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A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Elérkeztünk az év 1. PiXiBOX kiadásához, már 
nagyon vártam. Különösen azért, mert a mi kis 
PiXiBOX-unkat ismét nagy megtiszteltetés érte:  
egy nemzetközi cég úgy találta, hogy Kelet-Európában 
ő a leginkább megfelelő, hogy népszerűsítsen egy 
igazán prémium terméket, a mudmasky iszap maszkot. 
A termék megfordult már a legnagyobb külföldi 
beauty-boxokban, és most Ti is kipróbálhatjátok. 
Bevallom, én beleszerettem.

Találtok még újdonságot a dobozban, melyet elsőként 
Ti, PIXIBOX megrendelők próbálhattok ki;  
az uriAGE márka szemránckrémet. De tudjátok mit, 
kezdjétek el felfedezni az összes terméket, bízom 
benne, hogy egytől egyig szeretni fogjátok őket.

Újdonság, hogy most egy divatmárka kiegészítőjével  
is találkozhattok a dobozban, így a magazinba is 
csempésztünk ilyen tartalmat, fogadjátok szeretettel!

remélem, hogy ezzel a márciusi PiXiBOX-szal megér-
kezik a tavasz is, és a sok új kozmetikummal elkezdhe-
titek a felkészülést az új évszakra. Jó szépülést  
és kellemes tavaszvárást mindenkinek!

sok szeretettel,

BeÁTA

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: Képügynök-
ségek, 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!
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AmI A Te SzekRényedBŐL 
Sem hIÁnyOzhAT

Egyediség, különlegesség, luxus. Néhány tulajdon-
ság, melyek tökéletesen jellemzik a már 25 éve pi-
acon lévő márkát. A Michal Negrin népszerűsége 
töretlen mindazok körében, akik rajonganak a ro-
mantikus virág- és csipke mintákért, az elragadó 
vintage stílusért. Bármilyen ruhát vagy kiegészí-
tőt választasz, igazán különlegesnek érezheted 
magad, és biztos lehetsz benne, hogy nem jön 
veled szemben az utcán egy hasonló darab.

Mi kell az önbizalomhoz? Szerintünk egy jó fehérnemű! Egy minőségi, luxus darab 
hű társad lesz ahhoz, hogy tested-lelked kényeztesse, hiszen ez a ruhadarab nemcsak  
a kényelemről, hanem a csábításról is szól.

Magyarországra is megérkezett Európa egyik kedvenc fehér-
nemű márkája a PALMERS.

Bár az Ausztriából származó brand több mint 100 éves 
hagyományokkal büszkélkedhet, minden egyes darabja 
a legfrissebb trendeket követve készül. A leheletkönnyű 
fehérneműk viselése minden napunkba képes belecsem-
pészni egy kis luxust, a Palmers selyem köntösökben és 
hálóingekben pedig igazi királynőnek érezhetjük ma-
gunkat! A fehérneműk mellett érdemes megismerked-
ni a márka fürdőruha kollekciójával is, amivel garan-
tált lesz a siker idén nyáron!

Üzlet: 1052 Budapest, Kígyó utca 5. További infor-
mációkért és folyamatosan frissülő tartalmakért láto-
gass el a Palmers Hungary Facebook oldalra is!

Minden nőnek szüksége van ruhatárában egy-egy meg-
bízható, örök darabra amit bármilyen eseménykor fel-
vehet. Érdemes ezért olyat választani, ami valóban kü-
lönleges, sőt talán épp egy luxus darab, ami hű társ lehet 
bármilyen alkalomkor.

Szerezz be egy különlegeSSéget!

Keresd 20%-os kedvezménykártyánkat  
a dobozban, és váltsd be az üzletben vagy 
a webshopon keresztül a kuponon szereplő 
dátummal ellentétben 2017. április 9-ig! 

Üzletek: Budapest, Váci utca 34., Váci utca 86., And-
rássy út 6., Budapest Airport 2A és 2B terminál. A tel-
jes kollekció megismeréséhez látogass el a michalnegrin.
hu weboldalra, újdonságokért és aktuális kedvezménye-
inkért pedig kövess minket a Michal Negrin Hungary 
Facebook oldalon!

Fedezd fel meglepetésünket a leg-
újabb Pixiboxban, 20%-os kedvez-
ménykártyánkat pedig beválthatod 
üzleteinkben és a michalnegrin.hu 
webshopban a kuponon szereplő dá-
tummal ellentétben 2017. április 9-ig! 
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hA TAvASz, 
AkkOR új BŐRÁPOLók!

szeretjük, ha egy tavaszi-nyári bőrápoló végtelenül könnyed, 
ugyanakkor megbízhatóan táplál, ezért a kedvenceink a gél-
krémek. Villámgyorsan beszívódnak, légiesek és egész nap 
hidratálnak. Csak felkenjük és már jöhet is a smink!

Bizony, itt az évszakváltás, érdemes körülnézni polcainkon és a melegedő időre, napsugár-
zásra tekintettel átgondolni, mi váltsa téli bőrápolóinkat a fürdőszobában. Biztosan már 
Te is érzed, hogy bőröd valami könnyed, ugyanakkor tápláló ápolóra vágyik. Egy krémre, 
amely beengedi a csodás, friss levegőt, de kizárja a káros napsugarakat. A régi PIXIBOX 
megrendelők már tudják, hogy az UrIAgE előszeretettel mutatkozik be nálunk újdonsá-
gaival, most sincs ez másként. Vedd kezedbe a dobozban talált krémeket, és olvass tovább, 
bemutatjuk a tavasz talán legnagyszerűbb UrIAgE újdonságait!

Az új URiAgE TERMÁL hidratáló termékcsalád bőröd tubusba zárt „termálfürdője”. 
Könnyű állaga finoman beolvad a bőrbe és feltölti azt egy különleges, hármas hatású 
hidratáló komplex (Uriage termálvíz + H2O Patch + Aquaxyl) segítségével. Regenerál-
ja a bőr hidratáló mechanizmusait. Fokozatosan felszabaduló hidratáló összetevői se-
gítségével folyamatosan maximumon tartja az epidermisz hidratáltságát. Helyreállítja 
és újjáépíti a bőr hidrolipid rétegét, hogy gátolja a dehidratációt. Használatával bőröd 
egész nap alaposan hidratált, revitalizált, puha és ragyogóbb lesz, teltebbnek látszik. 
Könnyű, láthatatlan állaga miatt ideális sminkalap. Friss illata azonnal elvarázsol.

Az URiAgE bőrápoló készítményeit bőrgyógyászok és gyógyszerészek közreműködé-
sével fejlesztették ki. Hatásuk számos vizsgálattal igazolt.

bátran neveSS, ne félj a ráncoktól!

Könnyen megteheted ezt, ha már fiatal korodtól kezdve ügyeltél a szemkör-
nyék vékony, érzékeny bőrterületének ápolására. Ez az a terület ugyanis, 
ahol a kor előrehaladtával elsőként megjelenhetnek a ráncok. Ha azonban 
gondosan ápolod, késleltetheted kialakulását, csupán meg kell találnod  
a megfelelő szemkörnyékápolót! Nehéz? Nos, nem az!

Az URiAgE TERMÁL Hidratáló Szemkörnyékápoló gél-krém köny-
nyed, lágy, villámgyorsan beszívódó formulájával biztosítja e kényes 
terület egész napos hidratáltságát. Próbáld ki, bele fogsz szeretni!

Az URiAgE TERMÁL szemkörnyék ápoló gél-krémje illatmen-
tes, így még a legérzékenyebb szemet sem irritálja. Könnyű, hid-
ratáló összetétele csökkenti a szem környékén a kiszáradás követ-
keztében megjelent finom vonalakat. Csökkenti a sötét karikákat  
és a szem alatti táskákat. 

Mostantól bátran nevethetsz, hiszen talán épp most  
találtad meg a tökéletes szemkörnyékápolód!

Az URiAgE termékek különleges összetevője az Uriage 
termálvíz, mely a Francia Alpokban fakad, kivételesen 
gazdag ásványi anyagokban és nyomelemekben, anti-
oxidáns tulajdonságú és beépül minden Uriage termék-
be, hogy hidratálja, nyugtassa és védje a bőrt, még  
a legérzékenyebbet is.

Keresd a gyógyszertárakban! www.uriage.hu

mI
PIxI

LÁnyOk
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Az iszapmaszkkal mi is most ismerkedünk 
és be kell valljuk, lenyűgözött bennünket.

Egyre több iszap- és agyagmaszkkal találkozhatunk a boltok polcain, azonban nem 
mindegyik nyújtja ugyanazt a hatást és ami még fontosabb: nem mind tartalmaz  
hasonló mértékben a magas ásványi anyagokban gazdag iszapból, vagy agyagból.  
Ha Neked fontos, hogy tudd, a terméked 100%-ban természetes összetevőből, parabén 
mentesen készült és nem tesztelték állatokon, akkor reméljük kipróbálod a PiXiBOX-
odban található prémium iszapmaszkot, a MUDMASKY-t.

A MUDMASKY iszapmaszk 5 problémára nyújt megoldást!

A francia zöld agyag (Bentonit, vulkáni hamu) és a Wyomingből szár-
mazó szürke agyag mélytisztító hatású, az uborka kivonat biztosítja 
a bőr megfelelő pH értékét, miközben a kínai teacserje levél meggá-
tolja a baktériumok szaporodását és a bőr túlzsírosodását.

Hidratál: A MUDMASKY többféle agyagtípust tartalmaz,  
közülük a marokkói láva por segíti a dehidratált és érzékeny 
bőrt, hogy ismét nedvességgel töltődjön fel, de jótékonyan sza-
bályozza a kitágult pórusokat is.

Öregedésgátló hatás: A bambusznád kivonat lelassítja  
a bőr elváltozásait az által, hogy segíti a bőr rugalmasságáért 

Hogyan HaSználd a MUdMaSky  
iSzapMaSzkot?

1.  Tisztítsd meg az arcod a szokásos módon  
(ha előtte bőrradírt használsz, a hatást fokozhatod).

2.  Vigyél fel vékony réteget a maszkból.
3.  Hagyd fent bőrödőn (azt tapasztalod, hogy száradás 

közben szürkévé változik színe, és egészen kiszárad az 
anyag), bőrtípustól függően 7-11 percig.

4.  Mosd le hideg vízzel. Használd heti 1-2 alkalommal.

Bőrtípus szerint ajánlott felhasználási idő: száraz bőr – 7 perc / normál bőr –  
9 perc / zsíros bőr – 11 perc. Felhasználás előtt, kérjük végezz bőrpróbát!

Az ereDMénY 

Már egy használat után visszatér a bőr természetes ragyogása, frissnek látszik és 
ismét “lélegezni” kezd. 8 hét használatot követően a pórusok sokkal inkább ösz-
szehúzódnak, helyreáll a bőr rugalmassága, és a finom vonalak kevéssé látszanak.

TAvASzI nAgyTAkARíTÁS 
– A BŐRödnek IS!
Egy a bőrt megtisztító “méregtelenítő kúra” jó indítás lehet, most, hogy már végre kisütött a Nap.

felelős összetevőinek, – mint az elastin és kollagén – valamint a nedvességmegőrző ké-
pességének fennmaradását. Természetes E-vitamin tartalma véd a szabadgyökök ellen.

ragyogóvá és simává varázsol: A Panama-narancs citromsav tartalma eltávolítja az 
elhalt hámsejteket és elősegíti az újak képződését, ezzel felgyorsítva a bőr megújulását. 
Allantoin tartalma pedig segíti a bőrt vízmegtartó képességében, simává és puhává 
teszi azt.

Különleges összetevői többek közt: tisztított holt tengeri víz, Jordán Holt-tengerből 
származó só, Hegyi Árnika virág kivonat, borostyán kivonat, erdei mályva kivonata, 
fekete bodza kivonat.

kUpon – 10 eUro

A MUDMASKY most 10 EURO kedvezményt ad minden PiXiBOX megrende-
lőnek. Ha megtetszett a csomagban talált mini, keresd fel a mudmasky.com oldalt.  
Az ingyenes házhozszállításon túl most 10 EURO kedvezménnyel vásárolhatod meg 
ezt a csodás iszapmaszkot. A kupont 2017. június 30-ig használhatod fel, a fizetésnél  
a kuponkód helyére írd be: pixibox

a MUdMaSky cSodálatoS éS gazdag öSSzetevői



9

A Revlon® Powder Blush egy finom, árnyalható piro-
sító púder, mely 3 sokoldalú finissel érhető el: matt, 
szatén és csillámos. Akár csak egy egyszerű színt 
szeretnél adni az orcáknak vagy határozottabb vo-
násokat a rétegzéssel, a Revlon Pirosító Púder egész 
nap olyan, mintha éppen frissen vitted volna fel.

illatfelhő

carolina Herrera 212 men aQua 

A legújabb carolina Herrera illatot New York kirobbanó 
energiája és a sikeres 212 férfi elbűvölő vonzereje 
inspirálta. A 212 MEN férfi újra itt van és jóképűbb, 
mint valaha. Felfrissült, megújult, modernebb. 

smink8

Végre beleszagolhatunk a tavaszba, nyílnak a virágok, friss, üde illatokat fúj a szél. 
Biztosan te is vágysz valami újdonságra, nézzük milyen új illatok érkeznek a szezonra. 
Figyelem, a férfiakra is gondoltunk!

nina ricci rose extase

A Rose Extase egy könnyed felhő: 
egy rózsa bájos rezdülése, a bőr 
érzéki vonzerejével szövetkezve.

bVLgarI aqva pour  
Homme atlantiqve

Az Atlanti óceán roppant ereje 
által inspirálva, a BVLGAri 

pezsdítő új Aqva illatot teremtett. 
Egy aromás Eau de Toilette, mely 

az óceán erejét egy illatba zárt 
élménnyé varázsolja.

Szippantsd be a tavaszt!éBRedj A TeRméSzeTTeL: 
újíTSd meg SzíneIdeT!

imádjuk a pirosítókat, highlightereket, szinte alig fér el fió-
kunkban a sokféle termék. De soha nem elég, így nagyon örül-
tünk, hogy végre egy ilyen smink kerülhetett a márciusi kiadásba.

mI
PIxI

LÁnyOk

Csak nézz körül! Meríts ötletet tavaszi sminkedhez az ébredő természetből. Nyílnak a virá-
gok, százféle színben pompáznak. Ne törődj most a divattal, csak érezd jól magad és fess friss 
színeket arcodra! Ez az évszak végre csupa szín!

Nézz szét a Revlon kínálatában, megtalálod a kiemelt Müller 
drogériákban!

nina ricci Les  
gourmandises de nina  

és Les gourmandises de Luna

Új gyümölcsös, virágos Eau de Toilette illat 
egzotikus cukrászda képében: egy finom, 
édes koktél megelevenítése.

Prada Luna  
rossa carbon 

A parfümben az 
erőteljes ásványi 
jelenlét játszik az 
üde, friss víz 
esszenciájával.

moschino Pink  
Fresh couture 

A mára világhíressé vált „ablaktisz-
títós” üveg történetének következő 
fejezetéhez érkezett. Új, friss, 
virágos, kristálytiszta illat.

Matt rúzS MindenHol!

A legnagyobb trend már egy ideje a matt rúzsok és azok 
különböző változatai. A tavaszhoz passzoló színeket is 
találsz, a nude árnyalatok a barackos sminkhez is jól ille-
nek. Mi biztosan ezt választjuk!
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PURe By PIxIBOx

uW Premium 
sarokápoló krém
Ajánlott a sarok, talp, könyök és egyéb prob-
lémás bőrfelület ápolására. Fő hatóanyaga a 
teafaolaj gomba-, baktérium- és vírusölő hatású, 
a növényi olajok pedig segítenek fokozni a bőr 
hidratáltságát és puhítják azt.

schüssler 
mélyhidratáló 
arcradír
A Dr. Schüssler-féle Nr.8-as sót (mélyhidra-
tálás) tartalmazó arcradír a természet erejével 
segít a bőr hatékony ápolásában. A finom 
szemcséknek köszönhetően gyengéden, ugyan-
akkor alaposan távolítja el az elhalt hámréteget, 
ezzel felgyorsítva a bőr sejtjeinek megújulását.

FÁma aloe Vera selyem hidratáló testápoló
Bőrnyugtató aloe vera kivonattal és bőrregeneráló összetevőivel hatékonyan 
ápolja az extra érzékeny és száraz bőrt is. 100% növényi, gyorsan beszívódó 
formulájával selymessé és feszessé teszi a bőrt.

bulgarian rose hámlasztó 
szappan-szivacs 
Dús habjával és a bolgár rózsa illatával a Rose hámlasztó szappan-szivacs 
gyengéden masszírozza a bőrt. A rózsavíz hidratálja és puhítja. ismerd meg 
a Bulgarian Rose termékek széles kínálatát a bulgarioanrose.hu oldalon.

kneipp bőrápoló olaj
A Kneipp bőrápoló olajok növényi ápoló hatóanyagokkal, tartósítószerek és 
színező anyagok nélkül, paraffin-, szilikon- és ásványi olajok nélkül, intenzí-
ven ápolják és támogatják a bőr természetes megújulási folyamatát.

Dr. krém relax Vadgesztenye krém
A készítményben található vadgesztenye kivonat egy növényi hatóanyag, mely tonizálhatja 
a bőrt és elősegítheti a regenerálódást, felfrissíti az elnehezült lábat. Serkenti a vérellátást, 
fokozhatja a vérkeringést. A termék vadgesztenye, körömvirág, kamilla, árnika kivonatokat 
és muskotályzsálya, orvosi zsálya illóolajokat, illetve hozzáadott A- és E-vitamint tartalmaz.

Lavera regeneráló kézkrém bio 
vörösáfonyával és bio argánolajjal
igénybevett kézbőrre ajánljuk ezt a csak természetes alapanyagokat tartalmazó kézkré-
met a Laverától.100%-ban természetes kozmetikum növényi összetevőkkel, bio növé-
nyi kivonatokkal és bio olajokkal. A Lavera termékekről bővebb infó: heliosbio.hu

Mi volt a legutóbbi, 2016-os novemberi PUrE by PIXIBOX-ban? Most megmu-
tatjuk, hiszen valóban remek natúrkozmetikai termékeket próbálhattak ki, akik 
megrendelték ezt a kiadást. Ha kedvet kaptál, ne hagyd ki a következőt, áprilisban 
érkezik majd!



pixi Újdonság

Merüljön el.
A Moisture Surge nem felszínes. Ez a gazdag krém-zselé mélyen behatol
a bőrbe, fokozza a természetes hialuronsav termelést, ami a bőr nedvesség-
megkötő mágnese. Akár 24 órán át frissen, harmatosan, ragyogóan tartja 
arcbőrét– a mélyebb rétegektől egészen a felszínig. Tudásunk most az arcbőr 
legmélyére hatol. Minden készítményünk allergiateszttel vizsgált, így ha akár 
egyetlen allergiás reakciót is tapasztalunk, átalakítjuk a terméket.

Moisture Surge™ Extended Thirst Relief  hidratáló 
akár 5700 Ft-os ajánlott fogyasztói áron. 
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www.clinique.hu
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TAvASzI újdOnSÁgOk 
A CLInIqUe-TŐL!
Fantasztikus újdonságokkal készült a Clinique az idei tavaszra. Igazi kü-
lönlegességek várnak: innovatív bőrápolók, izgalmas, gyönyörű sminkek. 
Fedezd fel őket egytől egyig!

clinique 
Fresh Pressed™ 

Daily booster 
with Pure Vitamin 

c 10%
Öregedés-visszafordítás türel-

metleneknek. Az ÚJ Clinique 
Fresh Pressed™ Daily Booster with 

Pure Vitamin C 10% fiatalító hatású, 
tiszta, hatékony C-vitamin nagy koncent-

rációjával teszi ragyogóvá a bőrt, kellemes 
közérzetet, illetve tartós hidratálást biztosít. 

Páratlan ragyogást ad az arcbőrnek.

clinique Fresh Pressed™ renewing 
Powder cleanser with Pure Vitamin c

Ez az újdonság víz által aktivált, rendkívül finom szem-
cséjű, porállagú tisztító, mely a tiszta C-vitamin erejével 

azonnal újjáéleszti, megtisztítja és ragyogóvá teszi a bőrt.

clinique moisture surge™ Hydrating 
supercharged concentrate

Rendkívüli hidratálás. Az új koncentrátum nedvességgel telíti a bőrt  
és azonnal 179%-kal növeli a bőr nedvesség tartalékát – mely még 24 óra 

elteltével is 65%-os javulást mutat. Egy gazdag, intenzív hidratáló hatását 
élvezheted rendkívül könnyű, vízzselés állagban. Áprilistól kapható a Clinique 

szaküzletekben.

clinique bIY blend It Yourself Pigment Drops
Egy csepp. Tengernyi lehetőség. Változtass bármely hidratálót BB vagy CC krémmé, 

vagy akár erősebb fedésű alapozóvá a belekevert cseppek száma szerint! Az ÚJ BiY Blend 
it Yourself Pigment Drops cseppek azonnal bőrtökéletesítő fedést nyújtanak, de nem módo-

sítják kedvenc hidratálód hatását.
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