
Glamuur

Piret Järvis:  
„Enda eest hoolitsemine on 
nagu veerandkohaga töö.”

Suvised 
lemmikud 

Staaristiil



Mida tähendab sinu jaoks stiil? 
Stiil teeb inimesest isiksuse. 

Kuidas iseloomustaksid oma 
stiili?
Riietumise vaatenurgast asjale lähenedes 
on mu stiil kombinatsioon naiselikust ja 
millestki robustsemast. Piltlikult öeldes: 
suurlinna preili kohtub garaažibändi te-
geva kutiga. Kui pean kandma õhtukleiti, 
siis lisaksin sinna juurde karmimaid eh-
teid, kui tekib aga isu kanda mõne heavy 
metal ’i bändi logoga ülisuurt T-särki, 
siis ohjeldaksin üldmuljet seksika vöö ja 
tikk-kontsadega. Armastan väga rokk-
kultuurist pärinevaid. 

Milline kosmeetika on sulle 
igapäevaselt hädavajalik?
Niisutav näokreem on vajalik. Aga samas 
mitte hädavajalik, sest suudan ka ilma 
hakkama saada. Talvel saab teinekord 
hädavajalikuks hügieeniline huulepulk, 
mu lemmikuks on Lushi õunakoogi- ja va-
niljelõhnaline huulepalsam Lip Squeak. 

Mida sisaldab sinu 
kosmeetikakott? 
Lademetes kosmeetikat! Kui mu lemmik-
meikar Mammu mulle meiki teha ei saa, 
siis eelistan endale avalike ülesastumiste 
eel ise näo pähe maalida. Seega olen igaks 
juhuks korralikult varustatud. Viimasel 
ajal olen palju häid ja efektseid kosmee-
tikatooteid leidnud Bourjois’ valikust. 
Armastan näiteks Bourjois’ šokolaadi-
tahvlikujulist ja -lõhnalist päikesepuudrit 
ja sama firma pruuni silmalainerit.

Sinu kõige kallim 
(hullumeelsem, 
emotsionaalsem) moeost?
Laristan hullumeelselt palju ilusa pesu 
peale. Mu lemmikpesufirma on Pleasure 
State ja poodi, kust seda kaubamärki osta 
saab, olen jätnud üsna meeletutes kogus-
tes raha. 

Sinu moefoobia?
Olen moefoobiatest üle saanud, sest prae-
guseks olen aru saanud, et kõik, mis juba 
korra kunagi kuskil moes olnud on, tu-
leb millalgi suurde moodi tagasi. Olid 

Glamuur

ajad, mil arvasin, et kõrge pihaosaga ja 
alt kitsenevad püksid on hirmkoledad – 
praegu kannan selliseid suurima heamee-
lega. Samuti pidasin „laulukaare tukka” 
või „Edeni tukka” (seebiooperi „Santa 
Barbara” tegelase järgi) veel üsna hiljuti 
naeruväärseks. Pean tunnistama, et see on 
üks mu viimase aja lemmiksoenguid. Nii 
et olen foobitsemisest loobunud ja lähen 
hullumeelsete moesuundadega suurima 
heameelega kaasa!

Moefetiš?
Musta värvi nahk on õiges lõikes ja õi-
gete asjadega kombineerituna väga sek-
sikas. Mul endal on võrdlemisi palju 
mustast nahast riideesemeid, jalatseid ja 
aksessuaare. 

Milliseid riideid armastad 
kanda ja kust need leiad?
Mugavaid, samas väikese kiiksuga asju. 
Olen oma riideid ostnud kokku erinevatest 
kohtadest üle maailma – Eestist Jaapanini 
välja. Kõige parema šopinguelamuse olengi 
saanud Tokyost, kust võis lausa lademetes 
leida erilisi rõivaid, mida muidu ainult 

Vogue’i veergudelt imet-
leda võib. Sealne valik on 
meie trendidest umbes pool aastat ees. 

Kuidas iseloomustaksid oma 
garderoobi?
Küsimuse tegelikust mõttest veidi kõrvale 
hiilides – sain hiljuti valmis oma esimese 
garderoobitoa. Sellise, kuhu sain kõik oma 
riideesemed ja jalatsid ilusasti süstemaa-
tiliselt ära paigutada. Olin sellisest asjast 
unistanud juba aastaid.

Kas sul on lemmikbrändid või 
-moekunstnikud ja miks just 
need?
Brände ma oluliseks ei pea. Tähtsam on 
asja omapära, mugavus, funktsionaalsus. 
Aga hindan kõrgelt mõnda kohalikku 
moekunstnikku, näiteks Maru ja Liisi 
Eesmaad.

Milliseid parfüüme eelistad ja 
kas sellel on mingi seletus?
Parfüüm peab sinuga ühte sulanduma. 
Õige lõhn peaks inimesele istuma sama 

Juuksur Evelin Tüksammel, 
salong Casabella:
Selle soengu tegemiseks paigaldasin Piretile keratiinkinnitusega 
juuksepikendused. Soengu efektsemaks muutmiseks lisasin 
blondidesse juuksepikendustesse ka mõned tumedamad salgud. 
Pärast lisajuuste paigaldamist tegin ka vastava lõikuse, et pikendused 
oma juustega kokku sobiksid.

Pireti juuksed sirgestasin sirgestusraudadega, enne seda pihustasin 
juustele kuumakaitset, soengu lõppviimistlusel kasutasin Racooni 
juukseotsaseerumit, mis aitab turgutada hapraid juukseotsi ja toita 
ning taastada juuksestruktuuri.

Kui pikendused on 3–4 kuud juustes olnud, on sobiv aeg 
salongihoolduseks. Pikendused võetakse ära, pestakse pea ning pikendused 
paigaldatakse uuesti (vastavalt kliendi soovile kas samad või uued).

Juuksepikenduste koduhoolduse juures on oluline neid iga päev 
kammida. Kasutama peaks spetsiaalset pehmet harja. Kammida tuleb 
juuksejuurest alustades ja küllalt tugevalt, kartmata, et pikendused 
lahti tulevad. Korralik harjamine väldib pusasid, mille põhjuseks on 
peanaha ja pikenduste kinnituskohtade vahele jäävad väljalangenud 
juuksekarvad. Lisaks kammimisele tuleb lahku tõmmata need 
pikendused, mis juuksejuure kohalt kokku on läinud. Ööseks on 
soovitatav juuksepikendused patsi panna. Pikendusi võib föönitada, 
sirgestada ja lokitada vastavalt oma soovile. Pesemiseks tuleks 
kasutada spetsiaalselt juuksepikendustele mõeldud hooldusvahendeid.
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Racoon Xtendi 
juukseotsaseerum ja 
kuumakaitsesprei.

        Mu stiil on 
kombinatsioon 
naiselikust 
ja millestki 
robustsemast – 
suurlinna preili 
kohtub garaažibändi 
tegeva kutiga.
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