
Színek, Színek, 
Színek…
…amerre csak nézel

A bőröd és Az új évszAk
Cseréld le téli bőrápolóid, 
adunk néhány tanácsot tavaszra

OtthOni wellneSS
Küzdd le a tavaszi fáradtságot, 
lazíts a fürdőszobában

piximagazin
2015/Március

Friss. Tavasz.



Rovatcím2 1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Íme, az év első PIXIBOX-át tartod a kezedben és 
őszintén remélem, hogy találtál benne olyat, ami 
egyből belopta magát a szívedbe. Ez a kiadás a 
színeké, hiszen csupa olyan dekorterméket válogat-
tunk Nektek, amelyek elfeledtetik a hosszú, szürke 
telet. Ha felfedezted a tartalmat, olvasgass egy kicsit, 
ismerkedj meg a tavasz újdonságaival!

Talán tudod, hogy ezt a kiadást már egy vadiúj PIXI 
tag előzte meg: a PURE by PIXIBOX, amelyben 
csupa natúrkozmetikum kapott helyet. Szeretnénk, 
ha ez lenne a 3. PIXI családtag, így minden hónap-
ban meg tudunk majd lepni benneteket egy-egy 
újabb meglepetés csomaggal. Ráadásul így kiválaszt-
hatod, hogy melyik áll hozzád legközelebb: a prémi-
um PIXIBOX, a természetes PURE by PIXIBOX, 
vagy az egyszerű, vidám PIXIBAG neszeszer.

A magazinban szokás szerint találhatsz blogger-
tippet, tavaszi arcápolási tanácsokat, és feltétlen 
szeretnénk, ha megismerkednél a PURE by 
PIXIBOX szereplőivel akkor is, ha már használod 
őket, akkor is, ha még nem. 

Tarts velünk, élvezd a tavaszt!

Beáta

http://pixibox.hu • Facebook facebook.com/PIXIBOX • Instagram pixiboxhu  

• PInterest pinterest.com/pixibox/ • Youtube youtube.com/pixibox

Kiadja: Horváth és Társa Bt. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34. • info@pixibox.hu • Fotóanyag: Képügy

nökségek, nevek kérésre a kiadóban • Nyomdai előkészítés: wOw Stúdió Kft. • 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! • E kiadásban közreműködött: Polonyi Renáta • Horváth és Társa Bt., PIXIBOX minden jog fenntartva!

Halványítja a pigmentfoltokat,
az egyenletes tónusú

és ragyogó bőrért

FF30

Kapható a partner patikákban.
www.eucerin.hu
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Olvassátok Renáta, az Njoythestyle Blog szerzőjének vendégcikkét, aki tippeket 
ad nektek az idei legmenőbb manikűrökhöz és elmeséli mi az idei év lakk 
trendje. Egyedi stílusú, vicces és kedves hangulatú blogja az egyik kedvenc 
beauty-naplónk az interneten. Itt találjátok: http://njoythestyle.blogspot.hu

2015 tAvAszi–nyári
körömlAkk trendek

Remélem, mindenki talált kedvére való színt és textúrát az 
idei évre, a körömlakkos kívánságlista összeállítása mellett pedig 
háláljuk meg körmeinknek és kezeinknek, hogy minden nap helyt állnak: körömerősítő 
vitamin, körömerősítő folyadék és a körömágybőr olajos ápolása legyen a napi/heti rutin 
része, kezünk bőrét pedig egy, a Pixibag-ben érkezett kézkrémmel, vagy a Pure By 
Pixibox dobozban található, gazdag, tápláló krémmel varázsolhatjuk hidratálttá és 
ellenállhatatlanul puhává.

Évről évre, szezonról szezonra változnak a divat-, smink-, lakberende-
zési trendek, a változás alól pedig a körömlakk-ipar sem kivétel: itt is  
lenyomatot hagy ugyanúgy az év színének kikiáltott árnyalat, mint a külön-
féle textúrák váltakozása.

a köröm formáját illetően idén a rövidre reszelt, 
ápolt körmök kerülnek előtérbe, a természetesség 
kihangsúlyozása a legfőbb cél.

A lakkozási technikáknál felütötte fejét a negatív teret alkalmazó manikűr, 
mely a felfestett színek és minták mellett az eredeti körmöt is engedi láttatni: 
festhetsz a körmöd egyik felére egy hosszúkás vonalat úgy, hogy a többi részét 
szabadon hagyod, megrajzolhatod a körmöd holdját, ecsetet ragadhatsz és a 
körmöd vonalát kiemelheted egy erőteljes színnel, vagy az egyik oldalára pin-
gálhatsz macskakaparás kinézetű vonalakat, mintha épp a dzsungelből tértél 
volna haza - csak a fantáziád szabhat határt!

Idén is köreinkben köszönthetjük a pasztellszíneket, 
immáron évek óta repítenek át minket a púderszínű 
körömlakkok a fázós, hideg télből az első, meleg napsugara-
kat hozó tavaszba, mikor is a természet újjáéled.

Ebben az évben igen nagy sikernek örvend a „páváskodás”, sejtettétek 
volna? :) A pávazöld szinte elárasztotta a körömlakkos üvegeket,  
így biztos, ami biztos, fel is tankoltam belőle, de a holografikus csillá-
mokat tartalmazó változatokat sem hagytam ki. A körmöket idén a kék 
színcsaládból pedig a kobaltkék uralja, legyetek bátrak ezzel is!

Nem kerülhetjük el a Pantone idei divatszínét,  
a marsalát, mely egy rezes beütésű, bordó árnyalat,  
amely a burgundi és a barna szín között helyezkedik el és 
a földszínek közé sorolandó. Nevét a robusztus borpár-
latról kapta. Tudtátok, hogy a Nailland honlapján van 
erre a színre egy külön menüpont, mely a kínálatában 
található, összes ilyen árnyalatot tartalmazza?



4 bőrápolás

Az EucErin® EVEn BriGHTEr TErmékcsAládoT Ajánl-
juk, AmEly csökkEnTi A HiPErPiGmEnTációT, HATékony 
összETéTElénEk köszönHETőEn rEGEnEráljA és Védi 
A BőrT, VAlAminT mEGóVjA AzT A korAi BőrörEGEdés 
EllEn és illik A TAVAszi ArcáPoló ruTinHoz.

bőrápolás 5

Lerágott csont, de tény: amikor tartósan kisüt a tavaszi nap, bőröd másra vágyik. Tedd félre 
a téli krémeket, tisztíts és a védekezz a káros sugarak ellen – ezek a legfontosabb szabályok! 
Végezz tavaszi nagytakarítást az arcápolóid között is és válts! 

Tavasszal sokkal inkább vágyik bőrünk arra, hogy végre levegőhöz jusson. Így már nem igényli  
a nehéz textúrájú krémeket. Ráadásul ahhoz, hogy a nem kívánt pigmentfoltokat, korai ráncosodást 
elkerüljük, már most védekezni kell a káros napsugarak ellen, így meg kell nézni, van-e UV szűrő 
az arcápolónkban? Tehát komplex megoldásra van szükségünk!

mi, pixi
lányOk

Új évszak, 

új bőrápolási rutin

túl sok a jóból: a naPsütés
A melanin egy olyan bőrpigment, amely a bőr színének meghatározásáért felel, és a melanocita 
nevű sejtekben termelődik. Amikor túlzott mennyiségű melanin termelődik – a nap hatására 
például – különféle méretű és formájú pöttyök és barna foltok jelennek meg a bőrön.

HogYan alakulHat kI?
A hiperpigmentációnak semmi köze a korhoz és nem csak  
a napsugárzás az okozója. Gyakran „társul” hormonális 
változásokkal terhelt időszakokhoz (terhesség, menopauza), 
illetve sokévi fogamzásgátló tabletta-használat után 
jelentkezik. Az úgynevezett májfolt bár gyakran elhalványul, 
miután a hormonális egyensúly visszaáll, mégsem mindig 
maradéktalanul.

a megoldás
Az Eucerin® EVEN BRIGHTER termékeket úgy 
fejlesztették ki, hogy megakadályozzák a „túlzott 
melanin” termelődést, és folyamatosan segítsenek 
elhalványítani a pigmentfoltokat. A 30-as fényvédő 
faktorú, magas UVA és UVB védelemmel ellátott 
nappali krém hatékonyan szűri ki a nap káros 
sugarait, és védelmet nyújt az új pigmentációs 
foltok kialakulásával szemben.

az eredménY 
Négy hét után, ami a bőr 
regenerációs ciklusának felel 
meg, a hiperpigmentált sejtek 
a bőr felszínén elhalványodtak, 
aminek eredményeképpen 
a pigmentfoltok láthatóan 
világosabbá váltak.  
Ha a terméket rendszeresen 
alkalmazzák, a bőr napról napra 
egyenletesebb tónusúvá válik.

Az Eucerin® termékeket keresd  
a partner patikákban!
www.eucerin.hu
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Friss tAvAsz, Friss hAjszín!
Neked is gondot okoz, hogy a szőkített, melírozott hajad a festést követően hamar veszít színéből? 
Esetleg sötétebb szőke hajszíned nem fénylik, durva tapintású? Akkor a Revlon Professional Nutri 
Color Creme a jó megoldás, hiszen 3 perc alatt visszaadhatja hajszíned ragyogását. No, és az illata!

Ismerd meg a Revlon Professional márkát velünk!

Keress és lájkolj minket facebook oldalunkon: 
Revlon Professional Hungary

Fondant Color a Revlon Professional 
Nutri Color Creme legújabb színei.

Üdítő, csillogó cukorka 
árnyalatokban, végtelen 
kreativitással színezheted 
hajtincseidet!

INTENZÍV VAGY PASZTELL 
SZÍNEK?

Bármelyiket megvalósíthatod, ha a 
választott árnyalatot a fehér krémmel 
kikevered. 

A TE VÁLASZTÁSOD

1.  VÁLASSZ EGY FONDANT 
ÁRNYALATOT

2.  VIDD FEL NEDVES, 
VILÁGOSÍTOTT HAJRA

3.  HAGYD HATNI 15 PERCIG, 
MAJD ÖBLÍTSD LE

Nutri Color Creme 1002 - 3in1 direkt színező 
pakolás festett haj ápolására kozmetikai ösz-
szetevőkkel; színerőt, lágyságot és ragyogást 
adó hajápoló koktél ionos pigmentekkel, AHA 
gyümölcssavakkal. Kondicionáló hatása azon-
nal érezhető, revitalizálja a hajat. Ideális festett 
szőke vagy melírozott hajra, pigmentjei segítsé-
gével semlegesíti a sárga tónusokat. A 3 perces 
hatóidő alatt, hatásának köszönhetően a haj ra-
gyogóan fényes, könnyen kifésülhető lesz. 

Az 1002-es színező koktél kifeje-
zetten a szőke haj hamvasítására 
szolgál, ugyanakkor sötétebb haj 
esetében is magas fényhatást, ki-
emelkedő ápolást biztosít. 

Hajmosást követően vidd fel a hajhossznak megfelelő mennyiséget a nedves hajra, 
oszlasd el egyenletesen, fésüld bele a hajba, majd hagyd hatni három percen át és 
öblítsd le. Az eredmény magáért beszél! Egyéb festett hajszínek ápolására 15 ár-
nyalatban elérhető a hideg és meleg szőkétől, a rezes és harsány vörös színeken át,  
a legsötétebb barnáig. Keresd fodrászodnál a számodra legmegfelelőbb árnyalatban!

Hozd létre a színek végtelen harmóniáját.  
A választott Fondant árnyalatot keresd fodrászodnál!
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vigyázAt, 
színrobbAnás!

Láttad már az idei év tavaszi smink 
trendjeit? Bizony, valóban a tavasz ün-
nepe lesz, hiszen tombolhatsz a színekben. 

Bár megmarad a nude, a természetes 
„nincs smink” smink, a finom tusvonalak 
és az élénk vörös ajkak, azonban mostan-
tól a szemeket vibráló színekkel, „világí-
tó” azúrral, neonos sárgával, narancsos 
vörössel is kiemelheted. Még bátrabb 
lehetsz a füstös szemekkel, a divatbemu-
tatókon már-már elmosódott sminkhez 
hasonló változatokat láthattunk. 

Ha a visszafogottabb trendet kedveled, 
akkor a lila és a barna és bronz haszná-
latával készíthetsz idén divatos sminket.

Ne feledkezzünk meg a kíméletes, ápoló sminkeltávolításról 

sem. Az arctisztítók között új az Eucerin® DermatoClean 3 az 

1-ben Micellás arclemosó, amelyet már mi is kipróbáltunk: 

minket meggyőzött! Kényelmes használatot biztosít, mivel 

egy lépésben távolítja el a bőrről a szennyeződéseket, a szem 

környékéről a sminket és egyben tonizál is. Hatékony, még-

is kíméletes tisztító hatóanyagokat és természetes hidratáló 

összetevőket tartalmaz. Alkohol-, illatanyag-, színezőanyag-  

és parabenmentes. Kapható a patikákban.

9
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Alig várjuk már, hogy az utcán sétálgatva érezhessük a tavasz illatát. No, és persze azt 
is, hogy a téli illatokat valami friss, virágos, tavaszi, pezsdítő, csábító, izgalmas illatra 
cseréljük... Mi most e parfümöket ajánljuk.

Ha tavasz, akkor új parfüm!

50 ml: 25 800 Ft

40 ml: 21 900 Ft

Versace eros Pour Femme

Megérkezett a Versace új illata, az Eros 
Pour Femme, a hódító nő esszenciája  
egy ragyogó, érzéki illatba zárva. 
A citrom és jázmin kifinomult akkordját 
fás jegyek teszik érzékivé, a finom és hívo-
gató gránátalma lenyűgöz és elcsábít.

bVlgari aqva divina

A Bvlgari bemutatja az AQVA DIVINA-t,  
új ékszerét, mely a Földközi tenger csodái-
ból született. A fény és az illatok földje, ahol 
varázslatos virágoskertek nyúlnak a tenger felé. 
A frissesség ragyogó hullámaként ragadnak 
magukkal a bergamot tengeri jegyei.  
Ragyogó és fűszeres energiája  
magával ragadja  
az érzékeinket.

nina ricci l’extase

Szabadítsd fel vágyaidat! A Nina Ricci  
ezzel az új kreációjával felöleli egy nő  
álmát, vele pedig legtitkosabb vágyait.  
A nőét, aki jogot formál arra, hogy az örö - 
möket minden érzékével átélje. Azt az örömöt,  
ami meglepi, feltámad benne és elárasztja.  
A nőiessége maga az érzékiség, meztelenül is. 
Sőt, különösen, amikor meztelen! Egy nő 
erotikus álma, egy 
testi utazás, amely 
lényének elemi 
lényege. Út, az 
extázis felé: 
L’Extase.

brit rhythm  
For Women – Floral

A Burberry Brit Rhythm - Floral Eau de 
Toilette for Women a zene által inspirált 
új illat érzéki, virágos, egy váratlan 
gyümölcsös csavarral. Friss fejjegyeiben 
megtalálható a szicíliai citrom és narancs, 
továbbá az egyiptomi jázmin, lótuszvirág 
és harmatos orgona. 
Az alap jegyei 
borostyánosak,  
majd később 
megjelennek a fás  
és pézsmás 
akkordok.

50 ml: 19 900 Ft50 ml: 22 900 Ft

PRÉMIUM BŐRÁPOLÁS 
A TERMÉSZET EREJÉVEL
A télnek ugyan vége, de hatását még bőrünkön érezzük. A téli hideg,  
a szél, a fűtés és száraz levegő mind nyomot hagynak bőrünkön. Itt az ideje 
a regenerálásnak, vitaminpótlásnak és méregtelenítésnek.

A Kneipp olyan termékeket kínál, melyek nemcsak jótékonyan hatnak a bőrre, hanem egyéb 
érzékszerveinknek is nagyszerű élményt nyújtanak. A Kneipp olajok a természet által kínált 
gyógynövények erejére építenek, és ezt kombinálják a tudomány hatékonyságával. Minden 
egyes Kneipp készítményre jellemző a magas növényi ápoló hatóanyag tartalom és a kifino-
mult illat.

Kneipp Szépség Titka Fürdőolaj: Az argánolajjal, marula-, 
ricinus- és olívaolajjal dúsított természetes növényi olajok 
kombinációja visszazsírosító hatású, csökkenti a feszülő bőr érze-
tét és kényezteti bőrét.
Kneipp Mély-Relaxáló Fürdőolaj: Az éterikus pacsuliolaj és ér-
tékes szantálfa kivonat oldja a feszültséget, megnyugtat és ellazít.
Kneipp Bársonyos Bőr Fürdőolaj: Bőrének optimális ápolást 
nyújt mandulavirág tartalmával és a 94% tisztaságú mandulaolaj-
jal. Aktívan véd és érezhetően ápol.

KNEIPP FÜRDŐOLAJ 
WELLNESS TRIÓ 3x20ML

KNEIPP MASSZÁZS 
TRIÓ 3x20ML

Kneipp® Boldogság masszázsolaj: A vörös mák és kender éterikus 
olajával jó hangulatot és derültséget kelt.
Kneipp Ylang-Ylang masszázsolaj: Az egzotikus Ylang-Ylang fa, 
az ápoló jojobaolaj és az intenzíven tápláló mandulaolaj egyedülálló 
kompozíciója.
Kneipp Bársonyos Bőr masszázsolaj: Száraz és érzékeny bőrre 
intenzíven tápláló mandulaolajjal, regeneráló argánolajjal és napra-
forgó olajjal.

Tartósítószerek nélkül (parabének) • Színező anyagok nélkül • Paraffin-, szilikon- és ásványi olajok nélkül

Forgalmazó: Signatura Trade Kft., 2094 Nagykovácsi, Széna utca 24/1. info@signatura.hu
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testvaj… mert kényeztetésből, sosem elég

Egyre többször találkozhatunk a testápolás új formájával, a testvajjal. Azt gondolhat-
nánk, ez biztosan valami nehéz krém, amely bár igen erősen hidratál, mégis nem épp 
egy gyors zuhanyzás után használatos ápoló, mert nehezen szívódik be. Nos, mi sok 
testvajat kipróbáltunk és azt kell mondanunk, ez nem feltétlen igaz! Ha kényeztetni 
szeretnéd bőröd, akkor bátran használj testvajat, meg fog győzni téged is.

Yamuna testvajak

A testvajak intenzív, gazdag testápolók, állaguk olyan, mint a puha vaj. A testvaj  
a test, és a kéz melegétől megolvad, azonnal beszívódik a bőrbe. A testápoló tejhez 
és krémhez képest, sűrűbb, mégsem kelti a zsírosság érzetét. Minden Yamuna testvaj 
shea vajjal és kakaóvajjal készül, melyek köztudottan a legjobb testápolók. Minden 
fürdés után ajánljuk, mert kompenzálja a víz és az általános tusfürdők szárító hatását. 
Kimondottan regeneráló, nyugtató hatású ezért bármely típusú bőrre alkalmazható. 

Yamuna – Forrásunk a természet 

A Yamuna leginkább a szapppanjairól masszázsolajairól ismert. Most azonban sze-
retnénk bemutatni nektek, egy sokkal érdekesebb, színesebb területetüket a termé-
szetes kozmetikumokat. Tudtad, hogy a szépségápolás 
szinte minden területén, kínálnak természetes alterna-
tívát? Az arckrémtől a tusfürdőn át a testápolási termé-
keken keresztül az ásványi sminkekig minden megta-
lálható a nemrégiben megnyitott webshopukban.

Lakossági prémium termékeik PARABÉN-, Sodium 
Laureth Sulfat- és PARAFFINMENTESEK, illetve 
számtalan bőrproblémára nyújtanak hatékony meg-
oldást. www.yamuna.hu
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calena: frissen, szeretettel

Büszkék vagyunk, hogy a hazai bevezetéssel egy időben mutathattuk meg Nektek  
a német Calena márkát. Úgy láttuk, igazi sikert aratott, hiszen nőies csomagolása 
már első pillantásra belopta magát talán mindenki szívébe. A PURE by PIXIBOXBA 
rejtett kézkrém folyamatos használata pedig csak még inkább elmélyítette ezt az érzést: 
nekünk csodás eredményt hozott!

Illatozó, tápláló kézkrémek

A Calena kézkrémek gondosan válogatott bio növényi elixíreket tartalmaznak,  
melyeket úgy készítenek elő, hogy azok megfelelő időt kapjanak a teljes és harmo-
nikus hatás kifejtéséhez. A különleges növényi összetevők az eredeti növény minden 
tulajdonságát megőrzik, ápolják és hidratálják a kezet.

néhány szó a calenáról

A Calena meggyőződésből mindig FRISSEN, kézzel készített kis 
adagokban állítja elő termékeit nagy gondossággal, szeretettel és 
odafigyeléssel. Ezek az igazi hölgyeknek szóló Calena termékek 
100%-ban természetes és legtöbbjük 95%-ban ökológiai (bio) 
gazdálkodásból származó összetevőket tartalmaznak.

FresH~organIc~loVe

A Calena széles kínálatát 16 féle termékcsalád és 12 féle termék-
kategória teszi ki: Fürdőcsokoládék, Fürdőteák, Tusolóhabok, 
Testápolók, Testápoló vajak, Kézkrémek, Fürdőolajok, Fürdősók, 
Fürdőtejek, Habfürdők, Masszázsolajak, Peelingek 

Keresd a Calena termékeket a szaküzletekben! www.calena.hu

Izgalmas, egzotikus – a bázikus testápolás

A PURE by PIXIBOX talán egyik legizgalmasabb tagja volt a Berber Beauty bázikus 
testápolási programjának anticellulitisz olaja. Nos, önmagában egy narancsbőr elleni 
készímény nem olyan érdekes, de ez a termék bázikus! Vajon mi ez a különlegesség?

berber beauty anticellulitisz bázikus masszázs- és fürdőolaj

Bázikus pH-jú masszázsolaj kompozíció hatékony segítség a cellulitisz ellen.  
Összetevői serkentik a mikrokeringést, elősegítik a zsírpárnácskák megszűnését.  
Az értékes illóolajok hidratálnak, a bőr láthatóan feszesebb, rugalmasabb lesz. 
A formula hatóanyagai javítják a bőr állagát, csökkentik a kevésbé esztétikus stria 
csíkok mélységét, hosszát és a színét.

egy új szemléletmód a testápolásban

A bázikus (lúgosító) testápolás annyit jelent, hogy kívülről a bőrünk pórusain át 
támogatjuk a test öntisztító mechanizmusait, termékeink bázikus (lúgos) köze-
ge a verejték- és faggyúmirigyek működésének serkentésével segíti  
a méregtelenítést, kihasználva ehhez legnagyobb felületű testré-
szünk, a bőrünk óriási felületét. Ez a méregtelenítésnek egy nagyon 
gyengéd, de mégis igen intenzív módszere.
A Berber Beauty termékek bázikus közegének hatására a bőrön át  
a sejtfalon keresztül a savas salakanyagoktól intenzívebben szabadul-
hatunk meg.
A bőrünk hű tükrünk, mindig pontosan jelzi milyen állapotban 
van a szervezetünk.
A bázikus módszer azonban ennnél több: egy szemlélet- és életmód-
váltás! Ha érdekel téged, feltétlenül keresd a bazikustestapolas.hu 
vagy a berberbeauty.eu oldalakat.



16

természetesen, tetőtől talpig...

Régi, tradícionális márka a Lavera, talán sokan ismertétek, találkoztatok termékeikkel 
a parfümériák, drogériák polcain. Sokan meséltétek nekünk, hogy mégsem próbáltátok. 
Nos, a PURE by PIXIBOX teljesítette feladatát, hiszen amit eddig nem vettetek le  
a polcról, mostantól talán már keresni fogjátok. A Lavera Mindentudó Kréme ugyanis 
csaknem az elsőszámú kedvenc lett a PURE by PIXIBOX-ban. Mi is tudjuk, miért. 

lavera basis all round cream – a mindentudó

Ahogy felnyitottuk, fantasztikus citrusos-joghurtos illata azonnal rabul ejtett ben-
nünket. Napjában többször is elővesszük és használjuk: könyökre, kiszáradt ajkak-
ra, védőkrémként a szél ellen, kipirosodott bőrfelületre, ide-oda, mindenhova... 
Bio shea vajat, bio mandulát tartalmaz, intenzíven ápolja, védi és táplálja különö-
sen a száraz bőrt. Minden bőrtípusra, érzékeny bőrre is. Német NaTrue minősíté-
sű, vegán termék.

a lavera márka 25 év tapasztalatára támaszkodik

Termékpalettája olyan széles, hogy az egész család tetőtől 
talpig, a hajápolástól a szájhigiénén át a problémás bőrápo-
lásig minden igényét kielégíti. Speciális bőrápolási formulá-
kat fejlesztettek ki minden bőrtípusra. A 100%-ban termé-
szetes összetevőkkel, észrevehető hatást érhetsz el pontosan 
ez az, amivel a Lavera 25 éve foglalkozik. Ha saját bőrünk-
kel való törődésről van szó, nem köthetünk kompromisszu-
mot. Az egyedi Lavera formulák hatásosságát és bőrbarát 
mivoltát független ellenőrző szervek tanúsítják. 
A hazai forgalmazó, a heliosbio.hu oldalán minden 
Lavera terméket megismerhetsz. 

A PIXIBAG a drogériákból már jól ismert márkák termékeivel érkezik, új neszeszerünk 
március végétől kapható, reméljük kipróbálod! Figyeld hírlevelünket, kövess minket 
közösségi oldalainkon, lepd meg magad egy egyedi PIXIBAG neszeszerrel!

hAmArosAn érkezik 
A piXibAg! 




