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1. Viimaa Vastaan
Gloverallin klassikkotakki kestää 
äidiltä tyttärelle. Vanha kunnon 
duffeli näyttäytyy nyt hempeissä 
väreissä. Huolitellut ja kauniit yksi-
tyiskohdat, kuten puusta tai muovis-
ta tehdyt pampulat, viehättävät  
silmää. Oma suosikkini on pitkä,  
hennon vaaleanpunainen malli.

2. Unelmien amme
Tästä ei kylpyamme enää kaunistu!  
Ruotsalaisen suunnittelijaduon 
Emelie Solklippan ja Hanna Westin- 
Skoghin herkät mosaiikkikuvioinnit 
tuovat kylpy huoneeseen villin kukka-
kedon. Viimeistele rentoutumishetki 
kynttilöillä, lasillisella kuohuvaa ja 
kasalla vihreitä kuulia.  
✱ mosaicsweden.com.

3. tUkkataikUUtta
Liiasta käsittelystä ärsyyntynyt 
luonnonkihara tukkani heräsi 
henkiin Renokinin sampoon ja 
hoitoaineen ansiosta. Päänahka 
rauhoittui, ja hiustenlähtö loppui 
tykkänään. Uskokaa tai älkää, 
hiukseni ovat myös alkaneet 
kasvaa pituutta! Ihmeitä siis  
tapahtuu! ✱ renokin.com.

4. teetä, madame?
Caffin samppanja-vanilja- 
mansikka-rooibostee  
sopii tyttöjen illanviet-
toon. Juoma kor vaa kuo-
huvan, jos vieraat saa-
puvat autolla. Se tuok-
suu ja maistuu taivaal-
liselta. Loistava joulu-
lahjaidea! ✱ caffi.fi.

Tyylin Tarkkailija Saimi Hoyer noSTaa eSiin joka 
kuukauSi ajankoHTaiSia ilmiöiTä ja aSioiTa.tyylintarkkailija
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5. ihmeitä iholle 
Ihoni on ollut kovalla koetuksella 
viime aikoina. Ahkera ulkoilukaan 
ei nostanut punaa poskelle, 
vaan olo tuntui harmaalta. 
Ihotautilääkäri Marge Uibu 
helsinkiläisestä Ihoakatemiasta 
suosit teli mesoterapiaa, joka 
uudistaa ihoa luonnollisesti. 
Ihoni tarpeisiin suunniteltu 
vitamiinicocktail teki ihmeitä jo 
parin hoitokerran jäl keen, ja 
koko olemus tuntui pir teäm mältä. 
Heleys palasi poskiin ja leukalinja 
napakoitui. Suosittelen kaikille 
syksyn synkeydestä kärsiville!

6. kettUperhe  
katossa
Iloinen lampunvarjostin pääsee 
mökillä paraatipaikalle. Etsin 
pitkään sopivaa oranssia maku-
palaa, joka toisi pikantin lisän 
harmaata ja sinistä henkivään 
lukunurkkaukseemme. Törmäsin 
sattumalta nettisivustoon, jolta  
löytyy toinen toistaan herkulli- 
sempia varjostimia. Niiden vauh-
dikkaissa kuoseissa vilistää niin  
kettuja, kauriita kuin villisikoja.  
✱ lushlampshades.co.uk.

7. käärme laUkUssa
Dries Van Notenin tämän syksyn 
laukkumallistoon huipentuu 
taito yhdistää materiaaleja. 
Sametin, helmien ja pytonin 
nahan liitto voi kuulostaa villiltä, 
mutta mallistossa palaset loksah- 
tavat kohdalleen: laukut näyttä- 
vät suorastaan taideteoksilta.  
✱ driesvannoten.be.  n

Joulukuussa villiinnytään 
villisioista ja myhäillään 

mosaiikeille.
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