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Köszöntő
Kedves Vásárlónk!
Szeretettel köszöntünk a FeMini Box Valódi Szépség kiadásának vásárlói között!
Nagy örömünkre szolgál, hogy megtiszteltél bennünket és a Hazai Alkotókat a
rendeléseddel. Büszkén mutatjuk be a tehetséges designereket és munkáikat, akiket a
kiadványunkon keresztül közelebbről is megismerhetsz, a termékeik által pedig egy
kis szeletet is adnak magukból.
Hisszük, hogy a tömegtermékekkel szemben az egyedi termékek többletértéket hordoznak magukban, hiszen a tervezők gondos munkáján kívül mindegyikbe
egyenként teszik bele Szívüket és Lelküket. Reméljük, hogy a FeMini Box-ban csupa
hasznos, kedves és jópofa terméket találtál, amit szeretni fogsz és megbecsülsz majd!
A kuponfüzetben értékes hazai márkák képviselik magukat, így érdemes megismerni, követni a tevékenységüket és akár kedvezményesen vásárolni Tőlük. Azt kívánjuk
Neked, hogy ismerj meg minél több tehetséges vállalkozást, hazai márkát és leld
örömödet a csodás alkotók csodás termékeiben!
Köszönjük, hogy a vásárlásoddal csatlakoztál hozzánk és küldetésünk sikerét gyarapítottad!

FeMini Box
Örsi-Korényi Szilvia

A bemutatkozók teljes szövege a www.feminibox.hu/blog weboldalunkon olvashatóak!

Bemutatkozik: Annabelle Minerals
Anna Szczerba vagyok, az Annabelle Minerals alapítója.
Ügyvédi végzettséggel rendelkezem, de a szépségápolás
mindig is érdekelt. Amikor nem találtam természetes sminket problémás bőrömre úgy döntöttem, létrehozom sajátkezűleg. Első ásványi kozmetikumaimat magamon és
ismerősömeimen teszteltem, majd mikor sikert arattak, úgy
döntöttem itt az idő - így született az Annabelle Minerals. Az
eleinte alapozókból álló kínálat mára számos termékkel
büszkélkedhet és még számtalan ötlet van a tarsolyomban,
melyet remélem hamarosan meg is valósíthatok.
www.eshopannabelle.com/hu

Bemutatkozik: Chloé Creations
Kovács Annamária vagyok, 2 gyermekes édesanya a Chloé
Creations márka tulajdonosa.
4évvel ezelőtt horgolótűt ragadtam, hogy a születendő kislányomnak készítsek egy kisruhát. 0 horgolni tudással. Akkor
még nem is gondoltam, hogy a horgolás ekkora szerelem lesz
és hogy ilyen nagy utat járunk mi be együtt.
Azóta létrehoztam a Chloé Creations márkát amivel célom,
hogy minden családban legyen legalább egy természetes
játék. Mindemellett a stílusos édesanyák számára terveztem
fonalnyakéket, melyeket egyedi design és különlegesség jellemez.
www.facebook.com/chloecreationshun

Bemutatkozik:
Kreatív Lily

Bemutatkozik:
Demeter Chocolate Kft.

A Demeter Chocolate egy családi
vállalkozás, amely prémium kategóriás
csokoládé termékeket gyárt, azzal a céllal,
hogy a mindenki számára elérhetővé tegyük
a finom desszerteket, csokoládékat, bonbonokat. Csokoládéinkat saját üzemünkben,
kézzel készítjük és csomagoljuk, melyek saját
webshopunkban, és üzletekben is elérhetők
mindenki számára.
A Demeter Chocolate Kft.-t 2012-ben alapítottuk, melyet egy akkor rendhagyó
kiállításnak is köszönhetünk. 2011 szeptemberében ellátogattunk az 1. Édes Napok
csokoládé fesztiválra.
www.demeterchocolate.com

Egyedi, fából készült dísztárgyak és
ajándékok. Cégünk 2012-ban alakult, 3 éve a
fában találtam meg a kreativitásom kifejezésének legtökéletesebb anyagát. Kisfiam,
Máté születése után férjem is csatlakozott
hozzám, így már együtt, az egész család
vállalkozásunk sikerén dolgozik. A
termékeink
nagy
része
babáknak-mamáknak szól, órák, emléktáblák, kulcstartók, díszek, képkeretek
formájában. Mindent a megrendelő elképzelésére igazítva. Remélem felkeltettük
érdeklődésed, és hamarosan elégedett
megrendelőink között köszönthetünk Téged
is! Te megálmodod, mi megvalósítjuk! Kreatív Lily csapata: Kurucz Krisztián és
Kurucz-Nagy Erzsébet Zsófia
www.facebook.com/KreativLily

Bemutatkozik:
RIKA AromaÉkszer
RIKA AromaÉkszerek mini illatpárologtatók
kerámiából, melyek abban segítenek, hogy
bárhol és bármikor élvezhessük az aromaterápia közérzetjavító, jótékony hatását.
Balazsiné Balaskó Mária keramikus vagyok, a
RIKA Aromaékszerek megálmodója, tervezője.
Egy betegségekkel, nehézségekkel teli időszak
késztetett arra, hogy változtassak addigi életemen, és felfedezőútra induljak az illóolajok, az
aromaterápia csodás világába. A frissen
megszerzett ismereteket „véletlen” folytán
ötvöztem a kerámia nyújtotta lehetőségekkel...
Így születtek meg a RIKA AromaÉkszerek,
amelyek önállóan egyszerű ékszerként is viselhetők, de fő feladatuk az illóolajok hordozása és
párologtatása. Érdemes kipróbálni!

www.aromaekszer.hu

Bemutatkozik: R.M. ékszer
Rangits Márta vagyok, az R.M. ékszer - egy
olyan startup vállalkozás – megálmodója, amely
mára húsz alkotó kézműves alkotásait fogja
össze Magyarországon egyedülálló módon.
Négy éve alapítottam a vállalkozásomat, az első
évben saját bőrömön tapasztaltam, hogy mit él
át az a kézműves, aki mindent egymaga akar
csinálni. Éreztem és tudtam, hogy az álmom
csak egy csapattal megvalósítható. Ezért megnyitottuk az R.M. ékszert más készítők számára
is. Húszan vagyunk, húsz személyiség, húsz
hitvallás, húsz egyéni történet. Többi között a
festőművész, a fodrász, a tanárnő, az „apehos”,
az IT-vezető, a mérnök és számos kézműves
technika találkozása.
www.rmekszer.hu

Bemutatkozik: Teaprogramok
Teaszakértőként küldetésem, hogy segítségemmel fejlődjön a hazai teakultúra, trendibb legyen a teázás,
népszerűbb az otthoni minőségi teafogyasztást, ezért
elkezdtem teakészítő és teakóstoló workshopokat tartani.
Innen jött a név: Teaprogramok.
Kertészmérnökként foglalkozom a teákkal immár 12 éve,
de a legnagyobb tudást Londonban szereztem, ahol 6 évig
dolgoztam egy teakereskedésben.
Boros világból váltottam a teákra, friss diplomásként
szőlészként és borászati laboránsként dolgoztam, így van
termesztési tapasztalatom is. Nem csak úgy látom a teát,
mint becsomagolt végterméket, egy árucikket.
www.teaprogramok.hu

Jolly Joker: Panyi Zsuzsi
Ragyogó színek, letisztult formák, tökéletes
kivitelezés.
Talán ez a három legfontosabb hozzávaló, ami
alapján felismerhető a panyizsuzsi stílus.
Panyi Zsuzsi szerint az ékszer feladata, hogy megcsillanjon általa viselője személyisége.
Egy pipacspiros gyűrű a szürke kiskosztüm apró
kiegészítőjeként jelzi a nőiességet. Egy modern türkiz
medál a tiszta tengervíz frissítő látványát csempészi a
hétköznapokba.
A design ékszerek - bár önmagukban is szépek - nem
magukra hívják fel a figyelmet, hanem viselőjük
szépségét ragyogtatják. Az igazi ékszer nem tereli el a
figyelmet a nőről, nem csupán kiegészítő, hanem
szinte testének a része.

https://panyizsuzsi.hu

Reklám: Ladycup
Tampon helyett LadyCup!
Az új intimkehely a történelem eddigi legmodernebb találmánya a menstruációs eszközök között.
A Ladycup a tamponhoz hasonló elven működik,
ám számos előnyt hordoz a tamponnal szemben. Az
egyik, hogy az orvosi szilikonból készült kehely akár
8 órás védelmet biztosít. A LadyCup könnyedén
felhelyezhető, viselése pedig kényelmes és teljesen
észrevétlen. Rugalmas anyaga tökéletesen alkalmazkodik a női testhez. De ez csak az első néhány
pozitív tulajdonsága ennek az új, praktikus női
kelléknek. Környezetbarát, mert használatával nem
termelünk szemetet, és gadaságos mert akár 10 évig
használhatjuk.

www.ladycup.hu

FeMini Ökotáska grafikai tervezője
Számomra a rajzolás nem tudatos. Az alakzatok kitöltése, az alapgondolat tovább építése teljesen
spontán alakul, a motívumok egymást követése alakítja. Tulajdonképpen ezt szeretem a legjobban az
egész folyamatban. Mikor már szabadon, a saját gondolataim maguktól hozzák létre a készülő alkotást.
Mint ihletforrást, saját érzéseim mellett a
természetet is meg kell említenem. A
növények és állatok tökéletes, emellett
változatos megjelenését mindig tiszteltem,
ezért is szeretném, hogy azt az érzést, amit
kiváltanak belőlem, valahogyan beleépítsem
munkáimba.
www.facebook.com/virigraphics

Kedvezményes Kuponok
A kuponok, melyeken nincs feltüntetve
határidő, egységesen 2018.11.30.-ig
használhatóak fel.

20%
kedvezmény

20%
kedvezmény

30%
kedvezmény

A kupon 2018. december 31.ig
váltható be a Chloé Creations
bármely termékére. A kedvezmény a
vásárlás végösszegéből vonódik le,
de a postaköltségre nem váltható be.
Kupon kód: FMB2018

Te megálmodod, mi megvalósítjuk!
20% kedvezmény minden
egyedi termékünkre!
KUPONKÓD: KLFEMINI
https://www.facebook.com/KreativLily/

Vásárolj 30% kedvezménnyel egyedi
tervezésű R.M. ékszereink közül!
A kupon kedvezmény 2018. 10. 01. 2018. 11. 18. között váltható be az
R.M.ékszer webáruházában.
www.rmekszer.hu

15% kedvezmény a webshop termékeire (kivéve Készletek). Egyszer
használható, más kedvezménnyel nem
vonható össze 2018.12.30-ig, 23:59-ig.
www.eshopannabelle.com/hu
Kupon kód: AM15

Illatokkal a jó közérzetért – Aromaterápia bárhol, bármikor! Beváltható
minden nem akciós aromaékszerre!
Kuponkód: FBox18
www.aromaekszer.hu

A kedvezményt a Teaprogramok
boltjában található, egyedi
teakeverékekre és kiegészítőkre
válthatod be.
https://bolt.teaprogramok.hu/

15%
kedvezmény

15%
kedvezmény

15%
kedvezmény

Kedvezményes Kuponok
A kuponok, melyeken nincs feltüntetve
határidő, egységesen 2018.11.30.-ig
használhatóak fel.

15%

Ez a kupon 15%-os kedvezmény
bármely egyedileg készített adventi
kedvezmény
koszorúra a Borsó Műhelyből.
A kupon előzetes egyeztetést után
egyszeri alkalommal váltható be.
https://www.facebook.com/borsomuhely/

Webáruházunkban kiváló minőségű
élelmiszereket, élelmiszer alapanyagokat, szépségápolási termékeket árusítunk.
Kuponkód: FeMini10
wellbe.hu

Ciraada Online Galéria & Artshop
Ajándékozásban is légy kreatív és
közben támogasd a művészetet, vegyél képet élő művésztől!
www.ciraada.com

10%
kedvezmény

10%
kedvezmény

Médiapartnerek

A Napfény Illata
www.anapfenyillata.cafeblog.hu
www.facebook.com/anapfenyillata
Anyabőrben Blog
www.anyaborben.blogspot.com
www.facebook.com/anyaborbenblog
Anyaként is fitten
www.anyakentisfitten.blog.hu
Angel Style
www.angyalstilus.blogspot.hu
www.facebook.com/angelstyle92
Angol Kalauz Kisgyermekkori angol nyelvi nevelés
www.angolkalauz.hu
www.facebook.com/angolkalauz
Anyakanyar
www.anyakanyar.hu
www.facebook.com/Anyakanyar
Anyapara
www.anyapara.hu
www.facebook.com/anyapara
Aviana Rahl
www.youtube.com/avianarahl
Babagenetika Mozgalom
www.babagenetika.hu
Barbie Beauty and Lifestyle Blog
www.barbibeautyandlifestyleblog.blogspot.hu
www.facebook.com/barbibeautyandlifestyleblog
Beauté avec Sophie
www.beauteavecsophie.blogspot.com
Beautycrumbs
www.beautycrumbs.blogspot.com
Dorothy Style
www.dorothystyle.hu
facebook.com/dorothyfashionland
Eszter-Virág
www.meyeresztervirag.com
www.facebook.com/meyeresztervirag
Farkas Patrícia Photography
www.facebook.com/FarkasPatriciaPhotography
Fitmind Blog
www.fitmind.blog.hu
www.facebook.com/fitmindblog
For Her Blog
www.forherblog.hu
www.facebook.com/ForHerSzandra

Gyereketető
www.gyereketeto.hu
www.facebook.com/pg/Gyereketeto
HelloBubu Magazin
www.hellobubu.hu
www.facebook.com/hellobubumagazin
Hello Szepség Blog
www.helloszepseg.blog.hu
Időtetrisz
www.idotetrisz.blog.hu
facebook.com/idotetrisz
Kialakító
www.kialakito.blogspot.hu
www.facebook.com/kialakito
Krémesen Szép Az Élet
www.kremesenszepazelet.hu
www.facebook.com/KremesenSzepAzElet
Lini & Mommy
www.liniandmommy.hu
www.facebook.com/liniandmommy
Live Wonderful Life
www.livewonderfullife.wordpress.com
Nicsties In My Life Blog
www.nicetiesinmylife.blogspot.hu
www.facebook.com/nicetiesinmylife
Pásztor Edina – My Sweetest Heaven
www.pasztoredina.blog.hu
PandArte
www.pandarte.blog.hu
www.facebook.com/PandArte
Pixyre
www.youtube.com/pixyre
Pure&Pastel Photography
www.pureandpastel.com
Saját Otthon Projekt
www.sajatotthonprojekt.cafeblog.hu
www.facebook.com/sajatotthonprojekt
Schatz
www.schatz.blog.hu
Szépség 40 fölött
www.szepsegnegyvenfelett.blogspot.hu
Szülők Klubja
www.facebook.com/szulok.klubja
Viszkok Fruzsina
www.viszkokfruzsina.hu

Kiadványtervezés és grafika: EyeCandiz Grafikai Stúdió - eyecandiz.hu

