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1A szerkesztő levele

http://pixibox.hu • FACEBOOK facebook.com/PIXIBOX • INSTAGRAM pixiboxhu  
• 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 fele lősséget nem vállal! • PIXIBOX Kft., PIXIBOX minden jog fenntartva!

Kedves PIXI Barátom!

Persze én sem mehetek el amellett, hogy ez az év 
– a 2020-hoz képest is – valószínűleg egyikőnk 
számára sem úgy alakult, ahogy szerettük volna. 
De mindezeken túl hiszem, hogy ez rengeteg jó 
dolgot is hoz nekünk: erősebbek, tudatosabbak 
leszünk és még jobban megismerhetjük 
önmagunkat, hiszen most van erre idő talán.  
De az is biztos, hogy ezekben az időkben muszáj 
plusz örömforrások után kutatnunk és bízom 
benne, hogy a PIXI-d, amit a kezedben tartasz, 
pont ezt a kis plusz örömöt adja majd neked.

Legyen most ez az idei első PIXIBOX  
a jókedvre derítő kiadásunk! Jó felfedezést  
és kellemes én-időt kívánok neked,  
továbbra is vigyázz magadra.

Sok szeretettel,

BEÁTA
FORRADALMIAN ÚJ FORMULA

RAGYOGÁST ADÓ TERMÁL HIDRATÁLÓ
WATER ESSENCE
VALÓDI TERMÁLVÍZ KONCENTRÁTUM

*Az Uriage TERMÁL hidratáló szérummal összehasonlítva - műszeres mérés alapján.

JOBBAN HIDRATÁLJA A BŐRT, *

MINT A SZÉRUM 24H UTÁN2XAZ INTENZÍVEN HIDRATÁLT 
ARCBŐRÉRT

URIAGE, A FRANCIA ALPOK TERMÁLVIZE

WWW.URIAGE.HU
WWW.FACEBOOK.COM/URIAGE
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BŐRÖD LEGÚJABB 
BARÁTJA AZ ESSZENCIA!
Esszenciális, hogy bőrödnek vízre van szüksége! Ha eddig mindent meg is tettél azért, 
hogy fo lya ma tos vízutánpótlásról gondoskodj kívül-belül, ez remek, de van még tovább is. 
Megérkezett bőrápolási rutinod legújabb lépéseként az esszencia és biztos, hogy imádni fogod!

URIAGE Bariésun 100 extra fényvédő FLUID
Extrém erős fényvédelem, napsugárzással szemben intoleráns,  
a legerősebb védelmet i gény lő, a napsugárzásnak csak  
magas kockázattal kitehető bőr számára.

URIAGE BARIÉSUN kompakt púder  
sötét vagy világos árnyalat SPF50+
Fényvédelemmel ellátott púder minden bőrtípusra, mely  
természetes, egészségesen ragyogó arcszínt ad. Kizárólag fizikai  
szűrőket tartalmaz. Különösen ajánlott a túlérzékeny vagy  
allergiás bőr védelmére. A lágy krémpúder textúrájába por  
formulában is beépül az Uriage termálvíz jótékony ásványi  
anyag tartalma, maximálisan fotostabil.

URIAGE BARIÉSUN SZÁRAZ OLAJ SPRAY SPF50+
A száraz olaj spray egy különleges, áttetsző állag, mely könnyen  
felvihető testre és hajra is. Az SPF50+ faktor magas védelmet biztosít. 
Nem olajos, olvadó textúrája gyorsan beszívódik, vízálló.

Fontos ismernünk, hogy bő rünk száraz vagy víz hi á nyos állapotú, hiszen e ket tő nem 
u gyan azt je len ti. A vízhiányos állapot bár mely bőrtípusra igaz le het, még a zsíros vagy 
kom bi nált bőrre is. Jelei a fakó, é let te len tónus, a kellemetlen feszülő, hú zó dó érzés akár 
bi zo nyos te rü le ten, akár a teljes bőr fe lü le ten.

A száraz bőrtípus nemcsak vízben, hanem zsírokban is hiányt szenved, tehát egy ál lan dó 
állapot, mely ben a bőr nemcsak ér zet re húzódik, feszül, de lát vány ra is: fénytelen, e rő
tel je seb ben rajzolódnak ki az apró ráncok, ami hám lás sal is járhat.

Azt már biztosan mindenki tudja, hogy a napvédelem nem csupán tavasszal és nyáron 
fontos. „SPFet viselni” mármár kötelező. Miért? Mert a nap káros sugarai egész évben 
érik bőrünket és lassan de biztosan roncsolják a szöveteket, öregítik a bőrt, kellemetlen 
pig ment fol tot okozhatnak.

Az URIAGE termálvizes fényvédői rengeteg típusban érhetők el, úgyhogy nincs kifogás, 
biztosan találsz magadnak megfelelőt a kínálatban, a mattító változattól kezdve, a spray 
permet kiszerelésen át, könnyed fluid állagig bőven van választék.

Fontos, hogy olyan hidratáló koz me ti ku mot vá
lassz, mely hosszan tartó hatást biz to sít. Eddig 
er re a szé rum volt a meg fe le lő esz köz. Most a zon
ban még töb bet is ad ha tsz bő röd nek.

Az új URIAGE Termál Hid ra tá ló Water Essence 
hid ra táló esszencia könnyedebb, mint egy szé
rum, és mégis ha té ko nyab ban hidratál. Ez a va ló
di termálvíz koncentrátum feltölti bőröd ás vá nyi 
anyagokkal, nyomelemekkel, kisimítja a de hid
ra tált bőr finom ráncait, egész napos víz pót lást 
biztosít, sőt, csodásan előkészíti bőröd a további 
kozmetikumok felvitelére, biztosítja a zok ha tó  
 a nya ga i nak jobb felszívódását.

Építsd be a napi rutinodba, használd köz vet le
nül az arctisztítás lépését követően, a szérum vagy  
a krém felvitele előtt.

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA: SZÁRAZ VAGY VÍZHIÁNYOS?

NAPVÉDELEM AZ ÉV MINDEN IDŐSZAKÁBAN

ADD MEG

BŐRÖDNEK

A LEGTÖBBET!
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Vannak olyan sminkszerek, amelyek bőrápolást is kínálnak. Vannak olyanok, amelyekkel 
kiemelheted arcod szépségét és van olyan, amely bőrápolás közben sminkként is működik. 
Ez az Annabelle Minerals! De hogy is van ez? Mindjárt meglátod!

TELJES KÖRŰ BŐRSZÉPÍTÉS

AZ ANNABELLE MINERALS KOZMETIKUMOKKAL

NEM (CSUPÁN) SMINK, 
BŐRSZÉPÍTÉS!

A PRIMERT HÁROMFÉLE MÓDON HASZNÁLHATJUK:

  az alapozó felvitele előtt használva felkészíti a bőrt a sminkelésre,  
valamint hosszantartó hatást biztosít,

  ha viszont az alapozóra visszük fel vékony rétegben, úgy elegáns,  
matt ha tást biztosít. Használat után áttetszővé válik, nem változtatja meg  
az alapozó színét. 

  Mindezek mellett önmagában is remekül helytáll  összetételének kö szön
he tő en olyan, mint egy agyagos arcpakolás, csak láthatatlan, így egységes 
bőrtónust és sima bőrt eredményez, miközben jótékonyan ápolja bőröd.

Egy ecset segítségével vidd fel bőrödre, mozgasd körkörösen, így a primer 
egybeolvad az arcbőrrel és így egységesen kerül bőrödre.

Az Annabelle Minerals kozmetikumai természetes összetételük révén gyengéden á pol ja 
bőrödet. Anna Szczerba, e lengyel márka alapítója, kizárólag olyan gondosan ki vá lo ga
tott alapanyagok segítségével alkotta meg szépségápolóit, melyek jótékony hatást gya ko
rol nak a bőrre. Fő termékük a többféle színárnyalatban elérhető ásványi alapozó, mely 
ápol, nem tömíti el a pórusokat és még fényvédelmet is biztosít. Az ásványi koz me ti
ku mok igazi ereje a hatóanyagokban rejlik. A természetes összetevőknek köszönhetően 
nemcsak gyönyörű sminket készíthetsz el, de gyengéden ápolod és véded bőrödet.

A dekorkozmetikumok mellett a márka folyamatosan 
fejleszti kínálatát, hogy még több megoldást nyújtson  
az arcbőr ápolására. Ezért alkották meg a csodás 
bőrápoló olajaikat, illetve krémeket.

A Soft Cream hidratáló krém rendkívül könnyed, 
pillanatokon belül felszívódik és nem hagy  
maga után zsíros, ragacsos érzést. A hidratáló  
krém használata után puha, hidratált bőrt kapunk,  
a felvitt smink pedig természetes és hosszantartó  
hatású. 95%ban természetes, 100%ban vegán 
összetevőket tartalmaz, így a természetes koz me  
tikumok rajongóinak is tökéletes.

Az Annabelle Minerals smink kiegészítői, az ecsetek 
egytőlegyig puha, szintetikus szálakból készültek, így 
akár a legérzékenyebb bőrön is nyugodtan használhatók.
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EGY JOLLY-JOKER AMI A BŐRÁPOLÁSI

RUTINOD RÉSZE IS LEHET 

ANNABELLE MINERALS BŐRTÖKÉLETESÍTŐ PRIMER:

Ez a primer ásványi a nya gok
ban gazdag agyagból és matt 
ha tá sú mikából jött létre.  
Az ös sze té tel ben található fehér 
a gyag gyen gé den táplálja és ás
vá nyi sókkal gaz da gít ja a bőrt, 
zöld agyag, mely a zsí ro so dás
ra haj la mos, problémás bőrre 
a ján lott, finoman hámlasztó és 
fe sze sí tő hatású, valamint pi ros 
a gyag gyengéd zsírtalanító ha
tás sal rendelkezik, és meg e lő zi 
az ap ró haj szál e rek tágulását. 

Egyszerűen és gyorsan rendelhetsz tőlük online az annabelleminerals.com weboldalról.

Találsz még náluk sminkszivacsokat, keveréshez alkalmas tégelyeket, sőt ÖKO utántöltőket 
is, hiszen a márka rendkívül környezettudatos és figyel az újrahasznosítás fontosságára.



TERMÉSZET ÉS TUDOMÁNY 
TÖKÉLETES HARMÓNIÁBAN

A Ginzing™ termékcsalád elősegíti a bőr természetes ragyogását és energiával tölti fel  
a fáradt bőrt. Fő hatóanyaga az ázsiai ginzeng (panax ginseng), ami 2000 éves múltra tekint 
vissza a kínai tradicionális orvoslásban, használatával a bőr vitalitása fokozódik.

GINZING™ A RAGYOGÓ BŐRÉRT

Mivel a PIXIBOX mellett döntöttél, így biztos, hogy szereted, ha igazán minőségi, pré-
mi um kozmetikumok vannak a polcodon. De ha az is érdekel, hogy a bőrápolód ter mé-
sze tes összetevőket, gondosan válogatott hatóanyagokat tartalmazzon, lehetőleg a leg ú jabb 
kutatási eredményeket és innovációkat is felhasználva, akkor egy remek márkát mutatunk, 
amelyet nem mellesleg a PIXIBOX SHOP-ban is megtalálsz

Az Origins 1990ben New Yorkban született, mára pedig a patinás luxuskozmetika márka 
az Estée Lauder szárnyai alatt működik. Azzal a küldetéssel jött létre, hogy forradalmian 
új bőrápoló termékeket alkosson növényekből nyert természetes anyagokból 100%
ban természetes illóolajok hozzáadásával. Filozófiájukat a felelősség és a tisztelet 
ihlette: a természet, bolygónk, és bőrük tisztelete. A márka természetbarát technológiát  
és megújuló erőforrásokat használ szépségápolóik előállítása során.

Az Origins márka kizárólag 
olyan cégekkel dolgozik e gyütt, 
amelyek 100%ban le bom ló, 
nem to xi kus a lap a nya go kat 
hasz nál nak, alapelvük, hogy 
i gye kez zünk mi nél töb bet 
visszaadni a Földnek ab ból, 
amit ka punk tőle. Hisz nek ab
ban, hogy a kör nye zet  tu  da tos 
gon dol ko dás a na pi bőrápolási 
rutinba is be é pít he tő.

Refreshing eye cream to brighten and depuff 
– Frissítő, energizáló SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 15 ml
PIXIBOX SHOP ár: 9 800 Ft

Energikus tekintet, friss bőr – ints búcsút  
a karikáknak és a puffadtságnak!

Into the Glow Brightening Serum –  
Energizáló, ragyogásfokozó szérum
Energia és ragyogás a fáradt bőrnek.  
Zöld kávémag kivonat, valamint aha és bha  
segítik az elhalt hámsejtek eltávolítását, így a bőr  
textúrája egyenletesebb lehet, a pórusok kevésbé lesznek 
láthatóak. Cvitamin a bőr természetes ragyogását fokozza, 
hialuronsav pedig nedvességmegtartó képességét támogatja.

DR. ANDREW WEIL ÉS AZ ORIGINS

Dr. Andrew Weil, a híres holisztikus gyógyító orvos az Origins számára készítette a Mega
Mushroom™ termékcsaládot, mely segít a bőrnek, hogy könnyen ellenálljon a környezeti 
agresszornak. Az Origins e termékcsaládjában elsőként hasznosította a gombák erejét.

DR. ANDREW WEIL FOR ORIGINS™ Mega-Mushroom 
Relief & Resilience Face Serum - bőrnyugtató és 
rugalmasságot adó szérum PIXIBOX SHOP ár: 17 990 Ft

Egy mesés és növényi hatóanyagban gazdag szérum,  
a gombák vitamin és ásványianyag tartalmával látja el  
a bőrt, hogy friss, hidratált legyen egész nap.

DR. ANDREW WEIL FOR ORIGINS™ Mega-Mushroom 
Relief & Resilience Soothing Treatment Lotion 
bőrápoló lotion PIXIBOX SHOP ár: 7 290 Ft

A bőrápolási rutin remek kiegészítője, melyet az arctisztítás 
után érdemes használni még az arckrém felvitele előtt. 
Megnyugtatja a bőrt és feltölti a pecsétviasz gomba gazdag 
ásványianyag tartalmával.

6 TERMÉSZETES
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Ha instant meglepetésre vágysz, egy LUCKY BOX-szal bármikor meglepheted magad.  
Mindig 5 hasznos kozmtikumot találsz benne korábbi PIXI-ből és olyan újdonságokból válogatjuk, 

amelyek egyik meglepetés-csomagunkban sem szerepeltek. Ráadásul csupán 3 390 Ft.

NATICS CLINICAL EXFOLIE 10% AHA HÁMLASZTÓ SZÉRUM
Hámlasztó és bőrfeszesítő szérum 10% AHA glikolsavval, Anti-Aging Peptidekkel 

és 1% revitalizáló Glycoin®-nal - Természetes gyümölcssavval, a glikolsavval 
távolítja el a bőr elhalt felső hámrétegét és fedi fel a friss és üde arcbőrt.

Apivita Royal Honey tusfürdő száraz bőrre
Krémes, tápláló tusfürdő száraz bőrre. Orvosi szappanfűben 
gazdag, lágy tisztító összetételének köszönhetően rendkívül 

kíméletesen tisztít és megőrzi a bőr természetes hidratáltságát. 
Propolisz kivonat tartalma védi a bőrt. 

ERBORIAN SOLID CLEANSING OIL SZILÁRD ARCTISZTÍTÓ OLAJ BALZSAM
A koreai arcápolás egyik legfontosabb lépése az arctisztítás, sőt, a dupla arctisztítás! 
Lényege, hogy a bőr tisztítását egy olajos alapú lemosóval kezdjük, majd egy habzó 
arctisztítóval folytatjuk. Az o la jos tisztító minden bőrtípusra tökéletes, hiszen az olaj 

vonzza a szennyeződéseket és a felesleges faggyút.

GINZING™ ENERGY-BOOSTING OIL FREE GEL MOISTURIZER  
OLAJMENTES GÉLES HIDRATÁLÓ ARCKRÉM

Ez az olajmentes energizáló hidratáló gél a kávé és gyömbér kombinációjával felfrissíti az 
arcbőrt és ragyogást kölcsönöz. Pillanatok alatt beszívódik, feltölti a bőröd nedvességgel.

GLAMGLOW Instamud Bőrtökéletesítő Maszk
Pórusfinomítás 1 perc alatt? Nem álom többé! Ez a maszk az aloe vera, bentonit, kaolinit, 

és mogyoró kivonat energizálja és tisztítja az arcbőrt, eltávolítva az elhalt hámsejtekek.

PIXIBOX SHOP kedvencei ILLATFELHŐ

A MI BEAUTY 
ÁRUHÁZUNK

Ha a PIXI meglepetés-csomagokat már ismered, szereted, talán már láttad, hogy SHOP-
unk is van, ahol olyan prémium márkák kozmetikumait találod, amelyekért mi is ra jon-
gunk. Nem véletlen, hiszen ezek a szépségápolók egytől egyig magas minőséget és luxus 
élményt nyújtanak, nem fogsz bennük csalódni. Sőt, rendelésed 48 órán belül szállítjuk 
ház hoz, akár ingyen és mindig meglepünk néhány kismintával is!

A napsütést, a fák rügyezését, a virágok illatát semmi nem állíthatja meg!  
Mi más dobhatná fel a hangulatod, ha nem egy vadiúj tavaszi parfüm?

Eljött az illatok ideje!

TRUSSARDI MY NAME

A nemes és értékes alkotóelemek összhangja az 
orgonát egy új oldaláról mutatja be. A fehér ibolya 
függőséget okoz, hangsúlyozva az elegáns Trussardi 
erőt, míg az orgona és a csábító kontyvirág vonzóvá, 
magabiztossá és ellenállhatatlanná teszi a parfümöt.
EDP 30ML - 19 350 Ft

TRUSSARDI DONNA 

Az illat tökéletesen 
megtestesíti a Trussardi divatházra jellemző 
fényűző eleganciát. A parfüm minden 
porcikájában nőies, elegáns hölgyek tökéletes 
kiegészítője. Egy letisztult, virágos illat, 
melyben a lédús gyümölcsök találkoznak  
a narancsvirág és a vanília édességével.  
EDP 30ML – 19 350 Ft

VERSACE DYLAN TURQUOISE 

A Dylan Blue illatcsalád legújabb tagja, melyben a Primofiore citrom,  
a mandarin és a rózsabors ötvözete a jázmin, a frézia és a guava egzotikus 

illatai sejlenek fel, a vibráló, fás jegyek és a pézsma érzékiségére épül. 
EDT 30ML - 21 450 Ft

ELIZABETH ARDEN  
WHITE TEA GINGER LILY

Hívogató. Szenvedélyes. Friss. Az illatot  
a fűszerek, a pezsgő és a keserűnarancs 

felemelő energiája hatja át, hogy 
kiegyensúlyozza a gyömbérliliom  

és a fehér cédrusfa jegyeit. 
EDT 30ML - 9 490 Ft

MOSCHINO TOY 2  
BUBBLE GUM 

Egy illat, ami a rágógumi édes, 
rózsaszín felhőjébe burkol.  
A MOSCHINO TOY 2 BUBBLE GUM 
az ikonikus TOY 2 testvére.  
A virágos-gyümölcsös-orientális illat 
fejjegyében az élénk rágógumi 
intenzív illatával indul, amit a 
kandírozott citrusok, a zamatos 
barack és a pezsgő fűszeres jegyek 
ellensúlyoznak.  
EDT 30ML - 15 730 Ft
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PURE BY PIXIBOX

ZIAJA Kecsketejes Nappali 
Arckrém száraz bőrre 
Erőteljesen hidratálja a bőrfelszínt és a mélyebb 
rétegeket egyaránt. Revitalizáló hatású és kisimítja 
a kisebb ráncokat. Kapható a drogériákban, a Ziaja 
Neked üzletekben és a ziajashop.hu oldalon.

ESZTERKRÉM Hialuron 
Szemápoló krém
Puffadás, sötét karikák, ráncok, szarkalábak 
ellen készült hidegen sajtolt BIO olajokban 
gazdag hialuronsavas krém. Vegán termék, 
csak növényi anyagokból készült. Keresd az 
eszterkrem.hu webshopban, ahol további 
natúrkozmetikumokat is találsz.

REVOX JUST HYALURONSAV 5% Szérum
A JUST Hyaluron szérumban megtalálható hyaluronsav (HA) a bőrben 

természetesen megtalálható anyag, ami felelős a bőr vízmegtartásáért és segít  
a hidratáltság és feszesség fenntartásában. A Revuele REVOX termékeket megtalálod 

a dm és a Marionnaud polcain, valamint a lovebrands.hu webshopban.

HERBIOTICUM Aloe Vera Krém Limited Papaya 
 / Limited Magnólia
Aloe verás általános bőrápoló krém + 6 hozzáadott növényi kivonattal, mely összetevői által 
hatékonyan ápolja a bőrt. A készítményben található természetes aloe vera kivonat értágító 
hatásának következtében a sérült hámszövetek vérkeringése is fokozódik, ami szintén a 
bőrbántalmak gyógyulásának irányába hat. A Herbioticum termékeket keresd a partner 
patikákban és patikai webshopokban. 

NIVEA NATURALLY GOOD 
Micellás Arclemosó Gél 
Gyengéden tisztít, és kellemes textúrájának 
köszönhetően a sminkeltávolítás során 
arcmasszázsként is működik. 99%ban 
természetből származó összetevőket – 
organikus aloe verát is – tartalmaz.  
A NIVEA Naturally Good termékcsaládja 
vegán, természetes összetevőkkel, 
újrahasznosított csomagolással készül, 
fenntartható módon. Megtalálod a dm  
és Rossmann hálózatában.

ZIAJA Kakaóvajas 
Hajsimító Sampon
Gyengéden tisztítja a hajat és a fejbőrt. 
Hatékonyan hidratál és véd a vízvesztéstől. 
A sérült, fénytelen hajnak ragyogást biztosít. 
Kapható a drogériákban, a Ziaja Neked 
üzletekben és a ziajashop.hu oldalon.

Nézzük, mi volt az év első PURE by PIXIBOX kiadásában! Ismét remek természetes és káros 
összetevőktől mentes kozmetikumokat próbálhattak ki, akik lecsaptak rá. Ha kedvet kaptál 
és szereted a natúrkozmetikumokat, ne hagyd ki a következő PURE by PIXI-t sem, figyeld 
weboldalunkat és hírlevelünket a következő kiadás híreiről.



HAJFORMÁZÁS  
PROFI MÓDON

Vékony, vastag szálú, egyenes vagy göndör? Fedezd fel az OSIS+ hajformázó termékeket 
és készíts puha, egyenes frizurát, hangsúlyozd a természetes fürtöket vagy adj dús hatást  
a hajnak. A textúrázó termékek segítenek a frizura formájának meghatározásában. Akár  
a waxokat, krémeket, pasztákat vagy zseléket kedveled, biztosan megtalálod az ideális eszközt 
az egy han gú ság megtörésére. A tökéletes hajforma megalkotásának utolsó lépéseihez és a tartós 
eredmény biztosításáért válassz a fényfokozó sprayk vagy fixáló hajlakkok közül, amelyet 
most a PIXIBOXban is kipróbálhatsz.

Az OSIS+ termékeket megtalálod a Schwarzkopf Professional fodrászatokban.

Az OSIS+ a tökéletes partner a fiatalos lendületben! Merd megtörni a mindennapok 
egyhangúságát a sokoldalú hajformázó termékekkel, amelyek friss energiával és kreativitással 
töltik fel a hajformázást.
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Szalonok listája:
http://szinezdujra.com/blog/fibre-clinix-szalonok
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