


Umayal Collection  
A beleza da Natureza está evidente em toda a parte. Se nós escolhermos olhar, acharemos 
inspiração das coisas mais simples nas florestas e nos mares. Um galho de árvore carregado com 
grãos brilhantes, corais coloridos do azul profundo dos oceanos, a mudança das estações – tudo 
isto e muito mais tem provado ser a inspiração para milhares de artistas e designers através de 
milênios.

Enamorada das belezas naturais que ela viu durante suas viagens ao redor do mundo, Datin Umayal 
Eswaran. Inspirou-se para reunir uma coleção que refletisse a natureza em todo seu esplendor. 

“Nós muitas vezes tomamos a beleza da natureza como uma certeza. O brilho de uma lâmina da 
relva, o toque macio e aveludado de uma pétala de rosa e a silhueta delicada dos corais do mar são 
exemplos da criatividade que a natureza exibe. O maior tributo que podemos prestar a ela é tentar 
igualar sua ingenuidade. AUmayal Collection é o nosso poema para a natureza”, diz Datin Umayal.

“Combinando minha paixão por nossa herança natural com meus agradecimentos pelas coisas 
boas da vida, esta coleção é desenhada para ser simples, porém elegante e irá acrescentar um 
toque de distinção ao senso de estilo do usuário. Sei que ela irá conectar com os corações e 
almas das mulheres exigentes ao redor do mundo”.

Inspirada pela beleza rústica dos galhos de árvores e pelos complexos designs entrelaçados dos 
corais do mar, as peças da Umayal Collection são artisticamente fabricadas em prata e ornamen-
tadas com delicadas pedras preciosas. Cada peça é feita à mão com o maior cuidado por hábeis 
artesãos, garantindo sua exclusividade e qualidade. Criada para refletir o melhor da natureza, 
aUmayal Collection irá atrair a atenção dos apaixonados pela natureza.

Como membro executivo da RYTHM Foundation, Datin Umayal segue a filosofia fundamental 
da Fundação – RYTHM, um acrônimo do preceito ‘Raise Yourself To Help Mankind’ (Levante-
se para ajudar a humanidade), baseado na idéia de ser a mudança que deseja ver no mundo. Uma 
parte das receitas da venda da Umayal Collection será doada para a RYTHM Foundation, para 
uso nos seus trabalhos filantrópicos ao redor do mundo, ajudando àqueles que mais precisam.

 

Sobre a RYTHM Foundation
 

A RYTHM Foundation foi criada para refletir os fundamentos sobre os quais o QI Group se 
ergue desde 1998. A missão da RYTHM Foundation é construir oportunidades e cuidados para 
os necessitados. Ela visa criar condições decentes de vida e proteger o meio ambiente para 
facilitar a sustentabilidade. Ela também luta para garantir que nossas crianças – o símbolo do 
nosso futuro – sejam salvas e apoiadas, agora e no futuro. A RYTHM Foundation é o coração 
corporativo do QI Group, mantendo viva a consciência social dos empregados e servindo como 
uma lembrança constante dos objetivos fundamentais da Empresa.

Para saber mais sobre a RYTHM Foundation, visite www.rythmfoundation.org.



Ice Queen Set  
O esplendor cintilante das árvores carregadas de 
neve é a inspiração para o Ice Queen Set. A beleza 
delicada dos galhos fortes e cristalinos foi capturada 
em prata polida e acentuada com estonteantes pérolas 
de água doce que criam um ponto de atração perfeito 
em cada peça. Evoque a beleza de um dia de inverno 
com a magnificência glacial deslumbrante do pingente 
e brincos que formam um conjunto sem igual. 

Pingente Prata 925/-, Pérolas de água doce, 11,2g; corrente em prata 925/- corrente

Brincos: Prata 925/-, Pérolas de água doce, 6,8g

Inspiração: Inverno

Existem aqueles que acreditam que o inverno é a estação de 
renovação - um tempo em que a terra adormece e cura a si 
mesma. E muito embora a terra esteja tomada pelo frio, ainda 
há uma beleza atemporal a ser contemplada: na cintilante neve 
fresca sob a luz do sol, no brilho dos pingentes de gelo que se 
formam na ponta de um galho, ou nas delicados rastros sobre 
a paisagem de criaturas nascidas para celebrar num inverno de 
maravilhas.



Nautilus Set  
A beleza transcendente da concha do nautilus está refletida no design 

do Nautilus Set, compensado pelo verde sublime do peridoto. As 
texturas contrastantes do peridoto polido e bruto combinam para dar 

às peças uma profundidade esfuziante,mas sem perder a elegância. 
O conjunto oferece versatilidade através de um espetacular pingente 

que pode ser usado como um broche; ambas as opções combinam 
perfeitamente com um par de brincos que dão um look igualmente 

estonteante se usados sozinhos. 

Pingente: Prata 925/-, peridotos facetados e brutos, 8,0g;
 corrente de tecido preto como cortesia.

Brincos: Prata 925/-, peridotos brutos, 7,6g

Inspiração: Nautilus shell

Desde os remotos tempos da Grécia Antiga, a concha em 
câmaras do Nautilus tem sido um símbolo de perfeição. 
Sua perfeita geometria em espiral e brilho perolado tem 

conquistado artistas e designers através dos tempos, 
inspirando-os a reproduzir com surpreendente semelhança 

este cefalópode quase mítico. 



Rowan Set   
O Rowan Set é inspirado no apelo místico da 

tramazeira. Manufaturado em prata de lei, o conjunto 
é formado de um pingente, anel e um par de brincos. 

Cada peça é estilizada para parecer um galho em pra-
ta, orando com um rubi oval e uma granada facetada, 

enquanto o pingente também possui uma pérola de 
água doce. Tendo uma cobertura antioxidação para 
preservar sua delicada beleza, este conjunto possui 

uma elegância nobre digna de uma princesa.

Pingente: Prata 925/-, rubi, granada,
 pérola de água doce, 13.17 g; prata 925/- corrente 

Anel: Prata 925/- rubi, granada, 9.55 g

Brincos: Prata 925/- rubi, granada, 7,26 g

Inspiração: Tramazeira

Considerada a mãe de todas as árvores e plantas, a graciosa 
tramazeira representa força e proteção; os antigos druidas valor-
izavam sua madeira resistente e os ramos e os frutos vermelhos 

brilhantes eram trançados em colares e usados como amuletos 
de proteção em tempos remotos. 



Sylvan Set  
O Sylvan Set personifica um amor pela floresta 
com seus caprichosos laços e trançados que lem-
bram os caramanchões se enroscando para baixo. 
Este conjunto de duas peças que consiste de um 
pingente e brincos, é engenhosamente trabalhado 
em prata para dar às peças uma aparência de vindi-
ma. Para realçar as peças existem gemas de topázio 
azul e apatita bruta com sua cor luminosa refletindo 
os céus de azul claro. A graça refinada deste con-
junto pode complementar uma variedade de trajes e 
estados de espírito. 

Pingente: Prata 925/- topázio azul, apatita bruta, 
12.68 g; prata 925/- corrente 

Brincos: Prata 925/- azul topázio, apatita bruta, 11,62 g 

Inspiração: Sylvans

Na mitologia, os Sylvans eram os guardiões espirituais da floresta, 
vigiando as matas e protegendo-as com suas vidas. Alguns até 
faziam suas casas dentro das árvores que haviam jurado proteger. 
Seu amor por todas as criaturas vivas, bem como pelas plantas e 
árvores ao seu redor, ajudou a manter as florestas seguras.  



Misty Pendant  
 

O Misty Pendant combina a elegância dos leques de corais 
com a mística do quartzo esfumaçado, produzindo uma 

cativante peça que irá atrair os olhares dos observadores. O 
ponto alto deste pingente é uma gema facetada em forma de 

pêra, cujos tons tênues evocam imagens da névoa matinal 
encobrindo a floresta. Sua versatilidade permite usá-lo como 

um pingente à noite e como um broche durante o dia.

Prata 925/-, quartzo esfumaçado 9,69 g;
 corrente de cortesia em tecido preto

Inspiração: Névoa

A névoa é um fenômeno que ocorre naturalmente de pequenos 
pingos d´agua que ficam suspensos no ar. Em algumas lendas, a 
névoa podia ser manipulada e usada pelos druidas como um véu 
protetor, permitindo que eles se escondessem dos seus inimigos. 

A névoa também era considerada por algumas pessoas como 
um portal para o mundo dos sonhos e das visões.



Sea-star Ea rrings  
Os Sea-star Earrings são uma confecção 

perfeita de refinamento e sofisticação. Prata de 
alta qualidade foi temperada e formatada num 

coral de leque, as linhas fluentes um testamen-
to a sua fina obra artesanal. A peça central é 

uma pérola artesanal, sua beleza confirmando 
o status da pérola como estrela do mar. 

Prata 925/- pérolas cultivadas, 13.15 g

Inspiração: Pearl

Inspiração: A “estrela do mar” é uma de-
scrição precisa da pérola. Para os antigos, 

as pérolas eram um símbolo da lua e tinham 
poderes mágicos. Reverenciada em muitas 
culturas, ela é considerada um símbolo de 

pureza, amor e perfeição.



Gemas em Destaque

Granada
Apatita

Quartzo Esfumaçado
Rubi

Topázio Azul 
Peridoto

Pérola



Umayal Collection
C e l e b r a t i n g  N a t u r e

Granada

A granada é considerada como uma pedra revitalizante com 
poderosos efeitos de regeneração. Acredita-se que é capaz de 
inspirar auto-confiança, devoção e amor.

Apatita

Acredita-se que a pedra apatita é capaz de aliviar o nervosismo, e 
ao mesmo tempo, incentivar níveis mais elevados de criatividade. 
Graças aos seus poderes calmantes, a pedra também pode ser usada 
como um auxiliar da meditação.

Quartzo Esfumaçado

O quartzo esfumaçado é utilizado para aliviar o estresse, 
preocupações e outros pensamentos negativos, permitindo ao 
usuário deixar para trás os desapontamentos e medos.

Rubi

Possuindo a cor da paixão, o rubi é uma boa fonte de energia e 
vigor, acreditando-se capaz de promover a clara visualização de 
sonhos, enquanto ajuda na coragem e entusiasmo pela vida. 

Topázio Azul 

Acredita-se que o suavizante topázio azul ajuda o usuário a 
concentrar numa perspectiva mais positiva da vida. Diz-se 
também que esta pedra traz sabedoria. 

Peridoto

Frequentemente citado como a pedra preciosa favorida de 
Cleópatra, o peridoto é o símbolo do sucesso e dignidade. 
Acredita-se que esta pedra verde traga sorte, sucesso e felicidade 
para quem a usa, além de ajudar também a realizar seus sonhos.

Pérola

A pérola luminosa é considerada como uma pedra de proteção. 
Considerada como um símbolo de amor, pureza e integridade. 
Também se acredita inspirar a serenidade e boa fortuna.



QNET INDEPENDENT REPRESENTATIVE

Name

IR Number

Phone

Email

QNet Ltd
47/F Bank of China Tower
1 Garden Road
Central, Hong Kong
Tel:     +852 2263 9000
Fax:    +852 2802 0981
Email: network.support@qnet.net

24/7 NSG Multilingual Contact Centre
+603 7949 8288

www.qnet.net or www.umayalcollection.com

Copyright © QNet Ltd / 2011. All rights reserved.

Copyrights and/or other intellectual property rights on all designs, graphics, 
logos, images, photos, texts, trade names, trademarks, etc., in this publication 
are reserved. The reproduction, transmission, or modification of any part of the 
contents of this publication is strictly prohibited.

English Edition
(9929003416)


