


 Spagetti pánt 

 
Állítható hossz: 

73-80 cm
 

 FEDEZD FEL A 
NORRSKEN 
TAVASZI 
KOLLEKCIÓJÁT 
 Kezdd az új évszakot a természet 
kedvenc ékköveinek társaságában! 
Minden egyes kő egyedi, különleges 
jelentéssel bír... melyik fejezi ki 
leginkább érzéseidet és 
hangulatodat? 

 V-nyakú  Szív alakú 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 TIGRISSZEM
––––  

A kőről úgy tartják, hogy segít 
túllépni a félelmeken, bátorságot 
nyújt, hogy magabiztosan nézz 

szembe az új kihívásokkal. 

     Tiger Eye Lavvu nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes tigrisszem kő, 
köbös cirkónia. Sárgaréz bevonat. A lánc 
hossza: 73 + 7 cm. 

46268   17999 ,-  

 ÚJ 
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ÚJ
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Ezt a merész kollekciót a Svédország 
területén élő őslakosok, a számik 
büszkesége és ereje ihlette. Az 
ékszereket természetes tigrisszem kő 
díszíti háromszög alakú foglalatban. 
Minden egyes ékszer karakteres és 
egyedi, erőt ad a megújuláshoz.

FEDEZD FEL A 
BENNED LÉVŐ ERŐT

  Tiger Eye Lavvu karkötő
Arany tónusú, extravagáns karkötő tigrisszem kővel 
és köbös cirkónia kristályokkal díszítve. Anyaga: 
sárgaréz, természetes tigrisszem kő, köbös cirkónia. 
Sárgaréz bevonat. Mérete: 63x50 mm. 

46186   18999 ,- 

  Tiger Eye Lavvu fülbevaló
Arany tónusú fülbevaló, háromszög alakú foglalatában a belső erő 
szimbólumaként ismert tigrisszem kővel és csillogó köbös cirkóniával. Egy 
merész kollekció darabja, amelyet a svéd őslakosok büszkesége ihletett. 
Anyaga: sárgaréz, természetes tigrisszem kő, köbös cirkónia. Sárgaréz 
bevonat. Pillangózáras, stiftes kialakítás. Mérete: 18x17 mm. 

46282   16999 ,- 

5



 Csónaknyak  Ovális, mély 
kivágás 

 LENYŰGÖZŐ 
TERMÉSZET 

 ZÖLD AVENTURIN
––––  

A jó szerencse és a boldogság 
kövének tartják, segít az 

optimizmus javításában és 
cselekvésre ösztönöz. 

 A svéd természet tisztasága és 
szépsége tükröződik a zöld 
aventurinnal díszített kollekció 
ékszereiben. A természetes kő a 
Földet szimbolizálja köbös cirkónia 
kristályok galaxisa körében. 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Garbó  Lekerekített 
nyak 

     Green Aventurine Firmament fülbevaló
Fülbevaló ezüst színű bevonattal, természetes zöld 
aventurinnal és köbös cirkónia kristályokkal díszítve. 
Anyaga: sárgaréz, természetes aventurin kő, köbös 
cirkónia. Ezüst tónusú bevonat. Pillangózáras, stiftes 
kialakítás. Mérete: 45x18 mm.
 

46189   11999 ,-  

 ÚJ 



7

  Green Aventurine Firmament nyaklánc
Nyaklánc ezüst színű bevonattal, a boldogság és az 
optimizmus köveként ismert, természetes zöld 
aventurinnal és a galaxis csillagaiként ragyogó 
cirkónia kristályokkal. A svédországi Abisko 
csillagos égboltja ihlette kollekció része. Anyaga: 
sárgaréz, természetes aventurin kő, köbös cirkónia. 
Ezüst tónusú bevonat. A lánc hossza: 81 + 7 cm. 

46256   11999 ,- 

ÚJ

7



 A TERMÉSZET ALKOTTA
––––  

Különleges energiájuknak és 
egyedi minőségüknek 

köszönhetően a természetes 
féldrágakövek a Norrsken 
kollekció koronaékszerei. 
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EGYEDI KIALAKÍTÁS 
Az exkluzív kialakítású Norrsken  
ékszerekkel meséld el saját történetedet.  
A kollekció minden egyes darabja 
ajándéknak is tökéletes egy  
számodra kedves személy számára.

ÁTÖLEL A 
TERMÉSZET 
EREJE 
A Norrsken - svédül északi fényt jelent -  
az Oriflame ékszer kollekciója, amelyet a svéd 
természet folyamatosan változó elemei ihlettek.  
A tavaszhoz hasonlóan kollekciónk is segít  
a megújulásban és abban, hogy feltöltődj  
pozitív energiával.

GONDOS KÉZMŰVESSÉG 
Minden kő kézzel csiszolt és 
kézzel van a foglalatba rögzítve. 
Kialakításuk során tiszteletben 
tartjuk egyedi formájukat és 
árnyalatukat.



 KÉK LAZURKŐ
––––  

Az egyik legkedveltebb kő, 
amelyet a bölcsesség és a 

barátok közötti szoros kötelék 
kövének is tartanak. 
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 Ha egy négylevelű lóherét találunk, 
szerencsénk lesz… ebben a luxus 
kollekcióban mind a forma, mind 
a kő segít az új évszak pozitív 
kezdésében, hogy minden 
helyzetben különlegesnek és 
szerencsésnek érezhesd magad. 

 A LEGJOBB MOST 
KÖVETKEZIK... 

 
151 darab 

kézzel 
beillesztett 

kővel 

 2 az 1-ben 

 V-nyakú  Szív alakú  Aszimmetrikus 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

� 

� 

� 

  �   Blue Lapis Ice Clover nyaklánc
Ezüst tónusú nyaklánc lóhere formájú, levehető 
medállal, kék lazurkővel díszítve. Anyaga: köbös 
cirkónia, sárgaréz, ezüst bevonat, természetes 
kő. Hosszú lánc mérete: 48 cm, rövid lánc hossza: 
43 cm, kiegészítő lánc hossza: 7 cm. 

46271   20499 ,-  

  �   Blue Lapis Ice Clover fülbevaló
Ezüst tónusú fülbevaló lóhere formájú, 
levehető függővel, kék lazurkővel díszítve. 
Anyaga: köbös cirkónia, sárgaréz, ezüst 
bevonat, természetes kő, üveg. Mérete: 
2,75x1,29 cm. 

46275   15499 ,-  

  �   Blue Lapis Ice Clover karkötő
Anyaga: köbös cirkónia, sárgaréz, ezüst 
bevonat, természetes kő, üveg. Hossza: 
18 cm + 2,5 cm. 

46184   15499 ,-  



 EGY SÉTA A SVÉD 
LEVENDULAMEZŐKÖN 

 A klasszikus kövekkel díszített ékszerek 
egyedi, virágot formázó kialakítással 
romantikus, mégis modern megjelenést 
kölcsönöznek. Mi ihlette az ékszereket? 
A kifinomult levendula virága. 

 V-nyakú  Szív alakú  Aszimmetrikus 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Spagetti pánt 
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 A Lavender Rose Quartz gyűrű az 
alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 45689
18 - kód: 45690
19 - kód: 45691 

 RÓZSAKVARC
––––  

A szerelem köveként ismert. 
Úgy tartják, hogy harmóniát 

teremt közted és a téged 
körülvevő emberek között. 

� 

� 

� 

  �   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   14999 ,-  

  �   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   14999 ,-  

  �   Lavender Rose 
Quartz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, köbös 
cirkónia, természetes rózsakvarc 
kövek, rose-gold bevonat, 
E-bevonat. Nikkelérzékenység 
esetén is viselhető.  

 12499 ,-  



 KORTALAN, 
MINDIG 
IDŐSZERŰ 
 Új évszak, új lehetőségek… és még több 
stílus önmagad kifejezésére! Válaszd ki 
a hozzád illő karórát, bővítsd 
kollekciódat egy különleges dizájnnal, 
és viseld minden alkalommal. 

 Seiko óramű 

 A pánt mérete 
állítható az 
eltávolítható 
láncszemmel 

 Zafír karcálló üveg 

� 

� 

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

45063   16999 ,-  

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

45065   17999 ,-  
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     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   11499 ,-  

 Seiko óramű 

 Arany bevonat 

 Minden óra exkluzív 
díszdobozban! 

 Zafír karcálló üveg 



     Flower karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír 
bevonatú karcmentes üveg, 
rozsdamentes acél hátlap, üveg. 
Rose-gold bevonat. Seiko óramű. 
Az óralap átmérője: 3 cm. 

45067   17499 ,-  

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

44739   11999 ,-  

 Zafír
 karcálló üveg 

 Seiko óramű  
A pánt mérete állítható 

az eltávolítható 
láncszemmel 

(22-ről 19 cm-re) 
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 Szögletes 
nyakkivágás 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Rose-gold bevonat 

 ÉLD AZ ÉLETEDET 
TELJES 
VIRÁGZÁSÁBAN 
 Legyen kifinomult a megjelenésed a 
rose-gold tónusú ékszerekkel, amelyeket a 
a kora tavasszal szirmaikat bontó virágok 
szépsége ihletett. Minden darabot a 
rózsakvarc varázsol csodálatossá csillogó 
üvegkövek ölelésében. 

 RÓZSAKVARC
––––   

Úgy gondolják, hogy a 
rózsakvarc a mély 

együttérzés, az örök és 
feltétel nélküli szeretet köve. 

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

 8799 ,-  

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

44697   9499 ,-  

  A Flowery Quartz gyűrű az 
alábi méretekben 
kapható: 
17 - kód: 45029
18 - kód: 45030
19 - kód: 45031 

 Nyakpánt  Garbó  Csónaknyak  V-nyakú 

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

44741   10299 ,-  

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

44836   10299 ,-  

� 

� 

� 

� 



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

44973   7999 ,-  

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

44976   7999 ,-  

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

 7999 ,-  

 GYÖNYÖRKÖDJ 
A FELKELŐ NAP 
RAGYOGÁSÁBAN 
 Az ékszerekben csillogó természetes 
citrin kövek és a köbös cirkónia 
kristályok a nap varázslatos 
ragyogását tükrözik. Egy csodálatos 
szett egy különleges alkalomra. 

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

 Aszimmetrikus  Spagetti pánt  Ovális, mély kivágás 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

� 

� 
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 CITRIN
––––  

Az élénk, sárga árnyalatú 
citrint az örömmel, a bőséggel 

és a pozitív változásokkal 
hozzák kapcsolatba. 



 A TAVASZ 
ELSŐ VIRÁGAI 
 A hóvirág a tavasz első virágai közé 
tartozik, amely a havon átbújva 
mutatja meg kifinomult virágát. 
Ez a csoda ihlette a nőies kollekció 
megalkotását, emlékeztetve a 
természet szépségére. 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Garbó  Csónaknyak  V-nyakú 
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  �   Snow Drop Labradorite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 
rózsakvarc kő, természetes labradorit kő, 
köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz bevonat. 

45493   9499 ,-  

  �   Snow Drop Labradorite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 
rózsakvarc kő, természetes labradorit kő, 
köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz bevonat. 
Lánc hossza: 62 + 6 cm. 

45473   10499 ,-  

 RÓZSAKVARC
––––  

Az örök és feltétel nélküli 
szeretet köveként ismert.

LABRADORIT
––––  

Úgy tartják, az északi 
fényekből nyert 

tulajdonságokkal rendelkezik, 
például az átváltozáshoz 

szükséges erővel és 
hatalommal. 

� 

� 



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

 12799 ,-  

 3 az 1-ben 

 Bogyós gyümölcsök által ihletett, 
elegáns kollekció természetes, 
mélyvörös árnyalatú gránátkövekkel 
és cseh üvegkristályokkal ékesítve. 
Az ékszereket többféle módon is 
viselheted, egyedi stílusban. 

 A TAVASZ 
VARÁZSLATOS 
TÜNDÖKLÉSE 

 V-nyakú 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Ovális, mély kivágás  Spagetti pánt 

 A Delicious gránát gyűrű az 
alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 45060
18 - kód: 45061
19 - kód: 45062 
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  �   Delicious gránát 
fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, 
üveg, természetes 
gránátkövek. Rose-gold 
bevonat. Magasság: 3 cm. 

44761   14299 ,-  

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

44920   14299 ,-  

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

44730   14299 ,-  

 VÖRÖS GRÁNÁT
––––  

A kreatív tűz köveként is 
ismert, hiszik, hogy segít 

személyiségünk kifejezésében 
és a magabiztosság 

fokozásában. 

 2 az 1-ben 

 Rose-gold bevonat 

� 

� 

� 



 Spagetti pánt 

 SZERESD AZ 
ÉLET MINDEN 
PILLANATÁT 
 A természetes amazonittal díszített, 
geometrikus formájú kollekciót a 
tavasz utolsó hófedte tájai ihlették... 
az élet apró csodái hoznak örömöt 
mindennapjainkba. 

 V-nyakú 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Garbó 

� 
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  Hail Amazonite fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes 
amazonitkő, üveg, titánium stift.  
Ezüst bevonat. Hossza: 2 cm. 

45458   9499 ,- 

  Hail Amazonite nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 
amazonitkő, üveg. Ezüst bevonat.  
Lánc hossza: 60 + 7 cm. 

45468   9499 ,- 

Ezüst bevonat

AMAZONIT
––––   

A reménnyel és az önbizalommal 
hozzák kapcsolatba ezt az 

energiakövet. Nyugtató 
hatásáról ismert.

 

25
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  �   Anemone Topaz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes fehér 
topáz kő. Sárgaréz bevonat. Lánc hossza: 
40 + 6 cm.  

45472   5799 ,-  
  �   Anemone Topaz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes fehér topáz 
kő. Sárgaréz bevonat. Hossza: 2,5 cm. 

45492   5799 ,-  

 A szirmait bontó szellőrózsát 
formázó ékszerek középpontjában 
a fehér topáz tündököl. A virág 
a jövővel kapcsolatos, izgalommal 
teli várakozás szimbóluma. 

 FEHÉR TOPÁZ
––––  

A remény, a szeretet 
és a boldogság szimbóluma. 

Úgy tartják, hogy a fehér 
topáz erőt és pozitív 

energiát sugároz. 

  �   Anemone Topaz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes 
fehér topáz kő. Sárgaréz bevonat.  

 4199 ,-  

 EGY ÚJ 
IDŐSZAK  
ÜDVÖZLÉSE 

 V-nyakú  Szív alakú  Aszimmetrikus 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Az Anemone Topaz gyűrű az alábbi 
méretekben kapható:
17 - kód: 45489
18 - kód: 45490
19 - kód: 45491 

� 

� 

� 



 Egyenes dekoltázs  Spagetti pánt 

  �   Dew Drop Serpentine 
fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes 
szerpentin kő, üveg, titánium stift. 
Sárgaréz bevonat. Magasság: 5 cm. 

45460   5799 ,-  

  �   Dew Drop Serpentine 
nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 
szerpentin kő, üveg. Sárgaréz 
bevonat. Lánc hossza: 46 + 7 cm. 

45471   7399 ,-  

 SZÉPSÉG ÉS 
RAGYOGÁS 
 Ezt a kollekciót a hajnali tájak 
titokzatos világa ihlette, amikor 
a harmat cseppjei simogatják 
a virágszirmokat - így 
ünnepelve egy új napban rejlő 
izgalmas lehetőségeket. 

 SZERPENTIN KŐ
––––  

A függetlenséget 
szimbolizáló kőként ismert. 
Úgy tartják, segít abban, 

hogy erősen és 
magabiztosan nézhessünk 

szembe az élet minden
 új kihívásával. 

 V-nyakú 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

� 

� 
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  Dew Drop Serpentine karkötő
Anyaga: sárgaréz, természetes szerpentin kő, 
üveg. Sárgaréz bevonat. Lánc hossza:  
18 + 5 cm. 

45446   4199 ,- 



 TIGRISSZEM
––––  

Úgy tartják, hogy a tigrisszem 
kő felszabadítja a félelmet és 

segít az egyensúly 
megteremtésében. 
A magabiztosság, 

valamint a belső erő jelképe. 
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 Spagetti 
pánt 

 A TERMÉSZET 
ÖLELÉSÉBEN 
 A fűzfa ereje inspirálta a 
kollekció ékszereit, amelynek 
díszítő kövei elmélyítik a 
természettel való kapcsolatot 
és kifejezik a belső értékeket. 

  �   Willow Tiger Eye fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes 
tigrisszem kő. Sárgaréz bevonat. 
Mérete: 2 (M) x 1 (SZ) cm. 

45447   8499 ,-  

  �   Willow Tiger Eye nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 
tigrisszem kő, üveg. Sárgaréz bevonat. 
Lánc hossza: 43 + 7 cm. 

45463   8499 ,-  

 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.  

 7399 ,-  

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Ovális, mély 
kivágás 

 Szögletes 
nyakkivágás 

 Lekerekített 
nyak 

� 

� 

� 



 V-nyakú  Ovális, mély kivágás 

 A tengerparton található kavicsok 
fényességére emlékeztet a tiszta ametiszttel 
és rózsakvarccal díszített kollekció, amelynek 
ragyogását az elegáns, kézzel csiszolt, 
méztónusú üveg kristályok varázsolják még 
különlegesebbé. 

 MUTASD 
MEG RAGYOGÓ 
ÉNEDET 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Csónaknyak  Lekerekített nyak 
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  �   Pebbles Mixed nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes ametiszt 
és rózsakvarc kövek, üveg. Sárgaréz 
bevonat. Nikkelérzékenység esetén is 
viselhető. Lánc hossza: 49 + 7,5 cm. 

43701   8499 ,-  

  �   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   7399 ,-  

 A RÓZSAKVARC
––––   

a szeretet, a béke és a 
harmónia szimbóluma. 

AZ AMETISZT
––––   

nyugtató hatásáról és 
tisztaságáról ismert.  

� 

� 



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

45428   7399 ,-  

 Minden Norrsken napszemüvegre 

jellemző:

• Polarizált lencsék

• 100% UV-védelem 
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  Sky napszemüveg
Napszemüveg anyaga: PC, cellulóz triacetát, 
rozsdamentes acél, sárgaréz, cinkötvözet. Tasak: 
poliészter. Tok: PU, PS, poliészter, vas. 100% UV-védelem. 

45431   6599 ,- 

  Square napszemüveg
Anyaga: PC, rozsdamentes acél, sárgaréz, polarizált 
cellulóz triacetát, kiváló minőségű kristályok füstös topáz 
színben. Újrahasznosított poliészter szemüvegtörlő kendő, 
PU kemény tok. Keret: 14 x5 cm. 

42982   6199 ,- 

NAPSÜTÉSRE 
VÁRVA
Egyre hosszabbak a nappalok, 
melegebbre és naposabbra 
fordul az időjárás. Ez azt jelenti, 
hogy gyakrabban kerülnek elő a 
napszemüvegek! Válaszd ki a 
hozzád leginkább illőt, és élvezd 
a nap ragyogását, stílusosan!

  Block napszemüveg
Napszemüveg anyaga: PC, cellulóz triacetát, 
rozsdamentes acél, sárgaréz, cinkötvözet. Tasak: 
poliészter. Tok: PU, PS, poliészter, vas. 100% UV-védelem. 

45430   7399 ,- 

 

 

 



 KÉK TOPÁZ
––––  

A topáz kék árnyalatai 
tisztaságot kölcsönöznek. 
a követ gyakran az erővel 

és a bölcsességgel 
hozzák összefüggésbe. 

 Bölcs bagoly, vad tigris vagy 
szerencsét hozó patkó? A trendi 
brossok minden ruházatot 
különlegessé varázsolnak... és 
segítenek abban, hogy úgy éld meg 
minden napodat, ahogy Te szeretnéd! 

 KIEGYENSÚLYOZOTTAN, 
STÍLUSOSAN 

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

44737   12999 ,-  
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     Patkó bross
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 
füstkvarc-kő. Rose-gold bevonat.
 Mérete: 3,2 (M) x 3 (SZ) cm. 

43420   10999 ,-  

 FÜSTKVARC
––––  

A termőföld, a hamu, az 
iszap és az agyag 

tulajdonságait hordozó 
drágakő jelképezi 
kapcsolatunkat a 

Földanyával. 

 Rose-gold 
bevonat 

 TIGRISSZEM
––––   

A kőről úgy tartják, hogy segít 
túllépni a félelmeken, 

bátorságot nyújt, hogy 
magabiztosan nézz szembe 

az új kihívásokkal. 

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

44736   12999 ,-  



  �   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 ,-  

 RÓZSAKVARC
––––  

Úgy gondolják, hogy a 
rózsakvarc a mély 

együttérzés, az örök 
és feltétel nélküli 

szeretet köve. 

 A különleges formájú ékszerek 
egyedi varázsát a rózsakvarc 
és a csillogó üvegkövek adják, 
egy romantikus, kifinomult 
kollekciót alkotva. 

 A SZERETET 
EREJE 

 Rose-gold 
bevonat 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 V-nyakú  Szív alakú  Spagetti pánt  Vállat szabadon 
hagyó kivágás 

� 

� 
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  Lace Quartz 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



     Secret rózsakvarc 
fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, 
természetes rózsakvarc kő. 
Rose-gold bevonat. Teljes 
magasság: 6 cm. A medál 
magassága: 1,5 cm. Gyöngy: 
0,6x0,5 cm. 

43616   7999 ,-  

     Secret rózsakvarc nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 
rózsakvarc kő. Rose-gold bevonat. 
Nyaklánc hossza: 55 + 7 cm. 
A medál magassága: 3 cm. 
Kő: 0,9x0,8 cm. 

43609   8999 ,-  

 RÓZSAKVARC
––––  

Úgy gondolják, hogy a 
rózsakvarc a mély 

együttérzés, az örök és 
feltétel nélküli szeretet köve. 

 Kifinomult csiszolású rózsakvarc 
ékesíti a rózsaszirmokra 
emlékeztető ékszereket - azon 
csodálatos dolgokra utalva, 
amelyeket ez az év tartogat a 
számodra. 

 AZ ÉLET 
MEGLEPETÉSEI 

 Rose-gold 
bevonat 

 V-nyakú  Szív alakú  Aszimmetrikus 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 
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 TÖLTŐDJ FEL 
ENERGIÁVAL 
 A ragyogó napsütés visszaadja 
energiánkat és jó hangulatunkat. 
Ezt az érzést fokozza a sárga 
kvarckővel díszített kollekció. 

 V-nyakú 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Szív alakú  Garbó 
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  �   Empower kvarc nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes sárga 
kvarckő, sárgaréz bevonat. Nyaklánc 
hossza: 42 + 6 cm. Kő: 2x4 cm. 

43565   7999 ,-  

  �   Empower kvarc fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes sárga 
kvarckő, sárgaréz bevonat. Franciazáras 
kialakítás. Mérete: 4(H) x 1,5 (SZ) cm. 

43614   7999 ,-  

     Empower Quartz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, 
természetes sárga kvarckő. 
Keret kővel: 3x2 cm.  

 5999 ,-  

 SÁRGA KVARCKŐ
––––  

A kő színe örömöt és 
optimizmust sugároz, 
ennek köszönhető a 

kristály hangulatjavító 
hatása. 

 Empower Quartz gyűrű az 
alábbi méretekben kapható: 
17 - kód: 43651
18 - kód: 43652
19 - kód: 43654
20 - kód: 43655 

� 

� 



 Egyenes dekoltázs 

 Az ezüst tónusú ékszereket 
a természetes rózsakvarc 
varázsolja különlegessé. 
Egy kifinomult kollekció a 
romantika szerelmeseinek! 

 ROMANTIKUS 
HANGULATBAN 

 V-nyakú  Aszimmetrikus 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

� 
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  �   Hope rózsakvarc 
nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, 
természetes rózsakvarc kő. 
Ródium bevonat. Nyaklánc 
hossza: 52 + 6 cm. 

43607   6299 ,-  

  �   Hope rózsakvarc 
karkötő
Anyaga: sárgaréz, acél, 
természetes rózsakvarc kő, 
ródium bevonat. Lánc hossza: 
24,5 cm. 

43612   4999 ,-  

  �   Hope rózsakvarc 
fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, 
természetes rózsakvarc kő. 
Ródium bevonat. Mérete: 
4,5 (M) x 3 (SZ) cm. 

43620   4999 ,-  

 RÓZSAKVARC
––––   

Úgy gondolják, hogy a 
rózsakvarc a mély 

együttérzés, az örök és 
feltétel nélküli szeretet köve. 

� 

� 



 Csónaknyak  Nyakpánt  Ovális, mély 
kivágás 

 Az északi területek változatos tavaszi 
égboltja inspirálta az Empower Love 
kollekció megalkotását csodálatos 
féldrágakövek triójának 
felhasználásával: a zöld aventurin, 
a meleg sárga kvarc és az érzéki 
rózsakvarc kombinációjával. 

 GYÖNYÖRKÖDJ A 
TAVASZ SZÍNEIBEN 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 V-nyakú 
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  �   Empower Love nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes kő, üveg, 
sárgaréz bevonat. Lánc hossza: 70x6 cm. 

43558   10999 ,-  

  �   Empower Love karkötő
Anyaga: sárgaréz, természetes kő, 
sárgaréz bevonat. Lánc hossza: 15x6 cm. 

43610   7999 ,-  

  �   Empower Love fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, természetes 
zöld aventurin kő, sárgaréz bevonat. 
Mérete (függő + kő): 2 (H) + 2 cm x 
1 (SZ) cm. 

43613   7999 ,-  

 ZÖLD AVENTURIN
––––  

Minden kristályok 
legszerencsésebbjének tartják.

SÁRGA KVARCKŐ
––––  

Tele örömmel és optimuzmussal.

RÓZSAKVARC
––––  

A feltétel nélküli szeretet köve. 

� 

� 

� 



  �   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   10499 ,-  

  �   Butterfly Strawberry Quartz 
nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes eperkvarc 
kő, köbös cirkónia kristályok. Sárgaréz 
bevonat. Lánc hossza: 58 + 7 cm. 

45464   10499 ,-  

 EPERKVARC
––––  

Az áttetsző, korallos árnyalatú 
eperkvarc a legromantikusabb 

drágakő. Úgy tartják, pozitív 
energiát sugároz. 

� 

� 
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 Ovális, mély 
kivágás 

 PILLANGÓK 
BŰVÖLETÉBEN 
 A remény és az újrakezdés 
szimbólumaként jelennek meg a 
pillangók a kifinomult, romantikus 
kollekció ékszerein. A tökéletes 
ajándék szereteted kifejezésére! 

 A Butterfly Strawberry Quartz gyűrű
az alábbi méretekben kapható:
17 - kód: 45480
18 - kód: 45481
19 - kód: 45482 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 V-nyakú  Spagetti pánt 

� 

     Butterfly Strawberry Quartz gyűrű
Arany tónusú gyűrű természetes eperkvarc 
kővel, pillangó formával és köbös cirkónia 
kristályokkal. Anyaga: sárgaréz, természetes 
eperkvarc kő, köbös cirkónia kristályok. 
Sárgaréz bevonat.  

 8499 ,-  
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     Promo Lock Rose Quartz 
nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 
rózsakvarc kő. Rose-gold bevonat. 
Lánc hossza: 43 + 7 cm. 

45470   6999 ,-  

 RÓZSAKVARC 
––––  

Úgy gondolják, hogy a 
rózsakvarc a mély együttérzés, 

az örök és feltétel nélküli 
szeretet köve. 

 Rose-gold 
bevonat 

 A rose-gold tónusú nyakláncot a 
természetes rózsakvarccal díszített, 
lakat formájú medál teszi egyedivé 
és különlegessé. Az ékszert a 
természet titkos rejtekhelyei 
ihlették, ahová jó elvonulni 
gondolataidba merülve, 
ahol jó felfrissülni és megújulni. 

 A TIÉD, ÉS 
CSAK A TIÉD 

 V-nyakú 

 AZ IDEÁLIS RUHAKIVÁGÁS A NYAKLÁNCHOZ 

 Szögletes 
nyakkivágás 

 Ovális, mély 
kivágás 



w
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 Méret: 17  Méret: 18  Méret: 19 

 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! 

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

 Minőség-szimbólum 

 Exkluzív csomagolás 

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

 Használat után 
tisztítsd le egy puha, 
pamut törlőkendővel. 

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

 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. 

 Így vigyázz az ékszereidre 

 Stiftes kialakítás  

 Villazáras 

 Franciazáras  

 Omega záras 

 Patentos   Csőzáras  

 Fülbevalózárak típusai 



 Valaha a föld mélyén 
rejtőztek, most különleges 

ékszereinket díszítik, 
amelyeket kincsként őrizhetsz. 

 Szkenneld be a QR-kódot, 
tekintsd meg az 

e-katalógust, és fedezd 
fel a vásárlás kivételes 

élményét! 

 Oriflame Hungary Kozmetika Kft.
1012 Budapest, Vérmező u. 4.

Tel.: +36 1 450 3939
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