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Há 9 anos eu traduzo o meu amor 
por pedras e joias criando acessórios 
para mulheres modernas. Acessórios 

atemporais e versáteis para serem 
usados em todas as ocasiões. Ao 
longo desses anos, eu observo e 
estudo o comportamento dessas 
mulheres e o que elas desejam. 
Mulheres que buscam, cada vez 

mais, uma experiência e não só um 
adorno. Minhas criações trazem 

como característica simbolismos e 
peças versáteis.



B0178OB0178P
R$ 196,00

C0214O/P

R$ 164,00

Brinco
ENERGIA

Colar
ENERGIA



Ao sentar e pensar na próxima 
coleção, decidi olhar para mim, a 

minha origem e a busca por 
quem sou.

Decidi ouvir a minha alma, o meu 
interior e descobrir nele o meu 

poder e o que mais me 
representa. Expressei no papel a 

essência viva da minha alma.



C0216O

R$204,00

C0216P

Colar
EQUILÍBRIO



Num tempo onde a moda é se 
conectar e viver na 

superficialidade, esquecemos da 
mais importante conexão que é a 
com nós mesmos. É encontrar a 

natureza do seu ser. Pensar, sentir, 
agir e buscar a sua personalidade. 

Aprender a ouvir a nossa mente e o 
nosso corpo.



B0179O

R$72,00

B0180P

R$134,00

B0179P

B0180O

Brinco
SINTONIA

Brinco
ALMA



Foi da minha intuição, que 
nasceu a coleção “Essência”. 

Todas as peças traduzem o meu 
estilo minimalista e sofisticado.



B0181O B0181P

R$218,00

Brinco
EQUILÍBRIO



Peças com um elemento simples e 
ao mesmo tempo marcante. O 

metal ganhou uma textura, 
mostrando que podemos ser 

moldados, mas nossa essência 
sempre será a mesma.



C0215P

R$124,00

C0215O

As peças, em sua maioria, poderão ser usadas de duas formas. 
Presente em todas as coleções da marca, o nosso tradicional 

escapulário não poderia ficar de fora desse lançamento.

Escapulário
ALMA



A grande protagonista da coleção 
é a pedra natural. As pedras 
desenvolvidas foram apenas 
cortadas e deixadas em seu 

aspecto natural, valorizando as 
suas origens. A obsidiana ilumina a 
nossa energia pessoal e o cristal de 

rocha é purificador.



P0144O/PP0143O/P

R$144,00 R$106,00

Pulseira 
ALMA

Pulseira
SINTONIA



Mas não poderia deixar apenas a 
minha essência brilhar. A coleção 

conta com a possibilidade de 
escolha da pedra de acordo com a 

sua necessidade.



A0094PA0094O
R$98,00

Anel
ALMA



Quartzo Rosa - pedra do amor
Ametista - pedra de proteção, transmuta as energias.

Quartzo Verde – pedra da cura e do equilíbrio
Sodalita – equilibra energia mental e aumenta intuição

Obsidiana Negra – pedra que afasta a negatividade
Cristal de Rocha – pedra purificadora



Quem é você no seu interior? 
Valorize a sua essência.
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