
Looks by Luks to polska marka, która zachwyca swoimi 
oryginalnymi nakryciami głowy. Przepiękne, ręcznie 
wykonane turbany i opaski w szerokiej gamie kolorów są̨ 
szyte w Polsce z dzianin ekologicznych, pozyskiwanych 
w sposób etyczny. Gotowe produkty pakowane są̨  
w opakowania biodegradowalne. Autorka marki - Sylwia 
Luks – nie tylko prezentuje piękne stylizacje z turbanami 
i opaskami w zapierającej dech w piersiach islandzkiej 
scenerii. Tym razem opowiada także dużo ważniejszą̨ 
historię: „Zaniepokojeni zmianami klimatycznymi oraz 
zanieczyszczeniem środowiska, ale pełni nadziei na lepsze 
jutro i jednocześnie zakochani w Islandii jako symbolu 
tych zmian, przedstawiamy najnowszą kolekcję: á morgun 
{tomorrow}. Ta kolekcja to nie tylko środek artystycznego 
wyrazu, to apel, prośba o działanie. O drobne gesty, 
codzienne czynności, które powtarzane i zwielokrotnione 
przyczynią się do zatrzymania postępujących zmian 
klimatycznych.”

Pamiętajmy jednak, że to nie tylko kolekcja dla dorosłych, 
to także flagowe turbany w wersji mini.
W sesji dziecięcej Looks by Luks zaprasza do świata  
pełnego nadziei na lepsze jutro, okraszonego dziecięcą 
radością i uśmiechem. Pełnego beztroskich zabaw 
pośrodku dzikiej natury. Do świata, który bezgranicznie 
ufa i wierzy, że wspólnymi siłami uda nam się go uratować.  
Dzieci mają w sobie niezwykły wrodzony optymizm.  
Nie kierują się stereotypami, bo ich nie znają. Dają drugą 
szansę, bo przecież wiedzą, że zdarza im się popełniać 
błędy. Nie rujnujmy ich bajkowej wizji o czystym 
środowisku, przejrzystym oceanie i rześkim, świeżym 
powietrzu. Nie zawiedźmy ich. 
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Oryginalne nakrycia głowy w postaci turbanów i opasek 
opatrzone są̨ autorskimi wzorami zaprojektowanymi przez 
wrażliwą̨ graficzkę Karolinę Niedzielską. Są̨ zainspirowane 
krajobrazem pięknej i surowej, ale narażonej na zmiany 
klimatyczne Islandii. Printy nawiązują̨ wyglądem i nazwą 
do zjawisk i flory występujących w krainie Ognia i Lodu:

AURORA BOREALIS / VOLCANIC ASH / ICELAND 

POPPIES / MELTING GLACIER 

W sesji zdjęciowej do kolekcji wzięły między innymi 
udział lokalne modelki i makijażystka, co miało na celu 
zminimalizowanie śladu węglowego wytwarzanego przez 
przeloty samolotami. We wszystkich stylizacjach użyte 
zostały ubrania polskich marek, które projektują̨ etycznie 
i w sposób nieszkodzący środowisku. Uzupełnione zostały 
o odzież̇ i obuwie z szaf  całej ekipy realizacyjnej, działając 
w zgodzie z nurtem lesswaste. Część́ dochodu z kolekcji 
przekazany zostanie organizacji wspierającej czyszczenie 
oceanów z plastiku - The Ocean Cleanup.
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Specjalne podziękowania za wsparcie dla marek:
Bobole / Booso / Finke Wear / Linen Lee / Lamita organic / Rever Kids

Nowa kolekcja Looks by Luks jest dostępna na stronie www.looks-by-luks.pl, 
w Atelier Looks by Luks & Pop-Up Store w Sopocie na ul. Haffnera 42 
i w wybranych sklepach stacjonarnych w Polsce.
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