
TIESIAI IŠ GAMTOS

„Norrsken“ kolekcijoje esantys natūralūs akmenys 
specialiai atrinkti dėl jų išskirtinės energijos ir 

ypatingo ryšio su gamta.

ŠVEDIŠKAS SPINDESYS

Mūsų įkvėpimas - nuolat besikeičianti Švedijos 
gamta. „Norrsken“ juvelyriniai dirbiniai meistriškai 
sukurti prisitaikyti prie aplinkos šviesos ir atskleisti 

gamtos jėgą.

KUOPŠČIAI ATRINKTI

Natūralūs akmenys parenkami dėl jų unikalumo, 
o sukurti dizainai atskleidžia išskirtinę jų prigimtį, 

užtikrinant, kad kiekvienas kūrinys nepakartojamas.

MEISTRIŠKUMAS

Mes didžiuojamės, kad galime užtikrinti kruopštų 
akmens paruošimą rankomis, gerbdami 

kiekvienos žaliavos skirtumus.

Tamsiausias ir vienas labiausiai stebinančių 
sezonų visoje Skandinavijoje - žiema. 
Įkvepiantis kraštovaizdis padengtas sniegu, 
saulės spinduliai, sukuriantys auksinius 
atspindžius ant užšalusio vandens ir šiaurės 
pašvaistės, suformuojančios danguje 
įspūdingas formas.  
 

„Norrsken“ - švedų kalboje reiškia šiaurės 
pašvaistė. Naujoji papuošalų kolekcija įkvėpta 
nuolat besikeičiančių Švedijos gamtos 
elementų. Gamtos sukurtos formos ir šviesos 
tampa unikalaus dizaino papuošalais.
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  „Flower Quartz“ sagė 
Žalvaris, stiklas, natūralus 

rožinis kvarco akmuo. 
Rožinio aukso spalvos 

padengimas. Dydis: 4x2 cm. 

44739   35,99 € 37 BP

Suteikite savo įvaizdžiui švelnumo 
su subtiliu rožinio aukso atspalvio gėlės 
papuošalu. Jis apipintas daugybe 
spindinčių stiklo akmenukų ir širdyje 
įspaustas gryno rožinio kvarco akmuo. 

ŠVEDIJOS 
GAMTOS 
ŽIEDAI 

Rožinis kvarcas
Rožinis kvarcas atveria net ir 
šalčiausią širdį, simbolizuoja 
amžiną ir besąlygišką meilę.

Dizainas ir išraiška  

Įsivaizduokite nakties žavesį ir 

spindinčias žvaigždes žiemos 

danguje!  Kruopščiai sukurtas 

kiekvieno kūrinio dizainas buvo 

sugalvotas moterims, norinčioms 

išskirtinių detalių.

| ŠVENTĖMS

Rožinio aukso spalvos 
padengimas
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Rožinis kvarcas
Rožinis kvarcas atveria net ir 
šalčiausią širdį, simbolizuoja 
amžiną ir besąlygišką meilę.

  „Flowery Quartz“ apyrankė
Žalvaris, stiklas, natūralus rožinis 

kvarco akmuo. Rožinio aukso 
spalvos padengimas. Ilgis 

(grandinėlė + prailginimas): 
18 + 5 cm. 

44697   29,99 € 30 BP

  „Flowery Quartz“ 
auskarai

Žalvaris, stiklas, natūralus rožinis 
kvarco akmuo. Rožinio aukso 

spalvos padengimas. 
Dydis: 4x2 cm. 

44741   31,99 € 32 BP

  „Flowery Quartz“ kaklo 
papuošalas

Žalvaris, stiklas, natūralus rožinis 
kvarco akmuo. Rožinio aukso 

spalvos padengimas. Ilgis 
(grandinėlė + prailginimas): 

43 + 7 cm. 

44836   31,99 € 32 BP

  „Flowery Quartz“ žiedas
Žalvaris, stiklas, natūralus rožinis 

kvarco akmuo. Rožinio aukso 
spalvos padengimas.  

24,99 € 25 BP

Galite rinktis iš „ Flowery Quartz“ 
žiedo dydžių:  

16 - kodas 45028 
17 - kodas 45029 
18 - kodas 45030 
19 - kodas 45031

Rožinio aukso spalvos 
padengimas
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Šis prabangus rožinio aukso 
spalvos laikrodis puoštas 
akmenukais, žyminčiais valandas, 
o vidus dekoruotas amžinosios 
rožės simboliu.  

AMŽINOSIOS 
ROŽĖS 
GROŽIS 

Rožinio aukso spalvos 
padengimas

Safyrinis, atsparus 
įbrėžimams stiklas

„Seiko“ mechanizmas

  „Flower“ laikrodis 
Rožinio aukso atspalvio laikrodis su stiklo 

akmenukais žyminčiais valandas ir rožės formos 
papuošimu perlamutriniame ciferblate. Cinko 

lydinys, safyris stiklas atsparus įbrėžimams, 
nerūdijančio plieno nugarėlė, stiklas. Rožinio aukso 

spalvos padengimas. Seiko mechanizmas. 
Skersmuo: 3 cm. 

45067   59,99 € 61 BP
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Gamtos jėgą ir gyvybę atspindintis, 
stiklo kristalais inkrustuotas  
kaklo papuošalas su galingu 
tigro akies akmeniu. 

Tigro akis
Rudi gintaro ir cinamono 
atspalvio amuletai buvo 

naudojami nuo Romos laikų, 
žinomi kaip stiprybės 

simbolis.

MIŠKO 
GĖRYBĖS 

2 viename

  „Forest Tiger Eye“ 
auskarai 

Auksinių atspalvių auskarai su 
tigro akmeniu įspausti gilės 

formoje, kuriuos galima nuimti ir 
nešioti tik auskarų lankelius. 
Žalvaris, natūrali tigro akis, 

stiklas. Žalvario padengimas. 
Aukštis: 4 cm. 

44749   37,99 € 39 BP

  „Forest Tiger Eye“ 
kaklo papuošalas

Auksinio atspalvio dviguba 
grandinėlė su rankomis 

nugludintu natūraliu tigro 
akmeniu, įspaustu į gilės formos 

pakabuką su stiklo kristalais. 
Žalvaris, natūrali tigro akis, 

stiklas. Žalvario padengimas. 
Ilgis (grandinėlė + prailginimas): 

70 + 7 cm. 

44899   37,99 € 39 BP
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LYG 
ŠALDYTOS 
UOGOS 

Šie subtilūs rožinio atspalvio aukso 
papuošalai puošti čekiško stiklo 
kristalais, kreminiais baltos spalvos 
stiklo perlais ir sodriais raudono 
atspalvio granato akmenukais atrodo 
lyg spindinčiu ledu apgaubtos uogos.  



3 viename

Raudonasis granatas
Vadinamas kūrybingumo 

akmeniu, kuris padeda mums 
susiformuoti ir išreikšti savo  

gražiausius asmenybės aspektus.

2 viename

  „Delicious Garnet“ apyrankė
Žalvaris, čekiškas stiklas, natūralus 

granato akmuo. Rožinio aukso spalvos 
padengimas. Ilgis (grandinėlė + 

prailginimas): 19 + 5 cm. 

44730   47,99 € 49 BP

  „Delicious Garnet“ auskarai
Žalvaris, titanas, stiklas, natūralus 

granato akmuo. Rožinio aukso spalvos 
padengimas. Aukštis: 3 cm. 

44761   42,99 € 44 BP

  „Delicious Garnet“ 
kaklo papuošalas

Žalvaris, stiklas, natūralus granato 
akmuo. Rožinio aukso spalvos 

padengimas. Ilgis (grandinėlė + 
prailginimas): 43 + 7 cm. 

44920   42,99 € 44 BP

Galite rinktis iš „Delicious Garnet“ 
žiedo dydžių: 

17 - kodas 45060 
18 - kodas 45061 
19 - kodas 45062

  „Delicious Garnet“ žiedas
Žalvaris, čekiškas stiklas, natūralus 

granato akmuo. Rožinio aukso 
spalvos padengimas.  

37,99 € 39 BP
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Baltasis topazas
Manoma, kad baltasis 

topazas simbolizuoja viltį, 
meilę ir laimę, suteikia jėgos 

bei pozityvumo.

IT SPINDINTIS 
SNIEGAS 

Kolekcija įkvėpta Švedijos 
apsnigtų peizažų - tai sidabro 
atspalvio papuošalai su pilkais 
stiklo perlais ir deimanto formos 
baltojo topazo akmenimis.  
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  „Shimmering Topaz“ 
auskarai 

Žalvaris, stiklas, natūralus 
baltojo topazo akmuo. IPS 

padengimas. Aukštis: 2.5 cm. 

44771   39,99 € 41 BP

  „Shimmering Topaz“ 
kaklo papuošalas

Žalvaris, stiklas, natūralus 
baltojo topazo akmuo. IPS 

padengimas. Ilgis (grandinėlė 
+ prailginimas): 43 + 7 cm. 

45027   54,99 € 56 BP

 

 



Juodasis špinelis
Manoma, kad šis vienas iš 

rečiausių gamtos brangakmenių 
atbaido negatyvią energiją ir 
suteikia įkvėpimo bei galios.

It saldūs vaisiai, puošiantys žiemą Švedijos miškus, ši rožinio 
aukso atspalvio kolekcija su juodaisiais stiklo kristalais ir 
deimanto formos juodaisiais špinelio akmenimis.  

IT LAUKINĖS 
ŠEIVAMEDŽIO UOGOS 

Rožinio aukso spalvos 
padengimas

  „Precious Spinel“ auskarai
Žalvaris, titanas, čekiškas stiklas, 
natūralus špinelio akmuo. Rožinio 

aukso spalvos padengimas.
 Aukštis: 5,5 cm. 

44768   34,99 € 35 BP

  „Precious Spinel“ kaklo 
papuošalas 

Žalvaris, čekiškas stiklas, natūralus 
špinelio akmuo. Rožinio aukso 

spalvos padengimas. Ilgis 
(grandinėlė + prailginimas): 

43 + 7 cm. 

44838   34,99 € 35 BP
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Safyrinis, atsparus 
įbrėžimams stiklas

„Seiko“ mechanizmas

JUODOSIOS 
NAKTYS 

Minkštos dirbtinės odos apyrankė 
su apvaliu juodo atspalvio ciferblatu, 
kuriame ypatingai žėri skaidraus ir 
juodo atspalvio stiklo akmenukai. 

  „Black Sparkling“ laikrodis
Cinko lydinys, safyrinis stiklas atsparus 

įbrėžimams, nerūdijančio plieno nugarėlė, 
PU. stiklas. Seiko mechanizmas. 

Skersmuo: 3,5 cm. 

45063   52,99 € 54 BP
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Juodasis hematitas
Manoma, kad šis juodai 

sidabrinio atspalvio akmuo 
turi unikalių stiprinamųjų 

galių bei suteikia 
pasitikėjimo savimi.

VIDURNAKČIO 
RASOS LAŠAI 

Sidabro atspalvio papuošalai 
su juoduoju hematitu it sūkurys 
iš mažų rasos lašelių vidurnakčio 
mėnulio šviesoje.  
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  „Drop Hematite“ 
auskarai

Žalvaris, stiklas, titanas, 
natūralaus hematito akmens 

milteliai. Rodžio padengimas. 
Dydis: 3 x 1,5 cm. 

44762   31,99 € 32 BP

  „Drop Hematite“ 
kaklo papuošalas 

Žalvaris, stiklas, natūralaus 
hematito akmens milteliai. 
Rodžio padengimas. Ilgis 

(grandinėlė + prailginimas): 
43 + 7 cm. 

44837   31,99 € 32 BP

 

 



UŽŠALUSIOS 
ŽEMĖS GROŽIS 

Kolekcija įkvėpta šalčiausių Šiaurės 
regionų. Papuošalai inkrustuoti 
natūraliais baltojo topazo akmenimis, 
kubinio cirkonio kristalais ir mėlynais 
stiklo akmenukais.

  „Icy Topaz“ auskarai 
Žalvaris, titanas, kubinio cirkonio 
kristalai, stiklas, natūralus baltojo 

topazo akmuo. Rodžio padengimas. 
Dydis: 2,5x1 cm. 

44748   39,99 € 41 BP

  „Icy Topaz“ kaklo 
papuošalas 

Žalvaris, kubinio cirkonio kristalai, 
stiklas, natūralus baltojo topazo 

akmuo. Rodžio padengimas. Ilgis 
(grandinėlė + prailginimas): 43 + 7 cm. 

44998   54,99 € 56 BP

Galite rinktis iš „Icy Topaz“ 
žiedo dydžių: 

16 - kodas 45032 
17 - kodas 45036 
18 - kodas 45037 
19 - kodas 45038

  „Icy Topaz“ žiedas
Žalvaris, kubinio cirkonio kristalai, 

stiklas, natūralus baltojo topazo 
akmuo. Rodžio padengimas.  

27,99 € 28 BP
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Baltasis topazas
Manoma, kad baltasis topazas 
simbolizuoja viltį, meilę ir laimę, 
suteikia jėgos bei pozityvumo.
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Kaip gėlės, užšalusios po ledyno šydu, šie 
išskirtinės kolekcijos papuošalai padengti 
rožinio aukso atspalviu su grynu rožinio 
kvarco akmeniu sukuria mirgančių stiklo 
akmenų sūkurius.   

Rožinis kvarcas
Rožinis kvarcas atveria net 

ir šalčiausią širdį, 
simbolizuoja amžiną ir 

besąlygišką meilę.

IT APSNIGTOS 
GĖLĖS 

  „Lace Quartz“ auskarai
Žalvaris, titanas, stiklas, 

natūralus rožinis kvarco akmuo. 
Rožinio aukso spalvos 

padengimas. Dydis: 3x2 cm. 

44747   37,99 € 39 BP

  „Lace Quartz“ kaklo 
papuošalas 

Žalvaris, stiklas, natūralus 
rožinis kvarco akmuo. Rožinio 
aukso spalvos padengimas. 

Ilgis (grandinėlė + 
prailginimas): 43 + 7 cm. 

44879   39,99 € 41 BP

  „Lace Quartz“ žiedas
Žalvaris, stiklas, natūralus 

rožinis kvarco akmuo. Rožinio 
aukso spalvos padengimas.  

34,99 € 35 BP

 

 

 

Galite rinktis iš šių „Lace Quartz“ 
žiedo dydžių: 

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

Rožinio aukso spalvos 
padengimas



ANKSTYVIEJI 
ŽIEDAI 

Paskutinėmis žiemos dienomis žydinčios 
gėlės įkvėpė šiuos subtilius rožinio aukso 
spalvos dizainus, papuoštus ametisto 
akmenimis, įrėmintus besisukančių 
stiklo akmenukų.  

Ametistas
Gamtos išrašytas marmuro raštu 

ametistas, suteikia ramybės ir 
aiškumo. Manoma, kad kaip ir 
šildanti saulė, jis sugeria visus 

neigiamus jausmus.

  „Sparkling Amethyst“ auskarai 
Žalvaris, titanas, stiklas, natūralus 

ametisto akmuo. Rožinio aukso spalvos 
padengimas. Aukštis: 3 cm. 

44798   54,99 € 56 BP

  „Sparkling Amethyst“ 
kaklo papuošalas 

Žalvaris, stiklas, natūralus ametisto 
akmuo. Rožinio aukso spalvos 

padengimas. Ilgis (grandinėlė + 
prailginimas): 41 + 7 cm. 

44999   62,99 € 64 BP

  „Sparkling Amethyst“ žiedas
Žalvaris, stiklas, natūralus ametisto 

akmuo. Rožinio aukso spalvos 
padengimas.  

37,99 € 39 BP

Galite rinktis iš „Sparkling Amethyst“ 
žiedo dydžių: 

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

Rožinio aukso spalvos 
padengimas

 

 

 

29



31

Auksinis obsidianas 
Manoma, kad aukso 

spindesys padeda atrasti 
naujų, genialių galimybių.

Kolekcija įkvėpta dramatiškų žiemos 
audrų, kuriame auksinio obsidiano 
akmuo nugludintas rankomis it 
žerintis stiklo akmens sūkurys.  

ŽIEMOS 
AUDRA 

  „Golden Obsidian“ 
auskarai

Žalvaris, titanas, stiklas, 
natūralus auksinis obsidiano 

akmuo. Žalvario padengimas. 
Aukštis: 5 cm. 

44752   37,99 € 39 BP

  „Golden Obsidian“ 
kaklo papuošalas 

Žalvaris, stiklas, natūralus 
auksinis obsidiano akmuo. 
Žalvario padengimas. Ilgis 

(grandinėlė + prailginimas): 
43 + 7 cm. 

44919   37,99 € 39 BP

Galite rinktis iš šių „Golden Obsidian“ 
žiedo dydžių: 

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

  „Golden Obsidian“ žiedas
Žalvaris, stiklas, natūralus 
auksinis obsidiano akmuo. 

Žalvario padengimas.  

27,99 € 28 BP

 

 

 



  „Sleek Drop“ laikrodis
Cinko lydinys, safyrinis stiklas atsparus 

įbrėžimams, nerūdijančio plieno 
nugarėlė, stiklas. Seiko mechanizmas. 

Skersmuo: 3 cm. 

45065   52,99 € 54 BP

Suteikite savo įvaizdžiui rafinuotumo su 
sidabrinių atspalvių pinto rašto laikrodžiu. 
Korpusas puoštas juodais ir skaidraus stiklo 
akmenimis, ciferblatas žvilga tamsiais 
vaivorykštės atspalviais.

Safyrinis, atsparus 
įbrėžimams stiklas

„Seiko“ mechanizmas

ŠIAURĖS 
PAŠVAISTĖ 
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Vietiniai šiaurės šalių 
gyventojai labradoritą laiko 
šventu akmeniu. Manoma, 

kad jis sugeria tam tikras 
savybes iš šiaurės pašvaistės, 

pavyzdžiui, jėgą ir galią.

IT BLANKI 
DIENOS ŠVIESA 

Labradoritas 

Švelnią žiemos dienų nuotaiką atspindi 
nuostabūs rožinio aukso atspalvio 
papuošalai. Modernaus stiliaus gėlių 
elementai dekoruoti blizgančiais stiklo 
akmenimis ir natūraliu labradorito akmeniu.  

Rožinio aukso spalvos 
padengimas

  „Pearly Labradorite“ 
auskarai 

Žalvaris, titanas, stiklas, 
natūralus labradorito akmuo. 

Rožinio aukso spalvos 
padengimas. Dydis: 3.5x1 cm. 

44753   39,99 € 41 BP

  „Pearly Labradorite“ 
kaklo papuošalas 

Žalvaris, stiklas, natūralus 
labradorito akmuo. Rožinio 
aukso spalvos padengimas. 
Ilgis (su prailginimu): 43 cm. 

45026   54,99 € 56 BP
 

 



  „Norrsken Topaz“ auskarai
Žalvaris, stiklas, natūralus topazo 
akmuo, titano smeigtukas. Rodžio 

padengimas. Dydis: 2x1,5 cm. 

44745   39,99 € 41 BP

  „Norrsken Topaz“ 
kaklo papuošalas

Žalvaris, stiklas, natūralus topazo 
akmuo. Rodžio padengimas. 

Ilgis (grandinėlė + prailginimas): 
43 + 7 cm. 

44875   42,99 € 44 BP

Mėlynasis topazas
Dažnai siejamas su ištikimybe  

ir tiesa, šis brangakmenis 
simbolizuoja nesibaigiančią 

romantiką ir draugystę.
Kolekcija įkvėpta šiaurės pašvaistės 
spalvų. Papuošalai puošti mirgančių 
atspalvių kristalais ir mėlynu natūralaus 
topazo akmeniu, sukurtas išskirtinis 
emaliuotas įvairių spalvų dizainas. 

ŠVEDIJOS 
DANGAUS 
GROŽIS 
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  „Norrsken Topaz“ žiedas
Žalvaris, stiklas, natūralus topazo 

akmuo. Rodžio padengimas.  

37,99 € 39 BP

Galite rinktis iš „Norrsken Topaz“ 
žiedo dydžių: 

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



  „Sunset Garnet“ 
auskarai

Žalvaris, stiklas, natūralus 
granato akmuo, titano 
smeigtukas. Žalvario 

padengimas. Užsegimas gale. 
Skersmuo: 2 cm. 

44743   39,99 € 41 BP

  „Sunset Garnet“ kaklo 
papuošalas

Kaklo papuošalas su žiedo 
formos pakabuku, puoštas 

dekoratyviniais gėlių elementais, 
žvilgančiais stiklo akmenukais ir 

natūraliu granato akmeniu. 
Žalvaris, stiklas, natūralus 
granato akmuo. Žalvario 

padengimas. Ilgis (grandinėlė 
+ prailginimas): 43 + 7 cm. 

44839   42,99 € 44 BP

Apvalios formos papuošalai įkvėpti 
žėrinčios besileidžiančios saulės, 
su žvilgančiais stiklo akmenimis ir 
natūraliu raudonojo granato akmeniu. 

Raudonasis 
granatas

Vadinamas kūrybingumo 
akmeniu, kuris padeda mums 

susiformuoti ir išreikšti 
savo gražiausius  

asmenybės aspektus.

RYŠKAUS 
SAULĖLYDŽIO 
ŽAVESYS
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  „Owl“ sagė
Žalvaris, stiklas, natūralus 
mėlynojo topazo akmuo. 

Rodžio padengimas. 
Dydis: 5x2 cm. 

44737   35,99 € 37 BP

  „Tiger Eye“ sagė
Žalvaris, natūralus tigro akies 

akmuo, stiklas. Žalvario 
padengimas. Dydis: 3x4 cm. 

44736   35,99 € 37 BP

Mėlynasis topazas
Dažnai siejamas su ištikimybe ir tiesa, 

šis brangakmenis simbolizuoja 
nesibaigiančią romantiką ir draugystę.

Aukso spalvos sagę su stipria 
ir drąsia tigro figūra papildo 
galingas Tigro akies perlas 
ir spindintys stiklo akmenukai. 

GAMTOS 
IŠMINTIS 

Pelėda - išminties simbolis. Sidabrinio atspalvio 
sagėje, plunksnos emaliuotos ryškiais šiaurės 
pašvaistės atspalvio motyvais, o akys puoštos 
mėlynojo natūralaus topazo akmeniu.

Tigro akis
Rudi gintaro ir cinamono atspalvio 

amuletai buvo naudojami nuo Romos 
laikų, žinomi kaip stiprybės simbolis.

LAUKINĖS 
SIELOS
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| KASDIEN

Paprastumo galia  

Kolekcija įkvėpta Švedijos gamtos suteiks jūsų 

kasdieniniam įvaizdžiui rafinuotumo ir leis pasijusti 

ypatingai. Subtilūs papuošalai, kurie privers jus 

suspindėti kaip ledo mirgėjimas saulės šviesoje!

Šios nepaprastai raminančios kubinio cirkonio 
kristalų spalvos it šiaurės pašvaistė šokanti danguje. 
Pagrindinė dalis: natūralus mėlynas agato akmuo.  

ŠIAURĖS 
PAŠVAISTĖ 
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Agatas

Agatas taip pat žinomas 
kaip vaivorykštė žemėje, 

harmonizuojanti ir subalansuojanti 
kūną, protą ir dvasią.
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  „Northern Agate“ kaklo 
papuošalas 

Žalvaris, stiklas, natūralus mėlynas agato 
akmuo. Rodžio padengimas. Ilgis 

(grandinėlė + prailginimas): 55.5 + 6 cm. 

44974   29,99 € 30 BP

  „Northern Agate“ auskarai 
Žalvaris, titanas, stiklas, natūralus 

mėlynas agato akmuo, kubinio cirkonio 
kristalas. Rodžio padengimas. Ilgis 2 cm. 

44977   29,99 € 30 BP

  „Northern Agate“ žiedas
Žalvaris, stiklas, natūralus mėlynas 

agato akmuo, kubinio cirkonio 
kristalas. Rodžio padengimas.  

21,99 € 22 BP

Galite rinktis iš šių „Northern Agate“ 
žiedo dydžių: 

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

 

 

 



GILAUS MIŠKO 
ŽAVESYS 

Įkvėpti samanomis apaugusių miškų, šie 
papuošalai sukurti tam, kad atskleistų masyvaus 
marmurinio samanų agato akmens grožį, 
rankomis įdėti į natūralios formos rėmą, 
papuošti kubinio cirkonio kristalais. 

Marmurinis samanų 
agatas

Manoma, kad dėl 
nuostabaus žaliuojančio 

efekto jis suteikia ramybės ir 
skatina gilesnį ryšį su gamta.
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  „Moss Agate“ kaklo 
papuošalas

Žalvaris, natūralus samanų 
agato akmuo, kubinio cirkonio 

kristalas. Žalvario padengimas. 
Ilgis (grandinėlė + prailginimas): 

43 + 6 cm. 

44972   22,99 € 23 BP

  „Moss Agate“ auskarai
Žalvaris, natūralus samanų 

agato akmuo, kubinio cirkonio 
kristalas. Žalvario padengimas. 

Nickelis-saugu. 4 x 1.6 cm. 

44975   22,99 € 23 BP

  „Moss Agate“ žiedas
Žalvaris, natūralus samanų 

agato akmuo, kubinio cirkonio 
kristalas. Žalvario padengimas.  

21,99 € 22 BP

Galite rinktis iš šių „Moss Agate“ 
žiedo dydžių: 

17 - kodas 44979 
18 - kodas 44980 
19 - kodas 44981

 

 

 



Citrinas
Ryškaus geltono atspalvio 

citrinas siejamas su 
džiaugsmu, dosnumu ir 
teigiamais pokyčiais.

Kaip auksiniai žiemos spinduliai suteikia 
Švedijos peizažui auksinį saulėlydį, taip 
spindinčio citrino akmenį papildo ryškiai 
raudoni kubinio cirkonio kristalai. 

ŽIEMOS 
SAULĖ 

  „Golden Citrine“ kaklo 
papuošalas

Žalvaris, natūralus citrino 
akmuo, kubinio cirkonio 

kristalas. Žalvario padengimas. 
Ilgis (grandinėlė + prailginimas): 

43 + 6 cm. 

44973   24,99 € 25 BP

  „Golden Citrine“ auskarai 
Žalvaris, natūralus citrino akmuo, 

kubinio cirkonio kristalas. Žalvario 
padengimas. Ilgis: 2.5 cm. 

44976   24,99 € 25 BP

Galite rinktis iš šių „Golden Citrine“ 
žiedo dydžių:

17 - kodas 44983
18 - kodas 44984
19 - kodas 44985

  „Golden Citrine“ žiedas
Žalvaris, natūralus citrino 
akmuo, kubinio cirkonio 

kristalas. Žalvario padengimas.  

21,99 € 22 BP

 
 

 

49



Visi papuošalai pažymėti 
logotipu - „Norrsken“ 
kokybės ženklu.

Kokybės simbolis

16 Dydis 17 Dydis 18 Dydis

19 Dydis 20 Dydis

Žiedų dydžiai

Paimkite dažniausią nešiojamą žiedą ir uždėkite ant 
šablono. Palyginkite žiedų skersmenis ir sužinokite, 
kuris dydis jums tinka. Tai puikus triukas norint 
padovanoti žiedą savo mylimajai!

Auskarų užsegimai

Drugelio užsegimas 

Prancūziškas užsegimas

Užsegimas gale 

Omega

Sverties užsegimas gale Spyruoklinis užsegimas 

Kaip prižiūrėti savo papuošalus

Kiekvienas „Norrsken“ kūrinys - šilkiniame 
maišelyje su kutais bei kruopščiai įpakuotas 
elegantiškoje dėžutėje su kolekcijos logotipu.

IŠSKI RTINIS 
ĮPAKAVIMAS

Laikykite papuošalus 
atskiroje dėžutėje, kai 
jų nenešiojate.

Panaudojus visada 
juos išvalykite.

Nusiimkite visus 
papuošalus 
maudantis.

Papuošalus laikykite 
atokiau nuo kvepalų 
ar kūno kremų.

Nusiimkite juos prieš 
miegą ar fizinę veiklą.

Laikykite atokiau nuo 
vandens, pavyzdžiui 
kai plaunate rankas.

Reguliariai valykite papuošalus su minkštu 
medvilniniu audiniu, kad pašalintumėte 
susidarusią plėvelę, prakaitą ar kitus nešvarumus. 
 
Jei ant papuošalų pateko vandens, 
nusausinkite minkštu skudurėliu. 
 
Nenaudokite jokių acetono pagrindo tirpiklių ar 
ploviklių alkoholio pagrindu. Venkite baliklių, 
chloro ir druskingo vandens. 
 
Nenaudokite ultragarsinių valymo ar poliravimo 
skysčių. Tai gali sugadinti papuošalų 
padengimą ir akmenis. 
 
Papuošalus laikykite sausoje aplinkoje, venkite 
tiesioginės saulės, rekomenduojama laikyti 

„Norrsken“ maišelyje.
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Kaip valyti „Norrsken“ papuošalus
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