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Judul: Cantik Seketika dengan Bergo Instan Hanna by Mezora 

Di tengah maraknya perkembangan fashion muslim ini, banyak model kerudung terbaru yang 

bermunculan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku fashion. Salah satu yang paling populer 

adalah bergo dan juga kerudung instan yang bisa menyempurnakan penampilan tanpa membutuhkan 

waktu lama untuk mengaplikasikannya. Meski awalnya bergo hanya digunakan untuk santai di rumah, 

tapi saat ini bergo hadir dengan berbagai pilihan model dan motif yang beragam, sehingga bisa anda 

kenakan untuk berbgai acara. Mulai dari acara-acara kasual hingga acara yang lebih resmi. 

Mezora memiliki beberapa pilihan bergo yang bisa mempercantik penampilan anda. Mulai dari bergo 

sederhana dengan berbagai pilihan warna dan motif, hingga bergo instan yang hadir dengan model 

fashion hijab terbaru tanpa membutuhkan waktu lama untuk mengaplikasikannya, yaitu Bergo Hanna by 

Mezora. Bergo Hanna by Mezora hadir dengan dua pilihan model, yaitu Bergo Instan Hanna dan Bergo 

Instan Hanna Houndstood. 

Bergo Instan Hanna hadir dengan berbagai pilihan warna polos seperti abu muda, biru turqis, coklat, 

dark brown, fanta, kubus, maroon, merah, navy, neon green, orange, orange bata, pink, putih, ungu 

muda. Bergo Instan Hanna bisa anda padukan dengan berbagai outfit favorit anda, baik polos maupun 

bermotif. Anda bisa memadukan dengan tunik dan jeans, kaus, maupun dengan gamis favorit anda. 

 

Bergo Instan Hanna Houndstood hadir dengan pilihan warna yang lebih sedikit, yaitu navy dan hitam. 

Namun, Bergo Instan Hanna Houndstood memiliki penampilan yang lebih trendy, yaitu dengan motifnya 

yang unik. Anda bisa memadukannya dengan outfit polos yang berwarna senada dengan bergo. Motif 

yang terdapat pada Bergo Instan Hanna Houndstood bisa anda padukan dengan motif di Gamis Soraya 

by Mezora. 
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Bergo Hanna memiliki aksen kerut di bagian sisi kepala yang bisa memberi kesan lebih manis pada 

penampilan anda. Bergo instan ini juga memiliki aksen kudung yang menambah kesan feminine. Bergo 

Instan Hanna juga terbuat dari material yang nyaman digunakan sehingga bisa mendukung setiap 

aktivitas anda. 


