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Samenvatting Vrolijke mensen, sprekende kleuren en een positieve sfeer: het was
Miami Beach dat Jozemiek inspireerde voor deze nieuwe collectie
Indiase Rakhi wikkelarmbanden van 100% zijde. De ‘Flow’ collectie
bestaande uit 8 sprekende kleuren zoals Coconut White, Blush Pink en
Hemlock Green. De nieuwe JOZEMIEK Rakhi Flow Collectie verenigt
het zonnige van Miami met de warme gedachte achter de Hindoe
traditie, namelijk het bieden van liefde en bescherming door het
ombinden van de zijden armband bij familie, vrienden of een geliefde.

Details Een Rakhi wordt oorspronkelijk gegeven tijdens het Hindoestaanse Raksha
Bandhan, een feest dat jaarlijks met volle maan, meestal in augustus, plaats
vindt. Het woord "Raksha" betekent bescherming en "Bandhan" betekent
relatie. De Rakhi is dus een manier om een waardevolle relatie te
beschermen.

Zeg het met een Jozemiek
Wie de betekenis achter de nieuwe kleuren leest zal die meteen associëren
met een persoon op wie het van toepassing is. Zo is de JOZEMIEK Paloma
Grey de kleur van vrouwelijke energie en werkt rustgevend en zuiverend. De
Dazzling Blue geeft vertrouwen in moeilijke tijden en is de kleur van
eerlijkheid. De JOZEMIEK Aqua Marine, een kleur voor de levensgenieter,
helpt om de banden tussen het hart en van het gesproken woord te openen.
Kijk voor de betekenis van alle kleuren op www.jozemiek.com.

Verkoopinformatie
Een Rakhi by JOZEMIEK wikkelarmband is gemaakt van 100% zijde en is
door heel Nederland te koop. De basis van alle metalen onderdelen is
gemaakt van stainless steel. Verkoopadviesprijs van de JOZEMIEK Flow
Rakhi is € 12,95. 

JOZEMIEK
Jozemiek maakte toevallig kennis met de traditie van een Rakhi op een
moment in haar leven dat zij besefte hoe waardevol en bijzonder vriendschap
kan zijn. Zij startte haar label drie jaar geleden en introduceert dit voorjaar
haar vierde collectie. De Rakhi by JOZEMIEK collectie is een groot succes in
heel Europa. Van Santpoort tot Saint Tropez geven vrouwen de JOZEMIEK
wikkelarmbanden als een cadeau om de liefde voor hun moeder, vriendin of
dochter op een bijzondere manier te delen.
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Over Jozemiek

Jozemiek ® is a new fashion label with affordable collection bracelets and
accessoires.The entire collection wrap bracelets by Jozemiek is made from
pure silk. These handmade jewels are designed by designer Jozemiek and
are inspired by the Hindu Raksha Bandhan tradition. During this festival ,
you give a bracelet to a loved-one. We are proud to announce the name of
our wrap bracelets as Rakhi by Jozemiek. Each color tells the strory of your
personality.
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