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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: 
APIVITA Magyarország - Cremax Kft. • Nyomdai előkészítés: Lőrincz Zita • 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! • APIVITA Magyarország, PIXIBOX minden jog fenntartva!

Kedves PIXI Barátom!

Nem mehetek el amellett, hogy mennyire rendhagyó 
ez a május: a sok otthon töltött idő felforgatta 
életünket, hiányzik minden, ami az egyik legszebb 
tavaszi hónappal járhatna. 

Ez a csodás együttműködés az APIVITÁ-val már 
tavaly felötlött bennünk, és én nagyon büszke 
vagyok rá, hiszen mindig megtisztelő, ha egy 
nemzetközi márka a PIXIBOX-szon keresztül 
szeretne bemutatkozni Nektek. 

Éppen ezért az APIVITA csapatával arra 
gondoltunk, hogy nem adjuk fel a tervet bárhogy is 
történik, mert hisszük, hogy ezekben az időkben 
nem tagadhatunk meg magunktól semmit, ami egy 
kis örömmel tölt el és feldobja napjainkat. 

Reméljük, miután kibontottátok ezt a különleges 
PIXI-t, sikerült ez a tervünk, és nemcsak 
a meglepetés élménye okozott örömöt, hanem 
a termékeket is megszeretitek majd egytől egyig. 

Vigyázzatok Magatokra,
sok szeretettel:

BEÁTA

NATÚR TERMÉKEK 

www.apivita.hu
*50 férfi  és nő értékelése a hajhullás elleni Lotion 2 hónapos használatát követően

94% szerint a hajuk erősebb és tömörebb lett* 

TERMÉSZETES ÁPOLÁS 
HAJHULLÁS ELLEN 

APIVITA innovációval, Homoktövis komplex-szel



3történet

A szorgos méhek munkája szépségünket is szolgálja – több ezer éve használjuk és élvezzük 
a dolgos kis állatok által készített mézet és annak minden más kincsét. Az APIVITA pedig 
a tudomány által  kozmetikumaival el is hozza nekünk, már több mint 40 éve. 

Két fiatal gyógyszerész Nikos és Niki 
Koutsiana – az APIVITA alapítói – a 
méhek társadalmát, a görög növények 
egyedülálló biológiai sokszínűségét, 
valamint az egészséggel és szépséggel 
kapcsolatos hippokratészi holisz
tikus megköze lítést tanulmányozva 
inspirálódtak arra, hogy létrehozzák 
az első természetes, méhészeti 
termé kek és gyógynövény kivona
tok felhasználásá val  készí
tett kozme tikumokat. Így 
született meg 1979ben az 
első natúr kozmetikumo
kat gyártó családi vállal kozás 
Görög országban, az APIVITA.

Az APIVITA a latin APIS (MÉH) és VITA (ÉLET) szavakból származik.
Jelentése: „A MÉHEK ÉLETE”.

Összefoglalja mindazt, amit kaphatunk et től a márkától: tiszta és természetes. A méh, 
mint élő organizmus, soha nem hagyja abba az érték teremtést a társadalom, a termé
szeti környezet és a gazdaság számára. Nélkü lözhetetlenek, és ha ők eltűnnének, az 
öko szisztéma nagy bajban lenne.

Az APIVITA kozmetikumok természetes alkotóelemeket, a mediterrán természet nö
vényeinek értékes kivonatait, a  mé hészet nyújtotta, magas tápértékű össze tevőket, 
valamint szerves illóolajok kombinációját tartalmazzák. Az APIVITA készítmények 
77-100% természetes eredetű összetevőt tartalmaznak és formulájuk mentes többek 
kö zött szilikontól, parabénektől, ásványi olajoktól és ftalátoktól. Filozófiájukhoz és 
értékeikhez híven az APIVITA a környezetet tiszteletben tart va állítja elő termékeit. 

Az APIVITÁnál mindent azért tesznek, hogy támogassák, fenntartsák és tiszteljék 
a Földet, ahol élünk. Amennyire csak lehetséges, csökkentik a csomagolásra hasz nált 
anyagok mennyiségét és növe lik az újrahasznosított nyersanyagok használatát, ezért 
környezetbarát anya gokat választanak termékeik csoma golására.

Bár ezt a tényt nem tüntetik fel ter mékeiken, azonban filozófiájukhoz híven számuk
ra ez magától értetődik: már a cég 1979ben történt megalapításakor úgy döntöttek, 
hogy állatokon nem tesztelik termékeiket és alapanyagaik biztonságosságát, 
hatékony ságát vagy környezeti hatását.

A GÖRÖG TERMÉSZET 
ÉS A MÉHEK AJÁNDÉKA

2 Történet

EGY NÉV TÖBBET MOND EZER SZÓNÁL

A TERMÉSZETTŐL, A TERMÉSZETÉRT

A KEZDETEK



APIVITA ÉRTÉK

VÍZ HELYETT INFUZUM

A MÉHEK ÉS A CSÚCSTECHNOLÓGIA

HOLISZTIKUS

APIVITA ÉRTÉK 54

Kezdjük az alapoknál: min den kozmetikum – ahogy az embe
ri test is – nagy mennyiségben tartalmaz vizet. Egy natúr szép
ségápolónál azonban nem mindegy, milyen vizet! Az APIVITA 
infuzummal váltja ki ezt az alapanyagot. 

Az infuzum nem más, mint növényi forrázat. Így tulajdonképpen 
a víz, mielőtt a kozmetikumba kerül már találkozik növényi 
hatóanyaggal, átveszi annak előnyös tulajdonságát, ezzel is erő
sítve a készülő kozmetikum minden jótékony hatását. Az in
fu zumokat mindig az adott termék más összetevőivel való 
szinergiájuk alapján választják ki, ezáltal fokozván a hatékony
ságukat. Így a végtermék messze nem csupán hidratál, mint 
a víz, hanem antioxidáns védelmet is nyújt, valamint nyugtató és 
gyulladásgátló hatású.

Sokan hiszünk a természetes kozmetikumokban, sokan vagyunk, akik már felfedeztük, sőt 
újra felfedeztük a természet adta jótékony összetevők hatását; mégis oly nehéz megtalálni azt 
a terméket, márkát, amely nemcsak hiszi, de jól ismeri, alkalmazza, kutatja és fejleszti azokat 
az összetevőket, melyek természetközeliek és valóban hatékonyak maradnak a feldolgozás 
során is. A márkát, mely környezetbarát módon előállított kozmetikumaiban maximálisan 
kihasználja a natúr alapanyagokat, és számunkra is a legjobbat nyújtja. Nos, az APIVITA 
mindezt teljesíti, elmondjuk miért:

MINDEN CSEPPJÉBEN 
TERMÉSZETES 

Az APIVITA a szelíd méhészeti eljárásokat támogatja. 
Ezért csak a termés 40%át gyűjtik be, a  méz 60%át 
a kaptárban hagyják. A méhkas védelme érdekében csak 
illóolajokkal és természetes kivonatokkal avatkoznak be.

Mint már tudjátok, az APIVITÁt a méhek társadalma 
inspirálja, termékeit bizo nyítottan hatékony, magas 
biológiai értékű méhészeti termékekkel gazdagítja. 
Az APIVITA saját kutatófejlesztő laboratóriummal 
rendelkezik, termékeit az inno vatív, természetes és hatásos 
kozmetikumok fejlesztésében szerzett évtizedes tapasz
talat felhasználásával, bőrgyógyászok, gyógyszerészek 
és nemzetközi egyetemek közreműködésével fejleszti. 
A  felhasznált összetevők a „zöld” kozmetológia 
élvonalába tartoznak és közülük több az APIVITA 
szabadalmával védett. 

A hippokratészi filozófia inspirálta azt a hozzáállást, 
amivel az APIVITA a különböző problémákra a megoldást 
átfogóan igyekszik megtalálni. Minden APIVITA 
bőrápoló termék többfunkciós, összetett megoldást 
kínál az adott bőrproblémára: egyszerre hidratál, 
véd a környezeti szennyeződésektől, megelőzi a  korai 
bőröregedést, valamint a tiszta, 100%os, minősített 
organikus illóolajoknak köszönhetően felfrissít, enyhíti 
a feszültséget és a stresszt. Minden termék kiegészíti vagy 
megerősíti egymást és együttműködnek a maximális 
eredmény érdekében.

A LEGFONTOSABB ÖSSZETEVŐK 
CSAKIS TERMÉSZETESEK

TUDTAD?
Görögországban több mint 6600 gyógynövény 
található, amelyek többsége (kb. 1400) őshonos. 
Az Olimposz, a Taigetosz, az Atosz és Kréta hegyei 
„botanikai kincsestárnak” számítanak.



6 7KIEHL’S NEKÜNK

*%-os elégedettség, klinikai vizsgálat 30 nő bevonásával (20-30 évesek), önértékeléssel

ΑQUA BEELICIOUS 
Az APIVITA legújabb hidratáló termékcsaládja 

a vadrózsa és az írisz virágzat, méz és propolisz kivonat 
és csipkebogyó infuzum (növényi forrázat) tartalmának 

köszönhetően újratölti bőröd nedvességtartalmát. 
Intenzív és hosszan tartó hidratáltságot és frisseséget nyújt.

BŐRÖD SZÉPSÉGRE
SZOMJAZIK

Hidratálás a természet erejével

ΑQUA BEELICIOUS 
Az APIVITA legújabb hidratáló termékcsaládja

a vadrózsa és az írisz virágzat, méz és propolisz kivonat 
és csipkebogyó infuzum (növényi forrázat) tartalmának 

köszönhetően újratölti bőröd nedvességtartalmát. 

ΑQUA BEELICIOUS 

HIDRATÁLT
MATT
HIBÁTLAN BŐR93%*

NATÚRTERMÉKEK
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Most legyintesz, mert azt mondod: 
folyton kifényesedik, inkább zsíros, vagy 
kombinált a bőröd, biztos nem szükséges 
a nedvességpótlás. Pedig ez a túlzott 
faggyútermelés, vagy a  helytelenül 
megválasztott arcápoló miatt is lehet, 
egyáltalán nem biztos, hogy a zsíros bőr 
nem vízhiányos, sőt!

Száraz a bőröd, kellemetlenül feszül, 
érzékeny, esetleg fakó? Nos, igen itt 
a jelek egyértelműbbek, a hidratálás 
nélkülözhetetlen e  bőrtípusnál is, de 
a  száraz bőr számára a lipideket is 
pótolni kell.

HIDRATÁLÁS:
A BŐRÁPOLÁS ALFÁJA 
ÉS OMEGÁJA
Minden kozmetikum első és legfontosabb üzenete a hidratálás, nem véletlenül. Ha ugyanis 
a bőröd alapvető szükségletének – mely a nedvességpótlás – eleget teszel, már jó úton jársz, 
hiszen sok problémának veheted elejét. Az apró ráncok, a húzódó bőr mind a vízhiány 
állapotára utalhatnak. Ez pedig a kezdet ahhoz, hogy bőröd veszítsen rugalmasságából, üde 
színéből. Figyeld meg, egy jó hidratálóval milyen szuper eredményt érhetsz el!

Tudtad, hogy a propolisz egy olyan 
gyantás, ragacsos anyag, amelyet a mé
hek a kaptár védelmére, a baktéri umok 
és egyéb kórokozók ellen gyűj tenek? 

Az APIVITA szabadalmaztatott propolisz 
kivonatával 2013ban Innovációs  Díjat 
nyert. A propolisz összetevőit ciklo
dextrinbe kapszulázzák annak érdekében, 
hogy elérjék a flavonoidok és a polifenolok 
maximális mennyiségét. Így a kivonat 
különösen erős antioxidáns és antiaging 
hatással bír, mérsékli a  szabadgyökök 
hatását, és fokozza a kollagén és az elasz
tin termelést.

Tehát mindegy milyen a valódi bőrtípusod, 
a  dehidratáltság mindenkit érinthet élet
módunknál, táplál kozá sunknál, vagy külső 
környezeti tényezőknél fogva is.

Te hát fontos, hogy már a tisztítástól kezdve 
a teljes arcápolási rutinban szerepeljen 
a bőr megfelelő víztartalmának helyre-
állítása.

BŐRTÍPUS ÉS VÍZHIÁNY

FONTOS TUDNI, HOGY
A VÍZHIÁNYOS BŐR EGY ÁLLAPOT, 
NEM PEDIG EGY BŐRTÍPUS.
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Talán a mostani helyzetben kevesebbszer kerül elő a sminkkészleted, de nem lesz ez 
mindig így! Szóval beszéljünk erről: add meg bőrödnek, amire szüksége van – tisztítás, 
hidratálás – és vegyük át, hogyan lesz tartós és szép egy smink.

Vannak napok, amikor nem csak 5 perc jut egy gyors zuhanyra. Vannak bizony és azok milyen 
jól tudnak esni! Ilyenkor van idő arra, hogy gazdagon ápoljuk bőrünket, odafigyelve, hogy 
mindenhová kerüljön a testápolóból, ne csak kapkodva kenjünk fel valamit. Ezeken a napokon 
ezért érdemes a legjobbat választani: olyat, ami nem csak bőrünket, de lelkünket is ápolja. 
A kulcs az illatban rejlik!

TÖKÉLETESEN
ÁPOLT BŐR = 
TARTÓSABB
ÉS SZEBB SMINK!

Ha azt szeretnéd, hogy az alapozód a helyén maradjon, ne fényesedjen 
ki, akkor kezdd  az alapoknál a bőrápolás során is: használj olyan 
arctisztítót, mely már használata során hidratál, ápol és folytasd egy 
hidratáló boosterrel. Egy booster ugyanis azonnal nedvességbombákat 
küld a  bőrödbe, feltölti az apró ráncokat és hosszan tartóan pótolja 
a vizet, a benne található hialuronsav pedig meg is köti azt akár egész 
napra. Ha úgy érzed ez elég is, már jöhet is az alapozó vagy egy 
könnyű, színezett fényvédő krém!

Az aromaterápiáról már biztosan sokat 
hallottatok: sok-sok növény illata jóté-
konyan stimulálja hangulatunkat illó-
olaj tartalmuk miatt. Az APIVITA 
tusfürdői és testápolói is ilyenek, illatuk 
elvarázsol, így nem csak a bőrödre, de 
kedélyállapotodra is rendkívül jó hatással 
lesznek.

ALAPOZZUNK

RÚZSA ROSSZ NAPOK LEGJOBB BARÁTJA:

HOGYAN LEHET
A TESTÁPOLÁS EGYBEN 
KÉNYEZTETŐ RITUÁLÉ?

Ugye nem kell mondanunk, hogy csak tökéletesen ápolt ajkakon mutat jól? Ez 
egy kis előkészületet igényel: ajakradírral, vagy egy puha fogkefével, esetleg 
egy kis olívaolajbarnacukor keverékkel radírozd le ajkaid, majd dobj fel egy 
kis ajakápolót. Itasd fel a felesleget egy papírtörlővel, majd jöhet az a szín, 
amelyikhez épp kedved van.

Ha szereted a 2-in-1 megoldásokat, válassz színezett ajakápolót, az 
APIVITA sokféle színben, vidám csomagolásban kapható változatai 
többek között görög olívaolajat, méhviaszt, shea vajat is tartalmaznak – 
garantált eredmény a pihepuha és csábító ajak.

ILLATOK ÉS HATÁSUK

fáradtság, kimerültség ellen

élénkítő, hangulatjavító

pihentető, nyugtató

JÁZMIN

EUKALIPTUSZ

LEVENDULA



SZERETETTEL 
AJÁNLJUK!

12 top kedvencek

APIVITA
Express hidratáló, nyugtató 
arcmaszk - Fügekaktusszal 
2x8ml

Az APIVITA bestsellereit gyűjtöttük most össze Nektek. Biztosak vagyunk benne, hogy érdemes  
kipróbálnotok őket egytől egyig. 

APIVITA
Arctisztító habzó gél 
minden bőrtípusra 
200ml

APIVITA
Sampon hajhullás ellen 

nőknek - Women’s Tonic
250ml

APIVITA
Bio Ajakápoló stift mézzel
4,4 g

APIVITA
Wine Elixir 
ránctalanító
szérum
30ml

1

2
4

53

KEDVENC

TERMÉK
TOP

Használd minden héten a különböző értékes összetevőket, 
amelyek gazdagon táplálják bőrödet és hajadat. 

Válassz a 21 féle arcmaszk, radír illetve hajmaszk közül.

AKÁR 98%-os TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐVEL

Ápold szépségedet az egészséges mediterrán étrend természetes összetevőivel!

EXPRESS BEAUTY

ARCMASZKOK ÉS ARCRADÍROK

www.apivita.hu

Válassz a 21 féle arcmaszk, radír illetve hajmaszk közül.Válassz a 21 féle arcmaszk, radír illetve hajmaszk közül.Válassz a 21 féle arcmaszk, radír illetve hajmaszk közül.Válassz a 21 féle arcmaszk, radír illetve hajmaszk közül.

NATÚR TERMÉKEK 



NATÚR TERMÉKEK 

Különleges mikroalgák és szabadalmaztatott propolisz kivonat 
kombinációját tartalmazó természetes komplex: 3D PRO-ALGAE®

Segít megóvni a bőr háromdimenziós szerkezetének épségét

SUNCARE 
Fényvédelem természetes összetevőkkel

TELTSÉG

TELTEBB BŐR*
90%

HIDRATÁLTSÁG

HIDRATÁLTABB BŐR*
95%

FESZESSÉG

FESZESEBB BŐR*
90%

*Önértékelés: 30-50 év közötti, naptól károsodott bőrű nő véleménye 28 napos használat után

apivita.hu apivitahungarywww.apivita.hu


