
συλλογή φθινόπωρο 2018



Υπάρχει λόγος που οι άνθρωποι συρρέουν  
στη Νέα Υόρκη. Βασικά, υπάρχουν  
εκατομμύρια λόγοι, και είναι όλοι τους  
απίστευτοι -γι' αυτό κι εγώ λατρεύω τόσο  
το Μεγάλο Μήλο. Ο ορίζοντας, ο κόσμος, η  
κουλτούρα και, φυσικά, τα ψώνια! Κι ας μην  
ξεχνάμε ότι είναι κι εκεί όπου ξεκίνησαν
όλα για την essie.

Τα λέμε στο Σόχο.

·
·

·

·

·

Η αναζήτηση της μόδας και του cool στιλ  
είναι επίσης ο καλύτερος τρόπος να  
εξερευνήσει κανείς την πλούσια ιστορία και  
τον χαρακτήρα της πόλης. Κάθε γειτονιά  
έχει το δικό της, μοναδικό vibe -και γιατί  
να πρέπει να επιλέξεις μία αγαπημένη,  
όταν μπορείς να της αγαπάς όλες; Είτε είσαι  
κορίτσι των προαστίων είτε γκουρού του  
κέντρου, υπάρχουν τόσες σικάτες μπουτίκ  
και τόσα όμορφα καφέ που κυριολεκτικά θα  
χρειαζόσουν χρόνια για να τα επισκεφθείς

• όλα. Βιάσου, τα λεπτά περνούν! Κι ο χρόνος  
σου αρχίζει από... τώρα!





η essie σε προσκαλεί να ερωτευτείς τη Νέα Υόρκη
παρουσιάζοντας τη συλλογή essie φθινόπωρο 2018

το πνεύμα είναι... essie and the city! μπες στους ζωηρούς ρυθμούς της πόλης με αυτές  
τις νέες κομψές και μοντέρνες αποχρώσεις βερνικιών. είναι τα πιο hot χρώματα της σεζόν 
και θα σε κάνουν να μην μπορείς να τους αντισταθείς. μια γεμάτη χρώμα ωδή στην  πόλη 
όπου ζει η αγαπημένη μας essie, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα από την ατρόμητη  ιδρύτριά 
μας, την Essie Weingarten.

προάστια, κέντρο, ανατολή και δύση, το Μανχάταν είναι το μέρος όπου θέλεις να  
βρίσκεσαι. νέες συλλογές καταφτάνουν στις μπουτίκ, νέα στιλ κάνουν το ντεμπούτο τους  
στις επιδείξεις μόδας, και ο πυρετός για τα κορυφαία must-have προϊόντα της σεζόν  
ξεκινά. καθώς η θερμοκρασία πέφτει, το σκηνικό παίρνει φωτιά. η Νέα Υόρκη  
πλημμυρίζει από λάτρεις της μόδας, με κάθε λεωφόρο να μεταμορφώνεται σε μια  
πασαρέλα όπου παρελαύνουν μοντέλα μοναδικά.

η Rebecca Minkoff, Global Color Designer της essie, είναι κι αυτή εδώ δημιουργώντας έξι  
νέες αποχρώσεις essie που αντανακλούν το απόλυτα σικάτο φθινοπωρινό πανδαιμόνιο  
που αναζωογονεί τη Νέα Υόρκη σαν μια πνοή δροσερού αέρα.

μια τολμηρή παλέτα ζωηρών, εντυπωσιακών χρωμάτων, όπως τα it takes a west village,  
say it ain’t soho και booties on broadway, που μιλούν άπταιστα τη γλώσσα της Νέας  
Υόρκης. κι αφού τα cool αυτά βερνίκια μπορούν να τα καταφέρουν στη Νέα Υόρκη,  τότε 
μπορούν να τα καταφέρουν οπουδήποτε.

“εκείνος ζει στο Μπρούκλιν  

κι εσύ στο Μανχάταν;

τουλάχιστον δεν είστε στο Σόχο.”

https://www.essie.gr/
https://www.essie.gr/proionta-nyxiwn/vernikia-nyxiwn-essie-color


fall for NYC
αυτό το μουσταρδί με τους

τόνους στο χρώμα του κατιφέ  

μας έκανε να ερωτευτούμε το  

Μεγάλο Μήλο και να  

νοσταλγήσουμε τις ωραίες  

στιγμές. ταξί! (κρεμώδες)

it takes a west village
αυτό το φωτεινό μενεξεδί-μωβ με

τους διακριτικούς γκρι τόνους μας

θυμίζει την πολύχρωμη αυτή μεριά

της πόλης. (κρεμώδες)

empire shade of mind
προάστια, κέντρο, κάπου ενδιάμεσα –
αυτό το μεταλλικό γκρι της ασφάλτου  

ακτινοβολεί σε κάθε γειτονιά της  

τσιμεντένιας ζούγκλας. (μεταλλιζέ)

stop, drop &shop
λατρεύετε τα ψώνια; την  

προσοχή σας παρακαλώ!  

μια ισχυρή δόση μόδας σας

περιμένει με αυτό το  

μητροπολιτικό κόκκινο του  

μούρου. (κρεμώδες)

booties on broadway
η αυλαία ανοίγει κι ο προβολέας ανάβει! αυτό το  
σκούρο ναυτικό μπλε μας ξεσηκώνει. (κρεμώδες)

say it ain’t soho
η κίνηση στο κέντρο της πόλης είναι  

ιδανική για να δουν όλοι αυτό το  

μοντέρνο, αστραφτερό μεταλλιζέ  

χάλκινο με τους ζωηρούς  

κεχριμπαρένιους τόνους. (μεταλλιζέ)

με την αναζωογονητική, φθινοπωρινή ενέργεια των αποχρώσεών μας, θα ερωτευτείς τη Νέα Υόρκη σε  

χρόνο μηδέν. το ζωηρό vibe της πόλης προστάζει να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου. βάλε λοιπόν  

το καινούριο σου δερμάτινο μπουφάν, άσε την αύρα της πόλης να σε παρασύρει, και ρίξ' το στα ψώνια.  

περιπλανήσου εξερευνώντας κάθε γωνιά και γίνε ένα με τον ρυθμό της πόλης.
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οι συμβουλές της Rita για τέλειο αποτέλεσμα:

Αν δεν είστε ευχαριστημένη με το σχήμα του αστεριού, αφού γεμίσετε το  
υπόλοιπο νύχι, βουτήξτε σε ασετόν ένα γωνιώδες πινέλο eyeliner και  
καθαρίστε τις γραμμές.

Αν δεν έχετε μικρό εργαλείο για κουκκίδες, χρησιμοποιήστε οδοντογλυφίδα!

αποχρώσεις:
first base base coat  

booties on broadway  

say it ain’t soho  

speed•setter top coat

εργαλεία:
πινελάκι για λεπτομέρειες
εργαλείο για κουκκίδες

εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του first  
base base coat. βουτήξτε ένα πινελάκι  
για λεπτομέρειες στο booties on  
broadway και κάντε το περίγραμμα ενός  
αστεριού σε δύο νύχια της επιλογής σας.  
στα υπόλοιπα νύχια περάστε δύο καλές  
στρώσεις του booties on broadway.

με το ίδιο πινέλο και την ίδια απόχρωση,  
booties on broadway, γεμίστε το  
εξωτερικό του περιγράμματος των  
αστεριών, αφήνοντας έναν αρνητικό  
χώρο.

πάρτε ένα πολύ μικρό εργαλείο για

3 κουκκίδες, βουτήξτε το στο say it ain’t

soho και σχεδιάστε μικρές κουκκίδες
έξω από το περίγραμμα των αστεριών.  
ολοκληρώστε με το speed•setter top  
coat.

“broadway marquee”
από τη Rita Remark, global lead educator της essie
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οι συμβουλές της Rita για τέλειο αποτέλεσμα:

Αν μουντζουρώσατε κατά λάθος κάποια από τις γραμμές, μην ανησυχείτε!  
Απλώς βουτήξτε το πινέλο για γραμμές στο χρώμα της βάσης σας, το fall for  
NYC, και καθαρίστε το σημείο όπου έγινε το λάθος.

“new york minute”
από τη Rita Remark,  

global lead educator της essie

εφαρμόστε το first base base coat και έπειτα  

δύο στρώσεις του fall for NYC.

βουτήξτε ένα πινέλο για γραμμές στο  
booties on broadway και σχεδιάστε ένα "N"  
στον παράμεσό σας, κάνοντας δύο κάθετες  
γραμμές και μια διαγώνιο που να τις ενώνει.

επαναλάβετε το δεύτερο βήμα σχεδιάζοντας  
ένα "Y" στον μέσο σας.

στη συνέχεια, βουτήξτε το πινέλο για γραμμές  
στο say it ain’t soho και σχεδιάστε μια γραμμή  
σε κάθε πλευρά του "N" και του "Y."

επαναλάβετε το τέταρτο βήμα με το it takes a  
west village.

ολοκληρώστε με το speed•setter top coat, για  
ένα μανικιούρ έτοιμο σε χρόνο μηδέν.

αποχρώσεις:
first base base coat

fall fornyc
booties onbroadway  

sayit ain’t soho

it takes a west village  

speed•setter top coat

εργαλεία:
πινελάκι για λεπτομέρειες  
εργαλείο για κουκκίδες
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για περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή essie φθινόπωρο 2018  

και όλα τα βερνίκια της essie, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Ευριπίδης Γουργουλίδης, Communications Project Manager PPD & Corporate tel.: +30 2106188 562| e-mail:evripidis.gourgoulidis@loreal.com

Άρτεμις Γκαραγκάνη, Group Product Manager, L'Oréal Hellas| Professional Products Division tel.: +30 2106188 478| e-mail:artemis.gkaragkani@loreal.com 


