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Hidrat ált arcbőr.
Csak természetesen.

*Innováció az Yves Rocher-nál.        **In vitro teszttel igazolt eredmény. 

INNOVÁCIÓ*

AZ EDULISZ VÍZ
HIDRATÁLÓ EREJÉVEL**

ÁSVÁNYI OLAJ MENTES
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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Ismét óriási megtiszteltetésben volt részünk, amikor 
a nagynevű és hazánbank már igen régóta jelen lévő 
kozmetikai márka, az Yves Rocher felkért bennünket 
egy közös PIXIBOX elkészítésére. 

Mondanom sem kell, hogy mennyire örültem, 
nagyon sok kedves élményem fűződik a termékeik-
hez. Emlékszem, amikor hazánkba érkezett a márka, 
a postaládánkban mindig felbukkanó  kis katalógus-
ból rendeltük a kozmetikumokat. Alig vártuk anyu-
kámmal, hogy újabb és újabb katalógus jelenjen meg, 
amit közösen lapoztunk át és válogattunk. 

Azóta már nincs ilyen lehetőség, cserébe sok üzlet 
nyílt, a választék pedig óriási lett, nem beszélve a 
szuper webshopról. Így bármikor meg tudom vásá-
rolni a kedvenceimet. 

Fogadjátok szeretettel az Yves Rocher csapata gondos 
válogatását ebben a különleges PIXIBOX-ban, biztos 
vagyok benne, hogy a gazdag dobozkában mindenki 
megtalálja a kedvencét. Ebben a magazinban pedig még 
többet megtudhattok a cégről és arról, hogy mennyire 
közel áll hozzájuk a természet. Kövesd példájukat Te is!

Sok szeretettel,

AZ YVES ROCHER  
CSAPATA & 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: Yves Rocher 
Hungary Kft. • Nyomdai előkészítés: Kopányi-Vigh Gabi • Nyomás: Pethő Nyomda Kft. • Jelen kiadványban közzétett informáci-
ók, szövegtartalmak a szerzői jog védelme alá tartoznak, a kiadó az esetlegesen előforduló nyomdahibákért  
fele lősséget nem vállal! • Yves Rocher Hungary Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!



Az Yves Rocher „Ültessünk a bolygónkért!” elnevezésű faültetési programja kontinenseken átíve-
lő összefogás a márka, a vásárlók és több mint 20 erdősítésre szakosodott civil szervezet között. 
Az Yves Rocher minden tettét a természet iránti tisztelet és szeretet, illetve az a hit vezérli, hogy 
a fák nem csak a földet táplálják, de az embereket is, akik elültetik őket.

Imádunk a természetben barangolni, hiszen ennél 
megnyugtatóbb kikapcsolódás kevés van. De tudjuk, 
hogy sajnos a fákból is. Most mi is segíthetünk!

MI
PIXI

LÁNYOK

Az Yves Rocher 2007-ben elkötelezte magát, hogy 2015 végéig  50 millió fát ültet el 
világszerte. Miután ezen vállalását teljesítette, újabb célt tűzött ki maga elé, mégpedig 
hogy 2020-ig eléri a 100 milliós elültetett darabszámot.

A cég magyarországi csapata 2016 őszétől 2018 végéig bezárólag összesen 100.000 
fa elültetésével járul hozzá a márka célkitűzésének eléréséhez. Ehhez együttműködő 
partnernek az egyik legnagyobb nemzetközi természetvédelmi civil szervezet, a WWF 
magyarországi képviseletét, helyszínnek pedig a Keszthelyi-hegységet és a Bakonyt 
választotta. A két helyszínen súlyosan károsodott erdők helyreállítását őshonos fa-
jok elültetésével segítik, hiszen ezek ellenállóbbak a klímaváltozással, a kártevőkkel,  
erős széllel és tűzzel szemben, és az állatvilág számára is jobb élőhelyet biztosítanak.
A projekt során elültetésre került fajok: molyhos tölgy, csertölgy, kislevelű hárs,  
vadkörte, berkenye és bükk.

„ÜLTESSÜNK  
A BOLYGÓNKÉRT!”
100.000 FA MAGYARORSZÁGON

2 TERMÉSZET



3TERMÉSZET

Törzsvásárlói kártyanyitásoddal, illetve az alábbi termékek megvásárlásával az Yves 
Rocher márka elültet egy fát a nevedben: Ragyogást adó sampon, Pure Calmille Lágy 
arc- és testápoló, Tusfürdő koncentrátum. 

Az Yves Rocher magyar csapata büszkén vállal szerepet 
és veszi ki részét a FOLYAMATBÓL A FAÜLTETÉSEK SORÁN.

AZ „ÜLTESSÜNK A BOLYGÓNKÉRT!” PROGRAMOT!

TÁMOGASD TE IS



AZ YVES ROCHER VILÁGA4

Az Yves Rocher márka története összefonódik egy ember, Yves Rocher úr 
történetével, aki egy olyan, a kozmetikai piacon egyedülálló márkát ala-
pított meg 1959-ben egy festői francia kisvárosban, La Gacilly-ban, amely egyben botanikusa, 
termelője, gyártója és forgalmazója saját termékeinek. Hogy mi történt azóta? Most elmondjuk.

Az Yves Rocher világában a növényvilág az egyedüli ihlető forrás. Szülőföldjén saját bio 
gazdaságot tart fenn, melyen olyan létfontosságú alapanyagokat termeszt mint például 
kamilla, körömvirág, árnika vagy a búzavirág. A termékek előállítása során kerüli az 
állati eredetű alapanyagok használatát, és nem teszteli termékeit állatokon. 

A termékek bizonyítottan magas hatékonyságát a saját laboratóriumaiban elvégzett ku-
tatások igazolják több mint 150 kutató bevonásával, akik folyamatosan azon dolgoz-
nak, hogy a növényekből új hatóanyagokat, textúrákat, színeket és illatokat fedezzenek 
fel és állítsanak elő.

Már több mint 50 éve, hogy a márka folyamatosan fejlődik, de a kiinduló elvek és 
értékek máig változatlanok maradtak. Ettől olyan egyedi és különleges az Yves Rocher, 
a növényi eredetű szépségápolás szakértője.

YVES ROCHER
TÖBB MINT 50 ÉV, SZAKÉR-
TELEM ÉS TERMÉSZETESSÉG



AZ YVES ROCHER VILÁGA 5

TEGYÉL TE IS BOLYGÓNKÉRT!

Magyarországon ma már 32 márkaboltban és online webáruházban is megvásárolhatod a termékeket. 
Facebook: Yves Rocher Magyarország • Instagram: @yves_rocher_magyarorszag

KÖRNYEZETVÉDELMI ELKÖTELEZETTSÉGEI: 

•  „Ültessünk a bolygónkért!” nemzetközi faültetési program. 
•  A termékek műanyag tubusai újrahasznosított műanyagból készülnek és újrahaszno-

síthatóak, az üvegtégelyek szintén újrahasznosítható üvegből készülnek. 
• A termékek dobozait telepített erdőgazdaságból származó papírból készítik.
•  A termékek összetételeit illetően pedig törekszik a biológiailag könnyen lebomló ösz-

szetételek kialakítására. 
•  A márkaboltokban 2006 óta nem kapható műanyag táska/zacskó, helyette újrahasz-

nálható szövetből készült bevásárlótáskát kínál a márka.

AZ YVES ROCHER BÜSZKE ARRA, HOGY AKTÍV SZE-
REPET VÁLLAL BOLYGÓNK MEGÓVÁSÁBAN, MELY 
MINDENNAPI MŰKÖDÉSÉNEK ALAPVETŐ RÉSZE.



6 TE ÉS AZ YVES ROCHER

KÉRD A TÖRZSVÁSÁRLÓI 
KÁRTYÁDAT* AZ YVES ROCHER 
MÁRKABOLTOK EGYIKÉBEN,  
ÉS FEDEZD FEL  
A TÖRZSVÁSÁRLÓI  
PROGRAM ELŐNYEIT.

Velünk gyakran fordul elő, hogy egy-egy kozmetikum márka szépen lassan egyre több taggal 
költözik be a fürdőszobapolcunkra. Ez már bizony egyet jelent azzal, hogy törzsvásárló leszel. 
Ha pedig így van, miért ne használhatnád ki az ezzel járó előnyöket ott, ahol adottak a lehető-
ségek. Nos, az Yves Rocher-nál remek törzsvásárlói programmal találkozhatsz, ismerd meg most!

Minden elköltött 1000 Ft után pecsétet kapsz kártyádra, amit szépségápolási  
termékre válthatsz be. 

20 pecsét = 1 db választható szépségápolási termék 1500 Ft értékben
40 pecsét = 1 db választható szépségápolási termék 4000 Ft értékben
60 pecsét = 1 db választható szépségápolási termék 6500 Ft értékben

SŐT, TOVÁBBI ELŐNYÖKRE IS SZERT TEHETSZ, ÚGY MINT…

• Születésnapi ajándék, vásárlási kötelezettség nélkül 
• Különleges ajánlatok és termékinformációk egyenesen a postaládádba
• Kedvezmények kedvenc termékeidre
• Remek ajánlatok egész évben

HOGY IS MŰKÖDIK?

y v e s - r o c h e r . h u

* A törzsvásárlói kártya csak a magyarországi 
Yves Rocher márkaboltokban érvényes. 

KERÜLJ KÖZELEBB  
AZ YVES ROCHER-HOZ!
ISMERD MEG A TÖRZSVÁSÁRLÓI  
PROGRAMOT ÉS ÉLVEZD AZ ELŐNYÖKET!



Rovatcím 7

RÁADÁSUL A KÁRTYANYITÁST KÖVETŐ 
ELSŐ VÁSÁRLÁSKOR EGY AJÁNDÉK DÚSÍTÓ 
SZEMPILLASPIRÁLT** IS BEZSEBELHETSZ!

** Az ajándék Sexy Pulp Dúsító szempillaspirál (10 ml) egyszeri alkalommal, 
a készlet erejéig adható.



VÍZ & BŐR 8

HIDRATÁLÁS A-Z-IG!
Fogadjuk, hogy ma már megint kapkodva indultál! Smink előtt, azért egy hidratálót fel-
kentél, ugye? Elmúlt dél, de rájöttél, hogy alig ittál. Ismerős? Tudod, hogy ekkorra már na-
gyon szomjas a bőröd? Lehet, hogy nem veszed észre, mert zsíros és fénylik, vagy lehet, hogy 
nem húzódik, de hidd el, szomjoltóért kiált.  Mit tehetsz most? Válassz olyan kozmetiku-
mot, amely egész nap támogatja bőröd hidratáltságát, és gondold újra bőrápolási szokásod!

MIRE JÓ EGY HIDRATÁLÓ TERMÉK?

 Védi a bőröm.

 Ragyogást biztosít.

 Lágyabbá teszi a bőröm.

 Regenerál éjszaka.

 Felveszi a harcot az idő ellen.

 Tartósabbá teszi a sminket.

Tudjuk, hogy mennyire fontos egy jó hidratáló krém, 
de fontos, hogy a teljes bőrápolási rutint ilyen termé-
kekkel töltsük fel, már a bőrtisztítástól kezdve.

MI
PIXI

LÁNYOK

TÉNY: HA VÍZ ÉRI BŐRÜNKET, AZ MÉG ÖNMAGÁBAN NEM 
HIDRATÁLÓ HATÁSÚ. HA A VÍZ JELENLÉTE NEM TARTÓS 
VAGY NEM JUT BE BŐRÜNKBE, AKKOR A VÍZ A BŐR 
FELSZÍNÉN MARAD, NEM SZÍVÓDIK BE.



Az Yves Rocher növénykutatóit egy kivételes hidratáló képességgel rendelkező szá-
razságtűrő növény, az Edulisz tulajdonsága inspirált új hidratáló arcápoló családja 
megalkotásakor. Szakértőik felismerték, hogy a növényben a vízmegtartás folyamata 
ugyanúgy zajlik, mint ahogy a hatóanyag a bőrön fejti ki hatását. Az új HYDRA 
VÉGÉTAL termékcsalád szívében az Edulisz víz áll, mely segít
a bőrnek a vízraktározásban,* megtartani azt a különböző 
rétegekben* és folyamatosan felszabadítani 48 órán át.** 
*In vitro teszttel igazolt eredmény.  
**In vivo teszttel igazolt eredmény.

A HYDRA VÉGÉTAL család már a tisztítástól kí-
nál teljes “felszerelést” ahhoz, hogy bőröd hidratált 
legyen. Zselés tisztító, tonik, micellás víz, hidratáló 
arcápolók, arcradír, szérum – minden, ami ahhoz 
kell, hogy jól érezd magad bőrödben.

Most ebben a PIXIBOX különkiadásban pró-
báld ki az Yves Rocher újdonságát és meglátod, 
hogy bőröd fellélegzik. Építsd be bőrápolási ru-
tinodba a HYDRA VÉGÉTÁL család tagjait!



10 BŐRVÉDELEM

A lakás, iroda száraz levegője, az utcán a szmog és az UV sugárzás – a bőrt folyamatos stressz 
éri, nehéz elbújni ez elől. Gondold végig, mit teszel ezek ellen, hiszen ez az összetett hatás 
bizony érinti a bőröd állapotát, és az idő előtti öregedés jeleiként mutatkozik meg. Ne hagyd 
magad, készülj biztos védelemmel!

A BŐRT FOLYAMATOSAN  
KÁROS HATÁSOK ÉRIK,

NEKED VAN 
MÁR PAJZSOD?

STOP A BŐRT ÉRŐ KÜLSŐ KÁROS HATÁSOKNAK!

Tudományosan igazolt tény, hogy a káros környezeti hatások komolyan érintik 
bőrünket és felgyorsítják öregedését. Bőrgyógyászok kimutatták, hogy bőröregedésünk 
80%-a olyan öregedést gyorsító tényezőknek köszönhető, mint a légszennyezettség 
és a napsugárzás. A kor és a genetika csupán a fennmaradó 20%. A regenerálódás 
nélkülözhetetlen a mindennapokban, hogy bőrünk visszanyerje erejét az öregedést 
gyorsító tényezők elleni küzdelemhez. 
Az Yves Rocher kutató szakértői felismerték az Aphloia-ban rejlő zsenialitást.  
Ez a növény hihetetlen regeneráló és védekező képességének köszönhetően képes 
szembenézni környezetünk káros hatásaival. Az Aphloia ezen képességeit kihasználva 
szakértőik megalkották kettős hatású ultra-koncentrált kivonatát. 
Ez az összetevő az Elixir Jeunesse termékcsalád minden tagjának fő alkotója.



TIPP: adj minél kevesebb esélyt, hogy bőrödön már idő előtt meglátszódjanak 
a külső káros hatások jelei, mint az apró ráncok, vagy pigmentfoltok. Használj 
olyan arcápolót, mely UV-szűrővel rendelkezik és sok antioxidánst tartalmaz. 
Válaszd az Elixir Jeunesse család Regeneráló fényvédő pajzs SPF 30 termékét.

•  Az ELIXIR JEUNESSE termékcsalád 10 terméket foglal magába a micellás 
arclemosótól kezdve a szérumon keresztül a nappali és éjszakai arckrémen  
át a maszkig teljes lehet a bőrápolási rutin. 

•  Hatóanyag az Aphloia ultra-koncentrált kivonata. Madagaszkárról származik, 
fenntartható növénybeszerzési hálózatuk része. 

•  Több mint 90%-ban természetes eredetű összetevőket tartalmaznak. Nem tar-
talmaznak ásványi olajokat, szilikont és parabént. 

•  A tégelyek a környezetbarát szemlélet szerint újrahasznosítható üvegből 
készülnek, a műanyag flakonok pedig 25%-ban újrahasznosított műanyagot 
tartalmaznak. 



12 PIXITIPP

Gyakran beszélgetünk bőrgyógyászokkal arról, hogy mi a szép bőr titka.  
Azt mondják: minden a tisztításnál kezdődik.  
Naponta kétszer. Ez csak az első lépés, nézzük végig a többit is!

1-2-3 – MI AZ? 
A BŐRÁPOLÁSI RUTINOD!

BŐVÍTSD AZ ARCÁPOLÁSI RUTINOD 1. LÉPÉSÉT 
EZZEL AZ ESZKÖZZEL: KONJAK SZIVACS

A konjak egy ázsiában őshonos növény, melynek szárított 
rostjából készül a szivacs, tehát 100%-ban növényi alapanyagú. 
Miért jó? A konjak növény hatóanyagával felerősíti a mindennapi 
arctisztítás folyamatát, gyengéden hámlaszt és bőrödet csodálatosan puhítja.

HASZNÁLAT: felviheted vele arctisztító kozmetikumod, de használhatod egyszerűen  
benedvesítve is, 3 hónapig segítségedre lesz a mindennapos arctisztítás során. Miután  
végeztél, öblítsd ki, ne csavard, csak függeszd fel a kis zsinórnál fogva. Ennyire egyszerű!

Tonizálj például a HYDRA VÉGÉTAL család termékével.

Hidratálj a bőröd szükségleteinek megfelelő hidratálóval.

Ha a 3 lépést nap mint nap kétszer betartod, bőröd megújul és meglátod, ragyogni fogsz!

TISZTÍTÁS

TONIZÁLÁS

HIDRATÁLÁS
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INNOVÁCIÓ

STOP
A BŐRT ÉRT KÜLSŐ 

KÁROS HATÁSOKNAK!

0%
ÁSVÁNYI OLAJ
SZILIKON
PARABÉN
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A fényképet Erik Sampers, elkötelezett környezetvédő fényképész készítette. Légifelvétel az Amazonas őserdőről (Venezuela 1993)
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