




Bernhard H. Mayer® didirikan lebih dari seabad yang lalu dan telah dibangun di atas 
prinsip-prinsip keunggulan dalam desain dan standar mutu.

Didirikan pada tahun 1871 di Pforzheim, Kota Emas Jerman, Bernhard H. Mayer® 

tumbuh stabil dalam indutri kemewahan dan telah menyediakan produk-produk 
premium yang merupakan perwujudan lebih dari seratus tahun pengetahuan dan 
pengalaman dalam kerajinan dan pembuatan logam mulia. 

Terinspirasi dari visi untuk memperkaya nilai abadi logam mulia dan batu permata 
serta menciptakan perhiasan dan jam tangan bermutu bagi konsumen yang 
cerdas, kami berkomitmen untuk mempersembahkan beragam produk eksklusif 
yang dibuat dengan keterampilan dan gairah yang luar biasa dari para perancang 
dan pengrajin kami yang terspesialisasi. 

Keunggulan Produksi

Jam tangan dan perhiasan eksklusif yang dirancang oleh Bernhard H. Mayer® 
menonjolkan standar tertinggi dalam mutu produk dan keterampilan. 

Tradisi yang mapan tercermin dalam kreasi, desain dan produksi seluruh produk 
Bernhard H. Mayer®. Jam tangan yang berkilau diproduksi menurut standar dan 
tradisi pembuatan jam dari Swiss, sementara permata dan logam mulia dipilih dan 
diwujudkan dalam bentuk perhiasan atas panduan yang ditetapkan oleh institusi 
perhiasan terkemuka. 

Keaslian mutu produk-produk Bernhard H. Mayer® merupakan bagian dari 
komitmen tiada henti terhadap keunggulan produk.



JAM TANGAN BERNHARD H. MAYER®

Apa yang dimulai lebih dari seabad yang lalu terus meraih 
sukses hingga dasawarsa mendatang. Bernhard H. Mayer® 
menawarkan serangkaian jam tangan pilihan yang dirancang 
untuk memenuhi selera pribadi para pemakainya. Seluruh 
jam tangan Bernhard H. Mayer® dibuat di Swiss menurut 
standar mutu dan jaminan Swiss. Baik desain teknis maupun 
estetis dijamin oleh keterampilan dan keahlian luar biasa 
yang dimiliki oleh para pembuat jam tangan yang mewujudkan 
suatu tradisi keunggulan.   



La  Ro y a l e  |  Ou r anos  |  D i amond  S t a r l e t t e  |  L ad y  Moonbeam |  S t e l l a

Menghargai keindahan dalam kesederhanaan dan detail 
yang lembut melalui rancangan klasik yang mewujudkan 

keanggunan yang tenang dan terpendam.

K L A S I K



Tampilkan diri Anda sebagai pria yang gaya dan berkelas 
dengan  La Royale, aksesori elok yang melengkapi berbagai 
busana dan membuat penampilan Anda kian memikat. 
Piringan peraknya dihiasi dengan penanda jam keemasan yang 
selaras dengan casing baja anti karat yang indah disepuh emas 
PVD agar lebih tahan lama. Diproduksi dalam jumlah terbatas, 
yaitu 1.999 unit, La Royale tahan air hingga kedalaman 50 meter 
dan menggunakan mekanisme otomatis buatan Swiss. 

Penunjuk tanggal | Casing PVD berlapis emas | Kristal safir 
dengan lapisan anti pantul | Tali kulit hitam embos kulit buaya | 
Mekanisme Swiss Automatic-ETA | Diameter 40 mm

La  Ro y a l e  I  Sebuah  Ke l a s  T e r s e nd i r i

La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella







Mencerminkan kelas dan kerumitan, Ouranos menampilkan 
casing berlapis emas yang selaras dengan kesederhanaan 
dan keanggunan piringan jam tangan dan jarum penunjuknya. 
Sederhana namun bergaya, jam tangan buatan Swiss ini 
merupakan perwujudan klasik dari desain yang abadi.

Penunjuk akhir masa pakai I Casing PVD berlapis emas I 
Kristal safir dengan pelapis antipantul I Tali kulit hitam 
embos kulit buaya I Mekanisme Swiss Quartz -  Ronda I 
Diameter 38 mm

Ou r anos  I  Be r t a h an  d a l am  Ge l ombang  Wak t u

La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella



“Berlian adalah sahabat terbaik wanita.” Ungkapan itu memang 
benar adanya dan tetap demikian sebagaimana puluhan tahun 
yang lalu. Dengan keelokan dan kemewahannya yang spektakuler, 
berlian adalah perhiasan penuh romantisme, nilai yang melekat 
di dalamnya tidak akan sirna dalam hati dan pikiran siapa saja. 
Melambangkan cinta feminin dengan kilauan sejati, jam tangan 
Bernhard H. Mayer® Diamond Starlette menampilkan 75 butir 
berlian yang cemerlang dan memukau pada casing baja anti 
karat yang dipoles halus. Jam tangan yang memukau ini hanya 
diproduksi secara terbatas sebanyak 4.999 unit.

Penunjuk tanggal | Casing baja anti karat poles dengan 0,35 
karat intan potong | Tali kulit asli | Mekanisme Swiss Quartz-ETA | 
Diameter 34 mm

Diamond Star lette I Dambaan untuk Berki lau

La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella



Kesederhanaan berpadu dalam Lady Moonbeam, sebuah jam tangan 
elegan yang sesuai untuk acara khusus dan dikenakan sehari-hari. Tampil 
memukau dengan cabochon biru pada mahkotanya dan piringan jam tangan 
warna perak, jam tangan buatan Swiss ini menjadi keunggulan abadi di 
pergelangan tangan Anda. 

Indikator tanggal | Casing bersepuh emas PVD | Mahkota cabochon biru | 
Piringan jam tangan warna perak | Mekanisme Swiss Quartz - Ronda | 
Diameter 28 mm

Lad y  Moonbeam I  Kesede r h a naan  y a ng  Mem i ka t

La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella



Anggun, ramping, dengan desain minimalis dan terpoles, ketepatan 
mekanisme Swiss, dan menunjukkan gaya serta rasa percaya diri 
yang tak tersangkal; dengan jam tangan Stella, semua keinginan 
Anda terpenuhi. Arloji cantik ini akan menunjukkan diri Anda kepada 
rekan bisnis Anda: wanita bisnis yang intelektual, percaya diri dan 
cerdas. Lapisan anti pantul dari kaca kristal safir dan tampilan tanggal 
memastikan efisiensi Anda sehari-hari. 

Penunjuk tanggal | Baja anti karat | Kristal safir dengan pelapis 
anti pantul | Tali kulit hitam embos kulit buaya | Mekanisme Swiss 
Quartz-Ronda | Diameter 32 mm

Stel la I  Kepercayaan Dir i  Merupakan Aksesor i  Anda

La Royale | Ouranos | Diamond Starlette | Lady Moonbeam | Stella



Ch r onomax  |  Sp i t f i r e  |  Nau t i c u s

Ra i h  k eung gu l a n  dengan  pendamp i n g  heba t 
i n i  y a n g  s esua i  b a g i  k ebu t uhan  sosok 

y an g  d i n am i s  d an  be r j i w a  s po r t i f .

S P O R T I



Penuh tenaga dan kekuatan, kedua sifat utama inilah yang 
dijadikan sebagai nama dari arloji yang gagah ini. Chronomax 
membawa pemakainya ke tingkat kehormatan dan gaya otoritas
yang lebih tinggi. Angka yang bercahaya, kronograf dan tanggal, 
mekanisme Swiss yang terkemuka, serta gaya maskulin yang 
mutakhir menciptakan paduan tak terlupakan untuk menemani 
Anda dalam setiap petualangan Anda. 

Kronograf | Penunjuk tanggal berukuran besar | Kristal safir 
dengan pelapis anti pantul | Baja anti karat | Tali kulit asli | 
Gesper tombol tekan | Mekanisme Swiss Quartz-Ronda | 
Diameter 41 mm

Ch r onomax  I  Menon j o l  d i  K e r umunan

Chronomax | Spitfire | Nauticus



Ekspresikan semangat petualangan Anda dengan jam tangan Bernhard H. 
Mayer® Spitfire; jam tangan modern dan menarik dengan nama yang diambil 
dari pesawat tempur legendaris dalam Perang Dunia II. Pancarkan api 
keberanian dalam jiwa Anda melalui angka-angka bercahaya jingga terang 
yang kontras dengan piringan jam berwarna hitam dengan gambar pesawat 
Spitfire yang bersejarah di atasnya. Casing baja anti karat poles mengemas 
mekanisme buatan Swiss dan jendela tanggal pada arah jam 3 memberikan 
gaya sekaligus fungsi. Jam tangan Spitfire dilengkapi dengan tali kulit berwarna 
akua hitam dengan jahitan berwarna jingga untuk melengkapi aksesori yang 
bergaya ini dan menjadi ungkapan sejati kobaran semangat Anda.

Case belakang baja anti karat metode press-fit dengan ukiran pesawat 
Spitfire | Kristal safir dengan lapisan anti pantul | Tali kulit anti air 
berwarna hitam dengan jahitan jingga | Mekanisme Swiss Quartz-Ronda | 
Diameter 41 mm

Sp i t f i r e  I  J iwa  Pembe r a n i

Chronomax | Spitfire | Nauticus



Melanjutkan semangat memproduksi arloji berkualitas
tinggi, Bernhard H. Mayer® menyajikan Nauticus, 
tambahan terbaru dalam koleksi jam tangan fesyen
dan olahraga. Cocok untuk berpacu di antara 
gelombang laut, Nauticus tahan air sampai dengan
500 meter. Didekorasi dengan 25 bantalan permata
dalam rancangan yang superior, biarkan Nauticus 
mengimbangi gaya hidup Anda dengan keakuratan 
dan gaya.

Penunjuk tanggal | Baja anti karat | Case belakang 
baja anti karat dengan kaca kristal mineral I Kristal 
safir dengan lapisan anti pantul | Mekanisme Swiss 
Automatic-ETA | Diameter 43 mm

Nau t i c u s  I  Menunggang  Ge l ombang

Chronomax | Spitfire | Nauticus



Bag i  p a r a  p r i a  a t a u  wan i t a  y a n g  i n g i n  men ya l a kan  j e j a k 
me r e ka ,  j am  t a n gan  f e s y en  mempe r l i h a t k an  k a r a k t e r 

y a n g  un i k  d an  s e l e r a  p enuh  g a y a .

F E S Y E N

La  Ré t r o g r a de  I I  |  L a  Ré t r o g r a de  I I  Go l d  |  Be l l e z a  Magnum |  L a  V i d a  Ce r am i c  |  Se r enade



Tercipta dengan selera dan individualitas, La Rétrograde II 
memadukan kemewahan dengan presisi penunjuk waktu. Jam 
tangan ini diwujudkan dengan tampilan hitam dan penanda 
angka Arab yang besar untuk angka 4, 8 dan 12. Casing 
baja anti karat yang halus dan dipoles serta kristal safir 
melindungi keakuratan mekanisme berkualitas Swiss. Sebuah 
penunjuk tanggal berukuran besar dan penghitung waktu 60 
detik diposisikan pada pukul 6, sementara fungsi pemutar 
hari menunjukkan hari-hari dalam sepekan. Jam tangan 
menakjubkan ini hanya diproduksi sebanyak 4.999 unit saja.

Pemutar hari | Penunjuk tanggal | Kristal safir berbentuk kubah 
dengan pelapis anti pantul | Ukiran nomor seri | Baja Anti Karat |
Tali kulit embos kulit buaya warna hitam | Penahan tombol 
tekan | Mekanisme Swiss Quartz – Ronda | Dimensi 51 x 42 mm

La Rétrograde II I Bukan Sekedar Pemikat Mata

La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade 



Mempertahankan fitur-fitur pendahulunya, La Rétrograde II 
Gold dipercantik dengan casing PVD berlapis emas, sehingga 
cocok untuk dikenakan dalam suasana yang elegan. Jam 
tangan ini diwujudkan dengan tampilan hitam dan penanda 
jam berangka. Arab yang besar untuk angka 4, 8 dan 12. 
Sebuah penunjuk tanggal berukuran besar dan penghitung 
waktu 60 detik diposisikan pada pukul 6, sementara fungsi 
pemutar hari menunjukkan hari-hari dalam sepekan. Jam 
tangan menakjubkan ini hanya diproduksi sebanyak 1.999 
unit saja.

Pemutar hari | Penunjuk tanggal | Kristal safir berbentuk kubah 
dengan pelapis anti pantul | Ukiran nomor seri | Casing PVD 
berlapis emas | Tali kulit embos kulit buaya warna hitam | 
Penahan tombol tekan | Mekanisme Swiss Quartz – Ronda | 
Dimensi 51 x 42 mm

La Rétrograde II Gold I Secercah Waktu Emas

La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade 



Baik Anda menginginkan tampilan anggun maupun santai saat 
bepergian, Belleza Magnum akan mewujudkannya. Dengan 
tampilan muka berbentuk kotak warna hitam, angka besar, 
penunjuk zona waktu dan tanggal kedua, jam tangan ini 
merupakan pernyataan bahwa pemakainya bukanlah orang 
biasa. Dengan menambahkan keelokan dan gaya pada segala 
tampilan, Belleza Magnum mempermudah Anda melakukan 
apapun yang Anda inginkan. Dengan mekanisme Swiss yang 
dapat diandalkan, kaca kristal safir dengan lapisan anti pantul 
serta tahan air sampai dengan 50 meter, hanya satu hal yang 
tidak dapat dilakukan: tidak mengikuti perasaan Anda.

Penunjuk tanggal | Zona waktu kedua | Baja anti karat | 
Kristal safir dengan pelapis anti pantul | Tali kulit embos kulit 
buaya warna hitam | Gesper tombol tekan| Mekanisme 
Swiss Quartz - Ronda I Dimensi 45 x 36,3 mm

Bel leza Magnum I  Sahabat Anda di Perjalanan

La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade





La Rétrograde II | La Rétrograde II Gold | Belleza Magnum | La Vida Ceramic | Serenade



Arloji yang memancarkan perpaduan antara klasik dan kontemporer, La 
Vida Ceramic merupakan pilihan ideal bagi para fashionista yang ingin 
menambahkan kesenangan pada harinya. Selubung keramik putihnya 
yang unik ditampilkan dengan panel bertahtakan kubik zirkonia berkilau. 
Dengan cakra kedua yang lebih kecil sebagai penunjuk detik yang 
dihiasi dengan lingkaran luar dari induk mutiara, yang menunjukkan 
dengan kontras detail rumit permukaannya, arloji ini memiliki daya 
pikat kecanggihan modern yang unik. Jarum dari perak menampilkan 
detail yang bercahaya putih, sehingga Anda dapat dengan mudah 
melihat waktu.

Dengan satu dari tiga tali pilihan, Anda dimanjakan dengan banyak 
pilihan, masing-masing dapat disesuaikan dengan gaya busana Anda. 
Pertanyaannya adalah; mana yang paling sesuai dengan penampilan 
Anda? Apakah tali kulit asli bermotif kulit buaya warna putih yang klasik 
dan elegan atau tali kulit tahan air warna merah muda fuchsia yang 
ceria dan penuh semangat? Atau mungkin gelang keramik putih yang 
lebih trendi dan keren, yang berkesan cerdas?

Bersiaplah untuk memasuki dunia keelokan gaya feminin dan menawan 
yang abadi.

Cakra kedua yang kecil | kristal Safir dengan pelapis anti pantul | 
penunjuk tanggal | Diameter 41 mm | Swiss Quartz-ETA | 36 zirkonia | Tali 
kulit motif kulit buaya warna putih atau tali kulit tahan air warna merah 
jambu atau gelang keramik

*La Vida Ceramic disertai satu tali pilihan Anda.

La  V i d a  Ce r am i c  I  Pesona  &  K i l a u



Bagaikan bisikan sonata di udara terbuka tengah malam, jam 
tangan Serenade yang dipersembahkan bagi wanita selaras dengan 
kesempurnaan pertunjukan musikal yang mendayu dan merayu. 

Diciptakan oleh para pakar pembuat jam tangan kami, Serenade 
ditampilkan dalam casing baja anti karat berpotongan miring yang 
elok dengan mahkota cabochon. Mekanisme Quartz Swiss yang 
sempurna dan piringan jam tangan warna perak secemerlang mutiara 
dilindungi oleh kaca kristal safir berbentuk kubah dengan pelapis 
anti pantul. Anda akan terpikat dengan wanita yang mengenakan jam 
tangan ini, tersedia dengan tali jam tangan berbahan kulit berwarna 
midnight blue. 

Mahkota Cabochon | Casing belakang ulir | Baja anti karat | Kristal 
safir anti pantul bentuk kubah | Tali jam tangan berbahan kulit asli 
berwarna biru | Mekanisme Swiss Quartz - ETA | Diameter 23 x 31 mm

Se r enade  I  Sebuah  Pe rwu j u d an  E l e g an

La Rétrograde I I  |  La Rétrograde I I  Gold |  Bel leza Magnum  |  La Vida Ceramic |  Serenade



PERH I ASAN  BERNHARD  H .  MAYER ®

Dari model yang klasik hingga gaya kontemporer, Bernhard H. Mayer® 
menawarkan berbagai pilihan perhiasan yang semuanya memiliki penampilan, 
warna dan desain yang mengagumkan. Batu permata dan logam mulia 
dipilih dan dibentuk menjadi perhiasan berdasarkan panduan dari berbagai 
institusi perhiasan terkemuka. 

Setiap potong perhiasan dirancang penuh kasih dan keahlian dan dibuat 
oleh para perajin perhiasan yang terampil.



Right : Golden Key Pendant 
Middle : Hummingbird Diamond Pendant
Left : Cironica Diamond Pendant



Terkadang mahluk terkecil pun memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti burung madu atau hummingbird. 
Melambangkan semangat, energi dan kegemaran bekerja, burung madu diwakili dengan liontin emas 
putih dengan deretan berlian mungil di tepi siluetnya.

Emas putih 18 K, berlian 0,0715 karat, H, SI, 2,19 g; Rantai cuma-cuma bersepuh rodhium

Liontin kunci cantik berbentuk garis luar tiga lingkaran bertumpuk ini elok dan anggun dalam emas kuning 
18 K dan berlian berkilau yang membentuk kunci bergaya antik. Sederhana dan trendi dengan sentuhan 
kemewahan, kenakan liontin menawan ini dengan pesan misteri yang tidak diragukan lagi.

Emas kuning 18 K, berlian 0,015 karat, H, SI, 1,37 g; Rantai cuma-cuma bersepuh emas 

Gaya sederhananya memungkinkan Anda untuk mengenakan liontin emas berbentuk lingkaran ini 
setiap hari. Feminin, elok dan mudah untuk digunakan, liontin ini dibentuk dari emas kuning 18 K dan 
memiliki bentuk cakram terbuka dengan kilau polesan yang indah, dikancing dengan kait dari emas putih 
bertahtakan berlian.

Emas kuning 18 K bersepuh rhodium, berlian 0,045 karat, H, SI, 2,45 g; Rantai cuma-cuma 
bersepuh emas 

Humm ingb i r d  D i amond  Pendan t  I  Kepakan  Kepua san

Go l den  Ke y  Pendan t  I  Kunc i  M i s t e r i

C i r o n i c a  D i amond  Pendan t  I  L i n gka r a n  Keh i d u pan





Pandora’s Pendant merupakan perhiasan berseni yang dibuat dari emas 
putih dan merah 18 K dan bertahtakan berlian. Penataan bersudut dari 
potongan emas merah dalam bingkai emas putih memberikan sentuhan 
unik pada perhiasan ini, sementara penempatan strategis dari berlian yang 
berkilau menambah nuansa keanggunan pada liontin ini. 

Dengan estetika yang elok dan memukau Pandora’s Pendant akan 
menjadikan pelengkap yang memikat mata bagi pemakainya. 

Emas putih dan merah muda 18 K, berlian 0,06 karat, H, SI, 2,57 g; 
Rantai cuma-cuma berlapis rhodium

Dibuat dengan terampil dari emas 18 K, Forever Diamond Pendant melambangkan 
kelembutan yang dapat ditemukan di antara dua orang yang sedang jatuh cinta. 
Liontin berbentuk hati dihiasi dengan sederet berlian hitam di satu sisi dan 
sederet berlian putih di sisi lainnya, sehingga menciptakan posisi yang memikat 
di antara keduanya. Lekukan-lekukan yang lembut menambah nuansa romansa 
yang manis, dan perpaduan warna batu permata yang berharga memberikan 
nuansa magis yang memesona pada perhiasan tersebut. 

Emas putih 18 K, berlian hitam dan putih 0,115 karat, H, SI, 3,06 g; 
Rantai cuma-cuma bersepuh rhodium

Pando r a ’ s  Pendan t  I 
Memadukan  Keanggunan  d a n  De sa i n  Un i k

Fo r e v e r  D i amond  Pendan t  I
Se l e r a  F e s y e n  y a ng  T i n gg i  d a l am  C i n t a



Berasal dari akar kata Latin dan Jerman kuno, nama Amelia 
yang memikat menandakan upaya besar yang harus dilakukan 
seseorang untuk mencapai sukses. Dirancang dalam tampilan 
dedaunan runcing dan oval yang spektakuler, Amelia Diamond 
Pendant menampilkan jalan keemasan itu dalam emas putih 
dan kuning 18 K serta taburan berlian yang berkilau.

Emas putih dan kuning 18 K, berlian 0,05 karat, H, SI, 2, 75 g; 
Rantai cuma-cuma bersepuh emas 

Amelia Diamond Pendant I Seni Dedaunan Runcing



Merupakan perhiasan klasik, Duchess Pearl Pendant
menampilkan sebutir mutiara air tawar ideal yang bulat
sempurna dan mulus, dalam desain yang mengagumkan 
dan menawan. Ornamen yang indah dan agung ini sungguh
menunjukkan dan menyatakan gaya pribadi Anda.

Emas putih 18 K, berlian 0,10 karat, H, SI, 3,45 g,
mutiara air tawar; Tali kain cuma-cuma dengan kait
dari emas putih 18 K

Duchess Pearl Pendant I Perhiasan Kerajaan



Right : Symphony of Diamond Pendant 
Left : Jazzy Blue Topaz Diamond Pendant



Dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, topaz diyakini mempunyai kekuatan 
ajaib dan mampu menyembuhkan. Topaz biru juga mampu mengembangkan dan 
membangkitkan kreativitas. Berlekuk, seksi dan bergaya dengan suatu perpaduan 
sempurna antara topaz biru dan emas putih bertabur berlian, siapa pun bisa 
terpesona pada Jazzy Blue Topaz Diamond Pendant yang mewah.

Emas putih 18 K, berlian 0,07 karat, H, Sl, topaz biru, 4,11 g; Rantai emas putih 18 K

Sebuah simfoni dalam dunia musik memainkan peran penting dalam meningkatkan 
jiwa dan semangat manusia. Sebuah simfoni dalam dunia rancangan estetis yang 
memikat hati dan hasrat manusia seperti penampilan Symphony of Diamond Pendant. 

Dibenamkan secara indah dalam deretan emas putih 18 K yang rapi, taburan berlian 
memberikan kesan memikat bagi Symphony of Diamond Pendant. Pola kilauannya 
begitu memikat dan menjadi daya tarik bagi semua orang yang melihatnya, dekat 
atau jauh.

Emas putih18 K, berlian 1,70 karat, H, SI, 8,82 g; Rantai emas putih 18 K

* Tersedia di Redemption Store 

Jazzy Blue Topaz Diamond Pendant*I  Seksi dan Bergaya

Symphon y  o f  D i amond  Pendan t * I  O rke s t r a  Kemewahan



Right : Hamsa Diamond Pendant 
Middle : Gold Crescent Islam Pendant
Left : Hoo Allah Diamond Pendant



Hoo Allah, atau Tuhan, adalah kata yang suci bagi umat Muslim. Dengan mendekatkan diri pada Tuhan berarti Anda 
memiliki kekuatan untuk meraih semua harapan Anda. Hoo Allah Diamond Pendant bukan sekedar perhiasan tetapi 
juga sebuah simbol kepercayaan. Mencerminkan kemurnian iman Anda kepada Sang Pencipta, liontin ini diciptakan 
dari emas dengan deretan tujuh berlian putih yang menakjubkan.

Hoo Allah Diamond Pendant ini memadukan dengan sempurna sentuhan religius dan keanggunan, sehingga menjadi 
hadiah unik bagi orang yang beriman.

Emas kuning 18 K, berlian 0,035 karat, H, SI, 2,3 g; Rantai cuma-cuma bersepuh emas

Menampilkan liontin berhias berlian dengan desain elok berbentuk bulan sabit dan bintang, menjadikan Gold 
Crescent Islam Pendant yang terbuat dari emas 18 K sebagai representasi bagi kesucian sejati umat Islam. 

Berasal dari simbol kekuasaan kerajaan Turki kuno, lambang ini telah digunakan sebagai simbol Islami selama 
berabad-abad dan menjadi perwakilan dari konsentrasi, keterbukaan dan kemenangan, dan juga menegaskan 
kedaulatan dan ketuhanan. Selain merupakan perhiasan yang elok, Gold Crescent Islam Pendant juga memancarkan 
keimanan Anda yang bersinar bagaikan konstelasi bintang di langit malam. 

Emas kuning 18 K, berlian 0,08 karat, H, SI, 2,4 g; Rantai cuma-cuma bersepuh emas

Digambarkan secara populer sebagai tangan yang menghadap ke bawah dengan dua ibu jari dalam bentuk yang 
simetris, hamsa (yang berarti ‘lima’ dan mengacu pada jumlah jari tangan) merupakan suatu lambang dan
azimat yang melambangkan berkat, kekuasaan dan kekuatan, serta perlindungan dari si mata jahat. Terbuat 
dari emas putih yang mengkilat serta berlian yang berkilau, biarkan Hamsa Diamond Pendant ini menghubungkan
Anda dengan masa yang mistis, ketenteraman dan keindahan.

Emas putih 18 K, berlian 0,07 karat, H, SI, 2,60 g; Rantai cuma-cuma bersepuh rodhium

Hoo  A l l a h  D i amond  Pendan t  I  Ke imanan  Se j a t i

Go l d  C r e s cen t  I s l am  Pendan t  I  Desa i n  T i a d a  Band i n g

Hamsa  D i amond  Pendan t  I  J ima t  P e l i n d u ng



Sebentuk perhiasan elok yang dibuat dari bahan terbaik, Ayat
Al-Kursi Amulet dihiasi dengan rangkaian berlian yang berkilau
tertahta pada emas kuning 18 K. Dirancang khusus untuk
mengabadikan firman suci Allah, perhiasan elok ini begitu ideal
untuk membawa ayat-ayat suci Al Qur’an selalu dekat di hati Anda. 

Emas kuning 18 K, berlian 0,11 karat, H, SI, 5,85 g; Tali karet 
cuma-cuma dengan kait dari emas kuning 18 K

Ayat Al-Kursi Amulet I Kecanggihan dan Ketenangan



RANGKA I AN  PRODUK  ENERG I 

Berbasis teknologi yang digunakan oleh Amezcua, Rangkaian Produk Energi 
Bernhard H. Mayer® mewujudkan konsep perpaduan jam tangan dan 
perhiasan atau aksesoris dengan manfaat kebugaran yang unik. 

Kami dengan bangga mempersembahkan karya seni sejati yang dirancang 
khusus dengan fungsi meningkatkan energi, menjadikannya benda yang 
memikat tetapi praktis untuk dimiliki.



Menampilkan desain kontemporer yang ditandai dengan piringan jam 
tangan bermotif persegi warna hitam, jam tangan pria yang gagah ini 
menonjolkan gaya maskulin yang kental dengan casing baja anti karat 
berukuran besar yang serasi dengan tali kulit embos kulit buaya berwarna 
hitam untuk Force Ultimate, atau gelang baja anti karat untuk Force 
Ultimate – Stainless Steel. Kristal energi yang tertanam memiliki bentuk 
energi positif yang terbukti dapat meningkatkan dan menyelaraskan 
tingkat energi pemakainya.

Penunjuk tanggal I Kristal energi I Baja anti karat dengan casing belakang 
kaca berenergi I Kristal safir dengan pelapis anti pantul I Tali kulit hitam
embos kulit buaya atau gelang baja anti karat I Mekanisme 
Swiss Quartz - Ronda I Diameter 41 mm

Force Ultimate & Force Ultimate – Stainless Steel I
J am  Tangan  I n o v a s i  T e r o b o s an  Ba r u



Jam Tangan Inovasi Terobosan Baru



Left : Allah Chi Pendant   I   Middle : Om Chi Pendant    I  Right : The V Chi Pendant

J ewe l l e r y  Ch i  P endan t s  I  H i d up  Seha t  d a n  T e t a p  Be r g a y a



Perhiasan Chi Pendant Bernhard H. Mayer® dari kaca terbuat dari mineral alami 
yang direkayasa secara teknis yang diikat secara struktural pada kaca di tingkat 
molekul dengan menggunakan metode peleburan tingkat tinggi. Kombinasi 
mineral dan teknik fusi ini menciptakan medan energi yang unik dan positif. 
Selain meningkatkan keselarasan dan tingkat energi penggunanya, perhiasan 
Chi Pendant dari Bernhard H. Mayer® juga melindungi mereka dari efek negatif 
kabut-elektro.

Emery Set dirancang khusus untuk mengakomodir dan memberikan 
manfaat bagi gaya hidup modern kaum pria dan wanita. Dengan 
mengenakan gelang yang memikat mata ini, Anda dapat meningkatkan 
tingkat energi dan keselarasan Anda. 

EMERY GENT
Begitu mencolok dan memikat, Emery Gent menonjolkan desain yang 
sportif dan bertenaga dengan dua garis baja anti karat dan silikon hitam 
yang terpasang dengan gagah di pergelangan tangan seorang pria.

Baja anti karat dengan silikon hitam, 21 cm

EMERY LADY
Emery Lady diukir secara elok dengan baja anti karat, menonjolkan satu 
garis silikon hitam di bagian tengah dan ditahan dengan sebuah gesper. 
Desain yang ramping dan bergaya dengan kualitas tahan lama menjadikan 
gelang yang memikat ini sebagai pendamping setia kaum wanita.

Baja anti karat dengan silikon hitam, 19 cm 

ALLAH CHI PENDANT
Allah Chi Pendant menampilkan bingkai perak sterling yang dirancang elok 
dengan asma Allah dalam kaligrafi Arab.

OM CHI PENDANT
Om Chi Pendant menampilkan simbol ‘Om’ yang menakjubkan yang dibuat dengan 
indah dari perak sterling, mengabadikan falsafah utama dan mitologi Hindu.

THE V CHI PENDANT
Logo The V yang sudah dikenal luas telah muncul sebagai perwakilan kesuksesan 
dalam bisnis pemasaran jaringan. Mengabadikan esensi simbol ini, The V Chi 
Pendant menampilkan logo ‘V’ yang dibuat secara terampil dalam perak sterling. 

Bezel perak sterling 925/- dengan lapisan rhodium; kaca rekayasa nano 
bersuhu tinggi, diameter 38 mm, tebal 5 mm

*Semua Chi Pendant Bernhard H. Mayer® Jewellery juga tersedia dalam emas kuning 18 K di 

Redemption Store.

Jewel lery Chi Pendants I Hidup Sehat dan Tetap Bergaya EMERY SET I Kekuatan Optimal di Pergelangan Tangan Anda
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