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USA’s nail salon expert.
Since 1981. essie.com

stickers and stones

Pistin itseni toden teolla likoon luodakseni 
kynsillesi muotinäytöstasoisen trendikkäät 
kuviot. Nämä UV-valolla käsitellyt tarrat 
pysyvät siistinä 14 päivän ajan.

suosituskuluttajahinta-arvio 13,90 euroa
saatavilla maaliskuussa 2013

uutuus
sleek stick
pitkäkestoiset,
UV-käsitellyt
kynsitarrat

4 Kiinnitä tarra kynnelle ja viilaa ylimääräinen 
osa  pois. Jos kyntesi on ”välikokoa”, valitse 
tarroista suurempi ja viimeistele se kynnen ko-
koiseksi appelsiinipuutikulla. 

“näin
teet”

1 Pohja kuntoon! Puhdista kynnet ja viilaa ne 
muotoonsa. 

2 Valitse jokaiselle kynnelle oikean kokoinen tarra. 
Huomioi sekä kynsinauhan muoto että kynnen 
leveys. 

3 Irrota kynsitarra alustalta. Vasta-alkajalle 
vinkiksi: aloita pikkurillistä – pienin on helpoin. 

sen
5 vaihetta katseet kääntäviin kynsiin

5 Valmista tuli! Oikeasti, siinä kaikki. Muistathan 
olla kastelematta kynsiäsi kahteen tuntiin, 
jotta tarrat kiinnittyvät kunnolla. 

KULUTTAJANEUVONTA
Puh: 075 75 8002
Sähköposti: maybelline.neuvonta@fi.loreal.com
Lisätietoja:
PR- ja viestintäpäällikkö
Tarja Kuusela
Puh. 09 452 632 92 / 040 587 6063
mailto:tkuusela@fi.loreal.com

oh my gold!

a to zebra

love to love you

so haute!

croc’n chic

6 kuviota 

“my 
nail chic style.”

sleek sticks

/essieSuomi



”Tiedän, Essie!” Toki tiedät. Kuten varmasti tiedät senkin, että olen 
jo vuosien ajan seurannut muotia todella tiiviisti. Kynsien kaunista-
minen, se on minun juttuni. Lähdin aikoinaan alalle siksi, etten ker-
ta kaikkiaan voinut käsittää kynsilakkojen mielikuvituksettomuutta. 
Tuolloin – 32 vuotta sitten – inspiraationlähteenäni toimivat muoti-
näytökset ympäri maailmaa. Ja niin on yhä. 

Viime vuonna tein yhteistyötä 18 designerin kanssa New Yorkis-
sa, Pariisissa ja Berliinissä. Minun tehtäväni oli luoda uusiin ko-
koelmiin täydellisesti sopivat kynsilookit. Näytökset merkitsevät 
aina rajojen venyttämistä sen suhteen, mikä on mahdollista, ja 
onnistuimme tälläkin aivan upeasti. Näytöskynsillä on luonnolli-
sesti vahva vaikutus kynsitrendeihin. Tämä näkyy mm. siinä, että 
markkinoille on ilmestynyt laaja kirjo monenmoisesti kuvioituja 
kynsitarroja. Mielestäni tarratarjonta ei kuitenkaan ole vastan-
nut catwalk-kynsiä. Ja aivan kuten 32 vuotta sitten, näin tässä 
mahdollisuuden. Pieni kädenojennus kynsille. Valtaisa edistysas-
kel manikyyrille. 

Niinpä voin nyt ylpeänä esitellä häikäisevän kokoelman kynsitar-
roja – ennennäkemättömiä, hauskoja ja kertakaikkisen hienostu-
neita – jotka määrittelevät kynsitarrojen standardin uudelle tasolle. 
Upeita pintarakenteita, värejä ja kuvioita – juuri sitä on essie. Per-
hosia ja sateenkaaria on luvassa vasta sitten, kun ne on esitelty 
catwalkilla! 

XO

Essie Weingarten
perustaja ja kansainvälinen luova johtaja
essie

“Hei.
 Nimeni 
 on Essie 
 ja olen  
 väriholisti.” 

Valmistaudu katseisiin. Tyylitietoisten naisten 
kiinnostus edelläkäyviä lookeja kohtaan on 
universaalia ja pysyvää. Hienostuneen tyylin 
ystäville kynnet ovat tarjonneet mainion kei-
non ilmaista itseään hyvinkin rohkeasti. Ele-
gantit, harkitut väriyhdistelmät ja hätkähdyt-
tävät kuviot ovat tuttuja muotinäytöslavoilta, 
mutta kaupan kynsitarratarjonnasta huippu-
muotia edustava hienostuneisuus on puut-
tunut. Vaan ei puutu enää. essie Sleek Stick 
Collection on huipputrendikäs tarrakokoelma 
haute couture -kynsien luomiseen. 

”Mitä muotiin tulee, värit eivät ole ainoa in-
tohimoni kohde”, tunnustaa Essie Weingar-
ten, essien perustaja ja kansainvälinen luova 
johtaja. ”Värit luovat perustan, kuviot vastaa-
vat tunnelmasta. Oletko leikkisä ja eloisa vai 
kiehtova ja salaperäinen?” Kumpi vain, oman 
elämänasenteen ilmentäminen tyylikeinoin 
on nyt helpompaa kuin koskaan. 

UV-valolla käsitellyt catwalk-tasoiset kynsitar-
rat pysyvät uuden veroisina jopa 14 päivän 
ajan. Megakiiltäviä metallipintoja; painoku-
vioita, jotka näyttävät kiehtovan kolmiulot-
teisilta. Ei enää puuduttavaa UV-valon alla 
odottelua – tarrat kynsiin ja menoksi! Näiden 
kanssa et voi epäonnistua. Loihdi kynsillesi 
muotinäytöksistä tuttu high-tech-look ilman 
ensimmäistäkään siveltimenvetoa.

Oletko ihan täpinöissäsi catwalk-kynsien 
keskellä? Viimeistele tyylisi essien Sleek Stick 
-kynsitarroilla. oh my gold! Oletko tosissasi??? 
Ethän vain puhu croc n’chiciä? Totta se on, 
viimeistele viettelevyytesi vaikkapa stickers 
and stonesilla ja olet valmis särkemään sy-
dämiä. Ovelaa, eikö vain? Joidenkin mieles-
tä tämä on so haute! Ja samaa mieltä olen 
minä. Moinen määrä houkuttelevia lookeja 
saa sinut love to love you a to zebra.

croc’n chic — tunnelmallinen 
mahonginruskea krokopinta

so haute! — kullalla terästettyä kuumaa 
punaista

love to love you — kalligrafin romanttisia 
siveltimenvetoja

a to zebra — kiiltävää eebenpuuta ja 
mattapintaa

stickers and stones — kirkkaita kuplia 
tinanharmaalla pohjalla

oh my gold! — kultaista geometrista op-
taidetta

essien Sleek Stick -kynsitarrat tulevat 
kauppoihin tammikuussa 2013.

Kynsimuodin väriauktoriteetti Essie Weingarten perusti essie cosmeticsin New Yorkissa vuonna 1981. 
essie tunnetaan maailmanlaajuisesti trendikkäistä ja nokkelasti nimetyistä kynsilakoistaan, jotka 
toimivat kynsimuodin suunnannäyttäjinä. essie on niin alan ammattilaisten kuin julkkisten ja kulut-
tajien luottomerkki yli 100 maassa. Vuosikymmenten aikana essie-värilakkasävyjä on kehitetty yli 
900. Sarjaan kuuluvat myös laadukkaat ja palkitut kynsienhoitotuotteet. 

Esittelyssä essie sleek stick

essie

tavalla
uudellaihan väriä

“väriä

väriä”
sleek stick -väripaletti

a to zebra
Hienostunut yhdistelmä eebenpuun kiiltoa 
ja mattapintaa on paitsi tyylikäs myös sek-
sikäs. Tästä tulee klassikko.

love to love you
Rakkauskirjeitä? Tuoreet siveltimenvedot 
liljanvalkoisella pinnalla kertovat kaiken. Ei 
ole proosan voittanutta. 

croc’n chic
Kullankimalluksella täydennetty lempeä 
mahonginruskea istuu kuin toinen iho. 
Tämä jos mikä tekee leidistä vampin. 

so haute!
Astu ulos muodin mukavuusalueelta ja 
kruunaa biletyyli kuumankirkkaalla punai-
sella. Elohopea nousee. 

oh my gold!
Tartu kiinni geometriseen kultakuvioon, 
joka luo optisen illuusion. Tämä näyttää 
upealta lempilakkasi päällä. OMG!

stickers and stones
Särje sydämiä, älä luita. Hienostuneelle ti-
napohjalle sirotellut pisarat ovat todellinen 
aisteja huumaavaa 3D-herkku.


