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PEÇAS ÚNICAS
Mulheres únicas têm a sua própria visão sobre a beleza e o bom gosto,
e por isso não gostam de ser comparadas com outras. A pensar nisto, a
designer Alina Leivikova lançou a coleção de joias La Belle Époque, da qual
fazem parte peças únicas que primam, essencialmente, pela singularidade.
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jovem designer Alina Leivikova cresceu dentro de
uma sinergia de mentalidades russas e austríacas, o que lhe
concedeu uma perseverança singular que lhe permite atingir qualquer objetivo. Alina acredita que cada personagem
tem a sua atratividade individual e por isso lançou a coleção
La Belle Époque pensada para mulheres enigmáticas.
Nas joias criadas a partir de pedras pouco comuns e cristais Swarovski, a combinação de cores enfatiza o seu individualismo. Cada peça nasce de emoções, reflexões dentro
do processo de conceção e dá uma visão significativa da
alma da autora. Por tudo isto, cada peça é exclusiva, sendo
impossível criar duas iguais.

COLARES

Secret d’une Rose Corail
Cheio de detalhes, bordados e ideias originais, fazer
este colar foi um processo exclusivo que muito agradou à designer.
Le Soleil Bleu
Peça romântica, que capta o olhar imediatamente e que
brilha como se de um sol se tratasse.
La Pochette
Colar moderno e elegante, elaborado com grande
amor e carinho. Uma solução muito original para uma
noite ou para um café com os amigos.

Le Premier
Charme parisiense, refletido no entrelaçamento elegante de organza preta e ágatas, pirites e cristais Swarovski.

L’Arbre dans la Lune
As seis luas estão a iluminar as árvores e ao seu redor,
os seis sentidos da mulher são capazes de transportar
tudo isto.

Dans les Réseaux de la Magie
Peça incomum e muito energética, para ser ostentada
por uma mulher autoconfiante.

Reine Noire
Exibindo este objeto chique e cheio de ideias, a admiração é garantida.
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