
VYTVOŘENO PŘÍRODOU

Přírodní polodrahokamy, vybrané pro svou 
spjatost s přírodou, speciální energii a jedinečné 

vlastnosti, jsou korunovačními klenoty značky 
Norrsken.

MILUJEME ŠVÉDSKÉ SVĚTLO

Neustále se měnící švédská obloha plná světla je 
pro nás silnou inspirací. Šperky Norrsken, 

odrážející měnící se kouzlo přírody, vnesou do 
vašeho dne odlesky nádherných světel.

PRECIZNÍ VÝBĚR

Přírodní kameny jsme vybrali pro jejich unikátní 
krásu. Jsou zasazeny do výjimečných šperků, kde 
nádherně vynikne jejich charakter; každý šperk je 

svým způsobem jedinečný a jen a jen váš.

ŘEMESLNÉ MISTROVSTVÍ

Jsme hrdí na to, že každý kamínek je opracován  
a osazen ručně s ohledem na individuální 

vlastnosti daného materiálu.

Zima je ve Skandinávii nejtmavším, ale zároveň i nejvíce 
inspirativním ročním obdobím. Země je pokryta sněhem, 
slunce se odráží na postříbřených zamrzlých jezerech a na 
obloze se odehrává fascinující hra světel polární záře.  
 
Norrsken, název naší kolekce doplňků, je inspirován právě 
tímto úžasným přírodním divadlem na švédské obloze. 
Světlo vrhané do různých tvarů a forem se v přírodě 
stává jedinečným a skutečně nadčasovým šperkem.
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  Brož Flower Quartz
Mosaz, sklo, přírodní 

růženín. Pokoveno růžovým 
zlatem. Výška: 4 cm x šířka: 

2 cm 

44739   899,00 Kč 

Ozdobte svůj elegantní outfit jemnou 
květinovou broží v růžovozlaté barvě. 
Je poseta třpytivými skleněnými 
kamínky a její srdce tvoří čistý růženín. 

ŠVÉDSKÉ 
KVÍTKY 

Růženín 
Růžový křemen má podle 

legendy sílu roztát zamrzlé 
srdce a je symbolem věčné, 

bezpodmínečné lásky.

Design a styl  

Objevte kouzlo noci a zazařte 

jako hvězdy na obloze! Každý 

detail šperku je důkladně 

promyšlen a exkluzivně vytvořen  

s citem pro ženskost.

| Slavnostní

Pokoveno růžovým zlatem

5



Růženín 
Růžový křemen má podle 

legendy sílu roztát zamrzlé 
srdce a je symbolem věčné, 

bezpodmínečné lásky.

  Náramek Flower Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka 
(řetízek a prodloužení): 18 + 5 cm 

44697   749,00 Kč 

  Náušnice Flowery Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo. 

Pokoveno růžovým zlatem. 
Výška: 4 cm x šířka: 2 cm 

44741   799,00 Kč 

  Náhrdelník Flowery 
Quartz

Mosaz, přírodní růženín, sklo. 
Pokoveno růžovým zlatem. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
43 + 7 cm 

44836   799,00 Kč 

  Prsten Flowery Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo. 

Pokoveno růžovým zlatem. 

699,00 Kč 

Prsten  Flowery Quartz je v nabídce  
i ve velikostech:  
16 - kód 45028 
17 - kód 45029 
18 - kód 45030 
19 - kód 45031

Pokoveno růžovým 
zlatem
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Hodinky v růžovozlaté barvě se 
skleněnými krystalky na ciferníku 
a ornamentem růže na perlově 
bílém pozadí v sobě spojují 
estetiku náramku a funkčnost 
hodinek.  

VĚČNÁ 
RŮŽE 

Pokoveno růžovým 
zlatem

Safírové 
nepoškrábatelné sklo

Strojek Seiko

  Hodinky Flower
Hodinky v růžovozlaté barvě se skleněnými 

krystalky na ciferníku a růžovým květem na perlově 
bílém podkladě. Zinková slitina, safírové minerální 

sklo, nerezavějící ocel, sklo. Pokoveno růžovým 
zlatem. Strojek Seiko. Průměr pláště: 3 cm. 

45067   1299,00 Kč 
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Tygří oko, okouzlující kámen a symbol 
životadárné síly přírody, je zasazen 
v přívěsku ve tvaru žaludu, který je 
ozdoben skleněnými krystalky. 

Tygří oko
Tento zlatohnědý křemen 

hrající barvami jantaru 
a skořice se už od dob 

Římské říše používá 
jako amulet síly.

LESNÍ 
POKLADY 

2 v 1

  Náušnice Forest 
Tiger Eye

Zlatavé náušnice s přírodním 
kamenem tygří oko zasazeným 

do přívěsku ve tvaru žaludu. 
Přívěsky se dají odpojit 

a kroužky lze nosit i samostatně. 
Mosaz, sklo, přírodní 

polodrahokam tygří oko. 
Pokoveno mosazí. Výška: 4 cm 

44749   899,00 Kč 

  Náhrdelník Forest 
Tiger Eye

Náhrdelník tvoří dva zlatavé 
řetízky s ručně leštěným 

přírodním kamenem tygří oko, 
který je zasazen do přívěsku 

ve tvaru žaludu posetého 
skleněnými krystalky. Mosaz, 
sklo, přírodní polodrahokam 
tygří oko. Pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
70 + 7 cm 

44899   899,00 Kč 
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ZMRZLÉ 
LESNÍ 
PLODY 

Tyto jemné růžovozlaté šperky jsou 
inspirovány ledovou jinovatkou na 
drobných bobulích pozdního 
podzimního ovoce. Jsou ozdobené 
českými křišťály v barvě medu, 
krémově skleněnými perličkami a sytě 
červenými kamínky přírodního 
granátu.  



3 v 1

Červený granát
Je známý jako kámen kreativního 

ohně. Traduje se, že lidem pomáhá 
vyjádřit jejich jedinečnost 
a podpořit sebedůvěru.

2 v 1

  Náramek Delicious Garnet
Mosaz, český křišťál, přírodní granát. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka 
(řetízek a prodloužení): 19 + 5 cm 

44730   1049,00 Kč 

  Náušnice Delicious Garnet
Mosaz, titan, sklo, přírodní granát. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka: 3 cm 

44761   1049,00 Kč 

  Náhrdelník Delicious Garnet
Mosaz, sklo, přírodní granát. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka 
(řetízek a prodloužení): 43 + 7 cm 

44920   1049,00 Kč 

Prsten Delicious Garnet je  
v nabídce i ve velikostech: 

17 - kód 45060 
18 - kód 45061 
19 - kód 45062

  Prsten Delicious Garnet
Mosaz, český křišťál, přírodní granát. 

Pokoveno růžovým zlatem. 

949,00 Kč 
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Bílý topaz
Je symbolem naděje, lásky 

a štěstí; tento drahokam 
podle legendy vyzařuje 

sílu a optimismus.

TŘPYTIVÝ 
SNÍH 

Stříbřitá kolekce šperků 
s kapičkami stříbrošedých 
skleněných perliček  
a s kamínky bílého topazu ve 
tvaru diamantů je inspirována 
švédskou zimní krajinou 
pokrytou měkkou sněhovou 
přikrývkou.  
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  Náušnice 
Shimmering Topaz

Mosaz, sklo, přírodní bílý topaz. 
IP pokoveno. Délka: 2.5 cm 

44771   949,00 Kč 

  Náhrdelník 
Shimmering Topaz

Mosaz, sklo, přírodní bílý topaz. 
IP pokoveno. Délka (řetízek 
a prodloužení): 43 + 7 cm 

45027   1299,00 Kč 

 

 



Černý spinel
Patří k nejvzácnějším přírodním 
drahokamům a podle legendy 

odhání negativitu, působí 
inspirativně a podporuje 

sebevědomí.

Sladké plody ostružin, které zkrášlují švédské lesy, 
se staly inspirací pro tuto skvostnou kolekci šperků 
laděnou do barvy růžového zlata a zdobenou černými 
skleněnými krystaly a kamínky černého spinelu 
ve tvaru diamantů.  

DIVOKÉ 
OSTRUŽINY 

Pokoveno růžovým 
zlatem

  Náušnice Precious Spinel
Mosaz, titan, český křišťál, přírodní 
spinel. Pokoveno růžovým zlatem. 

Délka: 5.5 cm 

44768   849,00 Kč 

  Náhrdelník Precious Spinel
Mosaz, český křišťál, přírodní spinel. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka 
(řetízek a prodloužení): 43 + 7 cm 

44838   849,00 Kč 
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Safírové  
nepoškrábatelné sklo

Strojek Seiko

TEMNÉ 
NOCI 

Hodinky s černým páskem  
z umělé kůže příjemným na dotyk  
a s kruhovým ciferníkem. Uvnitř 
ciferníku se střídají černé a třpytivé 
prvky a jeho okraj zdobí skleněné 
krystalky, které vašemu zápěstí 
dodají tu pravou jiskru. 

  Hodinky Black Sparkling
Zinková slitina, safírové minerální sklo, 

nerezavějící ocel, PU, sklo. Strojek Seiko. 
Průměr pláště: 3.5 cm 

45063   1099,00 Kč 
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Černý hematit
Má unikátní stříbročerný 

odstín a pověsti mu připisují 
hluboké stabilizační 

a zklidňující vlastnosti.

PŮLNOČNÍ 
KAPKY 
ROSY 

Ve stříbřitých špercích jsou zasazeny 
kamínky z černého hematitu a třpytivé 
skleněné krystalky. Svým ladným 
tvarem připomínají kapky rosy třpytící 
se za svitu měsíce.  
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  Náušnice Drop Hematite
Mosaz, sklo, titan, přírodní 
drcený hematit. Pokoveno 

rhodiem. Výška: 3 cm  
x šířka: 1.5 cm 

44762   799,00 Kč 

  Náhrdelník Drop 
Hematite

Mosaz, sklo, přírodní drcený 
hematit. Pokoveno rhodiem. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
43 + 7 cm 

44837   799,00 Kč 

 

 



LEDOVÁ 
KRAJINA 

Tyto šperky, zdobené přírodními 
kamínky z bílého topazu a ledově 
modrými kubickými zirkony, jsou 
inspirovány nejmrazivejšími 
severskými oblastmi. 

  Náušnice Icy Topaz
Mosaz, titan, kubický zirkon, sklo, 

přírodní bílý topaz. Pokoveno 
rhodiem. Výška: 2.5 cm x šířka: 1 cm 

44748   949,00 Kč 

  Náhrdelník Icy Topaz
Mosaz, kubický zirkon, sklo, přírodní 

bílý topaz. Pokoveno rhodiem. 
Délka (řetízek a prodloužení):  

43 + 7 cm 

44998   1399,00 Kč 

Prsten  Icy Topaz je v nabídce  
i ve velikostech: 
16 - kód 45032 
17 - kód 45036 
18 - kód 45037 
19 - kód 45038

  Prsten Icy Topaz
Mosaz, kubický zirkon, sklo, přírodní 

bílý topaz. Pokoveno rhodiem. 

799,00 Kč 
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Bílý topaz
Je symbolem naděje, lásky 

a štěstí; tento drahokam podle 
legendy vyzařuje sílu 

a optimismus.
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Nádherné růžovozlaté kolekci šperků 
dominuje kámen z růžového křemene, 
který je ozdoben třpytivými skleněnými 
kamínky. Šperky jsou inspirovány květy 
stulenými pod závějí sněhu.   

Růženín 
Růžový křemen má podle 

legendy sílu roztát zamrzlé 
srdce a je symbolem věčné, 

bezpodmínečné lásky.

SNĚHOVÉ 
ZÁVĚJE 

  Náušnice Lace Quartz
Mosaz, titan, sklo, přírodní 
růženín. Pokoveno růžovým 

zlatem. Výška: 3 cm  
x šířka: 2 cm 

44747   899,00 Kč 

  Náhrdelník Lace Quartz
Mosaz, sklo, přírodní růženín. 

Pokoveno růžovým zlatem. 
Délka (řetízek a prodloužení): 

43 + 7 cm 

44879   949,00 Kč 

  Prsten Lace Quartz 
Mosaz, sklo, přírodní růženín. 

Pokoveno růžovým zlatem. 

899,00 Kč 

 

 

 

Prsten Lace Quartz 
je v nabídce i ve velikostech:  

17 - kód 45051 
18 - kód 45052 
19 - kód 45053 
20 - kód 45054

Pokoveno růžovým 
zlatem



PRVNÍ JARNÍ 
KVĚTY 

Síla zimy pomalu slábne a nastupuje jaro. 
Kolekce těchto jemných zlatorůžových 
šperků s ametystovými kameny  
a skleněnými krystalky je inspirována 
prvními jarními kvítky, které vykukují  
zpod sněhu.  

Ametyst
Okouzlující ametyst evokuje 

harmonii a čistotu. Říká se, že 
roztává negativní pocity, stejně 

jako hřejivé sluneční paprsky tají 
ledovou krajinu.

  Náušnice Sparkling Amethyst
Mosaz, titan, sklo, přírodní ametyst. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka: 3 cm 

44798   1199,00 Kč 

  Náhrdelník Sparkling Amethyst
Mosaz, sklo, přírodní ametyst. 

Pokoveno růžovým zlatem. Délka 
(řetízek a prodloužení): 41 + 7 cm 

44999   1599,00 Kč 

  Prsten Sparkling Amethyst
Mosaz, sklo, přírodní ametyst. 

Pokoveno růžovým zlatem

949,00 Kč 

Prsten Sparkling Amethyst 
je v nabídce i ve velikostech: 

17 - kód 45055 
18 - kód 45056 
19 - kód 45057 
20 - kód 45058

Pokoveno růžovým zlatem
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Zlatý obsidián
 O tomto drahokamu se 

zářivým zlatavým leskem se 
traduje, že svým nositelům 

pomáhá najít nové vynikající 
příležitosti.

Zimní bouře bývají strhujícím 
divadlem živlů. Právě proto se staly 
inspirací designu šperků s ručně 
leštěnými kameny zlatého obsidiánu 
obklopenými třpytivými skleněnými 
krystalky.  

ZIMNÍ 
BOUŘE 

  Náušnice Golden 
Obsidian

Mosaz, titan, sklo, přírodní zlatý 
obsidián. Pokoveno mosazí. 

Délka: 5 cm 

44752   899,00 Kč 

  Náhrdelník Golden 
Obsidian

Mosaz, sklo, přírodní zlatý 
obsidián. Pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
43 + 7 cm 

44919   899,00 Kč 

Prsten Golden Obsidian je  
v nabídce i ve velikostech: 

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

  Prsten Golden Obsidian
Mosaz, sklo, přírodní zlatý 

obsidián. Pokoveno mosazí. 

799,00 Kč 

 

 

 



  Hodinky Sleek Drop
Zinková slitina, safírové minerální sklo, 
nerezavějící ocel, sklo. Strojek Seiko. 

Průměr pláště: 3 cm 

45065   1199,00 Kč 

Dodejte svou vzhledu jiskru se stříbřitými 
hodinkami, které jsou ozdobeny černými  
a průsvitnými skleněnými krystalky a tmavým 
ciferníkem zářícím duhovými barvami.

Safírové nepoškrábatelné 
sklo

Strojek Seiko

POLÁRNÍ 
ZÁŘE 
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Obyvatelé severu jej 
považovali za posvátný 
kámen a věřili, že v sobě 

nese vlastnosti absorbované 
z polární záře, jako je síla 

a schopnost transformace.

TAJEMNÉ 
STMÍVÁNÍ 

Labradorit 

Melancholické šero dlouhých zimních  
dnů se odráží v těchto fascinujících 
růžovozlatých špercích. Květinové prvky 
v secesním stylu jsou ozdobeny třpytivými 
skleněnými krystalky a ručně zasazeným 
přírodním labradoritem.  

Pokoveno růžovým 
zlatem

  Náušnice Pearly 
Labradorite

Mosaz, titan, sklo, přírodní 
labradorit. Pokoveno růžovým 

zlatem. Výška: 3.5 cm  
x šířka: 1 cm 

44753   949,00 Kč 

  Náhrdelník Pearly 
Labradorite

Mosaz, sklo, přírodní labradorit. 
Pokoveno růžovým zlatem. Délka 

(včetně prodloužení): 43 cm 

45026   1299,00 Kč 
 

 



  Náušnice Norrsken Topaz
Mosaz, sklo, přírodní topaz, 
titanové zapínání. Pokoveno 

rhodiem. Výška: 2 cm x šířka: 1.5 cm 

44745   949,00 Kč 

  Náhrdelník Norrsken Topaz
Mosaz, sklo, přírodní topaz. 

Pokoveno rhodiem. Délka (řetízek  
a prodloužení): 43 + 7 cm 

44875   999,00 Kč 

Modrý topaz 
Modrý topaz je často spojován 

s věrností a upřímností. 
Symbolizuje nekonečnou lásku 

a přátelství.

Kolekci šperků s barevným tekutým 
vzorem dominuje ledově modrý 
kámen topazu zpestřený třpytivými 
skleněnými krystalky. Šperky jsou 
inspirovány polární září na tajemné 
severské obloze. 

ŠVÉDSKÁ 
OBLOHA 

37

 

 

 

  Prsten Norrsken Topaz 
Mosaz, sklo, přírodní topaz. 

Pokoveno rhodiem.

949,00 Kč 

Prsten Norrsken Topaz 
je v nabídce i ve velikostech: 

16 - kód 45047 
17 - kód 45048 
18 - kód 45049 
19 - kód 45050



  Náušnice Sunset Garnet
Mosaz, sklo, přírodní granát, 
titanové zapínání. Pokoveno 
mosazí. Zapínání kloubem. 

Průměr: 2 cm 

44743   949,00 Kč 

  Náhrdelník 
Sunset Garnet

Náhrdelník s kulatým přívěskem 
v malinově červené barvě  

s kameny z přírodního granátu 
je doplněn květinovými prvky 

a třpytivými skleněnými 
krystalky. Mosaz, sklo, přírodní 

granát. Pokoveno mosazí. 
Délka (řetízek a prodloužení): 

43 + 7 cm 

44839   999,00 Kč 

Šperky s kulatými přívěsky v malinově červené 
barvě s kameny z přírodního granátu jsou 
ozdobeny květinovými prvky a třpytivými 
skleněnými krystalky. Svým jasně červeným  
a zlatým odstínem připomínají ohnivou záři 
zapadajícího slunce. 

Červený granát
Je známý jako kámen 

kreativního ohně. Traduje se, 
že lidem pomáhá vyjádřit 

jejich jedinečnost a podpořit 
sebedůvěru.

HOŘÍCÍ 
ZÁPAD 
SLUNCE
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  Brož Owl
Mosaz, sklo, přírodní modrý 
topaz. Pokoveno rhodiem. 
Výška: 5 cm x šířka: 2 cm 

44737   899,00 Kč 

  Brož Tiger Eye
Mosaz, sklo, přírodní 

polodrahokam tygří oko. 
Pokoveno mosazí. Výška: 

3 cm x šířka: 4 cm 

44736   899,00 Kč 

Modrý topaz
 Modrý topaz je často spojován 

s věrností a upřímností. Symbolizuje 
nekonečnou lásku a přátelství.

Zlatavá brož s vyobrazením tygra, 
symbolu síly a odvahy, je ozdobena 
drahokamem tygří oko a třpytivými 
skleněnými krystalky. 

MOUDROST 
PŘÍRODY 

Sova je starodávným symbolem moudrosti. 
Naši brož zdobí stříbřitá sovička s lesklým 
skleněným peřím v zimních odstínech 
a s očima z ledově modrého přírodního topazu.

Tygří oko
Tento zlatohnědý křemen hrající 
barvami jantaru a skořice se už 

od dob Římské říše používá 
jako amulet síly.

DUCH 
DIVOČINY
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| Pro každý den

Síla jednoduchosti  

Tyto doplňky jsou inspirovány švédskou přírodou a jejich 

cílem je dodat všedním dnům nádech výjimečnosti. 

Delikátní šperky, díky kterým zazáříte jak stříbřitá ledová 

přikrývka na slunci.

Tři mystické barvy a zářivé kubické zirkony v kolekci 
Northern Agate připomínají tanec barev polární 
záře na švédské obloze. Srdcem kolekce je přírodní 
modrý achát.  

POLÁRNÍ 
ZÁŘE 
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Achát

Achátu se přezdívá pozemská duha 
a legenda mu přisuzuje pocity 

harmonie a rovnováhy těla,  
mysli i ducha.
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  Náhrdelník Northern Agate
Mosaz, sklo, přírodní modrý achát. 
Pokoveno rhodiem. Délka (řetízek  

a prodloužení): 55.5 + 6 cm 

44974   749,00 Kč 

  Náušnice Northern Agate
Mosaz, sklo, titan, přírodní modrý 
achát, kubický zirkon. Pokoveno 

rhodiem. Délka 2 cm 

44977   749,00 Kč 

  Prsten Northern Agate
Mosaz, sklo, přírodní modrý achát, 
kubický zirkon. Pokoveno rhodiem. 

549,00 Kč 

Prsten Northern Agate 
je v nabídce i ve velikostech: 

17 - kód 44986 
18 - kód 44987 
19 - kód 44988 
20 - kód 44989

 

 

 



HLUBOKÉ 
LESY 

Mramorovaný zelený achát, organicky 
zformovaný a ručně zasazený do sady šperků, 
svým přírodním vzhledem připomíná mechem 
porostlé rozlehlé lesy. Drahokam doplňují 
krystalky kubického zirkonu. 

Mechový achát 

Podmanivé odstíny zelené 
na tomto přírodním kameni 

evokují klid a povzbuzují  
k hlubšímu spojení 

s přírodou.
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  Náhrdelník Moss Agate
Mosaz, přírodní mechový achát, 

kubický zirkon. Pokoveno 
mosazí. Délka (řetízek 

a prodloužení): 43 + 6 cm 

44972   549,00 Kč 

  Náušnice Moss Agate
Mosaz, přírodní mechový achát, 

kubický zirkon. Pokoveno 
mosazí. Testováno na obsah 

niklu. 4 x 1.6 cm 

44975   549,00 Kč 

  Prsten Moss Agate
Mosaz, přírodní mechový achát, 

kubický zirkon. Pokoveno 
mosazí.

549,00 Kč 

Prsten Moss Agate 
je v nabídce i ve velikostech: 

17 - kód 44979 
18 - kód 44980 
19 - kód 44981

 

 

 



Citrín
Tento kámen s výrazným 

žlutým odstínem je spojován 
s radostí, hojností 

a pozitivními změnami.

Zářivé žluté odlesky na hladkém povrchu 
citrínu evokují odraz zlatavých paprsků 
zapadajícího zimního slunce na ledem 
pokryté švédské zemi. Šperky jsou 
dozdobeny jasně červenými 
kubickými zirkony. 

ZIMNÍ 
SLUNCE 

  Náhrdelník  
Golden Citrine

Mosaz, přírodní citrín, kubický 
zirkon. Pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
43 + 6 cm 

44973   599,00 Kč 

  Náušnice Golden Citrine
Mosaz, přírodní citrín, kubický 

zirkon. Pokoveno mosazí. 
Délka: 2.5 cm 

44976   599,00 Kč 

Prsten Golden Citrine 
je v nabídce i ve velikostech:  

17 - kód 44983  
18 - kód 44984  
19 - kód 44985

  Prsten Golden Citrine
Mosaz, přírodní citrín, kubický 

zirkon. Pokoveno mosazí. 

599,00 Kč 
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Všechny šperky jsou 
označeny logem kolekce 
Norrsken.

ZNAČKA KVALITY

Velikost 16 Velikost 17 Velikost 18

Velikost 19 Velikost 20

Předlohy velikosti prstenů

Položte prsten, který nejčastěji nosíte, na prsteny na 
obrázku. Porovnejte jejich průměr a uvidíte, která 
velikost je pro vás ideální. Takto můžete jednoduše 
zjistit i velikost prstenu vaší partnerky či partnera!

Typy zapínání náušnic

Puzeta 

Klapkové zapínání

Ruský patent 

Omega

Dámský patent Kruhové zapínání 

Jak pečovat o své šperky

Každý šperk Norrsken je pečlivě zabalen 
v hedvábném sáčku s třásněmi a v elegantní 
krabičce v charakteristickém odstínu s logem kolekce.

EXKLUZIVNÍ 
BALENÍ

Když šperky 
nepoužíváte, 
uchovávejte je 
odděleně v krabičce.

Pravidelně a po 
každém použití  
šperky čistěte měkkým 
hadříkem. 

Před sprchováním 
nebo plaváním si 
šperky sundejte.

Vyhněte se kontaktu 
šperků s parfémem 
nebo krémy na tělo či 
ruce. 

Před spaním nebo 
fyzickou aktivitou si 
šperky sundejte.

Chraňte šperky před 
kontaktem s vodou: 
před mytím rukou si je 
sundejte.

Pravidelně leštěte šperky měkkou bavlněnou 
látkou, abyste odstranili jakékoliv první náznaky 
zakalení, stopy po potu nebo jiné nečistoty. 
 
Pokud přijde šperk do styku s vodou, osušte ho 
měkkým, čistým hadříkem bez uzlíků (bavlna). 
 
Nepoužívejte abrazivní textilie, rozpouštědla na 
bázi acetonu nebo čisticí prostředky na bázi 
alkoholu. Nepoužívejte bělicí prostředky,  
chlór a slanou vodu. 
 
Nepoužívejte ultrazvukové čištění ani lešticí 
kapaliny. To by mohlo poškodit pokovení šperků 
i kameny. 
 
Šperky ukládejte do sáčku dodaného 
s výrobkem v suchém prostředí mimo přímé 
slunce (UV záření).
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