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Kedves PIXI Barátom!
Hihetetlen, hogy mennyire repül az idő,  
már 8 éves a PIXIBOX! Szülinap tájékán az ember 
áttekinti az elmúlt évét, én is így vagyok ezzel.  
A 2020-as év persze sok ponton nem várt 
fordulatot hozott talán mindannyiunk számára, 
azért én pozitívan tekintek erre az évre,  
és mindenkit erre bátorítok. A nehézségek  
mellett sok dolgot tanulhattunk és ezzel 
fejlődhettünk – remélem ha átgondoljátok  
az éveteket, ti is majd erre fogtok jutni.

Bízom benne, hogy az eddigi 8 év alatt sok-sok 
újdonságot ismerhettetek meg a PIXIKBEN  
és csak egyet kívánok, amikor elfújom a 8 gyertyát: 
jövőre még több meglepetéssel és szuper 
összeállításokkal készülhessen még több 
PIXIBOX.

Sok szeretettel,

BEÁTA

KARÁCSONYI AJÁNDÉKÖTLET

Idén karácsonykor megoldjuk helyetted, 

• ha nem tudod mit ajándékozz annak, akit

• a munkahelyi ajándékozáson húztál, vagy 

• épp a tanítónéniket lepnéd meg valamivel, esetleg 

• a családban hiányzik valakinek egy kis meglepetés.

Bőven az 5.000 Ft-os határon belül maradhatsz  

egy LUCKY BOX-szal, hiszen csupán 2.990 Ft. az ára!  

Sőt, akár ingyen házhoz szállítjuk, akár 48 órán belül is. 

Rendelj most a pixibox.hu/shop oldalról!

Csinos csomagolásban, hasznos beauty cuccok:

ez a LUCKY BOX!
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HOLLYWOODI 
BŐRÁPOLÁS
Ki ne ismerné a már-már elcsépelt kérdést: „mi a sztárok szépségtitka”? Az biztos, hogy 
sok minden, de az is biztos, hogy bárki számára, aki a kamerák elé kerül fontos, hogy 
a lehető legújabb és a legjobb minőségű bőrápolásban részesüljön. Így lesz ugyanis 
kamera-kész a bőr! A hollywoodi sztárok sminkesei, kozmetikusai pedig felfedezték 
maguknak a GLAMGLOW-t, ami épp erre a feladatra született; hogy felkészítse a bőrt  
és a fotókon ellenállhatatlanná varázsolja. A sikersztori elkezdődött, ettől fogva mindenki 
a GLAMGLOW-t kereste Hollywoodban.

Egy 10 perces bőröregedés-gátló, egy „tégelybe zárt kozmetikai kezelés”, amit a hol ly-
woodi előadó-, zene- és divatipar, valamint a legnagyobb díjátadó gálák színfalai mögött 
is előszeretettel használnak a profik. A GLAMGLOW maszkok alapjához használt 
agyag a Földközi-tenger dél-franciaországi részéről származik, onnan, ahol a csodálatos 
Cannes, St. Tropez és Monaco is található. 

 Szerezd vissza fiatalos, szexi ragyogásodat 10 perc alatt

 Érezd, ahogy bőröd életre kel a TEAOXI bizsergető hatása által

 Azonnal látható eredmény 10 perc alatt

A technológiailag legfejlettebb tisztító kezelésünk. A GLAMGLOW által kifejlesztett 
maszk segít leküzdeni a gyakori bőrproblémákat. Nőknek & férfiaknak is ajánljuk.  
A SUPERMUD® szuper tiszta, szuper pórusmentes bőrt eredményez.

 Szemmel láthatóan távolítja el a pórusokat

 Azonnali lenyűgöző hatás már egy használat után

 Küzdd le a gyakori bőrproblémákat egy teljes arcmaszkkal vagy helyi kezeléssel

Ismerd meg a 3 GLAMGLOW kedvencet, amelyek közül most az egyiket te is ki-
pró bál hat tad a szülinapi PIXIBOX-ban! Szinte biztos, hogy imádni fogod! Ha pedig 
be le sze ret tél és még többre is kíváncsi vagy, keresd a Glamglow márka termékeit  
a PIXIBOX SHOP-ban!

YOUTHMUD

SUPERMUD

Supermattify primer  
Mattító primer, mely megakadályozza a bőr zsírosodását és kifényesedését. 
Sminked ezáltal egész nap friss marad. Összehúzza a pórusokat.

 Kisimítja a ráncokat

 Kitölti a pórusokat

 Mattít

 Tökéletesen előkészíti az arcbőrt a smink felvitelére

Összetevői közt megtalálható a 6-sav komplex (tejsav, sza li cil sav, 
glycolsav, mandulasav, borkősav, piroszőlősav), valamint 

hialuronsav a hidratálásért, továbbá aktív szén és agyag, 
melyek a faggyútermelést szabályozzák. Olajmentes 

formula, nem akné-képző, a bőr lélegzik alatta, 
miközben védi a külső szennyeződésektől. Normál, 
kombinált és zsíros bőrtípusra ajánljuk. Parabén, 
SLS, SLES, flatát, szulfátmentes vegán termék.
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A Clinique márkát biztosan nem kell bemutatni, hi szen többször is találkozhattatok vele 
már a PIXIBOX-okban. Imádjuk a hidratálóit, az a la po zó it és az ikonikus ajakápoló 
rúzst is, a Chubby Stick-et. Hogy miért bízhatunk a Clinique ta pasz ta la tá ban?  
Az Estée Lauder szárnyai alatt folyamatos fejlesztéseknek, és a bőrgyógyászaik 
szakértelmének kö szön hetően mindig olyan kozmetikumokat készítenek, amelyek 
kíméletesek a bőrhöz, és ügyelnek annak igényeire. Ehhez pedig páratan innováció társul! 
Náluk mindig van új a nap alatt.

Egyedi zselés textúrájának kö szön-
he tő en 24 órán tartó folyamatos 
hidratálást nyújt arc bő röd nek és 
véd a szennyeződésektől a Clean 
Shield Technology ™ segítségével. 

HYDRATING JELLY ANTI-POLLUTION

DRAMATICALLY DIFFERENT™

MOISTURE SURGE INTENSE 72H

HIDRATÁLÓ ZSELÉ

A MEGBÍZHATÓ ISMERŐS

A hialuronsav segít a fo lya-
ma tos hidratálásban és a bőr 
természetes ned ves ség tar tal má-
nak megőrzésében. 

A titok a bőrgyógyászok ál-
tal kifejlesztett, forradalmi 
Clinique 3 lépéses bőrápolási 
programban rejlik. Egyszerű, 
testreszabott és mindössze 
három percig tart: naponta 
kétszer tisztítsd meg bőröd 
arclemosó szappannal, ezt 
kövesse az exfóliálás tonik 

Mivel tudjuk, hogy imádjátok a Clinique Moisture Surge termékcsaládot – mely már 
szintén több változatban is megfordult a PIXIBOX-okban – muszáj bemutatnunk  
az újdonságot, íme!

Közkedvelt olajmentes gél formula, mely azonnali nedvességgel tölti fel és 72 órán át 
folyamatosan hidratálja a bőrt - még arctisztítás után is. Erősítő lipidekkel és nyugtató 
tigrisfűvel.

A Clinique leggazdagabb formulája 
az aktivált aloe víz és a koffein 
se gít sé gé vel hatékonyan biztosítja 
a bőr folyamatos hidratálását. 
Három egymással együttműködő 
lipid révén megerősíti a bőr 
nedvességgátját és segíti a 
környezeti agresszorok elleni 
védelem kialakítását. 72 órán 
át hidratálja a bőrt, miközben 
ragyogóvá, teltté és bársonyosan 
simává varázsolja azt. A tigrisfű 
meg nyug tat ja a száraz vagy 
kiszáradt bőrt.

Pillanatok alatt beszívódik és azon nal 
frissebbé varázsolja arcbőröd. Olajmentes for-
mu lá ja nem hagy maga után ragacsos érzetet. 
Bizonyítottan, akár 87%-kal ellenállóbbá 
varázsolja az érzékeny bőrt. A Clean Shield 
Technology ™ napraforgómag, árpakivonat 
és uborka kom bi ná ci ó já val kiegyensúlyozza 
és megőrzi a bőr nedvességtartalmát és 
rugalmasabbá varázsolja. 

segítségével, végül hidratálj 
a Dramatically Different 
Moisturizing Lotion+ , olajmentes 
gél, vagy a pehelykönnyű jelly 
ned ves ség pót  ló hidratálók va la -
me lyi ké vel. 

Találd meg a számodra tökéletes 
Clinique bőrápolási rutint.
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ÜDVÖZLÜNK A TUDATOS 
HAJÁPOLÁS VILÁGÁBAN!

Ökológiai lábnyomunk csökkentése az AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT szel le mi-
sé gé nek egyik pillére, ezért flakonjaink és tégelyeink teljes mértékben új ra hasz no sít ha-
tó ak. Termékeink 95%-ban természetes, gondosan válogatott összetevőkből készülnek, 
például új, guar-alapú ápolóanyagokat használunk, a szilikonolajat pedig rukkolából  
és kókuszból származó alkánokkal helyettesítjük.

Újdonságunk, a Nude Powder Spray egy nagyon finom, láthatatlan por, ami egy szem-
pil lan tás alatt életteli, dús hatást és kellemes esést biztosít a száraz hajnak. Mesterséges 
viaszoktól, színezékektől és szilikonoktól mentes, a kémiai anyagokat gondosan vá lo ga-
tott összetevőkkel, például Fairtrade® tápiókakeményítővel helyettesítettük.

ONLINE ÉS FODRÁSZATOKBAN IS! 
Az AUTHENTIC BEAUTY CONCEPT termékeket és a spe-
ci á lis MEMENTO szalonszolgáltatást keresd a part ner fod-
rá sza tok ban (a listát az authenticbeautyconcept.hu ol da lon 
találod), valamint a termékeket meg vá sá rol ha tod a li ving room-
hairbudapest.hu és a hedgebeautyshop.hu web shop ok ban is.

KÖVESD AZ AUTHENTIC BEAUTY CONCEPTET 
INSTAGRAMON IS: @authenticbeautyconcept.hu 
#authenticbeautyconcept #authenticbeautymovement 
#autentikusvagyok #vegan #mybelief

FENNTARTHATÓ KÍVÜL-BELÜL

TERMÉSZETESEN TÖKÉLETLEN

A tudatos fogyasztás mára több egy egyszerű trendnél. A fogyasztók egyre jobban o da fi-
gyel nek arra, hogy csökkentsék a környezeti lábnyomukat és egyre szívesebben vá sá rol-
nak etikus, átlátható kereskedelmet folytató üzletláncokból.

Számodra milyen az autentikus szépség? Szerintünk egyet jelent a természetességgel  
és a valódi stílussal. Íme egy szépségápolási márka, amely vegán* és fenntartható!

# MYBELIEF# MYBELIEF

TÖKÉLETESEN
TÖKÉLETLEN &
LAZA VOLUMEN

ERIKA PALKOVICOVA
Modell & jógaimádó

Az autentikus szépség természetes 
és egyszerű. Elmúltak már azok az idők, 
amikor a hajat szigorú, elavult szabályok 
szerint kellett formába kényszeríteni. 
A mai hajtrend a könnyed stílusról, 
a laza, életteli textúrákról szól.

#AuthenticBeautyMovement

@authenticbeautyconcept.hu
www.authenticbeautyconcept.hu

Névtelen-1   1Névtelen-1   1 2020. 10. 17.   20:50:012020. 10. 17.   20:50:01

*Minden formulánk vegán a méhviasz tartalmú Gritty Wax Paste Hajpasztát, a Shaping Cream Hajformázó 
krémet és az Amplify Mousse-t kivéve, amely kitozánt tartalmaz. Dolgozunk azon, hogy termékeink ki zá ró-
lag vegán összetevőket tartalmazzanak.
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Elizabeth Arden White Tea Mandarin Blossom

Az Elizabeth Arden méltán kedvelt White Tea kollekciója  
egy új, citrusos-virágos illattal bővül. A White Tea  
Mandarin Blossom egy vibráló illat, hosszan tartó  
puhasággal, mely a tengerparti nyugalom  

melegét árasztja. Az új Elizabeth Arden illatban a lédús  
  mandarin, a nyugtató fehér tea és a ragyogó pézsma  
        frissítő kombinációjával repülhetsz el  
                    képzeletben Szicília partjaira. 
                               EDT 30ml: 9 490 Ft

ELIZABETH ARDEN EIGHT HOUR SKIN PROTECTANT  
MULTIFUNKCIÓS BALZSAM (50 ml – 13 290 Ft)
Ez az ikonikus bőrvédő balzsam az évtizedek során a sminkmesterek 
és influencerek ünnepelt bőrápoló terméke lett univerzális 
felhasználhatóságának és hatékonyságának köszönhetően.

ORIGINS GINGER SOUFFLE™ WHIPPED BODY CREAM GYÖMBÉRES 
TESTÁPOLÓ KRÉM SZUFLÉ (200 ML - 11 990 Ft)
Az Origins márka az Estée Lauder égisze alatt fantasztikus növényi 
alapanyagokat és innovációikat felhasználva készíti csodás termékeit. Ez a 
testápoló a gyömbér minden jótékony hatását megtestesítő könnyed, szuflé 
állagú krém, szinte beleolvad bőrödbe, és az illata....mmmmmh! Mennyei!

REAL TECHNIQUES MIRACLE COMPLEXION 
SPONGE SMINKSZIVACS (1 DB - 2 990 Ft)
Profi munkához, profi eszköz kell! Akár sokat, vagy akár 
keveset sminkelsz, egy ilyen szivacs nem hiányozhat  
a fiókodból a Real Techniques márkától! Ideális 
folyékony alapozókhoz és púderekhez. Használd 
szárazon, ha maximális fedést szeretnél elérni, ha 
viszont láthatatlan alapozásra vágysz, nedvesítsd be.

Erborian CC Cream Clair  (15 ml – 7 390 Ft)
Prémium koreai márka a PIXIBOX SHOP-ban, itt az 
Erborian! A CC Crème azonnal alkalmazkodik a bőr 
színéhez, egységesíti a bőrtónust és eltünteti a kisebb 
tökéletlenségeket. Koreai gyógynövényeket és SPF 
25-öt tartalmaz, hogy ápolja és óvja bőröd.

NATICS® C20 C-VITAMIN SZÉRUM (30 ml – 12 790 Ft)
Hazánk talán leginnovatívabb prémium márkája a NATICS®.  
A C20 pedig 20% C-vitamint tartalmazó, újgenerációs hialuron 
szérum. Ragyogóan sugárzó, feszesebb arcbőr és kontúrok,  
fokozott bőrmegújulás – ez mind egy csodás fiolában!

PIXIBOX SHOP kedvencei ILLATFELHŐ

A MI BEAUTY 
ÁRUHÁZUNK

Ha eddig még csak az aktuális PIXI kiadásokért „ugrottál be” hozzánk, akkor íme, 
megmutatjuk, hogy milyen szuper márkák kaphatók a PIXIBOX SHOP-ban! Itt kedvedre 
válogathatsz a prémium kozmetikumok között. Sőt, rendelésedet 48 órán belül szállítjuk 
házhoz, akár ingyen és mindig meglepünk néhány kismintával is!

Women’secret Intimate 

Kifinomult, érzéki és nőies. 
Fedezd fel a modern nőiesség 
és a finom érzékiség ártatlan 
keverékéből született 
WOMEN’SECRET INTIMATE 
illatot. Jerôme Di Marino 
mester parfümőr virágos-
orientális illatában a tonkabab 
a modern nőiességet és 
érzékenységet jelképezi, 
miközben a fehér virágok 
elegáns illata lágy pézsmával 
van körülölelve.  
EDP 30ml: 5 860 Ft

Parfüm-ajánló az elsárgult levelek zörgése, a csípős novemberi reggelek és a gőzölgő 
tea mellé. Régi ismerősök és finom újdonságok őszre-télre illatfronton.

Moschino Toy 2

A tökéletes ajándék... magadnak is! 
Legyen kollekciód legbájosabb éke  

a Moschino Toy 2 illat, ami garantáltan 
meg fogja dobogtatni a szíved.  

A letisztult, mackó formájú üveg 
elegáns megjelenésű, mégis vidám és 
édes belsőt takar. Az illat fejjegyében 

megtalálható a mandarin és  
a Granny Smith alma, ami a magnólia 

virágos jegyével karöltve varázsol 
el. Szívjegyében a jázminszirmok 

aromája és a a fehér ribizli  
kirobbanó gyümölcsössége  

dominál, amit a pézsma  
gyengédsége követ  

a leszáradásban.
EDP 30ml:  

17 520 Ft

Bvlgari Man  
Glacial Essence 

Fedezd fel a BVLGARI MAN  
kollekció legújabb illatát, a BVLGARI  
MAN GLACIAL ESSENCE parfümöt.  

Idén ősszel a BVLGARI a világ egyik legmagasabb 
hegycsúcsára mászott fel, hogy megragadja a legfrissebb, 

legtisztább, mindent elsöprő friss levegőt – ami arra inspirál 
minket, hogy többet érjünk el. A ragyogó 

fejjegyben lévő frissesség felébreszt  
egy váratlan fás és erőteljes szívjegyet, 
tetőzve az intenzív és figyelemfelkeltő 

kristályos leszáradásban.  
EDP 60ml: 33 010 Ft

Téli álom...illatok!
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PURE BY PIXIBOX

IMAGE Skincare 
ORMEDIC bio 
arcápolók

Herbow Mosóparfüm Textilöblítő 
Koncentrátum
Egyedisége, hogy nemcsak illatosít, hanem növényi eredetű 
textil kondicionáló, lágyító alapanyagokat tartalmaz, melyek 
a vegyi öblítőkben használt szintetikus kationos tenzidek 
környezetbarát és egészséges alternatívái. https://herbow.hu/

Himalaya BOTANIQUE Frissítő Arclemosó 
Citrommal
Természetes gyógynövény kivonatokban gazdag arclemosó, mely frissíti a bőrt, anélkül, hogy 
kiszárítaná azt.  Gluténmentes, nem tartalmaz mesterséges illatanyagokat és színezékeket.

HAYEJIN Blessing of Sprout 
Nyugtató Fályolmaszk 
Teafa Kivonattal
A Hayejin prémium koreai márka, természetes 
összetevőkkel. Teafa kivonatos maszkját el ső-
sorban az érzékeny és problémás bőrűeknek 
fejlesztették ki. Nyugtatja a bőr gyulladásait, 
ápolja és hidratálja a bőrt, megerősíti védekező 
funkcióját.  https://hayejincosmetics.hu/

Dove Powered by Plants tus-
fürdő Eukaliptusz, Geránium, 
vagy Gyömbér illattal
A Dove első tanúsított természetes tusfürdője gyengéd 
tisztító összetevőkkel, kellemes, 100% természetes 
eredetű illatanyaggal és 98%-ban természetes ösz-
sze tevőkkel. EcoCERT Greenlife által tanúsított 
COSMOS natural és PETA Cruelty Free tanúsított 
termék. 100% újrahasznosított műanyagból készült 
flakon *a kupak kivételével.

HAYEJIN Blessing of 
Sprout „Koreai Rutin” 
arcápolók
Blessing of Sprout Toner – hatásfokozó 
hidratáló toner / Blessing of Sprout 
Serum – tápláló szérum / Blessing of 
Sprout Vitality Cream – vitalizáló és 
feszesítő arckrém

Nézzük, mi volt az év utolsó PURE by PIXIBOX kiadásában! Ismét remek na túr koz me-
ti ku mo kat próbálhattak ki, akik lecsaptak rá. Ha kedvet kaptál és szereted a természetes 
kozmetikumokat, legközelebb 2021 februárjában próbálhatod ki ismét ezt a meglepetés-
csomagot.



PIBU - „ENGEDD 
A BŐRÖD MESÉLNI!”

A K-Beauty manapság óriási teret hódított: az európai nők is szeretnének ugyanolyan 
makulátlan bőrt, akár csak az ázsiai hölgyek. Ehhez az ő rutinjukat kell ellesni, ami gyakran 
többlépéses bőrápolási programokat rejt és persze szuper innovációkat is. Innen indult 
útjára a fátyolmaszk-őrület. Miért? Mert egyszerű, gyors, pihentető és rendkívül hatékony.

A PIBU igazi prémium márka a fátyolmaszkok között hiszen csak a legmagasabb 
minőségű, válogatott alapanyagokkal készül a koreai beauty innovációkat felhasználva, 
szigorúan állatkísérlet-mentesen. A PIBU maszkokkal nemcsak a bőröd, de az én-időd  
is szebb lesz! Pihenj és szépülj a PIBU-val!

PIBU: a bőr. Koreai nyelven ezt jelenti ez a friss, izgalmas új márka. Filozófiájuk a ko-
re a i szem lé le ten alapszik, mely szerint az egészséges bőr az első. A smink nem szük ség  sze rű,  
a legfontosabb, hogy bőrünkre figyeljünk, és igyekezzünk minden jóval el lát ni, hogy ragyogó 
és ápolt legyen.

arcápolás12

...

Maszkidő!
Egyet 
az útra

K-Beauty 

PIBU az élet
maszkos oldala

fátyolm
aszk

fát
yol

masz
k

Kapcsolj ki és 

élvezd ki a magadra 

szánt időt 

www.pibu.hu
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