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Nyárra várva
bőrápolás
Készítsd fel bőröd
a nyárra

Smink és más
Mi a strobing, hogyan
hidratálj… tudd meg most!

ÚJDONSÁGOK
Hajápolás, izgalmas
termékek

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Büszkeségünk, a L’OCCITANE 40. születésnapja
alkalmából készült PIXIBOX után, most májusban
ismét egy PIXIBOX-szal érkeztünk. Úgy gondolom
most is remek márkákat mutathatunk meg Nektek,
igazi minőségi, prémium termékekkel.
Az idei tavasz szépen, lassan érkezett, ki tudjuk
élvezni, így a mostani kiadás már a nyárra készül.
A téli arcápolókat már biztosan Ti is leváltottátok,
de nagyon fontos, hogy további előkészületeket
végezzünk: én ilyenkor speciális testápoló termékeket,
radírokat, tápláló krémeket is bevetek, de nagyon
fontos, hogy vitaminokkal is segítsük a bőrünk
felkészülését. Ez a PIXIBOX most teljes készültségben
áll a nyár fogadására!
Remélem lélekben már Ti is így vagytok ezzel, én már
nagyon várom az igazi meleg időt és az állandó
napsütést. Jó szórakozást a májusi PIXIBOX-odhoz!
Azt még elárulom: mindent megteszek azért, hogy ne
maradjatok szuper kozmetikumok nélkül, júniusban
jön a PIXIBAG BIKINI különkiadás.
Baráti üdvözlettel:
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: 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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Bőrápolás

készítsd fel bőröd
a nyárra!
MI
Pixi
lányok

tudjuk, hogy bőrünknek tavasszal, nyáron egy jó fényvédőre
és egy könnyű, gyorsan felszívódó hidratálóra van leginkább
szüksége. De ez nem minden! Nem csak kívülről, de belülről
is védheted bőröd! Ha megfelelően étkezel és bőrvédő vitaminokkal látod el szervezeted, nem csak óvod, de csodás nyári színed sokáig hibátlan marad majd.

Mi kell ehhez?
A vízivásra már ki sem kell térnünk, ugye? Hiszen tudod, hogy muszáj hidratálnod,
ezzel pedig bőröd megfelelő működését is segíted. A bőr további belső védelmét pedig
a különféle ételekben található vitaminok biztosíthatják. A bőr (és a szem) legfontosabb vitaminja az A-vitamin, más néven retinol. De fontos szerepet játszik még
az antioxidáns C- és E-vitamin egyaránt.
Ha tudod magadról, hogy bizony nem vagy épp nagy zöldségfogyasztó, akkor
a táplálékkiegészítőket Neked találták ki!
ISMERD meg a Bioderma Photoderm BRONZ Oral kapszulát!

A Photoderm BRONZ Oral kapszula egy Omega-3- zsírsavakat,
C- és E-vitamint, valamint rezet tartalmazó étrend kiegészítő termék.
A réz részt vesz a melanin szintézisében, így hozzájárul a bőr normál pigmentációjához. A C-vitamin hozzájárul a megfelelő kollagén
képződéshez. Az E-vitamin antioxidáns hatása révén védi a sejteket
és megelőzi a korai bőröregedést. Az omega-3- zsírsavak a szív és érrendszerre gyakorolt pozitív hatásai mellett javítják a bőr szerkezetét.
A Photoderm BRONZ Oral kapszula előkészíti a bőrt a napozásra, valamint hozzájárul a természetes barna bőrszín kialakulásához
és fenntartásához.
Próbáld ki a PIXIBOX-szal! A Bioderma termékeket megtalálod a partner-gyógyszertárakban.

Bőrápolás

Hydrabio, amire a bőrünk szomjazik

A vízhiányos bőr a tévhittel ellentétben nem egy bőrtípus, hanem a bőrnek egy állapota, amely
bármely bőrtípusnál – normál, száraz és zsíros – kialakulhat. A vízhiányt okozhatja az életmód, a külső környezeti tényezők, de a nem megfelelő bőrápoló készítmények használata is.
Bár tüneteik hasonlóak – kellemetlen bőrfeszülés, érzékeny, fakó, élettelen bőr – a megfelelő
ápolás szempontjából fontos, hogy tudjuk a száraz bőr és a vízhiányos bőr nem szinonimák.
Száraz bőr esetében a bőr víztartalma mellett lipidtartalma sem megfelelő, így fontos,
hogy hidratáló és lipidpótló készítményeket alkalmazzunk. Ezzel szemben a dehidratált bőrnél „csak” a bőr megfelelő víztartalmát kell helyreállítanunk.
A BIODERMA Hydrabio termékcsaládja
az Aquagenium® szabadalomnak köszönhetően, hosszan tartó hidratáltságot biztosít a bőrnek.
A Hydrabio Perfecteur SPF 30
a Hydrabio termékcsalád új generációs
hidratálója, amely az új technológia révén
célzottan juttatja el az Aquagenium szabadalom aktív hatóanyagait a sejtekhez. E-vitamin tartalmának és magas faktorszámának
köszönhetően megakadályozza a korai
bőröregedést. Lágy fókuszhatást biztosító szemcséi, valamint rózsaszín, púderes
textúrája révén elfedi az apró ráncokat és
egyenletesen ragyogóvá varázsolja a bőrt.

Eredmény:
hosszantartóan
hidratált,
ragyogó, üde,
bársonyos bőr.
BIOLÓGIA A BŐRGYÓGYÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN
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PIXI TIPP

Kényeztetés, és eredmény a testápolásban
Akár az egészség, akár a csinos megjelenés miatt diétázol, sportolsz, akkor bizonyára
a bőröd feszességére is odafigyelsz. Azt gondolod, elegendő a gondos testápolás, egy bőrradír
és egy hidratáló? Nos, inkább azt mondanánk: segíts rá speciális termékekkel!

MI
Pixi
lányok

készülünk a nyárra: kevesebb szénhidrát, édesség, sok zöldség, sport. Igen, jó lenne, ha a strandon úgy állna az a fürdőruha, ahogy kell. De az sem mindegy, mi villan ki a ruha
alól: a csodás feszes bőrért is tenni kell. Mi a testápoló különlegességekre szavazunk!

Új kedvencünk: Collistar, a luxus testápol ás

A Collistar Olaszország természeti forrásait előtérbe helyező Ti Amo Italia termékcsaládja most Szicília kincseiből merít ihletet, a tengerpart menti citrusligetekből származó esszenciális olajak felhasználásával.

PIXI TIPP

Fiatalos szépségű bőr

A szicíliai citrusos gyümölcsök antioxidáns hatású bioflavonoidok bőséges forrásai.
A formula tartalmaz még jojobát, makadámia dió olajat, és a Collistar saját, szabadalmaztatott összetevőit. A zsírsavak kémiai összetétele egy 22 éves ember bőrének
(faggyújának) kémiai összetételét imitálja. Nem véletlen, hogy a Collistar testápoló
termékei a luxus minőséget jelentik.
Nourishing Anti-Age Oil-Milk

Narancsvirág és citrusos gyümölcsök kivonatai alkotják a Nourishing Anti-age OilMilk alapját. Az Oil-Milk exkluzív termék, visszaállítja a bőr fiatalos szépségét, kivételes hatékonysággal táplál, hidratál és rugalmas bőrt eredményez. Textúrája olajos, mégis könnyed, tej jellegű, valódi nektár a bőrnek. Finom illatával, bársonyos tapintásával
az érzékszerveket is rabul ejti.
Tal asso tusfürdő

Olyan különlegesen speciális termék, amely elhozza otthonodba a törökfürdők varázslatos atmoszféráját. A tenger energiája, az illóolajok frissítő ereje és a Shea vaj körülölelő
puhasága jellemzi. Hihetetlenül selymessé varázsolja a bőrt és igazi kényeztető szépségápolássá varázsolja a fürdést. Sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű tusfürdő.

A Collistar termékeket megtalálod
a kijelölt Müller drogériákban.
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Smink

Fess
egy kis
ragyogást!
MI
Pixi
lányok

Szeretjük,hogy hamarosan itt a nyár, egyre kevesebb
kellékkel sminkelünk, hiszen a napcsókolta bőrre már
nem kell annyi korrekció, inkább a ragyogás fokozása.
Ezért ez a bronzosítók és highlighterek ideje! Ismeritek
a strobing technikát? Íme...

A Strobing Look a fényjátékon alapul és „szórt
fényhatást” eredményez, így tökéletesen ragyogóvá varázsolja az arcbőrt.

A Collistar TI AMO 500 –
STROBING LOOK arcpirosító+szemhéjpú

der+strobing púder igazán különleges darab.
Arcpirosítóként használva szépen formázza az
arckontúrt és élénkíti az arcbőrt.

Ha bőröd problémás, érdemes speciális alapozót választanod, ami
a bőrtípusodnak megfelelő hatóanyagokat tartalmaz, és képes eltüntetni a komolyabb bőrhibákat is, mint az új VICHY DERMABLEND
[3D KORREKCIÓ] alapozó. Ez az alapozó egységesíti az arcszínt
és kitölti, simítja a bőr 3D-s egyenetlenségeit. Eredmény: a bőr azonnal
simábbnak, egységesebbnek tűnik. Mindez maszk-hatás nélkül!
A szemhéjakra kerüljön selyemfényű szemhéjpúder, és a melegben
jó szolgálatot tesz egy vízálló szempillaspirál. Minden vibráló szín jöhet,
hiszen szinte már nyár van!

SMINK

Tökéletesen ápolt bőr
=

tökéletes smink!

Olyan arcápolót keresel, amely tökéletesen
hidratál, egész napra feltölti bőröd nedvességgel,
villámgyorsan beszívódik, így remek smink alap?
Mi megtaláltuk... reméljük Te is felfedezed!
Ez a CLINIQUE MOISTURE SURGE
Extended arcápoló!
A bőröd imádni fogja:
frissítő termálvíz permet, ak ár sminkeléshez is
Rengeteg ötletünk
van, hogyan
használhatod,
nézd csak!

URIAGE izotóniás termálvíz spray a kötelező nyári kellék
minden táskában!
Ásványi anyagok és nyomelemek különleges kombinációja,
mely tudományosan bizonyított hidratáló, puhító, nyugtató
és antioxidáns tulajdonságú. Csak permetezd bőrödre és figyeld jótékony hatását. Fantasztikusan frissssssssss...
Az URIAGE termálvizes termékeket megtalálod a partner-gyógyszertárakban!
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haj

FEDEZZE FEL
A VARÁZSLATOT

KELTSE ÉLETRE HAJA TERMÉSZETES SZÉPSÉGÉT

Az Orofluido inspirációját az ókori tradíciók szépség-rituáléi adták.
Az ókori, Marokkóban élő nők megtanítottak minket arra,
hogy az Argán olajjal hogyan védjük meg hajunkat és a bőrünket.
A végtelenségig sorolható előnyeiről méltán kapta a ,,Marokkó
folyékony aranya” becenevet.
Kleopátra, a csábítás szimbólumaként ismert híres egyiptomi
királynő szépségének titka egy ciprusolaj bázisú kezelés, mely
simává, fényessé és bársonyossá tette haját.
A lenmagolajat az egyiptomiak, a héberek és a föníciaiak használták arra, hogy tökéletesen fényes hajat viselhessenek.
Az Orofluido Elixír a 3 természetes olaj (Argán, Ciprus és Lenmagolaj) keverékén alapszik, melyek növelik, illetve helyreállítják
a haj szépségét, elképesztő fényt és könnyedséget adva a hajnak.
Az Orofluido Elixír nemcsak hamisítatlan luxussal borítja be a haját, hanem érzékekre ható élményben is része lesz. Finom, kellemes
borostyán illat egy kis vaníliával fűszerezve, mely azonnal elbűvöl
és egy egzotikus, keleti illatvilágba kalauzol bennünket.
OROFLUIDO SZÉPSÉG ELIXÍR
Az Orofluido szépség elixír minden hajtípusra alkalmazható,
nem kiöblítendő, selymes állagú hajkezelés.
Szépség rituálé: hajhossznak és tömegnek megfelelő mennyiséget
tegyen a tenyerébe és oszlassa el a teljes hajhosszon, majd masszí
rozza be a hajvégekbe. Ne öblítse le!
Nedves hajon
Csökkenti a hajszárítás idejét, selymessé, könnyűvé, könnyen
kifésülhetővé varázsolja a hajat, miközben tömeget, mozgást
ad a hajnak és növeli a haj természetes fényét.
Száraz hajon
Az esetleges gubancok könnyen kifésülhetővé válnak, a rakoncátlan
tincsek megszelídülnek. A haj lággyá és rugalmassá válik, miközben
extra csillogás kölcsönözhető a hajnak.
A Revlon Professional és Orofluido termékek megtalálhatók a partner-fodrászatokban.
További információért keressen minket Facebook oldalunkon (Revlon Ptrofessional Hungary) vagy a +36-70-770-98-81 telefonszámon.

PIXI kedvenc
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PURE by PIXIBOX
Mi volt a legutóbbi PURE by PIXIBOX-ban? Most megmutatjuk: amint látod, csupa
remek természetes szépségápolási kincs és egy kis egészséggel kapcsolatos termék is, hiszen
a PURE nemcsak natúr kozmetikumokkal kényeztet, de segít felfedezni azokat az
újdonságokat is, amelyek a jó közérzetedhez is hozzájárulhatnak.Reméljük júliusban kipróbálod a következőt!

Calena - Szimfónia Bio Fürdő Tea

Egy 100% pamut filterben gondosan válogatott bio körömvirág
és bio hársfavirág, tengeri só, valamint bio argánolajjal átitatott
kakaóvaj. Irány a kád!

ReForma - dr. Kelen

Cellulit krém: Segíti a narancsbőr megelőzését és a meglévő gödröcskék kisimítását,
miközben a bőrt is hidratálja. Természetes
összetevői serkentik a mikrokeringést.

AROMAX – ápoló olajak

Földimogyoróolaj: A földimogyoró olaj bőrtápláló, a bőr
szárazságát enyhítő és a bőr rugalmasságát fokozó hatású.
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Coconutoil Cosmetics

Hajregeneráló olaj táplálja, újraépíti és erősíti a roncsolt, töredezett, száraz haj szerkezetét, bársonyossá és selymessé teszi azt.
Kizárólag organikus, ehető minőségű összetevőket tartalmaz.

DAMONA – ZöldKávé tabletta

Zöldkávé-kivonatot tartalmazó
étrend-kiegészítő tabletta.

Dizao Organics – színezett ajakápoló

A Dizao színezett ajakápoló 90% bio és 100% természetes összetevőkkel.
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Touchland – Kub2go
H as z n á ld bá r h o l és bá r m i ko r
A mai modern világ folyamatosan mozgásban tart minket, állandóan úton vagyunk,
és nincs időnk azon gondolkodni, hogy éppen mihez értünk hozzá. Abban szeretnénk
neked segíteni, hogy ne kelljen aggódnod azon, hogy mit érintesz meg. A Kub2go
elhozza számodra a határok nélküli érintés világát, miközben gondoskodik az egészséged megőrzéséről és a kezed hidratáltságáról.
A te kezedben van!
A Kub2go lehetőséget biztosít, hogy megőrizd az egészséged a kezed tisztán tartásával.
Bárhol is vagy, nincsen szükséged víz felhasználására. Mivel nem gél állagú, így a használat
után nincs ragacsos utóérzet, csak selymes, tiszta és hidratált kéz, az aloe vera segítségével.
Használata rendkívül egyszerű, permetezz 2-3 alkalommal a kezedbe, majd dörzsöld
össze őket, amíg az alkohol elpárolog és csak a kellemes, hosszantartó illat marad.
Válassz hozzá egyedi matricát, így személyre szabott Kub2god tökéletes tartozéka lesz
a táskádnak.
Használd a „pixi15” kuponkódot a www.touchland.hu
oldalon, és vásárláskor 15%
kedvezményt biztosítunk
minden egyedi Kub2go
vásárlása esetén.
Az ajánlat május 11-25. között
érvényes a Touchland weboldalán. A kedvezmény más
kedvezményekkel nem von
ható össze.
Keress minket a Facebookon
és az Instagramon is és csatlakozz a Touchlander közösséghez.
www.touchland.hu

© Clinique Laboratories, LLC

Mélyen érint.
Moisture Surge™ Extended Thirst Relief a Clinique-től.
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. Sőt, mostantól az árát is frissítőnek találja majd.
Allergiateszttel vizsgált, 100% illatanyagmentes.
Tudásunk most az arcbőr legmélyére hatol.
Moisture Surge™ hidratáló mindössze 5700 Ft (30ml) és 9400 Ft (50ml)-os
ajánlott fogyasztói áron.
www.clinique.hu
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Caresse de Roses

Az új Eau de parfum Légère

Laetitia Casta

ninaricci.com/lextase

