
 

 
essie® summer collection 2018 

η απόλυτη γιορτή #essielove είναι εδώ 

σας παρουσιάζουμε τη συλλογή essie για το καλοκαίρι του 2018 

προς κάθε συνεσταλμένο, ντροπαλό κορίτσι εκεί έξω: ήρθε η ώρα να  βγείτε από το 

περιθώριο και να λάμψετε – η συλλογή της essie για το  καλοκαίρι 2018 αποδεικνύει ότι 

η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη και το  φούξια πιο φωτεινό από ποτέ. είναι η εποχή 

του πυρετού της μουσικής, της  ατέλειωτης λιακάδας και των αμέτρητων αγκαλιών· η 

εποχή των  ονειρεμένων πρωινών και των ζωηρών βραδιών. η essie σας κρατά σε  

φεστιβαλικό κλίμα, με δυνατά χρώματα που σίγουρα θα σας  παρασύρουν στον 

ακαταμάχητο ρυθμό τους. αυτή η συλλογή είναι η  επιτομή του καλοκαιριού 2018 και 

περιμένει να την κάνετε δική σας. τώρα  έχετε απόλυτη ελευθερία να είστε νέα και 

αντισυμβατική, να είστε ο εαυτός σας. 

φέτος το καλοκαίρι, η Rebecca Minkoff, Global Color Designer της essie,  δίνει μια νότα 

ασύγκριτης πολυτέλειας στο στιλ του "αταίριαστου", με μια  συλλογή έξι λαμπερών 

αποχρώσεων που σπάνε τα δεσμά της  καθημερινότητας. το εκρηκτικό φούξια, το 

ολάνθιστο λευκό και το φωτεινό  τιρκουάζ ακτινοβολούν δυναμισμό και ξεχωρίζουν 

μέσα στο πλήθος όλη την ημέρα. 

εκφραστείτε με ασύγκριτα χρώματα, εμπνευσμένα από την πιο αδάμαστη  εκδοχή του 

εαυτού σας. τι περισσότερο να ζητήσει κανείς για να μπει σε  "τροχιά φεστιβάλ"; φέτος 

το καλοκαίρι, το σύνθημα είναι #essielove. 

η συλλογή essie για το καλοκαίρι 2018 περιλαμβάνει μια παλέτα 6 αποχρώσεων που 

κυκλοφορούν σε περιορισμένη έκδοση και  ενσαρκώνουν το ελεύθερο πνεύμα: 
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all daisy long 

λουλουδένιο λευκό βερνίκι με ζωηρούς γαλαζοπράσινους και ρόδινους 

ιριδισμούς (αστραφτερό) 

 

young, wild & me 

βερνίκι σε απόχρωση dusty τριανταφυλλί με απαλούς nude τόνους 

(κρεμώδες) 

 

the fuchsia is bright 

βερνίκι σε απόχρωση φωτεινού φούξια που στέλνει ένα μήνυμα  αισιοδοξίας 

(κρεμώδες) 

 

empower-mint 

βερνίκι σε απόχρωση φωτεινού τιρκουάζ-πράσινου (κρεμώδες) 

 

making harmony 

βερνίκι σε απόχρωση σκούρου μωβ με διακριτικούς τόνους βάσης στο  χρώμα 

του σκούρου κόκκινου (κρεμώδες) 

sunny daze 

βερνίκι σε κεχριμπαρένια-nude απόχρωση με χαρούμενη χρυσαφένια  λάμψη 

(αστραφτερό) 

 

λίγα λόγια για την essie® 

η essie, η αμερικανική μάρκα που ειδικεύεται στην περιποίηση των νυχιών από το 1981, έχει ως στόχο να εμπνεύσει 

την αγάπη για την εμπειρία του  μανικιούρ, με πνεύμα και στιλ τέτοιο που να αγγίζει τις καρδιές των γυναικών σε 

κάθε γωνιά του πλανήτη. η essie είναι η απόλυτη μάρκα που  εμπιστεύονται επαγγελματίες ομορφιάς, influencers, 

διασημότητες και  fashion icons σε όλο τον κόσμο. όντας αυθεντία στο χρώμα, η essie πρωταγωνιστεί στις 

πασαρέλες σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας 

πολυαναμενόμενες χρωματικές συλλογές που, κάθε σεζόν, δημιουργούν τάσεις. η επαγγελματικού επιπέδου 

σύνθεση και τα πιασάρικα, ευφάνταστα  ονόματα των βερνικιών έχουν οδηγήσει στη δημιουργία περισσότερων από 

1.000 αποχρώσεις. η essie κατέχει ηγετική θέση στην περιποίηση των  νυχιών και δεν παρεκκλίνει ποτέ από τα 

πρότυπα υψηλής ποιότητας,  διαθέτοντας μια βραβευμένη σειρά βερνικιών και προϊόντων περιποίησης για κάθε 

γυναίκα και κάθε επαγγελματία. η essie ιδρύθηκε από την Essie  Weingarten και, έκτοτε, έχει αγαπηθεί από κάθε 

λάτρη του χρώματος σε  όλο τον κόσμο. 


