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ÚJ SZEZON, ÚJ BŐRÁPOLÓK
Cseréld le testápolód,
arckrémed, elmondjuk miért

ŐSSZEL SMINKELJ MÁSKÉPP
Főszerepben a szemek
és az új trendek

AZ ÉVSZAK ILLATAI
Szerezz be egy vadiúj
parfümöt

© Clinique Laboratories, LLC

Felkészülni. Pep.
Rajt.
Egyenletes, ragyogó, sminkre kész arcbőr, amely felveszi az életed
ritmusát. Akár minden pillanatban napra kész lehetsz.
Új. Pep-Start ™ 2-in-1 Exfoliating Cleanser tisztító,
HydroBlur Moisturizer és HydroRush Moisturizer SPF 20 hidratáló
Pep-Start™ Eye Cream szemkrém. Kapható már 5200 Ft-tól.*
clinique.com
*Ajánlott fogyasztói ár.

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Ismét eltelt egy év, így a PIXIBOX is öregebb lett.
Szinte hihetetlen nekem, de már 4. éve, hogy több
ezer dobozt, neszesszert és rengeteg kozmetikumot
csomagolunk Nektek hónapról hónapra. Fantasztikus
látni, olvasni, hogy mennyien megkedveltétek a PIXI-t
és azt, hogy a benne lapuló kozmetikumok örömet
okoznak Nektek, újdonságokkal ismerkedhettek.
Idén rengeteg szuper dolog történt nálunk, melyre
nagyon büszke vagyok: megjelent a PIXIBOX a Forbes
Magazinban, elindult az új weboldal a PIXIPONT
rendszer és csodálatos együttműködésünk volt egy
igazán prémium márkával, a L’Occitane-nal. Sőt, ez az
év még nem ért véget... Annyit elárulhatok, hogy lesz
még különleges dobozunk!
Fogadjátok szeretettel ezt a különleges “csináld
magad” PIXIBOX-ot, dekorláljátok úgy, ahogy Nektek
tetszik, ünnepeljetek velünk! Remélem az előttünk
álló év is hasonlóan sikeres lesz és még sok-sok
gyertyát tehetünk fel a szülinapi tortánkra, Veletek.
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 • 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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Bőrápolás

IMÁDJUK AZ ŐSZT,
DE A SZÁRAZ BŐRT NEM!
Amikor évszakváltás van, azt bőrünk is megérzi. Talán Te is észrevetted, hogy a nyáron használt könnyű testápolód most talán még gyorsabban beszívódik, de sajnos már
kevés, hiszen bőröd hamarabb kiszárad, és több táplálást igényel. Éppen ezért érdemes
tusfürdőinket, krémeinket lecserélni gazdagabb, hatékonyabban hidratáló ápolókra.

MI P IX I
LÁNYOK

MÁR MEGTALÁLTUK AZ IDEI ŐSZI-TÉLI
SZEZON LEGJOBBJAIT!

Az URIAGE fantasztikus termál vizes bőrápoló készítményei – az érzékeny bőrűeknek is tökéletes választás – mindenkinek megoldást nyújtanak az arcápolástól
a testápolásig, hiszen összetevői gyengédek, de hatékonyak a bőröregedés ellen a tápláló feszesítés és hidratálás során.
24 órás hidratáltság: URIAGE Silky Body Lotion
Vadiúj testápolójuk nem csak a bőr kiszáradása ellen veszi fel a harcot, de hyaluronsav tartalmánál fogva feszesíti a bőrt és így fiatalos, rugalmas és tökéletesen hidratált
lesz. Igazi őszi-téli testápoló társad lesz!
Kényeztesd magad az Uriage új Silky Body testápoló
tejével, mely termálvíz, hyaluronsav és shea vaj complex
tartalma révén a nap által megviselt bőrödet hidratálttá
és bársonyosan puhává varázsolja! Azonnal felszívódó,
könnyű textúra érzéki illattal kombinálva.
Ha valami sokkal gazdagabbra vágysz, mert bőröd extra száraz, akkor sem kell lemondanod a hyaluronsav
feszesítő, hidratálásáról! A tégelyes kiszerelésű Uriage
Termál Hyaluronsavas Balzsam épp Neked való lesz.
Keresd a gyógyszertárakban! www.uriage.hu

Bőrápolás

Talán Te is szereted azt az érzést, amikor állsz reggel a zuhany alatt és engeded, hogy
a forró víz felmelegítsen, beindítsa a vérkeringést és kellemesen felébresszen. Ez tényleg
fantasztikus, de a bőröd szerint nem az! A meleg víz – ráadásul, ha 10 percig állsz alatta, vagy kádban áztatod magad – rendkívül ki tudja szárítani bőrünket, nem beszélve
a víz keménységéről. Ezért a hidratálást már a fürdőkádban el kell kezdeni, no és az
sem mindegy, fürdéshez, tusoláshoz mit használsz.
A MI KEDVENCÜNK SZINTÉN EGY GYÓGYSZERTÁRI MÁRK A ,
AZ EUCERIN ® !

Az Eucerin® pH5 Olajtusfürdő támogatja a bőr enzimaktivitását, ápolja és jobban
védi a bőrt a kiszáradástól, mint más, standard tisztálkodószer. Bizonyítottan lágyítja
a csapvizet, ezáltal alkalmasabb az érzékeny és irritációra hajlamos bőr tisztítására. Sőt,
egy további vizsgálat megerősítette, hogy az Eucerin® pH5 termékek allergiás reakcióra
hajlamos bőrön is használhatók. Ezért az egész család számára megfelelő.
Ha pedig valami igazán gazdag, sűrű, de jól beszívódó ápolóra vágysz és bőröd különösen érzékeny, vagy akár allergiára hajlamos, párosítsd mellé a Eucerin® pH5 Intenzív
testápolóját, mely gyengéd, mégis hatékony. Hatóanyagai
belülről erősítik a bőr védekezőrendszerét és helyreállítják
a pH-szintjét. Sőt, bizonyítottan megakadályozza a pollenek
90%-ának bejutását a bőrbe, ezért kiválóan alkalmazható
a szénanátha kellemetlen tüneteinek az enyhítésére is.

Keresd a partner gyógyszertárakban!
www.eucerin.hu
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MINDENT A SZEMNEK!
Rengeteg kiegészítőt találhatunk ahhoz, hogy hangsúlyozzuk, kiemeljük szemünket. Egyedi technikákat alkalmazhatunk, amelyhez számtalan kiegészítő lehet segítségünkre a tusvonal megrajzolásához, árnyékoláshoz, kiemeléshez, szemhéjpúder tűpontos és preczíz felviteléhez, vagy akár szemöldökünk formázásához.

A TÖKÉLETES SZEMÖLDÖK
FORMÁZÁS: ÍGY MÉRD BE
A SZEMÖLDÖKÖT!
Először is fontos, hogy az orrcimpával egy vonalban kell lennie
a szemöldök kezdetének. A szemöldök legmagasabb pontja
a szem 2/3-ára esik, ezt az ívet alakítsd ki az ecset segítségével.
A szemöldök végét pontosan meghatározhatod, ha az orrcimpát összekötöd a külső szemzuggal. Fontos, hogy a szemöldököd színe minden esetben harmonizáljon a hajtöved színével, ennek megfelelően válassz színeket.
SZEMÖLDÖK KIAL AKÍTÁS AZ ARCFORMÁKHOZ:
OVÁLIS ARCHOZ
a lágyan ívelt szemöldök előnyös.

SZÖGLETES ARCHOZ
a vastagabb, íveltebb szemöldök
az, ami kiegyensúlyozza az arcot.

HOSSZÚKÁS ARCHOZ
egyenesebb ívű szemöldök mutat
jól, mert az arc így rövidebbnek
tűnik.

SZÍV ALAKÚ ARCHOZ
lágyan ívelt forma előnyös.

KEREK ARCHOZ
a magasan ívelt szemöldökforma
az előnyös, mert így az arc hos�szabbnak tűnik.

GYÉMÁNT FORMÁJÚ
ARCHOZ
a hajlított ívű szemöldök az,
ami lágyítja a vonásokat.
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SZEMREVALÓ ECSETEK
OSCAR LARION TIPPJEIVEL
A tökéletes szemfestéshez próbáld ki a Marionnaud innovatív ecseteit, íme a három nélkülözhetetlen sminkecset, amivel tökéletes lehet a megjelenésed. Közülük egyet most az októberi
PIXIBOX-ban is megtalálhattál.
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MARIONNAUD SZEMHÉJ ÁRNYÉKOLÓ ECSET (23)
Készíthetsz szofisztikált szemsminket akár egy színnel, több szín esetén
próbáld ki az Eyeshadow Shader ecsetet.
SZEMFESTÉS KÉT SZÍNNEL: Tedd fel először a tetszőlegesen választott világosabb szemhéjpúdert a szemzugtól haladva a szemhéj közepéig.
Majd a sötétebb szemhéjpúdert kívülről befelé haladva satírozd úgy, hogy
a két szín fedje egymást.
FÜSTÖS HATÁSÚ SZEMFESTÉS: Egy középbarna árnyalatú szemhéjpúdert satírozz a mozgószemhéj egészére az ecset lapjával, majd alul is kontúrozd a szempillatövet itt az ecset élét használd. Egy sötétebb árnyalatot tegyél
a szempillatőhöz, majd szépen satírozd össze a színeket.
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MARIONNAUD KONTÚROZÓ ECSET (21)
Tökéletes választás a mélyítővonal hangsúlyozására, a szem nagyítására,
valamint ideális a pillatő kiemelésére használni.
MÉLYÍTŐVONAL HANGSÚLYOZÁSA: Tegyél egy bézs szemhéjpúdert a mozgószemhéjadra, majd a precíz kúp alakú ecset élét használva egy
sötétebb árnyalatot satírozz a mélyítővonalra.
A SZEMPILLATŐ ÉLÉNKÍTÉSE: A pillatövet könnyedén eléri az ecset
hegye, így precízen tudod hangsúlyozni, mélyíteni a tekintetedet.
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MARIONNAUD TUS ÉS SZEMÖLDÖK ECSET (22)
Precíz tusvonal készítéshez használjuk ezt a vágott ecsetet, valamint ideális
a tökéletes szemöldök formázáshoz is.
TUSVONAL KIALAKÍTÁS: Tökéletes választás krémtusokhoz, valamint a ceruzák elsatírozására is. Kifinomult tusvonal kialakításhoz vékonyan húzd meg a tusvonalad és picit satírozd el az ecset segítségével. Ha
cicás tusvonalat szeretnél készíteni akkor a szemzugtól haladj a szemhéj
közepéig, majd egy picit vastagabban húzd meg kifelé a tusvonal szárát.
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ÚJ SMINKEK –
IRÁNY A MARIONNAUD
PARFÜMÉRIA!
Talán már Nálad is a fiók mélyére kerültek a nyári vibráló sminkek, itt az ideje, hogy új színeket
válassz az őszi szezonra. Nincs még ötleted? Most segítünk, íme néhány tipp
a Marionnaud parfüméria polcairól!

Ne feledd, a Marionnaud kínálatában rengeteg prémium, luxus márka dekortermékei megtalálhatók, válassz egy szép új szemhéjpúdert, pirosítót, és használd a PIXIBOX-ban található
kuponok bármelyikét.

REVLON VILÁGSZERTE SZERELEMRE INSPIRÁLVA.
#LOVEISON
Charles Revson 1932-ben alapította a Revlont testvérével Joseph Revsonnal és Charles
Lachmannal – innen ered az „L” betű a Revlon név mögött. Forradalmasították a szépségipart
a világ első nem áttetsző körömlakkjával, ikonikus köröm és ajak színeivel. A márka először
alkalmazott szépségnagyköveteket, többek között Audrey Hepburnt és Cindy Crawford-ot is.
2016-os nagykövetei: Halle Berry, Olivia Wilde, Alessandra Ambrosio.
November 1-től érkezik matt rúzs családjuk, ami igazán figyelemreméltó: a Revlon
Ultra HD Matte Lipcolor™ folyékony rúzs,
melynek viselete észrevehetetlen és hidratáló. Ez a termék, a matt hatás ellenére is
ápolja ajkaid. 100%-osan viaszmentes, így
az élénk színek bársonyos érzettel párosulnak. A plüss, bársonyos applikátorának
köszönhetően a felvitel hihetetlenül egyszerű, pontos lesz. Keresd a Revlon állvánnyal
rendelkező Müller drogériákban!

illat

A HULLÓ FALEVELEK, A NYÁR VÉGI ESTÉK, A HŰVÖS REGGELEK: ÍME AZ ŐSZ
LEGÚJABB ILLATAI!
Carolina Herrera – Good Girl
GOOD GIRL nevet viselő ultra-nőies illata fókuszában napjaink modern női
karaktere áll. Fekete és fehér… sötét és világos… jó kislány, rossz kislány. Egy
érzéki, megigéző illat, melyet a kettősség ihletett.
# GOOD TO BE BAD
Nina Ricci – Nina Luna
A Luna Nina Ricci merészen új gourmand illata, összecseng a Nina illattal, Két
tökéletesen összehangolt, gourmand akkordokkal ívelő parfüm, melyet a lányos
nevetés és vidámság inspirált.
Paco Rabanne - 1 Million Privé férfi parfüm
A 1 Million Privé több nemes összetevőt is tartalmaz, így válik a klasszikus illat
igazán egyedivé. Nargilé dohány értékes mirhával dúsítva, legendás patchouli és
tonkabab: izgalmas és robbanékony!
Paco Rabanne - Lady Million Privé női parfüm
Egy újabb, hipnotikus és intenzív, érzéki és keleties hangulatú kalandra hívja
párját. A napraforgó, a fűszeres és krémes vanília, valamint a zamatos málna
csodálatos triója teszi teljessé a varázslatot. Meghívás a vágyak birodalmába.
Jean Paul Gaultier Classique Essence De
Parfume női parfüm
Finom józanság, amit már ismerünk, de most kissé megfűszerezve.
A Classique kirobbanó illat kompozíció. Három jegy köré épül: gyömbér,
narancsvirág és vanília.
Jean Paul Gaultier Le Male Essence De parfume
férfi parfüm
Nagy dózisban citrust tartalmaz és a fűszeres citrus fonódik össze lágyan a bőr
érzékiségével, és ahogy már megszokhattuk, a fás jegyek adják az alapot. Olyan
esszencia, melynek a lelke ultra-sikkes.

7

8

PIXITIPP

PIHENÉSRE VÁGYSZ?
AKKOR IRÁNY
HARKÁNY!
Ha kellemes wellnessz élményt keresel, szép tájakon barangolnál, esetleg finom borokat
kóstolnál, akkor Harkány, remek választás lehet, hiszen itt mindent megtalálsz!

MI P IX I
LÁNYOK

már jártunk a harkányi Dráva Hotelben, ahol fantasztikusan éreztük magunkat. A felújított, kényelmes szobák,
a kedves személyzet biztosan gondoskodik arról, hogy remekül
kikapcsolódj. Most a PIXIBOX dobozban a kedvezményes
kuponnal ráadásul kedvező áron foglalhatsz. Ne késlekedj,
használd ki már most!

A harkányi Dráva Hotel számtalan típusú hotelszobában, apartmanban vár. A harkányi gyógyvíz a nőiességet ápolja, a villányi bor a jókedvet. Kellemes kirándulást tehetsz
Pécsre, Szekszárdra, Villányba, vagy akár Eszékre is. Pihenhetsz egyedül, kedveseddel,
sőt kisállatodat is elhozhatod. A wellness részleg kényeztető masszázsokkal, gyógyvízzel, sószobával – teljes szauna világgal, napozó teraszokkal és beltéri, élményelemekkel
bővített medencével áll korlátlanul rendelkezésedre. Gasztro élményeket is gyűjthetsz!
Diétázol, ételintoleranciád van? Mindenre van megoldásunk, nem
maradsz ki semmilyen kalandból! LoveBox csomagajánlattal a pároknak, kutyabarát csomagajánlattal a kisállattal utazóknak kedvezünk.
Gyerekbarát ajánlatok az iskolai szünetek idején kedvezőbbek! Foglald
le az őszi – téli kikapcsolódásod, a társaságnak szilveszteri bulizását,
vagy a kedvesed meglepetés születésnapját!
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PIXI kedvenc

LEGYEN RUTINOD AZ ARCÁPOLÁSBAN!
Sok-sok éve már, hogy kipróbáltuk ezt az ikonikus hármast, a 3-lépéses arctisztító családot, és azóta szinte kötelező napi rutinná vált a bőrápolásunkban. Fontos, hogy megfelelően tisztítsd bőröd, hiszen ez a legjobb kezdő alap ahhoz, hogy ragyogó lehessen akár
sminkkel, vagy akár anélkül. A Clinique segített ráébredni arra, hogy mindenkinek kell
egy kis rutin az arcápolásban!
KEZDD A TISZTÍTÁSNÁL ÉS FEJEZD IS BE AZZAL NAPI 2 X 3 LÉPÉS A RAGYOGÓ BŐRÉRT
A Clinique 3 lépéses bőrápoló rendszer használatával
a bőr puhábbnak, simábbnak és egészségesebbnek
látszik.

1

Első lépésként kezdj a Liquid Facial Soap Mild
folyékony szappannal,

2

majd ezt követően jön az exfóliálás, azaz az
elhalt hámsejtek és felesleges olaj eltávolítása
a Clarifying Lotion 2 - exfoliáló oldattal.

3

Végül szükséges pótolni az arcbőr nedvességét
a Dramatically Different Moisturizing Lotion
hidratálóval.

PRÓBÁLD KI AZ ÚJDONSÁGOK AT IS!
A multifunkciós termékek ásza
Az új Pep-Start 2-in-1 Exfoliating Cleanser az exfoliálót és a gyengéd arctisztítót kombinálja
egyetlen tubusban. A frissítő, olajmentes, habzó tisztító zselé azonnal megtisztítja és felfrissíti
a bőrt, miközben kémiai és fizikai exfoliálókkal teszi puhává és simává a bőrt és készíti elő
a gyors és hibátlan sminkeléshez.
Neked melyik a kedvenc szelfi-filtered?
Mi lenne, ha a filter hatást az arckrémed segítségével tudnád elérni?
Az új Pep-Start HydroBlur Moisturizer egy könnyű, egész napos hidratáló, mely előkészíti a bőrt a sminkeléshez, elhomályosítja a bőrhibákat,
szabályozza a faggyútermelést és a kifényesedést, és gondoskodik arról,
hogy mindig a legjobb arcod mutasd. A természetesen hibátlan hatásért
magában is viselhető, de sminkelés előtti primerként is használható,
melyen könnyen siklik az alapozó vagy a púder.
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PURE BY PIXIBOX
Mi volt a legutóbbi PURE by PIXIBOX-ban? Most megnézheted, igazán remek natúrkozmetikai újdonságokat zsebelhettek be a júliusi kiadásunk megrendelői. Ha kedvet kaptál,
próbáld ki őket Te is. Vásárlói véleményeket is olvashatsz ezekről a kozmetikumokról weboldalunkon!

VAIPANI Amla Ayurveda
Sampon koncentrátum
normál és zsíros hajra
Ez a megfelelő tápanyagmennyiséget
tartalmazó sampon képes ellátni szomjazó hajtincseid, táplálni és hidratálni
fogja fejbőröd, megvédi azt a hajhullástól. Nem távolítja el a haj természetes
védőrétegét. Csökkenti a korpásodást
is, támogatja a hajhagymák egészségét.
Fő növényi összetevője, az amla (indiai
egres) kondicionál, serkenti a haj
növekedését, természetes fényt és tartást
ad a hajnak. Koncentrátum! Használat
előtt a sampon vízzel történő higítása
javasolt, min. 1:3-ban.

Lavera Basis
Sensitive fogkrém

Segít megelőzni a fogszuvasodást. Érzékeny
fogak, és a fogíny lehúzódása miatt érzéken�nyé vált fognyak esetén különösen ajánlott.
100%-ban természetes kozmetikum bio
növényi összetevőkkel (kamilla).

Biobaza SUN Napozóolaj SPF nélkül

A BIOBAZA SUN készítmények használatával természetes és tartós bronzbarnaság érhető el. A termékcsalád tagjai elősegítik a bőr gyorsabb barnulását, miközben táplálják, nyugtatják a bőrt napozás
után – ráadásul segítenek a bőrnek az elnyert, egészséges, gyönyörű napbarnított bőrszín megtartásában is. 100%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaz.
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KNEIPP Szekundum kézkrém
Bársonyos kézfej másodpercek alatt a Kneipp® Szekundum kézkrémmel. Az értékes avokádóvaj regenerálja a bőrt, míg a jojoba olaj és a citromverbéna érezhetően ápolja, puhává és rugalmassá teszi,
anélkül, hogy ragacsos érzést keltene.

ABURA Contact kézműves tusfürdő

Az ABURA Contact természetes tusfürdő gondos odafigyeléssel különleges
mangó-, kókusz- és shea vajjal, oliva-, repce- és ricinus olajjal, valamint
méhviasszal készül. Erős fertőtlenítő hatású, parfümként használt 100%-os
tisztaságú természetes illóolajai, többek között a majoranna, a rozmaring,
a kakukkfű vagy az eukaliptusz védi és fertőtleníti a bőrt otthoni,
vagy akár az uszodai, edzőtermi használat során.

ABURA Dewin milky
Touch kézműves
tusfürdő
A Milky Touch a benne található
kancatejnek köszönhetően igazán
jó választás a kényeztető fürdő kedvelőinek. Érzékeny, kipirosodásra
és allergiára hajlamos bőr tisztítására
is alkalmas.

HERBioticum
Kamilla ápoló
krém

Magister Products Hialuron Nappali Arckrém

Kamillás bőrápoló krém készítmény
6 hozzáadott növényi kivonattal
(aloe vera, hegyi árnika virág, fekete
nadálytő, ginkgo biloba, ginzeng
gyökér, ördögcsáklya) és kék kamilla
olajjal. Komplex összetevői intenzíven táplálják a bőrt, megóvják
a kiszáradástól és elősegítik a bőrsejtek regenerációját.

Természetes luxus kényeztetés az első ráncok halványítására, az érett bőr feltöltésére. Az LMW
hialuronsav teltséget és rugalmasságot kölcsönöz a bőrnek, a polifenolokban gazdag szőlőmagolaj
késlelteti a ráncok megjelenését, elősegíti az arcbőr hidratáltságát. Keresd a Magister Products termékeket a magisterproducts.hu oldalon.
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