
Nail Care 
essie uudet kynsienhoitotuotteet 

LEHDISTÖTIEDOTE 



4 askelta täydellisempään manikyyriin 

Puhdista kynnet 

Kosteuta essie -aprikoosiöljyllä 
Levitä essie -aluslakka tai 

-hoitotuote 

Viimeistele, kiinnitä ja kiillota 

essie -päällyslakalla 

Levitä kaksi kerrosta  

essie -kynsilakkasävyä 

jokaiselle kynsityypille 

essien värilakat ovat miljoonien naisten valinta ympäri maailman sekä tunnettuja 

korkeasta laadustaan.  essie ei ole vain brändi tai vain kynsilakka, vaan myös 

kokonainen manikyyri. Hoitolakkavalikoiman laajentuessa essien kotimanikyyri on 

entistä täydellisempi ja mahdollinen kaikille naisille. 

 

 

Kynsien hoito on tärkeä vaihe onnistuneessa manikyyrissä ja pedikyyrissä. essien 

ammattilaistason hoitolakkasarja antaa hoitovaihtoehdot niin normaaleille, hitaasti 

kasvaville, ikääntyville kuin heikoille kynsillekin. Sarjaan sisältyy aluslakkoja, 

päällyslakkoja sekä hoitotuotteita.  



Välttämättömät essiet. Everyday –tuotteet sopivat kaikille kynsityypeille. Nämä neljä 

hoitotuotetta ravitsevat ja suojaavat kynsiä ja kynsinauhoja. Sopivat täydellisesti 

virheettömän manikyyrin saavuttamiseen alusta loppuun! 

Tämä uniikki hoitotuote on aluslakka, päällyslakka ja 

kynnen vahvistaja, kaikki samassa tuotteessa!  

Käytön jälkeen kynnet näyttävät ja tuntuvat 

vahvemmilta. Päällyslakka jättää kynteen sileän ja 

todella kiiltävän lopputuloksen. Käytä kynsilakan alla, 

päällä tai sellaisenaan.  

Tämä päällyslakka antaa upeat kynnet rivakasti, sillä se 

auttaa värilakkaa kuivumaan nopeammin. Tuote 

kuivattaa kynsilakan sekunneissa ja antaa suojaa sekä 

kiiltävän viimeistelyn. Tuloksena täydellisen näköinen 

manikyyri. Levitä tuotetta kerros levitettyäsi kaksi kerrosta 

essie –värilakkaa. 

Suosikkituote! 

Luonnon öljyt tarjoavat ravitsevaa kosteutusta ja 

tuloksena on sileämmät, pehmeämmät ja 

joustavammat kynsinauhat. Raikastaa ja piristää käsien 

ilmettä välittömästi. 

Vinkki: Pidä tämä työpöydälläsi, jotta saat helposti 

pidettyä yllä kynsiesi hyvää kuntoa. 

Optimaalinen kynnen aluslakka! 

Aluslakan ainesosat auttavat sitomaan värilakan kynnen 

pintaan, mikä suojaa värin kestoa. Tuote antaa sileän 

pinnan värilakan levitystä varten, taistelee värilakan 

lohkeilua vastaan ja auttaa sitä kestämään pidempään. 

First base -aluslakka 
TM 

All in one -hoitolakka 

Good to go -päällyslakka 
TM 

Apricot cuticle oil -kynsinauhaöljy 



Vanhetessamme kynsistämme tulevat kuivemmat, hauraammat ja niihin voi syntyä 

epätasaisuuksia, jotka estävät virheettömän manikyyrin ja pedikyyrin aikaansaamista. 

Käytä essie -hoitotuotteita välittömään apuun! 

Tämä päällyslakka tekee kynsistä nuorekkaan 

näköiset ja antaa niille upean, kiiltävän 

viimeistelyn. Akryylipolymeeria ja sekä hartsia 

sisältävä koostumus suojaa manikyyria. Levitä 

tuotetta kerrosa värilakan päälle ja halutessasi 

extrakiiltävän viimeistelyn, levitä kaksi kerrosta 

Let It Shine –päällyslakkaa.  

Tämän tähtituotteen koostumus sisältää Nutri-Keratinia 

sekä bambu-uutetta ja se auttaa täyttämään kynteen 

syntyneet uurteet sekä peittämään kynnen epäkohdat 

ennen värilakan levitystä. Fill The Gap -hoitolakka silottaa 

kynsiä näkyvästi ja tekee niistä nuorekkaamman näköiset. 

Se auttaa taistelemaan haurastumista sekä lohkeilua 

vastaan ja kynnet tuntuu käytön jälkeen vahvemmilta ja 

kosteutetuilta 

Haluaisitko tasaiset ja sileät kynnet? Tämä aluslakka 

tarjoaa sinulle juuri sellaiset luomalla tasaisen pohjan, 

johon on helppo levittää värilakka. Tuote sopii 

täydellisesti iäkkäämmille kynsille, joissa on värivirheitä 

tai epätasaisuuksia. Tuote saa kyntesi näyttämään 

nuoremmilta ja sileämmiltä! 

Fill the gap -hoitolakka 

Ridge filling -aluslakka 

Let it shine -päällyslakka 



Häiritevätkö ohuet, heikot ja halkeilevat kynnet sinua?  

essien pomminvarmoilla ratkaisut vahvistavat kynttä helposti ja nopeasti. 

Millionnails –kynnenvahvistaja sisältää 

vahvistavia ja suojaavia ainesosia. Jokainen 

pullollinen sisältää nopeasti vaikuttavia 

molekyyleja, jotka taistelevat kynnen 

liuskottumista ja lohkeilua vastaan. Tuloksena on 

näkyvästi vahvemmat, kuin raudanlujat kynnet. 

Lisävahvistukseksi, levitä seuraavaksi Grow 

Stronger –aluslakka.  

Tuotteen kiiltävä koostumus sisältää E-

vitamiinijohdannaista, Ginkgo bilobaa sekä 

vahvistavia mineraaliainesosia. Grow Stronger 

–aluslakan ansiosta kynnet ovat suojatut ja 

tuntuvat vahvemmilta, välittömästi sileämmät ja 

vahvemmat, sekä lohkeilevat vähemmän.  

Nopeasti kuivuvan päällyslakan koostumus 

on erittäin kiiltävä ja se vahvistaa kynsiä 

lisäämällä niiden kestävyyttä sekä antaa 

suojaa lohkeilua vastaan.  

Millionnails -hoitolakka 

Grow stronger -aluslakka 

Super Duper -päällyslakka 



Vie kyntesi upeisiin korkeuksiin! 

essien kasvua edistävät hoitotuotteet auttavat kynsiäsi saavuttamaan 

haluamasi tulokset. 

Tämä kasvua edistävä aluslakka auttaa 

suojaamaan kynsiä. Help Me Grow –aluslakan 

koostumus sisältää argaaniöljyä sekä 

mikroainesosia sisältävää leväuutetta, ja 

koostumus auttaa suojamaan kynttä vaurioilta, 

ehkäisee lohkeilua ja antaa ihanteellisen, sileän 

pohjan värilakalla. Käytä kynsilakan alla tai 

sellaisenaan. 

No Chips Ahead –päällyslakka kynsilakan 

liuskottumista vastaan! Tuote auttaa estämään 

kynsilakan liuskottumista, pidentää värilakan kestoa 

ja auttaa suojaamaan väriä haalistumiselta. 

Help Me Grow -aluslakka 
TM 

No chips ahead -päällyslakka 
TM 



 

essie Apricot Cuticle Oil -kynsinauhaöly, 13.5 ml, EAN3600530904686 

essie Million Nails –hoitotuote, 13.5 ml, EAN3600530904679 

essie Fill The Gap -hoitotuote, 13.5 ml, EAN3600530904662 

 

essie All In One-aluslakka, 13.5 ml, EAN3600530743742 

 

suosituskuluttajahinta-arvio 14,90€ 

Saatavilla syyskuussa 2013 

 

essie Ridge Filling -aluslakka, 13.5 ml, 

EAN3600530904860 

essie First Base -aluslakka, 13.5 ml, 

EAN3600530904877 

essie Grow Stronger -aluslakka, 13.5 

ml, EAN3600530743735 

essie Help Me Grow -aluslakka, 13.5 

ml, EAN3600530743735 

 

suosituskuluttajahinta-arvio 14,90€ 

 

 

essie Super Duper–päällyslakka, 13.5 ml, 

EAN3600530904815 

essie Let It Shine -päällyslakka, 13.5 ml, 

EAN3600530743513 

essie Good To Go –aluslakka, 13.5 ml, 

EAN3600530743506 

essie No Chips Ahead -päällyslakka, 13.5 ml, 

EAN3600530743520 

 

suosituskuluttajahinta-arvio 13,90€ 



Lisätietoja:  

Tarja Kuusela   Kuluttajaneuvonta  L’Oreal Finland Oy  

PR & viestintäpäällikkö  Puh. 075 758 000  Niittykatu 6 B  

Puh. (09) 4526 393  maybelline.neuvonta@fi.loreal.com  02201 Espoo  

tkuusela@fi.loreal.com  


