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Kategori Tunic

Kode Produk WG.8626

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Cotton

Warna Red

Tunic dengan material cotton stripe ini memiliki

detail kancing depan dan tali pitta tassel di bagian

samping untuk menambah penampilan pengguna

semakin stylish. Tunic ini sangat cocok digunakan

untuk sehari-hari, selain itu bahan ini memiliki

tekstur bahan yang lembut dan memberikan efek

dingin saat dipakai, sehingga membuat pengguna

lebih percaya diri.

LILAC TUNIC

RINCIAN PRODUK

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8673

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Woolycrepe

Warna Light Purple

Tunic dengan material bahan woolycrepe ini

memiliki detail tali pita di bagian pinggang dan

karet tali di bagian tangan. Tunic basic ini sangat

cocok digunakan untuk pakaian sehari-hari seperti

office look. Bahan woolycrepe ini sangat ringan,

sehingga membuat pengguna semakin percaya

diri.

MELINZA TUNIC

RINCIAN PRODUK

Size XS – S – M – L – XL 





LALISA BLOUSE

Kategori Tunic

Kode Produk WG.8760

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Cotton

Warna Navy

RINCIAN PRODUK

One piece blouse bukaan belakang. Aksen overall

seolah mengenakan dua lapis busana. Material cotton

sangat nyaman untuk beraktifitas. Desainya yang

modern cocok untuk mereka yang muda dan bergaya

muda.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Midi Dress

Kode Produk WD.8591

Harga Rp. 449.000,-

Bahan Cotton

Warna Navy

RINCIAN PRODUK

Midi dress adalah pilihan terbaik bagi mereka yang

tidak percaya diri mengenakan maxi dress. Desain clean

di bagian badan, cutting ruffles dan aksen kontras pita

serut di bagian lengan serta pemilihan warna navy dan

material cotton yang nyaman merupakan harmoni yang

cantik dan chic untuk melengkapi kegiatan yang

menyenangkan.

ALSAVA DRESS

Size S – M – L – XL 





ELVARETA DRESS

Kategori Midi dress

Kode Produk WD.8590

Harga Rp. 399.000,-

Bahan Cotton

Warna Green Lime

RINCIAN PRODUK

A – line midi dress, dengan detail cutting lengan

raglan, dan bukaan zipper belakang. Pemilihan warna

lime yang tak biasa menjadi aksen tersendiri. Kerut

di bagian leher depan menjadi harmoni desain untuk

total look yang modern.

Size S – M – L – XL 





CABITA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8468

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Polytwill

Warna Black

RINCIAN PRODUK

Outer dengan material polytwill ini memiliki detail

tali dan detail kerah rebah seperti blazer. Outer ini

cocok dipadupadankan dengan busana lain seperti

kemeja, tunic pendek dan celana yang sedikit booth

cut atau lebar seperti kulot.

Size XS – S – M – L – XL 





GIRI OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8507

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Rami Look

Warna Grey

RINCIAN PRODUK

Outer pendek dengan detail bukaan tali depan. Kerah

rever dan variasi zipper di bagian lingkar lengan, bisa

dibuka sebagian atau dibuka full hingga bagian lengan

terlepas dan menghasilkan look yang berbeda berupa

vest.

Size XS – S – M – L – XL 





GWEN OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8518

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Rami Look + Organza

Warna Grey

RINCIAN PRODUK

Simply outer yang mengedepankan perpaduan

material antara rami look yang solid bertekstur

dengan organza yang tipis seperti fiberglass.

Siluet body clean dan tegas, dipadukan dengan

detail frill yang girly menghasilkan harmoni desain

yang fresh and chic.

Size XS – S – M – L – XL 





HAFIKA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8519

Harga Rp. 399.000,-

Bahan Chambray Denim

Warna Navy

RINCIAN PRODUK

Outer denim look yang edgy. Detail zipper di

kerung lengan bisa di buka sebagian atau di buka

full hingga bagian lengan terlepas dan

menghasilkan look yang berbeda berupa long vest.

Size XS – S – M – L – XL 





LOVATA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8472

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Polytwill

Warna Black

RINCIAN PRODUK

Outer dengan material polytwill ini memiliki detail

printing di bagian lengan. Cutting lengan diberi

sentuhan kerut di tangan sehingga outer terlihat

lebih stylish. Outer ini sangat ringan, sehingga

tidak mudah panas dan cocok di padupadankan

dengan tunic.

Size XS – S – M – L – XL 





RAUFA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8411

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Rami Look

Warna Dusty Pink

RINCIAN PRODUK

Outer dengan material rami look ini memiliki detail

kancing di bagian depan, bahan rami menjadikan

kesan style yang fancy dan chic. Cocok dipadu

padankan dengan kemeja atau tunic dengan

bawahan celana skinny, cullote ataupun dress.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8457

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Denim Look

Warna Navy

SHALOM JACKET

Jaket dengan material denim look ini memiliki
detail saku fungsi di bagian samping, zipper untuk
bukaan depan, dan karet di bagian tangan serta
bawah jaket. Jaket berbahan denim look ini mudah
di padupadankan dengan busana lain seperti
kemeja atau tunic dan bawahan celana skinny.

RINCIAN PRODUK

Size XS – S – M – L – XL 





CARAKA DRESS

Kategori Dress

Kode Produk WD.8583

Harga Rp. 499.000,-

Bahan Pique Knitt + Cotton

Warna Grey

RINCIAN PRODUK

Maxi dress dengan material pique knitt yang nyaman

dipakai sehari-hari, padanan cotton stripe membuat

desainya yang simple lebih terlihat dinamis. Terdapat

detail tassel warna senada di bagian bahu dan

padanan organza dengan warna eye catchy.

Size S – M – L – XL 





ARYASATYA DRESS

Kategori Dress

Kode Produk WD.8592

Harga Rp. 449.000,-

Bahan Polyfancy

Warna Yellow

RINCIAN PRODUK

Midi dress dengan material utama polyfancy ini

memiliki siluet A-Line dan total look yang simple.

Pemilihan warna sunflower yang trendy dan

eyecatchy. Pleats di ujung lengan pun menjadi aksen

yang kontras. Bisa digunakan untuk aktifitas

sehari-hari.

Size S – M – L – XL 





MATESHA BLOUSE

Kategori Tunic

Kode Produk WG.8759

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Cotton + Organza

Warna Light Blue

RINCIAN PRODUK

Tunik dengan material cotton stretch ini nyaman

digunakan untuk aktifitas indoor seperti kuliah

atau ngantor. Padanan organzanya menjadi aksen

yang simple dapat di mix dengan outerwear untuk

mendapatkan office look yang lebih fashionable.

Size XS – S – M – L – XL 





SHALITTA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8521

Harga Rp. 399.000,-

Bahan Suede + Lace

Warna Black

RINCIAN PRODUK

Material suede yang edgy dipadukan dengan lace

dandetail zipper dusty pink yang cantik bisa jadi

pilihan untuk melengkapi gaya feminine and chic.

Zipper bagian lengan bisa dibuka, lengan bagian

bawahnya bisa dilepas hingga didapat pilihan gaya

lainya kembali ke edgy.

Size XS – S – M – L – XL 





ALINA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8520

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Cotton Slub + Organza

Warna White

RINCIAN PRODUK

Simply outer dengan material organza dan cotton

slub ini merupakan outerwear yang akan

melengkapi basic item menjadi total look yang lebih

fashion. Dapat digunakan untuk hangout ataupun

formal activity.

Size XS – S – M – L – XL 





DIORAMA OUTER

Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8522

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Cotton Slub

Warna Grey

RINCIAN PRODUK

Material cotton slub yang nyaman, aksen tali

pinggang yang bisa dilepas pakai serta pemilihan

warna nocturnal bisa dipadupadankan dengan item

apapun. Tampilan office look yang fashionable juga

bisa didapat jika di mix blouse/tunic dan pant.

Size XS – S – M – L – XL 





ARARYA TUNIC

Kategori Tunic

Kode Produk WG.8756

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Cotton Slub + Chiffon pleats

Warna White

RINCIAN PRODUK

Monochrome hitam putih adalah pilihan warna basic

paling aman diaplikasikan pada item busana

apapun dan untuk kemanapun termasuk tunic ini.

Pleats di bagian belakang tunik dan ujung lengan,

serta aksen tassel kontras di bahu merupakan detail

yang menjadikan tunic ini tidak monoton.

Size XS – S – M – L – XL 





ARSA PANT

Kategori Pant (Bottom)

Kode Produk WP.8385

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Suede

Warna Black

RINCIAN PRODUK

Special pant bermaterial suede memiliki zipper

panjang di bagian depan dan belakang. Selain

sebagai aksen juga berfungsi untuk fitur pilihan

tampilan yang lain. Jika zipper dibuat tertutup

maka berubah tampilanya menjadi skirt, jika zipper

dibuka akan menjadi pant. Style kan item ini sesuai

keinginan anda.

Size S – M – L – XL 





SCALOPE SCARF

Kategori Scarf

Kode Produk B2.8788

Harga Rp. 129.000,-

Ukuran 110x110 cm

Bahan Polyspun

Warna 25 colorways

Scarf berbahan polyspun ini sangat lembut,

mudah diatur, dan membentuk ketika dipakai.

Bingkai kerudung diberi variasi lasercut yang

membentuk scalope, lalu tambahan fatin

signature pada sudut tertentu membuat scarf

ini tidak hanya simpel tapi berkarakter.

RINCIAN PRODUK





WAVE SCARF

Kategori Scarf

Kode Produk B2.8790

Harga Rp. 129.000,-

Ukuran 110x110 cm

Bahan Polyspun

Warna 25 colorways

Scarf berbahan polyspun ini sangat lembut,

mudah diatur, dan membentuk ketika dipakai.

Bingkai kerudung diberi variasi lasercut yang

membentuk wave, lalu tambahan fatin

signature pada sudut tertentu membuat scarf

ini tidak hanya simpel tapi berkarakter.

RINCIAN PRODUK





ZIG ZAG SCARF

Kategori Scarf

Kode Produk B2.8791

Harga Rp. 129.000,-

Ukuran 110x110 cm

Bahan Polyspun

Warna 25 colorways

Scarf berbahan polyspun ini sangat lembut,

mudah diatur, dan membentuk ketika dipakai.

Bingkai kerudung diberi variasi lasercut yang

membentuk zig zag, lalu tambahan fatin

signature pada sudut tertentu membuat scarf

ini tidak hanya simpel tapi berkarakter.

RINCIAN PRODUK




