
 

 

Momentos da vida – casamento 

 
 

 

Feita a promessa de amor eterno (esperando que ele dure mais de três anos), consumida a noite de 

núpcias, há apenas 3 horas, aguardando o voo para a lua de mel...A corrida contra o relógio começa! E 

QUE relógio! Para acompanhar os dias que sucederão o mais belo da nossa vida - um Promesse de aço, 

dotado de um mostrador em vidro safira e associando maravilhosamente a sua caixa redonda como o 

amor, a um aro oval, assinatura desta coleção icônica. Outra paixão relojoeira, um Clifton com pontes 

de acabamento perolado, ponteiros de aço azulado, e para terminar um mostrador prateado com 

acabamento sol. Sol em busca do qual partem nossos recém-casados.    

 

#Honeymoon  

#Celebratemoments  

#Promesse   

#Clifton  

 

A festa passou, mas a celebração continua…  

Em nossa mente, as emoções do grande dia estão ainda bem vivas. O rímel escorre no rosto com as 

lágrimas de alegria, e uma mancha de batom no colarinho é testemunha do beijo da noiva.  As provas 

desta noite louca estão por toda a parte - coroa de flores já um pouco murchas, gravata-borboleta 

desfeita, sapatos deslaçados.  

 

#Beauty 

#Luxury  

#Clifton 

#Promesse  

 

7:00 – O salão de festas parece um campo de batalha animado!    

Pirâmide de bolinhos vacilante, cacos de vidro junto aos pés do esposo e sobras do bufê pelos quatro 

cantos da sala.  

8:00 -  A noiva, agora esposa, chega e olha para seu pulso.O tempo passou tão rápido, seus pés estão 

inchados, mas seu coração ligeiro...Recordação dessa noite inesquecível.  

 

#Cinderella 

#Modern   

#Fairytale 

#Lifeisaboutmoments  

 

Com um lindo vestido primaveril, o rosto corado, um Promesse em seu pulso. Do seu lado o esposo 

ostenta um Clifton com pulseira de couro de jacaré, exemplo de virilidade, prontos a partir.  

Uma pausa para um café com seus familiares e amigos íntimos, e mais alguns abraços de parabéns. 

10:00 - Aeroporto, o casal verifica as horas, se enlaçam imaginando todos os momentos maravilhosos 

que ainda irão celebrar! Que a festa comece!    
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