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1A szerkesztő levele

http://pixibox.hu • FACEBOOK facebook.com/PIXIBOX • INSTAGRAM pixiboxhu  
• YOUTUBE youtube.com/pixibox

Kiadja: PIXIBOX Kft. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1151 Budapest, Alag utca 32. • 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 fele lősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!

Kedves PIXI Barátom!

A 2022-es tavaszra már régóta vártunk: vártuk, 
hogy elmúljon a tél, a hideg, végre süssön a nap és 
végre szabadabbak, sőt felszabadultak lehessünk, 
visszaálljon minden a régi kerékvágásba. Én is 
borzasztóan vártam ezt az évet, hiszen idén 10 éves 
a PIXIBOX, ami hatalmas dolog számomra. 

A régi kerékvágás talán még várat magára, hiszen 
ez a tavasz sem úgy indult, ahogy elképzeltük, 
mégis próbáljuk megtalálni a mindennapokban a 
nyugalmat és az apró örömöket. Remélem ilyen 
most számodra a tavaszi PIXIBOX is: apró öröm és 
egy kis pozitív én-idő. 

Én készülök továbbra is a PIXIBOX jubileumra, 
hogy minél hosszabban ünnepelhessünk közösen. 
Figyeld hírleveleinket, közösségi oldalainkat, 
remélem sok-sok meglepetéssel érkezhetek 
hozzád.

Sok szeretettel,

BEÁTA

URIAGE, A FRANCIA ALPOK TERMÁLVIZE

INNOVÁCIÓ
ULTRA ERŐS 
FÉNYVÉDELEM

RENDKÍVÜL ERŐS 
UVB, UVA ÉS KÉK FÉNY 
ELLENI VÉDELEM
SEJTKÁROSODÁS 
ÉS PHOTOAGING
MEGELŐZŐ HATÁSSAL

TELOMER VÉDŐ SZABADALOM 
+ URIAGE TERMÁLVÍZZEL ÁPOL

WWW.URIAGE.HU
WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE



Bőrápolás a patikából

ENGEDD BE A NAPFÉNYT!
Bizony, engedd be bátran, csak védd a bőröd! A koreai bőrápolás térnyerése óta (sőt, mi beauty 
rajongók talán régebb óta is, ugye?) mindenki tudja, hogy az UV védelem esszenciális a bőr 
korai öregedésének és a pigmentfoltok kialakulásának megelőzésében. De nemcsak az UV szűrők 
fontosak hanem az is, hogy a választott termék szuper minőségű és innovatív legyen, és lehetőleg 
bőrgyógyászok szakértelmével készüljön. Ezért érdemes a gyógyszertárban keresgélnünk.

MEGÚJULT URIAGE NAPVÉDŐK A GYÓGYSZERTÁRBÓL
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A márka zászlóshajói a fényvédők és idén nemcsak kívül, de belül is megújultak. Az in
no vá ci ó nak köszönhetően még korszerűbb és hatékonyabb védelmet nyújtanak a bő rünk
nek, nézzük hogyan!

A legfontosabb az OPTIMÁLIS FÉNYVÉDELEM: 4 ultra teljesítményű minimalista 
szűrő komplex segíti a termékeket. Nagyon széles tartományban véd a rövid és hosszú 
UVB és UVA sugarak ellen, mindezt biztonságos, jól tolerált, endokrin rendszert nem 
zavaró filterek nélkül.

BARIÉSUN SZABADALOM: Speciális filmképző védelem a bőrön. 2 polimer sza ba
dal maz ta tott kombinációja (PVP+ polyquaternium), mely segíti a filterek penetrációját 
az epidermisz felső rétegeibe. Ez tényleg fontos, hiszen javítja a termék fényvédő  
és vízálló tulajdonságát is. Az Uriage termálvíz egyedülálló ásványi anyag és nyomelem 
tartalma bizonyítottan megerősíti a bőr barriert és védi a DNSt.

TELOMERVÉDŐ SZABADALOM: A spirulina kivonat nagyon gazdag phycocyanin 
(növényi pigment) tartalma csökkenti a sejtkárosodást azáltal, hogy korlátozza az UV 
sugárzás és a kék fény okozta rövid telomerek képződését. Megelőzi a sugárzás okozta 
bőröregedést.

MEGERŐSÍTETT SEJTVÉDELEM: antioxidáns hatású Uriage termálvíz + Evitamin

DEHIDRÁCIÓ ELLEN: Az Aquasponginok fenntartják a sejten belüli hidratációt, a Po
ly de cé nek pedig csökkentik a felületi párolgást.

URIAGE  TENGER

A Bariésun család termékeinek nincsen hatása a korallzátonyok és a planktonok 
élővilágára, és ezt tudományos kutatások és vizsgálatok támasztják alá.

Uriage BARIÉDERM CICA  
CU-ZN Krém SPF50+ 40 ML

BARIÉSUN SZÍNEZETT 
ARCKRÉM SPF50+ 50 ML

BARIÉSUN Mineral 
krém SPF50+ 100 ML

BARIÉSUN 
Napozás utáni 
testápoló tej 
150 ML

BARIÉSUN Spray 
SPF30 200 ML

Uriage ROSÉLIANE CC KRÉM  
SPF50+ rosacea ellen 40 ML

Uriage TERMÁL Hidratáló  
arckrém SPF20 40 ML

Uriage EAU  
THERMALE D’URIAGE  
TERMÁLVÍZ spray  
150 ML

Uriage GYN-PHY intim 
mosakodó gél 200 ML

Bőrápolás a patikából 3
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thebodyshop.hu

10 ÉVES A THE BODY SHOP 
MAGYARORSZÁG
10 éve imádjuk töretlenül a sheát

A SHEA SZTORI
Mivel a The Body Shop egy igazi úttö-
rő márka és a DNS-ébe van kódolva 
a valódi változásért vívott harc és a 
bolygónkért való küzdés, természetesen 
az összes alapanyagot etikus forrásból 
szerzi be, ezzel segítve helyi közössége-
ket a megfelelő életszínvonal elérésé-
hez. Nincs ez másként a sheavajjal sem, 
hiszen 1994 óta Közösségi Méltányos 
Kereskedelmi programjának keretein 
belül, az Észak-Ghánai Tungteiya Nőegy-
lettől vásárolja ezt a csodás összetevőt. 
640 nő 11 különböző faluból állítja elő 
a kézműves sheavajat hagyományos, 18 
fázisú technika segítségével generációk 
óta, mely anyáról lányra száll. A tisztes-
séges bérezésnek köszönhetően ezek a 
nők független bevételre tesznek szert, és 
egyfajta  megbecsülést, bizalmat építe-
nek fel a közösségük szemében.

MIÉRT JÓ NEKED?
A sheavajnak számos jótékony hatása 
van bőrödre és hajadra egyaránt, így 
mindenképpen érdemes beépíteni 
mindennapi rutinjaidba. A sheavaj 
intenzíven tápláló tulajdonságai gazdag 
textúrájában és magas zsírtartalmában 
rejlenek. Ez az oka annak, hogy 

PIHE-PUHA KEZEK
Ha már most beleszerelmesedtél 
a sheába (vagy ha még csak ezu-
tán fogsz), a The Body Shop Sheás 
kézkrémje biztosít arról, hogy örökké 
hű társad lesz bármilyen időjárási 
viszonyok között és megígéri, hogy 
mindig bársonyosan puhává teszi 
kezeidet. Dobd be a táskádba és vidd 
magaddal bárhová az instant hidratá-
lás érdekében!

Úgy látszik ez az év a tízes szám körül 
forog, ugyanis 10. születésnapját ünnep-
li a The Body Shop is Magyarországon. 
Az elmúlt évtizedben rengeteg illatos 
újdonsággal és természet ihlette ápolóval 
rukkolt elő a közel sem átlagos márka, de 
ami örök szerelem a kezdetek óta, az a 
méltán híres és univerzális alapanyag: a 
sheavaj - mely nélkül nem jöhetett volna 
létre az ősidők óta egyik legkedveltebb 
Sheás kollekció.

a ghánai nők generációk óta használják 
arcuk, testük, hajuk és ajkaik táplálására 
és védelmére - a száraz szaharai szelek 
ellen. Alapítónk, Anita Roddick fedezte fel 
a sheavaj titkait, amikor 1992-ben először 
járt Ghánában, és találkozott azokkal az 
inspiráló nőkkel, akik kincsként tartják 
számon ezt a fantasztikus alapanyagot. 
Ha száraz bőröd vagy hajad szomjazik egy 
jó nagy adag hidratálásra, akkor ennél 
tökéletesebb megoldást keresve sem 
találnál.

TÁPLÁLD BŐRÖD ÚGY,
ahogy eddig még sosem!
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Nem szereted a több lépéses arctisztítást: micellás víz, olajos lemosó, habzó arctisztító  
és még mindig nem végeztél. Naná, hogy nincs ehhez kedved, viszont a sminket lemosni  
és a mindennapi szennyeződést eltávolítani – nincs mese – kötelező! Akkor iktassunk ki 
legalább egy lépést, miközben tökéletesen tiszta eredményt kapunk. Mutatjuk mi a megoldás.

KÉT LEGYET EGY CSAPÁSRA

ARCTISZTÍTÁS OLAJJAL

A Clinique Take The Day Off™ Makeup Remover kétfázisú smink
le mo só, amely a smink el tá vo lí tás specialistája, a márka egyik kö
zön ség ked ven ce. Rendkívül gyengéd, ugyanakkor hatékony, hiszen 
a leg makacsabb sminkkel is gyorsan megküzd. Ráadásul nem o koz 
ir ri tá ci ót, mert a Clinique innovációival és bőrgyógyászok se gít sé gé
vel lett ki fej leszt ve. 

Használata egyszerű: felrázást kö
ve tő en egy vattakorong se gí tsé gé
vel vidd fel a bőr re, majd lan gyos 
vízzel, vagy szük ség esetén habzó 
arc tisz tí tó val öblítsd le.

Szabadulj meg a szen nye ző dé 
sek  től, sminktől egy (vagy leg
fel jebb két) lépésben, hasz nálj 
olajos bázisú le mo sót!

OLAJ ÉS VÍZ

Sokan idegenkednek az olajos lemosóktól és a micellás vizet kedvelik.  
Pedig az olajos lemosók bizony – a közhiedelemmel ellentétben nemcsak a száraz 
bőrre – minden bőrtípushoz passzolnak és sok esetben még hatékonyabbak,  
sőt gyengédebbek is. Az olaj ugyanis remekül oldja fel a szennyeződéseket: 

sminket, vízálló sminket, port és zárja mindezt magába, illetve 
dolgozik az eltömődött pórusok ellen is. Szóval használd bátran, 
nem véletlen, hogy a koreai szépségápolási rutin alapja.

A Clinique márka termékeit keresd a webshopban: clinique.hu

©
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Minden eddiginél 
mélyebb 
hidratálás.

*A termék 1 hetes hassználatát követően 110 tesztalany szerint. 
**Ajánlott fogyasztói ár. 30 ml kiszerelés.

Nézz szembe a környezeti 
hatásokkal, melyek 
kiszárítják bőrödet.

99% SZERINT 
MÉLYEBBEN 
HIDRATÁLT 
BŐR.*

Emilia Clarke
A Clinique globális nagykövete.
MOISTURE SURGE™ 100H AUTO-REPLENISHING HIDRATÁLÓ. 7400 FT-TÓL**
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APIVITA LOTION HAJHULLÁS ELLEN (9 999 Ft)
hajnövekedést serkentő hatással

NATICS PEPTIDE BOOSTER  
BOTOX HATÁSÚ PEPTIDDEL (10 990 Ft)

a ráncok és a megereszkedett bőr hatékony kezeléséhez

PIXIBOX SHOP kedvencei ILLATFELHŐ

KEDVENCEK 
A MI KIS 
BOLTUNKBÓL

A PIXIBOX SHOP-ban mindent megtalálsz, amely a hajad szépítéséhez, az arcápolási 
szezonváltáshoz, vagy az általános bőrápolási rutinod kialakításodhoz szükséges.  
Nézd csak, ezek a közönségkedvencek és ne felejts szétnézni az OUTLET-ben is,  

ha szeretsz jó áron lecsapni prémium kozmetikumokra!

Számodra mit jelent a tavasz? Az biztos, hogy a válaszban a „megújulás” szerepel,  
de egy szóval szinte kifejezni sem lehet. Egy illattal viszont annál inkább!  

Találd meg az új parfümöd és mondd el vele mindenkinek, milyen a te tavaszod illata!

A megújulás illata

Pepe Jeans Coctail  
Edition for her

A piros gyümölcsök, az ananász 
és a fekete ribizli találkozása 

alkotta fejjegyek egy kifinomult 
virágcsokorban merülnek alá. 

Az illat alapjegyei a melengető 
szantálfát, a selymes pézsmát és 
a cukorfonott borostyánt zárják 
magukba. Elérhető: Rossmann 

üzletek és online
EDT 30ml - 8 850 Ft

Dsquared2 Original Wood 

A Dsquared2 vadonatúj illata összetevőiben a természet 
elemeit idézi fel. Az illatjegyekben megtalálod a Haitiból 
származó vetivert, a cédrusfa friss és aromás jegyeit és a 

gyanta illatát idéző ezüstfenyőt. Elérhető: Müller és 
Marionnaud üzletekben és a douglas.hu-n
EDP 30ml - 19 300 Ft

Adopt Cocolada

A Franciaországban 
készült Adopt illatok  
az egyetlenek, amelyek 
a francia minőséget és 
szakértelmet mindenki 
számára elérhetővé 
teszik, miközben védik 
a környezetet. Fedezd 
fel az Adopt Cocolada 
illatot, amely egy 
addiktív kókuszvíz tele 
érzékiséggel, miközben  
a bergamot és a fás 
jegyek könnyedsége 
teszi vonzóvá. Elérhető: 
DM üzletek és DM.hu
EDT 30ml - 2 990 Ft

GINZING™ INTO THE GLOW 
RAGYOGÁSFOKOZÓ SZÉRUM (8 775 Ft)

35 %-kal kedvezőbb áron!

GLAMGLOW THIRSTYMUD HYDRATING 
TREATMENT HIDRATÁLÓ MASZK (10 270 Ft)

35 %-kal kedvezőbb áron!

Women’secret Intimate Daydream

A varázslat, a fantázia és a költészet lágy érintése a levegőben.  
Az illatjegyek között megtalálod a törékeny narancsvirágot, a káprázatos 

szilvavirágot, a ragyogó mandarint, a zamatos szedret, a mindent beborító 
tonkababot és az addiktív étcsokoládét. Elérhető: DM üzletek és online 

EDP 30ml - 5 900 Ft
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MEGLEPETÉS BÁRMIKOR!
Ugye tudod, hogy nem hagyunk élmény nélkül? Nem kell várnod a limitált PIXI kiadásokra, 
hiszen a webshopban bármikor rendelhető LUCKY BOX-ot csak egyszerűen a kosaradba kell 
tenned és pár napon belül már érkezik is a kényeztető meglepetés!

Megvan az érzés, amikor melegszik az idő, végre előkerülnek a rövidebb szoknyák,  
és az ujjatlan pólók; ez pedig azonnal rá is világít a hófehér bőr problémájára.  

Milyen jó volna, ha már most napcsókolta színe lenne a lábadnak, vagy a karodnak, ugye? 
Megoldható, ráadásul pillanatok alatt és minőségi termékekkel, tökéletes kivitelben:  

itt az önbarnító ideje (előtte pedig a bőrradíré)!

A 3.990 Ftos áron kapható csomagban legalább 5 kozmetikumot találhatsz,  
az ös sze ál lí tá so kat pedig igyekszünk a legváltozatosabban készíteni, hogy minden 
ren de lé sed nél másmás kerülhessen a csomagba. Akár ajándékot keresel, akár 
magadat ké nyez tet néd, egy LUCKY BOX mindig jó ötlet! 

Megtalálod a pixibox.hu webshopban!

LUCKY BOX10

Bár a csomagok összeállítása randomizált, termékismétlődés előfordulhat.
A Collistar, a Lancaster és a St. Tropez termékeket keresd a Douglas szaküzletekben, vagy a webshopon, az itt 
megjelölt árak tájékoztató jellegű, ajánlott fogyasztói árak

NAPRAKÉSZ TESTÁPOLÁS

St. Tropez Self Tan Express Advanced 
Önbarnító Hab Testre (14 990 Ft)

Enyhétől a közepes, vagy sötét árnyalatig, gyors 
eredmény, egyenletes kopás, isteni illat.

St. Tropez Self Tan Purity  
Önbarnító Permet Arcra (10 190 Ft)

100%-ban természetes barnaság hialuronsavval 
és a pórusokat el nem tömítő összetevőkkel.

Lancaster Sun 365 Self Tanning Jelly (11 890 Ft)
Az önbarnító krém apró csillámaival azonnal ragyogóvá, 
néhány órán belül pedig aranybarnává varázsolja bőröd.

Collistar Anti-age  
Talasso Testradír (8 959 Ft)

A tengeri sók hámlasztanak és megújítják a bőrt,  
az antioxidánsok, mint a C-vitamin és Szicíliai 

citrus kivonat védelmet nyújt a bőröregedés ellen.

Collistar Önbarnító  
Varázscseppek Arcra (11 830 Ft)

Kevesebb mint egy óra alatt egészséges barna 
színt kölcsönöz az arcodnak, foltok nélkül.
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Helyi képviselet:  
Ewopharma Hungary Kft.
1021 Budapest, Budakeszi út 73/f
Tel.: +36 1 200-4650
E-mail: info@ewopharma.hu

Amennyiben kozmetikumainkkal kapcsolatosan mellékhatás 
lépne fel, kérjük, késedelem nélkül az alábbi e-mail címen jelentse 
be: pharmacovigilance@ewopharma.hu.  A dokumentum 
lezárásának dátuma: 2022.03. EWO-HU/REVALID/2022/09

VIZSGÁLJUK MEG
KÖZELEBBRŐL!

SZÁRAZ ÉS ÉLETTELEN HAJ?
Revalid® 4 lépéses hajregeneráló rendszer:

1. Erősítés a proteintartalmú samponnal

2. Ápolás a revitalizáló hajbalzsammal

3. Táplálás a regeneráló hajpakolással

4. Újraaktiválás az energizáló hajtonikkal

ADJ ÚJ ERŐT HAJADNAK!
Bármilyen évszak is jöjjön vagy menjen, valószínűleg a legtöbbünknek mindig szüksége 
van egy kis kényeztetésre, ha a hajunkról van szó. Nyáron az UV sugárzás, télen a fűtés,  
a hajszárítás, a hajformázás és még sorolhatnánk megannyi tényezőt, amely roncsolja hajunk 
állapotát. De mindig van megoldás: használj minőségi hajkozmetikumokat, és fordíts rá 
időt, meglátod, villámgyorsan látványos eredményt érhetsz el.

REVALID® : SVÁJCI SZAKÉRTELEM ÉS INNOVÁCIÓ

MENTSD MEG A SZÁRAZ, ÉLETTELEN HAJAD!

A Revalid® hajkozmetikumok Svájcban készülnek és az egészségesebb hajért fejlesztették 
ki őket. A Revalid® komplex módszert kínál a hajproblémáid megoldására, legyen szó 
akár a haj erősítéséről, táplálásáról, revitalizálásáról, a korpásodás vagy a hajhullás 
meg a ka dá lyo zá sá ról. A Revalid® teljes termékskálája egyaránt rendkívül hatékony 
és bőrgyógyászatilag igazoltan jól tolerálható, kíméletes a hajhoz és a fejbőrhöz, így 
mindennapi használatra ideális.

A Revalid® termékeket keresd a gyógyszertárakban vagy a https://ewopharma.shop/revalid webshopban, valamint  
a dm és a Rossmann hálózatokban.

Ha a haj túlzottan kiszárad, könnyebben sérül vagy törik, még akkor is, ha a hajgyökerek 
egészségesek és aktívak. A Revalid® hajregeneráló rendszer azonnali segítséget nyújt  
a száraz haj tüneteire és megelőzi annak további károsodását. A sampon, a hajbalzsam, 
a hajpakolás és a tonik együttesen segítenek a száraz, élettelen haj regenerálásában. 
Különleges formulái javítják a haj szerkezetét, rugalmasságát és kezelhetőségét, egészséges 
megjelenést és ragyogó fényt biztosítva a hajnak.




