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A High Impac t  Ma sc a ra  a  Cl in ique-től 
pontosa n a z t  ny újt ja ,  a mi re  minden nő 

vág y ik :  hos s z abb é s  s z épen  
íve lt  s z empi l l á k at .

A sokolda lú High Impac t  Ma sc a ra 
pi l l a natok a l a t t  d rá ma ia n sű r ít i  

é s  hos s z ít ja  a  pi l l á k at ,  
intenz ív vé  é s  fény ű zővé  
va rá z solja  a  tek inte te t .

A l lerg iate s z t te l  v i z sg á lt .

100% i l l a t a nyagmente s .

CLINIQUE 20% kedvezmény*
*Beváltható bármelyik Clinique szaküzletben 2017. július 31-ig.
Más kedvezményekkel nem vonható össze.
Clinique szaküzleteink: Budapest, Váci utca 8., Mammut II. Üzletház,
Westend City Center, Aréna Pláza, Budagyöngye



1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
A különleges PIXIBOX kiadások igazán megdobogtat-
ják a szívem. úgy látom, Ti is nagyon kedvelitek ezeket 
az exkluzív PIXI-ket, hiszen így jobban elmerülhettek 
egy-egy márka kozmetikum kínálatában és egyszerre 
többféle terméküket is kipróbálhatjátok. 

A CLInIQuE személyes kedvencem, évek óta haszná-
lom, sőt, emlékszem a beauty termékek iránti rajongá-
som is tőlük ered: anno az első prémium termék, 
melyre beruháztam, az egyik alapozójuk volt. Most 
pedig jópár ikonjuk is bekerült ebbe a különkiadásba, 
melyre nagyon büszke vagyok; nem beszélve a teljes 
kiszerelésű limitált kiadású újdonságukról, a sokak 
által kedvelt Chubby Stickről, mely a Crayola írószer 
márkával karöltve jött létre. 

Ismerkedjetek a termékekkel, próbáljatok ki mindent! 
Én hiszem, hogy Ti is ugyanúgy megszeretitek majd  
a márkát, mint én. Azt vallom: érdemes beruházni 
egy-egy prémium kozmetikumba, hiszen valóban 
gazdag összetevőkkel, komoly múlttal és profi háttér-
rel dolgoznak azon, hogy az ígért hatást be is váltsák. 
A CLInIQuE-re számíthattok ebben. 

Jó felfedezést, ismerkedést, 
baráti üdvözlettel:

BeÁtA

http://pixibox.hu • Facebook facebook.com/PIXIBOX • Instagram pixiboxhu • 
PInterest pinterest.com/pixibox/ • Youtube youtube.com/pixibox • Facebook 
www.facebook.com/CliniqueMagyarorszag • Instagram @cliniquemagyarorszag

Kiadja: PIXIBOX Kft. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34. • info@pixibox.hu • Fotóanyag: Estée Lauder 
Magyarország Kft. • Nyomdai előkészítés: Kopányi-Vigh Gabi • Nyomás: Pethő Nyomda Kft. • Jelen kiadványban közzétett infor-
mációk, 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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Mindig tartunk magunknál Clinique 
Chubby sticket, mert igazi „rohanva smin-
kelők” vagyunk, ennél gyorsabb, egyszerűbb, 
szebb megoldással, mint a rúzsceruza talán 
még nem is találkoztunk.

A világ talán legnépszerűbb zsírkréta márkájának a Crayolának és a Clinique ikonikus  
új Chubby Stick-jeinek segítségével most ismét gyereknek érezhetjük magunkat! Talán kis-
lány korodban, amikor a hercegnők ajkát színezted Neked is eszedbe jutott, hogy „hű, ez az 
én ajkamon is jól mutatna”. Nos, itt a lehetőség, játssz egy kicsit, próbáld ki!

A Clinique és a Crayola kollaborációjából most új színek keltek életre, melyek egytől 
egyig divatosak, és minden bőrtónushoz találhattok tökéletesen passzoló árnyalatot. 
A használatát már sokan ismeritek az előző PIXIBOX-ból: egyszerű, gyors, pontos  
és kényelmes. Ha még nem próbáltad eddig, szerintünk meg fogod szeretni! Sőt, azok 
számára is tökéletes választás, akik nem szeretik ajkukat hangsúlyozni egy rúzzsal,  
épp csak egy kis színre vágynak, de mégis valami többre, mint egy színezett ajakápoló.

Clinique Crayola Chubby StiCk:

egy gyeRekkORi 
ÁLOm vÁLt vALóRA

A Crayola-val közösen megálmodott limitált 
Chubby Stick™ Moisturizing Lip Colour Balm 
rúzsceruza 10 színárnyalatban kap-
ható a készlet erejéig.

mi
Pixi

LÁnyOk
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Miért őt válaszd?

A Chubby Stick Moisturizing Lip Colour 
Balm erősen hidratáló összetétele gaz-
dag vajak, olajok és antioxidánsok 
különleges keverékével kényezteti  
és védi az ajkakat. Az illipe vajat, 
mangó mag vajat és jojoba mag olajat 
tartalmazó Chubby Stick nedves-
séggel telíti, nyugtatja, puhává  
és teltté teszi az ajkakat.

A színek tartósak, hiszen  
a Clinique minőséget kapod,  
de ne várj rúzs-hatást, mert 
ez a termék átmenet a 
színezett ajakápoló és a rúzs 
között épp azoknak, akik 
az egyszerű használatot 
keresik és kevésbé erő-
teljesen hangsúlyozzák 
ajkukat. 

Ne feledd azonban, 
a Chubby Stick 
Intense családjá-
ban rúzsfedésű 
színeket találsz, ha 
tehát tartósságra, 
intenzívebb 
színekre vágysz, 
válassz az 
Intense kíná-
latából!



Nos, szeriNtüNk  
feladat teljesítve: íme a  
clInIque moIsture surge!

Bőrápolás

A Clinique 1988-ban dobta piacra a Moisture Surge hidratálót, ami azóta csodás kar-
riert futott be.

A Moisture Surge olyan, akár egy nagy pohár víz – frissít, pótolja az elvesztett nedves-
séget, és 100%-ban oltja a bőr szomjúságát. Képzelj el egy hidratálót, mely nemcsak 
a bőr működését, de a bőrre hatással lévő körülmények változásait is követni képes. 

A Clinique Moisture Surge Extended Thirst Relief lehetővé teszi a bőr számára,  
hogy alkalmazkodjon a változó körülményekhez – akár hideg, akár meleg az idő, akár 
száraz, akár párás a  levegő. 

A könnyű zselé jelentősen javítja a bőr természetes nedvességmegtartó képességét,  
a legfelső hámrétegbe szívódva gyorsabb és tartósabb hidratáló hatást fejt ki.

4

egy nAgy POhÁR víz
a bőrödnek!

Talán mindannyian küzdünk azzal, 
hogy arcbőrünk tökéletesen hidratált 
lehessen: a száraz bőrűeknek nem kell 
bemutatni a jelenséget, azonban a nor-
mál vagy zsíros bőr is lehet dehidratált. 
Feladat: találni egy olyan arcápolót, 
mely a különböző igényű bőr számára is 
megfelelő nedvességpótlást biztosít.



Nos, szeriNtüNk  
feladat teljesítve: íme a  
clInIque moIsture surge!

Bőrápolás 5

szuper tippek bőröd szoMjoltásához

az íróasztal kiegészítője:  
Tartsd mindig a telefonod közelében a napi irodai gyorssegélyért.  Átlagosan 
8-9 órát töltünk az irodában, ahol a légkondicionálás és a fűtés is igénybe veszi 
a bőrt. Ha úgy érzed, bőröd száraz és feszül,  ütögess a krémből egy keveset 
bőrödbe, ahol szükségét érzed.  

Gyors szépségkezelés:  
Van szabad 5 perced?  Kényeztesd magad és vigyél fel egy nagyobb mennyisé-
get a krémből a megtisztított bőrre. Várj 5 percig, közben pihenj, majd töröld 
le a felesleget. Bőröd ezután órákig frissnek, üdének, és hidratáltnak érződik 
majd. Sőt, ezt a módszert, akár éjszakára is alkalmazhatod.

napozás utáni bőrnyugtató:  
Vigyél fel egy nagyobb mennyiséget a krémből száraz, dehidratált bőrödre! Inten-
zív hidratáló hatása révén felfrissíti a bőrt és csillapítja a napozás utáni égő érzést.  

hitted volna?  
Otthon felejtette a kézkrémet? Elfogyott a hajzselé? A Moisture Surge számos 
szépségápolási vészhelyzetben is megállja a helyét: 

•��Körömágy�ápolóként�(masszírozd�a�körömágyba)

•��Áramos� hajra� (egy� érme� nagyságú� adagot� végy� a�
tenyeredbe, dörzsöld össze két kezed, majd simíts 
végig�velük�a�rakoncátlan�hajadon)

•��Highlighterként� a� fáradt,� fakó� bőrön� (finoman�
ütögess a krémből egy keveset a sminkelt bőrre 
végig az arccsont felső részén, az orron, a két ha-
lántékon�és�az�orcákon)

A Clinique Moisture Surge Intense az intenzív hidratálásra szoruló száraz és érzékeny 
bőr számára készült. Olyan hatóanyagokat tartalmaz, melyek erősítik és regenerálják  
a nedvességmegőrző réteget, csökkentik a nedvességvesztés mértékét.

A gazdag krémzselé kettős hatású: maximálisan hidratál és regenerálja a nedvesség-
megőrző réteget. 
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A szem körül körülbelül tízszer olyan vékony a bőr, mint az arc egyéb pontjain, ezért 
előbb mutatkoznak rajta az öregedés jelei. Tény az is, hogy a szem körüli bőrben keve-
sebb faggyúmirigy található, így szárazabb is, mint az arcbőr egyéb területei. 

A sötét karikák és táskák tovább súlyosbodhatnak például a napfény, a légszennyezés, 
stressz, a kimerültség, a hunyorgás, de még a pislogás hatására is.

A szem duzzadtságát okozhatja a szem alatti bőrszövetekben rekedt folyadék, a lassú 
vérkeringés is. A helyzetet ráadásul számos egyéb tényező is súlyosbíthatja: örökletes 
hajlam, környezeti hatások, étel allergiák, a kevés alvás és a nem megfelelő táplálkozás.

Mindent a szeMnek!
Mi azt valljuk, adjunk meg mindent, ami bőrünknek jár! A szemkörnyéki terület pedig kü-
lönösen kényes az ápolásra, tehát tegyük félre a városi legendákat: „egy jó arckrém, vagy akár 
a testápolónk is megoldás lehet” - ez valószínűleg mítosz. Igenis fontos, hogy külön ápolásban 
részesítsd ezt az érzékeny, vékony bőrréteget, hogy sokáig megőrizhesd üdeségét és késleltesd  
a nevetőráncok kialakulását.

Miért kell Neked is egy jó szeMkörNyékápoló?

clInIque all about eyes
Hidratáló krémzselé, amely a ri-
bizli gyökeréből kivont hatóanyag 
segítségével csökkenti a szem alat-
ti sötét karikákat, a szarkalábakat 
és a duzzanatokat. Ha könnyű 
megoldásra vágysz, akkor ez a Te 
szemkörnyékápolód! Gyorsan be-
szívódik, és már sminkelhetsz is.
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Ne habozz tisztítaNi!

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni: az arctisztítás 
legyen olyan rutin, mint akár a fogmosás! Egy habzó 
arctisztító pedig állandó barátoddá válhat.

Mi kedveljük a különböző arctisztító gépek haszná-
latát is, amely a bőrfelszínt nem csak alaposan tisz-
títja, de kellemesen át is masszírozza arcbőrünket.  
A CLINIQUE-nél is találhatsz ilyen gépet, ráadásul 
kitűnően alkalmazható ezzel a termékkel!

A habzó arctisztító szappan egy nem allergén, olajmen-
tes, fényűző krém, amely tisztítás során habbá alakul 
át. Gyengéden megtisztítja a bőrt a szennyeződés,  
a külső irritánsok és a felesleges faggyú eltávolításával, 
így simább és tisztább lesz arcbőröd, ráadásul az arc-
ápolók is hatékonyabban szívódnak majd fel.

clInIque anti-gravity 
eye cream
Valami intenzívebb megoldást ke-
resel? Akkor a gazdag, ápoló hatású 
Anti-Gravity Eye Cream segít Neked!

a feszesítés és kipárnázás  
tudománya
Az Anti-Gravity Firming Eye Lift 
Cream regenerálja, korrigálja és tel-
tebbé teszi a szem bőrét.

azonnali hatás
Egy tejből kivont, természetes fehér-
je, a Lacto Firm azonnal feszesebbé 
teszi bőröd, a különböző optikai 
fényszóró anyagok pedig szétáraszt-
ják a fényt, így azonnal enyhítik  
a ráncok és szarkalábak látszatát, 
valamint világosabbá teszik a szem 
környékének bőrét.
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Gyümölcsök, virágok, frissesség, 
és egy csipetnyi izgalom

Melyet köNNyebb MegtapasztalNi, MiNt leírNi.

Calyx: egy felszabadító illat,

A Calyx sosem volt egy tipikus illat. Fanyar grépfrút fejjegye mindenkit meglepett. 
Csábító, mégis gyümölcsös, és az első pillanattól kezdve nagyon jellegzetes. A kezde-
tektől lüktetően gyümölcsös, és jellegében mindvégig fanyar és túlzóan „zöld” marad.

a név
A calyx a virágbimbók körül képződő vé-
dőréteg elnevezése – azokat a zöld levele-
ket hívják így, melyek szorosan körbeöle-
lik a szirmokat, mielőtt azok nyílnának.

az illat
A Calyx illatát alkotó jegyek összetételét 
sokáig rejtély övezte. Mindenki másként 
magyarázza meg, mitől érzi különleges-
nek a kompozíciót. 

A grépfrút, mely az illat megkülönböztető 
frissességéért és lédús, lüktető jellegéért 
felel.
A zöld levelek, melyek nedves, harmatos 
érzetet kölcsönöznek az emlékezetes és ki-
finomult illatnak.

A rendkívül friss és modern Calyx a gyü-
mölcsös, tiszta virágillatok új generációjá-
nak előfutára volt. Egy kortalan klasszi-
kus, melyet ideje újra felfedeznünk.



Felkészülni. Pep. 
Rajt.
Egyenletes, ragyogó, sminkre kész arcbőr, amely felveszi az életed  
ritmusát. Akár minden pillanatban napra kész lehetsz.

Új. Pep-Start™ 2-in-1 Exfoliating Cleanser tisztító,  
HydroBlur Moisturizer és HydroRush Moisturizer SPF 20 hidratáló  
Pep-Start   Eye Cream szemkrém. Kapható már 5200 Ft-tól.*™

clinique.com

*Ajánlott fogyasztói ár.
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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

S16_EMEA_TT_Moist_Surge_Ext_Resupport_SP_PixieBox.indd   1 3/9/17   4:38 PM


