Julie Sandlau spring/summer 2008
Kreativ och glamourös smyckeskollektion
Den danska smyckesdesignern Julie Sandlau introducerar en ny
kollektion spring/summer. Kollektionen är originell, kreativ och
ultramodern samtidigt som den tar hänsyn till Julie Sandlaus
ursprung och särdrag. Resultatet är en fulländad exklusiv
smyckeskollektion. En kollektion som erbjuder ett elegant och
dekadent universum där man rör sig mellan klara ljusa och dova
mörka färgtoner.
Julie Sandlau överraskar alltid med nya smyckestrender och
teman som passar perfekt på den internationella modescenen.
Det är kanske därför som varumärket ofta bärs av några av
dagens största stjärnor som Beyonce Knowles och Kiera Knightly.
Julie Sandlaus smyckeskollektioner illustreras runt om i världen i
etablerade modetidningar som Vogue, Elle och Harpers Bazar.
Julie Sandlaus nya kollektion spring/summer 2008 ger alla
möjligheten att känna sig som en ”stjärna”.
Låt dig inspireras av highlights från kollektionen
spring/summer 2008
Julie Sandlaus kollektion består av örhängen, ringar, halsband
och armband.
Gnistrande handgjorda ”couture” smycken i silver som är vackert
utformade med cubic zirkoner ger en extravagant känsla av
Hollywoodglamour och äkta vintage.

Skira droppformade linjer i läckra och härliga ljusa pastelltoner i
grönt, blått och rosa. Ädelstenar som kalcedon från Peru, cubic
zirkoner i rosa och oceangröna nyanser och blå kvarts ger liv åt
detta vackra färguniversum.

Glänsande vackra antracitgråa pärlor och cubic zirkoner med
infattningar i oxiderat sterling silver. De vackra organiska
antracitgråa pärlorna tillför en feminin touch till det mer ”edgy”
och grova oxiderade silvret och ger kollektionen en äkta ”film
noir”-effekt.

Julie Sandlau introducerar även smycken i runda former som är
delikata i sin enkelhet. Dessa smycken har guldplätering och cubic
zirkoner som reflekteras elegant i ljuset och avslöjar en diskret
feminin look. Den danska smyckesdesignern visar även kvarts och
onyx, som särskilt framhäver den fina röda tråden i den förra
populära kollektionen.

Upplev ett äkta danskt universum av smycken i internationell
klass med ”star appeal”.

