4 Model Cincin Terbaru yang Menyempurnakan Kecantikan Anda
Apakah Anda percaya bahwa semua perempuan itu cantik? Kecantikan merupakan
bagian dari perempuan. Tetapi tidak semua mampu memperlihatkan kecantikannya
setiap saat. Mungkin, mereka hanya memperlihatkan kecantikannya di momen tertentu,
salah satunya pada perayaan tahun baru 2017.
Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk memunculkan kecantikan dari dalam diri. Di
antaranya dengan bersikap baik, santun, dan berbudi pekerti luhur. Untuk membuatnya
semakin sempurna, Anda bisa mempercantik penampilan dengan mengenakan model
cincin terbaru.
Dengan rancangan perhiasan terbaik, Tiaria hadir membantu menyempurnakan
kecantikan Anda di tahun baru 2017.
Forever Enlarge Diamond
Cincin bermata berlian dari lapisan emas putih ini, dirancang dengan teknologi 3D
sehingga hasilnya rapi dan halus. Desain mata cincinnya sederhana, tapi tidak
meluputkan kilau berliannya. Cincin Forever Enlarge Diamond dikemas apik dalam
kotak perhiasan yang terbuat dari beledu.
Princess Collection 7 Diamond
Anda ingin cincin berlian dengan tampilan mewah? Princess Collection 7 Diamond
memiliki rancangan klasik dengan tujuh mata berlian. Setiap lapis cincinnya terbuat
dari emas putih. Cincin ini tersedia dalam dua warna, yaitu rose gold dan yellow gold.
Dapatkan penampilan cantik nan menawan dengan memakai cincin Princess Collection
7 Diamond di tahun baru 2017.
Sparkling Europe Diamond Rose Gold
Apa yang senada dengan warna kembang api saat perayaan tahun baru? Anda akan
menemukannya dalam Sparkling Europe Diamond Rose Gold. Cincin berbahan emas
merah 18 karat ini, sebagian lingkarannya dihiasi mata berlian putih 0,069 karat. Cincin
ini dirancang sesuai tren kekinian sehingga membuat penampilan Anda tampak modis
dan cantik.
Radiant Ruby

Anda penggemar batu permata? Radiant ruby merupakan cincin yang tepat untuk Anda.
Radiant Ruby bermata batu ruby merah muda yang diapit 16 mata berlian. Lapisan
cincinnya tersusun dari emas putih 18 karat. Dengan desain klasik dan elegan, setiap
bagian cincin ini dirancang dengan teliti dan akurat. Radiant Ruby dipersembahkan
untuk Anda yang ingin tampil beda.
Itulah model cincin terbaru dari Tiaria. Semua produk Tiaria dibekali dengan
sertifikat International Gemological Service sehingga terjamin keasliannya. Ayo,
rayakan Tahun Baru 2017 bersama cincin favorit Anda.

