrápolóival!

A Cetaphil® termékeket keresd a gyógyszertárakban 
vagy a www.ewopharma.shop oldalon!

www.cetaphil.hu

@cetaphilhungary

@cetaphilhungary

Amennyiben kozmetikumainkkal kapcsolatosan 
mellékhatás lépne fel, kérjük, késedelem nélkül 
az alábbi e-mail címen jelentse be: 
pharmacovigilance@ewopharma.hu
A dokumentum lezárásának dátuma: 2019.08.29. 
EWO/CETAPHIL/2019/16v2

Ewopharma Hungary Kft
Budakeszi út 73/F | 1021 Budapest 
T +36 1 200-4650 | info@ewopharma.hu

Forgalmazza:Gyártó:

Laboratoires 
GALDERMA, 
Franciaország



10

PURE BY PIXIBOX

Curaprox Black is White Rágógumi
Aktív szénnel a fehér fogakért, a friss leheletért és a ragyogó mosolyért. Mostantól 
napközben is, bármikor egészségesebbé és szebbé teheted fogaid a Curaprox fekete rágóval!

Perozin Külsőleg Alkalmazandó 
Fájdalomcsillapító Krém
A Perozin® kíméletes és természetes eredetű összetevőkből készül, kellemes érzetet 
biztosító termék, melynek célja az ízületek és izmok akut fájdalmának kezelése.

HIMALAYA BOTANIQUE 
Növényi Szappan Nimmel 
és KURKUMÁVAL
Nem tartalmaz mesterséges illatanyagokat és 
színezékeket. Alapját növényi aktív összetevők 
és elszappanosított bőrpuhító olajok adják.

Curaprox [BE YOU. ] Enzimes 
Fogfehérítő FOGKRÉM
Curaprox [BE YOU. ] új enzimes fehérítő fogkrémek 
6 különleges és vidám gyümölcsös ízvilágban hozzáadott intenzív 
mentol gyöngyökkel a hosszantartó frissességért. Kapható a partner 
gyógyszertárakban, valamint a sagerdental.hu webshopban.

Nézzük, mi volt az év utolsó PURE by PIXIBOX kiadásában! Ismét remek natúrkozme-
tikumokat próbálhattak ki, akik lecsaptak rá, sőt nálunk új márkákkal is ismerkedhettek. 
Ha kedvet kaptál és szereted a természetes kozmetikumokat, legközelebb 2020. februárjában 
próbálhatod ki ismét ezt a meglepetés-csomagot.
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NATURAVERDE BIO Gyengéd Sminkeltávolító 
Kendő Csigaszérummal
A csigaszérum 7 előnye: Bőrfeszesítő • Hidratáló • Antioxidáns • Bőrnyugtató 
• Bőrvédő • Bőrregeneráló • Ragyogóvá teszi a bőrt. A NATURAVERDE BIO 
termékpalettáját keresd a Rossmann és az Eurofamily boltokban.

HIMALAYA Gyengéd Frissítő Habzó 
Arclemosó zsíros, kifényesedő bőrre
A citrom összehúzó és hűsítő, a méz természetes mélytisztító hatású.

HappySkin x 
BOCK Színezett 
Volumennövelő 
Ajakápoló
Viseld ajkaidon kedvenc BOCK borodat 
a HappySkin x BOCK bor ihlette 
ajakápolóival! Keresd a HappySkin 
termékeket a www.happyskin.hu 
webshopban, vagy a kijelölt Müller 
drogériákban.

Schüssler No.8. 
Hidratáló Natúr Arckrém
Finom textúrájú krém. Ideális választás 
a száraz, vízhiányos bőr mindennapos 
ápolására. Kellemes, hidratált, feszes  
bőr nap mint nap natúr hatóanyagokkal.  
A márka termékeit megtalálod a  
https://schusslerkozmetikumok.hu/ 
webshopban.
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UTAZÓ MÉRETŰ HAJÁPOLÓ TERMÉKEK  
A MINDENNAPOKHOZ

Szofrán Zsolt 
ASK Manager,  
oktatófodrász ajánlásával

A BC Bonacure HAJÁPOLÓ 
termékcsaláddal személyre szabott 
szolgáltatást tudunk nyújtani  
az otthoni hajápoláshoz.
A termékekkel intenzíven tisztíthatjuk, 
ápolhatjuk, regenerálhatjuk hajunkat 
annak érdekében, hogy puha tapintású,  
hidratált, rugalmas, könnyen kezelhető, 
egészséges hajat érjünk el.
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PEPTIDE  
REPAIR  
RESCUE

PH 4.5 
COLOR 
FREEZE

HYALURONIC 
MOISTURE  
KICK

sérült, igénybe  
vett hajra

színkezelt 
hajra

normál-száraz, hullámos 
vagy göndör hajra
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URIAGE, A FRANCIA ALPOK TERMÁLVIZE

WWW.URIAGE.HU • WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE

ÚJDONSÁG
KÖNNYŰ

WATER GÉL 
TEXTÚRÁVAL 

HIDRATÁL, FELFRISSÍT, 
RAGYOGÓVÁ TESZ

24 ÓRÁS HATÁS




