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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.

VYTVOŘENO PŘÍRODOU

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

a jedinečné vlastnosti, jsou korunovačními  
klenoty značky Norrsken.

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.

KAŽDODENNÍ NOŠENÍ

Oživte svůj den krásnými kousky,  
které rozjasní vaši náladu i váš letní outfit.

SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOST

Vychutnejte si kouzlo letních nocí a ozdobte  
se výraznými a zároveň vytříbenými doplňky.

NECHTE SE ZLÁKAT 
KRÁSOU PŘÍRODY
Norrsken ve švédštině znamená polární záře. Vybrali jsme si tento výraz jako název 
kolekce doplňků inspirovaných kouzlem švédské přírody. Světlo přírodních kamenů, 
zachycené v různých tvarech a formách, je opravdu nadčasovým šperkem. 

LETNÍ KOLEKCE NORRSKEN 
 
Tyto kolekce inspirované nádhernou švédskou 
krajinou vás chtějí přiblížit k přírodě. A stejně 
jako krásné letní ráno mají rozveselit váš den. 
Užijte si jejich kouzelné barvy a trendy design! 
Jste připraveni objevit  příběhy,  
které každá kolekce vypráví?

*Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní kameny,  
jejich barvy se mohou mírně lišit.
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  Náhrdelník Crystal Beauty 
Rose Quartz

Mosaz, kubický zirkon, přírodní růžový 
křemen, pokoveno růžovým zlatem, 

e-pokovení. Testováno na nikl. Délka 
(řetízek + prodloužení): 48 + 7 cm 

45885   119900 Kč 

  Náušnice Crystal Beauty Rose 
Quartz

Mosaz, kubický zirkon, přírodní růžový 
křemen, pokoveno růžovým zlatem, 

e-pokovení. Testováno na nikl. 
Délka: 2.5 cm 

45886   109900 Kč 

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako  

symbol lásky. Věří se, že do duše 
vnáší harmonii a pomáhá vyladit 

vztahy s lidmi kolem nás.

Tato kolekce byla navržena speciálně na oslavu 55. výročí Oriflame! 
Středem každého šperku je růžový křemen, legendární kámen lásky 
doplněný krystaly kubického zirkonu. Budete jiskřit krásou!

Pokoveno 
růžovým zlatem

 

 

RŮŽOVÁ ROMANCE

|  S L A V N O S T N Í
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Říká se, že tento kámen posiluje 
sebevyjádření a podporuje  
intuici a vnitřní rovnováhu.

Magická krása této kolekce v tmavě modré barvě 
je inspirována tajemstvím severského oceánu v létě. 
Masivní kus přírodního sodalitu, známý jako kámen pravdy, 
vás povzbudí k tomu, abyste se ponořili do hlubin své duše.

Postříbřeno

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

 

 

 

HLUBINY 
SEVERSKÝCH MOŘÍ

Sodalit
  Náušnice Ocean Sodalite

Mosaz, kubický zirkon, přírodní sodalit, 
titanový špendlík, postříbřeno, 

e-pokovení. Testováno na obsah niklu. 
Délka: 3.4 cm 

45662   84900 Kč 

  Náhrdelník Ocean Sodalite
Mosaz, přírodní sodalit, postříbřeno, 

e-pokovení. Testováno na obsah niklu. 
Délka: 61 cm + 7 cm prodloužení   

45579   84900 Kč 

Prsten Ocean Sodalite je  
v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Ocean Sodalite
Mosaz, kubický zirkon, přírodní sodalit, 

postříbřeno, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

 59900 Kč 
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  Náhrdelník Tide Amethyst
Mosaz, kubický zirkon, přírodní 

ametyst, postříbřeno, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka: 44 cm + 6 cm prodloužení  

45645   79900 Kč 

  Náušnice Tide Amethyst
Mosaz, kubický zirkon, 

přírodní ametyst, titanový špendlík, 
postříbřeno, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu. Délka: 2 cm 

45655   59900 Kč 

Představte si, že jste na pláži a pozorujete slunce, které zvolna zapadá za klidné moře.  
Fialový odstín stmívání je inspirací této nádherné kolekce s jednoduše broušenými ametysty. 
Soustřeďte se na sílu přítomného okamžiku a prožijte nezapomenutelné léto!

ZÁPAD SLUNCE  
U OCEÁNU

Ametyst
Okouzlující ametyst evokuje 

harmonii a čistotu. Říká se, že 
podobně jako hřejivé sluneční 

paprsky roztává negativní pocity.

Prsten Tide Amethyst je 
v nabídce ve velikostech: 

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

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

  Prsten Tide Amethyst
Mosaz, kubický zirkon, přírodní ametyst, 

postříbřeno, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

 54900 Kč 

Postříbřeno
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  Sluneční brýle Sky
Sluneční brýle: PC, triacetát celulózy, 
nerezová ocel, mosaz, zinková slitina. 

Sáček: polyester. Pouzdro: PU, PS, 
polyester, železo. 100% UV ochrana. 

45431   49900 Kč 

VYZKOUŠEJTE 
NEJŽHAVĚJŠÍ TREND!
Tmavě zelené průhledné obroučky? Máte je mít. 
Výrazný a stylový tvar připomínající kočičí oko? 
Žádný problém. 
Budete vypadat skvěle a vyčnívat z davu? Samozřejmě!

MAXIMÁLNĚ ŠIK
Nezáleží na tom, zda jste ve městě nebo u moře. 
Tyto velké sluneční brýle s elegantními zlatavými 
detaily dodají vašemu letnímu stylu extra dávku glamu. 
Psst... mají perfektní tvar pro kulatý a oválný obličej!

  Sluneční brýle Block
Sluneční brýle: PC, triacetát celulózy, 
nerezová ocel, mosaz, zinková slitina. 

Sáček: polyester. Pouzdro: PU, PS, 
polyester, železo. 100% UV ochrana. 

45430   59900 Kč 

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

Brýle jsou uloženy v tvrdém 
černém pouzdře

Polarizované čočky

100% UV ochrana

Brýle jsou uloženy v tvrdém 
černém pouzdře

Polarizované čočky

100% UV ochrana
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  Náušnice Cloudy Amazonite
Mosaz, sklo, přírodní amazonit, 
pokoveno mosazí, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu. 
Výška kroužku: 1.3 cm 

45659   59900 Kč 

  NáhrdelníkCloudy Amazonite 
Mosaz, sklo, přírodní amazonit, 

siamitový kámen, pokoveno mosazí, 
e-pokovení, potaženo sprejem. 

Testováno na obsah niklu. 
Délka: 43 cm + 7 cm prodloužení 

45574   59900 Kč 

Prsten Cloudy Amazonite je 
v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Cloudy Amazonite
Mosaz, sklo, přírodní amazonit, 
pokoveno mosazí, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu. 

 44900 Kč 

Amazonit
Tento kámen vyzařující  

harmonii a konejšivou energii  
je podle legendy zdrojem 

sebevědomí a naděje.

NADÝCHANÉ MRAKY 
NA MODRÉ OBLOZE
Tato kolekce inspirovaná letní oblohou s nadýchanými bavlněnými 
obláčky je navržena tak, aby vám poskytla konejšivý pocit... 
a vnesla do vašeho každodenního života klasickou 
a zároveň trendy jiskru!

2 v 1

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N
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  Náhrdelník Linnea Rose Quartz
Mosaz, přírodní růžový křemen, kubický 

zirkon. Pokovoveno růžovým zlatem. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka (řetízek a prodloužení): 61 + 7.5 cm 

43697   54900 Kč 

  Náušnice Linnea Rose Quartz
Mosaz, přírodní růžový křemen. 

Pokoveno růžovým zlatem. 
Testováno na obsah niklu. Délka: 6 cm 

43698   44900 Kč 

  Hodinky Love Rose
Zinková slitina, safírové minerální sklo, 
nerezavějící ocel, mosaz, české sklo. 

Strojek Seiko. Šířka ciferníku: 2 cm 

45495   119900 Kč 

Pokoveno 
růžovým zlatem

Safírové 
nepoškrábatelné sklo

Strojek Seiko

Tradice řemeslného mistrovství ve sklářství 
se v České republice rozvíjí už stovky let. 

Výsledkem jsou výrobky obdivované po celém 
světě pro svou krásu a vysokou kvalitu.

Český křišťál

Pokoveno 
růžovým zlatem

HODINKY 
JAKO ŠPERK

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako symbol 

lásky. Věří se, že do duše vnáší 
harmonii a pomáhá vyladit  

vztahy s lidmi kolem nás.

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

 

 

 

KVĚTINOVÁ INSPIRACE
Celková délka 22 cm. 
Lze upravit na 19 cm. Tato velmi delikátní kolekce je inspirována zimozelem severním, 

půvabnou růžovou květinou, která roste ve švédských horách.
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  Náušnice Petal Topaz
Mosaz, kubický zirkon, přírodní topaz, 
pokoveno růžovým zlatem, potaženo 

sprejem, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

Rozměry: 1,9 x 1,5 cm 

45654   49900 Kč 

  Náhrdelník Petal Topaz
Mosaz, kubický zirkon, přírodní topaz, 

pokoveno růžovým zlatem, 
potaženo sprejem, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu. 
Délka: 61 cm + 7 cm prodloužení  

45554   59900 Kč 

Bílý topaz

Je symbolem naděje, lásky a štěstí; 
tento drahokam podle legendy 

vyzařuje sílu a optimismus.

Pokoveno 
růžovým zlatem

ZAHRADA 
V LETNÍM DEŠTI
Letní déšť osvěžuje koloběh přírody, přináší obnovu a úlevu 
a konejší naše smysly. Přivolejte si pozitivní pocity s touto romantickou 
kolekcí inspirovanou kapkami deště na okvětních plátcích růží. 

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N
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  Náhrdelník Droplet Quartzite
Mosaz, sklo, přírodní kvarcit, 

pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu.  

Délka: 43 cm + 7 cm prodloužení 

45647   79900 Kč 

  Náušnice Droplet Quartzite
Mosaz, sklo, přírodní kvarcit, titan, 

pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. Délka: 2,4 cm 

45661   54900 Kč 

Kvarcit

Je považován za kámen harmonie;  
říká se, že přináší rovnováhu  

a povzbudí vás, když se cítíte pod psa.

POHODOVÁ NÁLADA 
SLUNEČNÝCH ODPOLEDNÍ
Sluncem zalité večerní mraky zrcadlící se v klidném oceánu inspirovaly tuto kolekci s přírodním kvarcitem. 
Krásné kameny v růžových odstínech tvoří nejveselejší šperky sezóny. Naplňte svou duši letní energií!

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N
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Zelený aventurin, považovaný  
za krystal štěstí, je talisman 

optimismu. Traduje se o něm, že 
napomáhá dosáhnout úspěchu. 

3 v 1

Prsten Dainty Aventurine 
je v nabídce ve velikostech:  

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

ZAJISKŘETE 
LETNÍMI BARVAMI

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

Líbí se vám trend vrstvení šperků? Tato kolekce s prsteny 3 v 1, 
náhrdelníkem se dvěma řetízky a shlukem broušených kamínků 
na každé náušnici je skutečnou explozí barev!

  Náhrdelník Dainty Aventurine
Mosaz, kubický zirkon, přírodní aventurin, 

pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka: 63 cm + prodloužení 

45646   84900 Kč 

  Náušnice Dainty Aventurine
Mosaz, kubický zirkon, přírodní kameny, 

titan, pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 1.5 x 2.2 cm 

45658   59900 Kč 

  Prsten Dainty Aventurine
Mosaz, kubický zirkon, přírodní aventurin, 

pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

 59900 Kč 

 

 

 

Zelený aventurin
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  Náramek Prarie Chalcedony
Mosaz, sklo, přírodní chalcedon, 

pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 24 cm 

45652   54900 Kč 

  Náušnice Prarie Chalcedony
Mosaz, sklo, přírodní chalcedon, titanový 
špendlík, pokoveno mosazí, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu. 2,2 x 0.8 cm 

45657   54900 Kč 

Chalcedon
Je považován za pečující kámen. 

Říká se, že podporuje  
pozitivní pocity a proměňuje 

melancholii v radost.

HARMONICKÁ 
SLUNEČNÍ ZÁŘE
Tato nádherná kolekce, inspirovaná barevnými květy 
švédských plání, dodá svěžest každému outfitu... 
a nádech hravosti vašemu létu!

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

  Náhrdelník Prarie Chalcedony
Mosaz, sklo, kubický zirkon, přírodní 

chalcedon, pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka řetízku: 61 cm + 7 cm prodloužení 

45580   74900 Kč 
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Citronový křemen
Často se používá jako  

meditační kámen. Říká se,  
že dokáže odfiltrovat rušivé  
vlivy a odhalit pozitivnější  
a jasnější pohled na život.

OBLOHA ZÁŘÍCÍ  
NĚŽNÝMI ODSTÍNY

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

Postříbřeno

  Náušnice Dune Lemon Quartz
Mosaz, sklo, přírodní citronový křemen, 

titanový špendlík, postříbřeno, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. Velikost: 1.5 cm 

45660   64900 Kč 

  Náhrdelník Dune Lemon Quartz
Mosaz, sklo, přírodní citronový křemen, 

postříbřeno, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka: 2 řetízky, 43 a 45 cm + prodloužení 

45575   64900 Kč 

 

 

Tato kolekce oslavující empatii a jemnou krásu 
si vzala barevnou inspiraci z pastelové oblohy 
zrcadlící se na sluncem zalité pláži. Nádherné 
minimalistické šperky jsou perfektní na každý den!
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  Náhrdelník Meadow Aventurine
Mosaz, přírodní aventurin, kubický zirkon. 

Pokoveno mosazí. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka (řetízek a prodloužení): 43 + 7.5 cm 

43739   44900 Kč 

  Náušnice Meadow Aventurine
Mosaz, přírodní aventurin, kubický 

zirkon, titan. Pokoveno mosazí. 
Testováno na obsah niklu. 3 x 2 cm 

43760   44900 Kč 

Zelený aventurin, považovaný za 
krystal štěstí, je talisman optimismu. 

Traduje se o něm, že napomáhá 
dosáhnout úspěchu. 

OZDOBTE SE 
ROZKVETLÝMI 
LUČNÍMI 
KVÍTKY

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

 

 

 

Zelený aventurin

  Prsten Meadow Aventurine
Mosaz, přírodní aventurin, kubický zirkon. 

Pokoveno mosazí. 
Testováno na obsah niklu. 

43761   34900 Kč 
Prsten Meadow Aventurine 
je v nabídce ve velikostech: 

16 - kód 43761 
17 - kód 43843 
18 - kód 43852 
19 - kód 43853

27

  Náramek Lucky Clover
Mosaz, kubický zirkon, pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
15 + 4.5 cm; přívěsek: 1 x 1 cm 

43611   29900 Kč 

  Náušnice Lucky Clover
Mosaz, kubický zirkon, pokoveno mosazí. 

Přívěsek: 1 x 1 cm 

43618   39900 Kč 

O zirkonu se říká, že zvyšuje 
sebevědomí, schopnost 

soustředění a bystrost svého 
majitele. Je to úžasný kámen, který 
vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

Kubický zirkon 

ŠTĚSTÍ JE 
VŠUDE 

KOLEM VÁS

 

 

 

  Náhrdelník Lucky Clover
Mosaz, kubický zirkon, pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 
52 + 6 cm; přívěsky: 1 cm a 1.7 cm 

43578   39900 Kč 



Serpentin
Je znám jako kámen nezávislosti. 

Podle tradice člověku pomůže  
čelit novým výzvám a obdaří  

ho silou a sebevědomím.

  Náramek Dew Drop Serpentine
Mosaz, přírodní serpentin, sklo. 

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

45446   34900 Kč 

  Náušnice Dew Drop Serpentine
Mosaz, přírodní serpentin, sklo, titan. 

Pokoveno mosazí. Délka: 5 cm 

45460   44900 Kč 

SEBEVĚDOMÍ 
A OBNOVA

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

 

 

 

  Náušnice Pebbles Mixed
Mosaz, přírodní ametyst a růženín, sklo, 

titan. Pokoveno mosazí. 
Testováno na obsah niklu. 

Výška: 3.5 cm x šířka: 1.5 cm 

43702   54900 Kč 

  Náhrdelník Pebbles Mixed
Mosaz, přírodní ametyst a růženín, sklo. 

Pokoveno mosazí. 
Testováno na obsah niklu. Délka 

(řetízek a prodloužení): 49 + 7.5 cm 

43701   59900 Kč 

Ametyst
Okouzlující ametyst evokuje 

harmonii a čistotu. Říká se, že 
podobně jako hřejivé sluneční 

paprsky roztává negativní pocity.

PASTELOVĚ 
LESKLÉ 
OBLÁZKY

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako  

symbol lásky. Věří se, že do duše 
vnáší harmonii a pomáhá vyladit 

vztahy s lidmi kolem nás.

 

 

  Náhrdelník Dew Drop Serpentine
Mosaz, přírodní serpentin, sklo. 

Pokoveno mosazí. 
Délka (řetízek a prodloužení): 46 + 7 cm 

45471   54900 Kč 

29
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Safírové 
nepoškrábatelné sklo

Strojek Seiko

Pozlaceno

  Náušnice Hail Amazonite
Mosaz, přírodní amazonit, sklo, titan. 

Postříbřeno. Délka: 2 cm 

45458   69900 Kč 

  Náhrdelník Hail Amazonite
Mosaz, přírodní amazonit, sklo. Postříbřeno. 

Délka (řetízek a prodloužení): 60 + 7 cm 

45468   69900 Kč 

Amazonit
Tento kámen vyzařující harmonii  

a konejšivou energii je podle 
legendy zdrojem sebevědomí  

a naděje.

Tradice řemeslného mistrovství ve sklářství 
se v České republice rozvíjí už stovky let. 

Výsledkem jsou výrobky obdivované po celém  
světě pro svou krásu a vysokou kvalitu.

Český křišťál

SLUNÍČKO  
NA ZÁPĚSTÍ!

NAČERPEJTE 
POHODOVOU 

ENERGII

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

  Hodinky Sunny
Zinková slitina, safírové minerální sklo, 

nerezavějící ocel, mosaz, PU, české sklo. 
Pozlaceno. Strojek Seiko. 
Průměr ciferníku: 2.5 cm 

45494   79900 Kč 

 

 

 

Postříbřeno
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  Sluneční brýle Willow
PC, triacetát celulózy, mosadz, recyklovaný 

polyester (sáček), PU (pouzdro). 

45428   54900 Kč 

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

  Sluneční brýle Chic
Brýle v nadčasovém designu s obroučkami 
v odstínu růžového zlata a polarizovanými 
čočkami v měkké gradientní hnědé barvě. 

Nerezavějící ocel, triacetát celulózy, 
mosaz, silikon, recyklovaný polyester 

(sáček), PU (pouzdro). 

45429   59900 Kč 

ZŮSTAŇTE 
COOL 
I V NEJVĚTŠÍM 
PARNU

100% UV ochrana

Polarizované čočky

Brýle jsou uloženy v tvrdém 
černém pouzdře

100% UV ochrana

Polarizované čočky

Brýle jsou uloženy v tvrdém 
černém pouzdře
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Kouřový křemen

Tento polodrahokam v sobě  
spojuje vlastnosti země, popela, 
bahna i jílu a symbolizuje naše 

spojení s Matkou Zemí.

  Náušnice Sunflower Quartz
Mosaz, přírodní kouřový křemen, kubický 

zirkon, titan. Pokoveno mosazí. Průměr: 1 cm 

45459   69900 Kč 

  Náhrdelník Sunflower Quartz
Mosaz, přírodní kouřový křemen, 
kubický zirkon. Pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 43 + 7 cm 

45469   69900 Kč 

 
Jahodový křemen

Díky svému originálnímu zbarvení, 
které krášlí ruměnec korálových tónů, 

je to jeden z nejromantičtějších 
přírodních polodrahokamů. Říká se,  

že probouzí pozitivní energii.

SLADKÁ 
JAKO 

JAHODY
ZAMILUJTE SE 

DO SLUNCE

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

 

 

 

 

 

  Náušnice Butterfly 
Strawberry Quartz

Materiál: mosaz, přírodní jahodový 
křemen, kubický zirkon. Rozměry: 

Výška kroužků: 1,5 cm, přívěsek: 2 x 1 cm 

45448   79900 Kč 

  Náhrdelník Butterfly 
Strawberry Quartz

Materiál: mosaz, přírodní jahodový 
křemen, kubický zirkon. 

Délka (řetízek a prodloužení): 58 + 7 cm 

45464   79900 Kč 

Prsten Butterfly Strawberry Quartz 
je v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Butterfly Strawberry Quartz
Mosaz, přírodní jahodový křemen, 
kubický zirkon. Pokoveno mosazí. 

 59900 Kč 

2 v 1
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  Náušnice Lady Bug Spinel
Zlatavé napichovací náušnice poseté 

modrými skleněnými krystalky a černými 
kamínky spinelu. Mosaz, přírodní černý 

spinel, sklo. Pokoveno mosazí. Délka: 2 cm 

45450   79900 Kč 

  Náhrdelník a brož Lady Bug Spinel
Mosaz, přírodní černý spinel, sklo. 

Pokoveno mosazí. 
Délka řetízku: 43 cm + 7 cm (prodloužení). 

Brož: 2.5 x 2.5 cm 

45466   79900 Kč 

2 v 1

  Náušnice Eden Aventurine
Mosaz, přírodní zelený aventurin, sklo. 

Postříbřeno. 
Kroužek: 1 cm, přívěsek: 1.5 cm 

45449   79900 Kč 

  Náhrdelník Eden Aventurine
Mosaz, přírodní zelený aventurin, sklo. 

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

45465   79900 Kč 

Zelený aventurin, považovaný  
za krystal štěstí, je talisman 

optimismu. Traduje se o něm, že 
napomáhá dosáhnout úspěchu. 

Černý spinel
Patří k nejvzácnějším přírodním 
drahokamům a podle legendy 

odhání negativitu, působí 
inspirativně a podporuje 

sebevědomí.

2 v 1

SPLŇTE SI SVÁ 
LETNÍ PŘÁNÍ

TALISMAN  
PRO ŠTĚSTÍ

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

 

 

Postříbřeno

 

 

Zelený aventurin
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  Prsten Anemone Topaz
Mosaz, přírodní bílý topaz. 

Pokoveno mosazí.

 34900 Kč 

  Náušnice Anemone Topaz
Mosaz, přírodní bílý topaz. 

Pokoveno mosazí. Délka: 2.5 cm 

45492   44900 Kč 

  Náhrdelník Anemone Topaz
Mosaz, přírodní bílý topaz. 

Pokoveno mosazí. 
Délka řetízku: 40 cm + 6 cm (prodloužení).  

45472   44900 Kč 

Prsten Anemone Topaz 
je v nabídce ve velikostech: 

17 - kód 45489 
18 - kód 45490

Bílý topaz
Je symbolem naděje, lásky a štěstí; 

tento drahokam podle legendy 
vyzařuje sílu a optimismus.

|  P R O  K A Ž D Ý  D E N

KVĚTINOVÝ 
SYMBOL 
PŮVABU 
A NADĚJE

Tygří oko
Tento kámen je odpradávna známý  
jako zdroj sebevědomí a vnitřní síly.  

Věří se, že osvobozuje srdce  
od strachu a nastoluje rovnováhu.

ODHALTE 
SVOU 

VNITŘNÍ SÍLU

  Náušnice Willow Tiger Eye
Mosaz, přírodní kámen tygří oko. 

Pokoveno mosazí. Délka: 2 cm x šířka: 1 cm 

45447   59900 Kč 

  Náhrdelník Willow Tiger Eye
Mosaz, přírodní kámen tygří oko, sklo. 

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

45463   59900 Kč 

Prsten Willow Tiger Eye 
je v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Willow Tiger Eye
Mosaz, přírodní kámen tygří oko, sklo. 

Pokoveno mosazí. 

 54900 Kč 
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KLIDNÁ KRÁSA 
PŘÍRODY PO DEŠTI
Tento design, inspirovaný kapkami deště na okvětních lístcích, zachycuje poklidnou 
krásu slunečního svitu po dešti. Souhvězdí třpytivých krystalků kubického zirkonu  
a bílého topazu vás povzbudí k tomu, abyste se na svět vždy dívala z té lepší stránky!

|  S L A V N O S T N Í

Bílý topaz
Je symbolem naděje, lásky a štěstí; 

tento drahokam podle legendy 
vyzařuje sílu a optimismus.

  Náhrdelník Pearl Topaz
Mosaz, přírodní topaz, kubický zirkon, 

sklo, pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

Délka: 43 cm + 6 cm prodloužení 

45648   89900 Kč 

  Prsten Pearl Topaz
Mosaz, přírodní topaz, kubický zirkon, 

sklo, pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 

 79900 Kč 

  Náušnice Pearl Topaz
Mosaz, přírodní topaz, kubický zirkon, 

sklo, pokoveno mosazí, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. Délka: 3 cm 

45663   89900 Kč 

Prsten Pearl Topaz je 
v nabídce ve velikostech: 

17 - kód 45686 
18 - kód 45687 
19 - kód 45688
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Červený granát
Je známý jako kámen kreativního 

ohně. Traduje se, že lidem  
pomáhá vyjádřit jejich jedinečnost  

a podpořit sebedůvěru.

|  S L A V N O S T N Í

ŽIVOT PLANOUCÍ 
OHNIVOU VÁŠNÍ

Pokoveno 
růžovým zlatem

 

  

Prsten Bramble Garnet je 
v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Bramble Garnet
Mosaz, kubický zirkon, přírodní granát, 
pokoveno růžovým zlatem, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu.

 89900 Kč 

  Náhrdelník Bramble Garnet
Mosaz, kubický zirkon, přírodní granát, 
pokoveno růžovým zlatem, e-pokovení. 

Testováno na obsah niklu. 
Velikost: 48 cm + 7 cm prodloužení 

45650   129900 Kč 

  Náušnice Bramble Garnet
Mosaz, kubický zirkon, přírodní granát, 
pokoveno růžovým zlatem, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. Velikost: 4 cm 

45665   104900 Kč 

Srdcem tohoto designu inspirovaného červeným ostružiním je shluk přírodních 
granátů. Výsledkem je dramatická kolekce, která dodá novou jiskru vašemu 
letnímu outfitu podobně, jako toto planoucí ovoce zdobí jižní pobřeží Švédska.
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  Hodinky Timeless
Zinková slitina, safírové minerální sklo, 

zadní část a spona z nerezové oceli, mosaz, 
české sklo, pokoveno IPG. Strojek Seiko. 

Testováno na obsah niklu. 
Celková délka 20 сm,

šířka ciferníku 2.55 cm, šířka pásku 0.7 cm  

45682   109900 Kč 

Safírové 
nepoškrábatelné sklo

Strojek Seiko

ELEGANCE 
JE VŽDY 
V MÓDĚ

Tradice řemeslného mistrovství ve sklářství 
se v České republice rozvíjí už stovky let. 

Výsledkemjsou výrobky obdivované po celém 
světě pro svou krásu a vysokou kvalitu.

Český křišťál

|  S L A V N O S T N Í

Jemné hodinky ve zlatavém odstínu mají nadčasově klasický design. 
Jsou ozdobeny třpytivými kamínky z českého křišťálu. 
Užijte si s nimi stylové a nezapomenutelné léto!
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|  S L A V N O S T N Í

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako  

symbol lásky. Věří se, že do duše  
vnáší harmonii a pomáhá vyladit  

vztahy s lidmi kolem nás.

Pokoveno  
růžovým zlatem TOULKA 

ŠVÉDSKÝMI 
LEVANDULOVÝMI 
POLI
Tato kolekce šperků představuje klasicky broušené 
kameny zasazené v jedinečných květinových tvarech. 
Její inspirací jsou půvabné kvítky levandule.

  Náhrdelník Lavender Rose Quartz
Mosaz, kubický zirkon, přírodní růžový 

křemen, pokoveno růžovým zlatem, 
e-pokovení. Testováno na obsah niklu. 

Délka: 48 cm + 7 cm prodloužení  

45651   104900 Kč 

  Náušnice Lavender Rose Quartz
Mosaz, kubický zirkon, přírodní 

růžový křemen, titanový špendlík, 
pokoveno růžovým zlatem, e-pokovení. 
Testováno na obsah niklu. 4,4 x 1,8 cm  

45666   104900 Kč 

  Prsten Lavender Rose Quartz
Mosaz, kubický zirkon, přírodní růžový 

křemen, pokoveno růžovým zlatem, 
e-pokovení. Testováno na obsah niklu. 

 89900 Kč 

Prsten Lavender Rose Quartz 
je v nabídce ve velikostech: 

17 - kód 45689 
18 - kód 45690 
19 - kód 45691
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ROMANTICKÉ ČERVÁNKY
JAK ROZKVÉST 
LÁSKOU

|  S L A V N O S T N Í

Pokoveno 
růžovým zlatem

 

 

 

 

  Náušnice Snow Drop Labradorite
Mosaz, sklo, přírodní růženín, 

přírodní labradorit, kubický zirkon. 
Pokoveno mosazí. 

45493   69900 Kč 

  Náhrdelník Snow Drop Labradorite
Mosaz, sklo, přírodní růženín, 

přírodní labradorit, kubický zirkon. 
Pokoveno mosazí. 

Délka (řetízek a prodloužení): 62 + 6 cm 

45473   79900 Kč 

 

 

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako  

symbol lásky. Věří se, že do duše 
vnáší harmonii a pomáhá vyladit 

vztahy s lidmi kolem nás.

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

nese vlastnosti absorbované  
z polární záře, jako je síla  

a schopnost transformace.

Labradorit 

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako  

symbol lásky. Věří se, že do duše  
vnáší harmonii a pomáhá vyladit 

vztahy s lidmi kolem nás.

  Náušnice Bliss Rose Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo, 

kubický zirkon, titanový špendlík. 
Pokoveno růžovým zlatem. Délka: 2.5 cm 

45461   79900 Kč 

Prsten Bliss Rose Quartz je  
v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Bliss Rose Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo, 

kubický zirkon. Pokoveno růžovým zlatem. 

 54900 Kč 

  Náhrdelník Bliss Rose Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo, 

kubický zirkon. Pokoveno růžovým zlatem. 
Délka (řetízek a prodloužení): 61 + 7 cm 

45462   79900 Kč 

  Náramek Bliss Rose Quartz
Mosaz, přírodní růženín, sklo, kubický 

zirkon. Pokoveno růžovým zlatem. 

45445   74900 Kč 



w
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Velikost 17 Velikost 18 Velikost 19

Puzeta 

Klapkové zapínání

Ruský patent 

Omega

Dámský patent Kruhové zapínání 

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

Všechny šperky jsou 
označeny logem 
kolekce Norrsken.

Značka kvality

Exkluzivní balení

Pokoveno 
růžovým zlatem

Každý šperk Norrsken je zabalen 
v elegantní krabičce a hedvábném sáčku 
s třásněmi pro lepší uspořádání a ochranu.

ZÁPAD SLUNCE 
NAD PÍSEČNÝMI 
DUNAMI

Růžový křemen
Polodrahokam známý jako  

symbol lásky. Věří se, že do duše 
vnáší harmonii a pomáhá vyladit 

vztahy s lidmi kolem nás.

Po použití je očistěte 
měkkým bavlněným 
hadříkem.

Když šperky 
nepoužíváte, 
uchovávejte 
je v krabičce.

|  S L A V N O S T N Í

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.

Prsten Pastel Sand je  
v nabídce ve velikostech: 

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

  Prsten Pastel Sand
Mosaz, kubický zirkon. 

Pokoveno růžovým zlatem. 
Testováno na obsah niklu. 

54900 Kč 

  Náušnice Pastel Sand
Mosaz, přírodní růženín, kubický zirkon, 

titan. Pokoveno růžovým zlatem. 
Testováno na obsah niklu. 3.5 x 2 cm 

43861   79900 Kč 

  Náhrdelník Pastel Sand
Mosaz, kubický zirkon. Pokoveno růžovým 

zlatem. Testováno na obsah niklu. 
Délka (řetízek a prodloužení): 43 + 7.5 cm 

43867   69900 Kč 

 

 

 

Jak pečovat o své šperky
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