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PIXIMAGAZIN

Tavasz: új és friss
RAGYOGÓ SZEMEK
Viszlát fáradt, fakó szemkörnyék! Mutatjuk a trükköket.

NEM CSODA, DE CSODÁS!
A C-vitamin igazi társ a tavaszi
bőrmegújításban, próbáld ki!

MÉG VAN IDŐ NYÁRIG
Szabadulj meg a narancsbőrtől a bikiniszezon kezdetéig!

MEGTALÁLJUK
A SZÁMODRA IDEÁLIS
SZÉPSÉGÁPOLÁSI TERMÉKET!

Kattints az új pixibeauty.hu weboldalra és nézd meg,
melyik kozmetikum passzol hozzád leginkább.
Mondd el véleményed, vagy olvasd másokét. Próbáld ki!

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Nem is tudom miért, de a mostani tavaszt nagyonnagyon vártam már. Még ha az időjárás nem is
mindig mutatja az új évszakra jellemző arcát én akkor
is örülök, hogy végre hivatalosan is itt a tavasz!
Ilyenkor már rá sem bírok nézni a téli holmijaimra,
de a bőröm is jelez, hogy ideje új ápolókra váltani.
Nos, a mostani PIXIBOX-ban sok épp a tavaszi
megújuláshoz, bőrápoláshoz passzoló termékeket
találtok. A C-vitamin tartalmú IMAGE kozmetikum
az egyik kedvencem, hiszen mi másra lenne szüksége
a bőrömnek ilyenkor, mint egy jó adat felfrissülésre,
arra a bizonyos élénkítésre. Mivel rendszeresen futok
és bevallom már használom is egy ideje a GUAM
termékeit, azt gondolom, ez így már bőven segítségemre lesz a narancsbőr csökkentésében a fürdőruhaszezon beálltáig. Próbáljátok ki, én csupa jókat
mondhatok róluk.
Szóval, tavaszra fel! Élvezzétek az első napsugarakat,
a PIXIBOX-hoz pedig jó bontogatást, felfedezést
Nektek.
Sok szeretettel,
PIXI-BEA

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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TESTÁPOLÁS

MÉGHOGY A NARANCSBŐR
ELLEN NEM LEHET
HARCOLNI?
Sokan legyintenek, ha a narancsbőr elleni készítményekről hallanak. Pedig van megoldás, de kétségtelen, hogy tenni kell érte! Egy kis életmódváltás és egy igazán jó készítmény
meghozza a hatást. Ehhez is érdemes specialistától választani: végre nálunk is kapható
a narancsbőr elleni harc prémium hadviselője, a GUAM!

5 GYORS TIPP A NARANCSBŐR ELLEN

Mozogj!
A sport az anyagcsere felgyorsításához elengedhetetlen,
de nem csak formál és egészségesebb leszel, hanem a méreganyagok távozását is elősegíti.
Étkezz helyesen!
Sok zöldség és gyümölcs fogyasztása, a finomított cukor
és fehérliszt elhagyása, kevesebb kávé.
Hidratálj!
A bőröd tetőtől talpig meghálálja, ha vizet iszol, feszes
és rugalmas lesz tőle.
Használj narancsbőr elleni készítményeket!
Meglátod, simább lesz a bőröd, hiszen
speciális összetevőik célzottan hatnak
a zsírszövetekre. Tényleg!
Radírozz!
Egy jó bőrradírral átmasszírozhatod bőröd, előkészíted
a krém jobb felszívódását és
serkented a vérkeringést.

TESTÁPOLÁS

MIÉRT A GUAM? MERT IGAZI SPECIALISTA!

Előbb a francia partokról, majd egy kis olasz gyárból indult világkörüli hódító útjára
a GUAM algás iszap. A mai napig egy kis, családias hangulatú manufaktúrában állítják
elő, Olaszországban. Mára az alga nélkülözhetetlen és összehasonlíthatatlan tulajdonságait világszerte ismerik és elismerik, így lett a GUAM a nemzetközi kozmetikai piac
egyik legfontosabb narancsbőr elleni bőrápoló márkája.
Termékeik közt nemcsak narancsbőr elleni készítményeket, de különféle bőrápolókat
is találsz, melyek az alga jótékony hatását használják fel ahhoz, hogy bőröd gyönyörűvé
varázsolják. Sőt, ez nem minden!
A GUAM termékeket keressétek webshopjukban: https://guamweb.hu

GUAM ALGÁS RUHÁZAT

A fejlesztéseik és innovációik révén különleges sportoláskor, de akár a mindennapokon is viselhető algás
textiliákat is létrehoztak, választhatsz például leggingset
alakformáló, masszírozó változatokból. Különlegességük, hogy a szövetek közé tengeri alga kivonatos
mikrokapszulákat juttattak, így viselés közben a narancsbőr leküzdésében is segítenek.
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arcápolás

TAVASZI
BŐRFRISSÍTÉS
Új évszak, ideje újragondolni a bőrápoló rutinunkat. A tél során
fakó, fáradt bőrt is fel kell ébreszteni, és felkészülni az első napsugarakra. Lássuk, mivel is kezdjük! A C-vitamin tökéletes megoldás
lehet, hiszen talán a legjobb bőrélénkítő összetevő. Megújulásra fel!

A C-VITAMIN ÉS A BŐRÖD

SZERETIK EGYMÁST!

Igazi bőrápoló nagyágyú. Mondhatni elengedhetetlen, hogy beépítsd a bőrápolási rutinodba azt a készítményt, mely jó minőségű C-vitamin összetevőben
bővelkedik. Öregedésgátló, antioxidánsként védi bőröd (biztos próbáltad már:
az almára citromot csepegtetsz és nem barnul meg, nos íme egy C-vitamin
„varázslat”), segíti a kollagéntermelést, segít eltüntetni a fakóságot, visszaadja
bőröd ragyogását és a pigmentfoltok halványításában is szerepe van.

arcápolás

IMAGE SKINCARE HYDRATING
ANTI-AGING SERUM
A valamennyi bőrtípushoz illő hidratáló szérum
a zsírban oldódó C-vitamin új technológiáját rejti.
A lehető legnagyobb bioelérhetőséget nyújtja. Azonnal enyhíti a környezeti elemek által károsított bőr
látható jeleit. A- és E-vitamin és erős antioxidánsok
táplálnak az egészséges, fiatalos ragyogásért. Megfiatalítja a száraz, fáradt bőrt, minimalizálja és elsimítja
a stressz és a fáradtság látható jeleit. Harcol a szabad
gyökök ellen, és megelőzi az aknés bőr kiszáradását.
A PROFESSZIONÁLIS PRÉMIUM
MÁRKÁKBAN MEGBÍZHATSZ
Vannak kulcskozmetikumok a polcainkon, melyek
esetében bizony nem mindegy, hogy mit választunk.
Sok esetben jó, ha prémium márka mellett döntesz.
Egy jó szérumba például érdemes befektetni,
az IMAGE SKINCARE termékei ilyenek. Bátran
rájuk bízhatod magad, hiszen az Egyesült Államokból indult márka is rendkívül nagy népszerűségnek
örvend a kozmetikusok és sztárok körében.

Az IMAGE SKINCARE speciális kezeléseket
keresd a szerződött kozmetikákban, az otthon
is használható termékeket pedig megtalálod
a Royal Clinics Orvos-esztétikai központban
(1054 Budapest, Alkotmány u. 18. II/2.)
és a https://www.imageskincare.hu webshopban.
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smink

MŰVÉSZEK KÉSZÍTETTÉK,
MŰVÉSZEKNEK...
ÉS NEKÜNK!
Vannak ikonikus márkák és vannak ikonikus termékek, és az biztos, hogy ezekre renge
tegen esküsznek. Ilyen a Smashbox is, melyet Max Factor sminkmester unokái hoztak létre.
Művészek, akik nem csak gyönyörűvé varázsolnak, de kreatívak és segítik más művészek
munkáját is, hogy közösen alkotva igazán különleges dolgokat hozzanak létre.
A legendás Smashbox Studios LA-ben minden Smashbox kozmetikum éles bevetésen
is bizonyít. Emlékszel egy gyönyörű magazin- vagy lemezborítóra? Lehetséges, hogy
ezeket a fényképeket ők készítették, a Smashbox vezető fotósai, sminkesei. Művészek
és hírességek érkeznek hozzájuk minden nap, hogy olyan képeket hozzanak létre,
melyekre mindig emlékezni fogsz. Sminkjeik segítségével képeiken ezt szeretnék elérni.

smink

A Smashbox története röviden
1990 – Dean és Davis Factor, a hollywoodi legendás sminkmester, Max Factor unokái
létrehozták a Smashbox Stúdiót azért, hogy világhírű fotósok a zene, divat világából
maradandót alkothassanak.
1996 – megalakult a Smashbox Cosmetics. „Azt szerettük volna, ha a sminkjeink
ugyanazokra a problémákra találnak megoldást otthon, mint itt, a kamerák mögött.”
2000 – bemutatták az ikonikus Smashbox Photo Finish Foundation Primert. Az új formula lehetővé tette, hogy tartósságával minimalizálja a fotózás közbeni smink igazítások
idejét. Így a fotózás szinte megállás nélkül folyhat, kisebb-nagyobb megszakítások nélkül.
2003 – az első Los Angeles-i Fashion Week a Smashbox stúdióban került megrendezésre. A rendezvényen Anna Wintour, Charlize Theron, Katie Holmes és rengeteg vezető
médiaszemélyiség is jelen volt.
A CÉL JUK UGYANAZ A FORGATÁSON, MINT NEKED AZ OT THONODBAN:

NÉZZ JÓL KI ÉS ÉREZD JÓL MAGAD!
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PIXITIPP

ALAPOZD MEG ÉJSZAKA A
REGGELI ÜDE TEKINTETED!
Ó, ki ne küzdene a fáradt reggeleken azzal, hogy frissnek és üdének tűnjön a tekintete?
Bizony, ezen dolgozni kell és még a tavaszi fáradtság is hátráltat minket. Két dologra biztosan
szükséged van, hogy megkönnyítsd a dolgod: egy remek szemkörnyékápolóra és egy korrektorra.
ÚJ FELFEDEZÉS: A KÉK FÉNY ÉJSZAKA ÉS A BŐR SEJTSZINTŰ
BIOLÓGIAI ÓRÁJÁNAK DESZINKRONIZÁLÁSA

A bőr biológiai órájához fűződő kutatások élvonalán, az Estée Lauder folyamatosan keresi
azokat a tényezőket, amelyek kizökkenthetik
a bőrt a biológiai ciklusából, mint ahogy azt az
esti, szintetikus kék fény is teszi. Este, a szintetikus kék fénynek való kitettség azt mutathatja bőrünknek, hogy még mindig nappal van,
és ébren kell maradnia. A kék fénynek való kitettség nagyban csökkenti a bőr természetes éjszakai regenerálódó folyamatainak hatékonyságát.
Ez pedig a bőr idő előtti öregedését okozhatja.

PIXITIPP

Az Estée Lauder kifejlesztette az ÚJ Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex
Synchronized Recovery-t, kifejezetten a sérülékeny szemkörnyék ápolására, amely közel
40%-kal vékonyabb az arcbőrnél, ebből fakadóan érzékenyebb a külső behatásokra is,
így az öregedés jelei is sokkal hamarabb láthatóak ezen a területen.
REGENERÁL: exkluzív, szabadalmaztatott ChronoluxCB™ technológiája támogatja
a bőr természetes regenerálódó folyamatait, amelyeket a kék fénynek való kitettség deszinkronizálhat.
DERÍT: új, 10x koncentráltabb regeneráló technológia. Egy erőteljes élesztő kivonat segít
harcolni a szem alatti karikák ellen. Koncentrált, három féle alga kivonatból álló gyulladáscsökkentő összetevői növelik a sérülékeny szemkörnyék folyamatos komfortérzetét.
MEGELŐZ: a levegőben található szennyeződésekkel szemben óvó technológia hatékony antioxidánsokkal, mint például az E-vitamin, óvja a szemkörnyéket a levegőben
található szennyeződésekkel, az UV sugarakkal és a kék fénnyel szemben.
Makulátlan bőr akár 15 órán át. Tartós,
nem ül bele a ráncokba, Nem hagy nyomot
a ruhákon, és nem kenődik el, ha napközben
az arcodhoz érsz. Közepes, építhető fedést
biztosít. Végeredmény: ragyogó, természetes bőrfelszín. Ásványi anyagokban és bőrápoló összetevőkben gazdag formula, mely
könnyűvé teszi a felvitelét is. Olajmentes.
Víz, izzadás és nedvességálló.
HA MINDENT MEGTET TÉL AZÉRT, HOGY SZEMKÖRNYÉKED
ÉJSZAK A FELTÖLTŐDJÖN, A KEVÉS ALVÁSRÓL
MÉG MINDIG ÁRULKODHAT EZ A TERÜLET,
ÍGY EGY JÓ KORREKTOR ELENGEDHETETLEN.

EXKLUZÍV PIXIBOX VÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNY

a www.esteelauder.hu webshopban csak Neked! Vásárolj 2019. március 21.
és 2019. június 30. között az Estée Lauder webshopjában 20% KEDVEZMÉNNYEL*. A vásárlás során használd a pixi20 kuponkódot.

* Az ajánlat más kedvezménnyel nem összevonható, és az Advanced Night Repair Synchronized Recovery
Complex II szérumra, az Aerin termékekre, valamint a Re-Nutriv termékekre és szettekre nem vehető igénybe.

9

10

PURE BY PIXIBOX
Nézzük, mi volt a februári PURE by PIXIBOX-ban! Valóban remek
kozmetikumokat próbálhattak ki, akik lecsaptak erre a kiadásra.
Ha kedvet kaptál, májusban kipróbálhatod.

Neobio Regeneráló
Sampon fénytelen hajra

Gyengéden tisztít, ápol, véd és javítja a fénytelen és igénybevett haj állapotát. A bio aloe
vera és az ápoló betain új fényt és selymességet
kölcsönöznek a hajnak.

Annabelle Minerals Pretty Matt matt hatású ásványi púder

A Pretty Matt ásványi púder szatén fényének köszönhetően elegáns matt hatást biztosít.
Tökéletes választás zsírosodásra hajlamos bőrtípusra. A természetes összetevőknek köszönhetően
antiallergén tulajdonságú és nem irritálja a bőrt. A márka többféle sminkterméke kapható a
https://www.eshopannabelle.com/hu/ webshopban.
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Himalaya Herbals Gentle Soothing Toner –
alkoholmentes gyengéd nyugtató tonik

Gyengéden és természetes hatóanyagokkal távolítja el a szennyeződéseket, előkészíti
a bőrödet, hogy a krémed hatékonyabban dolgozhasson az arcodon. Természetes
összetevőinek köszönhetően nem szárítja ki még az erre hajlamos bőrt sem.

Kneipp Kényeztető Fürdőgyöngy
Érezd magad csodálatosan a bazsarózsa és pálmarózsa
kivonatnak köszönhetően, melyek elvarázsolják érzékeid.
A természetes illóolajokkal készült édes, virágos illat
gyengéden körülöleli és szeretetet áraszt.

YOGI TEA® Breathe Deep: mély lélegzetet

Biotermék, ajurvédikus gyógynövény- és fűszerkeverék. Nem tartalmaz koffeint.
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KULTIKUS

AZ ÚJ EAU DE TOILETTE NŐKNEK

Szabad. Felemelő. Nőies. Modern. Optimista. Erővel és magabiztossággal vértez fel.

A VALÓDI OPTIMIZMUS ILLATA…
NŐK. A kifejezés nem egy, hanem több
emberre utal. Önálló egyének csoportjára, ahol
mindenkinek megvan a saját hangja és a saját
egyénisége. A CALVIN KLEIN #IAMWOMEN
kampányának inspirációját ez a rendkívül
sokoldalú identitás adta.
A CALVIN KLEIN WOMEN szellemiséget
két olyan nő képviseli, akik a mai világban
tökéletes példaképként szolgálhatnak a nők
számára: Lupita Nyong’O és Saoirse Ronan.
Mindketten világszerte elismertek egyedülálló
tehetségük, kreativitásuk és karakterük erejének
köszönhetően.
A CALVIN KLEIN WOMEN Eau de Toilette egy vidám,
könnyed, mégis magabiztosságot árasztó illat.
A csábító fás, meleg és érzéki jegyek egy
páratlanul
különleges,
optimizmust
és
magabiztosságot árasztó illatkompozícióban
egyesülnek, amit olyan különleges összetevők
tesznek tökéletessé, mint például a citrom,
rózsabors, fehér bazsarózsa és a cédrusfa.

Ennek a családnak a második tagjaként
jelent meg a sugárzó, optimizmust árasztó
CALVIN KLEIN WOMEN Eau de Toilette,
amely
az
eredeti
CALVIN
KLEIN
WOMEN újraértelmezése.
Az
illatüvegen
ismét
visszaköszön
az
ikonikus szem motívum, ami az egyéni
és a kollektív női nézőpontok jelképe.
A nők egymás szemébe nézve, egyetlen
szempillantás alatt képesek megérteni egymást.
A valódi műalkotással díszített áttetsző üveg
egy megújult, pasztell sárga színben pompázó
folyadékot rejt magába. Ez a színkombináció
köszön vissza a külső csomagoláson is.

ÁPRILISBAN PIXIBAG!
Következő kiadásunk a drogériás márkák kedvelőinek
szól majd, figyelj bennünket áprilisban is!
www.pixibox.hu/pixibag

AZ ÚJ EAU DE TOILETTE NŐKNEK

