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TERRANOVA – 
riidedefektid jäävad 
märkamata
Proovikabiinis on väga pime ja varjud 

moonutavad seljas olevaid riideid 

ning peegelpilti. Tegelikkuses oli 

proovikabiin isegi märksa pimedam 

kui pildilt paistab. (Tuleb arvestada, 

et foto ei suuda alati sada protsenti 

peegeldada reaalsust). Usun, et 

sellise valgusega võib kliendil nii 

mõnigi defekt jääda kahe silma 

vahele. Pimeduses näib loomulik 

päevitus mõnevõrra tumedam. Kont-

rastina näib valge veelgi valgem ja 

must veelgi tumedam.

MOHITO – 
peaaegu 
reaalne 
peegeldus
Mohito peegelpilt on 

peaaegu sama 
tõetruu kui Reser-

vedis. Küll aga on 

valgus veidi külmem, 

mis loob ka optiliselt 

veidi peenema kuju-

tise.

KAUBAMAJA 
NAISTE MAAILMKõige jämedamaks muutub fi guur just selles proovi-
kabiinis. Valgus on kollakas ja proovikabiin on veidi hämar. Peegel seevastu on aga lai, mis muudab fi guuri optiliselt 

märgatavalt laiemaks.

RESERVED – kõige tõetruum kuvandSiin nimetatud poodidest loob Reservedi peegel kindlasti kõige reaalsema peegelduse. Valgus on ühtlaselt veidi kollakas. Peegel on suur, kuid samas mitte liiga pikaks venitatud.

PRISMA 
RIIDE-
OSAKOND 
– peegel-
pilti muu-
tub pee-
nemaks
Prisma riideosa-
konnas on samuti 

külm valgus ning 

võimalik distantsee-

ruda. Peegel on 
suur ja pikk, mis 
soodustab peenema 

peegelpildi loomist.

H&M – hetkega 
peenemaks
Proovikabiinis on suured ja pikad peeglid, valgus pole küll nii intensiivne, kuid 
kahelt poolt pikkupidu 
suunatud ere valgus muudab kujutise optiliselt siiski 
märgatavalt peenemaks.

ZARA – kõht ja 
reied jäävad varju
Viru keskuse uuenenud Zara 

proovi kabiinides tekib peeglisaali 

efekt, mis mõnevõrra hajutab 

ostja tähelepanu. Väike valgusti 

on suunatud otse ülevalt alla, 

valgustades intensiivselt dekoltee 

piirkonda ja varjutades kõhtu ning 

kurvikaid reisi. Ka Zaras ei saa 

märgatavalt distantseeruda peeg-

list ning näha komplekti koos jala-

nõudega.

SEPPÄLÄ – 
nagu kotis
Kõige jõhkramad varjud 

ja alati tolmune peegel 

ootavad teid Seppäläs. 

Valgus tuleb pealt, 

valgustades kliendi keha 

üle ja luues väga kont-

rastsed varjud. Hetkega 

saate endale tumedad 

silmaalused ja vajadusel 

saab isegi topeltlõua 

mõnda valguse tekitatud 

varju peita.

HÄMAR VALGUS

OLE KOHAL: 
TELLISKIVI KIRBUFESTIVAL
Täna toimub Telliskivi loomelinnakus kella 10–19 seni 
suurim kirbufestival, kus on üle 400 müügikoha. Kõige 
muu kõrval kaubeldakse ka disaini ja käsitööga ning 
saab oma garderoobi sügiseks valmis seada.

UUS 
TOODE — 
RETUUS-
SAAPAD
Tamara Melloni 
nime kandev 
moemaja on 
tulnud välja 
tootega 
retuusi-
sõpradele. 
Need on 
nii nimetatud 
retuussaapad 
ehk retuusid, 
mis lähevad 
sujuvalt üle 
saabasteks. 
Itaalias valmis-
tatud seemis-
nahast uudis-
toote eest küsi-
takse 1995 
eurot.

TAANI KROON-
PRINTSESS STIILSEIM
Briti tabloid Hallo! korraldas 
uuringu, kus palus 30 000 inimesel 
järjestada kõige stiilsemad sinive-
relised. Esikoha pälvis kaalukalt 
Taani kroonprintsess Mary 
(pildil), teisele kohale hääletati 
Hollandi kuninganna Maxima ning 
kolmanda koha vääriliseks peeti 
Kate Middletoni.

OLE KOHAL: NOIRI MOETURG
Homme alates kella 13 toimub Tartus 
kohviku Noir ruumides ja ilusa ilma korral 
ka sisehoovis moeturg, kus saab osta, 
müüa ja vahetada kappi seisma jäänud 
asju. Maja poolt on tasuta tervitusjook ja 
lastele pannkoogid.

Prantsusmaal Bretagne ülikoolis tehtud uuringust 
selgub, et naised, kes soovivad meeste tähelepanu võita, ei 
pea tegema mitte midagi muud, kui panema jalga kõrge kont-
saga kingad. Nimelt tegid nad katse, kus naisel paluti midagi maha 
pillata. Selgus, et kui naine kandis kontsakingi, sai ta kaotatud asja tagasi 95protsendilise 
tõenäosusega, madalate kingade puhul aga ainult 62 protsendil juhtudest.
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KÕRGED KONTSAD TOOVAD MEHE!

1 miljonit eurot annab 
H&M sellele, kes 
suudab välja tulla kõige 
rohelisema ideega, 

mis moe tarbimisahela 
sulgemise kaudu kaitseks 
maailma loodusvarasid.

NEW YORKER 
– figuur muu-
tub imeväel 
laitmatuks
New Yorkeri proovikabiin 

on seevastu võimsalt 

ülevalgustatud. Kui teistes 

poodides on kollakas 

valgus, siis New Yorkeris 

kasutatakse külma valget 

LED-valgust, mis on 

suunatud mõlemalt poolt. 

Lisaks veel laevalgus. 

Reaalsuses väga lähedalt 

vaadates näeb kõiki näo 

ebatasasusi. Sammu tagasi 

astudes muutub nägu ja 

fi guur laitmatuks. Kahelt 

poolt vertikaalselt 

suunatud ere valgus 

muudab saledamaks. Mõõt-

metelt on peegel pigem 

lühike. Hinnata kogu seljas 

olevat komplekti koos jala-

nõudega on kaugelt 

võimatu. Järjekordne 

illusioon.
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