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Säihkettä pikkujouluihin tyylikkäiden ja näyttävien silmälasikehysten avulla 
 
Upeat kehykset viimeistelevät joulun juhlakauden tyylit muotikonsultti Leena Sarven 
tyylivinkein. 
 
Joulukuussa valoa ja säihkettä arkeen tuo pikkujoulukausi, johon jokainen pukeutuu 
parhaimpiinsa. Juhlakauden pokat antavat viimeisen silauksen tyylikkäälle lookille. 
Muotikonsultti Leena Sarvi neuvoo, miten jokainen löytää pikkujouluihin sähäkimmät 
silmälasit. 
 
 

Juhlapukeutumisessa näkyy bling bling 
paljetein, strassein ja valoa heijastavin 
pinnoin, Leena Sarvi kertoo.  Vastaavaa 
näyttävyyttä löytyy Twiggy for Aurora -
malliston kehyksien upeissa aisoissa ja 
fasadien näyttävyydessä. Raikas sininen 
värimaailma toimii loistavasti juhlakauden 
pukeutumiseen yhdistettynä.  

 

 
 

 
Silloin, kun juhlat alkavat työpäivän 
jälkeen, on hyvä valita kehykset, joissa on 
ylöspäin suuntautuva linja. Muotikonsultti 
vinkkaa, että kauniisti valoa heijastavat 
hopeiset kehykset ikään kuin sytyttävä 
lamput kasvoille.  
 
 
 

Raikas huulimeikki ja huolellisesti 
muotoillut kulmakarvat yhdistettynä 
upeisiin kehyksiin tekevät ihmeitä, Leena 
vinkkaa. Taattua tyylikkyyttä olemukseen 
saa valitsemalla asuun mustat kehykset.  

 
 
 
 
 
Specsaversin oman Osiris-malliston 
happosyövytettyjen hopea- ja kultakehysten 
ainutlaatuinen valmistustekniikka takaa 
yksilöllisen pokaelämyksen.  
 
 
 
 

Twiggy for Aurora -malliston sinisen sävyiset              
Sapphire-kehykset viimeistelevät juhlatyylin. 

Twiggy for Aurora -malliston mustat strassein 
koristellut Jet-kehykset ovat täydellinen valinta. 

Max&Co:n kissamaiset kehykset        
kohottavat kasvojen ilmettä. 

Metallinhohtoisissa Osiris-malliston 
kehyksissä on hillittyä juhlavuutta. 



 
 

Leena Sarvi suosittelee läpikuultavia ja 
värikkäitä kehyksiä heille, jotka suosivat 
näyttävää värikkyyttä juhlakauden 
pukeutumista. 

 
 
 
 
Lisätietoja: 
Viestintäpäällikkö Irene Hernberg, Specsavers Finland, p. 040 662 5866,  
irene.hernberg@specsavers.com  
 
Tuotejohtaja Tanja Korteniemi, Specsavers Finland, p. 040 670 6240, 
tanja.korteniemi.specsavers.com  
 
Kuvapyynnöt:  
PR- ja viestintätoimisto Marsaana Communications, Tytti Varila,  
p. 0400 629 225, tytti@marsaana.com  
 
Kehyslainat:  
Marsaana Communications Showroom, Erottajankatu 9 A,  
2. krs, Helsinki, p. 050 566 0325, info@marsaana.com  
 
Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 700 
optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 
2014 yli 3,1 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat Specsaversin vuonna 1984, 
ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun 
suomalaisten paikallisyrittäjien omistuksessa oleva liikeverkosto kattaa koko maan. 
www.specsavers.fi 

Max&Co:n kehysten sähäkkä pinkki                
tuo väriä pikkujoululookkiin. 
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