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PRODUCT KNOWLEDGE
ZOYA REGULER



Kategori Tunic

Kode Produk WG.8537

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Polytextured

Warna Grey

Rincian Produk

QUITA TUNIC

Tunic dengan material polytextured ini memiliki detail list renda dan
kombinasi bahan square di bagian kerah dan manset tangan. Membuat
penampilan pengguna semakin chic dan stylish.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8566

Harga Rp. 199.000,-

Bahan Knitting  

Warna White

Rincian Produk

AVA TUNIC

T-shirt dengan bahan knitting ini memiliki detail sablon, bahan ini sangat
nyaman digunakan untuk aktivitas sehari hari. Selain membuat pengguna
tampil stylish, t-shirt ini juga memberikan kesan sporty untuk penggunanya.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8575

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Knitting  

Warna Black

Rincian Produk

TRINITA TUNIC

Tunic dengan material knitting ini sangat cocok untuk aktivitas sehari-hari,
bahannya memiliki tekstur yang lembut dan stretch. Menjadikan tampilan
pengguna lebih sporty dan chic.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8499

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Denim Look

Warna Light Blue

Rincian Produk

ARIELLA OUTER

Outer dengan material denim look ini memiliki detailing tali pita di bagian
pinggang, membuat pengguna lebih ramping karena efek tali di bagian pinggang.
Selain nyaman dan membuat tampilan lebih percaya diri, outer dengan bahan
denim look membuat pengguna tidak akan mudah merasakan panas meskipun
dipadupadankan dengan busana lain. Contohnya, kemeja atau tunic dengan
bawahan celana skinny atau kulot.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8656

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Woolycrepe

Warna Brown

Rincian Produk

DAVINA TUNIC

Tunic basic dengan material woolycrepe ini memiliki detail kancing fungsi
di bagian bawah sisi kanan dan kiri busana. Tunic basic ini sangat cocok
digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8655

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Woolycrepe

Warna Yellow

Rincian Produk

JENARA TUNIC

Tunic basic dengan bahan woolycrepe ini memiliki detail cutting asimetris,
yaitu bagian belakang lebih panjang dari bagian depan. Membuat pengguna
lebih percaya diri karena membantu menutup bokong yang sedikit besar,
bahannya yang ringan membuat pengguna menjadi semakin nyaman dan
percaya diri.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8727

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Cotton

Warna White

Rincian Produk

ZORA TUNIC

Tunic dengan material woolycrepe ini memiliki detail cutting
bagian bawah yang sedikit bulat, dengan kancing bukaan depan.
Tunic basic ini sangat cocok digunakan untuk sehari-hari,
padukan tunic dengan celana kulot dan hijab bermotif agar
tampilan lebih sempurna dan chic.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8700

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Mosscrepe

Warna Grey

Rincian Produk

AYUDIA TUNIC

Tunic basic dengan material mosscrepe ini memiliki detail bordir. Cutting
pinggang dan siluet A line menjadikan pengguna terlihat feminine.
Padupadankan tunic dengan celana dan hijab bermotif yang senada dengan
warna tunic. Cocok digunakan untuk kegiatan sehari-hari.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8699

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Mosscrepe

Warna Navy

Rincian Produk

AQILA TUNIC

Tunic dengan material mosscrepe ini memiliki detail patch di bagian dada
dan tali pita di bagian lengan sebagai pemanis penampilan. Gunakan hijab
bermotif agar membuat tampilan lebih maksimal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8480

Harga Rp. 399.000,-

Bahan Polyfancy (Glorin)

Warna Black

Rincian Produk

FARANISA OUTER

Outer dengan material glorin ini memiliki detail kombinasi bahan sequin
dicutting bagian tangan. Bahan ini memiliki tekstur yang lembut dan tidak
panas sehingga sangat cocok dipadupadankan dengan inner kemeja atau
dress. Sangat cocok digunakan untuk acara formal seperti undangan atau
acara-acara festive lainnya.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8498

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Linen Look 

Warna Grey

Rincian Produk

SENA OUTER

Outer dengan material linen look ini memiliki detail unfinished. Cabut
serat dari bahan memberikan serat-serat halus di setiap bagian kerah
dan tangan. Padukan outer dengan busana lain seperti kemeja dan celana
kulot, gunakan hijab bermotif agar tampilan semakin chic.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8479

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Mosscrepe

Warna Brown

Rincian Produk

DANITA OUTER

Outer dengan material mosscrepe ini memiliki detail material yang ringan
dan lembut. Cuttingan layering membuat tampilan lebih stylish. Cocok
dipadukan dengan beberapa busana seperti kemeja, celana kulot dan hijab
bermotif.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Menswear

Kode Produk C6.8187

Harga Rp. 389.000,-

Bahan Cotton Dobby

Warna Blue

Rincian Produk

RAUDI SHIRT

Kemeja dengan material dobby ini memiliki serat dan tekstur yang lembut.
Sangat nyaman digunakan, kemeja ini memiliki detail lengan panjang dan
motif border di ujung tangan. Sangat cocok digunakan untuk beribadah,
acara formal seperti undangan atau kegiatan lain yang ingin tampil sedikit
lebih formal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Dress

Kode Produk WD.8577

Harga Rp. 699.000,-

Bahan Chiffon

Warna Fuschia

Rincian Produk

LUVENA DRESS

Dress dengan material chiffon ini memiliki detail cutting layer yang
asimetris. Layer diaplikasi dengan laser cut, membuat style fancy dan
elegant. Cocok digunakan untuk acara formal malam dan siang. Padukan
dengan hijab bermotif yang senada.

Size S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8506

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Woolycrepe + Lasercut

Warna White

Rincian Produk

GIYA OUTER

Outer dengan material woolycrepe ini memiliki detail kombinasi bahan
lasercut dibagian lengan dan saku. Long outer sangat cocok di padankan
dengan jenis busana lain seperti dress atau atasan kemeja/blouse dan
bawahan celana. Warna putih yang bersih sangat cantik dipadankan dengan
hijab bermotif yang bernuansa pink agar tampilan semakin segar.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8505

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Linen Look + Chiffon Pleats

Warna Black 

Rincian Produk

NARREL OUTER

Outer dengan material linen look yang dikombinasi chiffon
pleats ini memiliki detail aplikasi renda. Outer ini cocok di
padankan dengan tunic atau dress, diperuntukkan untuk acara
formal. Lengkapi penampilan dengan hijab bermotif agar
maksimal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8455

Harga Rp. 399.000,-

Bahan Cotton Drill

Warna Blue 

Rincian Produk

ZANA OUTER

Outer dengan material cotton drill ini memiliki detail laser cut di layer
bagian pinggang. Outer dengan cutting basic ini, terlihat fancy dengan motif
laser cut yang diterapkan. Padankan outer dengan tunic atau kemeja dan
bawahan celana skinny bernuansa pastel. Maksimalkan penampilan dengan
hijab bermotif yang senada.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8473

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Linen Look

Warna Turkish

Rincian Produk

GIANINA OUTER

Outer dengan material linen look memiliki detail zipper di bagian
pinggang.Tekstur bahan tidak panas sehingga cocok digunakan untuk outfit
ke kantor dan sehari-hari. Padankan outer dengan inner tunic dan kulot
juga hijab bermotif agar penampilan semakin cantik dan maksimal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Outerwear

Kode Produk WJ.8510

Harga Rp. 399.000,-

Bahan Polyfancy (Glorin) + Lace

Warna White

Rincian Produk

NAVISA OUTER

Outer dengan material glorin (polyester) dikombinasi dengan bahan lace.
Siluet bat wing pada outer sangat nyaman digunakan karena pengguna
akan merasa bebas bergerak dengan outer berbahan lembut dan pola
siluet yang bat wing. Padukan outer dengan kemeja dan bawahn kulot
senada berwarna putih, sempurnakan penampilan dengan hijab bermotif.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8738

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Cotton + Lace

Warna Navy

Rincian Produk

AUDY BLOUSE

Tunic dengan material cotton memiliki detail puff di berbahan lace di
bagian lengan. Tunic ini sangat cocok digunakan untuk sehari-hari. Padu
padankan tunic dengan celana dan hijab bermotif, sehingga menjadikan
penampilan pengguna semakin sempurna.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8722

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Polycotton

Warna White

Rincian Produk

AUDITY TUNIC

Tunic dengan material polycotton ini dikombinasi dengan material lace di
bagian bahu. Bahan polycotton yang lembut dan tidak panas, memberikan
kenyamanan bila di pakai. Dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tapi
dapat juga digunakan sebagai busana formal seperti undangan dan acara
lainnya.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8718

Harga Rp. 259.000,-

Bahan Mosscrepe

Warna Maroon

Rincian Produk

ESHAL TUNIC

Tunic basic dengan material mosscrepe ini memiliki detail patch di satu sisi
bagian dada yang mempercantik penampilan anda. Bahan material yang
dingin mejadikan tunic ini cocok digunakan sehari-hari dan nyaman bagi
penggunanya.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8721

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Polycotton

Warna White

Rincian Produk

FARASYA TUNIC

Tunik dengan material polycotton ini memiliki detail renda di bagian
bawah tunic. Memberikan kesan feminine dan cantik, padankan tunic putih
dengan celana bernuansa pastel dan hijab bermotif agar penampilan
menjadi semakin maksimal. Tunic sangat nyaman digunakan untuk kegiatan
sehari-hari.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8736

Harga Rp. 329.000,-

Bahan Synthetic fiber

Warna Blue

Rincian Produk

LAZURA TUNIC

Tunic ini menggunakan material synthetic fiber yang dikombinasi dengan
lace. Cutting layer memberikan efek flowy pada kain dan juga kerut bagian
lengan memberikan kesan yang feminine dan manis. Tunic ini cocok
digunakan sehari-hari, tapi dapat juga digunakan untuk acara formal
seperti undangan. Material yang lembut membuat tunic sangat nyaman
dipakai.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8729

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Cotton + Laser cut

Warna Green lime 

Rincian Produk

TRAVA TUNIC

Tunic berwarna lime ini menggunakan material cotton yang dikombinasi
dengan sedikit bahan laser cut. Cuting bagian tangan yang sedikit klok dan
tali menjadikan tampilan yang manis dan feminine. Padukan tunic dengan
celana putih dan hijab motif agar penampilan lebih sempurna.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8649

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Cotton + Laser cut

Warna Grey 

Rincian Produk

SHIZA TUNIC

Tunik dengan material cotton ini di kombinasi dengan material cotton
laser cut. Tunik basic ini cocok digunakan untuk daily wear karena
menggunakan material bahan yang lembut dan tidak panas. Padukan tunic
dengan celana dan hijab bermotif agar penampilan maksimal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8734

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Cotton + Laser cut

Warna Fuschia

Rincian Produk

SHIZA TUNIC 2

Tunik dengan material cotton ini di kombinasi dengan material cotton
laser cut. Tunik basic ini cocok digunakan untuk daily wear karena
menggunakan material bahan yang lembut dan tidak panas. Padukan tunic
dengan celana dan hijab bermotif agar penampilan maksimal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Tunic

Kode Produk WG.8762

Harga Rp. 359.000,-

Bahan Polyfancy (Glorin) + Lace

Warna Off White

Rincian Produk

MAMIA SHIRT

Tunic dengan material glorin dikombinasi dengan material lace ini
diaplikasi dengan renda. Kombinasi putih membuat tampilan tunik lebih
fancy dan anggun. Padankan tunic dengan kulot putih dan hijab berwarna
abu agar penampilan semakin maksimal.

Size XS – S – M – L – XL 





Kategori Pant (Bottom)

Kode Produk WP.8327

Harga Rp. 299.000,-

Bahan Polycotton

Warna Navy (Print) 

Rincian Produk

JOCACIA PANT

Basic pants dengan material polycotton full printing ini memiliki detail
sleting bukaan depan dan juga saku samping. Sangat cocok untuk di
gunakan sehari-hari, material bahan sangat lembut dan ringan sehingga
sangat nyaman digunakan.

Size S – M – L – XL 




