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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Nagy mérföldkőhöz érkeztünk: 2 évesek lettünk. 
Szinte hihetetlen, hogy elrepült az idő.  Amikor 2012. 
október 17-én elstartolt az első 100 db PIXIBOX, 
talán nem is gondoltuk, hogy 2 év múlva ennyien 
megkedvelitek a szépségboxunkat.

A kezdetektől azt szerettük volna, ha jól érzitek 
magatokat velünk nem csak a PIXIBOX által nyújtott 
élmény miatt, hanem azért is, mert reméljük itt 
mindig találtok érdekességeket, újdonságokat, sőt 
akár barátokat, kedves ismerősöket is. Nagy öröm, 
amikor azt látjuk, hogy közösségi oldalainkon egy-
mással beszélgettek, csereberéltek, és Ti adtok 
tanácsokat, tippeket egymásnak. Láttunk már új 
barátságokat szövődni, inspirálódni, tehát valódi 
beauty-közösség lett a PIXI, Veletek! 

Nektek köszönhetjük ezt a 2 évet, a PIXI-t Veletek 
közösen alakítottuk, a Ti segítségetekkel, a Ti szerete-
tekkel.

Jövőre szeretnénk még több ötletet megvalósítani, 
mert azokból nálunk nincs hiány. Ünnepeljetek 
velünk!

Amikor a tortán elfújjuk a gyertyát egyet kívánunk 
majd: még több PIXIT, Veletek!

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: Takács Nikolett (8. old.), UrbánVáradi Alexandra (9. old.) • Horváth és Társa Bt.,  

PIXIBOX minden jog fenntartva!



2 PIXI Tippek

A 2014-es ősz–téli szezon leg-
népszerűbb hajtrendjei min-
den kétséget kizáróan meg-
mozgatják fantáziánkat. Laza 
kontyok, urban stílus és krea-
tivitás. Lássuk kedvenceinket 
a TONI&GUY Fashion Week 
Budapest kifutójáról. 

A kreativitás ebben a szezon-
ban ismét nagy hangsúlyt kap. 
Ha nem vagy bevállalós és in-
kább a mainstream trendek felé 
vennéd az irányt, akkor dobd 
fel frizurád megmaradt feszti-
válkellékeiddel, színes csattok-
kal vagy ötletes kiegészítőkkel.  

Ha valami egyedibbre vágysz, 
akkor próbáld ki az ANDA be-
mutatóján látott bőr kiegészí-
tővel megbolondított frizurát! 
Sleek stílusú, tarkón összefogott 
laza copfod tekerd körbe egy iz-
galmas anyaggal, majd egy ecset 
és a TONI&GUY Hair Meet 
Wardrobe Hidratáló fényspray 
segítségével simítsd tükörsimá-
vá frizurád felületét, így garan-
tált az egész napos ragyogás. 

TONI&GUY HAIR MeeT 
WARDROBe HIDRATÁLÓ 
FéNYSPRAY 2799 FT

FRizURaTREnDEK
ÚJRATÖLTVe

Social media[www.facebook.com/HairMeetWardrobeHU]#hairmeetwardrobe
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A New York-i divathéten Mark Hampton által a Marchesa AW14 kollek-
ciójához kifutóra álmodott szélfútta, laza kontyok látványa mindenkit láz-
ba hozott az előző szezonban. A TONI&GUY Hair Meet Wardrobe most 
örömmel jelenti, hogy a dizájnerduó és az emblematikus angol hajápolási 
márka között továbbfolytatódik a közreműködés, amely ezúttal nem a ki-
futón, hanem a ‘Limited Edition by Marchesa’ különleges termékkollekci-
ójában ölt testet. A főként styling termékeket tartalmazó limitált kollekció  
a “nőies, drámai, valamint időtlen” Marchesa nők számára készült. Az al-
kalmi hétvégeken át a sikkes mindennapokon keresztül egészen a vörös 
szőnyegig, minden helyzetben csillogást csempész használói mindennap-
jaiba. Az igazán egyedi dizájner csomagolással ellátott termékeket októ-
bertől keresd a nagyobb parfümériákban és drogériákban! 

ÚJ, LIMITÁLT KOLLeKCIÓ A TONI&GUY 
HAIR MeeT WARDROBe-TÓL!

A NOVEMBErI JOY NAPOK ALATT PEDIG 

25 %-OS KeDVeZMéNNYeL VáSárOLHATOD MEG 

Az ÖSSZeS TONI&GUY TErMékET A Dm üzLETEiBEn!

Limited 
edition  
by marchesa

Social media[www.facebook.com/HairMeetWardrobeHU]#hairmeetwardrobe
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Az ősz kezdetével lassan el kell búcsúznod a nyáron megszerzett szép, barna színedtől, és egyre inkább elő
bukkannak az undok bőrhibák, talán néhány apró ránc is, melyet bizony a nap sugarai a szemed sarkába 
rajzoltak. Ha most odafigyelsz a megfelelő bőrápolásra, nem kell aggódnod, ősszel is ragyogó leszel! 
Ráadásul mi különösen figyelünk arra is, hogy belülről is segítsünk bőrünknek, így leírtuk kedvenc szépítő 
diétánkat is, reméljük kipróbálod!
Számunkra a legfontosabb ilyenkor ősszel: tisztítás, exfoliálás, hidratálás, regenerálás különleges készítmé
nyekkel – nézzük az újdonságokat!

ŐSZI BŐRÁPOLÁS KíVüL–BELüL

naobaY arctisztító tej
A gyengéd arctisztító tej alkalmas a különösen érzékeny és száraz arcbőr 
mindennapi tisztítására. A készítményben található gotu kola, olívaolaj 
és édes mandulaolaj segít megőrizni a bőr hidrolipid rétegének egész
ségét és biztosítja a sejtek hidratáltságát.

www.naobay.hu www.naturalskin.hu

naobaY oxigenizáló arckrém 
Az egyedülálló összetételű krém organikus tápanyagokban gazdag. Intenzív hidratáló 
tulajdonsága révén mélyen táplálja a bőrt, miközben javítja rugalmasságát és bizto
sítja a nedvességet egész napra. Az extra hidratáló krém antiaging tulajdonságát  
a biogazdálkodásból származó, alapvető zsírsavakban gazdag avokádó és olívaolaj 
biztosítja. A NAOBAY ECOCERT minősítéssel biztosít Téged arról, hogy az ösz
szetevők 95%ban természetes eredetűek és minimum 10%ban biogazdaságból 
származnak. Ha megtetszettek a kozmetikumok, akkor próbáld ki milyen az, 
amikor egy olyan arcápolót használsz, ami kívülről, belülről Téged testesít meg!

TISZTÍTS éS hIdraTálj!

Amivel az októberi PIXIBOXBAN is megismerkedhettél egy csodás or
ganikus kozmetikum család, a NAOBAY – Natúr és organikus szépség.
Van úgy, hogy elhatározod, mostantól tudatosan élek, megfelelően ét
kezek, eleget pihenek, nem stresszelek… a NAOBAY segít megtapasz
talni mindennek az alapját, a gyönyörű, természetes bőr csodáját! Hidd 
el, a tökéletes szépséged miatt érezheted magad a legjobban! Amikor ki
mondod azt, hogy NAOBAY, egyet jelent a tisztasággal, a természetes
séggel és a gyönyörű külsővel. A NAOBAY kozmetikumaiban minőségi 
alapanyagokat találsz, és mindezt csodás faborítású tégelyekbe töltik.
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R e gg e l i
1 csésze teljes kiőrlésű gaboná-
ban gazdag müzli vagy zabpehely
1 csésze tej vagy 1 csésze zöld tea
Fél csésze szőlő
kevés dió

Eb é d
Nagy adag friss spenótlevél sült 
lazaccal és koktél paradicsommal, 
kevés olívaolajjal és fehér 
borecettel.

Uzs o n n a
2 db kiwi
1 pohár natúr joghurt
1 narancs

Va c s o r a
Fél grillcsirke párolt brokkolival
Végül egy fürt piros szőlő 

J u t a l om d e s s z e r t
Néhány kocka étcsoki

clarisonic mia 2 arctisztító készülék
Az biztos, hogy ez már felkerült a karácsonyi kívánságlistánkra!

A Clarisonic hanghullámon alapuló technológiával működik, amely gyengéd, ugyanakkor 
hatékony; eredményesen távolítja el a szennyeződéseket a puhább, simább, ragyogóbb és lát
hatóan frissebbnek tűnő bőrért. Olyan alapos tisztítást biztosít, amely lehetővé teszi, hogy  
a bőrápolási rutin során használt készítmények jobban felszívódjanak, miközben csökkenti  
a pórusok láthatóságát és a ráncok megjelenését.

Tápláld bőröd éS SegÍTSd regenerálódáSáT

SZéPíTŐ DIéTÁJA!  
PRÓBÁLD KI Te IS, HA A BŐRÖD  
NeMCSAK KíVüLRŐL, De BeLüLRŐL  
iS TÁpLÁLni SzERETnÉD

pixi
LÁNYOK

Lancome Visionnaire arcápoló korrektor
2014ben, több mint 100 nemzetközi díj után a népszerű  
Visionnaire LR 2412 4%Cx arcápoló korrektor formuláját  
a még hatékonyabb eredmény érdekében újraalkották.  
Segít finomítani és korrigálni a ráncok*, a pórusok* megjele   
né sét és a bőr textúrájának egyenetlenségeit. Használatával  
a bőr láthatóan szebbnek tűnik, azonnal és hosszantartóan.  
*klinikai vizsgálatok



PIXI kedvenc

Az új BC Oil Miracle haj és fejbőrápoló olajjal a Schwarzkopf Professional folytatja 
a BC Oil Miracle termékcsalád sikertörténetét. Az új BC Rose Oil technológiá
jának köszönhetően nemcsak védi a hajat, de nyugtatja és kényezteti is a fejbőrt.  
A termék kiegészíti a már meglévő Oil Miracle sorozatot. 

Új luxus ápolás és kényeztető élmény

Az új BC Oil Miracle Rose hajolaj, két aromából kombinálva magas színvonalú 
ápolást nyújt: segít kényeztetni a fejbőrt, mialatt ápolja, selymessé és fényessé teszi a 
hajat. A friss virágillatot damaszkuszi rózsából nyerték ki, mely ismert a parfümké
szítésben és a kozmetikában egyaránt.

A BC oil mirACle rose oil termékek – BC oil mirACle rose oil  
hAj és fejBőrápoló kezelés

A sokoldalú olaj különböző felhasználási lehetőségeket kínál. Használható előkeze
lésként fejbőr masszázzsal együtt, mely nyugtatja a fejbőrt és enyhíti a haj merevsé
gét, szárazságát.

Enyhén nedves frizurán alkalmazva szárítás előtt a hajat könnyebben alakíthatóvá 
teszi, védelmet nyújt a magas formázási hő ellen, puhává és fényessé varázsolja. 

BC oil mirACle rose oil hAj és fejBőrápoló sAmpon

A halvány rózsaszínű sampon értékes rózsaolajjal tisztítja és mélyen hidratálja  
a hajat, illetve a fejbőrt egyaránt.

Az új BC oil miracle rose oil hajolaj és sampon elérhető 2014 szeptemberétől  
a schwarzkopf professional szalonokban.

Rózsás pillanatok várnak hajadra és fejbőrödre

AZ ÚJ BC OIL MIRACLe 
HAJ éS FeJBŐRÁPOLÓ OLAJJAL

6
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NYX ROUND AJAKRÚZSNYX LOVe  

IN FLOReNCe

ARTDeCO eYeSHADOW 

MOONLIGHT

ARTDeCO  
MOONLIGHT  
BLUSHeR

NYX BAKeD eYeSHADOW

NYX DOLL eYe MASCARA

Fuxia piros, lila, kék, narancs, nude és bézs – az idei őszi sminktrend-
ben mindenki magára találhat. Kétfajta irányzat is betört, így az is 
élvezi majd a sminkelést, aki szereti az élénkebb, bátrabb színeket,  
és az is, aki a természetesebb árnyalatot kedveli.

Nemes Mariann a Dudás Hajas szalon sminkmestere bőven adott 
tippet. A 2014-es trend a következőképpen alakul. Tarolnak az 
élénk színek, a lila és annak minden árnyalata, egészen a kékig 
bezárólag. A szemhéjunkon nyugodtan használhatjuk ezeket  
a színeket, ebben az esetben viszont kerüljük az erősebb rúzsokat, 
válasszunk inkább egy nude vagy bézses árnyalatot. 
Fontos még, hogy a szájfényt felejtsük el! Idén ősszel csakis rúzst használjunk. Abból 
pedig visszatért az örök klasszikus piros is. Ha bevállaljuk a hangsúlyos ajkakat, a sze-
münket ne hangsúlyozzuk, viszont a szemöldök legyen erősebb, adjon keretet az arcnak. 
A pirosítót se felejtsük el, ebben az évszakban azonban nem a karakteres színek, hanem 
a piros pozsgás arcpír a divat – ez lehet erősebb is, amelytől egészséges, kisbabás lesz  
a bőrünk árnyalata. 
Divat a kicsit erősebb, karakteresebb szemöldök is. Ha kiemeljük ezt a részt, a szemhéjun-
kat ne hangsúlyozzuk, ilyenkor egy erősebb rúzzsal tehetjük tökéletessé a sminkünket.

Smink

LILÁS SZíNeK KONTRA NUDe

tippek dióhéjban
1. Legyen hangsúlyosabb a szemöldököd!
2. Használd a szemhéjadon a lilás színeket!
3. Felejtsd el a szájfényt, tegyél fel rúzst!
4. Legyen pirospozsgás a pofid!
5. Halvány alapozót kenj fel!
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Most még nincs kedved kesztyűt húzni, ugye? Nos, még nekünk sem! 
Viszont ez azt jelenti, hogy még jobban kitesszük kezünket a hideg idő-
járásnak, a környezeti ártalmaknak, így ebben az évszakban kiemelten 
fontos, hogy ne feledkezzünk meg a kézápolásról. A mi táskánkba idén 
biztosan ez a kézápoló landol, próbáld ki, meg fogod szeretni!

eucerin pH5 kézkrém
kezünk érzékeny bőre állandóan ki van téve a különböző káros 
környezeti hatásoknak, így könnyen szárazzá válhat. A pH5 kéz-
krém tökéletesen ápolja és óvja a kéz érzékeny bőrét. Hosszantar-
tóan hidratál és könnyen beszívódik. Színezőanyag-mentes.

a sokoldalú halvány rózsaszín körömlakk

Vannak olyan lakkok, amik első rá né-
zés re kevésbé mozgatják meg az ember 
fantáziáját, de minél tovább nézegetem, 
annál több ötlet jut eszembe, hogy mi 
mindent lehet kezdeni vele. Most meg-
osztom Veletek, hogy milyen körmöket 
készíthettek egy halvány rózsaszín 
körömlakkal.

1. Francia manikűr
Egy ilyen világos árnyalat tökéletes alap-
szín egy klasszikus francia manikűrhöz. 
kend fel egy rétegben, ezután jöhet egy 
fehér lakk a körömvégekre, végül átlátszó 
lakkal fixáld az egészet.

2. Visszafogott körmök
Használd több rétegben, ha szeretnél 
egy kis színt a körmeidre, de nem akarsz 
túlzásokba esni. Ez az árnyalat nagyon 
decens és ápolt hatást kelt, tökéletes 
választás munkába.

3. Dobd fel csillámmal!
Ha önmagában unalmasnak találod 
ezt a színt, akkor dobd fel csillámos 
fedőlakkal! Ebből kenhetsz akár mind-
egyik körmödre, de ha azt túl soknak 
érzed, akkor díszítsd vele csak az egyik 
körmödet.

4. mintás körmök
Ha van némi kézügyességed, akkor egy 
sötétebb lakkal akár mintát is festhetsz  
a rózsaszín körmökre: tegyél rá pöty-
työket, csíkokat, vagy nyomdázhatsz is 
rá. A világos alapszínen remekül érvé-
nyesül majd a sötétebb minta. Ne fogd 
vissza magad, légy kreatív!

Újdonság nálunk, hogy egy neves blogger, Alexandra a The Very Style Blog 
szerzője ad tippeket, ötleteket arra, hogyan dobd fel az egyszerű lakkod. 
Olvassátok szeretettel itt és a blogján is: www.theverystyleblog.hu
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Rendhagyó módon most a férfiakra is gondoltunk (no, és persze ezzel együtt kicsit önma-
gunkra is), íme a szezon legfinomabb illatai, Nekik.

Új évszak, új illat

50 ml: 18 900 Ft50 ml: 19 500 Ft

Valentino uomo

A Valentino férfit ösztönös lazasága teszi 
elegánssá. A finomság a megkülönböztető 
jegye. A Valentino Uomo egy gondosan  
válogatott összetevőkből álló jellemzően 
olasz illat. könnyű, egyedi jegyei csak  
közelről mutatják meg magukat: az illat  
a pikáns bergamott eleganciájával és meg-
lepő fűszerek elegyével burkol be, mint  
a mirtusz, a zamatos kávé, vagy a különleges 
gianduja csokoládékrém. Fanyarságát  
a cédrus és a fehér bőr adja.

PraDa Luna rossa 

A Prada új férfi illata a tökéletességre való 
törekvésből bontakozott ki. A friss és erő-
teljes férfi illat a hagyományos összetevők 
lendületesebb újragondolása. Fanyarságát 
a keserűnarancs adja, a ro má já ban megje-
lenik a muskotályzsálya, az ámbra pedig 
megadja a kifinomultságát.

Jimmy choo man 

A Jimmy Choo férfi könnyed és maga-
biztos, viselkedése nyílt, férfias stílusa, 
lázadó humora és kifinomult érzéke van 
az apró részletekhez. A Jimmy Choo 
MAN illatában megtalálható a levendula, 
ananászlevél és a patchouli is.

50 ml: 16 990 Ft 50 ml: 20 500 Ft

giorgio armani code Ice

Az új Armani Code Ice új férfi illat 
jellegzetes citrusos jegyeket párosít finom 
fűszeres illattal, mely végül fűszeres-fás 
jegyekké vegyül. Pikáns, friss, citrusos jegyek 
keverednek a muskotályzsálya fűszeres, 
kámforos és a tonkabab füstös, balzsamos, 
mandulás illatával. Ez az adrenalin áradat 
az, mely kirobbanó frissességet ad a parfüm 
intenzitásának. Akárcsak az eredeti Armani 
Code illat, e keleties, fűszeres Eau de Toilette 

megnyerő, érzéki emléket 
hagy maga után.



11Illatfelhő

Viszlát meleg napsütés, üde gyümölcsök, friss nyári zápor! Helló ősz, kellemes tea, hulló 
sárga falevelek, gesztenye és dió; a szél most már hűvös, de fanyar, izgalmas illatokkal  
érkezett. Mi szeretjük ilyenkor lecserélni a nyár kedvenc illatait és az új évszakhoz is pasz
szoló parfümökkel kényeztetni érzékeinket. Megnéztük, mi kerüljön ősszel, télen a polcaink-
ra, hiszen ilyenkor kicsit nehezebb illatokra vágyunk. Ha kíváncsi vagy az újdonságokra, 
nézz szét, mi ezeket ajánljuk!

50 ml: 18 400 Ft 50 ml: 28 400 Ft

50 ml: 22 900 Ft

Paco rabanne Lady million  
eau mY goLD

A Million frissessége a luxus delírium része, 
egy over-the-top (mindenekfeletti) ünneplés, 
az élvezetes eufória provokálása és a gátlá-
sok örömteli elvesztésének esztelen állapota. 
kacér, különc és több pajkosság van benne, 
mint valaha. A fesztelenséget és a fényűzést 
idéző illatot az egzotikus mangó, a narancs-
virág, és a fás, ámbrás jegyek teszik érzékivé 
és kirobbanóvá.

giorgio armani  
sí Intense

A Giorgio Armani legújabb illatának 
végtelen szenvedélye örömteli tisztelgés 
a bátor és kockázatvállaló nő előtt. Az új 
parfüm ragyogó feketébe burkolózva az 
Armani nő lenyűgözően érzéki és elegáns 
oldalát közvetíti. Illatjegyeiben az ikonikus 
Sí egyedülálló modern ciprusos akkordját 
váratlan, mély intenzitással fokozza.  
A különleges elixír a nőt jellemző 
sokoldalúság mesteri 
átültetése az illatok 
nyelvére, vanília- 
babbal, fekete, fás 
jegyekkel fűszerezve. 

PraDa candy Florale

Candy szerint a szerelem olyan, mint  
a virágok. kacér játékra hív minket, 
 ahol az érzékiség a tetőfokára hág. 
Virágok ezrei veszik körül, élvezi a lágy 
szirmok tapintását. Candy természetes 
szépsége kivirul. A szikrázó cédrus, a friss 
virágcsokor és a Candy iko-
nikus jegyei, mint az érzéki 
laoszi benzoin, pézsma és 
karamell teljesen elvarázsol.

Lanvin me

Elbűvölő, érzéki és divatos, a ME Alber Elbaz 
szemében annak a megerősítése, hogy a ME-
vel, Te vagy a Lanvin Nő, Mi vagyunk a Lanvin 
nők. Az illat fő harmóniáját az édesgyökér és 
az áfonya adja, a tubarózsa pedig meg ko ro náz-
za. Izgalmas, elegáns és érzéki, ez a Lanvin ME.

50 ml: 18 540 Ft
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Ezen az oldalon szerkesztőségünk kedvenceit, 
most felfedezett újdon ságokat lát hat tok, tehát 
mindazt, amit jószívvel ajánlunk Nektek is.
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Panyizsuzsi 
szín.tiszta.Üveg

A valódi szépség a személyi-
ségből fakad. Fontos, hogy egy 
ékszer ne terelje el a figyelmet 
a nőről, ne csupán kiegészítő 
legyen, hanem szinte testének 
a része. Az ékszer akkor válik 
élővé, amikor a tulajdonosa fel-
veszi és a személyisége ra gyog-
ni kezd. Ha valaki jól érzi magát 
a bőrében és boldog, akkor 
nyitott a szépre, harmonikus 
tárgyakkal veszi körül magát  
és ettől még boldogabb lesz.  
Ez egy örök körforgás,  
ez egy csoda.

Panyizsuzsi egyedi, kiváló 
minőségű ékszereit nagyvonalú 
színhasználat és egyszerű,  
geometriai formák jellemzik.  
A számozott ékszerek fém 
részén a tervező kézjegye is 
megtalálható.

Webshop: http://panyizsuzsi.hu/

JimJams beauty  
Éjszakai tápláló krém

A-, E- és F-vitaminnal és Q10 
koenzimmel, normál, száraz, 
érzékeny bőrre. Biztosítja  
a bőrszövetek regenerálódását  
és lassítja a bőröregedést.

A JimJams Beauty termékek 
speciális összetevői egész 
nap táplálják bőröd, hogy 
feszessége, hidratációja  
és a szöveteket képző sejtek 
egészséges működése 
megmaradjon.

Dove advanced Hair  
series – oxygen & 
moisture Habpakolás

életet lehel a vékonyszálú és 
lelapuló hajba. Hidratált haj  
és akár 95%-kal dúsabb hatás.* 
Gazdag, habos formulája  
mélyen hidratál és felveszi  
a küzdelmet a lelapuló, é let te-
len tincsekkel szemben.  
Az Oxyfusion technológiának 
köszönhetően nem nehezíti el 
a hajtincseket, így varázsolva 
dússá a vékonyszálú hajat.  
Az oxigénnel kombinált hid-
ra tá ló hatóanyagok azonnal 
szétoszlanak a hajon, hogy 
élvezhesd gyönyörűen hidratált, 
légies és természetesen dús ha-
tású hajad. Frissítő illatkeveréke 
rögtön elvarázsol: alkotóelemei 
a citrusok, az illatos virágok, 
valamint a selymesen meleg 
cédrus, a borostyán és a pézsma.

* Frissen mosott haj, a zsírossá vált hajhoz 
képest.
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A világ legdinAmikusAbbAn 
fejlôdô sminkmárkájA!
Kövess bennünket a Facebookon is: facebook.com/NYX-Cosmetics-Hungary
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