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Latem malujemy paznokcie na okrągło i... na kolorowo! Dlaczego? Bo jak szaleć,
to w wakacje, prawda? A profesjonalnie wykonany manicure jest nie tylko
atrybutem kobiecości, ale i sposobem na wyrażenie swojego ja. Doskonale wie 

o tym marka profesjonalnych lakierów do paznokci essie i dlatego na ten sezon 
proponuje dwie nowe kolekcje. Dla fanek delikatnych odcieni ma sześć nowych pasteli, 
zainspirowanych wakacyjną zabawą, wygrzewaniem się na plaży i wszystkimi kolorami 
morza. Dla wielbicielek fluo marka essie przygotowała zaś kolekcję neon, czyli sześć 
szalonych lakierów, dla których inspiracją były festiwale muzyczne. Soczyste kolory na 
paznokciach pozwolą Ci wyróżnić się z tłumu i doskonale dopełnią gorącego letniego 
looku. A przecież o to chodzi!

PO CZYM POZNAĆ, ŻE ZBLIŻA SIĘ LATO? OCZYWIŚCIE PO POGODZIE 
I PO... KOLORACH NA PAZNOKCIACH. NEUTRALNY FRANCUSKI 
MANICURE CZY KLASYCZNA CZERWIEŃ USTĘPUJĄ MIEJSCA FEERII 
BARW. KORZYSTAJ WIĘC Z OKAZJI I WYBIERZ SIĘ NA WAKACYJNY 
MANICURE ESSIE W SWOIM NAJBLIŻSZYM SALONIE.

PATRYCJA MYŚLIWIEC
BELLISSIMA ATELIER
UL. MARKA HŁASKI 1/U1, 
WROCŁAW
TEL. 71 30 700 95

Moje klientki w wakacje lubią zaszaleć. Część z nich decyduje 
się na żywe, neonowe kolory, zdecydowana większość ulega 
trendom. Największym hitem tego sezonu są właśnie neony 
i pastelowe błękity. Nie brakuje również szalonych czerwieni 
oraz delikatnych różów. Do łask powraca także klasyczna 
biel. Najmodniejsze zdobienia tego sezonu to ombre, kropki, 
geometryczne kształty i inspiracje latami siedemdziesiątymi. 
Przed urlopem zdecyduj się na manicure hybrydowy essie.gel  
i ciesz się kolorem i połyskiem aż do 14 dni.

Znajdź swój najbliższy salon na: www.essiepolska.pl        www.facebook.pl/essiePolskaE
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Te kolory 
będą idealnie 

komponować się 
z Twoją opaloną 

skórą! essie 
profesjonalne – 
kolekcja neon, 
cena ok. 45 zł,  

dostępne 
w salonach 

współpracujących
z essie.

Zestaw 
4 minilakierów 
essie lato. 
Cena ok. 45 zł

LATO

Wszystkie 
odcienie
z kolekcji lato
2015 są 
dostępne 
w wersji 
klasycznej 
i hybrydowej  
– essie.gel!

WIDOCZNE...

NA DŁONI!
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