
 

 
 
 

 
UM PRESENTE DE NATAL EXCEPCIONAL 

 
A COLEÇÃO MOMENTUM AURUM DA SILHUETTE: UM PRESENTE COM 

SIGNIFICADO, DURADOURO E LUXUOSO 
 
O Natal parece ser uma surpresa total a cada ano, e a busca por um presente com 
significado e de qualidade transforma-se num desafio. É improvável que meias, 
macacões e eletrodomésticos embaraçosos impressionem. Certamente deve haver um 
presente exclusivo que alguém realmente deseja e que vai querer usar para sempre? 
Bem, na verdade, sim, existe! A Coleção Momentum Aurum da Silhouette seria um 
presente muito especial destinado a colocar um sorriso no rosto de qualquer pessoa, 
todos os dias.  
 
Leve e luxuoso: Momentum Aurum é o presente perfeito para mulheres. 
Esta coleção é como uma joia para os olhos. Inspirada em relógios de alta qualidade, a 
Silhouette criou um sofisticado e marcante par de óculos premium sem aro. Possui uma 
superfície de alto brilho polida à mão, folheada a ouro de 23 quilates. Existem duas 
formas sofisticadas para as mulheres. Ambos os designs são extremamente leves, 
habilmente feitos e muito duráveis. 
 
Sofisticado efeito de grão de madeira: o Momentum Aurum Fullrim para homens 
A aparência de madeira finamente trabalhada, frequentemente encontrada em iates 
ou carros desportivos, agora está disponível em óculos premium. A Silhouette 
desenvolveu um processo inovador para imitar a madeira de alta qualidade. A frente do 
Momentum Aurum FR recebeu um acabamento a laser biônico de alta tecnologia. O 
termo 'biônico' destina-se a encapsular a beleza da natureza combinada com o poder 
da precisão de alta tecnologia. A haste também chama a atenção: assim como o modelo 
feminino, ele foi cuidadosamente polido à mão com uma impressionante superfície de 
metal banhado a ouro de 23 quilates. Isso torna o ultraleve Momentum Aurum FR o 
presente perfeito para homens atentos aos detalhes, que amam a tecnologia e que 
apreciam o acabamento de alta qualidade, combinado com uma aparência elegante.  
 
É uma sensação muito boa ter dado ou recebido algo muito especial no Natal, e com 
certeza esse é um presente que fará os olhos de qualquer um brilhar. 


