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Peluncuran Koleksi Terbaru Tulola Jewelry – “ Jiwa Penuh Sinar “

Jakarta, 21 November 2021

Dalam kurun waktu yang tidak sebentar kita bersama melalui masa sulit. Namun sejujurnya Tulola

selalu berusaha beradaptasi dan optimis dengan terus berupaya membuat beberapa koleksi baru

untuk tetap diluncurkan. Walau tentu dengan beragam penyesuaian; hingga pada kesempatan kali

ini kami mendapatkan inspirasi dari semua yang telah kami lalui, bahwasanya pada akhirnya setiap

perubahan selalu memunculkan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam kesadaran. Maka

terlahirlah sebuah karya terbaru yang penuh dengan harapan dengan tajuk “Jiwa Penuh Sinar”

Koleksi kali ini memberikan nuansa yang berbeda, baik pilihan warna bebatuan dan aneka motif

baru yang murni merupakan desain yang diciptakan original oleh Tulola dengan menggabungkan

beberapa motif komunal di dalamnya serta tentu saja pengerjaan yang dilakukan 100 persen

menggunakan keterampilan tangan dengan bahan baku perak 925 terbaik yang dilapisi dengan

emas 18 karat.

Jenis batu dan kristal yang digunakan pada koleksi ini pun memiliki arti dan simbol khusus yang

sejalan dengan makna dari Jiwa Penuh Sinar yang dimaksud; diantaranya adalah:

Rose Quartz dikenal memiliki arti sebagai kristal penyembuhan dan batu cinta tanpa syarat.

Diyakini oleh beberapa orang untuk memancarkan getaran cinta yang kuat, yang dianggap

mendukung penyembuhan emosional dalam hubungan.

Amazonite juga dikenal sebagai batu yang melambangkan kesuksesan yang berlimpah dan

dikatakan dapat menarik keberuntungan.

Mother of Pearl dan Baroque memiliki arti dan sifat memimpin kehidupan menuju kemakmuran

yang melambangkan keberuntungan juga kesuksesan.



Amethyst dikatakan dapat memberikan dukungan emosional berupa rasa percaya diri dan

ketenangan.

Pemilihan dan penggunaan batu pun dilakukan dengan sangat cermat untuk memaksimalkan

keindahan alamiahnya dan di-finishing dengan seksama hingga melahirkan kualitas terbaik untuk

koleksi ini. Jumlah total keseluruhan koleksi ini terdapat 36 item yang terdiri dari Brooch, Cuff,

Earrings, Subeng, Necklace, Sirkam dan Ring.

Proses pengerjaan tangan menggunakan teknik gergajian, ditatah dan dibentuk, dirangkai dengan

patri  dan  setiap item  membutuhkan kurang lebih 2 minggu waktu pengerjaan.

Koleksi Jiwa Penuh Sinar dapat ditemukan di seluruh butik Tulola Jewelry dengan jumlah yang

sangat terbatas.

Informasi dan pemesanan tentu akan dikirimkan kepada #SahabatTulola melalui katalog - oleh

Tulola Personal Shopper di 0812 3859524.

Maka, dengan penuh kerendahan hati kami mengundang teman-teman media dan #SahabatTulola

untuk bersama merayakan koleksi terbaru kami : “Jiwa Penuh Sinar”

Tanggal : Jumat. 26 November 2021

Waktu : 11.00 WIB

Alamat : Presidential Suite, The Dharmawangsa

Salam hangat,

Tulola
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