สกู๊ปข่ าวประชาสัมพันธ์

เทรนด์ เครื องประดับ 2019 …อัปเดตก่ อนใคร เช็คไว้ ไม่ มีเอาท์
ไม่ว่าจะปี ไหนๆ เครื องประดับก็เป็ นสิงทีสาวๆ หลายคนขาดไม่ได้ เพราะนอกจากเครื องประดับจะช่วยเสริ มเติม
แต่งให้ ลคุ ของคุณดูดีขึนแล้ ว เครื องประดับบางชินยังสามารถช่วยเสริ มบุคลิกของผู้สวมใส่ให้ ดดู ีขึนอีกด้ วย สําหรับ
ปี 2019 นี สาวๆ หลายคนเริ มมองหาเครื องประดับ ใหม่ ๆ มาสวมใส่ ต ามเทรนด์ เราเลยรวบรวมเอาเทรนด์
เครื องประดับทีกําลังมาแรงในปี นีมาให้ คณ
ุ ได้ เลือกชมกัน
Chain Necklace

ขอบคุณภาพจากแบรนด์ : Middle M Jewelry และ B&P Jewelry

สร้ อยคอแบบโซ่ หรื อแบบสานกลายเป็ นสไตล์ทีมาแรงในปี นี เพราะนอกจากจะมีดีไซน์ทีช่วยเพิมมิติ ให้ กบั ลุค
ของคุณแล้ ว ยังมีเป็ นสไตล์ทีสามารถสวมใส่ได้ ทงในโอกาสลํ
ั
าลองและโอกาสสําคัญอีกด้ วย สําหรับ Street style
สาวๆ ลองเลือกสร้ อยคอแบบโซ่ข้อใหญ่ๆ สีทองดู แต่หากจะไปงานสําคัญ ลองเลือกสร้ อยคอมทําจากทองแบบโซ่
ข้ อเล็กๆ ก็เก๋ไปอีกแบบ
Drip Drop Earrings

ขอบคุณภาพจากแบรนด์ : Jittrakarn และ ALCHEMY LIFESTYLE COMPANY LIMITED

ต่า งหู แบบ Drip Drop หรื อต่า งหูแบบห้ อยเส้ น เดี ยวเป็ น เทรนด์ที อยู่คู่กับ ทุก ยุค ทุก สมัย เพราะถึ ง แม้ จะไม่
อลังการเท่าต่างหูแบบแชนเดอร์ เลียร์ แต่ตา่ งหูทีมาพร้ อมดีไซน์เส้ นบางๆ ห้ อยลงมาก็ให้ ความรู้สึกบอบบางน่าทะนุ

ถนอมได้ นอกจากนีต่างหูบางคู่ยงั สามารถเพิมความโดดเด่นผ่านการประดับพลอยสี ต่างๆ ที ปลายหรื อทีลูกตุ้ม
ด้ านบนได้ อีกด้ วย
Arm Cuff

ขอบคุณภาพจากแบรนด์ : Ponk Smithi

หลังจากห่างหายจากรันเวย์แฟชันไปหลายปี ก็ถึงเวลาทีปลอกแขนจะมาทวงบัลลังค์คืน ปี นีเราจะเห็นได้ ว่า แบ
รนด์ ดังๆ อย่ าง Giambattista Valli หรื อ Chole ต่า งก็ นํ า เอาปลอกแขนกลับ มาเป็ น เครื องประดับ ชินสํ าคัญ บน
รันเวย์ คุณสามารถลองเลือกดีไซน์ได้ หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นแบบประดับเพชรหรูหรา หรื อจะเป็ นหินสีต่างๆ ก็ดลู ํ า
นําเทรนด์ไปอีกแบบ
Open Cuff Necklace

ขอบคุณภาพจากแบรนด์ : Lek Shop และ Apawan Studio

สร้ อยคอหนึงในเครื องประดับทีสาวๆ หลายคนขาดไม่ได้ และสร้ อยคอแบบ Open Cuff ก็กลายเป็ นอีกหนึงไอ
เท็มน่าจับตามองในปี นี ด้ วยดีไซน์แบบเส้ นโค้ ง ไร้ ตะ สวมใส่ง่าย เหมาะกับ High end street style อี กด้ วย หรื อ
จะลองเลือกสร้ อยคอทองสลับหินสีสวยๆ ก็เสริมลุคให้ ดเู ท่กว่าใคร
Coral Pink

ขอบคุณภาพจากแบรนด์ : Ponk Smithi และ Maron

แพนโทนปี 2019 นีได้ ประกาศว่า สีคอรัล หรื อสีส้มพีช หรื อสีส้มปะการัง เป็ นสีแห่งปี 2019 ทีสะท้ อนถึงความ
สนุกสนาน กระปรี กระเปร่า ร่ าเริ งสดใส มีพลังงาน และยังเชือมโยงไปยังสิงแวดล้ อม สาวๆ อย่าลืมหาหินสีโทนส้ ม
พีชพาสเทลสวยๆ มาประดับตามเทรนด์กนั
สําหรั บ ใครทีกําลังมองหาเครื องประดับใหม่ ๆ สุด ฮิต ติด เทรนด์ อย่ าลืม แวะมาชม มาช้ อป ทีงาน
แสดงสินค้ า อั ญมณี และเครื องประดับ หรื อ งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั งที 63 ที Impact
Challenger Hall 1-3 ในวันที 20-24 กุมภาพันธ์ นีกันนะคะ

