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СОЗДАДЕНИ ОД ПРИРОДАТА

Избрани поради нивната длабока 
поврзаност со природата, посебната 

енергија и уникатните квалитети, 
природните полускапоцени камења се 

главниот детаљ на колекцијата Norrsken.

ШВЕДСКА СВЕТЛИНА

Светлината што постојано се менува во 
Шведска е наша голема инспирација. 

Прифаќајќи ги промените, како и моќта на 
природата, накитот Norrsken е направен за 

да ја искористи светлината околу тебе.

NORRSKEN ПРОЛЕТНА КОЛЕКЦИЈА
Како најживо и најживописно време од годината, оваа 
сезона доаѓа да нè поттикне со енергија и да нè  потсети на 
убавината на природата. Исто како пролетта, оваа 
колекција треба да ти донесе среќа и моќ да ја започнеш 
годината со позитивност. Да го прославиме блаженството 
на природата!

ПОЧУВСТВУВАЈ ЈА 
ПРИВЛЕЧНОСТА НА 
ПРИРОДНИОТ СВЕТ
Norrsken, што на шведски значи северна светлина, е нашата 
колекција на накит инспирирана од елементи од шведската 
природа, кои постојано се менуваат. Трансформирана на 
облици и форми на природата, шведската светлина станува 
уникатен накит што го издржува тестот на времето.

ВРВНА ИЗРАБОТКА

Особено сме горди бидејќи сме сигурни 
дека секој камен е обработен и поставен 
рачно, постигнувајќи сосема единствена 

нијанса на природниот материјал.

ВНИМАТЕЛНО ОДБРАНО

Природните камења се избрани поради 
нивната единствена убавина и се 

поставени во дизајни што ги покажуваат 
нивната единствена природа и ретки 

варијации, осигурувајќи дека твоето парче 
ќе биде уникатно и само твое.
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Розов кварц 
(Розен кварц)

Се верува дека промовира 
длабоко сочувство, познат 

е како камен на вечната 
и безусловна љубов.

БЛИСКУ ДО 
ТВОЕТО СРЦЕ

  Love Rose Quartz Обетки 
Месинг,природен розен кварц, игла од 

титаниум. Позлата од розово злато. 

45457   1500 ден. 

  Love Rose Quartz Прстен
Месинг, природен розов кварц. 

Позлата од розово злато. 

1250 ден. 

Love Rose Quartz Прстен 
достапен во големини: 

17 - шифра 45483 
18 - шифра 45484 
19 - шифра 45485

  Love Rose Quartz Ланче
Месинг, природен розов кварц. 

Позлата од розово злато. Должина 
(ланче + екстензија): 43 + 7 см. 

45467   1500 ден. 

 

 

 

Поставен во рамка во нијанса на розово злато, природниот 
камен од розов кварц е извонредно исечен во форма на срце. 
Совршено за заљубената жена!
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Ако на тебе слета бубамара, се верува дека ќе 
ти донесе среќа во новите поглавја од твојот 
живот. Започни ја пролетта со нејзиниот 
магичен допир!

Црн спинел
Еден од најретките скапоцени 

камења во природата, се верува 
дека ја одбива негативноста 
и предизвикува инспирација 

и зајакнување.

МАЛИ, 
СЛАТКИ 
АМАЈЛИИ   Lady Bug Spinel Обетки 

Месинг, природен црн спинел, 
стакло. Месингана позлата. 

Должина: 2 cм. 

45450   1779 ден. 

  Lady Bug Spinel Ланче и брош
Месинг, природен црн спинел, 

стакло. Месингана позлата. Ланче + 
екстензија: 43 + 7 см. Рамката на 

брошот: 2.5 x 2.5 см. 

45466   1779 ден. 

 

 

2 во 1
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Традицијата на изработка на 
стакло во Чешка датира со 

векови, произведувајќи 
кристали меѓународно 

признаени по нивната убавина 
и висок квалитет.

  Sunny Часовник
Легура од цинк, минерално стакло 
обложено со сафир, не'рѓосувачки 

заден дел и закопчување, месинг, ПУ, 
чешко стакло. Позлта од злато. 

Сеико-механизам. Дијаметар: 2.5 см. 

45494   1779 ден. 

Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам

Ползлата од злато

ПОЧУВСТВУВАЈ ЈА 
ТОПЛИНАТА
Елегантниот златен часовник со блескави ознаки 
на часовите ќе го разубави твојот зглоб... и ќе ги 
дочека сончевите денови!

Чешки кристали



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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Ги симболизира надежта и новите почетоци, 
светкавите пеперутки ја красат најжествената 
и романтична колекција оваа пролет.

ПОВИКАЈ ГИ 
ДОБРИТЕ 
СТАРИ 
ВРЕМИЊА

Кварц од јагода
Црвенкаст со проѕирна корална 

нијанса, кој е еден од 
најромантичните природни 

скапоцени камења, а се верува 
дека инспирира позитивна 

енергија.

  Butterfly Strawberry Quartz 
Обетки

Материјали: месинг, камен од 
природен кварц од јагода, кристали 

од кубни циркони. Месингана 
позлата. Висина на обрачот: 1.5 см. 

Големина на ланчето:  (Д):2 x (Ш):1 см. 

45448   1779 ден. 

  Butterfly Strawberry Quartz 
Ланче

Материјали: месинг, камен од 
природен кварц од јагода, кристали 

од кубни циркони. Месингана 
позлата. Должина (ланче + 

екстензија): 58 + 7 см. 

45464   1779 ден. 

  Butterfly Strawberry Quartz 
Прстен

Материјали: месинг, камен од 
природен кварц од јагода, кристали 

од кубни циркони. Месингана 
позлата. 

1349 ден. 

Butterfly Strawberry Quartz Прстен 
достапен во големини: 

17 - шифра 45480 
18 - шифра 45481 
19 - шифра 45482 

 

 

 

2 во 1
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  Willow Tiger Eye Обетки
Месинг, природен камен од тигарско 

око. Месингана позлата. Големина: 
2 x 1 см. 

45447   1349 ден. 

  Willow Tiger Eye Ланче
Месинг, природен камен од 

тигарско око, стакло. Месингана 
позлата. Должина (ланче + 

екстензија): 43 + 7 см. 

45463   1349 ден. 

Willow Tiger Eye Прстен 
достапен во големини: 

17 - шифра 45474 
18 - шифра 45475 
19 - шифра 45476 

  Willow Tiger Eye Прстен
Месинг, природен камен од тигарско 

око, стакло. Месингана позлата. 

1239 ден. 

Тигарско око
Се верува дека ослободува од 

стравот и носи рамнотежа, 
познат е и како камен на 

самодовербата 
и внатрешната сила.

ПОД ВРБА
Симболизирајќи безбедност и сила, врбата ја инспирира 
оваа колекција. Дали чувствуваш како звукот на свежиот 
пролетен воздух ги движи лисјата?
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  Willow Очила за сонце
PC, целулозен триацетат, месинг, 

торбичка од рециклиран полиестер, 
ПУ футрола. 

45428   1239 ден. 

  Chic Очила за сонце 
Не'рѓосувачки челик, целулозен 

триацетат, месинг, силикон, 
торбичка од рециклиран полиестер, 

ПУ кутија. 

45429   1349 ден. 

Во комплет со цврста, 
црна футрола

Ултралесни рамки во нијанса на розово злато или масивни 
во темен дизајн, во вид на оклоп на желка? Да бидеме 
искрени: и двата пара се прекрасни!

ГЛАМУРОЗЕН 
ДНЕВЕН ИЗГЛЕД

Во комплет со цврста, 
црна футрола
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Зачаден кварц

Носејќи ги квалитетите на почвата, 
пепелта, калта и глината, овој 

скапоцен камен ја претставува 
нашата врска со мајката Земја.

  Sunflower Quartz Обетки 
Месинг, природен зачаден кварц, 

кристали од кубни циркони, игла од 
титаниум. Месингана позлата. 

Дијаметар: 1 см. 

45459   1479 ден. 

  Sunflower Quartz Ланче 
Месинг, природен зачаден кварц, 

кристали од кубни циркони. 
Месингана позлата. Должина (ланче 

+ екстензија): 43 + 7 см. 

45469   1479 ден. 

Бидејќи се верува дека му ги 
подобрува самодовербата, 

фокусот и јасноста на неговиот 
сопственик, тој е одличен камен 

што ќе ти помогне да ги 
постигнеш твоите цели.

 

 

ВО 
ПОТРАГА 
ПО СРЕЌА
Исто како што ние ги следиме првите 
сончеви зраци на пролетта, 
сончогледите секогаш се вртат кон 
сонцето. Прекрасен симбол на 
посветеност и трајна љубов!

Циркон
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НАЈДОБРИ ЖЕЛБИ 
ЗА ПРОЛЕТТА
Со отворените ливчиња, цветовите на анемоните претставуваат 
исчекување и возбуда за иднината. Ако сакаш да започнеш 
нешто ново, оваа колекција е за тебе!

  Anemone  Topaz Прстен
Месинг, природен бел топаз. 

Месингана позлата. 

829 ден.

  Anemone Topaz Обетки
Месинг, природен бел топаз. 

Месингана позлата. Должина: 2.5 cм. 

45492   949 ден. 

  Anemone Topaz Ланче
Месинг, природен бел топаз. 
Месингана позлата. Ланче + 

екстензија: 40 + 6 см.  

45472   949 ден. 

Anemone Topaz Прстен 
достапен во големини: 

17 - шифра 45489 
18 - шифра 45490 
19 - шифра 45491

 

 

 

Бел топаз

Симболизирајќи надеж, љубов и 
среќа, се верува дека белиот 

топаз предизвикува моќ 
и позитивност.
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  Eden Aventurine Обетки
Месинг, природен зелен авентурин, 

стакло. Позлата од сребро. Алка: 
1 см. Приврзок: 1.5 см. 

45449   1779 ден. 

  Eden Aventurine Ланче 
Месинг, природен зелен авентурин, 

стакло. Позлата од сребро. 
Должина (ланче + екстензија): 

43 + 7 см. 

45465   1779 ден. 

2 во 1

Се смета за најсреќен од сите 
кристали, Зелениот авентурин е 

талисман за оптимизам и се 
верува дека помага да се 

постигне успех. 

 

 

Симболизирајќи знаење и интелигенција, јаболката го прават ова 
најмоќното парче во сезоната. Носи го кога ти е потребно 
зајакнување на самодовербата!

ПРОНАЈДИ ЈА 
ТВОЈАТА МОЌ

Зелен авентурин
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Серпентин

Познат како камен на 
независноста, се верува дека ќе 
ти помогне да се соочиш со сите 
нови проекти во животот со сила 

и самодоверба.

  Dew Drop Serpentine Алка 
Месинг, природен серпентин, стакло. 

Месингана позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 18 + 5 см. 

45446   829 ден.

  Dew Drop Serpentine Обетки 
Месинг, природен серпентин, стакло, 
игла од титаниум. Месингана позлата. 

Висина: 5 см. 

45460   949 ден.

  Dew Drop Serpentine Ланче 
Месинг, природен серпентин, стакло. 

Месингана позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 46 + 7 см. 

45471   1239 ден. 

ПОЧУВСТВУВАЈ 
ГИ НОВИТЕ 
ПОЧЕТОЦИ
Оваа колекција е инспирирана од пејзажи взори, кога 
утринската роса се прилепува за цветните ливчиња - славејќи 
ги возбудливите можности на еден сосема нов ден!
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Амазонит

Поврзан со надеж 
и самодоверба, овој 

енергетски камен е познат 
по својот длабок смирувачки 

ефект.

  Hail Amazonite Обетки 
Месинг, природен амазонит, стакло, 
игла од титаниум. Позлата од сребро. 

Должина: 2 cм. 

45458   1479 ден. 

  Hail Amazonite Ланче 
Месинг, природен камен од амазонит, 
стакло. Позлата од сребро. Должина 

(ланче + екстензија): 60 + 7 см. 

45468   1479 ден. 

САКАЈ ГО СЕКОЈ 
МОМЕНТ

 

 

Со геометриска форма, инспириран од последниот 
пролетен снег, амазонитот ќе ти помогне да останеш 
оптимистка и благодарна за едноставните животни 
задоволства.



27

Розов кварц 
(Розен кварц) 

Се верува дека промовира 
длабоко сочувство, познат е како 

камен на вечната и безусловна 
љубов.

  Promo Lock Rose Quartz Ланче 
Месинг, природен розов кварц. 

Позлата од розово злато. Ланче + 
екстензија: 43 + 7 см. 

45470   1399 ден. 

Со приврзок во вид на катанец од природен розов кварц, ова ланче во 
нијанса од розово злато е инспирирано од тајните скривалишта во 
природата каде што можеш да го ослободиш твојот ум и да ја освежиш 
душата.

ПОВРЗИ СЕ СО СЕБЕ
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Со елегантен синџир во нијанса на романтично 
розово злато и квадратесто куќиште, украсено 
со кристали Preciosa, ова е совршен подарок 
за твоја блиска личност.

ЗА ЉУБОВ 
БЕЗ КРАЈ

  Love Rose Часовник
Легура од цинк, минерално стакло 
обложено со стакло, не'рѓосувачки 

заден дел, месинг, чешко стакло. 
Сеико-механизам. Ширина на 

кутија: 2 см. 

45495   2699 ден.

Позлата со розово злато

Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам

Традицијата на изработка на 
стакло во Чешка датира со 

векови, произведувајќи 
кристали меѓународно 

признаени по нивната убавина 
и висок квалитет.

Чешки кристали
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  Snow Drop Labradorite Ланче
Месинг, стакло, природен розов 

кварц, природен лабрадорит, 
кристали од кубни циркони. 

Месингана позлата. Должина (ланче 
+ екстензија): 62 + 6 см. 

45473   1779 ден. 

  Snow Drop Labradorite 
Обетки

Месинг, стакло, природен розов 
кварц, природен лабрадорит, 

кристали од кубни циркони. 
Месингана позлата. 

45493   1479 ден. 

Убава и храбра, снежната капка е едно од 
првите цвеќиња што се пробиваат низ снегот 
во раната пролет. Во оваа колекција во 
златна нијанса, таа е споена со природни 
топчиња од розов кварц и лабрадорит.

ПРВИТЕ 
ПУПКИ НА 
ПРОЛЕТТА

Нордиските домородци го сметале 
за свет камен. Се верува дека 
носи својства апсорбирани од 
северните светла, како што се 

силата и моќта за 
трансформација.

 

 

Розов кварц 
(Розен кварц)

Се верува дека промовира 
длабоко сочувство, познат 

е како камен на вечната 
и безусловна љубов.

Лабрадорит 
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  Bliss Rose Quartz Алка
Месинг, природен розов кварц, 

стакло, кристали од кубни циркони. 
Позлата од розово злато. 

45445   1649 ден. 

  Bliss Rose Quartz Обетки 
Месинг, природен розов кварц, 

стакло, кристали од кубни циркони, 
игла од титаниум. Позлата од розово 

злато. Висина: 2.5 см. 

45461   1779 ден. 

  Bliss Rose Quartz Ланче 
Месинг, природен розов кварц, 

стакло, кристали од кубни циркони. 
Позлата од розово злато. Должина 

(ланче + екстензија): 61 + 7 см. 

45462   1779 ден. 

  Bliss Rose Quartz Прстен
Месинг, природен розов кварц, 

стакло, кристали од кубни циркони. 
Позлата од розово злато. 

1239 ден. 
Bliss Rose Quartz Прстен 
достапен во големини: 

17 - шифра 45477 
18 - шифра 45478 
19 - шифра 45479

Оваа колекција ја доловува магијата на зајдисонцето на 
цветно поле, каде што светлината се прелева од румено- 
розова до леденосина боја.

ПРОЛЕТНИ 
ЗАЈДИСОНЦА

Бидејќи се верува дека му ги 
подобрува самодовербата, фокусот 

и јасноста на неговиот сопственик, тој 
е одличен камен што ќе ти помогне да 

ги постигнеш твоите цели.

 

 

 

 

Розов кварц 
(Розен кварц)

Се верува дека промовира длабоко 
сочувство, познат е како камен на 

вечната и безусловна љубов.

Циркон
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МУДРОСТА НА 
ПРИРОДАТА 
Бувот - универзален симбол на мудроста - се слави во 
овој брош во сребрена нијанса, со пердуви во остри 
нијанси на северна светлина и очи со леденосин 
природен топаз.

  Owl Брош
Месинг, стакло, природен син топаз. 

Родиумска позлата. Големина: 5 x 2 см. 

44737   2099 ден. 

Син топаз

Честопати поврзуван со 
лојалност и вистина, овој 

скапоцен камен 
симболизира бескрајна 
романса и пријателство.

ДУХОВИТЕ НА 
ДИВИНАТА
На овој брош во златна нијанса, фигурата на силен 
и храбар тигар е дополнета со моќниот камен тигарско 
око и со светкави циркони. 

Тигарско око

Со своите килибарни и 
цимет-кафени нијанси, се 
користи како амајлија за 

зајакнување уште од 
римското време.

  Tiger Eye Брош
Месинг, стакло, природен камен 

тигарско око. Месингана позлата. 
Големина: 3 x 4 см. 

44736   2099 ден. 
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ШВЕДСКИ ЦВЕЌИЊА
Дај му нежен допир на твојот изглед со префинети 
цветни детали од розово злато, прекриени со 
безброј блескави каменчиња и рафинирано срце 
од чист розов кварц. 

  Flowery Quartz Алка
Месинг, природен розов кварц, 

стакло. Позлатена со розово злато. 
Должина (ланче + екстензија): 

18 + 5 см. 

44697   1649 ден. 

  Flowery Quartz Обетки
Месинг, природен розов кварц, 

стакло. Позлатени со розово злато. 
Големина: 4 x 2 см. 

44741   1699 ден. 

  Flowery Quartz Ланче
Месинг, природен розов кварц, 

стакло. Позлатенo со розово злато. 
Должина (ланче + екстензија): 

43 + 7 см. 

44836   1799 ден. 

  Flowery Quartz Прстен
Месинг, природен розов кварц, 

стакло. Позлатен со розово злато.

1499 ден. 
 Flowery Quartz прстенот е достапен 

во следниве големини:  
16 - шифра 45028 
17 - шифра 45029 
18 - шифра 45030 
19 - шифра 45031

Розов кварц 
(Розен кварц)

Се верува дека промовира 
длабоко сочувство, познат е како 

камен на вечната и безусловна 
љубов.
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ПОВЕЌЕГОДИШНА 
РОЗА 
 Oва скапоцено парче во розово злато е украсено со 
стаклени каменчиња што го обележуваат времето и со 
стилска роза, a е премин помеѓу часовник и алка.    Flower Quartz Брош 

Месинг, стакло, природен камен од 
розов кварц. Позлатен со розово 

злато. Големина: 4 x 2 см. 

44739   2099 ден. 

Розов кварц 
(Розен кварц)

Се верува дека промовира 
длабоко сочувство, познат е како 

камен на вечната и безусловна 
љубов.

Позлата со розово злато

Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам

  Flower Часовник 
Легура на цинк. сафирно стакло 

отпорно на гребење, заден дел од 
не'рѓосувачки челик, стакло. 

Позлатен со розово злато. Сеико-
механизам. Дијаметар: 3 см. 

45067   2999 ден. 
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СЕВЕРНА 
СВЕТЛИНА
Ишарани со блескави стаклени кристали и леденосин 
природен топаз, овие парчиња се украсени со бои што 
се прелеваат како шведското небо.

  Norrsken Topaz Обетки
Месинг, стакло, природен топаз, 

титаниумска игла. Родиумска позлата. 
Големина: 2 x 1.5 см. 

44745   2199 ден. 

  Norrsken Topaz Ланче
Месинг, стакло, природен топаз. 

Родиумска позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 43 + 7 см. 

44875   2299 ден. 

  Norrsken Topaz Прстен
Месинг, стакло, природен топаз. 

Родиумска позлата. 

2149 ден. 

Син топаз 

Честопати поврзуван со 
лојалност и вистина, овој 

скапоцен камен симболизира 
бескрајна романса 

и пријателство.

Norrsken Topaz прстенот 
е достапен во големини: 

16 - шифра 45047 
17 - шифра 45048 
18 - шифра 45049 
19 - шифра 45050
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Како бобинки прегрнати од блескав мраз, овие нежни парчиња од 
розово злато ги красат кристали од чешко злато во медова нијанса, 
крем-бели стаклени бисери и природен темноцрвен гранат.  

ЗАМРЗНАТИ БОБИНКИ 

Црвен гранат
Познат и како камен на 

креативниот оган, се верува дека 
ни помага да ја изразиме нашата 
личност и да ја зголемиме нашата 

самодоверба.

2 во 1

3 во 1

  Delicious Garnet Обетки  
Месинг, титаниум, стакло, природен 

гранат. Позлата со розово злато. 
Висина: 3 см. 

44761   2499 ден. 

  Delicious Garnet Ланче 
Месинг, стакло, природен гранат. 

Позлата со розово злато. Должина 
(ланче + екстензија): 43 + 7 см. 

44920   2499 ден. 

 

 

 

 

  Delicious Garnet Алка  
Месинг, чешко стакло, природен 
гранат. Позлата со розово злато. 

Должина (ланче + екстензија): 19 + 5 см. 

44730   2449 ден. 

  Delicious Garnet Прстен
Месинг, чешко стакло, природен 
гранат. Позлата со розово злато.

2149 ден. 
Delicious Garnet прстенот е достапен во 

големини: 
17 - шифра 45060 
18 - шифра 45061 
19 - шифра 45062
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ЖИВОПИСНО 
ЗАЈДИСОНЦЕ
Инспириран од блескавиот ореол на зајдисонцето, 
кружниот шарм во нијанса на малина е украсен со цветни 
елементи, светкави стаклени циркони и природен црвен 
гранат. 

Црвен гранат

Познат и како камен на 
креативниот оган, се верува дека 
ни помага да ја изразиме нашата 
личност и да ја зголемиме нашата 

самодоверба.

  Sunset Garnet Обетки
Месинг, стакло, природен гранат, 

титаниумска игла. Месингана позлата. 
Се закопчуваат со пеперутка-копче. 

Дијаметар: 2 см. 

44743   2199 ден. 

  Sunset Garnet Ланче
Месинг, стакло, природен гранат. 

Месингана позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 43 + 7 см. 

44839   2249 ден. 
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  Golden Obsidian Обетки
Месинг, титаниум, природен, златен 

опсидијан. Месингана позлата. 
Висина: 5 см. 

44752   2099 ден. 

ПРИРОДНА 
РАМНОТЕЖА

Златен опсидијан

Овој херојски камен е познат по 
своите квалитети и се верува дека 

штити од негативности.

Golden Obsidian прстенот 
е достапен во големини: 

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

 

 

 

Исто како што дождот ги прави пролетните 
цвеќиња шарени и воодушевувачки, дозволи овие 
парчиња да ја направат прекрасна секоја модна 
комбинација!

  Golden Obsidian Ланче 
Месинг, стакло, природен опсидијан. 

Месингана позлата. Должина (ланче + 
екстензија): 43 + 7 см. 

44919   2199 ден. 

  Golden Obsidian Прстен
Месинг, стакло, природен опсидијан. 

Месингана позлата. 

1799 ден. 
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  Sleek Drop Часовник
Легура од цинк, сафирно стакло 

отпорно на гребење, задна страна 
од не'рѓосувачки челик, стакло. 

Сеико-механизам. Дијаметар: 3 см. 

45065   2699 ден. 

  Black Sparkling Часовник
Легура на цинк, сафирно кристално 
стакло отпорно на гребење, заден 

дел од не'рѓосувачки челик, ПУ. 
стакло. Сеико-механизам. 

Дијаметар: 3.5 см. 

45063   2599 ден. 

Тркалезното куќиште и црниот бројчаник, на нараквица од 
вештачка кожа, покриени се со слоеви сјајни проѕирни 
и црни циркони за дополнителна блескавост. 

ЦРНИ НОЌИ 
АУРОРА 
БОРЕАЛИС 
Додај префинетост во кој било изглед со часовникот во 
вид на алка во сребрена нијанса. Куќиштето е обложено 
со црни и проѕирни циркони, завршено со бројчаник на 
којшто се прелеваат светкави темни нијанси.

Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам

Сафирно кристално 
стакло отпорно на 
гребење

Сеико-механизам
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Чувај го накитот во 
посебна кутија кога 
не го носиш.

Исчисти го откако ќе 
го носиш 
и повремено чисти го 
со мека крпа.

Извади го пред 
туширање или 
пливање.

Не ставај го накитот 
во контакт со парфем 
или крем за тело/
раце.

Извади го пред 
спиење или пред 
физичка активност.

Чувај го подалеку од 
вода: извади го пред 
да ги миеш рацете.

Секое парче Norrsken е внимателно спакувано во 
свиленкава торбичка и елегантна кутија, со логото на 
колекцијата во нејзината боја.

ЕКСКЛУЗИВНО 
ПАКУВАЊЕ

Големина 16 Големина 17 Големина 18

Големина 19 Големина 20

Пеперутка-копче 

Француско затворање

Прилепено назад 

Омега

Лост-рачка Пролетно копче 

Големини на прстените

Земи еден од прстените што често ги носиш и стави 
го на шаблонот. Спореди ги нивните дијаметри 
и откриј која големина е совршена за тебе. Ова 
е исто така одличен трик кога треба да одбереш 
подарок за твојот партнер!

Начини на затворање на обетките

Како да се грижиш за твојот накит

Редовно полирај го накитот со памучна крпа, за да 
ги отстраниш сите потемнувања, пот или други 
загадувачи. 
 
Ако имаш контакт со вода, исуши го твојот накит со 
мека, чиста и сува крпа. 
 
Не користи растворувачи на база на ацетон или 
детергенти врз основа на алкохол. Избегнувај 
средства за белење, хлор и солена вода. 
 
Не користи течности за ултразвучно чистење или 
полирање. Тоа може да ја оштети позлатата на 
накитот и камењата. 
Чувај го твојот накит на суво место без директно 
сонце, во торбичката Norrsken доставена со 
накитот.

Како да го чистиш накитот Norrsken

Целиот накит е обележен 
со логото на колекцијата 
- ознака за квалитет на 
Norrsken.

Симбол за квалитет
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