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1A szerkesztő levele

Kedves PIXI Barátom!
Az év utolsó hónapjához és egyben az év utolsó 
PIXIBOX kiadásához értünk. Hű, de sok minden 
történt velünk idén: létrejött az új PIXI családtag,  
a PURE by PIXIBOX, és néhány különleges kiadással  
is meg tudtunk Benneteket lepni. Ilyen volt a PIXIBAG 
fesztivál különkiadása, és a születésnapi színezőbe 
öltöztetett PIXIBOX. Egyre többen lettünk a PIXI 
közösségben is, hiszen több mint tízezren kedveltek 
minket a Facebookon. Új irodába költöztünk, ami 
nagy lépés volt, és még mindig van meglepetés  
a tarsolyunkban, hiszen még nem ért véget 2015!

Szeretetünk és lelkesedésünk továbbra is töretlen, 
hiszen úgy látjuk egyre többen éreztek rá a PIXI-
meglepetések ízére és kísérletező kedveteknek 
köszönhetően még nagyobb kedvvel próbálgatjátok  
a csomagokba rejtett kozmetikumokat.  
Ennek nagyon örülünk, hiszen a PIXIBOX meg  - 
le petések épp ezért készülnek Nektek! 

Jövőre is sok tervünk van, és már nagyon várjuk, 
hogy hónapról hónapra meglephessünk Benneteket 
2016-ban is! 

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánunk 
Nektek, sok szeretettel!

BEáTA éS A PIxI cSAPAT

http://pixibox.hu • Facebook facebook.com/PIXIBOX • Instagram pixiboxhu  

• PInterest pinterest.com/pixibox/ • Youtube youtube.com/pixibox

Sejtszintű hidratálás 
Uriage H2O technológiával 

a ragyogó és 
egészséges bőrért

+29%
hidratáltság*

www.uriage.hu *klinikai vizsgálatok 18 nő 
bevonásával napi kétszeri használat esetén

Kiadja: PIXIBOX Kft. • Kiadó/szerkesztőség címe: 1046 Budapest, Nádor u. 34. • info@pixibox.hu • Fotóanyag: Képügynök-

ségek, nevek kérésre a kiadóban • Nyomdai előkészítés: wOw Stúdió Kft. • Nyomás: Pethő Nyomda Kft. • Jelen kiadványban 

közzétett információk, 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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Három egYszerű léPés
A Schwarzkopf Professional termékeket használó szalonokban fodrászodtól kérhe-
ted ezt az eljárást, ami igen egyszerűen működik és kíméletesen, a haj töredezettségét 
minimalizálva végzi a dolgát. Az első két lépés a termék hozzáadása a festékhez vagy 
világosító anyaghoz, mely belső kötéseket hoz létre a hajban és gazdagon ápolja 
azt belülről. A harmadik lépés az otthoni ápolás a No. 3-as Bond Maintainer ter-
mékkel, amely ellenálló hajszerkezetet biztosít, így a haj az új sérülésekkel szemben 
védetté válik, különös tekintettel a hajszárító melegére. Ez a FIBREPLEX hajkö-

tés fenntartó termék használata garantálja, hogy a 
haj egészséges kinézetű és jól ápolt marad hajtőtől  
a hajvégekig egészen a következő szalonlátogatásig.*

Tökéletes termékcsalád azok számára, akik mindig 
nyitottak az újdonságokra, de nem szeretnének ag-
gódni a hajuk töredezettsége miatt.

Ha épp színezésen, világosításon töröd a fejed pro-
fesszionális körülmények között, most egy valóban 
újszerű technikával kíméletesen változtathatod haj-
színed. Keresd a Schwarzkopf Professional termé-
keket használó szalonokban!

A szalonlistát a www.szinezdujra.com oldalon találod.
*akár 6 hétig tartó eredmény.

SzőkítéS! VilágoSítáS!
FeStéS!
Szőkítés, világosítás és festés során könnyen sérülhet a haj, így az szárazzá, töredezetté válhat. 
Azonban ez már a múlté a Schwarzkopf Professional új FIBREPLEX rendszerének köszönhetően.

FIBREPLEX: forr AdALMi újdoNSág MiNdEN SzíNiMádóNAK

A hajszínváltoztató kezelésekkel járó vegyi folyamatok hosszantartó károsodást okoz-
hatnak a hajban, ami a haj töredezettségéhez vezethet. Azonban a Schwarzkopf Pro-
fessional FIBREPLEX rendszere erősíti és táplálja a hajat a szalonban majd az otthoni 
hajápolás során egyaránt.

kompromiSSzumok nélkül!
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Már az őszi időszakban érezni lehet bőrünkön, hogy változáson megy át. Egyre inkább 
gazdagabb ápolást igényel. A hűvös levegő, a kevés napsütés, a csökkentett folyadékbevitel  
és a fűtés egytől egyig felelősek a bőr szárazsága, vízhiányossága miatt. Mára már biztosan 
Te is észrevetted, hogy ilyenkor télen, bizony más arcápolási rutinra, más készítményekre 
van szükséged, mint az előző évszakokban.

tél = VízhiányoS bőr?
Nem ilyeN egyszerű a képlet, ha megfelelőeN ápolod!
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Mit tehetsz, hogy bőröd télen is hidratált, rugalMas  

•  gondosan tisztíts, lehetőleg már ehhez is hidratáló hatású, szappanmentes 
készítményt válassz

•  legyen egy jolly-joker arcápolód, amely hidratál és könnyen kombinálhatod 
célzott problémákat kezelő arcápolóval,  
vagy épp az alapozóddal

és ragyogó legyen?

•  igyál sok folyadékot, azért mert tél van  
ez ugyanúgy fontos

•  használj hetente bőrtápláló maszkokat
•  most kevesebb a gyümölcs, zöldség,  

mint nyáron, így figyelj arra, hogy meg-
felelő mennyiségű vitamint vigyél  
a szervezetedbe, akár táplálékkiegészítők 
formájában

Az UriAgE AquaPrÉCiS családja 
minden igényt kielégít, ha hidratálás-
ról van szó. Az összes termék intenzí-
ven ápolja a vízhiányos bőrt és igazából 
mindenki megtalálja közülük a számá-
ra ideális terméket, nem csak száraz 
bőrre! Sejtszintű hidratálás az inno-
vatív UriAgE H2o technológiával, 
amely segít a sejtek nedvességtartal-
mának megőrzésében, minden készít-
mény különlegessége az Anti Pollu-
tion Protect komplex, mely védi a bőrt  
az ártalmas környezeti hatásoktól.

Sminkalapnak is tökéletes, hiszen vil-
lámgyorsan beszívódó, könnyű álla-
gú krémek. A teljes termékpalettán 
minden fontos arcápolót megtalálsz: 
balzsam, krém, szemkörnyékápoló 
és maszk. Ezen a télen hidratálj  
az UriAgE AquaPrÉCiS-zel.

Az UriAgE termékeket megtalálod  
a partner patikákban! uriage.hu



76 SMINKSmink

PIxI
lányok

téli Smink trend
hűvös szépség vagy arany istennő

Mi a legjobb módszer, hogy az unalmas, szürke téli napokat 
feldobd? Naná, hogy a sminked! A ruhád lehet sötét színű, 
de egy színes sminkkel igazán kiemelkedhetsz az egyhangú-
ságból! Az alapszabályok változatlanok: ha a szemed kap 
nagyobb hangsúlyt, az ajkaidat már ne sminkeld erőteljesen, 
és persze ez fordítva is igaz. Nézzük át az idei tél kellékeit!

tisztítás

A tisztítást se feledd, a decemberi PIXIBOX-ban 
meg is győződhetsz az új URIAGE micellás arc-
lemosó hatékonyságáról: egy lépésben eltávolítja 
a szennyeződéseket, nem szárítja a bőrt és még  
a vízálló sminktől is megszabadít!

szeMek

Fekete, erőteljes, magabiztos; vagy hűvös kobalt-kék; esetleg lágy barnás, 
aranyban játszó színek. Így lehetne összefoglalni a legfontosabb színeket idén 
télen, amelyek a szemekre kerülhetnek. A természetes smink még mindig 
hódít ugyan, de ha valami különlegesre vágysz szerezz be egy színes szem-
pillaspirált, mondjuk kék színben és egy arany selyemfényű szemhéjpúdert, 
ha a hétköznapot is feldobnád. ARtdEcO LOnG-wEAR EyEshAdOw

arc

A kontúrozás és  kiemelés nem csak 
divatos fogás a sminkelésben: segít-
ségével valóban más struktúrát ad-
hatsz az arcodnak. E technikával, az 
árnyékolás művészetével formázha-
tod arcod. Mi a collistar nude+ kol-
lekció BLUshER+scULPtInG 
POwdER termékét választottuk.

ajkak

Matt, matt, végre matt! A rúzsok 
közül, most a legnagyobb kedvenc  
a matt hatású, így e nélkül ne hagyd 
el a drogériát, feltétlen csapj le egy 
divatos árnyalatra. Ez lehet fukszia, 
lágy rózsaszín, egy klasszikus vörös, 
de a bátraknak akár egy erőteljes, 
mély bordó árnyalat is. ARtdEcO 
LOnG-wEAR LIP cOLOR
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Fekete fogkrém: fogfehérítés, fehérítő és zománckoptató anyagok nélkül

A svájci Curaprox termékcsalád legújabb tagja egy fehérítő hatású fogkrém. A fogak egészségének
megőrzése érdekében az elszíneződéseket aktív szén távolítja el,

kémiai fehérítés vagy a fogzománc koptatása helyett.
Az aktív szénrészecskék elnyelik az elszíneződést okozó anyagok részecskéit, különösen a tea, kávé, nikotin

és vörösbor esetében.  A fogkrém az aktív szénnek köszönheti a színét és nevét is: “Black is white”

www.sagerdental.hu

Black Is White

friss mentolos íz

White Is Black

különlegesen 
enyhe íz

SzEREtüNK  
mEGlEPNI!

szeretünk meglepetést okozni, talán ezt már mindenki 
tudja rólunk. lássuk, mivel készülünk Nektek még!

mindig azon törjük a fejünket, hogyan lehetne még több 
különlegességet, még több szépségápolási újdonságot 

becsempészni a piXi-be. Nos, még idén megújulunk  
egy kicsit, és így várjuk a 2016-os évet,  

tehát még nincs vége a meglepetéseknek...

Új kiadások, megújuló weboldal és egy igazi közösségi 
élmény vár majd rátok, jövőre pedig egy új programmal 

jelentkezünk, amellyel az igazi rajongók számára  
szeretnénk megkönnyíteni a piXi kiadások rendelését.

kövessetek minket közösségi oldalainkon  
és hírleveleinkben, így biztosan nem maradtok le  

egyetlen információról sem!

Sok-sok PIXIBOX-ot  
és nagyon boldog új évet kívánunk!
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Bár már nagyon közel a jeles nap, amikor a fa alá tehetjük ajándékainkat, ha viszont még 
mindig nincs ötleted, segítünk: nézz szét a szebbnél szebb ajándékcsomagok között, ahol 
minden szépségrajongó szerettednek, vagy akár saját magadnak is találhatsz meglepetést. 
Sőt, a férfiakról sem feledkeztünk el! Kellemes készülődést.

Ajándékok, mindenkinek! Idén a Schwarzkopf Professional jóvoltá-
ból az ajándékozás jótékony célt is szol-
gál, a Shaping Futures programjuknak 
köszönhetően. „A Karácsony, sok ember 
számára sajnos nem a meghitt csalá-
di együttlétet és a szeretetben eltöltött 
csodás estéket jelenti, hanem az egye-
düllétet és kilátástalanságot nagyítja fel.  
Ennek enyhítésében szeretnének segí-
teni a Shaping Futures kezdeményezés-
sel: minden megvásárolt karácsonyi cso-
maggal a hátrányos helyzetű fiatalokat 
tá mo gat ják nemzetközileg. Karácsonyi 
csomag jaikat a Schwarzkopf Professional 
szalonokban és fodrászcikk nagykereske-
désekben tudod megvásárolni. Szalon-
listát itt találsz: www.szinezdujra.com”

A szakallasember.hu shopban minden szakállas úri-
embernek találhatsz csomagokat, a kiszállítás pedig 
országosan INGYENES! lepd meg szakállas párod 
egy igazán elegáns és hasznos természetes szépség-
ápolóval.

bőrápolás  1 uriage Isodense ránctalanító krém + szemránckrém exkluzív neszeszerben  
Ár: 9 990 Ft 2 uriage Isofill ránctalanító csomag díszdobozban normál/kombinált bőrre Ár: 7 990 Ft 

3 neogence A maszk szexi csomag Ár: 11 990 Ft parfüM  4 guccI Bamboo EDP női parfüm 50 ml  
Ár: 28 490 Ft 5 Dolce&gabbana light Blue EDt 25ml + 50ml testápoló Ár: 14 990 Ft  

sMink  6 artdeco Sun Kissed Bronzing Set Ár: 7 490 Ft - All in one Beauty SEt Ár: 6 590 Ft 
- Eyebrow Set Ár: 8 990 Ft

hajápolás  7 bc bonacure oil miracle tápláló hajápolók díszdobozban Ár: 5 480 Ft 

férfiaknak  8 schwarzkopf Professional 3D mEN ajándékcsomag Ár: 3 300 Ft 9 boss 

the Scent EDt 50 ml + Deo Stift Ár: 20 700 Ft 10 szakállasember szakállápoló olajak Árak 
már 3 490 Ft-tól
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www.szinezdujra.com

OSiS+ Flatliner
Hajkiegyenesítő szérum 
lapvashoz az ultra egyenes 
hajért. 

osis_1_1.indd   1 2015.11.19.   13:35:38

A karácsony tökéletes alkalom 
arra, hogy valami igazán 

különleges ajándékkal kedveskedj. 
Egy csepp luxus igazi kényeztetés, 

akár magadnak is! 
Nézz szét az Estée Lauder limitált 

karácsonyi csomagjai közt, 
mindenkinek találhatsz 

meglepetést.

ünnepi
luxus

pixi ajándék

Beautiful szett ár: 17 200 ft

modern muse ár: 26 200 ft

makeup szett ár: 9 600 ft



pixi magazin 145x195.indd   1 2015.11.09.   14:57:29


