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Kolory roku 2016

Opr. M.L.

Carrera  •  mod. 5533

Furla  •  mod. SU4957

Dior  •  mod. Run

Pra
da  •

  m
od. p

r05ss

Mexx  •  mod. 5154

Salv
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re Fe
rrag

am
o  • 

 mod. SF77
8S

Okia  •  mod. Natural Age

Dior  •  mod. Montaigne

Salvatore Ferragamo  •  mod. SF778S

Miu Miu  •  m
od. VMU03O

Carrera  •  mod. 5029S

Firma Pantone, która stworzyła najpopularniejszy system identyfikacji kolo-
rów na świecie, co roku typuje kolor, który jej zdaniem odegra dużą rolę w mo-
dzie, designie, architekturze i grafice użytkowej. W 2015 r. była to Marsala, zaś 
teraz po raz pierwszy w historii wybrano nie jeden, a dwa kolory roku: 15-3919 
Serenity i 13-1520 Rose Quartz jako obrazujące równowagę i spokój. 

Połączenie Serenity i Rose Quartz ma demonstrować harmonię pomiędzy cie-
płymi, otulającymi różowymi tonami przełamanymi brzoskwi-
nią i zgaszonym, uspokajającym odcieniem bladego 
niebieskiego. Zdania na temat tego wyboru 
są bardzo podzielone, bowiem blady 
róż i delikatny niebieski to kolory 
trudne, które nie sprawdzą 
się w  każdej dziedzinie – 
wielu komentatorów 
uważa, że są ideal-

ne na wyprawki dla niemowląt bądź na wesela, ale to wszystko. Jednak moda 
odzieżowa jakoś te kolory obłaskawiła i  są one obecne w  kolekcjach Prady, 
Fendi czy Chanel na kolejny sezon. Pudrowe, pastelowe odcienie na płaszczyku 
czy sweterku z pewnością spotkają się z zainteresowaniem; zapewne we wnę-
trzach także się sprawdzą. Lakiery do paznokci, buty, pościel, biżuteria – jak 
najbardziej wyobrażamy je sobie w Serenity czy Rose Quartz. A okulary? Trochę 

natrudziliśmy się z firmami dystrybuującymi, aby zapre-
zentować tu Państwu oprawy i  okulary prze-

ciwsłoneczne w tych kolorach. Niemniej 
jednak – są! I  wyglądają uroczo, 

delikatnie i kobieco. Bowiem 
to kolory wyłącznie dla 

kobiet, przynajmniej 
w  wydaniu okula-

rowym. 
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Zalecane przez Skin 
Cancer Foundation jako 

skuteczna ochrona przed 
promieniowaniem UV dla 

oczu i otaczającej je skóry.

Dostępne w korekcji
MODEL: EH BRAH

Kolor. Przejrzystość. Wyrazistość. 
Zadaniem Maui Jim jest wnieść więcej kolorów w Twoje życie, urozmaicić je za pomocą 

naszych soczewek, które zwiększają przejrzystość, redukują odblaski jednocześnie poprawiając 

głębokość percepcji wzrokowej. Okulary przeciwsłoneczne Maui Jim nie zmienią świata - 

zmienią sposób jego postrzegania. 
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