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Ragyogj!
ARCÁPOLÁS
Minden ami nyárra kell:
tisztítás, hidratálás, táplálás

BŐRÁPOLÁS
A csodás bőrolaj, és jótékony
hatása. Tudj meg mindent!

EMLÉKEZETES NYÁR
Őrizd meg a nyár emlékét
egy fantasztikus, új illattal

ceumed.hu
BABÉ Hungary
@babehungary

Töltődj fel
FRISSESSÉGGEL!

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Nem titok, hogy az egyik kedvenc PIXI csomagom
a PIXIBOX. Ő volt az első minden tekintetben,
így mindig nagy izgalommal várom, hogy mit rejthetünk el benne és hogy fogjátok fogadni a tartalmát.
Most, hogy végre lekerült a dobozfedél, remélem
Ti is úgy találjátok, hogy csupa, nyáron is hasznos
dolog került bele; ilyenkor is figyelünk a bőrápolásra,
és jól jönnek az utazó kiszerelések is a vakáció során.
Ami viszont még fontosabb: most is kitűnő márkákat
és termékeket ismerhettek meg.
A Mother&Doughter egy lelkes magyar prémium
kozmetikumokat készítő csapat, a Babé pedig megmutatja, hogy nem csak babaápolási termékekben jók.
Az ikonikus Bio-Oil rengeteg bőrproblémára nyújt
segítséget, itt a magazinban el is mondjuk, hogy
melyek ezek. Az Image Skincare márka pedig igazi
luxus professzionális kozmetikum, remélem Benneteket is meggyőz majd a minősége.
Szóval, ülj ki a dobozoddal egy árnyékos padra,
böngészd át a tartalmát, és most lapozd át
a PIXIMAGAZINT!
Legyen szép nyarad,
baráti üdvözlettel:
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
felelősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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arcápolás

Tudomány és innováció
a modern bőrápolás
szolgálatában
Amikor a kozmetikusnál jársz, biztos Te is tapasztalod, hogy fantasztikus termékeket rejtenek polcaik. Ezek használatával a kezelések során csaknem úgy érezzük, csodát tesznek
bőrünkkel. Biztos Te is voltál már úgy, hogy azt gondoltad: „bárcsak otthon is elérhetném
ezt a hatást”.

MI
P ixi
lányok

pedig mindig keressük a legizgalmasabb márkákat, melyek
fejlesztéseivel akár otthon is hatékonyak lehetünk a bőrápolás
során. Ezért sokszor professzionális márkákra esik választásunk.

Image Skincare: luxus termékek ot thon
és a kozmetik ában egyaránt

Az IMAGE Skincare, a floridai Palm Beach-en 2003-ban
alapított professzionális kozmetikai márka klinikai bőrápolói – az arctisztítótól, a szérumon át egészen az alapozókig
– a legnagyobb hatékonyságot nyújtják. Az IMAGE Skincare
napjaink legmodernebb hatóanyagait, valamint leghaladóbb
technológiáit alkalmazza, és meggyőző eredményeket biztosít. Valamennyi IMAGE
Skincare termék parabénmentes, nem tartalmaz kőolajszármazékot, tartósítószert
és állatokon sem tesztelik őket.
A kezelések hatóanyagai fokozók segítségével teljesen személyre szabhatók, melyet a jól
képzett kozmetikusok rendkívül hatékonyan alkalmaznak.
Keresd az IMAGE Skincare kezeléseket, termékeket a partner kozmetikusoknál,
SPA-kban, a Royal Clinics Orvos-esztétikai Központban vagy weboldalukon
a http://imask.imageskincare.hu.

arcápolás

High-tech l apmaszkk al a fiatal abb,
hidratáltabb arcbőrért

A floridai IMAGE Skincare biomolekuláris, védett hidrogéles technológiával készült
hidratáló és öregedésgátló lapmaszkok a legigényesebb maszk használókat is leveszik
a lábukról! Ezek a lélegző, 3D maszkok benntartják a bőrben a nedvességet, segítve
a hatóanyagok mélyebbre felszívódását, vulkáni vízzel, gyömbér gyökér kivonattal,
aminosavakkal és antioxidánsok szinergiában ható elegyével dolgoznak az átfogó, teljes bőrfiatalítás érdekében.
Az újdonságot egy professzionális kezelés formájában is kipróbálhatjuk például
a Royal Clinics Orvos-esztétikai Központban, ahol IMAGE Skincare termékekkel történő tisztítás, majd hámlasztást követően készítik elő a bőrt a zselés maszk felhelyezésére. Így a különleges biomolekuláris maszkok még teljesebben fejtik ki hatásukat, csökkentik a kisebb és nagyobb ráncokat, halványítják az elszíneződéseket. A végeredmény:
hidratált, egészséges, ragyogó arcbőr. Mintha egy egész hétvégét végigpihentünk volna!
Professzionális arcápol ás ot thon

Bár az IMAGE Skincare maszkok a kozmetikusok kezében vannak legjobb helyen,
azonban van pár termék, amelyeket Te is nyugodtan használhatsz. A PIXIBOX-odban
most egy IMAGE Skincare biomolekuláris hidratáló-helyreállító maszkot próbálhatsz
ki, mellyel otthonodba varázsolhatsz egy kozmetikát. Legjobb eredmény érdekében
a használat előtt radírozd le bőröd, majd bontsd ki a maszkot, helyezd fel és 20 percig
relaxálj. A tasakban maradt zselés anyagot végül masszírozd be a bőrödbe. Tádááám!
Mintha 8 órát aludtál volna. Kellemes szépülést!
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Bőrápolás
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Anyukád a támaszod, a legjobb barátnőd, a lelki társad, aki mindig melletted áll. Az ő tapasztalatai, tanácsai elkísérnek életed kicsi és nagy döntései során. Megfontolod véleményét,
aztán persze vagy hallgatsz rá, vagy nem, de végül mindig kiderül: igaza volt.
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tudjuk, hogy egy anya tanácsára a bőrápolási szokásaink
kialakításakor is érdemes adni. Most egy olyan márkát
találtunk, ami épp ezt erősíti: M&D azaz Mother&Daughter,
anya-lánya: olyan bőrápolók, melyek mindkettőtök számára
megoldást nyújtanak!

Bőrápolás

Az M&D Premium Skincare márka valóban a tudatos nők választása, hiszen megbízható megoldás minden korosztálynak. A termékek egyediségének köszönhetően a bőr mindenkori biológiai igénye szerint fejti ki hatását. Egyedülálló módon nyújt professzionális
arcápolást és bőrfiatalítást, a termékek természetes organikus alapanyagokból innovatív
eljárással készülnek. Nem tartalmaznak allergéneket, színezéket, parabént és paraffint.
Ami pedig az anya-lánya összhangot illeti: a márka
filozófiájának a középpontjában a tudatosság és az
emberi kapcsolatok, ezen belül is az anya-lánya
kapcsolat ápolása, fejlesztése és a testi-lelki
harmónia áll. Ez a hitvallás pedig megmutatkozik a csodás kozmetikumokban is,
hiszen mindkét korosztálynak remek termékeket kínál.

M&D 3-in ONE Face Moisturiser:
ismerd meg az arctisztítót!

Kezdd az M&D termékek felfedezését az alapoktól, ami egy
jó arctisztító legyen. Most a PIXIBOX-ban a 3 az 1-ben arctisztítót próbálhatod ki, mely ultimatív 3-as hatású, hatékony sminkeltávolító és tápláló, vitalizáló hatású. Botanikus
alapanyagok, továbbá az MSM és a tengerisó természetes
hatásának köszönhetően a legmakacsabb sminktől is
megszabadtja bőrődet, mely ragyogó tiszta és természetes lesz. Javasolt minden bőrtípusra, kifejezetten ajánlott
érzékeny bőrre is. Tisztítsd meg vele bőrödet, azonnal
hálás lesz érte.
A Mother&Doughter termékeket megtalálod
a Müller Drogériákban, partner patikákban,
valamint a http://motherandaughter.com/hu/
weboldalon.
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PIXITIPP

Olaj, amitől szépülsz
Manapság egyre nagyobb teret hódítanak az olaj alapú szépségápolók. Test- és arcolajjal vagy
ajakápoló olajakkal már sokszor találkozhattunk. De mitől tud többet egy bőrápoló olaj egy
krémnél? Hogyan működik? Most kipróbálhatod és megismerheted velünk a világ egyik vezető
és ikonikus bőrápoló olaját. Fedezd fel, meg fogod szeretni!

MI
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már többféle arcolajat is használunk, viszont már régóta kíváncsiak voltunk a sztárok által
is kedvelt Bio-Oil-ra. Régebbi
striákra és éjszakai bőrápolásra
biztosan kipróbáljuk.

Mit tud az ikonikus Bio-Oil?

A Bio-Oil testre és az arcra egyaránt kenhető multifunkcionális bőrápoló termék,
amely olajbázisban oldott növényi kivonatok és vitaminok kombinációja. Segít javítani
az új és régi hegek, a pigmentációs foltok és meglévő striák kinézetét, segít a terhesség,
a kamaszkori gyors növekedés és hirtelen testsúlygyarapodás miatt kialakuló striák
megelőzésében is.
Hatásos többek között az öregedő, száraz és a vízhiányos bőrre is, és segít fenntartani a bőr természetes nedvességtartalmát, amely az időjárás, a gyakori fürdés, a fűtés
és a légkondicionálás hatására kiszáradhat.

Világsztárok ajánlásával

A készítményt olyan világsztárok használják, mint
például Kim Kardashian, Miranda Kerr fotómodell
és Sienna Miller színésznő.

PIXITIPP

Vitaminok, növényi kivonatok
egyedül álló, hatékony kombinációja

A Bio-Oil olajbázisban oldott növényi kivonatok és vitaminok
kombinációja. Dieter Beier német vegyész, a Bio-Oil feltalálója
a kutatásaiból pontosan tudta, hogy az olaj ideális közeg a bőrápolás számára: mivel az olaj alapú termékek nem tartalmaznak
oxigént, így a vitaminok és a növényi kivonatok képesek benne megőrizni a hatékonyságukat. A Bio-Oil ezért olaj bázisú.
Különleges összetevője a PurCellin Oil™, amely a termék állagát egészében megváltoztatja: így az hígabb lesz, nem zsírosít,
gyorsan felszívódik, és nem hagy nyomot a bőrön. A Bio-Oil
növényi eredetű összetevői a körömvirágolaj, a levendulaolaj, a rozmaring és a kamilla olaj. Tartalmaz A-vitamint,
mely felelős az új kollagén termelésért, továbbá E-vitamint, mely antioxidáns és megszabadít a bőrt károsító
szabad gyököktől, így hozzájárulva a bőr megújulásához
és rugalmasságának megtartásához, állagának és tónusának javításához és gátolja idő előtti öregedését.
Kezdd el ma, próbáld ki, nyiss a szép, megújuló bőrre.
Kapható a partner patikákban és a ceumedika.hu webpatikában.
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smink

Igazi párizsi sikk,
nyáron is!
Ha nyáron bátrabban sminkelsz, ha szereted kihangsúlyozni barna bőröd akkor
biztosan hű társad lesz egy bronzosító. Nekünk ez a kedvenc nyári sminkünk, mert
a napbarnította bőrön még alapozó nélkül is csodásan mutat, ráadásul sokféleképpen
kihasználható: arccsont kiemelésére, kontúrozásra.
Ismerd meg a Bourjois márk át
és ezt az ikonikus terméket!

Miért olyan elegánsak és vonzóak a párizsi nők, mi a titok nyitja? Sugárzó magabiztosság, természetes megjelenés, báj és vidámság, ezek a tulajdonságok mindegyike annyira ráillik a párizsi nőkre.
A Bourjois márka termékei pont ezt teszik lehetővé minden nő számára:
legyen megjelenésük olyan sikkes, mintha Párizsban élnének. A márka története
150 évre nyúlik vissza, ő a női szépség igazi szakértője.
Ikonikus terméke, a Little Round Pot, a kis kerek, préselt pirosító az a termék, amivel sokszor azonosítják magát a márkát is. Víz, színezőanyag,
púder gondosan összeállított keveréke, melyet pici porított gyöngytől
kapta finom, csillámos fényét. Szárítás után kézzel csiszolták formára és csinos kis papírdobozokba csomagolták. Ezekben a mai utód termékekben
150 év tapasztalata rejtőzik, ami maximális
garancia a tökéletességre.

illatfelhő
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A nyár illata
Mire vágysz nyáron? Hűsítő, frissítő, virágos, izgalmas új illatokra,? Akkor mutatjuk
az újdonságokat, melyek közt Te is megtalálhatod azt, ami majd mindig felidézi Benned
ezt a nyarat.
BVLGARI Splendida Iris d’Or
Érzékien elegáns, kifinomultan csábító, finom
és kiszámíthatatlan illat a dívák világából.

Abercrombie&Fitch
First Instinct Woman

Versace Eros
pour Femme EDT

Az illat egyszerre játékos
és csábítóan nőies,
az eredeti és tökéletesen
egyedi Abercrombie&Fitch
nőt varázsolja elénk.

Az Eros Pour Femme,
a hódító nő eszenciája
egy ragyogó, érzéki
illatba zárva.
women’secret
Eau It’s Fresh,
Eau My Secret, Eau My Delice
A women’secret mágikus illatai
a szerelemről, a csábításról, a boldogságról
és a frissességről szólnak. Biztosan Te is
megtalálod közöttük a kedvenced!

Trussardi Uomo és Donna EdP
A Trussardi Donna illat a modern feminizmus
megtestesítője, tele sugárzó szépséggel,
érzékiséggel, csábítással és luxussal.
Az Uomo illat kifejezetten karakteres,
modern illat, mely egyedi stílust ad.
Az érzéki férfiasság jelképe.
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PURE by PIXIBOX
Mi volt a legutóbbi, 2017 áprilisi PURE by PIXIBOX-ban? Most megmutatjuk,
hiszen valóban remek natúrkozmetikumokat próbálhattak ki, akik megrendelték
ezt a kiadást. Ne maradj le a következőről szeptemberben!

OATLY Bio Zab Főzőkrém

Tökéletesen helyettesíti a tejből készült főzőtejszínt vagy tejfölt.
Sütésre, főzésre egyaránt alkalmas, használható tésztaszószokhoz, levesek habarásához és süteményekhez. Ideális alternatíva
kávétejszín helyett is. Kapható a DM boltjaiban.

ESTREA Bőrpuhító
Kézkrém Shea vajjal,
Jojoba olajjal
és Narancs olajjal

Hosszantartó hidratáló hatású kézkrém, természetes
sheavajjal, mely elősegíti a száraz és érzékeny bőr ápolását.
A termék nem tartalmaz parabéneket, kőolajszármazékokat,
szintetikus illatot, színező anyagokat, és szilikont.

Biobaza Méhviaszos Ajakbalzsam

A méhviasz alapú ajakbalzsam sárgarépa olaj és más természetes olaj tartalmánál fogva ápolja
és puhítja az ajkakat, véd a Nap káros sugarai ellen (SPF 15).
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Dr. Organic Alumíniummentes Golyós Dezodor

A pórusok elzárása nélkül hosszantartó védelmet biztosít. Gyengéd a bőrhöz, mégis hatékonyan semlegesíti a nem kívánt testszagot, gátolja a túlzott verejtékezést. A natúr deókra váltás
során a bőr méregtelenítő folyamatai beindulnak, ezért előfordulhat egy átmeneti szakasz,
amikor a szagsemlegesítés nem tűnik hatékonynak, de egy-két hét elteltével ez az állapot
megszűnik, így természetes hatóanyagokkal, káros anyagok nélkül érheted el a kívánt hatást!

Himalaya Herbals Barackos
Arcradír természetes E-vitaminnal
Ez a gyengéd arcradír egyszerre távolítja el az elhalt
hámsejteket és tisztítja meg a bőröd eltömődött pórusait.
Serkenti a sejtmegújulást is, hogy arcod ragyogó és sima legyen.

YANA™ Daily
Collagen Shot –
öregedésgátló
kollagén ital

A YANA™ egy olyan napi
öregedésgátló kollagén ital, mely
segít újjáépíteni és megerősíteni a bőrt, fokozza a szervezet
természetes kollagéntermelését és
visszaállítja a bőr számára fontos
összetevők szintjét, hogy a bőr
visszanyerje és képes legyen megtartani fiatalos megjelenését. Tudj
meg többet: yana.hu

Coconutoil Cosmetics
Bio Tanning Lotion –
bio szolárium krém

Ez a 100% bio szolárium krém elősegíti bőröd sejtszintű (és foltmentes!) barnulását, táplálja,
hidratálja és megóvja azt a kiszáradástól. Fő összetevője a hidegen sajtolt, extraszűz kókuszolaj.
Kellemes illata elég erős ahhoz, hogy semlegesítse a „szoliszagot”.
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pixi Újdonság

Színkavalkád és
könnyed varázs
A

2 017-es tavas z-n yá r i

ko llekc i ója ó da a z éle t s z ép s ég éh e z
Táskák, amelyek kincsként vigyázzák és biztonságban tartják érzelmeinket. Táskák letisztult,
szükségszerű vonalvezetéssel, amelyek különböző, ám szorosan összekapcsolódó kifejezéseket
tartalmaznak a modern nő hétköznapjaiból.
A SZEZON TRENDJEI
A		

- NÉL

INTERDIT DE GRANDIR
– felnőni tilos!
Könnyed, játékos, friss: ezek a kulcsszavai
a kézitáskáknak és puha satchel-eknek,
a pasztellszínektől kezdve a multikolor
cukorkaszínekig.
GITANE – törj ki a rutinból!
Egy kicsit rock-and-roll és egy kicsit világjáró
szellemben. A válltáskák, utazótáskák és
bucket bag-ek lazák, minden kötöttségtől
mentesek, előnyben részesítik a velúrt, a bőrt
és a vásznat.
MARINE – a tenger a városban.
A hátizsákok, bucket bag-ek és kézitáskák,
mini változatban is, hagyományos színekben
érkeznek – fehér, kék és piros. Sikkes
és könnyed.
Érezd jól magad, légy laza:
energiája ragadós.
a
táskákat megtalálod
A
Budapesten az Andrássy út 13. sz. alatt,
illetve a MOM Parkban.

Andrássy út 13.
MOM Park

