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Kedves PIXI Barátom!
2012 október végén az első PIXIBOX sikere után azt 
mondtam magamnak: cél a 10. szülinap... és persze 
nevettem, mert egyrészt borzasztó távolinak tűnt, 
másrészt azért ennyire hosszútávú terveim nem 
voltak. Sőt! Egyáltalán nem voltak kü lö nö sebb 
ter ve im: gondoltam kipróbálom, vajon min den ki 
másnak is így fog tetszeni a beauty box, mint nekem? 
Hát, úgy tűnik igen, mert most itt vagyunk, 10 év után.

Közben fent és lent is voltam, sok dologról le ma rad
tam, sok csodás dolgot megéltem, tanultam és úgy 
érzem hihetetlenül jó dolgokat hozott ki be lő lem a 
PIXIBOX. Többek között az állandó változás el fo ga
dá sát és alkalmazkodás képességét erősítette ben
nem. Most úgy érzem, más területen is ki kellene 
próbálnom magam és friss él mé nye ket, inspirációkat 
kell gyűjtenem. 

De nehogy félreértsd, nem szeretnék senkit PIXI 
nélkül hagyni, hiszen kizárt, hogy ne tudnék 
elcsábulni egy kozmetikai újdonságra, egy kis 
izgalmas meglepetésre, és szeretném hinni, hogy 
ezzel te is így vagy. A PIXIBOX 10 éve az életem 
része, a családom. 

Köszönöm, hogy velem töltöd ezt a 10. évfordulót!

Sok szeretettel,

BEÁTA

A FOLYÉKONY VITAMIN



A St. Paul vitaminszérumok zászlóshajói a Lightness és a Silkness folyékony vi ta
min készítmények.

LÉGY JÓL LÉGY JÓL

SZÉPSÉG, CSEPPEKBEN!
Azt már régóta tudjuk, hogy bőrünk, hajunk, körmünk szépségéért nem elég csak kívülről 
tenni, de szervezetünket is támogatnunk kell. Nos, a piacon számtalan szépség-vitamin 
érhető el, de mi mindig a leginnovatívabb formulát keressük, és most valószínűleg meg is 
találtuk méghozzá cseppekbe zárva. Viszlát óriási kapszulák, helló csodás vitaminszérum!
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ÚJ SZÉRUM A BŐRÁPOLÁSI RUTINODBAN

ÉREZD JÓL MAGAD BŐRÖDBEN, KÍVÜL-BELÜL

Mi, beauty rajongók nemcsak tisztában vagyunk a bőrápolási rutin alapjaival, de va ló
szí nű leg alkalmazzuk is ezeket, sőt saját rutinnal rendelkezünk, ugye? Nos, azt is tudjuk, 
hogy bőrünk, hajunk, körmünk nem csupán a külső ápolástól lesz szép, hanem a belső 
támogatástól is.

A „hormonhullámvasút”, a napi stressz és környezeti ártalmak nyomot hagynak raj tunk 
és bennünk is. Ezért mára nélkülözhetetlenné vált, hogy étrendkiegészítőkkel tá mo gas
suk szervezetünket belülről is. 

Ha szereted az innovatív megoldásokat, és a prémium minőséget, akkor építsd be napi 
rutinodba a vitaminszérumot. Legyen ugyanolyan lépés a napod során, mint a bőrápolás! 

Vitaminszérumaink lipidvezikulált technológiával készülnek, így gyorsan és hatékonyan 
szívódnak fel a szervezetben, szemben a hagyományos kapszulás formátummal.  

A technológia működési alapja, hogy a szérumban található lipid gömbök egy külső 
burokkal rendelkeznek – ezek tartják a lipid gömbökbe zárva az értékes tápanyagokat, 
amíg el nem jutnak oda, ahol fel kell szívódniuk, azaz a vékonybélbe. A gyomor savas 
közegében a vitaminok és ásványi anyagok nagy része az emésztés alatt roncsolódik, így 
viszont a lipidbuborékokban védve eljut a vékonybélbe.

A folyékony formátum nagyon egyszerű; a Lightness és Silkness szérumaikból egy 
evőkanálnyit kell csaknem bármilyen italba önteni és elkeverni. Ráadásul mindnek 
egyedi ízvilága van, így kellemes is a fogyasztásuk.

A St. Paul vitaminokat megtalálod a webshopban: stpaul.hu

CSODÁS  
INNOVÁCIÓ:  
ÍGY MŰKÖDIK  
A VITAMINSZÉRUM

A LIGHTNESS változat az alakformálást 
tá mo gat ja, fő hatóanyaga az almapektin és 
Evitamin. Az al ma pektin egy kíméletes rost, 
ami nem ter he li az emésztőrendszert, emellett 
egy u ni ver zá lis rost, ezért az emésztési 
problémával küz dők is fogyaszthatják. Az E 
vi ta min a nők szá má ra kifejezetten fontos, 
nem csupán a haj ra és bőrre való jótékony 
hatása miatt. Az Evi ta min segít szabályozni 
a hormonokat, így pél dá ul a normális ciklus 
segítésére lehet.

A SILKNESS változat a feszes és sima bőr e lix
ír je.  Cvitamint és hialuronsavat is tartalmaz, 
így a szérum nem csak a kollagén pótlásában 
se gít, hanem hoz zá já rul a szervezetünk saját 
kol la gén kép zé sé nek normál működéséhez is.
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TISZTA BŐR = HATÉKONY 
ARCÁPOLÁS

Csodálatos átalakuláson megy keresztül a francia Alpokban lehulló csapadék, hiszen 
ahogy a közetrétegekbe kerül, az ásványok minden jótékony hatását „magába szívja”, 
majd termálvíz formájában tör felszínre. Ez lesz az URIAGE termékek alapja és ez az 
egyedülálló összetétel adja meg bőrödnek azt a pluszt, amire . 

Nem elég, hogy ott áll a polcodon, nem elég, ha csak ötletszerűen használod és bár
mi lyen késő is van, vagy nem sminkeltél, a bőrödet igenis meg kell tisztítani.  
Ha ugyanis tiszta lesz, sokkal jobban tud együttműködni a többi kozmetikumoddal.

A bőrön nemcsak a sminked, krémek, vagy fényvédő termékek és szennyeződések 
vannak, de mikroorganizmusok és elhalt hám sej tek is. Ezektől kell megtisztítanod,  
ha nem így teszel, a rutinod többi lépése szinte felesleges is.

Olajos, szilárd balzsam, kétfázisú, habzó... számtalan arctisztító létezik, de szerintünk 
le ga lább két jó terméket érdemes használni: egy micellás lemosót a smink hatékony 
eltávolítására, majd egy vízbázisú arctisztítót, ami lehet gél, vagy hab formátumban is.

A TERMÁLVÍZ EREJE

A TÖBBI RAJTAD MÚLIK!

MINDEGY HÁNY LÉPÉS, CSAK TISZTÍTS!

Sok lépéses bőrápolási programok, rutin kialakítása, otthoni kezelések. Kétségtelen, évek 
óta hódít a tudatos bőrápolás, a koreai módszer – ki hogy nevezi. Bár az egyszerűség híveit 
ez gyakran elbátortalanítja, hiszen a rengeteg termék között eligazodni is nehéz. Amiben 
mindig bízhatunk, azok a gyógyszertárban kapható kozmetikumok és az, hogy hatékony 
arctisztítással megalapozhatjuk a szép bőrt. Itt kezdődik minden!

TERMÁL ARCTISZTÍTÓ HAB 
Uriage termálvízzel és organikus havasi gyopár kivonattal.
Eltávolítja a sminket, azonnali komfortod ad a bőrnek.
Normál vagy kombinált bőrre, arc és szemkörnyék kíméletes 
tisztítására. Biológiailag lebomló formula.

TERMÁL MICELLÁS ARCTISZTÍTÓ ÉS SMINKLEMOSÓ
NORMÁL VAGY SZÁRAZ BŐRRE
Uriage termálvízzel és vörösáfonya kivonattal
Eltávolítja a sminket, azonnali komfortod ad a bőrnek.
Arc és szemkörnyék kíméletes tisztítására.

TOLÉDERM CONTROL SMINKLEMOSÓ TEJ GÉL
Tisztít, nyugtat, frissít. Minimalista formula.
Intoleráns, érzékeny bőrre, arc és szemkörnyék kíméletes tisztítására.

AGE ABSOLU BŐRTÖMÖRSÉGET FOKOZÓ, RÁNCTALANÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM MASZK ^̂  AGE LIFT 
PEEL BŐRMEGÚJÍTÓ RÁNCTALANÍTÓ ÉJSZAKAI KRÉM ^̂  AGE LIFT SZEMRÁNCKRÉM ^̂  AGE  
LIFT RÁNCTALANÍTÓ NAPPALI ARCKRÉM SPF30 ^̂  AGE LIFT FILLER AZONNALI RÁNCFELTÖLTŐ  
ÉS BŐRTÖKÉLETESÍTŐ ARCKRÉM

VÁLASZD KI A KEDVENC FORMULÁD!

ÚJ BŐRÁPOLÓK AZ URIAGE-TÓL!
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TISZTA, TERMÉSZETES, 
EGYSZERŰ BŐRÁPOLÁS

Szereted az egyszerű, natúr összetevőket, mindig új márkák után kutatsz? Akkor íme, 
bemutatjuk a bewellstore.hu webshopot, ahol a nap bármely pillanatában böngészhetsz. 
Márkáik között spanyol, olasz és koreai termékeket találsz, amelyek nemcsak természetes 
összetevőkkel ápolják bőröd, káros anyagoktól mentesek de figyelnek a környezetre  
is például a csomagolásukkal. 

Ha mindez számodra is fontos, keresd a Lovren, Thank You Farmer, Orjena, Soroci  
és a The Lab Room márkákat a Be Well Storeban! Ismerd meg a kínálatot, mutatjuk  
az egyre bővülő márkák legkeresettebb termékeit.

Egy új bolt azoknak, akik a természetességet kedvelik
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MINDEN SZEM EGY ÚJABB 
LEHETŐSÉG

A Gere borászatnál kompromisszum nélkül, világszínvonalú minőségben 
készülnek a borok, így nem volt kérdés, hogy a GRAPELOVE termékcsalád 
min den egyes darabjában is a magas minőség iránti elkötelezettség érvényesül. 
Így esett a választás a világ egyik legprofesszionálisabbnak számító svájci la bo
ra tó ri u má ra, ahol garantálni tudták, hogy a Gere birtokról származó szőlőmag 
olaj, valamint szőlőmag őrlemény a legújabb innovációkkal kiegészülve kerül a 
kozmetikumokba. Fő feladatuk tehát az volt, hogy megtalálják azokat a for mu lá
kat, amelyekben az organikus szőlőmag csodás adottságai és a koz me to ló gi a i célú 
őssejt kutatás legújabb vívmányaival egyesülnek. 

Így születettek meg a GRAPELOVE bőrápolási rutin termékei: gyengéd arc tisz
tí tó radír, bőrjavító, fiatalító szérum, bioaktív hidratáló krém, bőröregedést gátló 
gazdag arckrém, valamint az éjszakai krémmaszk.

LUXUS BŐRÁPOLÓK VILLÁNYI SZŐLŐSZEMEKBŐL 

ÉS SVÁJCI LABORATÓRIUMBÓL 

GRAPELOVE

Villány, a hazai minőségi bor bölcsője. Az innen származó minden egyes szőlőszem 
nemes küldetéssel bír, hiszen vagy híres bor vagy akár egy csodás bőrápoló válik belőle.  
Gere Andrea a hetedik generációs borászcsalád tagja valóra váltotta álmát és megalkotta 
a saját alapanyagokból készült szőlő alapú kozmetikumait ráadásul luxus minőségben.  
Így bárki részesülhet a szőlő jótékony és csodálatos bőrápoló hatásából.

A márka termékeit megtalálod a webshopban, az andreagere.com oldalon.

„SZÁMOMRA A SZÉPSÉG 
BELÜLRŐL FAKAD  
ÉS MINDIG TERMÉSZETES.  
HA KIEGYENSÚLYOZOTT VAGY, 
HARMÓNIÁBAN ÖNMAGADDAL, 
HA A HELYEDEN VAGY ÉS 
MOSOLYOGSZ, MEGLESZ 
BENNED AZ AZ ÁTHATÓ 
KISUGÁRZÁS, AMELY 
GYÖNYÖRŰVÉ TESZ, BÁRMI 

TÖRTÉNJÉK IS.” Andrea Gere
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A LEGENDÁS  
SZÉPÍTŐ OLAJ

SZÉP MUNKA, 
KÖSZÖNJÜK TERMÉSZET!

Mára már nincs olyan francia hölgy, akinek 
ne lenne legalább egy Huile Prodigieuse® 
szá raz o laj a fürdőszobája polcain. 
Abszolút bőrápolási ikon, amely világszerte 
megtalálható a gyógy szer tárak polcain, 
a Huile Prodigieuse® megalkotása óta 
hatékonyságával nők mil li ó i nak szívét nyerte 
el. Szerintünk te is imádni fogod!

TÖBB FUNKCIÓ, TERÉMSZETESSÉG ÉS IKONIKUS ILLAT

ÚJDONSÁG 

A Nuxe Huile Prodigieuse® arc, test és hajápoló szárazolaj tetőtől talpig 
helyreállítja, védi és hidratálja hajunkat és bőrünket, de nem okoz zsíros 
vagy ragacsos érzést a felvitelt követően. 

A nagy múltú francia luxus bőrápolási márka a kezdetektől hisz a növények és a természet 
erejében. Bőrápolóikban a természetes hatóanyagok kapják a főszerepet, ugyanakkor 
folyamatosan új összetevők és innovációk után kutatnak. A My Clarins kollekciójuk 
azoknak a nőknek készült, akik egészséges bőrre vágynak a lehető legegyszerűbb módon.

A My Clarins minden darabja maga a frissesség: gyümölcsök és gyógynövények a matt, 
egészséges és csodás bőr szolgálatára! 

CLEAR-OUT Tisztító  
és mattító tonik 

Segít kiegyensúlyozni a bőrt, 
mattít és finomítja a bőr 
textúráját... mondj búcsút  
a kifényesedő bőrnek!
A Clarins új formulája az 
„Egészséges Bőr [IN&OUT] 
komplex” amely biztosítja 
bőrünknek mindazt, ami jó és 
eltávolítja mindazt, ami „rossz”. 
Ilyen az új tisztító és mattíót 
tonik alapja, az organikus 
kókuszvíz és organikus ha vas
szépe összete.ő. a kókuszvíz 
gazdag ásványi anyagokban  
és javítja a tápanyagok szál lí tá sát, 
a havasszépe kivonat pedig 
jótékony antioxidánsokkal segít 
eltávolítani a szennyeződések 
részecskéit a sejtekből.

A Clarins márka termékeit keresd a Douglas parfümériákban és webshopjában.

Legalább 97%ban természetes eredetű összetevőket tartalmaz, 7 féle 100%ban 
természetes eredetű növényi olaj  hidratáló tsubaki olaj, bőrmegújító argán olaj, tápláló 
makadámia olaj, bőrsimító borágó olaj, hidratáló kamélia olaj, bőrvédő mogyoró olaj, 
puhító édes mandula olaj  és antioxidáns hatású Evitamin kivonat és értékes zsírsavak 
segítenek a szabad gyökök elleni harcban. 

Legendás illata narancsvirág, magnólia és vanília illatjegyeket tartalmaz, amelybe a zon nal 
be lehet szeretni. Érdemes kipróbálni kiegészítő termékeit is, a tusfürdőt vagy a par fü möt!

BEAUTY IKON10



KICSI, DE ERŐS
A HAVASI GYOPÁR  
EREJE SZÉRUMBA ZÁRVA

99%os természetes eredetű összetevő tartalommal az Edelweiss szérum koncentrátum 
csupán néhány cseppjétől a bőröd simább, frissebb, erősebb és 24 órán át hidratált lesz. 
De mitől annyira kivételes? A havasi gyopár hatását erősíti a többi csodás összetevő, 
mint például a rizsből származó peptidek, amelyek arról ismertek, hogy segítenek fenn
tar ta ni a bőr természetes nedvességtartalmát.

Ez a vegán, könnyed, nem ragadós, gyorsan felszívódó formula egy láthatatlan réteget 
is képez a bőrön, hogy megvédje azt a beltéri és kültéri szennyeződéstől (tökéletes 
min den várostípus esetén), ami kiszáradáshoz, fakósághoz és idő előtti bőr ö re ge dés hez 
ve zet het. Minden bőrtípushoz, még az érzékeny bőrhöz is passzol és nappal is nyu god
tan viselheted.

A havasi gyopár egy apró kis növény, mégis annyira ellenálló és erős, hogy kivonata 
43%-kal erősebb antioxidáns hatással bír, mint a retinol. Ezt hasznosítja a The Body 
Shop megújult Edelweiss szérum koncentrátuma, mely kétszer annyi havasi gyopár 
koncentrációt tartalmaz, mint elődje, a Drops of Youth™ szérum.

TERMÉSZETESEN HAT 

PIXI TREND12

URIAGE, A FRANCIA ALPOK TERMÁLVIZE

WWW.URIAGE.HU
WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE

*A terméket bőrgyógyászok és szemészek által 23, átlagosan 43 év körüli (18 és 66 év közötti) sminkhasználó önkéntesen tesztelték, 
akik mindegyike  érzékeny bőrű, vegyesen a normáltól a kombinált bőrig. 21 napon át, napi 1-2 használat mellett. %-os elégedettség

ÚJDONSÁG

AZONNAL A FRISSESSÉG
ÉRZÉSÉT ADJA

96%*
-OS ELÉGEDETTSÉG

FRISSÍTŐ 
SMINKELTÁVOLÍTÓ GÉL

PUHA, EGÉSZSÉGES 
& TISZTA BŐR

VIRÁGOS, GYÜMÖLCSÖS ILLAT

AZ URIAGE TERMÁLVÍZ HIDRATÁLÓ, NYUGTATÓ 
ÉS ANTIOXIDÁNS HATÁSÁVAL 
+ ORGANIKUS HAVASI GYOPÁR KIVONATTAL

AZ ARCÁPOLÁSI RUTIN 
INNOVATÍV FRISSÍTŐ LÉPÉSE
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A Z IKO NIK US E AU D E PA R FUM ,
M O S T ÚJ R ATÖ LT HE TŐ VÁ LTOZ AT B A N I S


