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“I travel   incognito, but always bring
poppy•razzi.”

Mihin sitten menetkin, ota ”poppy•razzi” 
mukaasi. Huipputrendikkäillä neonsävyilläni 
saat kynsistäsi salamana upean näköiset. 

poppy•razzi
-kokoelma

lights

camera

lights

action

bazooka



Jokaisen meistä on hyvä tuntea itsensä aika ajoin tähdeksi. 
Juuri siitä on kyse poppy.razzi -kokoelmassani, joka rohkaisee 
hätkähdyttävien värien kokeiluun. Ja mikä väriryhmä 
sopisikaan tehtävään paremmin, kuin pöyristyttävän kirkkaat 
neonsävyt!

poppy•razzi -neonvärit ovat kaukana takavuosien räikeistä 
sävyistä. Uusimman kokoelman sävyt ovat monivivahteisia, 
täyteläisiä ja kirkkaampia kuin koskaan. Kehitin sykkivän pinkin, 
fuksiaan kallellaan olevan pirteän punaisen, uskomattoman 
mehevän tangeriininkeltaisen sekä tietenkin liekehtivän 
punaoranssin.

Uudet neonlakkani ilmentävät enemmän tulevaisuuden 
visioita, kuin retroa 80-luvun charmia. Ne ovat täydellisen 
erilaisia... ja tyrmistyttävän kauniita.

Joten ole valmis lähikuvaan! Kun käytät näitä intensiivisiä 
värejä, on vain ajan kysymys, milloin saat poppy razzin perääsi! 

Essie Weingarten

 “Minusta 
jokainen 
nainen 
on t  hti.”   



Essie Weingarten perusti essie cosmeticsin New Yorkissa vuonna 1981. Nykyään essie on kynsilakkabrändien globaali
edelläkävijä ja ehdoton väriauktoriteetti. Kulttimaineeseen noussut essie yhdistää muodikkuuden ja käytännöllisyyden
tavalla, joka on lumonnut niin kauppiaat, kauneusalan ammattilaiset, tähtiluokan kuuluisuudet kuin kuluttajatkin.

Kesä on oikea aika irrotella ja heittäytyä 
värien vietäväksi; värien, jotka huokuvat 
tähteyttä tavoittelevan rokkarin kiihkeää 
kunnianhimoa. Jopa piintyneimmät seinä-
kukkaset tuntevat houkutusta kohentaa 
huomioarvoaan käyttämällä kauden hät-
kähdyttävimpiä kukkais-neonsävyjä. Nyt on 
kyse muoti-idoleista, eivätkä panokset ole 
koskaan olleet näin korkeat.

”Mitä jos kerrankin heittäytyisit yltiöpäiseksi?” 
kysyy essien perustaja Essie Weingarten. ”Jos 
me kaikki pelaisimme koko ajan varman 
päälle, elämä olisi aika tylsää.” Uusi kokoelma 
syntyi tarpeesta luoda jotain kerrassaan 
katseita kääntävää. Lakkojen fluoresoivat 
pigmentit heijastavat näkyvän valon ohella 
myös näkymätöntä UV-valoa. Tämä kirkastaa 
värejä entisestään. ”Näyttää aivan siltä, kuin 
kynnet olisivat valonheittimien loisteessa,” 
Weingarten kuvailee.

Jos siis haluat olla tähti, valitse Poppy Razzi 
-kokoelma ja varaudu suureen suosioon. 
Nämä kuumat värit ovat oikotiesi huipulle. 
Sähäkät pinkit ja punaiset tekevät kerralla 
selväksi, kuka on värinkäytön mestari. Ne 
antavat sinusta kuvan, jota tuskin kukaan osasi 
odottaa. Jos valintasi on tangeriininkeltainen, 
jonka rinnalla mehujää näyttää kuravedeltä, 
varaudu huomionosoitusten hyökyyn. Valloita 
estradi huikean vakuuttavilla väreillä!

lights—super kirkas, hehkuva pinkki
camera—neonpunainen pinkki
action—eloisa ja villi tangeriini 

bazooka—sykähdyttävän leimuava 
punaoranssi

Essien Poppy Razzi -kokoelma on myymälöissä 
elokuussa 2012. Suosituskuluttajahinta on 13,90€.

neonväriä 
pintaan ja baanalle

“kuuma
    skuuppi”

Esittelyssä poppy razzi -kokoelma



lights
Snap. Flash. Pop. Superkirkas pinkki vie 
oikopäätä punaiselle matolle. Ei täällä kuuma 
ole, sinä se siinä hehkut.

camera
Nimesi on kaikkien huulilla, ja jokainen haluaa 
paistatella neonpunaisina liekehtivien kynsiesi 
täydellisessä loistossa. Hullunmylly pyöriköön.

action
Vetovoimainen. Liikkuvainen. Vahva. Mitä sit-
ten teetkin, se päätyy otsikoihin. Intensiivisen 
kirkas oranssinkeltainen ei selittelyjä kaipaa. 

bazooka
Lataa. Tähtää. Tulta. Kun haluat pyyhkäistä 
muut laudalta, viimeistele pomminvarma tyylisi 
sykähdyttävällä punaoranssilla. Ka-boom!

väriä  
“väriä

väriä”



  poppy razzi.
pop your

1.
Kun haluat todella kirkkaan neonvärin, pohjusta kynnet 
valkoisella lakalla 

2.
Valitse poppy•razzi suosikkisi

3.
Viimeistele poppy•razzi kiiltäväksi kerroksella good to go 
-päällyslakkaa

essie poppy•razzi
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