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A TERMÉSZET ALKOTTA 
 

A természethez való mély kapcsolatunkat 
tükrözi a különleges energiájú és egyedi 

minőségű természetes féldrágakövek 
felhasználása a Norrsken ékszer 

kollekcióban.

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.

NORRSKEN TAVASZI KOLLEKCIÓ 
 
A tavasz az év legváltozatosabb, legszínesebb időszaka. 
Ilyenkor életre kel a természet, feltöltődünk energiával.  
Minden a természet szépségét hirdeti. A tavaszhoz hasonlóan, 
ez a kollekció is boldogságot és erőt sugároz, hogy pozitív 
gondolatokkal teljen az éved. Ünnepeljük együtt  
a természet varázslatos világát!

ÉREZD A TERMÉSZET 
CSÁBÍTÓ EREJÉT
A Norrsken svédül északi fényt jelent. Az ékszer kollekciót a svéd 
természet folyamatosan változó elemei ihlették. Egyedi formái és 
alakzatai, valamint a fények játéka tükröződik vissza az egyedi 
ékszerekben.

GONDOS KÉZMŰVESSÉG 
 

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

tiszteletben tartva és figyelembe véve egyedi 
árnyalatát és textúráját.

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.
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Rózsakvarc  
 

Úgy gondolják, hogy a rózsakvarc 
a mély együttérzés, az örök és 

feltétel nélküli szeretet köve.

KÖZEL A 
SZÍVEDHEZ

  Love Rose Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes 

rózsakvarc kő, titánium stift. Rose-gold 
bevonat. 

45457   8999 ,- 

  Love Rose Quartz gyűrű
Anyaga: sárgaréz, természetes 

rózsakvarc kő. Rose-gold bevonat.

6999 ,- 

A Love Rose Quartz gyűrű 
az alábbi méretekben kapható: 

17 - kód: 45483 
18 - kód: 45484 
19 - kód: 45485

  Love Rose Quartz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 

rózsakvarc kő. Rose-gold bevonat. Lánc 
hossza: 43 + 7 cm. 

45467   8999 ,- 

 

 

 

A rose-gold keretbe foglalt, szív formára csiszolt természetes 
rózsakvarc kő az ékszerek lelke. Tökéletes egy szerelmes hölgy 
számára!
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Úgy tartják, ha egy katicabogár rád száll, 
boldogságot és szerencsét hoz az életed új 
fejezeteiben. Kezdd a tavaszt varázslatos 
érintésükkel!

Fekete spinell 
A természet egyik legritkább 

drágaköve. Úgy tartják, taszítja a 
negatív dolgokat, inspiráló 

hatása van, erősíti az öntudatot.

BÁJOS, 
SZERENCSÉT 
HOZÓ DÍSZEK   Lady Bug Spinel fülbevaló

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
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Csehországban az üveg 
megmunkálásának kézműves 

hagyománya évszázadokra nyúlik 
vissza. A csodálatos kristályok 
szépsége és kiváló minősége 
nemzetközi szinten elismert.

  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 ,- 

Zafír karcálló üveg

Seiko óramű

Arany bevonat

AZ ELEGANCIA 
PILLANATAI
Egy elegáns, arany tónusú karóra csillogó díszítéssel, 
kifinomult részletekkel. Ragyogóvá varázsolja  
minden percedet!

Cseh kristályok



INTRO TEXT
GLDN OBSIDIAN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
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A remény és az új kezdetek szimbólumaként a csillogó 
pillangók a nőies tavaszi kollekció romantikus motívumai.

ENGEDD, 
HOGY JÓ DOLGOK 
TÖRTÉNJENEK VELED

Eperkvarc
Az áttetsző, korallos árnyalatú 
eperkvarc a legromantikusabb 

drágakő. Úgy tartják, pozitív 
energiát sugároz.

  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 ,- 

  Butterfly Strawberry 
Quartz gyűrű

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

7999 ,- 

Butterfly Strawberry Quartz gyűrű 
az alábbi méretekben kapható: 

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

 

 

 

2 az 1-ben
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  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 ,- 

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 ,- 

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

A magabiztosság, valamint a 
belső erő jelképe.

A FŰZFA ALATT
A biztonságot és erőt szimbolizáló fűzfa ihlette a csodálatos 
Willow kollekciót. Az ékszerekre pillantva szinte érzni lehet 
a friss, tavaszi levegő illatát és a természet lágy neszeit.
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  Willow napszemüveg
Anyaga: PC, cellulóz triacetát, 

sárgaréz, újrahasznosított poliészter 
tasak, PU tok. 

45428   6999 ,- 

  Chic napszemüveg
Anyaga: rozsdamentes acél, cellulóz 

triacetát, sárgaréz, szilikon, 
újrahasznosított poliészter tasak, 

PU tok. 

45429   6999 ,- 

Kemény, fekete tokban

Ultra-könnyű, rose-gold tónusú vagy stílusos, nagyméretű keret? 
Legyünk őszinték: mindkettő lenyűgöző!

GLAMOUR 
NAPSÜTÉSBEN

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 ,- 

Úgy tartják, hogy segít  
a magabiztosság fokozásában,  

a koncentrálásban, dolgok 
tisztázásában és a célok 

elérésében.

 

 

A BOLDOGSÁG 
NYOMÁBAN
Ahogy mi szeretünk megmártózni a tavasz 
első napsugaraiban, olyan áhitattal 
fordulnak a napraforgók is a nap felé.  
Ez a virág az odaadás és a hosszan 
tartó szerelem gyönyörű szimbóluma.

Köbös cirkónia 
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TAVASZI 
JÓKÍVÁNSÁGOK
Nyitott szirmaival a szellőrózsa a várakozást és a jövő iránt érzett 
izgalmat jelképezi. Ha most szeretnél egy új dologba kezdeni,  
ez a kollekció a tökéletes választás a számodra!

  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 ,- 

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.
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  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 ,- 

2 az 1-ben

Minden kritstály közül  
a legszerencsésebb a zöld 

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

 

 

A tudást és az intelligenciát szimbolizáló alma az ékszerek egyik 
legmeghatározóbb formája. Viseld akkor, amikor nagyobb 
magabiztosabbságra lenne szükséged

TALÁLD MEG A 
BENNED REJLŐ ERŐT

Zöld aventurin
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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 ,- 

  Dew Drop Serpentine nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes 

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

45471   6999 ,- 

AZ ÚJRAKEZDÉS 
IZGALMA
Ezt a kollekciót a hajnali tájak titokzatos világa ihlette, amikor a 
harmat cseppjei simogatják a virágszirmokat - így ünnepelve 
egy új napban rejlő izgalmas lehetőségeket.
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Amazonit

A reménnyel és az önbizalommal 
hozzák kapcsolatba  
ezt az energiakövet.  

Nyugtató hatásáról ismert.

  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 ,- 

SZERESD AZ 
ÉLET MINDEN 
PILLANATÁT

 

 

A tavasz utolsó hópelyhei által ihletett, geometrikus formára 
csiszolt amazonit kövek segítenek abban, hogy optimisták 
maradjunk, és hálásak legyünk az élet apró örömeiért.
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Rózsakvarc 

Úgy gondolják, hogy a rózsakvarc 
a mély együttérzés, az örök és 

feltétel nélküli szeretet köve.

  Promo Lock Rose Quartz 
nyaklánc

Anyaga: sárgaréz, természetes 
rózsakvarc kő. Rose-gold bevonat. 

Lánc hossza: 43 + 7 cm. 

45470   6999 ,- 

A rose-gold tónusú nyakláncot a természetes rózsakvarccal díszített lakat 
medállal a természet titkos rejtekhelyei ihlették, ahol felszabadíthatod 
gondolataidat és felfrissítheted lelked.

EGY SZOROS 
KAPCSOLAT
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Elegáns, romantikus stílusú, rose-gold tónusú 
karóra lánc-pánttal és Preciosa kristályokkal 
díszített négyzet alakú számlappal. Tökéletes 
ajándék egy számodra különleges személynek.

SOHA VÉGET 
NEM ÉRŐ 
SZERELEM

  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
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  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 ,- 

  Snow Drop Labradorite 
fülbevaló

Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 
rózsakvarc kő, természetes labradorit 

kő, köbös cirkónia kristályok.  
Sárgaréz bevonat. 

45493   8999 ,- 

Gyönyörű és bátor - a hóvirág az első virágok 
egyike, amelyek kora tavasszal áttörik  
a hó birodalmát. Az arany tónusú kollekciót 
természetes rózsakvarc és labradorit  
gyöngyök ékesítik.

A TAVASZ  
ELSŐ VIRÁGAI

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

rendelkezik, például az 
átváltozáshoz szükséges  

erővel és hatalommal.

 

 

Rózsakvarc 

Úgy gondolják, hogy a rózsakvarc 
a mély együttérzés, az örök és 

feltétel nélküli szeretet köve.

Labradorit 
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  Bliss Rose Quartz karkötő
Anyaga: sárgaréz, természetes 

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

45445   9499 ,- 

  Bliss Rose Quartz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, természetes 

rózsakvarc kő, üveg, köbös cirkónia 
kristályok, titánium stift. Rose-gold 

bevonat. Magasság: 2,5 cm. 

45461   9999 ,- 

  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 gyűrű 
Anyaga: sárgaréz, természetes 

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

6999 ,- 
Bliss Rose Quartz gyűrű az alábbi 

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

Ez a kollekció a naplemente varázsát örökíti  
meg egy gyönyörű virágmezőn, ahol a fények  
rózsaszínben és jeges kékben pompáznak.

TAVASZI  
NAPLEMENTÉK

Úgy tartják, hogy segít  
a magabiztosság fokozásában,  

a koncentrálásban, dolgok 
tisztázásában és a célok elérésében.

 

 

 

 

Rózsakvarc 

Úgy gondolják, hogy a rózsakvarc  
a mély együttérzés, az örök és  

feltétel nélküli szeretet köve.

Köbös cirkónia
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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.

  Bagoly bross
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

kék topáz kövek. Ródium bevonat. 
Mérete: 5 (M) x 2 (SZ) cm. 

44737   11999 ,- 

Kék topáz

Gyakran a hűséggel és  
az igazsággal hozzák 

összefüggésbe.  
A drágakő a végtelen 
szeretet és a barátság 

szimbóluma.

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

Tigrisszem

A borostyán és a fahéj 
színéhez hasonlító drágakő, 

amelyet a római idők  
óta erősítő hatású 

amulettként használnak.

  Tigrisszem bross
Anyaga: sárgaréz, természetes 

tigrisszem kő. Sárgaréz bevonat. 
Mérete: 3 (M) x 4 (SZ) cm. 

44736   11999 ,- 
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SVÉD VIRÁGOK 
RAGYOGÁSA
A rose-gold tónusú kiegészítők kifinomult és elegáns 
megjelenést kölcsönöznek. Csillogó üvegkövek 
sokasága és a rózsakvarc különleges szépsége 
varázsolja egyedivé az ékszereket. 

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

bevonat. Lánc hossza: 18 + 5 cm. 

44697   9499 ,- 

  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 ,- 

  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

Rózsakvarc

Úgy gondolják, hogy a rózsakvarc 
a mély együttérzés, az örök és 

feltétel nélküli szeretet köve.
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KLASSZIKUS 
RÓZSA 
Kifinomult stílusú, rose-gold tónusú karkötő-karóra, amelyet a 
számlap rózsa díszítése és a csillogó üvegkövek varázsolnak 
különlegessé.    Flower kvarc bross

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

Mérete: 4 (M) x 2 (SZ) cm. 

44739   11999 ,- 

Rózsakvarc 
  

Úgy gondolják, hogy a rózsakvarc 
a mély együttérzés, az örök és 

feltétel nélküli szeretet köve.

Rose-gold bevonat

Zafír karcálló üveg

Seiko óramű

  Flower karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú 
karcmentes üveg, rozsdamentes acél 

hátlap, üveg. Rose-gold bevonat. Seiko 
óramű. Az óralap átmérője: 3 cm. 

45067   17499 ,- 
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ÉSZAKI FÉNYEK
Csillogó üveg kristályokkal és jégkék árnyalatú, természetes 
topázkővel díszített ékszerek a svéd égbolt ihlette, 
zománcozott mintával.

  Norrsken topáz fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

topázkő, titánium stift. Ródium bevonat. 
Mérete: 2 (M) x 1,5 (SZ) cm. 

44745   12799 ,- 

  Norrsken topáz nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

topázkő. Ródium bevonat. Lánc hossza: 
43 + 7 cm. 

44875   13499 ,- 

  Norrsken topáz gyűrű 
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

topázkő. Ródium bevonat.

12799 ,- 

Kék topáz 

Gyakran a hűséggel és  
az igazsággal hozzák 

összefüggésbe. A drágakő  
a végtelen szeretet és  

a barátság szimbóluma.

A Norrsken topáz gyűrű 
az alábbi méretekben kapható: 

16 - kód: 45047 
17 - kód: 45048 
18 - kód: 45049 
19 - kód: 45050
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Mint a fákon megbújó bogyósterméseken a napfényben megcsillanó jég, 
úgy ragyognak az ékszerek mézszínű cseh üvegkövei, krémes-fehér 
árnyalatú üveggyöngyei és mélyvörös természetes gránátköve.  

JÉG BORÍTOTTA 
TERMÉSZET 

Vörös gránát 
 

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

kifejezésében és a magabiztosság 
fokozásában.

2 az 1-ben

3 az 1-ben

  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 ,- 

  Delicious gránát gyűrű 
Anyaga: sárgaréz, cseh üveg, 

természetes gránátkő. 
Rose-gold bevonat.

12799 ,- 
A Delicious gránát gyűrű az alábbi 

méretekben kapható: 
17 - kód: 45060 
18 - kód: 45061 
19 - kód: 45062
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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. 

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. 

44743   12799 ,- 

  Sunset gránátkő nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

gránátkő. Sárgaréz bevonat. Lánc 
hossza: 43 + 7 cm. 

44839   13499 ,- 
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  Golden Obsidian fülbevaló
Anyaga: sárgaréz, titánium, üveg, 
természetes arany obszidián kő. 

Sárgaréz bevonat. Magasság: 5 cm. 

44752   11999 ,- 

TERMÉSZETES 
EGYENSÚLY

Arany obszidián 
 

Ez a kő az igazságérzetet 
hangsúlyozó tulajdonságairól 

ismert. Úgy tartják, hogy erősen 
védő hatása van, szinte pajzsot 

képez a negatív dolgok ellen.

Golden Obsidian gyűrű az alábbi 
méretekben kapható: 

16 - kód: 45043 
17 - kód: 45044 
18 - kód: 45045 
19 - kód: 45046

 

 

 

Ahogy az eső színessé és lélegzetelállítóan gyönyörűvé 
varázsolja a tavaszi virágokat, úgy ékesítik ezen 
ékszerek megjelenésedet minden alkalommal.

  Golden Obsidian nyaklánc
Anyaga: sárgaréz, természetes arany 

obszidián kő. Sárgaréz bevonat. 
Lánc hossza: 43 + 7 cm. 

44919   11999 ,- 

  Golden Obsidian gyűrű 
Anyaga: sárgaréz, üveg, természetes 

arany obszidián kő. Sárgaréz bevonat. 

10299 ,- 
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  Sleek Drop karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú 
karcmentes üveg, rozsdamentes acél 
hátlap, üveg. Seiko óramű. Az óralap 

átmérője: 3 cm. 

45065   15999 ,- 

  Black Sparkling karóra
Anyaga: cinkötvözet, zafír bevonatú 
karcmentes üveg, rozsdamentes acél 

hátlap, PU, üveg. Seiko óramű. Az 
óralap átmérője: 3,5 cm. 

45063   14999 ,- 

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

FEKETE ÉJSZAKÁK 

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

Zafír karcálló üveg

Seiko óramű

Zafír karcálló üveg

Seiko óramű
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