


A Rommanel apresenta Amor em Dose Dupla, 
a coleção cápsula assinada pelas coleguinhas 
Simone & Simaria que simboliza o sentimento 

incondicional entre mães e filhos: o amor. A coleção 
representa o lado maternal das nossas estrelas 

através de peças com significados muito especiais. 
São joias folheadas a Ouro 18K e a Rhodium ideais 

para presentear e ser presentado.

Conheça a coleção e demonstre 
todo o seu amor.



A Rommanel fará a PRÉ-VENDA 
da coleção Amor em Dose Dupla 

entre os dias 13 e 15 de abril, 
exclusivamente para as consultoras, 

por meio da LOJA ONLINE 
(loja.rommanel.com.br). 

Desta forma, será possível ter 
acesso às lindas joias Rommanel 

do conforto de casa.

O LANÇAMENTO NACIONAL 
será no dia 15 de abril.



Simone usa: 
anéis  512985, brinco 526652, 
gargantilha  532139 – 40 cm, 
pendants 542386 e 542387 e 
pulseira 551714.



Pendant Menino de Boné
542387
16 Zircônias

Pendant Menino de Boné
140832
16 Zircônias

Pendant Menina de Vestido
542386
27 Zircônias

Pendant Menina de Vestido
140831
27 Zircônias

Nada como carregar o símbolo de 
quem mais amamos bem pertinho 

do coração. Além de delicados, 
os pingentes são cravejados de 

zircônias. É muito amor!

#temqueter



Simaria usa: 
anéis 512927, brinco 526661, 
gargantilha 532138 - 45 cm e 
pendants 140831 e 140832.



Gargantilha Elos Cadeados 
e Fecho Lagosta
532138
45 cm
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Simone usa: 
brinco 526652, gargantilhas 
532138 – 45 cm, pendants 
542386 e 542387 
e pulseira 551714.

Simaria usa: 
anel 512989, brinco 526661, 
gargantilhas 532138 – 45 cm e 
532139 - 40 cm e pendant 542401



Anel Coração
512985

Brinco Botão Coração
526652
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Joias de coração nunca saem de moda. 
Democráticas, podem ser usadas por 

mulheres de vários estilos e idades. 
Que tal demonstrar todo o seu amor 

para a mulher da sua vida?

Para presentear



Simone usa:
anéis 512985, brinco 526652, 
gargantilhas 532139 - 40 cm.



Pulseira I Love You
551714 - 18 cm
551715 - 19 cm

Choker I Love You
532139
Ajustável de 40 a 35 cm

Tanto a Choker quanto a Pulseira podem 
ser usadas frente e verso. Um lado conta 

com a frase “I love you” e o outro mantém 
a tradicional parte lisa.

2 em 1



Simone usa:
anéis 512989, brinco 526661, 
gargantilhas 532138 - 45 cm 
e pendant 542401.



Pendant Oval
542401
32 Zircônias
Cristal Cor Fumê

Maxi Anel Oval
512989
32 Zircônias
Cristal Cor Fumê

Brinco Trio de Argolas
526661
84 Zircônias

Brinco Trio de Argolas
121814
84 Zircônias

Cordão
530542* - 42 cm
530548* - 50 cm
530562* - 60 cm



Cantoras: Simone e Simaria | Fotógrafa: Karine Basilio 
Stylist: Alberth Franconaid | Beauty: Wellington Tomé 

Criação da campanha: Gendesigns
Coordenação geral: Marketing Rommanel.

Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques. Todas as fotos 
são meramente ilustrativas. Proibida a reprodução total e/ou parcial 

do conteúdo deste material, sejam imagens de joias e/ou pessoas. Joias 
produzidas folheadas a Ouro 18K e/ou folheadas a Rhodium.

Devido suas próprias características as pedras estão sujeitas a 
pequena variação de tonalidade.
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