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L’OCCITANE en Provence!





1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Igazi mérföldkőhöz érkezett a PIXIBOX: óriási meg-
tiszteltetés, hogy idén, a L’OCCITANE 40. születésnap-
ja alkalmából egy különleges kiadással kedveskedhe-
tünk Nektek. 

Amikor csaknem 9 hónappal ezelőtt felmerült  
a le he tőség, majd kibújtam a bőrömből, hiszen a 
L’OCCITANE az egyik kedvenc kozmetikai márkám; 
mióta hazánkban is elérhető, vásárlójuk vagyok. 
Egy-egy termék illata napjaim részévé vált, ha bele-
szippantok a Mandula tusfürdőbe, tudom, hogy egy 
szuper reggelre ébredtem, jöhet bármi! Nincs olyan 
táskám, amelyben ne lenne egy kisebb-nagyobb  
L’OCCITANE kézkrém.

De nem csak ezért vagyok különösen büszke erre a fel   ké- 
 rés re, hanem azért is, mert egy ilyen nagy múltú, prémi-
um márka a PIXIBOX-on keresztül szeretne be mu tat koz-
ni Nektek is és örülök, hogy ennek részese lehetek. 

Ennyi luxus minden nap kell nekünk, ezt biztosan 
mondhatom! Tartsatok velünk, mert mostani magazi-
nunkban sok mindent elárulunk a 40 éves L’OCCITANE-
ról, például azt is, hogyan ejtsd helyesen nevüket.

Boldog születésnapot kíván a PIXIBOX!

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, L’OCCITANE en Provence • Nyomdai előkészítés: wOw Stúdió Kft. • Nyomás: Pethő Nyomda 
Kft. • Jelen kiadványban közzétett információk, szövegtartalmak a szerzői jog védelme alá tartoznak, a kiadó az esetlegesen előfordu-
ló nyomdahibákért fele lősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!



PIXI Tippek

ismerd meg  
a L’OCCitane en 
prOvenCe-t

Egy egyszerű lepárló és a növények alapos ismerete indította el a 23 éves Olivier 
Baussant az útján, mikor rozmaring olajeszenciáját elkezdte árulni a helyi Pro-
vence-i piacon. Így kezdődött a L’OCCITANE története.

A L’OCCITANE 1976 óta merít ihletet a földközi-tengeri régió hagyományaiból 
és eljárásaiból arcápolási-, testápolási- és illattermékei megalkotásakor. Az így 
született különleges termékeket természetesség, autentikusság és érzékeket 
kényeztető textúrák és illatok jellemzik. 

Azért hoztam létre a L’OCCITANE-t, hogy Provence-ban maradhassak. 
Utam során férfiakkal és nőkkel találkoztam, akik ugyanezt szerették 
volna. Néhányan mesteremberek voltak, néhányan termelők. Néhányan 
angyalgyökeret, pünkösdirózsát vagy verbénát termesztettek. Együtt tanul-
tuk meg a fenntartható fejlődés alapelveit. 

„ A tradíció teremti meg a kapcsolatot  
az ember és környezete között. „ 

A tradíció több mint egy szó. Haute-Provence-ban életre keltette az elfelejtett 
készségeket és kézművességet. Miért élnék múzeumban? Életben kell tartanunk 
a tradíciókat. Újratelepíteni a mandulafákat Valensole-ban, megvédeni a vad 
immortelle-t Korzikán, felépíteni a shea vaj iparágat a nőkkel Burkina Fasóban, 
megvédeni a levendulát Haute-Provence-ban, mely jelenleg veszélyben van...  
A L’OCCITANE pedig keményen dolgozik ezeken a projekteken.

A társadalmi szerepvállalás, a régió védelme és a kiváló minőségű termékek 
gyártása csak néhány a L’OCCITANE törekvései közül. A legfontosabb talán 
az, ha vásárlói számára napról napra örömet okoznak termékeik. Mi épp így 
érzünk, ezért a cég filozófiája nagyon közel áll hozzánk.

Ó, és a legfontosabb: ugye tudod hogy kell kiejteni a L’OCCITANE nevét?  
Ne aggódj, segítünk: LOK-SZI-TÁN
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3PIXI Tippek

Jó érzés egy olyan közösség része lenni, ahol kedvenc kozmetikumaidról mindig 
remek híreket kaphatsz, ez a Provence Beauty Club, a L’OCCITANE programja.

A Provence Beauty Club tagság számos előnnyel jár: 

• információk újdonságainkról, termékeinkről 

• exkluzív ajánlatok és ajándékok 

• VIP-meghívó rendezvényeinkre 

• szép ajándék a vásárlás mellé a születésnap hónapjában 

• szépségtippek provence-i módra 

CsatLakOzz  
a L’OCCitane  
prOvenCe Beauty  
CLuB prOgramhOz!

Mit kell tenned? Vásárolj 6.590 Ft értékben és kérd az üzletben a Provence Beauty Club 
kártyát, töltsd ki és már tiéd is a “Provence Kincsei” szett* (a csatlakozás és az ajándék 
igénylése a webáruházban is lehetséges, lépj kapcsolatba velük az online@loccitane.hu  
címen) Innentől kezdve pedig a L’OCCITANE gondoskodik arról, hogy örömet lelj  
a Provence-i életérzésben és kényeztetésben.
* Az ajándékszett tartalma: 50ml-es Aromachologie Helyreállító Sampon, 50ml-es Helyreállító Kondicionáló, 
50ml-es Verbena Testápoló, 50g-os Shea Vajas Tejszappan és 10ml-es Shea Vajas Kézkrém, 50 ml-es Verbéna 
Tusfürdő. A szett tartalma a készlet függvényében változhat. Az ajánlat más promócióval nem vonható össze, 
és csak egyszer vehető igénybe. 



4 bőrápolás

Shea vaj tetőtől talpig

shea vaJ
HAMISÍTATLAN SOKOLDALÚSÁG

mi
pixi

LányOk

imádjuk, ha egy termék minőségi alapanyagokból ké-
szül és valódi megoldást nyújt a bőrproblémákra. Most, 
talán mondhatjuk a shea vaj felhasználás egyik fő úttö-
rőjének, a L’OCCITANE-nak ikonikus termékeivel is-
mertetünk meg benneteket: a kézkrém és az ajakápoló. 

Fair Trade minősítés, azaz méltányos 
kereskedelem 

30 évvel ezelőtt a shea vajat csak helyi 
piacokon lehetett megvásárolni. Mára 
ez a sokoldalú alapanyag átalakította  
a Burkina Fasó-i nők mindennapjait és 
társadalmi környezetét, így már 15 ezer 
nő foglalkozik a „nők aranyaként” ismert 
organikus alapanyag előállításával. Folya-
matosan képzik magukat, így munka-
körülményeik is egyre jobbak, akár csak  
a shea vaj minősége. Ebben óriási szerepet 
vállalt a L’OCCITANE alapítványa is.

Ha csak egy shea vajas terméket választhatnál, 
akkor mindenképpen a 100%-osan tiszta, 
méltányos kereskedelemből származó, orga-
nikus változat legyen az. 

A PIXIBOX-ban kipróbálhatod a 
L’OCCITANE igazi zászlóshajó-termé-
két, melyből a világon 20 másodpercen-
ként elkél 1 db: ez a shea vajas kézkrém.



bőrápolás

shea vajas kézkrém
Szupersimító kedvenc, 20% shea vajjal, méz- és mandulakivonattal, megbolondítva  
a jázmin és ilang-ilang könnyű és csábító illatával. 

shea vajas ultra rich ajakbalzsam
Ez a shea vajat tartalmazó hidratáló ajakbalzsam helyreállítja és táplálja, valamint puhává 
és feszessé varázsolja a száraz ajkakat.

Shea vajaS teStápoló cSalád

5

A shea vaj különösen hasznos összetevő. A L’OCCITANE nemcsak saját ter mé sze-
tességében hasznosítja, hanem kivételes koncentrátumok formájában is, ennek aránya  
a kézkrémben 20%, az Ultra Rich testápolókrémben 25%. Ez a bőkezűség a ter-
mék család hatalmas sikerének az egyik titka, és ne felejtsük a kézkrém különleges 
csomagolását se. A festéktubusra emlékeztető, fekete kupakkal lezárt krémnek is 
köszönhető, hogy a L’OCCITANE shea vajas termékeit kultusz övezi.
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HAJÁPOLÁS8

haJápOLás

5 esszenCiáLis OLaJJaL

A provence-i növénygyűjtők tapaszta-
latait alapul véve a L’OCCITANE az 
első cégek között volt, akik felfigyeltek 
az esszenciális olajokra. Ezek az értékes 
eszenciák koncentrálják a növények 
tulajdonságait. A L’OCCITANE ku-
ta tá sa i ban központi szerepet ját sza-
nak, és olyan formulák születnek a 
segítségükkel, amikben a botanikus 
aktív összetevők kifejtik jótékony 
kozmetikai hatásukat, és még az ere-
deti növények illata is megmarad.  
A L’OCCITANE hajápolási ter mék-
csa lád ja ezekre a tapasztalatokra épül.

mi
pixi

LányOk

szeretjük, ha egy hajápoló nem csupán teszi a dolgát, 
ápol, ragyogó hajat varázsol, de illatos, és nem utolsó sor-
ban kitűnő alapanyagokból készül. A L’OCCITANE 
Aromakológia családja kíméletesen tisztít, mentes a káros 
összetevőktől és használata felér egy aromaterápiával. Rá-
adásul az illata sokáig elkísér, ahogy hajad fújja a szél.

A L’OCCITANE minden hajtípushoz 
öt esszenciális olajat kombinál, azok 
speciális tulajdonságai és illatuk 
alapján. Mindenki megtalálhatja a szá-
mára leginkább megfelelő változatot: 
helyreállító, volumen növelő, vagy fes-
tett hajra való családból.



9HAJÁPOLÁS

A PIXIBOX-ban helyet kapott a helyreállító sampon és kondícionáló, amelyek 
hatékonyságáról most Ti is meggyőződhettek:

aromakológia Helyreállító sampon
Ez a szilikonmentes sampon segít helyreállítani, megerősíteni és védelmezni a száraz, 
károsodott hajat. Új formulánk töredezettség elleni komplexet tartalmaz 5 esszenciális 
olajjal (ilang-ilang, édes narancs, levendula, geránium, angelika).

aromakológia Helyreállító kondícionáló
Segít helyreállítani, megerősíteni és védelmezni a száraz, károsodott hajat. A növényi 
eredetű aminosavak segítenek helyreállítani a haj rostjait, édes mandulával és B5-vita-
minnal gazdagított lágy textúrája puhává teszi és védelmezi a hajat.
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pixi arc

mi
pixi

LányOk

imádjuk a finom, nőies színeket, illatokat, így ha ez egy 
kozmetikumban is visszaköszön, akkor az már levesz 
a lábunkról. Ilyen a Pivoine Sublime, azaz a Bőrtöké-
letesítő Peónia termékcsalád. A PIXIBOX-ban a nap-
pali krémet próbálhatjátok ki, de érdemes megismer-
kedni a többi fantasztikus bazsarózsás bőrápolóval is.

peónia,
AvAGy A bAzSArózSA bÁrSONyOS 
SzIrMAINAK érINTéSe

Teljes bőrápoló regiment áll szolgálatodban a Peónia családból: „szérum, nappali krém, 
frissítő arcpermet, CC krém segíthet a nappali ragyogásban. Májusban pedig érkezik 
még az arcradír habzó arclemosó és arctisztító radír. A varázslatos virágillatot pedig meg-
találod a Pivoine Flora tusfürdő, testápoló, kézkrém és szappan formában is. Így a csodás 
bazsarózsa illat mindenhová elkísér reggeltől estig.

A L’OCCITANE INNOVATÍV, MINdENFéLE BőRTÍPUSON HATéKONy 
BőRTöKéLETESÍTő TERMéKCSALádOT ALKOTOTT: Ez A BőR Tö Ké
LE TE SÍ Tő PEóNIA. 

E bőrtökéletesítő termékcsalád fő aktív összetevője a természetes növényi cukrok-
ban hihetetlenül gazdag, szabadalmaztatott* peóniakivonat. A ter mé kek azon-
nal látható, hosszan tartó hatását a L’OCCITANE Laboratóriumban előállított 
Bőrtökéletesítő Peónia Komplex biztosítja. A hatás? A bőr hidratálása, az egyenet-
len bőrfelület korrigálása, a pórusok és finom ráncok kezelése, valamint az arcbőr 
erősítése és az arc kipirosodásának csökkentése. 
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12 pixi kényeztetés

Ha selymes, puHa bőr, 
akkOr manduLa!
Selymesen puha, feszes bőr? Igen, ebben segít a mandula fantasztikus bőrpuhító és feszesítő hatása. 
A L’OCCITANE a dél-franciaországi mandulák kivételes tonizáló erejét használja fel testápolási- 
és piperetermékeiben, amelyek csodálatosan hatékonyak és édesen csábítanak.

mandula tusfürdőolaj
Ez a csodás összetételű olaj-tusfürdő víz-
zel érintkezve pazar, bőrlágyító habbá 
változik, amely az egész testet finommá 
és puhává varázsolja. Mandulaolajban és 
tápláló lipidekben gazdag. Kíméletesen 
tisztítja a bőrt, páratlan illatát pedig für-
dés után is sokáig érezni.

TudTAd?

Februártól márciusig virágzó mandulavi-
rág az egyik legelső az évben. Provence-
ban a mandulafák a táj szimbólumai voltak 
egészen a 20. századik. A földeket megtöl-
tötték a rózsaszínes, fehéres virágszirmok. 
Az 1930-as évektől termesztésük fokozato-
san a háttérbe szorult, egy idő után pedig 
már a mandulafák igazi különlegességnek 
számítottak a régióban. A L’OCCITANE 
célja, hogy ez az ikonikus fa visszakapja 
méltó helyét a Provence-i tájképen, ezért 
manduláját csak Provence-ból szerzi be.

A gyengédség 
nektárjA

#EgyigaztortEnEt
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A gyengédség 
nektárjA

#EgyigaztortEnEt
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