A tél a legsötétebb időszak egész Skandináviában,
ugyanakkor a leginspirálóbb is: a tájat hó borítja, a befagyott
vizeken táncot járnak az aranyló napsugarak, az északi
fények játéka egyszerre misztikus és elbűvölő.
A Norrsken - svédül északi fényt jelent - kollekciót a svéd
természet ezen káprázatos elemei ihlették. Minden egyes
darabjára az exkluzív dizájn jellemző, a svéd természetet
tárja elénk egyedi ékszerek formájában.

A TERMÉSZET ALKOTTA

A SVÉD TERMÉSZET FÉNYEI

GONDOSAN VÁLOGATOTT KÖVEK

GONDOS KÉZMŰVESSÉG

A természethez való mély kapcsolatunkat tükrözi
a különleges energiájú és egyedi minőségű
természetes féldrágakövek felhasználása
a Norrsken ékszer kollekcióban.

A Svédországban tapasztalható fények
folyamatosan változó világa ihletett bennünket.
Éld át ezt a varázslatot a természet erejével,
a Norrsken ékszerek viselésével. Minden egyes
darab egyedi ragyogását a rá eső fény játéka adja.

Természetes köveket választottunk az ékszerek
díszítéséhez, amelyek segítenek az egyedi szépség
kifejezésében. Minden kő más és más, így biztos
lehetsz benne, hogy az általad viselt ékszerrel
csak te rendelkezel.

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden
kő csiszolt és kézműves alkotás is egyben,
tiszteletben tartva és figyelembe véve
egyedi árnyalatát és textúráját.
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SVÉD
VIRÁGZÁS
| ÜNNEPI

A rose-gold tónusú kiegészítők
kifinomult és elegáns megjelenést
kölcsönöznek. Csillogó üvegkövek
sokasága és a rózsakvarc különleges
szépsége varázsolja egyedivé
az ékszereket.

Dizájn és harmónia
A téli éjszakai égbolt
ragyogására emlékeztet
a csodálatos kövekkel és
rózsakvarccal díszített ékszer
csillogása. Egy kifinomult,
különleges részletekkel
gazdagított bross az elegáns
stílust kedvelő hölgyeknek.

Rózsakvarc
Úgy tartják, a rózsakvarc
megolvasztja a szíveket.
Az örök és a feltétel nélküli
szeretet köveként is ismert.

F lower kvarc bross

Rose-gold bevonat

Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes rózsakvarc kő.
Rose-gold bevonat. Mérete:
4 (M) x 2 (SZ) cm.

44739 11999 ,-
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Rózsakvarc
Úgy tartják, a rózsakvarc
megolvasztja a szíveket.
Az örök és a feltétel nélküli
szeretet köveként is ismert.



Rose-gold bevonat

 Flowery kvarc gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes
rózsakvarc kő, üveg.
Rose-gold bevonat.



8799 ,A Flowery kavrc gyűrű az alábbi
méretekben kapható:
16 - kód: 45028
17 - kód: 45029
18 - kód: 45030
19 - kód: 45031

 Flowery kvarc karkötő
Anyaga: sárgaréz, természetes
rózsakvarc kő, üveg. Rose-gold
bevonat. Lánc hossza: 18 + 5 cm.

44697 9499 ,-

 Flowery kvarc nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes
rózsakvarc kő, üveg. Rose-gold
bevonat. Lánc hossza:
43 + 7 cm.

44836 10299 ,
 Flowery kvarc fülbevaló


Anyaga: sárgaréz, természetes
rózsakvarc kő, üveg.
Rose-gold bevonat. Mérete:
4 (M) x 2 (SZ) cm.

44741 10299 ,-
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KLASSZIKUS
RÓZSA
Kifinomult stílusú, rose-gold
tónusú karkötő-karóra, amelyet
a számlap rózsa díszítése és a
csillogó üvegkövek varázsolnak
különlegessé.
Rose-gold bevonat
Zafír karcálló üveg
Seiko óramű

F lower karóra
Rose-gold tónusú karóra, amelynek számlapját
rózsa minta díszíti, különleges nőiességet
kölcsönözve. Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú
karcmentes üveg, rozsdamentes acél hátlap, üveg.
Rose-gold bevonat. Seiko óramű. Az óralap
átmérője: 3 cm.

45067 17499 ,9

Tigrisszem
A borostyán és a fahéj
színéhez hasonlító drágakő,
amelyet a római idők óta
erősítő hatású amulettként
használnak.

2 az 1-ben



 Forest tigrisszem

nyaklánc

Arany tónusú dupla nyaklánc,
makk formájú, tigrisszem kővel és
üveg kristályokkal díszített
medállal. Anyaga: sárgaréz,
üveg, természetes tigrisszem kő.
Sárgaréz bevonat. Lánc hossza:
70 + 7 cm.

44899 11999 ,-

 Forest tigrisszem

fülbevaló

Arany tónusú, makk formájú
fülbevaló tigrisszem kővel
ékesítve. A makk dísz
eltávolítható, a karika fülbevaló
magában is viselhető. Anyaga:
sárgaréz, üveg, természetes
tigrisszem kő. Sárgaréz bevonat.
Magasság: 4 cm.

44749 11999 ,-



AZ ERDŐ
KINCSEI
A természet szépségét ünnepeljük
a természetes tigrisszem kövekkel és
üveg kristályokkal díszített ékszerekkel.
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JÉG
BORÍTOTTA
TERMÉSZET
Mint a fákon megbújó
bogyósterméseken a napfényben
megcsillanó jég, úgy ragyognak
az ékszerek mézszínű cseh
üvegkövei, krémes-fehér árnyalatú
üveggyöngyei és mélyvörös
természetes gránátköve.
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Vörös gránát
A kreatív tűz köveként is ismert,
hiszik, hogy segít személyiségünk
kifejezésében és a magabiztosság
fokozásában.




 Delicious gránát nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes
gránátkő. Rose-gold bevonat.
Lánc hossza: 43 + 7 cm.

44920 14299 ,-

 Delicious gránát gyűrű
Anyaga: sárgaréz, cseh üveg,
természetes gránátkő.
Rose-gold bevonat.

12799 ,-

3 az 1-ben


A Delicious gránát gyűrű az alábbi
méretekben kapható:
17 - kód: 45060
18 - kód: 45061
19 - kód: 45062

 Delicious gránát karkötő
Anyaga: sárgaréz, cseh üveg,
természetes gránátkő. Rose-gold
bevonat. Lánc hossza: 19 + 5 cm.

2 az 1-ben

44730 14299 ,
 Delicious gránát fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, üveg,
természetes gránátkövek. Rose-gold
bevonat. Magasság: 3 cm.

44761 14299 ,-
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Fehér topáz
A remény, a szeretet és
a boldogság szimbóluma.
Úgy tartják, hogy a fehér
topáz erőt és pozitív
energiát sugároz.

CSILLOGÓ
HÓPELYHEK
A hó alatt megbújó svéd táj
inspirálta az elegáns fülbevaló
és nyaklánc megalkotását.
Az ékszereket ezüst-szükre
üveggyöngyök és gyémántcsiszolt
fehér topázkövek díszítik.



 Shimmering topáz

fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes fehér topázkő.
IPS-bevonat. Magasság: 2,5 cm.

44771 12799 ,-

 Shimmering topáz

nyaklánc



Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes fehér topázkő.
IPS-bevonat. Lánc hossza:
43 + 7 cm.

45027 17499 ,-

17

Fekete spinell
A természet egyik legritkább
drágaköve. Úgy tartják, taszítja
a negatív dolgokat, inspiráló
hatása van, erősíti az
öntudatot.



Rose-gold bevonat

 Precious spinell nyaklánc

FEKETE
BODZA
A Svédország erdeiben télen is megtalálható édes
gyümölcs ihlette ezt a különleges kollekciót.
A rose-gold tónusú keret, fekete üveg kristályok
és gyémántcsiszolású spinell kövek harmóniája.

Anyaga: sárgaréz, cseh üveg,
természetes spinell kő. Rose-gold
bevonat. Lánc hossza: 43 + 7 cm.

44838 10699 ,

 Precious spinell fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, cseh
üveg, természetes spinell kő. Rosegold bevonat. Magasság: 5,5 cm.

44768 10699 ,-

19

FEKETE
ÉJSZAKÁK
Zafír karcálló üveg

Elegancia és kifinomultság jellemzi
ezt a csodálatos karórát, amelynek
pántja puha, fekete műbőrből
készült, számlapját átlátszó
és fekete üvegkövek díszítik.

Seiko óramű

 lack Sparkling karóra
B
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú
karcmentes üveg, rozsdamentes acél
hátlap, PU, üveg. Seiko óramű.
Az óralap átmérője: 3,5 cm.

45063 14999 ,-
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Fekete hematit
Egyedi, ezüstös fekete
tónusú kő, amelyről azt
gondolják, hogy erősítő
és stabilizáló hatása van.

 Drop hematit fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg,
titánium, természetes porított
hematit kő. Ródium bevonat.
Mérete: 3 (M) x 1,5 (SZ) cm.

44762 10299 ,-

 Drop hematit nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes porított hematit kő.
Ródium bevonat. Lánc hossza:
43 + 7 cm.



ÉJFÉLI
HARMATCSEPPEK



Az ezüst tónusú ékszereket fekete
hematit kövek és csodálatosan csillogó
üvegkövek ékesítik. Ragyogásuk
a harmatcseppeken tükröződő
holdfényre emlékeztet.

44837 10299 ,-
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HÓ ÉS JÉG
BORÍTOTTA TÁJ



Fehér topáz
A remény, a szeretet és
a boldogság szimbóluma.
Úgy tartják, hogy a fehér
topáz erőt és pozitív
energiát sugároz.

A leghidegebb északi vidék ihlette
ékszerek természetes fehér topáz
drágakővel, csillogó köbös cirkónia
kristályokkal és a gelccser színére
emlékeztető kék kövekkel.

 Icy topáz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium,
köbös cirkónia kristályok, üveg,
természetes fehér topázkövek.
Ródium bevonat. Mérete:
2,5 (M) x 1 (SZ) cm.

44748 12799 ,-

 Icy topáz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia
kristályok, üveg, természetes fehér
topázkő. Ródium bevonat.

10299 ,-




Az Icy topáz gyűrű az alábbi
méretekben kapható:
16 - kód: 45032
17 - kód: 45036
18 - kód: 45037
19 - kód: 45038

 Icy topáz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia
kristályok, üveg, természetes fehér
topázkövek. Ródium bevonat.
Lánc hossza: 43 + 7 cm.

44998 18299 ,-
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Rózsakvarc
Úgy tartják, a rózsakvarc
megolvasztja a szíveket.
Az örök és a feltétel nélküli
szeretet köveként is ismert.



Rose-gold bevonat


 Lace kvarc fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium,
üveg, természetes rózsakvarc
kő. Rose-gold bevonat.
Mérete: 3 (M) x 2 (SZ) cm.

44747 11999 ,-

 Lace kvarc nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes rózsakvarc kő.
Rose-gold bevonat.
Lánc hossza: 43 + 7 cm.

44879 12799 ,-



HAVAS
VIRÁGOK

 Lace kvarc gyűrű
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes rózsakvarc kő.
Rose-gold bevonat.

11999 ,A Lace kvarc gyűrű
az alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 45051
18 - kód: 45052
19 - kód: 45053
20 - kód: 45054

Úgy tündökölnek az elegáns, kifinomult
ékszereken a rózsakvarc kövek a csillogó
üvegkövek ölelésében, mint jégfátyol
alatt elterülő, fagyott virágok.

27

Ametiszt
A természet márványozta,
káprázatos ametiszt a nyugalom
és a tisztaság szimbóluma. Úgy
tartják, hogy a nap csodálatosan
melengető sugaraihoz hasonlóan
az ametiszt is segít a negatív
érzések feloldásában.



KORAI
VIRÁGZÁS

Rose-gold bevonat



A tél utolsó napjain szirmukat bontó virágok
ihlették az ékszer kollekció varázslatos
világát, a rose-gold tónus, a briliáns
ametiszt kövek és a csillogó üvegkövek
páratlan harmóniáját.

 Sparkling ametiszt nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes
ametiszt kő. Rose-gold bevonat.
Lánc hossza: 41 + 7 cm.

44999 20499 ,-

 Sparkling ametiszt gyűrű
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes
ametiszt kő. Rose-gold bevonat.

12799 ,A Sparkling ametiszt gyűrű
az alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 45055
18 - kód: 45056
19 - kód: 45057
20 - kód: 45058

 Sparkling ametiszt fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, üveg,
természetes ametiszt kövek. Rose-gold
bevonat. Magasság: 3 cm.



44798 15999 ,-
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Arany obszidián
Aranylóan ragyogó kő,
amelyről úgy tartják, hogy
viselőjének segít új,
csodálatos lehetőségek
megtalálásában.

 Golden obszidián

nyaklánc

Anyaga: sárgaréz, természetes
arany obszidián kő. Sárgaréz
bevonat. Lánc hossza:
43 + 7 cm.




44919 11999 ,-

 Golden obszidián

fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, titánium,
üveg, természetes arany
obszidián kő. Sárgaréz bevonat.
Magasság: 5 cm.

44752 11999 ,-

 Golden obszidián gyűrű

TÉLI
VIHAR

Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes arany obszidián kő.

Egy téli vihar titokzatos ereje
inspirálta az ékszerek megalkotását,
amelyeket a csodálatosan ragyogó
arany obszidián kő és csillogó
üvegkövek varázsolnak
különlegessé.

10299 ,

A Golden obszidián gyűrű az alábbi
méretekben kapható:
16 - kód: 45043
17 - kód: 45044
18 - kód: 45045
19 - kód: 45046
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AURORA
BOREALIS ÉSZAKI FÉNY
Zafír karcálló üveg

Az ezüst tónusú karkötő-óra kifinomult
megjelenést kölcsönöz. Az óralapot fekete és
átlátszó üvegkövek díszítik irizáló számokkal,
amelyek a szivárvány árnyalataiban
csillognak.

Seiko óramű

 leek Drop karóra
S
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú
karcmentes üveg, rozsdamentes acél
hátlap, üveg. Seiko óramű. Az óralap
átmérője: 3 cm.

45065 15999 ,33

Labradorit
Az északi őslakosok szent
kőnek tartották, úgy
gondolták, az északi
fényekből nyert
tulajdonságokkal
rendelkezik, például az
átváltozáshoz szükséges
erővel és hatalommal.



Rose-gold bevonat

FÁTYOLOS
NAPFÉNY
A téli napok nyugalma köszön vissza
a rose-gold hatású ékszereken. Az Art
Nouveau stílusú fülbevalót és nyakláncot
csillogó üvegkövek és természetes
labradorit kő teszik varázslatossá.

 Pearly labradorit

nyaklánc

Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes labradorit kő.
Rose-gold bevonat. Hossza
(kiegészítő lánccal együtt):
43 cm.



45026 17499 ,-

 Pearly labradorit

fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes labradorit kövek.
Rose-gold bevonat. Mérete:
3,5 (M) x 1 (SZ) cm.

44753 12799 ,35

SVÉD
ÉGBOLT
Csillogó üveg kristályok és
természetes jégkék topázkő tökéletes
harmóniája különleges, hullámszerű
formába ültetve, az északi fényekre
emlékeztető színhatással.



Kék topáz
Gyakran a hűséggel és
az igazsággal hozzák
összefüggésbe. A drágakő
a végtelen szeretet és
a barátság szimbóluma.



 Norrsken topáz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes topázkő, titánium stift.
Ródium bevonat. Mérete:
2 (M) x 1,5 (SZ) cm.

44745 12799 ,-

 Norrsken topáz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes topázkő.
Ródium bevonat.

12799 ,A Norrsken topáz gyűrű
az alábbi méretekben kapható:
16 - kód: 45047
17 - kód: 45048
18 - kód: 45049
19 - kód: 45050


 Norrsken topáz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes topázkő. Ródium
bevonat. Lánc hossza: 43 + 7 cm.

44875 13499 ,-
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Vörös gránát



A kreatív tűz köveként is
ismert, hiszik, hogy segít
személyiségünk
kifejezésében és
a magabiztosság
fokozásában.



 Sunset gránátkő

fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes gránátkő, titánium
stift. Sárgaréz bevonat.
Franciazáras kialakítás.
Átmérője: 2 cm.

VARÁZSLATOS
NAPLEMENTE
A lemenő nap varázslatos glóriája ihlette ezt
a csodálatos kollekciót, amelynek kör alakú,
málna vörös zománcában virágos motívumok,
csillogó üvegkövek és természetes gránátkő
található.

44743 12799 ,-

 Sunset gránátkő

nyaklánc

Arany tónusú nyaklánc kör
alakú medállal, amelyet
növényi motívumok, csillogó
üvegkövek és természetes
gránátkő díszítenek. Anyaga:
sárgaréz, üveg, természetes
gránátkő. Sárgaréz bevonat.
Lánc hossza: 43 + 7 cm.

44839 13499 ,-
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A TERMÉSZET
BÖLCSESSÉGE
A bagoly a bölcsesség szimbóluma. Az ezüst
tónusú, bagoly formájú brosst az északi fények
játékára emlékeztető, csodálatos jégkék
topáz ékesíti.

VAD
LELKEK
Az arany tónusú, tigrist formáló,
különleges kialakítású brosst tigrisszem
drágkő és csillogó üvegkövek díszítik.

Kék topáz
Gyakran a hűséggel és az
igazsággal hozzák összefüggésbe.
A drágakő a végtelen szeretet és
a barátság szimbóluma.

 agoly bross
B
Anyaga: sárgaréz, üveg,
természetes kék topáz kövek.
Ródium bevonat. Mérete:
5 (M) x 2 (SZ) cm.

44737 11999 ,-

Tigrisszem
A borostyán és a fahéj színéhez
hasonlító drágakő, amelyet a római
idők óta erősítő hatású amulettként
használnak.

T igrisszem bross
Anyaga: sárgaréz, természetes
tigrisszem kő. Sárgaréz bevonat.
Mérete: 3 (M) x 4 (SZ) cm.

44736 11999 ,41

| MINDENNAPI
Az egyszerűség ereje
A svéd természet inspirálta ékszerekkel
különlegesebbnek érezheted a mindennapokat.
A kifinomult kiegészítőkkel úgy ragyoghatsz,
mint a napsugarak a jégcsapokon.

ÉSZAKI
FÉNYEK
Akár az északi fények varázslatos tánca az égbolton,
úgy ragyognak a csillogó köbös cirkónia kristályok
az ékszereken, amelyek középpontjában a kék
csipkeachát tündököl.

43



Achát
„Szivárvány a földön" elnevezése is
imert. Úgy tartják, hogy segít a test,
a tudat és a lélek közötti harmónia
és egyensúly megteremtésében.

 Northern achát gyűrű



Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes
kék csipkeachát kő, köbös cirkónia
kristály. Ródium bevonat.

7199 ,A Northern achát gyűrű
az alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 44986
18 - kód: 44987
19 - kód: 44988
20 - kód: 44989

 Northern achát fülbevaló


Anyaga: sárgaréz, üveg, titánium,
természetes kék csipkeachát kő, köbös
cirkónia kristály. Ródium bevonat.
Hossza: 2 cm.

44977 9499 , Northern achát nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes kék
csipkeachát kő. Ródium bevonat.
Lánc hossza: 55,5 + 6 cm.

44974 9499 ,-
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Márványos mohaachát
Csodálatos, márványos
zöld hatású kő, amelyről úgy
tartják, hogy nyugalmat
áraszt és elmélyült
kapcsolatra ösztönöz
a természettel.



 Mohaachát nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes
mohaachát kő, köbös cirkónia
kristály. Sárgaréz bevonat.
Lánc hossza: 43 + 6 cm.

44972 7199 ,
 Mohaachát fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes
mohaachát kövek, köbös
cirkónia kristály. Sárgaréz
bevonat. Nikkelérzékenység
esetén is viselhető.
Mérete: 4x1,6 cm.

44975 7199 ,-

ERDŐK MÉLYÉN
A mohával borított erdős tájak ihlették az
ékszereket, amelyeket organikus formájú
keretben, kézzel elhelyezett, márványos
mohaachát kő ékesít köbös cirkónia
kristályokkal díszítve.

 Mohaachát gyűrű



Anyaga: sárgaréz, természetes
mohaachát kő, köbös cirkónia
kristályok. Sárgaréz bevonat.

7199 ,A Mohaachát gyűrű
az alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 44979
18 - kód: 44980
19 - kód: 44981
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Citrin
Az élénk, sárga árnyalatú
citrint az örömmel,
a bőséggel és a pozitív
változásokkal hozzák
kapcsolatba.





 Golden citrin fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes
citrin kő, köbös cirkónia kristály.
Sárgaréz bevonat.
Hossza: 2,5 cm.

44976 7999 ,-

TÉLI
NAPSÜTÉS
Ahogy a lemenő nap sugarai pompás
fénybe burkolják a svéd tájat, úgy
ragyognak a geometrikus citrin kövek
a vörös köbös cirkónia kristályok
társaságában.

 Golden citrin gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes
citrin kő, köbös cirkónia kristály.
Sárgaréz bevonat.

7999 ,A Golden citrin gyűrű az alábbi
méretekben kapható:
17 - kód: 44983
18 - kód: 44984
19 - kód: 44985



 Golden citrin nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes
citrin kő, köbös cirkónia
kristályok. Sárgaréz bevonat.
Lánc hossza: 43 + 6 cm.

44973 7999 ,-
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EXKLUZÍV
CSOMAGOLÁS

A Norrsken ékszerek tisztítása

Minőség-szimbólum

Rendszeresen fényesítsd az ékszereket egy
puha pamut törlőkendővel a foltok, az izzadás
nyomainak és egyéb szennyeződések
eltávolítására.

Minden ékszer a kollekció
logójával - a Norrsken
minőségi jelével van ellátva.

Ha víz éri, szárítsd az ékszert egy puha,
dörzsmentes kendővel.

Minden egyes Norrsken ékszerhez a kollekció
logójával ellátott, selymes tapintású tasak és
díszdoboz tartozik a kollekcióra jellemző színben.

Ne használj aceton vagy alkohol alapú
oldószereket a tisztításhoz. Kerüld a fehérítő
hatású, klórtartalmú vegyszereket és a sós vizet.
Ne alkalmazz ultraszónikus tisztító vagy
fényesítő folyadékot. Ez károsíthatja
a bevonatot az ékszereken és a köveket.
Tárold az ékszereket száraz, közvetlen
napsugárzás nélküli környezetben,
a Norrsken tasakban.

Fülbevalózárak típusai

Gyűrű mérete
Helyezd kedvenc gyűrűdet a mintákra.
Hasonlítsd össze a gyűrű átmérőjével, így egyszerűen
megtalálhatod a számodra megfelelő méretet.
Ennek segítségével könnyebben választhatsz
gyűrűt ajándékba is!

Patentos

Csőzáras

Franciazáras

Stiftes kialakítás

Omega záras

Villazáras

Így vigyázz az ékszereidre
Tárold ékszereidet
külön dobozban, ha
nem viseled azokat.

Használat után,
valamint alkalmanként
tisztítsd le puha
kendővel.

Vedd le zuhanyozás
és úszás előtt.

Az ékszereket ne érje
parfüm vagy
testápoló/kézkrém.

Ne viseld alvás alatt
és edzés közben.

Ne érjen vízhez:
kézmosás előtt
vedd le.

Méret: 16

Méret: 19

Méret: 17

Méret: 18

Méret: 20
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