


3

A SVÉD TERMÉSZET FÉNYEI 
 

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.

A TERMÉSZET ALKOTTA 
 

A természethez való mély kapcsolatunkat tükrözi 
a különleges energiájú és egyedi minőségű 
természetes féldrágakövek felhasználása a 

Norrsken ékszer kollekcióban.

GONDOSAN VÁLOGATOTT KÖVEK 
 

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*.

GONDOS KÉZMŰVESSÉG 
 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden kő 
csiszolt és kézműves alkotás is egyben, 

tiszteletben tartva és figyelembe véve egyedi 
árnyalatát és textúráját.

KOLLEKCIÓ MINDEN NAPRA 
 

Legyen minden nap különleges az életedben a 
csodálatos ékszerek viselésével. Egyedivé teszik 

a megjelenésedet, megszépítik napjaidat és 
jobbá teszik a hangulatodat.

ÜNNEPI KOLLEKCIÓ 
 

A kollekciót átöleli az éjszaka varázsa.  
Viseld az elegáns, kifinomult ékszereket egy 

különleges alkalommal.  
Megjelenésedre mindenki felfigyel!

MERÜLJ EL A  
TERMÉSZET CSODÁIBAN
Norrsken, jelentése svédül - északi fény. Ékszer kollekciónkat ezen svéd természeti 
jelenség káprázatos játéka ihlette. A kollekció minden egyes darabja egyedi, 
prémium dizájn, különleges megjelenést nyújt. 

NORRSKEN NYÁRI KOLLEKCIÓ 
 
Svédország lélegzetelállító tájai ihlették ezt a 
ragyogó ékszer kollekciót, amely a természetet 
hozza el a mindennapokba. Akár a nap 
simogató sugarai, úgy varázsolják ezen 
ékszerek is boldogabbá a napjaidat - 
csodálatos színeikkel és egyedi 
megjelenésükkel. A kollekció minden darabja 
egy történetet mesél el, a Te történetedet is.

*Az ékszereket természetes kövek díszítik,  
ezért azok színe kissé eltérhet egymástól.
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  Crystal Beauty Rose Quartz 
nyaklánc

Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 
természetes rózsakvarc kő, rose-gold 

bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Mérete: 48 cm + 7 cm. 

45885   15999 ,- 

  Crystal Beauty Rose Quartz 
fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 
természetes rózsakvarc kő, rose-gold 

bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Mérete: 2,5 cm. 

45886   14299 ,- 

Rózsakvarc
 

A szerelem köveként ismert.  
Úgy tartják, hogy harmóniát  

teremt közted és a téged  
körülvevő emberek között.

Az Oriflame 55. évfordulójára tervezett csodálatos ékszer kollekció ezen 
fantasztikus ünnep méltó éke! Minden darab középpontjában a rózsakvarc kő,  
a szeretet legendás köve tündököl megannyi csillogó köbös cirkónia kristállyal 
körülvéve. Ragyogás és szeretet ölelje át az életedet!

Rose-gold bevonat

 

 

A SZERETET EREJE

|  Ü N N E P I
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A kőről úgy tartják, hogy segít az 
önkifejezés erősítésében, a 

megérzések ösztönzésében és az 
egyensúly megteremtésében.

A kollekció varázslatos, mélykék színét az északi tengerek 
titokzatos világa ihlette. Az igazság köveként is ismert szodalit 
arra ösztönöz, hogy lemerülj lelked mélységeibe.

Ezüst bevonat

|  M I N D E N N A P I

 

 

 

AZ ÉSZAKI 
TENGEREK 
TITOKZATOS 
SZÉPSÉGE

Szodalit

  Ocean Sodalite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes szodalit kő, titánium stift, 
ezüst bevonat, E-bevonat. 

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Mérete: 3,4 cm. 

45662   10699 ,- 

  Ocean Sodalite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes szodalit 

kő, sárgaréz bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Hossza: 61 cm + 7 cm.   

45579   10699 ,- 

Az Ocean Sodalite gyűrű az 
alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45676 
18 - kód: 45677 
19 - kód: 45678

  Ocean Sodalite gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes szodalit kő, ezüst 
bevonat, E-bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető.

 7999 ,- 
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  Tide Amethyst nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes ametiszt kő, ezüst bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Hossza: 44 cm + 6 cm.  

45645   10299 ,- 

  Tide Amethyst fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes ametiszt kő, titánium stift, 
ezüst bevonat, E-bevonat. 

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Mérete: 2 cm. 

45655   7999 ,- 

Képzeld magad egy csodálatos tengerpartra, ahol a naplemente ragyogó  
lilás árnyalataiban gyönyörködsz. Ezt a pillanatot idézi fel az ametiszt kövekkel 
ékesített kollekció. Amikor ezeket az ékszereket viseled, eszedbe jutnak  
majd a nyár mesés pillanatai.

NAPLEMENTE  
A TENGER PARTJÁN

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.

A Tide Amethyst gyűrű az alábbi 
méretekben kapható: 

17 - kód: 45670 
18 - kód: 45671 
19 - kód: 45672

|  M I N D E N N A P I

  Tide Amethyst gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes ametiszt kő, ezüst bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. 

6999 ,- 

Ezüst bevonat

 

 
 



11

  Sky napszemüveg
Napszemüveg anyaga: PC, cellulóz 

triacetát, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
cinkötvözet. Tasak: poliészter. Tok: PU, 
PS, poliészter, vas. 100% UV-védelem. 

45431   6199 ,- 

DIKTÁLD  
A TRENDET
Sötétzöld, átlátszó keret? Igen! Stílusos megjelenés, 
trendi dizájn? Természetesen. Szeretnéd, ha mások 
is felfigyelnének rád? Ez nem lehet kérdés!

GLAMOUR MINDIG 
ÉS MINDENHOL
A városban töltöd a napjaidat vagy a tengerparton 
pihensz? Az arany színű részletekkel díszített, nagyméretű 
napszemüveggel mindig elegáns lehet a megjelenésed. 
Az ideális választás kerek és ovális arc esetén!

  Block napszemüveg
Napszemüveg anyaga: PC, cellulóz 

triacetát, rozsdamentes acél, sárgaréz, 
cinkötvözet. Tasak: poliészter. Tok: PU, 
PS, poliészter, vas. 100% UV-védelem. 

45430   6999 ,- 

|  M I N D E N N A P I

Kemény, fekete tokban

Polarizált lencsék

100% UV-védelem

Kemény, fekete tokban

Polarizált lencsék

100% UV-védelem



13

  Cloudy Amazonite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

amazonit kő, sárgaréz bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Karika magassága: 1,3 cm. 

45659   7999 ,- 

  Cloudy Amazonite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 

amazonit kő, Siamite kő, sárgaréz 
bevonat, E-bevonat, spray-bevonat. 

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Hossza: 43 cm + 7 cm. 

45574   7999 ,- 

A Cloudy Amazonite gyűrű az 
alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45667 
18 - kód: 45668 
19 - kód: 45669

  Cloudy Amazonite gyűrű
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

amazonit kő, sárgaréz bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető. 

 5499 ,- 

Amazonit 
A reménnyel és az önbizalommal 

hozzák kapcsolatba ezt az 
energiakövet. Nyugtató 

hatásáról ismert.

BOLYHOS FELHŐK 
A KÉK ÉGEN
A nyári égbolton megpihenő felhők látványa ihlette a kollekció 
megalkotását. A klasszikus, mégis trendi ékszerek eleganciát, 
kifinomultságot sugallnak.

2 az 1-ben

|  M I N D E N N A P I
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  Linnea Rose Quartz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 

kő, köbös cirkónia kristályok. Rose-gold 
bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Lánc hossza: 61 + 7,5 cm. 

43697   6999 ,- 

  Linnea Rose Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 

kövek. Rose-gold bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén 
is viselhető. Hossza: 6 cm. 

43698   5499 ,- 

  Love Rose karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú ásványi 
üveg, rozsdamentes acél hátlap, sárgaréz, 

cseh üveg. Seiko óramű. Számlap 
szélessége: 2 cm. 

45495   15999 ,- 

Rose-gold bevonat

Zafír karcálló üveg

Seiko óramű

Csehországban az üveg megmunkálásának 
kézműves hagyománya évszázadokra nyúlik vissza. 

A csodálatos kristályok szépsége és kiváló minősége 
nemzetközi szinten elismert.

Cseh kristályok

Rose-gold bevonat

FEJEZD KI 
SZERETETED 
EGY ÉKSZERREL

Rózsakvarc

A szerelem köveként ismert. 
Úgy tartják, hogy harmóniát teremt 

közted és a téged körülvevő 
emberek között.

|  M I N D E N N A P I

 

 

 

VIRÁGOK IHLETTE ÉKSZEREK
Teljes hossza: 22 cm. 

Állítható: 19 cm-ig. A kifinomult kollekciót a Svédország hegyvidékén 
élő linnaea rózsaszín virága ihlette.
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  Petal Topaz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes topáz kő, rose-gold 
bevonat, spray-bevonat, E-bevonat. 

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Size: heigh: 1,9 x 1,5 cm. 

45654   5999 ,- 

  Petal Topaz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes topáz kő, rose-gold 
bevonat, spray-bevonat, E-bevonat. 

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Mérete: 61 cm + 7 cm.  

45554   7999 ,- 

Fehér topáz

A remény, a szeretet és 
a boldogság szimbóluma. 

Úgy tartják, hogy a fehér topáz 
erőt és pozitív energiát sugároz.

Rose-gold 
bevonat

ÉREZD A NYÁR 
VIRÁGZÁSÁT
A nyári eső utáni frissességet idézi a kollekció, a természet körforgását 
és nyugtató hatását a testre és a lélekre. A romantikus ékszerek 
rózsaszirmokat mintáznak, a díszítő kövek a rajtuk megpihenő 
esőcseppeket szimbolizálják. 

|  M I N D E N N A P I
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  Droplet Quartzite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes kvarcit kő, 

sárgaréz bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető.  

Mérete: 43 cm + 7 cm. 

45647   10299 ,- 

  Droplet Quartzite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 
kvarcit kő, titánium, sárgaréz bevonat, 

E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 
viselhető. Mérete: 2,4 cm. 

45661   6999 ,- 

Kvarcit
 

A kiegyensúlyozottság kövének tartják, 
hiszik, hogy harmóniát és boldogságot visz 

az életedbe, amikor szomorú vagy.

RÓZSÁS HANGULATBAN 
EGY NAPSÜTÖTTE 
DÉLUTÁNON
A kollekció ékszereit díszítő természetes kvarcit kövek úgy ragyognak, mint a nap 
utolsó fénysugarai a tenger fodrozódó hullámain. Nyugtató pasztell színek és rózsás 
árnyalatok tündöklése, amely boldogsággal tölti meg a lelket.

|  M I N D E N N A P I
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Minden kritstály közül a 
legszerencsésebb a zöld aventurin,  

az optimizmus talizmánja. Úgy tartják, 
segít a siker elérésében. 

3 az 1-ben

A Dainty Aventurine gyűrű az 
alábbi méretekben kapható:  

17 - kód: 45673  
18 - kód: 45674  
19 - kód: 45675

NYÁRI SZÍNEK  
MESÉS CSILLOGÁSA

|  M I N D E N N A P I

Szereted a különleges ékszereket? A kifinomult, csodás színekben pompázó kövekkel 
díszített 3 az 1-ben gyűrű, nyaklánc és fülbevaló biztosan a kedvenced lesz!

  Dainty Aventurine nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 
természetes kő, sárgaréz bevonat, 

E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 
viselhető. Hossza: 63 cm + kiegészítő lánc. 

45646   10699 ,- 

  Dainty Aventurine fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes kövek, titánium, sárgaréz 
bevonat, E-bevonat. Nikkelérzékenység 
esetén is viselhető. Mérete: 1,5x2,2 cm. 

45658   7999 ,- 

  Dainty Aventurine gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 
természetes aventurin kő, sárgaréz  

bevonat, E-bevonat. Nikkelérzékenység 
esetén is viselhető. 

 7999 ,- 

 

 

 

Zöld aventurin
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  Prarie Chalcedony karkötő
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

kalcedon kő, sárgaréz bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Mérete: 24 cm. 

45652   6999 ,- 

  Prarie Chalcedony fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes kalcedon, 

titánium stift, sárgaréz bevonat. E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Mérete: 2,2x0,8 cm. 

45657   6999 ,- 

Kalcedon 
 

Úgy tartják, a kalcedon kő pozitív érzést 
sugároz és a melankólikus hangulatot 

örömtelivé varázsolja.

NAPSÜTÉS  
ÉS MESÉS 
HANGULAT
A svéd rétek megannyi színes virága által ihletett  
csodálatos kollekció, amelynek minden egyes darabja  
a nyarat idézi az év minden napján.

|  M I N D E N N A P I

  Prarie Chalcedony nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, köbös cirkónia, 

természetes kalcedon kő. Sárgaréz 
bevonat. E-bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető.  
Lánc hossza: 61 cm + 7 cm. 

45580   9499 ,- 
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Citromkvarc

Gyakran használják meditációs kőként. 
Úgy tartják, segít kiszűrni a zavaró 

tényezőket, és pozitív, tisztább 
áttekintést ad az életről.

PASZTELL 
SZÍNEKBEN 
POMPÁZÓ ÉGBOLT

|  M I N D E N N A P I

Ezüst bevonat

  Dune Lemon Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes citromkvarc 

kő, ezüst bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Mérete: 1,5 cm. 

45660   8999 ,- 

  Dune Lemon Quartz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes citromkvarc 

kő, ezüst bevonat, E-bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

Hossza: 2 sor, 43 és 45 cm + kiegészítő lánc. 

45575   8999 ,- 

 

 

A kifinomult szépség ünneplése csodálatos 
ékszerekkel, amelyeket a napsütötte tengerpart 
homokszemcséin tükröződő égbolt pasztell színei 
ihlettek. Minimalista stílus, nőies dizájn - mindennap!
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  Meadow Aventurine nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes aventurin 

kő, köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz 
bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Lánc hossza: 43 + 7,5 cm. 

43739   5299 ,- 

  Meadow Aventurine fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes aventurin 

kő, köbös cirkónia kristályok, titánium. 
Sárgaréz bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető. Mérete: 3x2 cm. 

43760   5299 ,- 

Minden kritstály közül a 
legszerencsésebb a zöld aventurin,  

az optimizmus talizmánja. Úgy tartják, 
segít a siker elérésében. 

SZIRMAIKAT 
BONTÓ 
VIRÁGOK 
SZÉPSÉGE

|  M I N D E N N A P I

 

 

 

Zöld aventurin

  Meadow Aventurine gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes aventurin 

kő, köbös cirkónia kristályok.  
Sárgaréz bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető. 

   3999 ,- 
A Meadow Aventurine gyűrű az 

alábbi méretekben kapható: 
16 - kód: 43761 
17 - kód: 43843 
18 - kód: 43852 
19 - kód: 43853
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  Lucky Clover karkötő
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia.  

Sárgaréz bevonat. Lánc hossza: 15 + 4,5 cm. 
Függő: 1x1 cm. 

43611   3499 ,- 

  Lucky Clover fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia.  
Sárgaréz bevonat. Függő: 1x1 cm. 

43618   3999 ,- 

Úgy tartják, hogy segít  
a magabiztosság fokozásában,  

a koncentrálásban, dolgok 
tisztázásában és a célok elérésében.

Köbös cirkónia 

SZERENCSE 
KÍSÉRJEN 
UTADON

 

 

 

  Lucky Clover nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia.  

Sárgaréz bevonat. Nyaklánc hossza:  
52 + 6 cm. Függők: 1 cm és 1,7 cm. 

43578   5299 ,- 



Szerpentin kő

A függetlenséget szimbolizáló kőként 
ismert. Úgy tartják, segít abban, hogy 
erősen és magabiztosan nézhessünk 

szembe az élet minden új kihívásával.

  Dew Drop Serpentine karkötő
Anyaga: sárgaréz, természetes szerpentin 

kő, üveg. Sárgaréz bevonat.  
Lánc hossza: 18 + 5 cm. 

45446   3999 ,- 

  Dew Drop Serpentine fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes szerpentin 
kő, üveg, titánium stift. Sárgaréz bevonat. 

Magasság: 5 cm. 

45460   5499 ,- 

A TERMÉSZET 
FRISSESSÉGE

|  M I N D E N N A P I

 

 

 

  Pebbles Mixed fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes 

rózsakvarc és ametiszt kövek, üveg. 
Sárgaréz bevonat.  

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Mérete: 3,5 (M) x 1,5 (SZ) cm. 

43702   6999 ,- 

  Pebbles Mixed nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes ametiszt 

és rózsakvarc kövek, üveg. Sárgaréz 
bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Lánc hossza: 49 + 7,5 cm. 

43701   7999 ,- 

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.

KÖVEKBEN 
TÜNDÖKLŐ 
VARÁZSLAT

Rózsakvarc

A szerelem köveként ismert.  
Úgy tartják, hogy harmóniát  

teremt közted és a téged körülvevő 
emberek között.

 

 

  Dew Drop Serpentine nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes szerpentin 

kő, üveg. Sárgaréz bevonat.  
Lánc hossza: 46 + 7 cm. 

45471   6999 ,- 

29
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Zafír karcálló üveg

Seiko óramű

Arany bevonat

  Hail Amazonite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes  
amazonitkő, üveg, titánium stift.  

Ezüst bevonat. Hossza: 2 cm. 

45458   8999 ,- 

  Hail Amazonite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes  

amazonitkő, üveg. Ezüst bevonat.  
Lánc hossza: 60 + 7 cm. 

45468   8999 ,- 

Amazonit
 

A reménnyel és az önbizalommal hozzák 
kapcsolatba ezt az energiakövet.  

Nyugtató hatásáról ismert.

Csehországban az üveg megmunkálásának kézműves hagyománya 
évszázadokra nyúlik vissza. A csodálatos kristályok szépsége és 

kiváló minősége nemzetközi szinten elismert.

Cseh kristályok

RAGYOGJON 
MINDEN 

PILLANAT!
RELAXÁLÁS ÉS 

FELTÖLTŐDÉS

|  M I N D E N N A P I

  Sunny karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú 

ásványi üveg, rozsdamentes acél hátlap 
és csat, sárgaréz, PU, cseh üveg.  

Arany bevonat. Seiko óramű.  
Számlap átmérője: 2.5 cm. 

45494   10999 ,- 

 

 

 

Ezüst bevonat
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  Willow napszemüveg
Anyaga: PC, cellulóz triacetát, sárgaréz, 
újrahasznosított poliészter tasak, PU tok. 

45428   6999 ,- 

|  M I N D E N N A P I

  Chic napszemüveg
Klasszikus formájú napszemüveg rose-gold 
tónusú kerettel, polarizált, barna árnyalatú, 

színátmenetes lencsékkel. Anyaga: 
rozsdamentes acél, cellulóz triacetát, 

sárgaréz, szilikon, újrahasznosított 
poliészter tasak, PU tok. 

45429   6999 ,- 

STÍLUSOSAN  
A LEGMELEGEBB 
NAPOKON IS

100% UV-védelem

Polarizált lencsék

Kemény, fekete tokban

100% UV-védelem

Polarizált lencsék

Kemény, fekete tokban
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Füstkvarc

A termőföld, a hamu, az iszap és az agyag 
tulajdonságait hordozó drágakő 

jelképezi kapcsolatunkat a Földanyával.

  Sunflower Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes füstkvarc 
kövek, köbös cirkónia kristályok, titánium 
stift. Sárgaréz bevonat. Átmérője: 1 cm. 

45459   8999 ,- 

  Sunflower Quartz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes füstkvarc 

kövek, köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz 
bevonat. Lánc hossza: 43 + 7 cm. 

45469   8999 ,- 

Eperkvarc

Az áttetsző, korallos árnyalatú eperkvarc 
a legromantikusabb drágakő. 

Úgy tartják, pozitív energiát sugároz.ÉDES, MINT AZ 
EPER

RAGYOGÓ, 
AKÁR A NAP

|  M I N D E N N A P I

 

 

 

 

 

  Butterfly Strawberry Quartz 
fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, természetes eperkvarc 
kő, köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz 

bevonat. Karika mérete: 1,5 cm.  
Medál: 2 (M) x 1 (SZ) cm. 

45448   9999 ,- 

  Butterfly Strawberry Quartz 
nyaklánc

Anyaga: sárgaréz, természetes eperkvarc 
kő, köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz 

bevonat. Lánc hossza: 58 + 7 cm. 

45464   9999 ,- 

A Butterfly Strawberry Quartz 
gyűrű az alábbi méretekben 

kapható: 
17 - kód: 45480 
18 - kód: 45481 
19 - kód: 45482

  Butterfly Strawberry Quartz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes 

eperkvarc kő, köbös cirkónia 
kristályok. Sárgaréz bevonat.

 7999 ,- 

2 az 1-ben
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  Lady Bug Spinel fülbevaló
Gold-toned stud earrings dotted with blue 

glass crystals and black spinel stones. 
Anyaga: sárgaréz, fekete spinell kövek, 

üveg. Sárgaréz bevonat. Sárgaréz bevonat. 
Hossza: 2 cm. 

45450   9999 ,- 

  Lady Bug Spinel nyaklánc és bross
Anyaga: sárgaréz, fekete spinell kövek, 
üveg. Sárgaréz bevonat. Lánc hossza:  
43 + 7 cm. Bross foglalat: 2,5x2,5 cm. 

45466   9999 ,- 

2 az 1-ben

  Eden Aventurine fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes zöld 

aventurin kő, üveg. Ezüst bevonat. 
Karika: 1 cm. Függő: 1,5 cm. 

45449   9999 ,- 

  Eden Aventurine nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 

aventurin kő, üveg. Ezüst bevonat. Lánc 
hossza: 43 + 7 cm. 

45465   9999 ,- 

Minden kritstály közül a 
legszerencsésebb a zöld 
aventurin, az optimizmus 

talizmánja. Úgy tartják, segít a 
siker elérésében. 

Fekete spinell 
  

A természet egyik legritkább 
drágaköve. Úgy tartják, taszítja a 

negatív dolgokat, inspiráló 
hatása van, erősíti az öntudatot.

2 az 1-ben

NYÁRI 
KÍVÁNSÁGOK

ÉREZD A SIKER 
ÖRÖMÉT

|  M I N D E N N A P I

 

 

Ezüst bevonat

 

 

Zöld aventurin
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  Anemone Topaz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes fehér topáz 

kő. Sárgaréz bevonat.

 3999 ,- 

  Anemone Topaz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes fehér topáz 

kő. Sárgaréz bevonat. Hossza: 2,5 cm. 

45492   5499 ,- 

  Anemone Topaz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes  

fehér topáz kő. Sárgaréz bevonat.  
Lánc hossza: 40 + 6 cm.  

45472   5499 ,- 

Az Anemone Topaz gyűrű az 
alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45489 
18 - kód: 45490 
19 - kód: 45491

Fehér topáz
 

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

|  M I N D E N N A P I

A MA 
NAGYSZERŰ,  
A HOLNAP 
CSODÁLATOS 
LESZ!

Tigrisszem 
 

Úgy tartják, hogy a tigrisszem  
kő felszabadítja a félelmet és segít 
az egyensúly megteremtésében.  

A magabiztosság, valamint a belső 
erő jelképe.

ENGEDD 
SZABADJÁRA 

A BENNED 
REJLŐ ERŐT

  Willow Tiger Eye fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes  

tigrisszem kő. Sárgaréz bevonat.  
Mérete: 2 (M) x 1 (SZ) cm. 

45447   7999 ,- 

  Willow Tiger Eye nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes  

tigrisszem kő, üveg. Sárgaréz bevonat.  
Lánc hossza: 43 + 7 cm. 

45463   7999 ,- 

A Willow Tiger Eye gyűrű 
az alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45474 
18 - kód: 45475 
19 - kód: 45476 

  Willow Tiger Eye gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes tigrisszem 

kő, üveg. Sárgaréz bevonat. 

 6999 ,- 
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ESŐ UTÁNI 
NYUGALOM
Az ékszer kollekciót a virágszirmokon ringatózó esőcseppek játéka ihlette, amint 
megcsillannak rajtuk a nap sugarai eső után. A köbös cirkónia kristályok ragyogó 
galaxisként tündökölnek a fehér topáz körül, kiemelve az ékkő eleganciáját.

|  Ü N N E P I

Fehér topáz
 

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

  Pearl Topaz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes topáz kő, 
köbös cirkónia, üveg, sárgaréz bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Hossza: 43 cm + 6 cm. 

45648   11999 ,- 

  Pearl Topaz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes topáz kő, 
köbös cirkónia, üveg, sárgaréz bevonat, 

E-bevonat. Nikkelérzékenység 
esetén is viselhető. 

 10299 ,- 

  Pearl Topaz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes topáz kő, 
köbös cirkónia, üveg, sárgaréz bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Magasság: 3 cm. 

45663   11999 ,- 

A Pearl Topaz gyűrű az alábbi 
méretekben kapható: 

17 - kód: 45686 
18 - kód: 45687 
19 - kód: 45688
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Vörös gránát

A kreatív tűz köveként is ismert, hiszik, 
hogy segít személyiségünk kifejezésében 

és a magabiztosság fokozásában.

|  Ü N N E P I

ÉLD AZ ÉLETED 
SZENVEDÉLLYEL

Rose-gold bevonat

 

  

A Bramble Garnet gyűrű az 
alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45683 
18 - kód: 45684 
19 - kód: 45685

  Bramble Garnet gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 
természetes gránátkő, rose-gold  

bevonat, E-bevonat. Nikkelérzékenység 
esetén is viselhető.  

 11999 ,- 

  Bramble Garnet nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes gránátkő, rose-gold bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Mérete: 48 cm + 7 cm. 

45650   15999 ,- 

  Bramble Garnet fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes gránátkő, rose-gold bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 

viselhető. Mérete: 4 cm. 

45665   14299 ,- 

Az érett szederre emlékeztető ékszerek lelke a vörös gránátkő. 
Egy karakteres, lenyűgöző kollekció, amely ruházatod különleges éke lesz, 
akár a friss, zamatos gyümölcs Svédország déli partjainak.
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  Timeless karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú, 

karcmentes ásványi üveg, rozsdamentes 
acél hátlap és csat, sárgaréz, cseh üvegkő, 

IPG-bevonat. Óramű – Japan Seiko. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető.  

Teljes hossza: 20 cm. Számlap szélessége: 
2,55 cm. A pánt szélessége: 0,7 cm.  

45682   14999 ,- 

Zafír karcálló üveg

Seiko óramű

MINDIG 
ELEGÁNSAN

Csehországban az üveg megmunkálásának  
kézműves hagyománya évszázadokra nyúlik vissza.  

A csodálatos kristályok szépsége és kiváló  
minősége nemzetközi szinten elismert.

Cseh kristályok

|  Ü N N E P I

Legyen a megjelenésed mindig elegáns az arany tónusú karórával, 
amelyet a cseh üvegkövek káprázatos csillogása varázsol 
kifinomulttá. Egy csodálatos kiegészítő minden alkalomra!
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|  Ü N N E P I

Rózsakvarc 
 

A szerelem köveként ismert. Úgy 
tartják, hogy harmóniát teremt közted 
és a téged körülvevő emberek között.

Rose-gold bevonat

EGY SÉTA A SVÉD 
LEVENDULAMEZŐKÖN
Klasszikus ékszerek modern megjelenésben, csodálatos 
kövekkel, egyedi virág formában. Miből merítettünk ihletet?  
A levendula csodálatos lila virágából.

  Lavender Rose Quartz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes rózsakvarc kő, rose-gold 
bevonat, E-bevonat. Nikkelérzékenység 
esetén is viselhető. Hossza: 48 cm + 7 cm.  

45651   14299 ,- 

  Lavender Rose Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes rózsakvarc kövek, titánium stift, 
rose-gold bevonat, E-bevonat. 

Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 
Mérete: 4,4x1,8 cm.  

45666   14299 ,- 

  Lavender Rose Quartz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia, 

természetes rózsakvarc kövek, rose-gold 
bevonat, E-bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető. 

 11999 ,- 

A Lavender Rose Quartz 
gyűrű az alábbi méretekben 

kapható: 
17 - kód: 45689 
18 - kód: 45690 
19 - kód: 45691
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AZ ÉGBOLT ROMANTIKUS 
RÓZSASZÍN ÁRNYALATA VIRÁGBA 

BORULÓ 
SZERELEM

|  Ü N N E P I

Rose-gold bevonat

 

 

 

 

  Snow Drop Labradorite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 
rózsakvarc kő, természetes labradorit  

kő, köbös cirkónia kristályok.  
Sárgaréz bevonat. 

45493   8999 ,- 

  Snow Drop Labradorite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

rózsakvarc kő, természetes labradorit kő, 
köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz 

bevonat. Lánc hossza: 62 + 6 cm. 

45473   9999 ,- 

 

 

Rózsakvarc 
 

A szerelem köveként ismert.  
Úgy tartják, hogy harmóniát teremt 

közted és a téged körülvevő  
emberek között.

Az északi őslakosok szent kőnek 
tartották, úgy gondolták, az északi 
fényekből nyert tulajdonságokkal 

rendelkezik, például az 
átváltozáshoz szükséges  

erővel és hatalommal.

Labradorit 

Rózsakvarc 
 

A szerelem köveként ismert.  
Úgy tartják, hogy harmóniát teremt 

közted és a téged körülvevő  
emberek között.

  Bliss Rose Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 
kő, üveg, köbös cirkónia kristályok, titánium 

stift. Rose-gold bevonat. Magasság: 2,5 cm. 

45461   9999 ,- 

A Bliss Rose Quartz gyűrű az 
alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45477 
18 - kód: 45478 
19 - kód: 45479

  Bliss Rose Quartz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 

kő, üveg, köbös cirkónia kristályok. 
Rose-gold bevonat. 

 6999 ,- 

  Bliss Rose Quartz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 

kő, üveg, köbös cirkónia kristályok. Rose-
gold bevonat. Lánc hossza: 61 + 7 cm. 

45462   9999 ,- 

  Bliss Rose Quartz karkötő
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 

kő, üveg, köbös cirkónia kristályok.  
Rose-gold bevonat. 

45445   9499 ,- 



w
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Méret: 17 Méret: 18 Méret: 19

Stiftes kialakítás 

Villazáras

Franciazáras 

Omega záras

Patentos Csőzáras 

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!

Fülbevalózárak típusai

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

Minőség-szimbólum

Exkluzív csomagolás

Rose-gold bevonat

Minden Norrsken ékszert elegáns dobozba  
és selymes, rojtos zsinórral zárható tasakba 
csomagolunk - ideális az ékszerek tárolására  
és védelmére.

RAGYOGÓ 
NAPLEMENTE 
A DŰNÉK FELETT

Rózsakvarc 
 

A szerelem köveként ismert.  
Úgy tartják, hogy harmóniát 

teremt közted és a téged 
körülvevő emberek között.

Használat után 
tisztítsd le egy puha, 
pamut törlőkendővel.

Tartsd az ékszereket  
a tasakban és  
a dobozban, így 
védheted azokat.

|  Ü N N E P I

Vedd le az ékszereket 
zuhanyozás és úszás 
előtt.

Az ékszereket ne  
érje parfüm vagy 
testápoló/kézkrém.

Vedd le az ékszereket 
lefekvés és edzés 
előtt.

Vigyázz, hogy az 
ékszereket ne érje víz. 
Vedd le kézmosás előtt.

A Pastel Sand gyűrű az alábbi 
méretekben kapható: 

17 - kód: 43877 
18 - kód: 43878 
19 - kód: 43879 
20 - kód: 43880

  Pastel Sand gyűrű  
Anyaga: sárgaréz, köbös  

cirkónia kristály. Rose-gold bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető. 

 6999 ,- 

  Pastel Sand  Rose Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes rózsakvarc 

kő, köbös cirkónia kristályok, titánium.  
Rose-gold bevonat. Nikkelérzékenység 

esetén is viselhető. Mérete: 3,5x2 cm. 

43861   9999 ,- 

  Pastel Sand nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, köbös cirkónia 

kristályok. Rose-gold bevonat. 
Nikkelérzékenység esetén is viselhető.  

Lánc hossza: 43 + 7,5 cm. 

43867   8499 ,- 

 

 

 

Így vigyázz az ékszereidre



HU 
2022/2-es katalógus 

(Érvényes: 2022. május 31-től november 4-ig)

code: 143433.1
Copyright ©2022 Oriflame Cosmetics AG

Címünk: Oriflame Hungary Kozmetika Kft. 
1082 Budapest, Futó utca 47-53. 

Tel.: +36 1 450 3939 
email: info@oriflame.hu 

 


	2022.ce.998.mini.hu.052-001_Oriflame_HighRes_single_2
	2022.ce.998.mini.hu.002-003_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.004-005_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.006-007_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.008-009_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.010-011_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.012-013_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.014-015_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.016-017_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.018-019_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.020-021_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.022-023_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.024-025_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.026-027_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.028-029_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.030-031_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.032-033_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.034-035_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.036-037_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.038-039_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.040-041_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.042-043_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.044-045_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.046-047_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.048-049_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.050-051_OriflameLowResspread
	2022.ce.998.mini.hu.052-001_Oriflame_HighRes_single_1

