
as gold as it gets 

“think of my luxeffects
as the cherry on top.”



Hemmottele itseäsi essien uutuuskokoelmalla, joka koostuu 
huikeanupeista päällyslakoista. luxeffects-lakat ovat helpoin – ja 
kiehtovin – tapa luoda näyttävä kynsilook. Haluatko viimeistellä 
täyteläisen essie-klassikkovärin kultabrokadin kimalluksella? 
Vai koristaa kyntesi kerroksella viattoman valkoista helmiäistä? 
Näillä lakoilla lopputulos on siistiäkin siistimpi ja kerrassaan 
lumoava. luxeffects-lakat ovat täydellinen lisä meikkipussiisi: 
niillä saat vaikkapa muodikasta kontrastia vähäeleiseen tyyliin 
ja teet kauniista kynsistä vielä kauniimmat. 
  

Tavoilleen uskollisena essie tarjoaa tarkoin harkitun kokoelman 
– valikoiman värejä, jotka löytyvät jokaisen it-tytön toivelistan 
kärjestä. luxeffects-lakkojen nerokkuus piilee koostumuksessa. 
Kynnelle tasaisesti levittyvä lakka sisältää 4–5 eri kokoa olevia 
kimallehiutaleita tai helmiäishippuja. Siksi lopputulos on sekä 
syvä että ilmeikäs – sanalla sanoen hämmästyttävä. 

Käytä luxeffects-lakkaa hauskasti vain yhden kynnen korosta-
miseen. Tai lakkaa kaikki kymmenen kynttä huomiota herät-
tävän ilmaisuvoimaisiksi. Nyt voit näppärästi luoda kynsilookin, 
josta ennen saatoit vain haaveilla. Monipuoliset luxeffects-
lakat sopivat arkeen ja juhlaan – aivan kuten paljettikoristeinen 
t-paita ja upea kimalteinen iltapukukin. Näillä ainutlaatuisilla 
katseenkerääjillä jokainen nainen bilemimmistä kotihiireen loih- 
tii helposti ikioman kynsityylin. 

Essie Weingarten
Perustaja ja kansainvälinen luova johtaja
essie

“Kirsikka  
     kakun 
päällä”



Esittelyssä luxeffects-päällyslakat
 

“forever
chic”

as gold as it gets
kultaista lameevälkettä

a cut above
pinkkejä timantinsiruja

stroke of brilliance
platinainen kimalleryöppy

pure pearlfection
pramea barokkihelmiäinen

set in stones
diskopallon peilinpirstaleita



näytöslavalla nähtyä:
1600-luvun yläluokan pariisittarien 
koristeellisesta tyylistä inspiraationsa 
saanut trendi on tulvillaan täyteläisiä 
sävyjä: granaatin ja rubiinin punaista 
sekä safiirin sinistä helmin kirjailtuina. 
Nämä asut varastavat huomion 
punaisella matolla.

näin teet tyylin:
Pohjusta kynnet first base 
-aluslakalla. Lakkaa puolet kynnestä 
= keskeltä kohti kärkeä luxeffects-
kokoelman set in stones -lakalla. 
Viimeistele kerroksella good to go 
-päällyslakka.

essie lookthe 

essie.com

S/T

Backstage-pääsylippusi 
New york FashioN weekille Jenny Packham

Jenny Packham

 

lakat: 
first base -aluslakka
set in stones
good to go -päällyslakka



as gold  
as it gets

a list

stroke of 
brilliance

chinchilly

a cut  
above

eternal  
optimist

pure  
pearlfection

merino  
cool 

set in 
stones

sand  
tropez

parit…
Täydelliset



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

5 prameaa päällyslakkaa.
Kimalletta kaikille sävyille.

“think of my luxeffects
as the cherry on top.”

set in stones

stroke of brilliance

pure pearlfection

a cut above

as gold as it gets

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
Sähköposti:
tarja.kuusela@loreal.com/essieSuomi

Suosituskuluttajahinta-arvio 13,90 euroa
Saatavilla marraskuun puolesta välistä alkaen.


