


A Rommanel apresenta Eterno Amor: a coleção 
cápsula assinada pela estrela Ana Hickmann. 

Inspirada pelo amor maternal, a nossa diva estrelou 
a campanha ao lado de sua mãe. Eterno Amor 

simboliza a profundidade do sentimento que existe 
nas relações entre mães e filhos. A coleção conta 

com peças clássicas e cheias de personalidade. São 
joias folheadas a Ouro 18K com pérolas e também 
com design geométrico, ideais para presentear as 

mamães de todos os estilos. 

Conheça a coleção e inspire-se você também!



A Rommanel fará a PRÉ-VENDA
da coleção Eterno Amor 

entre os dias 20 a 22 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 22 de abril.



Ana Hickmann usa: 
anéis 512948 e 512990,
brincos 526648, 526655 e 526662, 
cordão 530591 - 50 cm, berloque 
542397 (também usado no brinco 
como pendant) e gargantilha usada 
como pulseira 532132 - 42 cm.



Brinco Palito 
com Pérolas
526656
Pérolas Sintéticas

Anel com Pérola
512948
Pérola Sintética

Piercing de Pressão
com Pérolas
526655
Pérolas Sintéticas

Peça-chave

Berloque Pérolas 
com Fecho Lagosta
542397
8 Pérolas Sintéticas

O Berloque Pérolas com 
fecho lagosta pode ser usado 

em colares, pulseiras e até 
mesmo em brincos. Perfeito 

para presentear as mulheres 
da sua vida, inclusive você.

Gargantilha de 
Elos Retangulares 
e Fecho Mosquetão
532125
50 cm

Mini Meia Argola 
com Pérolas
526648
1,3 cm de Diâmetro
8 Pérolas Sintéticas



Ana Hickmann usa: 
anel 512948 e
ear cuff 526659.



Solitário Pérolas
526662
1 cm de Diâmetro
Pérolas Sintéticas

Maxi Ear Cuff  Franjas
com Pérolas
526659
106 Pérolas Sintéticas

Nós amamos maxi peças!

Para as mulheres que não abrem mão 
de uma joia glamorosa, o Ear Cuff  

com pérolas é ideal para ser usado 
em ocasiões pra lá de especiais.



Ana Hickmann usa: 
brincos  526648, 526653 
e 526655, gargantilha 
532132 – 42 cm e 
pendant 542348.

Reni usa: 
cordão 530548 – 50 cm 
e pendant 542348.

Meia Argola Pérolas 
Formato Coração
526653
3,7 cm de Diâmetro
24 Pérolas Sintéticas

Pendant Letra 
com Pérolas
542348
Pérolas Sintéticas

Presente com significado

Novidade na Rommanel

A Meia Argola com pérolas no 
formato de coração simboliza 
o sentimento mais profundo 
que existe: o amor de mãe.

Nada como carregar a inicial 
de quem amamos pertinho 

do coração. O Pendant Letra 
com pérolas é uma tendência 

que chegou para ficar.



Ana Hickmann usa: 
brincos 526655 e 526658 e
gargantilhas 532132 - 42 cm.



Argola Geométrica
526658
1,6 cm de Diâmetro

Gargantilha Elos Ovais
532132
42 cm

Anel Elos Entrelaçados
512990

4 em 1
Queridinha do momento, a 

Gargantilha Elos Ovais é uma joia 
super versátil. Pode ser usada com 

os fi os meio a meio, com os elos 
maiores para frente, com os elos 
maiores para trás ou até mesmo 

como pulseira. #temqueter



Fotógrafa: Karine Basílio | Beauty: Marcelo Gomes 
Stylist: Fernanda Hickmann | Fotos Still: Almir Pastore 

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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