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Ragyogás
ÜVEGBE ZÁRT
NAPSUGÁR
Csodás, hidratált bőr télen is

JAPÁN BŐRÁPOLÁS
Fedezd fel a japán
nők titkát!

NŐK A NŐKÉRT
Összefogás
a jó ügyért

JUSTINE - A BŐRÁPOLÁS

SZAKÉRTŐJE 1973 ÓTA

Forradalmi áttörés a bőrápolásban
Kizárólag az AVON-nál

BŐRÁPOLÓ OLAJ

5% C-vitaminnal és
4 értékes olaj keverékével

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Ismét nagy mérföldkőhöz érkezett a PIXIBOX, hiszen
egy igen patinás, amerikai cég döntött úgy, egy csodás
és egyedi PIXIBOX-ban szeretné magát megmutatni
Nektek. Hatalmas öröm és büszkeség ez nekem.
Annak idején – elárulhatom – én is „avonoztam”,
először mint vásárló, később mint tanácsadónő.
Mivel már gyerekkorom óta rajongok a kozmetikumokért, az AVON volt az első testközeli kapcsolatom
a szépségápolással olyan formában, ahol tanácsadónőként része lehettem ennek a világnak. Nagyon szerettem ezt az időszakot: új katalógusok, izgalmas termékek. Most a PIXIBOX-szal élem meg ugyanezt, hiszen
sokszor Veletek együtt beszélhetjük ki egy-egy
PIXIBOX-ban talált kozmetikum hatását.
Az AVON is ilyen közösség, a vásárlás nem csupán egy
személytelen folyamat, hanem egy élmény, egy párbeszéd, nőktől, nőknek. A cég különösen ügyel a társadalmi felelősségvállalásra, ami számomra rendkívül
szimpatikus. Erről most a magazinban is olvashattok,
csakúgy, mint a dobozban talált termékekről egyaránt.
Fogadjátok szeretettel ezt az exkluzív különkiadást.
Az AVON szuper csapata és jómagam is izgalommal
várjuk véleményeteket.
Baráti üdvözlettel:
BEÁTA és az AVON csapata

http://pixibox.hu • FACEBOOK facebook.com/PIXIBOX • @AvonMagyarorszag

• INSTAGRAM pixiboxhu • avonhungary • YOUTUBE youtube.com/pixibox
Kiadja: PIXIBOX Kft. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34. • info@pixibox.hu • Fotóanyag: AVON
Cosmetics Hungary Kft. • Szerzők: Bartos Anita, Illés Tímea és Busi Andrea • 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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Justine

AZ ÜVEGBE ZÁRT
DÉL-AFRIKAI
NAPSUGÁR
Ma már rengeteg kozmetikai termék kapható a boltok polcain annak érdekében,
hogy bőrünk a legtökéletesebben nézzen ki. Olyan sok, hogy talán mi magunk sem tudjuk sokszor, mit lenne érdemes kiválasztanunk a különböző, jótékony hatóanyagokkal
ellátott krémek, tisztítók és szérumok tengeréből. Különösképpen akkor, ha zavarnak
minket a bőrünkön lévő pigment foltok vagy striák. Mit szólnál, ha pusztán egy termék
segítségével javíthatnál bőröd állapotán? Most itt a megoldás!

A PIXIBOX mostani
különkiadásában Te is
kipróbálhatod ezt az
innovatív újdonságot,
amivel megőrizheted bőröd
tökéletes formáját.

Justine

Az AVON forradalmi bőrápoló olaja, a Justine Tissue olaj, bár újdonság Európában,
viszont Dél-Afrikában nagy népszerűségnek örvend már 1973 óta. Az elegáns, pumpával ellátott üveg alatt selymes formulájú olaj lakozik, amely 4 értékes, prémium olaj
egyedi kombinációját rejti magában:

Mandulaolaj
E-vitamint tartalmaz, emellett pedig
gyulladáscsökkentő

Búzacsíra
olaj
Gátolja a folyadékvesztést és remekül
felveszi a harcot
a striákkal szemben

Kukorica
olaj
Linolsav és az
E-vitamin tartalma
miatt fokozza
a bőr működését,
vízvisszatartó hatása
is jelentős

Szezámolaj
Omega-3,-6 és -9-ben,
vasban, nikkelben
mangánban gazdag,
amelyek erősítik az
antibakteriális hatását,
E-vitamin tartalma
pedig gyulladáscsökkentő és véd a nap
káros sugarai ellen

Az olajok együttes erejét az 5%-os C-vitamin tartalom is erősíti, amely segít egyenletesebbé tenni a bőrödet. A Justine bőrápoló olaj hosszú távú használatának eredményeként segít jelentősen javítani a hegek és a terhességi csíkok állapotát, feszesíteni
a megereszkedett bőrt és halványítani a bőr elszíneződéseit.
Hatékonyságát klinikai vizsgálatok is bizonyítják, továbbá az elmúlt 45 év tapasztalata
és vásárlói visszajelzései tökéletesítették formuláját, megnyitva ezzel a kapukat az újabb
és újabb alkalmazási lehetőségek végtelen sorának felfedezése előtt. Ugyanis a Dél-Afrikában népszerű bestseller egy olyan multifunkcionális termék, amit testre vagy arcra
is használhatsz, de bátran ápolhatod vele hajad vagy akár szempilláid is!
A PIXIBOX mostani különkiadásában Te is kipróbálhatod ezt az innovatív újdonságot, amivel megőrizheted bőröd tökéletes formáját.
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Az Anew történelem

ISMERD MEG AZ ANEW
KORSZAKALKOTÓ BŐRÁPOLÁSI TERMÉKEIT!
Immár 20 éve, hogy az Anew márkával forradalmat indítottunk el a bőröregedést késleltető kozmetikumok körében. Az Anew luxus minőségű termékeket kínál, az AVON
bőrápolási szegmensének a leginnovatívabb és legszínvonalasabb családja, melyeket
sok-sok év kutatómunkájának eredményeként, modern tudományos vívmányok és hatékony technológiák felhasználásával alkotnak meg az AVON szakemberei.
1992: Az AVON bemutatja az új, innovatív termékcsaládját az Anew-t.
Az első Anew krém az úgynevezett Perfecting Complex-től vált ismertté,
a világon elsőként és egyedülállóan, 4% AHA (Alfa-Hidroxi) savat alkalmazva. Az AHA savak hámlasztó és bőrkiegyenlítő hatásukról ismertek.
2005: Az AVON bevezeti az Anew
Clinical kettős hatású szemkörnyékápolót,
amely a Dimensional Lift technológiának
köszönhetően kettős hatással bír: egyszerre megemeli a bőrt (függőlegesen)
és elsimítja azt (vízszintesen).
2017: Az AVON bemutatja az első A-F33 technológiát alkalmazó termékét, az Anew Clinical
A-F33 ránctalanító szérumot. Az A-F33 molekula
serkenti a kollagéntermelést és semlegesíti a kollagént blokkoló fehérjéket
2018: Az AVON bevezeti az első azonnali hatású szemkörnyékápolóját,
az Anew Platinum instant szemkörnyékápolót. Ez a termék egy filmréteget képezve a bőrön, azonnali optikai megoldást nyújt a táskák, karikák,
duzzanatok, szarkalábak ellen.

Anew Instant szemkörnyékápoló

FIATALOSABB SZEMKÖRNYÉK AKÁR NÉHÁNY
PILLANAT ALATT!
ANEW PLATINUM INSTANT
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ
„A szem a lélek tükre”, ahogy tartja a mondás, így mindent
megteszünk azért, hogy szemkörnyékünk feszességét minél
hosszabb ideig megőrizzük. Ám sokszor hiába tesszük meg
a tőlünk telhető legtöbbet, a sötét karikák vagy a puffadtság
ellen kevés eszköz áll rendelkezésünkre, pláne ha egy-egy fontosabb eseményen kívánjuk a legjobb formánkat hozni.
Az AVON innovációja viszont forradalmasítja az arcápolást.
Az Anew Platinum instant szemkörnyékápoló, a hagyományos
szemkörnyékápolók hosszútávon elért eredményeivel szemben,
már a használatát követően szinte azonnal kifejti a hatását.
Így akár néhány pillanat alatt halványodhatnak a sötét karikák,
csökkenhet a puffadtság, kisimulhatnak a szarkalábak és feszesebb lehet a bőr.
Használata egyszerű: Egy borsszem nagyságú mennyiséget pöt�työnként vigyünk fel a szemkörnyék bőrére, majd óvatosan simítsuk el a felszínén, hogy egy vékony réteget képezzen. Hagyjuk 2 percig száradni, de legalább addig, amíg szemkörnyékünk
bőrét feszesebbnek nem érezzük. Ezt követően már sminkelhetünk is, hatását akár 8 órán keresztül is érezhetjük.
Az Anew Platinum instant szemkörnyékápolót a hagyományos
szemkörnyékápoló felvitele után és sminkelés előtt is használhatjuk. Az olajmentes, bőrgyógyászok által tesztelt formulájának
köszönhetően zsíros és érzékeny bőrűek is bátran alkalmazhatják.
Keresd AVON Tanácsadódnál, vagy rendeld meg online!
www.avon.hu
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Anew arcápolási rutin

HOZD KI A LEGTÖBBET
A DOBOZ TERMÉKEIBŐL!
Az Anew arctisztító
balzsam krémes állagának
köszönhetően hatékonyan
távolítja el a bőr szennyeződéseit, miközben megerősíti
a bőrt védő nedvességréteget.
Felviteléhez használd kozmetikai szivacsunkat, mert ezzel
tudod a leghatékonyabban
eloszlatni a speciális formulát
a bőrödön.

Károlyfi Edit
Bőrápolási
szakértőnk tippjei

Az Anew Clinical Defence & Repair
arctisztító maszkot azoknak ajánljuk,
akik szeretnék megvédeni arcbőrüket a káros környezeti hatásoktól, és elkerülni az ezáltal bekövetkező idő előtti öregedést. Legegyenletesebben
a szilikonos ecsetünkkel tudod felvinni és így
tudod elérni a legjobb eredményt.

Az Anew Vitale Perfect Skin
nappali & éjszakai krém (10ml)
Perfect Cell bőrfinomító komplexe segíti
a bőrsejtek megújulásának folyamatát az ideális
bőr elérésének érdekében. Kis kiszerelésének
köszönhetően bárhová magaddal viheted,
csak dobd be a táskádba!

Anew arcápolási rutin

Az Anew Essential regeneráló fátyolmaszkot használhatod
egy fontos esemény előtt, hogy legjobb formádban tündökölj, vagy egy hosszúra
nyúlt este után másnap, ha szeretnéd segíteni bőröd gyors regenerálódását!
A retinolnak köszönhetően segíti növelni a hialuronsavtermelést, ezáltal csökkentheti a ráncok megjelenését.

Ne hagyd elveszni a tasakban maradt formulát sem,
kend a nyakadra és dekoltázsodra!
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AVON online

LEGYÉL ONLINE
AVON VÁSÁRLÓ TE IS!
Ismerd meg weboldalunkat,
és szerezd meg kedvenc termékeidet könnyedén!
Az AVON évtizedek óta a nőket szolgálja a Tanácsadók segítségével. Ők a személyes
kapcsolat erejével segítenek mindenkinek megtalálni a hozzá legjobban illő kozmetikumokat és illatokat. Ez a varázs a digitális világban sem veszik el, sőt! Kedvenc AVON
termékeidet pár kattintás alatt megrendelheted, és a Tanácsadóról sem kell lemondanod. Az alábbiakban felsoroltunk 5 indokot, miért vásárolj nálunk online!
  
1 HAVONTA MEGÚJULÓ KÍNÁLAT csak online elérhető,
rendszeresen megújuló exkluzív ajánlatok.
  
2 VÁSÁRLÓI FIÓK nyomon követheted korábbi megrendeléseidet,
és könnyen tarthatod a kapcsolatot Tanácsadóddal.
  
3 FIZETÉS ÁTVÉTELKOR a vételárat csak a megrendelt termékek
átvételekor kell kifizetned a Tanácsadódnak.
  
4 SAJÁT TANÁCSADÓ nemcsak kiszállítja Neked a megrendelt terméket
akár ingyen, de személyes szépségszakértőddé is válhat.
  
5 GARANCIA kívánságodra a kozmetikai termékeket 2 hónapon belül
kicseréljük, vagy a teljes vételárat visszafizetjük.

AVON ONLINE,
AHOL ÉLMÉNY A VÁSÁRL ÁS!

promóció

KARÁCSONYI JÁTÉK
AZ AVON-NAL!
Az AVON karácsonyi ajándékaival
most akár te is nyerhetsz!

1. Vásárolj legalább 6000 Ft-ért a novemberi
vagy decemberi katalógusból és/vagy a karácsonyi mini katalógusból.
Minden elköltött 6000 Ft után 1 db kupon jár.
2. Kérd az egyedi kuponkódodat a Tanácsadódtól
és töltsd fel a kódot a www.avon-jatek.hu oldalra!

Nyerd meg a napi vagy heti
nyeremények egyikét!

iPhone 8 plus

PS4

Acer laptop

És még sok más nyeremény…

A JÁTÉK IDŐTARTAMA: 2018.11.01-2018.12.12.

Játékszabályzat és további információk: www.avon-jatek.hu
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CSR tevékenységek

NŐK A NŐKÉRT
Az AVON fő célja világunk még szebbé tétele, a termékeinken és társadalmi felelősségvállalási tevékenységünkön keresztül. Világszerte nők
millióinak biztosítunk kereseti lehetőséget, és elköteleztük magunkat
a nők egészségét és biztonságát szolgáló társadalmi programok támogatása mellett, melynek iránya két fő területre fókuszál, a mellrák elleni
harcra és a családon belüli erőszak elleni küzdelemre. A figyelemfelhíváson túl a cselekvésre helyezzük a hangsúlyt; stratégiánk alappilére pedig
az adományozás.
Adománygyűjtő termékeink teljes hasznát
és minden eladott termék után 1 Ft-ot
adománygyűjtő alapba helyezünk,
melyet a társadalmi felelősségvállalási
programjainkra fordítunk, így termékeink
megvásárlásával Ti is támogatni tudjátok
a jótékonysági tevékenységünket.

CSR tevékenységek

Már több éve dolgozunk együtt két nagy, segítő szervezettel, melyekről
elmondható, hogy többéves tapasztalattal rendelkeznek, professzionálisan és átláthatóan működnek. Támogatjuk továbbá a SOTE Radiológiai
Klinikáját és a Mellrákfórumot is.
Az Emlőrák Gyógyításáért Alapítvánnyal karöltve idén második éve folytatjuk a Mellünk Egészségéért Programot, melyben közel
1000 védőnőnek, illetve háziorvosi asszisztensnek szervezünk mellrák
témában konferenciákat, illetve adományunkból az emlő önvizsgálatát
szemléltető eszközök kerültek megvásárlásra.
Támogatásunknak köszönhetően egészségügyi intézmények szereztek
be mellrákos páciensek kezeléséhez szükséges gépeket, felszereléseket.
Az Ökumenikus Segélyszervezettel a családon belüli erőszak elleni harc terén működünk együtt. Az általunk biztosított adományokból a szervezet edukációs programot indított középiskolások számára
a családon belüli erőszak és a gyermekbántalmazás témájában, hozzájárultunk a Krízisambulancia központ megnyitásához, és termékadománnyal segítjük a segélyszervezet által üzemeltetett Titkos Menedékház lakóit, ahol segítséget és átmeneti lakhatást kapnak az erőszak,
vagy akár életveszély elől menekülő bántalmazottak és gyermekeik.
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Luxus arcápolási rutin

FEDEZD FEL A JAPÁN
SZÉPSÉGÁPOLÁSI RITUÁLÉT!
Novembertől ez az egyedülálló japán rituálé a Te mindennapjaidnak is része lehet, a Mission
kozmetikumoknak köszönhetően. Kizárólag az AVON-nál!
A MISSION Y termékcsalád a 30 év fölötti hölgyeknek ajánlott. A mélyen hidratáló
termékcsalád magját az élesztőkivonat alkotja, amely vitaminokban és aminosavakban,
továbbá antioxidánsokban gazdag, így segít megerősíteni a bőr védőrétegét, javítva
annak rugalmasságát, és megoldást jelenthet a finom ráncok, a fáradtabbnak tűnő, fakó
és dehidratált arcbőr problémájára. A fiatalos ragyogás rituáléjának 4 lépése Japán szívéből:

1. Tisztítás
2. Mélyhidratálás

A gyengéden habzó arclemosó sikere rendkívül kíméletes formulájában rejlik, mely mégis hatékonyan
távolítja el a bőr szennyeződéseit dörzsölés nélkül.

Használj tonik helyett lotion-t, mely a bőr mélyébe hatolva fejti ki intenzív
hatását. Óvatosan paskolj néhány cseppnyit az arcod és a nyakad bőrébe.

3. Koncentrált
táplálás

4. Védelem

A koncentrált hatóanyagú arcápoló tej selymes formulája azonnal hidratál és megerősíti a bőr védőrétegét.

Fejezd be a rituálédat a tápláló nappali és éjszakai arckrém felvitelével. Feladata nem csupán az intenzív táplálás, hanem egy védőréteg
létrehozása, amely segít az epidermisz rétegébe zárni a korábbi lépések során bevitt értékes tápanyagokat.

A 45 év feletti hölgyek számára a MISSION ECLAT termékcsaládot ajánljuk, melynek
rituáléja hatékony segítséget nyújt a ráncaik halványításában, valamint a bőrük tömörségének, rugalmasságának helyreállításában. A japán arcápoló rituálék tökéletes kiegészítője a MISSION CARBO-TERÁPIÁS JAPÁN ARCMASZK, mely egy szén-dioxidos hidratáló arcpakolás, hialuronsavval és méhpempővel. Az arcmaszk felkészíti a bőrt
a további kozmetikumok tápanyagainak még hatékonyabb befogadására.
A termékcsaládok tagjairól és azok használatával kapcsolatos
információkért, látogass el a www.missionrituals.hu oldalra!

A szépség lozóája
TRADICIONÁLIS JAPÁN KOZMETIKUMOKBAN

Kizárólag az AVON-nál
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