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Kifinomult válogatás

Az év, sőt talán az elmúlt 9 év egyik igazi nagy 
büszkesége számomra ez a PIXIBOX LUXURIOUS 
Selection kiadás. Most, hogy már a kezedben tartod 
remélem, hogy minden egyes darabját fantasztikus 
lesz majd felfedezned. Akár úgy is tekinthetsz rá, 
mint egy pompás fogásra egy haute cuisine 
étteremben, hiszen egyszerre több csúcskategóriás 
szépségápolóval is ismerkedhetsz. Lapozd át a kis 
magazinunkat is, hiszen lapról lapra még többet 
tudhatsz meg ezekről a valóban minőségi prémium 
kozmetikumokról és elragadó, ikonikus márkákról.

Nem utolsó sorban pedig ezúton kívánok nagyon 
boldog ünnepeket és egy csodás új esztendőt, tarts 
velem jövőre is!

Szeretettel:

BEÁTA



A SZÉPSÉG EGY DÖNTÉS. SEGÍTÜNK, 
HOGY BŐRÖD A LEHETŐ LEGSZEBB 

FÉNYÉBEN RAGYOGJON. 
Ismerd meg a budapesti termálvizek gyógyító erejét a bőrápolásban.

Az Omorovicza története 2000 évvel ezelőtt kezdődött, ekkor fedezték 

fel Magyarország termálvizeinek gyógyerejét, és építették az első fürdőket.

A magyar termálvizek egyedülálló gyógyhatásának titka a régió egyedi földtani 

tulajdonságaiban rejlik. A földkéreg itt vékonyabb, így a víz a felszínre vezető 

útja során az értékes ásványi anyagokat hatékonyabban képes felszívni.

Alapítóink, Stephen és Margaret saját bőrükön tapasztalták meg a termálvíz 

gyógyító erejét a híres Rácz Fürdőben, amelyet Stephen családja újíttatott 

fel a 19. században. A C-vitamin felfedezéséért híres laboratóriummal 

együttműködve fejlesztették ki a szabadalmazott Healing Concentrate™ 

összetevőt, amely egyedülálló módon juttatja el a gyógyhatású ásványi 

anyagokat a bőr legmélyebb rétegeibe. 

Az eredmény: feszesebb, rugalmasabb és fiatalosabb arcbőr.

A Magyar Királynő Permetet az első bejegyzett parfüm, a Magyar Királynő 

Víz inspirálta, amely Erzsébet Királynőnek készült a 14. században. A Magyar 

Királynő Permet egy nélkülözhetetlen társ, amely a reggeli bőrápolási 

rutinban tonikként használható, vagy felfrissíti és hidratálja a bőrt a nap 

folyamán.

Egyetlen könnyű fújás ebből a neroli- és rózsaillatú arcpermetből azonnal 

felfrissíti a bőrt és a lélekre is üdítően hat. 

Látogass el Andrássy úti üzletünkbe, ismerd meg különleges bőrápolóinkat 
vagy foglalj időpontot kezeléseink egyikére, amelyek ötvözik a hagyo- 
mányos magyar masszázstechnikát és az innovatív termékeket! 

Tel.: +36 1 302 4604  |  budapest-spa@omorovicza.com  |  1061 Budapest,  Andrássy út 45.

ÁLLÍTSD MEG AZ IDŐT
Törődj önmagaddal

Omorovicza 
Királynő Arckrém és Királynő Arctisztító



4 Smink

A vörös rúzs nem hiányozhat egy kozmetikum-rajongó polcáról sem! A vörös rúzs ugyanis 
fogalom: önmagában tükrözi a nőiességet. Önbizalmat ad viselőjének, akár azt is 
mondhatjuk, szuper vonzerővel ruház fel.

GUERLAIN KISSKISS – A CSÓK ELLENÁLLHATATLAN KÍSÉRTÉSE

ÚJ ÖSSZETEVŐ: VÖRÖSÁFONYA OLAJ

AZ AJKAK 
ELLENÁLLHATATLAN 
KÍSÉRTÉSE

A márka sminktermékei ikonikusak, de a KISSKISS új formuláival, fantasztikusan in
ten zív pigmentáltságával kiemelkedő. A folyékony textúrák közül választhatunk matt, és 
„shi ne&glitter” változatot is, amely apró glittereivel plusz ragyogást biztosít az ajkaknak.

Az erőteljes színek a pigmentáltságnak, az extra ápolás pedig a vörösáfonya és japán fenyő 
kivonatoknak köszönhetőek. E növényi alapanyagok tápláló és hidratáló tulajdonságai 
biztosítják a kellemes, komfortos érzést végig, míg viseljük a rúzsokat. Nincsenek többé 
kiszáradt ajkak, szárazság érzet! Az összetevőkben a hialuronsav is megtalálható, mely 
feltölti az apró ráncokat, és sima, telt ajkakat eredményez. Enyhe vaníliás illata pedig  
a KissKiss termékvonal összetéveszthetetlen védjegye.
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A Guerlain sminktermékeket keresd a Douglas üzletekben!
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GRAPELOVE:  
LUXUS BŐRÁPOLÁS  
A SZŐLŐ EREJÉVEL

A hetedik generációs villányi borászcsalád 
tagjaként Gere Andrea mindennapjait már 
gyermekkorától kezdve a szőlőtermesztés és 
a borkészítés határozta meg. A szőlő bőrre 
gyakorolt pozitív hatásait egy spanyolországi 
utazása során tapasztalta meg, melyet itthon 
is alkalmazni kezdett a Gere birtokhoz tartozó 
szálloda kozmetikájában. Hosszú évek ku
ta tófejlesztő munkájának köszönhetően 
el ké szült a család saját szőlőmag olaja va la
mint a mikronszemcse finomságú sző lő mag 
őrleménye, amivel már adottak is voltak  
a leg fon to sabb alapanyagok a saját koz me
ti kum családhoz. A termékfejlesztést a vi
lá gon is az egyik leg pro fes szi o ná li sabb nak 
számító svájci laboratórium végezte, akik 
ga  ran  tál ni tudták a Gere borászatnál már 
megszokott, kompromisszum nélküli leg
ma ga sabb, és egyben világszínvonalú mi nő
sé get. A laboratórium fő feladata volt, hogy 
olyan krémeket alkosson, amelyekben az 
organikus szőlőmag kivételes adottságai és 
a kozmetológiai célú őssejt kutatás legújabb 
vívmányai egyesülnek. A GRAPELOVE ter
mék csa lád ban a minőség iránti maximális 
elkötelezettség érvényesül.

Amit a PIXIBOX Luxurious Selection kiadásodban találtál az egy gyengéd, mégis kiváló 
ha té kony sá gú arctisztító krém, melynek legfontosabb hatóanyagai a Gere organikus sző lő
mag mikronszemcse finomságú őrleménye, valamint organikus olaja és kivonata, továbbá 
a kékszőlő őssejtek, melyeket tápláló, regeneráló és védő összetevőkkel kombináltunk. 

Tapasztald meg ennek a különleges arcradírnak köszönhetően a magas minőségű sző lő leg
ér té ke sebb és legáldásosabb hatásait. Élvezd bőröd puhaságát, bársonyosságát, fiatalságát.

VILLÁNY ÉS SVÁJC,

A KÖZÖS PONT:

GRAPELOVE

RELEASE THE PAST GENTLE CLEANSING

AND EXFOLIATING CREAM

A villányi Gere birtokok kitűnő borairól, vendégszeretetéről és már prémium minőségű 
kozmetikumairól is híres, ugyanis Gere Andrea régi álmát a saját alapanyagokból készült, 
szőlő alapú kozmetikumok megalkotását váltotta valóra azért, hogy mi is részesüljünk  
a szőlő csodálatos jótékony bőrápoló hatásából.

Egészítsd ki arcápolási rutinod a GRAPELOVE kozmetikumok további 
tagjaival is, a kollekcióban megtalálod még:

FEEL TIMELESS Aktív Bőrjavító, Fiatalító Szérum

LIVE IN THE PRESENT 24H TARTÓS BIOAKTÍV Hidratáló Krém

EMBRACE THE FUTURE Bőröregedést Gátló Gazdag Arckrém

bELIEVE IN TOMORROW Éjszakai Krémmaszk

andreagere.com
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Az, hogy a PIXIBOX különleges kiadását a kezedben tartod már megmutatja, hogy valódi 
ínyenc vagy, ha szépségápolásról van szó. Ezért biztosan kíváncsi vagy erre az izgalmas 
arcápolóra. Az Estée Lauder márka igazi innovatőr, és mindig a legkiválóbb alapanyagokat 
használja. A Re-Nutriv Ultimate Diamond termékcsaláddal egy olyan különlegességet 
kínál, amely rendkívüli és egyedülálló: hatóanyaga a ritka és igen értékes fekete gyémánt 
szarvasgomba kivonata. Mi ez, ha nem ínyencség?

A TERMÉSZET EGYIK LEGRITKÁBB KINCSE

A fekete gyémánt szarvasgomba a föld mélyén, a szemnek láthatatlan módon alakul.  
A DélNyugat Franciaország tölgy erdeiben, specialisták által kézzel szüretelt szar vas
gom ba szinte azonnal a cannesi laboratóriumba kerül, ahol 10.000 munkaóra szükséges 
ahhoz, hogy kivonat készülhessen belőle. Ez az esszencia minden hatékonyságával  
az Estée Lauder ReNutriv Ultimate Diamond bőrápoló család szívét alkotja. 

A bőr azonnal táplált és hidratált lesz, ha té ko nyan csökkenti a ráncok és e gye net len sé gek 
láthatóságát, a bőr üde, fiatalos lesz, energiával tölti fel a bőrt.

A Re-Nutriv családot megtalálod az Estée Lauder márkaboltokban, vagy online esteelauder.hu

KÜLÖNLEGES ÖSSZETEVŐ, 
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

• ENERGIZÁLT, MEGÚJULT ARCBŐRT,

• EGYENLETES BŐRTÓNUST,

• EGÉSZSÉGESEN RAGYOGÓ BŐRT,

• FESZESEBB, TÖMÖREBB BŐRT  
EREDMÉNYEZ.

• FELVESZI A HARCOT AZ ÖREGEDÉS  
FŐBB JELEI ELLEN ÉS

• SIMÁBB BŐRFELSZÍNT VARÁZSOL.



SZEMKÖRNYÉKÁPOLÁS? 
SIMA ÜGY!
A szemkörnyék kényes terület, itt vékonyabb a bőr, mint arcunk más részein, szemeink pedig  
érzékenyek, így a szemkörnyéki bőr különleges bánásmódot érdemel. Állapotát rengeteg 
dolog befolyásolja: hormonok, belső hidratálás, alvás. Ugyanakkor azt is tudhatjuk, hogy 
a luxus bőrápolásban léteznek olyan kiváló összetevők, melyek túlmutatnak a hagyományos 
hatóanyagokon és igenis erőteljesebben szolgálják a friss, üde tekintet megőrzését.

RAGYOGÓ TEKINTET REKORDIDŐ ALATT

EGY FORMULA: A NÖVÉNYEK

22 izom több mint 10 000 mozdulata naponta... 
ez a szemünk: hiperaktív, kifejező és csillogó.  
25 éves korban pedig már megjelennek az idő és  
a fáradtság első jelei! 

A szemkörnyék szakértőjeként a Clarins most be
mu tat ja a Total Eye Liftet. Ez a kivételes szem
kör nyék á po ló bármely korban és minden nőnél 
célba veszi az összes olyan tényezőt, amelyek el
hal vá nyít ják a ragyogó tekintetet: a puffadtságot, 
a sötét karikákat, a finom vonalakat és ráncokat, 
sőt még a feszesség elvesztését is.

•  Albizia kivonat a szem alatti táskák és sötét karikák ellen. 

•  Vadgesztenye eszcin, organikus guarana kivonat és növényi 
koffein a fáradtnak tűnő szemek ellen 

•  Organikus shea vaj a bőrnyugtató hatásért

A Clarins márka egyet jelent a kifinomult francia bőrápolással már évtizedek óta. 
Hisznek az új innovációkban, a természetes alapanyagok erejében és nők részvételével 
fejlesztik fantasztikus kozmetikumaikat.

KOREAI BŐRSZÉPÍTÉS 11BŐRFIATALÍTÁS10

Keresd a parfümériák kínálatában és a glamourbeauty.hu webshopban.
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ITT A KÖVETKEZŐ 
(RE)GENERÁCIÓ

A regeneráció és a fermentálás természetes, metabolikus folyamata mindig is a La Mer 
szívügye volt. A tengertől és a tengeri növények rendkívüli erejétől ihletett alapítónk, 
Dr. Max Huber figyelmét a önregenerációra leginkább képes növény ragadta meg,  
a Macrocystis Pyriferára – vagyis az Óriás Tengeri Moszatra – amely akár több, mint egy 
méter magasra is megnőhet egyetlen nap alatt.

Azzal a vízióval, hogy átalakítsa ezt a hihetetlen, 
önregeneráló tengeri növényi erőt, Huber az erjesztés 
hatását felhasználva, fény és hangenergiák segítségével 
a tengeri moszat és egyéb tiszta összetevőkből lét re
hoz ta a legendás Miracle Broth™t – egy szuper ha
tá sos elixírt, mely energizáló és nyugtató erőkkel bír, 
valamint gátolja az irritációt.

A koncentrált összetevőkkel, mint a növényi őssejt, 
a glutation és a niacinamid, a Metabolic Ferment 
segíti a bőr természetes kollagénszintjének fokozását, 
gyorsan csökkentve a vonalak és ráncok láthatóságát. 
Ez az innováció a nyugtató Miracle Broth és a Con
cent  ra ted Miracle Broth™ hozzáadásával egy olyan 
szuperszérumot alkot, mely felpörgeti a látható 
megújulást, szemlátomást legyőzi a pirosodást és a 
gyul la dás egyéb jeleit, csökkenti a pórusok meg je
le né sét, és feszesebb érzetet hagy a bőrön. A Lime 
Tea koncentrátum, a La Mer antioxidáns ereje, segít 
megvédeni a bőrt az irritáló környezeti hatásoktól,  
és jövőbeli károsodástól. A bőr aktívan megerősödik, 
fiatalos megjelenésű, élettel telivé válik.

A Regenerating Serum, egy igazi szuper szérum, mely támogatja a bőr természetes me ta-
bo li kus energiáját a látható megújulás ad. Elősegíti a természetes kollagéntermelést, hogy  
a bőr még fiatalabbnak és simábbnak tűnjön.




