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Twiggy for Aurora -kehysmallisto yksinoikeudella Specsaversilta
Malli-ikoni ja maailman ensimmäinen tunnettu
supermalli,
Twiggy,
on
suunnitellut
Specsaversille
hienostuneen
ja
klassisentyylikkään
naisille
suunnatun
kehysmalliston.
Mallistossa kohtaa tyylitelty värimaailma,
moderni suunnittelu ja kehysten kaunis
viimeistely.
Twiggy for Aurora -kehykset eivät ole vain
silmälaseja,
vaan
käyttökoruiksi
sopivia
asusteita elegantilla ja modernilla vivahteella.
Naiselliset kehykset viimeistelevät käyttäjänsä
tyylin upeilla värisävyillä ja upotetuilla kristallija kidesomisteilla.
Twiggy for Aurora -mallisto on itsevarman ja
tyylitajuisen naisen valinta. Twiggy for Aurora kehysmallisto kattaa kuusi eksklusiivista
silmälasikehystä.

Naisellisista hennon fuksian sävyisistä Amythyst-kehyksistä tekee
veikeät kissamainen kehysten muoto ja sankoihin upotetut kirkkaat
kristallisomisteet.

Pelkistetyn yönmustat Jet-kehykset saavat hohtoa kehysten sivuun
upotetuista kristallisomisteista.

Hopean värisissä Lapis-kehyksissä säihkyy siniset kidekoristeet tuoden
tyyliä kaikkiin tilaisuuksiin.

Marcasite-kehysten läpinäkyvät kaakaonruskeat kehykset sopivat
monen käyttäjän ihonsävyyn ja sankojen kauniit kristallisomisteiset
pylväskoristeet viimeistelevät tyylin.

Elegantit pastellisen violetinsävyiset Rose Quartz -kehykset luovat
modernin, mutta hienostuneen ilmeen, jonka viimeistelee sankojen
kristallisomisteiset neliökoristeet.

Raikkaan
myrskynsiniset
Sapphire-kehykset
ovat
Twiggyn
henkilökohtainen suosikki Twiggy for Aurora-mallistosta. Kehysten
Sininen marmorikuvio ja sankojen kidekoristelu luovat yhdessä
lumoavan tyylin.

Kehykset kuuluvat hintaryhmään 179 € ja ovat osa Specsaversin kaksi yhden hinnalla kampanjaa.
Mallisto on saatavilla 9.11. lähtien kaikista Suomen Specsavers-liikkeistä.
Malli-ikoni, Twiggy, syntyi Lontoossa vuonna 1949. Hän nousi kuuluisuuteen supermallina 1960luvulla ollessaan 16-vuotias. Vuosien saatossa mallikaunottaresta kehittyi myös menestynyt
näyttelijätär, jota on nähty niin tv-sarjoissa, elokuvissa kuin näyttämöllä. Viimeisimmäksi Twiggy on
ollut mukana vierailevana tuomarina America ́s next Top model -tv-sarjassa.
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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

