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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Talán benneteket is elragadott már a karácsonyi 
készülődés izgalma, égnek a finom illatgyertyák,  
és minden az ajándékozás körül pezseg. mi már 
nagyon várjuk ezt az ünnepet, mert be kell vallanunk, 
imádjuk mindazt, amit a karácsony jelent, nem 
beszélve a sok finomságról, és persze a MEGLEPE-
TÉSEK élményéről, amiben talán mondhatjuk:  
a PIXI igazi szakértő. 

mint látjátok, ez a kiadás különleges, hiszen a JOY 
magazinnal közösen állítottuk össze Nektek, benne 
csupa olyan termékkel, amelyek – reméljük – haszno-
sak a téli időszakra.

A magazinban ismét igyekeztünk tippeket adni 
Nektek mi és két ismert blogger, fogadjátok szeretet-
tel az ő írásaikat is.

Idén már nem lesz új PIXI, így engedjétek meg,  
hogy sok szeretettel búcsúzzunk most Tőletek erre  
az évre. Azonban a 2015-ös évben is várunk bennete-
ket újdonságokkal, és még sok-sok meglepetéssel, 
ahogy azt eddig megszokhattátok... sőt... de legyen  
ez is a további meglepetés része!

boldog, békés karácsonyt és sikeres új évet kíván 
Nektek a PIXI Csapat!

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: Regős Adrienn • Horváth és Társa Bt., PIXIBOX minden jog fenntartva!
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A decemberi PIXIBOX-okba a Bielenda 
skin clinic professional hidroplasztikus 
arcmaszkjait rejtettük 3 féle változatban. 
Használatuk annyira egyszerű, hogy a masz-
kokkal eddig nehezen barátkozókat is gyor-
san meggyőzik.

Az anatómiailag rugalmas formájának kö-
szönhetően pillanatok alatt arcra illeszthető 
textilpapír alapú arcmaszk, melyet egy in-
tenzív és hatékony szérum itat át. 10-15 perc 
alatt fejti ki hatását, lehúzása után elegendő 
egy tonikos áttörlés és már indulhatsz is. 
rendszeres használatával kiegészítheted a 
napi arcápolási rutinod és megelőzheted 
a bőrproblémákat, illetve csökkentheted 
annak már látható jeleit is. A három féle 
maszk: bőrtökéletesítő, bőrfiatalító és aktív 
hidratáló változatban érhető el.

Fel a maszkokkal… nem csak síeléshez!

Heti egy maszk a gyönyörű arcbőrért

Íme négy érv, hogy miért is érdemes arcmasz-
kokat használni:

1 Heti egy hidratáló maszk olyan  
a bőrödnek, akár egy személyre szabott 

miniwellness. Egy igazi vitaminbomba,  
aminek jutalma garantált pihe-puha,  
élettel teli, hidratált arcbőr.

2 A napi gyors arctisztítási rutinok során 
nem feltétlen tudunk minden problé-

mára megoldást találni. A maszkok egy-egy 

speciális igényt elégítenek ki sokkal koncent-
ráltabban, így célzottan kezelheted bőröd  
az aktuális igényeid szerint.

3 Érdemes a maszkok használata előtt egy 
alaposabb arctisztítást, esetleg radírozást 

is végezni, hogy a maszk jótékony hatóanya-
gai könnyedén bejuthassanak bőrödbe.

4 Ha rendszeresen használsz heti egyszer 
egy jó minőségű arcmaszkot, bőröd egy 

egyenletesebb, tiszta bőrképpel jutalmaz majd.

Most pedig, ismét egy népszerű blogger, Regős Adrienn az Enntrance 
blog szerzőjének tippjeit olvashatjátok. Látogassatok el blogjára is, ahol 
igazi különlegességekkel is találkozhattok, gyönyörű, hangulatos képekkel 
illusztrálva: http://enntrance.blog.hu

OTTHONI ARCÁPOLÁSI RUTIN
A MEZOTERÁPIÁBÓL IS ISMERT HATÓANYAGOKKAL

A tél beköszöntével biztosan Te is szembesülsz a kisebb-nagyobb bőrhibákkal.
A nyár óta lekopott finom, napbarnította bőrszín hiánya, a sapkától irritált homlok, a 
szeles, hideg időben kiszáradó orcák mind-mind keserves perceket szerezhetnek 
neked a tükör előtt. Így azért, hogy minden reggel mosolyogva nézhess tükörbe,
ideje ellátogatnod kozmetikusodhoz, otthonra pedig olyan terméksort választani, 
amely professzionális kozmetikai hatóanyagokkal a hétköznapokban is bizonyít. 
Ilyen a Bielenda Skin Clinic Professional SUPER POWER MEZO termékcsalád-
ja is, amely a mezoterápiából ismert kiváló receptúrákat zárta tégelybe, kíméletes, 
növényi megoldásokkal kombinálva mindenféle bőrtípusra.

Az aktív hidratáló program hatékonyan támogatja a bőr saját védekező
rendszerét és segít az egészségének megőrzésében.

kedvenc
  krémem.hu

A mattító, korrigáló, faggyútermelést szabályzó és pigmentfoltokat
halványító összetevőkben gazdag program, a kombinált, problémás 

és hiperpigmentált bőr problémáira jelent megoldást.

Az aktív bőrfiatalító program intenzív tápláló hatóanyag kombinációval
gazdagított, mely a szárazabb, érettebb bőrűek számára lett kifejlesztve.
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Nektek is gondot okoz a téli bőrápolás? Mi már az ősz végével éreztük, hogy azonnali megoldásokra van szükség, 
hiszen rendszeressé vált a bőr kiszáradása. A hideg időben bizony húzódik, fakóvá, vízhiányossá válik és érezhetően 
valami pluszra vágyik... nincs mese, érdemes lesz gyorsan megkeresni a legjobb téli ápolókat.

pihe–puha bőr, ha esik, ha Fúj!

aHaVa Ásványi kézkrém
Osmoter™-rel, az AHAVA egyedülálló Holt-tengeri kivonatával dúsított, ásvá-
nyokban gazdag kézkrém, mely képes még az erősen kiszáradt bőrt is regenerálni.
Fogyasztói ár: 5.490 Ft (100 ml)

nuXe Huile Prodigieuse® – Többfunkciós száraz olaj arcra, testre és hajra
1991-es megjelenése óta az Huile Prodigieuse® olaj valódi legendává vált. Textúrájának  
köszönhetően azonnal beszívódik. 6 értékes növényi olajat (borágó-, orbáncfű-, kamé-
lia-, édes mandula-, mogyoró- és makadám olaj) és E vitamint tartalmaz, ezek biztosítják  
a hosszantartó puhaságot. • Fogyasztói ár: 3.899 Ft (50 ml)

cLarIns HydraQuench Hidratáló krém
Könnyed, komfortérzetet biztosító textúra, ami gyorsan felszívódik és azonnali 
kellemes közérzetet, illetve tartós hidratálást biztosít. Páratlan ragyogást ad az arcbőrnek. 
Fogyasztói ár: 12.200 Ft (50 ml)

aHaVa Holt – Tengeri Osmoter koncentrátum 
Különleges szérum, mely visszaállítja a bőr optimális hidratált állapotát, eredeti  
ragyogását. Háromszoros koncentrációban tartalmazza az AHAVA szabadalmaztatott, 
egyedülálló, bőrfiatalító kulcs-hatóanyagát, az Osmotert.
Fogyasztói ár: 15.590 Ft (30 ml)

Mindent a kéznek!

Mi nagyon megszerettük az AHAVA kézápolóját! Fantasztikus illata van, és hasz-
nálata után pár másodperc múlva már üthetjük is újra a billentyűzetet az irodában.

A szérum télen is nagyon fontos, hiszen lényeges kiegészítője a téli arcápolási rutin-
nak. A Holt-tengeri ásványok rengeteg tápanyaggal látják el bőrünket.

egy Mindentudó olaj nélkülözhetetlen!

a jolly-joker hidratáló kréM

Merülj el a holt-tenger ásványaiban!



bőrápolás

A tél a bőrünk legnagyobb próbatétele. Kíván-
csi vagy, hogyan készülhetsz fel a hideg és szeles 
időre? A hidratálás az egyik legfontosabb gondos-
kodás. Ezért, hogy bőrödnek megadjunk minden 
esélyt, megérkezett Hozzád Franciaországból,  
a dermokozmetikumok hazájából az URIAGE ter-
mékcsalád. 

Az Alpok lábánál található 2000 éves forrás, melyet 
a bőrgyógyászok/szakemberek csak a bőr vizének 
szoktak emlegetni, minden URIAGE bőrápoló ter-
mék alapja. Ez a kizárólag patikában kapható újdon-
ság újjávarázsolja a hidegnek kiszolgáltatott bőrödet. 
Összetételének köszönhetően beépül a bőr sejtjeibe 
és segít megőrizni annak egészséges ragyogását.

legyen a karácsony a bőröd

urIage IsoFILL intenzív ráncfeltöltő szérum
Ránctalanító szérum tökéletes összhangban a bőr fiziológiájával.  
ISO-3R szabadalmaztatott komplex tartalmának köszönhetően fokoz-
za a bőr hyaluronsav- és kollagén termelését, megóvja annak természe-
tes hyarulonsav készletét és serkenti a sejtek szabadgyökfogó képességét. 
Feltölti, korrigálja a ráncokat, védi a bőr fiatalságát. Normál/kombinált 
bőr esetén önmagában, száraz bőrnél krém alá javasolt a használata. 
Parabénmentes, hipoallergén termék Uriage termálvízzel.

urIage créme Lavante krém-tusfürdő
Termálvíz alapú, különleges textúrájú, koncentrált krém-tusfürdő 1/3 rész 
lipidpótló tápláló tejjel és shorea vajjal az egész család számára. Egyszer-
re nyújt szappanmentes kímélő tisztítást és intenzív táplálást, hidratálást. 
Használatával a bőr minden fürdés után hosszan megőrzi természetes 
komfortérzetét és puhaságát, feszülés érzete nélkül.  Paraben- és színezék-
mentes, hipoallergén. Fiziológiás Ph.

büszkén muTaTjuk be nekTek
az uriage márkáT a pixibox-ban 
TalálhaTó 2 Termékkel:

mi, pixi
lányok

ünnepe!
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könnyed glamour
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Az új OSiS+ Glamination kollekcióval a Schwarzkopf Professional el-
sőként hozott létre egy olyan termékcsaládot, mely laza, kissé hanyag 
megjelenést kölcsönöz. Az undone stílus jegyei közé tartozik a ter-
mészetes megjelenés, a kócos hullámok, a lezser kontyok és copfok.

A szortiment rabul ejtő, nőies illatával, olyan hajformázókat kínál 
fodrászoknak és a vendégeknek, mellyel könnyen létrehozhatjuk  
a szezon elegáns undone glamour megjelenését. A könnyű formulák 
használata, lenyűgözően fényessé varázsolja a frizurádat, mialatt  
rugalmas tartást biztosít, anélkül, hogy elnehezítené a hajat.

OSiS+ GlAminATiOn STrOnG GlOSSy HOldSPrAy

Elbűvölő fény és bársonyosan puha haj: A Strong Glossy Holdspray 
erős tartást ad, hogy bármely stílust könnyedén rögzíthesd, anélkül, 
hogy a haj elnehezülne. Könnyen fésülhető, formamegtartó teljesít-
mény, csillogó fény jellemzi az OSiS+ Glamination titkát.
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VÉgre nÁLunk Is kaPHatÓ a nuXe mIceLLÁs tIsZtÍtÓ VÍZ
Valódi felüdülés a fáradt szemeknek! Nyugtatja a bőrt, eltávolítja a sminket és a szeny-
nyeződéseket. A damaszkuszi rózsavíz és az allantoin nyugtatja, puhítja a bőrt, növé-
nyi glicerin tartalma és a hyaluronsav hidratál. Parabénmentes - minden bőrtípusra!

Smink

a vörös rúzsodhoz egy éjFekeTe spirál is dukál. 
ha kiFejezeTTen érzékeny a szemed, nehezen 
Tolerálja a szemFesTékeT, akkor van megoldás, 
végre iTT egy újdonság!

FonTos a szép, hibáTlan arcbőr, 
amiT nem csak alapozóval Tudsz 
TökéleTesíTeni, sőT!

pixi
lányok

Ebben a szürke évszakban, amikor a város szinte csak fekete-fehér és minden sötét színű rajtunk is,  
nem csupán unalmas, de lehangoló is lehet a monokróm. Tény, hogy ilyenkor praktikusak is ezek  
a színek, de fontos, hogy sminkkel mindezt ellensúlyozni tudjuk. Itt az idő előkapni a kedvenc vörös 
rúzsunkat és egy fekete szempillaspirált. Mi kell még? Garantáltan minden szem rád tapad majd!

A La Roche-Posay megalkotta a ROSALIAC termékcsalád legújabb tagját a CC 
krémet, mely kifejezetten a kipirosodásra hajlamos érzékeny arcbőrre lett kifej-
lesztve. Korrigálja és elfedi a kipirosodásra hajlamos arcbőr tüneteit.

Coverage (fedés) – A különleges pigmentkeveréknek köszönhetően hatékonyan  
és tartósan fedi el a kipirosodott területeket. Correction (korrekció) – A szabadal-
mazott, természetes Ambophenol kivonat semlegesíti a pirosságot.

Végre hozzánk is megérkezett a hiánypótló La Roche-Posay Respectissime 
Extension hosszabbító szempillaspirál a látványosabb, szebb tekintetért. Kíméletes, 
de hatékony formulája tiszteletben tartja az érzékeny szeműek és a kontaktlencsét 
viselők igényeit. Illatanyag-mentes.
Most korlátozott ideig, kizárólag ajándékszettben kapható, amíg a készlet tart!

ésvörös FekeTe
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csak azT Tedd a bőrödre 
amiT meg is ennél!

coconutoil cosmetics Lipbalm

A Coconutoil Cosmetics LipBalm készítménye ter-
mészetes összetevőkből előállított ajakápoló balzsam, 

mely túlnyomó részt kókuszolajat (70%), továbbá méhvi-
aszt, kakaóvajat, pálmaolajat, csekély mennyiségben steviát, 

E-vitamint, ezeken túl pedig természetes eredetű illatanyagot tartalmaz.

„Ázsiai utazásaink során ismerkedtünk meg a kókuszolajjal. A kókuszolajban rejlő sok jót minél több 
emberhez szeretnénk eljuttatni. Ezért is fejlesztettünk olyan kozmetikai termékeket, melyek alapja  
az »élet fájának« gyümölcse, a kókuszolaj, amelyet mi közvetlenül a Fülöp szigeteki organikus ültetvé-
nyekről szerzünk be. Hiszünk a változásban, hiszünk a természetességben, hiszünk abban, hogy sokan 
vagytok, akik egészségetek megőrzése érdekében egy kiegyensúlyozott és boldog élet reményében tenni 
akartok valamit. Vannak kis lépések és vannak nagyobbak. De az útra rálépni elengedhetetlen.”

A COCONUT COSMETICS Alapítói

A sminkelés fontos része az azt megelőző gondos bőrápolás. Ha már kiválasztottad a kedvenc 
vörös rúzsod, muszáj, hogy szépen hidratált ajkakra vidd fel, így érhetsz el tökéletes ered-
ményt. Örömmel mutatunk be nektek egy vadiúj márkát, a CoconutOil Cosmeticset, melynek 
missziója:

Ébredj az egészségedre és használj olyan deót, ami-
vel nem gátolod szervezeted természetes méregtelenítő  
folyamatait, miközben nincsen kellemetlen szagod és 
nem mérgezed magad olyan anyagokkal, melyek károsak 
lehetnek. A Coconutoil Cosmetics deo roll On készít-
ménye természetes összetevőkből előállított, folyékony 
dezodoráló készítmény.

A CoconutOil Cosmetics termékeiről, hitvallásukról 
és a kókusz jótékony hatásairól olvass többet a http://
coconutoilcosmetics.com oldalon, és keresd az egyik alapí-
tó, Ilkó Péter életmód blogját: http://makeeathappen.com

a coconutoil cosmetics másik szuper terméke egyedülálló:  
egy fantasztikusan ápoló, káros anyagoktól mentes deo család.
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AZ ÚJ  ILLAT NŐKNEK. FŐSZEREPBEN GWYNETH PALTROW.
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Karácsonykor sokszor kerül parfüm a kívánságlistákra. Ha magunkat szeretnénk meglepni 
egy illattal, egyszerű a dolgunk, ha azonban bárki másnak parfümöt szánunk ajándékba,  
érdemes óvatosnak lenni. Puhatolózzatok ügyesen, de most ismerjétek meg a mi kedvenceinket.

Egy ajándék illata...

50 ml: 17 490 Ft

50 ml: 20 990 Ft

50 ml: 23 900 Ft

boss bottLeD

magába zárva egy férfi személyes küldetését a siker  
iránt, egy évtized alatt a bOSS bottled egy klasszikus  
illattá vált, mialatt mindvégig modern és jelentős maradt 
a mai kor sikeres és ambíciózus férfiúja számára is.

guccI made to measure

A Gucci Made to Measure illat az ikonikus 
Gucci Premiére női parfüm férfi párja. 
A Premiére hősnőt körülveszi az egyedi 
tervezésű ruhája és illata, akárcsak tökéletes 
párját a made to measure öltöny és illat.  
Ő egy ínyenc, akinek minden mozdulatából 
tisztán látszik,  
hogy páratlan  
benyomást  
akar kelteni.

guccI PremIÉre

A Gucci Première Eau de Toilette egy köny-
nyedebb, lágyabb kreáció, mely a minden - 
napok sikerét ünnepli. A pezsgő narancsvirág  
és a könnyed citrus olaj kombinációja azt az 
érzést sugallja, mintha kitöltenél egy behűtött 
minő ségi pezsgőt egy elegáns, karcsú pohárba.

boss ma VIe  
Pour Femme 

A MA VIE Pour Femme illatot  
a szabadszellemű nő ihlette; 
miközben a naplementében sétál 
haza, érzi, ahogy a nap süti a bőrét. 
ezek azok a pillanatok, amikor 
igazán értékeljük életünket, ahogy  
a BOSS MA VIE Pour Femme nő  

a legelbűvölőbb, 
ragyogó nő i es  - 
sé get és maga-
biztosságot 
sugároz.

Jimmy choo FLasH 

A FLASH egy fehér virágos illat, 
pezsdítő és érzéki. A parfüm 

alkotója, szerint: „A FLASH-t  
a magabiztos, városi Jimmy Choo nő 
számára alkottam meg. Ez a nő szexi, 

lázadó és kifinomult. Elképzeltem, 
hogyan kopognak végig a tűsarkai 

London és Párizs utcáin.”

60 ml: 21 630 Ft

50 ml: 21 990 Ft
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AJÁNDÉKOZZ 
ÉLMÉNYT 
KARÁCSONYRA!
Tegyél olyan meglepetést 
a fa alá, amelynek 
egész évben örülni lehet! 
Jelezd egy különleges 
kártyával, hogy 
a megajándékozott 
2015-ben minden 
hónapban kézhez 
fog ja kapni 
kedvenc 
magazinját.

WWW.ELOFIZETESEM.HU/PIXIBOX
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Dolce&gabbana Dolce

Tartalma: 50 ml EdP és 100 ml test-

ápoló • Fogyasztói ár: 26.700 Ft

PIXI KARÁCSONY

Ha téged már meggyőztek a PIXIBOX-ban kipróbált márkák, miért ne lepnél meg valakit, 
aki hozzád hasonlóan imádja a szépségápolást, egy szép ajándékcsomaggal? Ezekben 
a csomagokban mindig lapul egy-két plusz, ráadásul igazán kedvező áron.

Dobozok a fa alá

aHaVa

AHAVA Mineral Stars testápolási szett, 3x100 ml

Tartalma: Ásványi kézkrém, Ásványi lábkrém, 

Ásványi testápoló • Fogyasztói ár: 9.990 Ft

urIage aquaPrÉcIs
Hidratáló csomag normál/kombinált, vízhiányos bőrre

Tartalma: AquaPRÉCIS hidratáló gél-krém 40ml + 

Uriage termálvíz spray 50ml + AquaPRÉCIS hidra-

táló maszk 15ml • Fogyasztói ár: 4.590 Ft

eucerin® Volume-Filler

Tartalma: Bőrfeszesítő nappali arckrém 

száraz bőrre ajándék 20 ml éjszakai arc-

krémmel • Fogyasztói ár: 7.220 Ft

La roche-Posay respectissime RESPECTISSIME Extension szempillaspirál + 

sminklemosóTartalma: hosszabbító szempillaspirál (fekete) 

8,4 ml és FIZIOLÓGIÁS micellás arctisztító 

200 ml • Fogyasztói ár: 4.999 Ft

cLarIns Double serum

Tartalma: Double Serum 30 ml - Extra Firming 

nappali krém minden bőrtípusra 15 ml / Extra 

Firming éjszakai krém minden bőrtípusra 15 ml / 

Extra Firming szemkontúr szérum 3 ml + neszesszer 

• Fogyasztói ár: 19 900 Ft
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16 PIXI Trend

Rendhagyó módon, most nem újonnan felfedezett kedvenceinket 
mutatjuk meg Nektek. De, talán örülnétek egy kis stílus tanács-
adásnak egy magyar designertől, Csobádi Esztertől, a musume 
márka megalkotójától. Keressétek a http://musume.hu oldalon.

pixi TReNd

1. mellény
Ismét mellény... Rövid, hosszú, galléros, bő nyakú, min-
den változat megtalálható. Nálam a rövid pufi nyert. Idő-
járástól függően variálhatod, mit veszel alá, ujjatlantól,  
a vastag kötött pulcsiig terjed a skála. Ha egy ütős mel-
lényt választasz, színben és fazonban, akkor a többi ruha-
darabot nem kell túllihegni, hiszen egy fekete, vagy egy 
semleges színű szoknya vagy nadrág, és kész is a szett. 
Persze az extravaganciát kedvelők tovább bolondíthatják 
feltűnő darabokkal is, elbírja.

2. bomber dzseki
Szinte minden magyar tervező őszi kollekciójában helyet 
kapott a megszokott bomber kabát nőiesebb változata. 
Imádom. Rengeteg lehetőséget rejt ez a szabás, sportos-
tól az elegáns viseletig mindenhez passzol. A musume ka-
bát különlegességét a pufi gallér és a geometrikus grafika 
adja, amelynek zsebe térbeli hajtogatással van megoldva.

3. ingruha
A nyári ingruha sokoldalúsága miatt évszaktól független-
né válik, így az őszi szezonban is elmaradhatatlan viselet. 
A vékony pamutvászon textilt felváltja a vastag, melegebb 
anyag, amelyet egy övvel még nőiesebbé tehetünk. Egy 
harisnyával vagy leggingsszel, vagy a most nagyon divatos 
sportcipővel még ütőssebb darabbá tehetünk. Akik a ha-
gyományosabb stílus képviselői egy hosszúszárú csizmá-
val viselhetik. A legújabb musume kollekcióban többféle 
anyagú és színű ingruha megtalálható, amiket saját terve-
zésű grafikával printelt részek tesznek teljesen egyedivé.

+1 Tornazsák
A tornazsák az a kiegészítő, ami tényleg bármihez felve-
hető, főleg ha egy nőiesebb anyagút, mintájút választasz. 
bicajjal, sétálva, kocsival utazva…

3 „musT have” ruhadarab, amely a musume 
új kollekciójából is beszerezheTő
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