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helppoa,
 hauskaa
 muotia

Kevätkokoelmien muotinäytökset löivät toden teolla ällikällä. 
Yllättävät yhdistelmät, mahtipastellit ja megaprintit muodostivat huikeita 
kokonaisuuksia ja näyttivät kerrassaan raikkailta sekä tehokkailta. Helppoa, 
hauskaa muotia – se on homman nimi. Leikkisä näkökulma on valttia, ja 
kujeileva romantiikka on jälleen muodissa.

Iloisen asenteen innoittama essien kevätkokoelma on omistettu naisille,  
jotka eivät pelkää ryhtyä leikkiin – oli sitten kyse elämästä tai tyylistä.  
Tunnethan tyypin: hän on fiksu style hunter, joka tietää, mitä haluaa eikä  
peräänny aikeissaan, vaikka edessä olisi hide & go chic. 
Hänen vaatehuoneensa on todellinen fashion playground ja loputon 
inspiraation lähde.

Vaikuttavat värit heijastavat hänen mielialaansa. 
Laserintarkka karmiininpunainen on saman tien sensaatio. Vintage-farkkujen 
sininen piristää kirkkaita värejä ja ryhdistää muhkeita painokuvioita. 
Trendikkäät pastellit muodostavat todellisen klassikkosävyjen ihmemaan, joka 
yllättää erilaisuudellaan.

Kevättä rinnassa

Essie Weingarten
Perustaja ja kansainvälinen luova johtaja
essie



kevätmuotia:
game on

Esittelyssä essien kevät 2014 -kokoelma

essien kevät 2014 -kokoelma saapuu myymälöihin maaliskuussa.

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 
tyylitietoisten kuluttajien luottomerkki yli 100 maassa. Tähän mennessä on kehitetty yli 900 essie-
värilakkasävyä. Sarjaan kuuluvat myös laadukkaat ja palkitut kynsienhoitotuotteet. www.essie.com

Loikkaa kevätmuotiin vakavasti ilakoivan kevätväripaletin kera. Tule mu-
kaan muotileikkiin varusteinasi kuusi valloittavaa sävyä, joita ovat inspi-
roineet pirtsakat poikatytöt ja instagramissa ilottelevat selfie-siskot, 
joista on hauskaa nauraa kaikelle, eritoten itselleen. 

Pastellien kirjosta löytyy sopiva tyyliin kuin tyyliin. Vintage-denimi ren-
non lookin viimeistelijäksi. Perinteisen pinkin korvaava pehmeä pistaa-
sinvihreä korostamaan hienostuneisuutta. Tai uusi must-have-sävy ja 
tuleva suosikki: klassinen pinkki, jonka täydellisen läpikuultava pinta 
on – ah! – niin essietä. Komeat kirkkaat värit täydentävät kokoelman 
ja tuovat kokonaisuuteen juuri oikeanlaista ja oikea-aikaista raikkautta 
sekä hauskuutta. 

fashion playground toivottaa sinut tervetulleeksi. Täällä jokai-
nen style hunter tähyilee seuraavaa houkutusta. Kyseessä on jän-
nittävä leikki nimeltä hide & go chic. Jos tyylivaihtoehtoja on liian 
monta, spin the bottle, jotta löydät sen oikean. Tai valitse kaikki, 
ota suunnaksi romper room ja anna peilin päättää. Peili ei valehte-
le, sillä leikin nimi on truth or flare.



väriä
väriä

väriä
hide & go chic
Sinä nähty! Saavuttamaton ja samalla niin
valloittava taivaansininen on rakkautta ensi
lakkauksella.

truth or flare
Seksikäs. Hauska. Kerrassaan loistokas.
Vintage-farkkujen sininen sopii täydellisesti  
ja saa sinut näyttämään upealta. 

fashion playground
Hupi ja leikki löysivät kumppanin. 
Hienokseltaan hohtava pistaasinvihreä 
flirttailee alituiseen ja ihan tositarkoituksella.

spin the bottle
Sulje silmäsi, pistä keimailevan läpikuultava 
nudesävy pyörimään – ja saat valmistautua
suudelmaan. 

romper room
Tee tilaa tuoreimmalle tulokkaalle!
Hento teepuunpinkki tietää, kuinka saat 
paikat järjestykseen: tyylillä.

style hunter
Kirkas. Kuuma. Laserintarkka. 
Puhdas karmiininpunainen on tyylitietoisen
täsmäase, joka osuu aina  kohteeseensa. 



get the look
Näin teet uusimman essie-lookin

french blue twist
Näitä kynsiä ei piilotella! 

Nouse huomion keskipisteeksi ranskalaisella 
manikyyrillä, joka on hienostunut mutta 

kaikkea muuta kuin kaino.

1
Aloita ohuella kerroksella 

essie first base -aluslakkaa..

2
Levitä kaksi kerrosta hide & go 

chic -sävyä ja anna kuivua.

3
Lisää jokaisen kynnen kärkeen 

yhdellä poikittaisella siveltimenvedolla 
kerros truth or flare -lakkaa.

4
Viimeistele ohuella kerroksella 

essie good to go -päällyslakkaa.
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hide & go chic

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

hide & go chic.”
“I’m a fan of playing

fashion
playground

style hunter

truth or flare

spin the bottle

romper room





The Spring shade story

once upon  
a time...

spin the bottle... It’s time  
to hide & go chic in this 

fashion playground of a world. 
Be a  style hunter as you head out 

on this season’s adventure and in any 
romper room you encounter have 

truth or flare because  
anything goes!

“

”
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Kevätsävyjen tarina

KULUTTAJANEUVONTA
Puh: 075 758 000

Sähköposti: neuvonta@loreal.com
Lisätietoja: PR- ja viestintäpäällikkö

Tarja Kuusela
Puh. 09 452 632 92 / 040 587 6063

Sähköposti: tarja.kuusela@loreal.com

“spin the bottle... sinun maailmasi on 
fashion playground ja leikkisi hide & go chic. 
Suuntaa uuteen kauteen style hunter -asenteella: 

jokainen valloittamasi romper room tarjoaa uuden 
truth or flare -elämyksen, sillä kaikki käy!”

/essieSuomi


