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BLING

MADE IN YOUR HEART
Belgischejuwelenontwerpers zijn gegeerd Omdat zede Midas Touch hebben Letterlijk en figuurlijk
Modeland drijft sowieso op Belgische origine Voor juwelen is dat niet anders
PUUR Magazine zag dat het schitterend was
Diamonds byCS
Juweelontwerpster Caroline Schreiber die onder de naam

Diamonds by CS het ontwerp tekent voor juwelen op maat kreeg
de passie voor diamanten en ontwerpen met de paplepel mee
Niet verwonderlijk met een grootmoeder die werkzaam was bij
het Dior atelier in Parijs een moeder met een eigen modecollectie
en een vader als diamantslijper
www diamondsbycs com

O
I MA GI N

Wat gebeurt er als je de creativiteit van een juwelenontwerpster combineert met de precisie
en het vakmanschap van een diamantslijper MargauxSpruyten Gilles Van Gestel brengen
een collectie in zilver goud en edelstenen die de bohemian stijl helemaal vertalen naar
mooie en eenvoudige accessoires die perfect met elkaar te combineren zijn Momenteel
verkrijgbaar in Antwerpen Brussel Gent Luiken Knokke maar binnenkort ook in Hasselt
www imaginjewels com

Lasso Jewelry

Ze heten Sanne en Sofie Ze zijn eigenaressen van het
juwelenmerk en vertegenwoordigen de opperste kunst van
unieke stukken en creaties Alles is handgemaakt met de grootste
liefde Lasso weerkt samen met ontwerpers over heel de wereld
gekruist met hun eigen sltijllijnen Strak 3D en prachtig
www lassojewelry com

Karolin Studio

Karolin Van Loon zat niet altijd in de wondere wereld van sierraden en juwelen Ze was eerst
jarenlang interieurarchitect voordat zede juwelenmicrobe te pakken kreeg Op Instagram
kan je niet alleen haar creaties volgen maar ook het grote denken de filosofie erachter
Ze heeftal meer dan 7350 volgers
www karolin be
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