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vestido pronovias 2011coleção ball 
Downs – ombro só todo em cetim

iDeasposa
brinco em ouro branco, diamantes e 

pérolas south sea.
tiara em ouro branco e diamantes.

taLento

e  o s  v e s t i d o s  e n c a n t a d o r e s
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vestido June coleção 2011 – tomara que caia 
de renda francesa com aplicação de flores em 
renda com miolo em pérola e cristal
poiZon – cymbeLine
Head band de pérolas e brilhantes
Flor organza
brinco em pérola e brilhantes
márcia marqueZ

vestido em tafetá amassado com aplicações de renda 
mariscott, rebordadas em micro  paetês e cristais. 

super-posição em camadas de gazar cristal.
ricarDo meLo

camélias em prata cravadas com zircônias com pé-
talas em mousseline de seda. brinco de filigrana em 

ouro amarelo, com pérolas e cravado com brilhantes.
aDna saLes
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vestido adele, coleção porter 2011 – organza de seda 
pura e crinol Frances, e fi tas japonesas 

em detalhe nos babados
DanieLLe benÍcio

brinco em ouro branco, diamantes e pérolas south sea.
tiara em ouro branco e diamantes

taLento Joias

vestido sereia em jacquard italiano 
perolado com busto estruturado
marÍLLia pitta
brinco em ouro branco, cacho de dia-
mantes amarelos e brancos. tiaras em 
prata e zircônio
vaLentina
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vestido linha império em renda francesa e gazar 
de seda pura com farta calda destacável em renda 
francesa
matiLDe marques
tiara linha império em cristal
brinco em prata 925, pérolas e zircônia
caroL marques acessories
bouquet
berta bismarKer

vestido tomara que caia corte sereia, 
confeccionado em shantung,renda 

francesa, cauda com babados 
de tule e renda.

tetÊ reZenDe
tiara em fi os de ouro amarelo e 

folhas nas pontas.
meLissa maia

brinco de fi ligrana em ouro amarelo, 
com pérolas e cravado 

com brilhantes.
aDna saLes
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