Lazulj!
TESTÁPOLÁS A MELEGBEN
MINDENT A NAPOZÁSRÓL NYÁRI ILLATOK
Tombol a nyár, beszéljünk
Nyári esték, balzsamos illatok, Mire figyelj, hogy a naptól megfáradt bőröd hidratált maradjon
a fényvédelemről!
szerezz be egy új parfümöt!

A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Már megint egy új PIXIBOX? Igen, én is csak kapkodom a fejem, hiszen épp túl vagyunk a csodás Yves
Rocher különkiadáson, már itt is van az újabb PIXI
mert tudjátok, nincs nyár júniusi PIXIBOX nélkül.
Ez a kiadás a nyári bőrápolás és napozás jegyében
készült és igazán remek prémium termékek kaptak
benne helyet, remélem lesz kedved felfedezni őket
egytől egyig. Ilyen csodás időben lesz is alkalom,
hiszen amikor meleg van, és sokat napozunk nem
csak a bőrvédelemre, de a rendszeres hidratálásra
és bőrmegújításra is szükség van. Tudtad például,
hogy tartósabb barnaságot érhetsz el, ha heti egy-két
alkalommal bőrradírt használsz zuhanyzáskor?
Próbáld ki!
Nincs más hátra, mint élvezni a nyarat, lazulni
és kipihenni az év fáradalmait, hogy újult erővel
induljunk neki a második félévnek.
Kellemes nyarat, jó feltöltődést Nektek! Ja, és ne
feledjétek, a szokásos nyári PIXIBAG-ünk is készül már.

Bariésun

Baráti üdvözlettel:
BEÁTA

A BÓ´R FOKOZOTT
VÉDELMÉÉRT
A Francia Alpok egyedülálló termálvizével,
mely gondoskodik az érzékeny bó´r védelméró´l
WWW.URIAGE.HU
WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE

URIAGE, A FRANCIA ALPOK TERMÁLVIZE

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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Napvédelem

NAPFÜRDŐZÉS OKOSAN
Biztosan te is imádod, hogy nyáron kellemesen barna a bőröd, hiszen most többet engedünk
láttatni belőle a lenge nyári ruhákban, pántos pólókban. Nos, ahhoz, hogy a kellemes barnaság
ne egy leégéssel kezdődjön, vagy azzal folytatódjon fontos, hogy okosan napozzunk, hogy ne csak
bőrünk szép barnaságád, de ami talán fontosabb: egészségét is megőrizzük.

Néhány lényeges szabály ahhoz, hogy
elkerüljük a kellemetlen leégést, vagy a bőr
káros elváltozásait, betegségeit.
A legfontosabb talán, hogy 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk
a napon bármennyire is szeretünk napfürdőzni. Ebben az időszakban ugyanis igen erős a sugárzás, így egyetlen egy készítmény,
vagy UV szűrős ruha sem véd meg 100 %-ig a káros sugaraktól.

Egy jó napvédő készítmény ilyenkor szinte kötelező, de egész évben
jó, ha velünk van. Ezért az URIAGE Bariésun száraz permet egy
kiváló találmány, hiszen finom cseppecskéi nem csak frissítenek,
de magas faktorszáma megnöveli a napon tartózkodás idejét
és szűri a nap káros sugarait. Csak dobd be a táskába, legyen veled
mindig ez a bőrvédő frissítő permet.
Az URIAGE Bariésunk száraz permet nem olajos, nem
ragad, ultrakönnyű és szuper módon hidratál napozás, vagy
napon való tartózkodás során. Pillanatok alatt felszívódik és az
érzékeny bőrre is megfelelő. Rázd fel jól és már használhatod is!
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szintén nagyon szeretünk napozni, de ilyenkor a megfelelő mennyiségű vízpótlásról sem
feledkezünk el. Te se tedd, legyen nálad mindig egy palack friss víz! A bőröd is meghálálja.

Mire figyelj még
A napozás rendkívül száríthatja a bőrt, ezért most nem bliccelheted el
a testápolást a zuhanyzást követően. Érdemes kifejezetten napozás utáni terméket választani erre a feladatra, mert ezek a készítmények nem
csupán hidratálnak és visszaállítják a bőr természetes vízháztartását,
de táplálják és nyugtatják is a naptól megfáradt bőrt. No és persze
azért is fontos, mert a hidratált bőr tovább maradhat barna.
Most a PIXIBOX-ban kipróbálhatod az URIAGE Bariésun
napozás utáni testápolóját, melynek – mint
a legtöbb URIAGE terméknek – legfőbb összetevője a Francia
Alpokból eredő termálvíz, mely kivételesen gazdag ásványi
anyagokban, nyomelemekben, antioxidánsokban. Így ez a
készítmény tökéletesen teljesíti a feladatát: hidratálja, feltölti,
és nyugtatja még a legérzékenyebb bőrt is a napozás után.

TIPP azt szertnéd, ha őszig kitartana a barnaságod?
Kezd fokozatosan, használj klassz napozáshoz
passzoló kozmetikumokat és még valami: egyél répát,
mert a benne található béta-karotin bőröd barátja,
segíti a melanin termelését, a benne lévő A-vitamin
pedig a ráncosodás megelőzésében is segíthet.
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Bőrápolás

Bőrápolás

NAP, VÍZ, LEVEGŐ:
MÉG TÖBB BŐRVÉDELEM
Vízparti nyaralás? Tenger, homok, nap és szél: ez mind-mind igénybe veszi a bőrödet nyáron. Nincs mese, most talán még több figyelmet kell rá fordítanod, mint télen, amikor még
ruhával is védve vagy. Tapasztaltad már, hogy bőröd a napozás után szinte érdesre szárad
Ragyogó bőr egész nyáron
A tapasztalt napfürdőzők tudják, hogy nem csak a napozás során kell odafigyelni a folyamatos bőrhidratálásra és persze a káros sugarak elleni védelemre, de napozás után is. Így az
igazi profik a nyár során folyamatosan hámlasztják bőrüket, azaz igyekeznek megszabadulni az elhalt hámrétegtől azért, hogy a bőr tovább maradhasson ragyogó és barna.
és csak úgy issza magába a testápolót? Ha igen, akkor íme néhány jó tanács, hogy könnyebb
legyen a hidratálás.
nagy rajongói vagyunk a bőrradíroknak, mert már egy
használat után azonnal érezni a hatást. Az eredmény minMI
dig hidratált és sima bőr, ráadásul tudjuk, hogy ez a lépés
PIXI
előkészíti a testápoló hatásának fokozását is.

LÁNYOK

A COLLISTAR Anti-Water Thalasso-Scrub egy olyan hámlasztó,
amely már használata közben rendkívüli élményt nyújt: fantasztikus illata felér egy aromaterápiával, gazdag esszenciális olajai pedig
az exfóliálás során is táplálnak. És ez nem minden, hiszen a fahéj és
kömény tartalmának köszönhetően karcsúsító hatással is bír. Használhatod nedves bőrön, így gyengédebb, az intenzív hámlasztásért
pedig száraz bőrön alkalmazd.

A COLLISTAR kínálatában sokféle innovatív testformáló készítmény
található. Ilyen a has- és derék újraformáló tapasz, amely használat
során fokozatosan szabadítja fel
a benne található hatóanyagokat.
Olyan, mint egy kozmetikai fűző,
formál, feszesít és akár zsírcsökkentő hatással is bír. A benne található chili, ginko-biloba serkenti
a mikrokeringést és ezzel csökkenti
a zsírlerakódást.
Az olaszok tudják milyen a hatékony napozás, így az olasz COLLISTAR márkában
a napozás során is megbízhatunk. Új készítményeit megtaláljátok több Müller drogériában is. Az új készítmények a mi érdeklődésünket azonnal felkeltették, hiszen hab állagúak, így pillanatok alatt felvihetők, sőt a napozási utáni hidratáló hab is különlegessé
teszi a bőrápolás élményét.
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Illatozz!

PIXI TIPP

Nyári illatok vízpartra,
meleg estékre
Nincs nyár új parfüm nélkül, hogy minden nyári emléknek meglegyen a maga illata.
Ezért most mutatjuk az idei újdonságokat, Neked és neki is. Frissek, gyümölcsösek,
karakteresek – mindenki találhat magának egy emlékezetes illatot.
Verace Dylan Blue
A Dylan Blue a modern Versace férfi esszenciája. Egy karakteres, egyéniséggel telt illat; a férfias erő kifejezője. Jellegzetes,
fás aromáját értékes, természetes összetevőknek köszönheti
ez a meleg, érzéki illat. EdT 50ml / 20.320ft

LUXUS BŐRÁPOLÁS
NAPOZÁS KÖZBEN IS!
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A Lancaster már 45 éve a fényvédelem szakértője, sőt egyik luxus bőrápoló márkája már évtizedek óta. Napozó kozmetikumai mára ikonikussá váltak, most Te is kipróbálhatod őket!
Idén új termékcsaláddal érkeztek: ez a SUN SENSITIVE. Így az egyedülálló barnaságot mostantól a napérzékeny bőrűek is évezhetik, ideális védelem mellett.
A Lancaster SUN SENSITIVE Delicate Fresh BB Cream SPF50
színezett fényvédő BB krém egyenletesen napbarnított arcszínt eredményez, vízálló és
matt felületű, sőt minden bőrszínhez alkalmazkodik. Könnyed, lágy fedés és napvédelem a városban és a vízparton is.
TAN MAXIMIZER SENSITIVE SKIN REGENERATING AFTER SUN MILKY GEL

Bulgari Omnia
Pink Sapphire
A Buglari Omnia Pink
Sapphire egy pezsdítő,
szeszélyes illat. Érzéki kaland
frissítő pink pomeló és
egzotikus virágok elegyével,
mely felszabadít és azt sugallja,
hogy merj önmagad lenni.
EdT 50ml / 20.320ft

Moschino Gold
Fresh Couture
Ez tényleg arany! A Moschino
Fresh illatcsalád harmadik és
egyben legizgalmasabb illata a
Gold Fresh Couture, tündöklő
elegancia és mámorító
érzékiség összjátéka.
EdP 30ml / 14.150ft

A napfürdőzés utáni tökéletes társ pedig a Lancaster egyik ikonikus termékének újragondolása, immár az érzékeny bőrűek számára is: a Tan Maximizer Sun Sensitive. Ápol, nyugtat
és meghosszabbítja a bőr ragyogó barnaságát.

MI
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sportolás közben is gondolunk a napvédelemre, ezér kipróbáljuk a megújult Lancaster Sun Sport termékeket is.

A kifejezetten sportoláshoz kifejlesztett Lancaster napvédők ugyanis, nem ragadnak,
alkohol- és olajmentesek, víz- és izzadásállók, sőt még nedves bőrön is alkalmazhatók!
Így napsütésben is bátran edzhetünk, a bőrvédelem biztosított!

VÁSÁROLJ

Versace Pour Femme Dylan Blue

Burberry Mr. Burberry Indigo

A Versace Pour Femme Dylan Blue a nőiesség
kifejezője, mindazon nő illata, aki tisztában van
hatalmával. Ellenállhatatlan virágos-gyümölcsös
kompozíció, egyedi, érzéki és elegáns alkotás.

A Mr. Burberry Indigo a hétvégi kikapcsolódás
elmaradhatatlan kelléke. Élvezd a vidéki
kirándulás nyugalmát és teremts emlékezetes
pillanatokat az új illattal!

EdP 50ml / 24.885ft

EdT 50ml / 20.800ft

TERMÉKET

KEDVEZMÉNYESEN A MÜLLER DROGÉRIÁKBAN!

Beváltható a Müller drogériákban bármely Lancaster termékre, kivéve a 75 ml-es travel size napozóra. Az ajánlat
2018. július 7-től 2018. augusztus 31-ig érvényes, más akcióval és kedvezménnyel nem vonható össze!
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smink

EXCEPTEUR.
OCCAECAT.
CUPIDATAT.

LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

10

11

PURE BY PIXIBOX

!!!

A májusi PURE by PIXIBOX csupa új márkával érkezett és úgy láttuk, nagyon
szerettétek. A szereplő márkák már megtalálhatók a drogériákban, bioboltokban,
vegyük most végig, mi is lapult benne pontosan. Weboldalunkon pedig elolvashatjátok a megrendelők véleményeit is.

SENI CARE tápláló krém, 10% UREAtartalommal

Dr. Konopka’s Regeneráló szemránckrém
angyalgyökér-kivonattal

Minősítésett natúrkozmetikum. Segít lelassítani a bőr természetes öregedési folyamatát,
feszesít és erősít. A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag összetevők egyedi komplexuma táplálja és regenerálja a szem körüli érzékeny bőrt. A Dr. Konopka’s márka termékei
elérhetők a bioboltokban és a DM drogériákban.

ORGANIC SHOP Selymes Kávé Bőrfiatalító Arcpakolás Bio Kávé és Selyem Kivonattal

Minősített natúrkozmetikum. Láthatóan fiatalosabb, feszesebb, erősebb és egészségesebb megjelenést biztosít a bőrnek. A kávé kivonat, az amino savakban gazdag
selyem, és a shea vaj különleges kombinációja kiemeli a bőr természetes szépségét.
Kapható a partner bioboltokban, a Tesco és a Müller hálózatában. organicshop.co.hu

Az extra száraz bőr ápolására: különösen a könyök, a térd és a
sarok felületén. Erőteljesen hámlasztó, emellett antibakteriális
hatású. Értékes lenmag-kivonatot és magas koncentrációban
ureát tartalmaz. Megfelelően hidratálja a bőrt, helyreállítja
annak természetes vízmegtartó képességét. Már egyetlen használat után érezhető az urea-tartalmú termékek kitűnő hidratáló
hatása. Megtalálod a Rossmann, DM boltokban, valamint
webshopon a bella4you.hu oldalon.

Thalgo Kíméletes Arctisztító Tej

Kellemes illatú, lágy textúrájú tisztító tej minden bőrtípusra,
szemre is. Hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, miközben Séve Bleue kivonattal hidratál, ásványi anyagokkal tölti fel a
bőrt és erősíti természetes védekezőképességét.

Thalgo Frissítő Arcradír

Logona samponok

A Logona samponok szilikonmentesek. A szilikon többszöFriss virágok és zöld tealevél illatát idéző szemcsés, géles textúrájú arcradír minden bőrtípusra. A Sève
rös rétegként rárakódik a hajszálakra, és ugyan ezáltal kön�Bleue kivonatban, kovaföldben, mandulahéj őrleményben gazdag radír eltávolítja az elhalt hámsejteket,
nyebben fésülhetővé válik a haj, viszont ez a szilikonréteg
helyreállítja a bőr természetes ragyogását. Masszírozza be körkörös mozdulatokkal a bőrbe szárazon, vagy
megakadályozza, hogy bármilyen ápoló hatóanyag eljusson
kis mennyiségű vízzel, majd alaposan öblítse le.
a hajszálakhoz. Ha korábban szilikonos hajápolót használtál, adj időt, hogy ez a réteg lekopjon hajadról, a natúrsamThalgo Merveille Arctique gél-krém
ponok ezt követően tudják kifejteni hatásukat. A Logona
Tejes állagú gél-krém mely csodálatos illatával felébreszti az érzékeket, miközben táplálja és hidratálja bőrt
Sante Lip Lacquer szájfénytermékeket megtalálod a Müller drogériákban.
barna alga, északi sarki moha, ír moszat és aloé vera kivonattal.
Biosmink termék, mely különleges, magasfényű csillogást biztosít intenzív
MAGISTER – Ciao Chia arckrém
Könnyű, mégis felettébb hatékony arckrém a normál, vagy vízhiányos arcbőr hidratálására. A harmatosan színpigmentekkel és finom vanília illattal. Értékes és ápoló összetevők mint a sheavaj és
sugárzó bőr az azték chiamaggal, a vörös gojibogyóval és a friss őszibarackkal kezdődik. tökéletesen eltű- E-vitamin hidratálja az érzékeny ajkakat. Bőrgyógyászatilag sikeresen tesztelt termék. A
nik a bőrben, puha és hosszantartóan hidratált érzetet hagyva maga után. A Magister termékeit megtalá- Natrue minősítés biztonságot ad és valódi, minősített natúrkozmetikumokat garantál.
Megtalálod a partner webshopokban, valamint a nagyobb Müller drogériákban. Bővebb
lod webshopjukon, szombathelyi, vagy új budapesti szaküzletükben a Lurdy Házban. magister.hu
infóért kattints a weboldalukra: santebiosmink.hu

HA NYÁR, AKKOR EGY
ÚJ FÜRDŐRUHA!
Hát persze, hogy a strandon is mindenki divatos szeretne lenni, ehhez pedig
nincs mese, muszáj egy új fürdőruhát beszerezni. Idén a SLOGGI gyönyörű
mintás, és izgalmas fazonjai segítenek feldobni a vízparti stílusod.

Ajándék minden SLOGGI fürdőruha vásárlása és Mastercard®
vagy Maestro® kártyával történő fizetés esetén.*
*Vásárolj sloggi fürdőruha szettet vagy fürdőruha kiegészítőt (strandruha, pareo, stb.)
Mastercard® vagy Maestro® kártyáddal - akár egy érintéssel - a promócióban résztvevő magyarországi Triumph üzletekben, és 1 db limonádés palackot adunk ajándékba. Az ajánlat
2018. május 16. és június 30. között vagy a készlet erejéig érvényes, más kedvezménnyel nem
összevonható. Részletek: www.sloggi.com/hu/news/ vagy www.mastercard.hu/promociok

