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Kun kylmä uhkaa kangistaa, lämmittele värien loisteessa. Nyt 
jos koskaan kannattaa panostaa näyttävään, upean väriseen 
trenditakkiin, jonka suojissa astelet tyylillä läpi loskan ja lumen. 
Olen aivan tohkeissani muhkeista turkiksista ja hurmaavista 
villakankaista, joita talven mallistot ovat tulvillaan. Niinpä poimin 
pulloihin parhaat päältä: ihastuttavia angorapastelleja ja 
viettelevän tummia vivahteita, jotka antavat ylellistä nostetta 
olemukseesi aina kun sitä kaipaat. 

Olen elämäni aikana istunut näytöslavojen äärellä lukemattomia 
kertoja, mutta en koskaan aiemmin nähnyt vastaavaa talvitakkien 
kavalkadia. Kauden tyylikkäin sotisopa on kuin perhosen 
kotelokoppa: pehmeänpyöreät muodot ja vielä pehmeämmät 
materiaalit pitävät tuulen ja pakkasen loitolla.

Joten viis siitä, onko tyylisi parka perfect vai shearling darling, 
kunhan verhoudut väriin. 

Lämmöllä

Essie Weingarten
Perustaja ja kansainvälinen luova johtaja
essie

verhoudu 
väriin!



Kynsimuodin väriauktoriteetti Essie Weingarten perusti essie cosmeticsin New Yorkissa vuonna 1981. essie tunne-
taan maailmanlaajuisesti trendikkäistä ja nokkelasti nimetyistä kynsilakoistaan, jotka toimivat kynsimuodin suun-
nannäyttäjinä. essie on niin alan ammattilaisten kuin julkkisten ja tyylitietoisten kuluttajien luottomerkki yli 100 
maassa. Tähän mennessä on kehitetty yli 900 essie-värilakkasävyä. Sarjaan kuuluvat myös laadukkaat ja palkitut 
kynsienhoitotuotteet. www.essie.com 

Esittelyssä essien talvi 2014 -kokoelma

Upeita untsikoita. Hulppeita huiveja. 
Luksuslapasia. Talvi tulee – ja sen myötä 
ylellinen valikoima kauden kivoimpia 
tykötarpeita. Tämä talvi tarjoaa jokaiselle 
jotakin; tyylikirjo yltää hillityn neutraalista 
kuumottavan seksikkääseen. Pääroolissa 
ovat toki värit, mutta eivät nerokkaat 
koostumuksetkaan aivan statisteja ole, vaan 
tuovat väripalettiin kiehtovaa vaihtelua. 
Timanttipölyn hohde, hehkuva helmiäinen 
ja murskattujen jalokivien kimallus antavat 
kokoelman jokaisen sävylle aisteja 
viettelevän viime silauksen.

“Vastakohdat viehättävät”, sanoo essien 
perustaja ja luova johtaja Essie Weingarten. 
“Talven 2013 suhteen minulla oli vahva 
usko sekä täyteläisiin pastelleihin että 
intensiivisiin tummiin sävyihin”, hän 
kuvailee. “Talvimallistot ovat tulvillaan 
kauniita, raikkaanvärisiä ulkovaatteita, 
jotka tasapainottavat täydellisesti mystisen 
tummia sävyjä.” Värikirjon ohella uusi 

lakkakokoelma hurmaa efekteillä, joita ovat 
innoittaneet tuoreimmat trendit. 

Tässä parka perfect -maailmassa jokaisella 
pilvellä tulee olla sable collar. Sinusta 
vastaavasti tulee shearling darling ja 
kaikkien kullanmuru, kunhan valitset kauden 
lookin: a warm and toasty turtleneck. 
Ovelaa, eikö vain? Ja kunhan mind your 
mittens, tyylisi on taatusti toggle to the top.

shearling darling—ylellinen 
mustanpunainen  
mind your mittens —timanttinen tumma 
turkoosi
parka perfect—hienostuneesti hohtava
kašmirharmaa 
sable collar—helmiäistä tulviva luumunruskea
warm & toasty turtleneck—angorainen  
viileä pinkki
toggle to the top—kimmeltävä 
granaatinpunainen 

upeat
huikean

värit



“väriä

väriä”
väriä

    Talven väripaletti

sable collar
Kulta, ulkona on kylmä. Kumoa koleus 
yltäkylläisen helmiäishohtoisella 
luumunruskealla, joka tuo tyyliin kuin tyyliin 
ripauksen luksusta. 

warm & toasty turtleneck
Tämä angorainen pinkki on 
hienotunteisen viettelyn ilmentymä. Mutta 
muistathan: hento sävy ei tarkoita että 
olet helppoa tapaus. 

shearling darling
Silkkisen sileällä, täyteläisellä 
mahonginpunaisella on syväntumma 
sydän, mikä saa mielikuvituksen 
laukkaamaan.

parka perfect
Viehättävä. Sivistynyt. Huomaavainen.
Tämä hienostuneesti hohtava
kašmirharmaa tekee sinusta
näppäränäppisen tapakulttuurin taitajan.

toggle to the top
Astele säkenöiden ja lanteet keinuen 
muodin huipulle verhoutuneena tähän 
katseet kääntävän kimmeltävään 
granaatinpunaiseen. 

mind your mittens 
After ski vai after hours? Timantinhohtoisen
tumman turkoosin turvin luovit
ammattilaisen varmuudella niin rinteissä
kuin viihteellä.
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you know I like to  shake
things up  in winter.”

“shearling  darling,
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