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Joalharia 
artesanal 

INSPIRADA PELAS  
LUZES DA SUÉCIA

PROMOÇÕES VÁLIDAS 
03.08.22 - 23.08.22

STOCK 

LIMITADO

40% 
desconto
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1 
Brincos Precious Spinel

Nestes brincos pendentes, este 
presente da natureza é celebrado 

com um fio de cristais de vidro preto 
e uma pedra Espinela em formato de 

diamante, que brilham nos brincos 
revestidos em rose gold. 

Bronze, titânio, vidro Czech, pedra 
Espinela natural. Revestimento rose 

gold. Altura: 5,5 cm.

44768
€34,99   €20,99

2 
Colar Precious Spinel

Neste colar em corrente fina, 
estes presentes da natureza são 

celebrados com um fio de cristais de 
vidro preto e uma pedra Espinela em 
formato de diamante e moldura em 

rose gold.  
Bronze, vidro Czech, pedra Espinela 

natural. Revestimento rose gold. 
Comprimento (corrente + extensão): 

43 + 7 cm.

44838
 €34,99   €20,99

No outono, cachos de bagas de 
sabugueiro silvestre embelezam 

as florestas da Suécia, com o seu 
maravilhoso tom preto com um 

toque de roxo. 

 Precious Spinel
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2 
Brincos Golden Obsidian

Bronze, titânio, vidro, pedra obsidiana 
natural. Revestido a Bronze.  

Altura: 5 cm. 

44752
€34,99   €20,99

1 
Colar Golden Obsidian

Bronze, vidro, pedra obsidiana 
natural. Revestido a Bronze. 

Comprimento (corrente + extensão): 
43 + 7 cm. 

44919
 €34,99   €20,99

3 
Anel Golden Obsidian

Bronze, vidro, pedra obsidiana 
natural. Revestido a Bronze. 

Disponível nos seguintes tamanhos: 

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

€29,99   €17,99

O mistério fascinante de  
uma tempestade de inverno   

é a inspiração por detrás destes 
designs, que exibem a pedra Obsidiana 

Dourada, polida à mão, e pedras de 
vidro brilhantes.

Golden Obsidian
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2 
 Colar Norrsken Topaz

Bronze, vidro, pedra topázio natural. 
Revestido a Ródio. Comprimento 
(corrente + extensão): 43 + 7 cm.  

44875
€39,99   €23,99

1 
 Brincos Norrsken Topaz

Bronze, vidro, pedra topázio natural, 
encaixe de titânio. Revestido a Ródio. 

A:2 x L:1,5 cm. 

44745
 €34,99   €20,99

3 
  Anel Norrsken Topaz

Bronze, vidro, pedra topázio natural. 
Revestido a Ródio. 

Disponível nos seguintes tamanhos:  

16 - código 45047  
17 - código 45048  
18 - código 45049 

€39,99   €23,99

Com cristais de vidro brilhantes   
e uma pedra topázio natural em  tom 
azul, estas peças exibem um padrão 

fluido envernizado em cores inspiradas 
na aurora boreal.

Norrsken Topaz
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2 
 Colar Forest Tiger Eye

Colar dourado de corrente dupla 
com uma pedra olho de tigre polida 
à mão, fixa num pendente em forma 

de bolota, adornado com cristais de 
vidro. Bronze, vidro, pedra olho de 

tigre natural. Revestimento de bronze. 
Comprimento (corrente 
+ extensão): 70 + 7 cm.  

44899
 €34,99   €20,99

1 
  Brincos Forest Tiger Eye

Brincos dourados com uma pedra 
olho de tigre fixa num pendente em 

forma de bolota, que poderá remover 
para usar as argolas por si só. Bronze, 

vidro, pedra olho de tigre natural. 
Revestimento  

de bronze. Altura: 4 cm. 

44749
 €34,99   €20,99

Celebrando as forças da natureza, 
uma poderosa pedra Olho de Tigre é 

fixa num pendente em forma de bolota, 
adornado com cristais de vidro.

Forest Tiger Eye
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Encontrada em abundância nas florestas 
da Suécia, a libelinha simboliza

transformação e autorealização. 
Prepare-se para desfrutar dos novos

inícios da primavera!

Dragonfly Garnet

2 
  Brincos Dragonfly Garnet

Bronze, titânio, Zircónia Cúbica, 
pedra natural granada. Fecho de 

bloqueio. Revestimento em bronze. 
6 x 4 cm. 

43621
 €12,99   €7,99

3 
 Pregadeira Dragonfly

Bronze, pedra aventurina verde, 
cristais Stellux e Czech. Revestimento 

de bronze. A:3 x L:6 cm.  

43418
 €29,99   €17,99

1 
 Colar Dragonfly Garnet

Bronze, pedra natural granada. 
Zircónia Cúbica, Comprimento 

(corrente + extensão) 72 + 6 cm.  

43608
 €14,99   €8,99

3
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1
Colar Eternity Quartzite

Bronze, pedra quartzito natural.
Revestimento de ródio. Comprimento

(corrente + extensão): 46 + 6 cm.
Contas: 1 cm e 1,2 cm.

43587
 €19,99   €11,99

2 
Brincos Eternity Quartzite

Bronze, titânio, Zircónia Cúbica, 
pedra quartzito natural. Revestimento 

de ródio. Comprimento: 1,6 cm.

43619
 €14,99   €8,99

Peças inspiradas nas gotas de orvalho
As pedras de Quartzito utilizadas para 

esta coleção refletem a luz da primavera 
com um brilho mágico.

Eternity Quartzite
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1
Colar Quartz Blossom 

Bronze, vidro, pedra quartzo 
morango natural.  

Revestimento rose-gold. Comprimento  
(corrente + extensão): 43 + 7 cm.  

Pendente: 5 x 3 cm.

43290
 €39,99   €23,99

2
Anel Quartz Blossom 18 

Bronze, vidro, pedra quartzo 
morango natural. Revestimento  
rose-gold. Largura no lado mais 

largo: 2 cm. Tamanho do anel: 18.

43519
 €34,99   €20,99

Coleção de peças magnificamente 
trabalhadas com Quartzo Morango, 
cristais de vidro brilhantes e flores de 

esmalte em caramelo rosa e roxo.

Quartz Blossom
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1
Brincos Labradorite Magical
Bronze, pedras de Labradorita 

natural, cristais de Zircónia Cúbica. 
Revestimento de bronze. Níquel 

testado. 5 x 2 cm.

43857
 €19,99   €11,99

2
Colar Labradorite Magical

Bronze, pedras de Labradorita 
natural, cristais de Zircónia Cúbica. 

Revestimento de bronze. Níquel 
testado. Comprimento (corrente + 

extensão): 43 + 7,5 cm.

43856
 €21,99   €12,99

Com os seus tons perlados em azul
iridescente e verde, a pedra

Labradorita tinha um significado mágico
entre os povos nórdicos, que acreditam ser fogo 
congelado, criado pelas místicas luzes do norte.

Labradorite Magical
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  Anel Savage Hawk´s Eye
Bronze, vidro, pedra olho de falcão 

natural. Revestimento rose-gold. 
Anel Savage Hawk´s Eye disponível 

nos sequintes tamanhos:

16 - código 43500 
17 - código 43501 
19 - código 43503

 €21,99   €12,99

Cristal preto com riscas de cor brilhantes 
que lembram o misterioso céu nórdico 

à noite. 

Savage Hawk´s Eye
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1
Brincos Serene Amazonite  

Bronze, pedra amazonite natural, 
Zircóna Cúbica. Revestimento de 

bronze. Diâmetro da argola: 2 cm. 
Pendente: 1 cm.

43615
 €19,99   €11,99

2
Colar Serene Amazonite

Bronze, pedra amazonite natural, 
vidro. Revestimento de bronze. 

Comprimento  
(corrente + extensão): 59 + 6 cm.

43606
 €24,99   €14,99

Nesta coleção, as pedras de Amazonite 
naturais são cuidadosamente fixas 

manualmente numa elegante moldura em 
forma de trevo.

Serene Amazonite
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1
Anel Love Rose Quartz  

Bronze, pedra natural quartzo 
rosa. Para este anel em rose gold, 
cada pedra foi cuidadosamente 

selecionada pela sua beleza única, 
polida à mão até obter a forma de um 
coração facetado e delicadamente 

envolto num encaixe.
disponível nos sequintes tamanhos:

17 - código 45483 
18 - código 45484 
19 - código 45485

 €22,99   €13,99

2
Colar Love Rose Quartz

Bronze, pedra natural quartzo 
rosa. Revestimento em rose gold. 

Comprimento (fio + extensão):  
43 + 7 cm.

45467
 €22,99   €13,99

Nesta coleção a pedra natural é polida 
à mão e requintadamente cortada até 

formar um coração facetado, encaixado 
numa armação de tom rose gold.

Love Rose Quartz
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1
Anel Spring Aventurine 19 

Bronze, vidro, pedra aventurina   
verde natural. Tamanho do anel: 19.

43499
 €19,99   €11,99

2
 Colar Spring Aventurine 

Bronze, vidro, pedra aventurina verde 
natural. Comprimento (corrente + 

extensão): 43 + 7 cm.

43332
 €24,99   €14,99

3
Brincos Spring Aventurine 

Bronze, vidro, pedra aventurina 
verde natural. Altura: 5,5 cm. Pedra 

aventurina verde: 0,8 cm.

43423
 €24,99   €14,99

Nestes acessórios as pedras de 
Aventurina Verde magnificamente 

cortadas brilham em conjunto com as 
pedras de vidro - pura elegância. 

Spring Aventurine
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As Coleções Norrsken 
são desenvolvidas 

cuidadosamente com 
designs especiais, cada um 

contando a sua história. 


