
με 10 νέες fashionable αποχρώσεις
εμπνευσμένες από την υψηλή ραπτική

ειδικά σχεδιασμένες για σένα!

η essie παρουσιάζει την 



 

παρουσιάζουμε 10 νέες πολυπόθητες
αποχρώσεις essie gel couture που διατίθενται 
αποκλειστικά σε κομμωτήρια & nail bars 

Ειδικοί του στυλ! Μην περπατήσετε απλώς, βαδίστε καμαρωτά προς το κοντινότερο 
κομμωτήριο, για να αναβαθμίσετε τo στυλ σας με 10 κομψές αποχρώσεις 
μεγάλης διάρκειας από την essie gel couture. Εμπνευσμένες από την εβδομάδα μόδας, 
οι νέες gel couture αποχρώσεις θα αναδείξουν το στυλ σας σε κάθε περίσταση. 
Ακαταμάχητη παλέτα χρώματων για ακαταμάχητα στυλ όπως εσείς!  

Προσφέροντας έως και 12 ημέρες πολυτελούς διάρκειας και άμεσης λάμψης gel, το εύκολο 
σύστημα δύο βημάτων επιταχύνει την εφαρμογή, εξασφαλίζοντας την εντυπωσιακή αντοχή 
στο ξεφλούδισμα που λατρεύουν οι πιστές πελάτισσες της essie.   

1ο βήμα: gel couture color που σαγηνεύει με δύο λείες στρώσεις. 
2ο βήμα: αψεγάδιαστη λάμψη όπως το gel με το top coat. Χάρη στη βελτιστοποιημένη 
διαδικασία εφαρμογής, δεν χρειάζεται βάση. Το βερνίκι εφαρμόζεται απευθείας στο νύχι. 
Τα προϊόντα essie gel couture στεγνώνουν πολύ γρήγορα, χωρίς να απαιτείται χρήση 
λάμπας UV. Η κατάργηση του χρόνου στεγνώματος που απαιτούν η βάση και η λάμπα 
UV σημαίνει ότι οι πελάτισσες φεύγουν πιο γρήγορα από το κομμωτήριο. Τα κομμωτήρια 
εναλλάσσουν τα ραντεβού πιο γρήγορα, αλλά εξακολουθούν να προσφέρουν την πολυτελή 
υπηρεσία.



   
είσαι καλεσμ νη! μπες behind the seams της β ομά ας ό ας με την essie gel couture. 

στο ατελι , υπάρχει να φόρεμα ια κάθε girl about gown.
στα παρασκήνια, ες πρ τη τους στυλίστες που ετοιμά ουν τα μοντ λα!

είναι εκπληκτικό – τα μοντ λα β αίνουν στην πασαρ λα φορ ντας απλ ς να slip dress, αλλά 
είχνουν perfectly poised καθόλη τη ιάρκεια του show. 

το designer debut εκινά με το mode our που χει κάνει όλους τους ashion editors 
on the risers να ιθυρί ουν ‘captivate me . 

χάρη στο flawless finale, η πρ τη εντύπ ση θα σαρ σει στο ίντερνετ.
καθ ς το κοινό χειροκροτεί όρθιο το designer bow, το closing time της πασαρ λας

σημαίνει ότι μπορεί πια να εκινήσει το πολυαναμενόμενο a ter party. 
είναι όλοι ε  κι εσύ με το κομ ό σου στυλ μπορείς να κατευθυνθείς στην πίστα.

περάσαμε τ λεια σε αυτή την επί ει η – ραντεβού στην επόμενη β ομά α ό ας  

 





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την gel couture™ της essie και όλα τα βερνίκια essie,
παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Αναστασία Κυρίτση (2106717235) ή στο anthings.pr@gmail.com




