


DZIEŁA NATURY

Naturalne kamienie półszlachetne, wybrane ze 
względu na głęboką więź z naturą, wyjątkową 
energię i niezwykłe właściwości, są klejnotami  

w koronie Norrsken.

MIŁOŚĆ DO SZWEDZKIEGO ŚWIATŁA

Nieustannie zmieniające się światło Szwecji jest 
dla nas wspaniałą inspiracją. Uwzględniając te 

zmiany oraz siłę natury, biżuteria Norrsken została 
stworzona, by wykorzystać otaczające cię światło.

STARANNY WYBÓR

Kamienie naturalne zostały wybrane ze względu 
na ich wyjątkowe piękno i osadzone w projektach, 

które podkreślają ich niepowtarzalny charakter. 
Dzięki temu każdy element kolekcji staje się 

jedynym w swoim rodzaju i tylko twoim.

PRAWDZIWE RZEMIOSŁO

Jesteśmy dumni z tego, że każdy kamień jest 
ręcznie polerowany i opracowywany z pełnym 

poszanowaniem dla poszczególnych  
niuansów surowca.

Zima to najciemniejsza pora roku w całej Skandynawii,
ale też jedna z najbardziej inspirujących: śnieg w różnych 
odcieniach bieli, złote refleksy promieni słońca na 
zamarzniętej wodzie, spektakularna gra kolorów 
zorzy polarnej... czyste piękno. 
 

"Norrsken" to po szwedzku "zorza polarna". Nasza kolekcja 
biżuterii inspirowana jest fascynującymi elementami przyrody 
tego kraju. Niepowtarzalną urodę szwedzkiego światła 
zamknęliśmy w designie wyjątkowej, ponadczasowej biżuterii.
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  Broszka Flower
Mosiądz, szkło, naturalny 

kwarc. Platerowana 
różowym złotem. 

Wymiary: 4 x 2 cm. 

44739   149,99 

Subtelna biżuteria w kolorze różowego 
złota to słodki akcent twoich stylizacji. 
Inkrustowana miriadami migoczących 
szklanych kamieni, ukazuje czyste 
serce z różowego kwarcu.

SZWEDZKI 
KWIAT

Różowy kwarc 
Uważany za kamień, który 
otwiera zamarznięte serca 

oraz kamień wiecznej 
i bezwarunkowej miłości.

Design i ekspresja 
Poczuj urok nocy i błyszcz jak 
gwiazdy na zimowym niebie! 
Starannie wykonany projekt  
o niezwykłych wzorach, którego 
każdy element został wykreowany 
z myślą o kobietach ceniących 
wyrafinowane detale.

| NA OKAZJE

Platerowanie różowym złotem
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Różowy kwarc
Uważany za kamień, który 
otwiera zamarznięte serca 

oraz kamień wiecznej 
i bezwarunkowej miłości.

  Bransoletka Flower
Mosiądz, naturalny kwarc 

różowy, szkło. Platerowanie 
różowym złotem. Długość: 

18 + 5 cm. 

44697   119,99 

  Kolczyki Flower
Mosiądz, naturalny kwarc 

różowy, szkło. Platerowanie 
różowym złotem. Wymiary:  

4 x 2 cm. 

44741   129,99 

  Naszyjnik Flower
Mosiądz, naturalny kwarc 

różowy, szkło. Platerowanie 
różowym złotem. Długość: 

43 + 7 cm. 

44836   129,99 

  Pierścionek Flower
Mosiądz, naturalny kwarc 

różowy, szkło. Platerowanie 
różowym złotem. 

109,99 

Pierścionek  Flower dostępny jest  
w rozmiarach:  
16 - kod 45028 
17 - kod 45029 
18 - kod 45030 
19 - kod 45031

Platerowanie 
różowym złotem
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Kobiecy, platerowany różowym 
złotem i ozdobiony lśniącymi 
kryształkami projekt, zacierający 
granicę między zegarkiem  
a bransoletką - wyrafinowane 
połączenie formy i funkcjonalności.

PONADCZASOWA 
RÓŻA

Platerowanie 
różowym złotem

Odporne na zarysowania 
szkło szafirowe

Mechanizm Seiko

  Zegarek Flower
Platerowany różowym złotem, zdobiony lśniącymi 

kryształkami zegarek, który łączy piękno  
i funkcjonalność. Stop cynku, powlekane szafirem 
szkło odporne na zarysowania, stal nierdzewna, 
szkło. Platerowanie różowym złotem. Mechanizm 

Seiko. Średnica koperty: 3 cm. 

45067   219,99 
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Celebrujące życiodajne siły natury, 
pełne mocy tygrysie oko zamknięte 
w inkrustowanej szklanymi 
kryształkami formie przywołujacej 
obfitość darów lasu.

Tygrysie oko
Dzięki szlachetnym 

odcieniom bursztynu  
i cynamonowego brązu, 

kamień ten był używany jako 
wzmacniający amulet już  

od czasów rzymskich.

LEŚNE 
SKARBY

2 w 1

  Kolczyki Forest
Kolczyki kształcie żołędzi  

z naturalnym tygrysim okiem 
osadzonym w złocistej 

zawieszce. 2 w 1: zawieszki 
można odpiąć i nosić tylko 

kółka. Mosiądz, szkło, naturalne 
tygrysie oko. Platerowanie 
mosiężne. Wysokość: 4 cm. 

44749   149,99 

  Naszyjnik Forest
Naszyjnik w kolorze złota 
z podwójnym łańcuszkiem 

i ręcznie polerowanym tygrysim 
okiem. Mosiądz, szkło, 
naturalne tygrysie oko. 
Platerowanie mosiężne. 

Długość: 70 + 7 cm. 

44899   149,99 
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MROŻONE 
JAGODY

Niczym jagody w lukrze z iskrząceego 
lodu, ta delikatna biżuteria 
platerowana różowym złotem lśni 
miodowymi kryształkami z czeskiego 
szkła, kremowo-białymi szklanymi 
perłami i ciemnoczerwonym blaskiem 
naturalnego granatu.



3 w 1

Granat
Zwany również kamieniem 

twórczego ognia, pomaga nam 
wyrażać naszą osobowość  

i zwiększyć samoocenę.

2 w 1

  Bransoletka Delicious
Mosiądz, czeskie szkło, naturalny 

granat. Platerowanie różowym złotem. 
Długość: 19 + 5 cm. 

44730   179,99 

  Kolczyki Delicious
Mosiądz, tytan, czeskie szkło, 

naturalny granat. Platerowanie 
różowym złotem. Wysokość: 3 cm. 

44761   179,99 

  Naszyjnik Delicious
Mosiądz, czeskie szkło, naturalny 

granat. Platerowanie różowym złotem. 
Długość: 43 + 7 cm. 

44920   179,99 

Pierścionek Delicious jest dostępny  
w rozmiarach: 
17 - kod 45060 
18 - kod 45061 
19 - kod 45062

  Pierścionek Delicious 
Mosiądz, czeskie szkło, naturalny 

granat. Platerowanie różowym złotem. 

159,99 
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Biały topaz
Symbol nadziei, miłości 
i szczęścia - biały topaz 
jest uważany za kamień 

wzbudzający moc 
i pozytywne uczucia.

ROZISKRZONY 
ŚNIEG

Zainspirowana pokrytym 
śniegiem szwedzkim 
krajobrazem biżuteria, 
zdobiona kroplami 
srebrnoszarych szklanych 
pereł i białym topazem 
o diamentowym szlifie.

17

  Kolczyki Shimmering
Mosiądz, szkło, naturalny biały 

topaz. Platerowanie IPS. 
Wysokość: 2,5 cm. 

44771   159,99 

  Naszyjnik Shimmering
Mosiądz, szkło, naturalny biały 

topaz. Platerowanie IPS. 
Długość: 43 + 7 cm. 

45027   219,99 

 

 



Czarny spinel
Ten jeden z najrzadszych 

klejnotów natury przywołuje 
inspirację i moc oraz odpycha 

negatywne emocje.

Piękno słodkich owoców zdobiących zimowe szwedzkie 
lasy zamknięte w nowoczesnym projekcie platerowanej 
różowym złotem biżuterii inkrustowanej gronami 
czarnych szklanych kryształów i spinelem o szlifie 
diamentowym.

OWOCE 
DZIKIEGO BZU

Platerowanie 
 różowym złotem

  Kolczyki Precious
Mosiądz, tytan, czeskie szkło, 
naturalny spinel. Platerowanie 

różowym złotem. Wysokość: 5,5 cm. 

44768   139,99 

  Naszyjnik Precious
Mosiądz, czeskie szkło, naturalny 

spinel. Platerowanie różowym 
złotem. Długość: 43 + 7 cm. 

44838   139,99 
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Odporne na zarysowania 
szkło szafirowe

Mechanizm Seiko

CZARNE 
NOCE

Koperta i tarcza ozdobione są 
warstwami błyszczących, 
przezroczystych i czarnych 
szklanych kamieni, dzięki czemu 
zegarek może pełnić rolę biżuterii.

  Zegarek Black
Stop cynku, powlekane szafirem szkło 

odporne na zarysowania, stal 
nierdzewna, PU, szkło. Mechanizm Seiko. 

Średnica koperty: 3,5 cm. 

45063   189,99 
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Czarny hematyt
Kamień o unikalnym 

srebrzysto-czarnym blasku, 
mający głęboko 

uspokajający wpływ  
- daje nam poczucie 

komfortu i bezpieczeństwa.

KROPLE 
NOCNEJ ROSY

Srebrzysty blask otaczający czarne 
kamienie - oto biżuteria, która oddaje 
tajemnicze i harmonijne piękno rosy 
lśniącej w świetle księżyca.
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  Kolczyki Drop
Mosiądz, szkło, tytan, naturalny 

sproszkowany hematyt. 
Platerowanie rodem. 
Wymiary: 3 x 1,5 cm. 

44762   129,99 

  Naszyjnik Drop
Mosiądz, szkło, naturalny 

sproszkowany hematyt. 
Platerowanie rodem. 
Długość: 43 + 7 cm. 

44837   129,99 

 

 



KRAINA 
MROZU

Inspirowany najzimniejszymi 
regionami nordyckimi design, 
iskrzący naturalnym białym 
topazem, dziesiątkami cyrkonii 
i szklanymi kamieniami 
w kolorze błękitnego lodowca.

  Kolczyki Icy
Mosiądz, tytan, cyrkonia, szkło, 

naturalny biały topaz. Powlekanie 
rodem. Wymiary: 2,5 x 1 cm. 

44748   159,99 

  Naszyjnik Icy
Mosiądz, cyrkonia, szkło, naturalny 

biały topaz. Powlekanie rodem. 
Długość: 43 + 7 cm. 

44998   229,99 

Pierścionek Icy jest dostępny 
w rozmiarach: 
16 - kod 45032 
17 - kod 45036 
18 - kod 45037 
19 - kod 45038

  Pierścionek Icy
Mosiądz, cyrkonia, szkło, naturalny 

biały topaz. Powlekanie rodem. 

129,99 
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Biały topaz
Symbol nadziei, miłości  

i szczęścia - biały topaz jest 
uważany za kamień 
wzbudzający moc  

i pozytywne uczucia.
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Biżuteria w kolorze różowego złota, 
inkrustowana różowym kwarcem 
i szklanymi kryształami - jej 
wyrafinowana forma oddaje piękno 
kwiatów okrytych woalką lodu. 

Różowy kwarc
Uważany za kamień, który 
otwiera zamarznięte serca 

oraz kamień wiecznej 
i bezwarunkowej miłości.

ŚNIEŻNE 
KWIATY

  Kolczyki Lace
Mosiądz, tytan, szkło, naturalny 

kwarc różowy. Platerowanie 
różowym złotem. Wymiary: 

3 x 2 cm. 

44747   149,99 

  Naszyjnik Lace
Mosiądz, szkło,  

naturalny kwarc różowy. 
Platerowanie różowym złotem. 

Długość: 43 + 7 cm. 

44879   159,99 

  Pierścionek Lace
Mosiądz, szkło, naturalny 

kwarc różowy. Platerowanie 
różowym złotem.

149,99 

 

 

 

Pierścionek Lace jest dostępny  
w rozmiarach:  
17 - kod 45051 
18 - kod 45052 
19 - kod 45053 
20 - kod 45054

Platerowanie 
różowym złotem



PIERWSZE 
KWIATY

Inspiracją dla tego lśniącego ametystami 
i kryształkami projektu była niepowarzalna 
uroda kwiatów kwitnących w ostatnich 
dniach zimy.

Ametyst
Ametyst przywołuje spokój 

i rozjaśnia myśli. Jego ciepło 
odpędza wszelkie 

negatywne uczucia.

  Kolczyki Sparkling
Mosiądz, tytan, szkło, naturalny 

ametyst. Platerowanie różowym złotem. 
Wysokość: 3 cm. 

44798   199,99 

  Naszyjnik Sparkling
Mosiądz, szkło, naturalny ametyst. 

Platerowanie różowym złotem. 
Długość: 41 + 7 cm. 

44999   259,99 

  Pierścionek Sparkling
Mosiądz, szkło, naturalny ametyst. 

Platerowanie różowym złotem.

159,99 

Pierścionek Sparkling jest dostępny 
w rozmiarach: 
17 - kod 45055 
18 - kod 45056 
19 - kod 45057 
20 - kod 45058

Platerowanie  
różowym złotem
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Złoty obsydian
Jego złocisty blask pomaga 
noszącej go osobie znaleźć 

nowe, wspaniałe 
możliwości.

Pełna mocy tajemnica zimowej burzy 
stała się inspiracją dla tej niezwykłej 
kolekcji, w której ręcznie polerowany 
złocisty obsydian otoczony został 
wirami błyszczących szklanych 
kamieni.

ŚNIEŻNA 
BURZA

  Kolczyki Golden 
Obsidian

Mosiądz, tytan, szkło, naturalny 
złoty obsydian. Powlekanie 

mosiądzem. Wysokość: 5 cm. 

44752   149,99 

  Naszyjnik Golden 
Obsidian

Mosiądz, szkło, naturalny  
złoty obsydian. Powlekanie 

mosiądzem. Długość:  
43 + 7 cm. 

44919   149,99 

Pierścionek Golden Obsidian  
jest dostępny w rozmiarach: 

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

  Pierścionek Golden 
Obsidian

Mosiądz, szkło, naturalny złoty 
obsydian. Powlekanie 

mosiądzem. 

129,99 

 

 

 



  Zegarek Sleek Drop
Stop cynku, odporne na zarysowania 

szkło mineralne powlekane szafirem, stal 
nierdzewna, szkło. Mechanizm Seiko. 

Średnica koperty: 3 cm. 

45065   199,99 

Zegarek, który każdej stylizacji nada 
wyrafinowany look - opalizująca niczym 
polarna zorza, otoczona połyskującymi 
kamieniami tarcza i pleciona srebrzysta 
bransoleta tworzą doskonałą  
i elegancką całość.

Odporne na zarysowania 
szkło szafirowe

Mechanizm Seiko

ZORZA 
POLARNA
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Tubylcze ludy nordyckie 
uważały go za święty 

kamień i wierzyły, że czerpie 
on swoją moc bezpośrednio 

z zorzy polarnych, dając 
w ten sposób między innymi 
siłę i zdolność transformacji.

ŚWIATŁO 
ZIMOWYCH 
DNI

Labradoryt

Różowe złoto, secesyjne formy i subtelne 
piękno kamieni. Kolekcja Pearly 
odzwierciedla łagodny nastrój zimowych 
dni, a jej gwiazdą jest pełen magii 
labradoryt.

Platerowanie 
różowym złotem

  Kolczyki Pearly
Mosiądz, tytan, szkło, naturalny 

labradoryt. Platerowanie 
różowym złotem. Wymiary: 

3,5 x 1 cm. 

44753   159,99 

  Naszyjnik Pearly
 Mosiądz, szkło, naturalny 
labradoryt. Platerowanie 
różowym złotem. Długość 

całkowita: 43 cm. 

45026   219,99 
 

 



  Kolczyki Norrsken Topaz
Mosiądz, szkło, naturalny topaz, 

tytan. Platerowanie rodem. 
Wymiary: 2 x 1,5 cm. 

44745   159,99 

  Naszyjnik Norrsken Topaz
Mosiądz, szkło, naturalny 

topaz. Platerowanie rodem. 
Długość: 43 + 7 cm. 

44875   169,99 

Niebieski topaz
Często kojarzony z lojalnością  

i prawdą, klejnot ten 
symbolizuje wieczną miłość 

i przyjaźń.
Ozdobiona migoczącymi szklanymi 
kryształkami i lodowoniebieskim 
naturalnym topazem biżuteria, 
emaliowana wzorem w kolorach 
inspirowanych zorzą polarną.

SZWEDZKIE 
NIEBO

37

 

 

 

  Pierścionek Norrsken Topaz 
Mosiądz, szkło, naturalny topaz. 

Platerowanie rodem. 

159,99 

Pierścionek Norrsken Topaz  
jest dostępny w rozmiarach: 

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



  Kolczyki Sunset
Mosiądz, szkło, naturalny 
granat, tytan. Powlekanie 

mosiądzem. Średnica: 2 cm. 

44743   159,99 

  Naszyjnik Sunset
Naszyjnik z okrągłą zawieszką 

zdobioną emalią w kolorze 
głębokiej czerwieni oraz 

motywem kwiatowym, 
inkrustowanym migoczącymi 

szklanymi kamieniami  
i naturalnym granatem. 

Mosiądz, szkło, naturalny 
granat. Powlekanie mosiądzem. 

Długość: 43 + 7 cm. 

44839   169,99 

Inspirowany pięknem zachodzącego słońca 
projekt łączy pełną życia czerwień emalii 
z kwiatowymi elementami, migoczącymi 
szklanymi kamieniami i naturalnym granatem.

Granat
Zwany również kamieniem 
twórczego ognia, pomaga 

nam wyrażać naszą 
osobowość i zwiększyć 

samoocenę.

ZACHÓD 
SŁOŃCA
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  Broszka Owl
Mosiądz, szkło, naturalny 

topaz niebieski. Platerowanie 
rodem. Wymiary: 5 x 2 cm. 

44737   149,99 

  Broszka Tiger
Mosiądz, szkło, naturalne 
tygrysie oko. Powlekanie 

mosiądzem. Wymiary: 3 x 4 cm. 

44736   149,99 

Niebieski topaz
Często kojarzony z lojalnością 

i prawdą, klejnot ten symbolizuje 
wieczną miłość i przyjaźń.

Symbolizująca siłę i odwagę,  
złocista broszka w kształcie  
tygrysa, dekorowana naturalnym, 
majestatycznie pięknym tygrysim  
okiem oraz połyskującymi  
szklanymi kryształkami.

MĄDROŚĆ 
NATURY

Sowa – uniwersalny symbol mądrości. 
Nasz projekt celebruje mądrość i spokój, 
mieniąc się naturalnym niebieskim topazem 
i akcentami w kolorach zorzy polarnej.

Tygrysie oko
Dzięki szlachetnym odcieniom 

bursztynu i cynamonowego brązu, 
kamień ten był używany jako 
wzmacniający amulet już od  

czasów rzymskich.

DZIKOŚĆ 
SERCA
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| NA CO DZIEŃ

Siła prostoty 

Dzięki inspirowanej szwedzką naturą kolekcji Northern 

każdy dzień będzie wyjątkowy, a ty poczujesz się pięknie 

i kobieco. Ta delikatna biżuteria sprawi, że zabłyśniesz 

jak lód w słońcu!

Tak jak kolory świateł polarnej zorzy zdają się tańczyć 
na niebie, tak trzy uspokajające barwy kamieni 
dopełnia lśniący kryształ cyrkonii. Centralny element: 
naturalny niebieski agat koronkowy.

ŚWIATŁA 
PÓŁNOCY
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Agat

Zwany też „tęczą ziemi” agat to 
przynoszący harmonię kamień, 

który przywraca równowagę  
ciała, umysłu i ducha.

45

  Naszyjnik Northern
Mosiądz, szkło, naturalny niebieski 

agat koronkowy. Platerowanie rodem. 
Długość: 55,5 + 6 cm. 

44974   119,99 

  Kolczyki Northern
Mosiądz, szkło, tytan, naturalny 

niebieski agat koronkowy, cyrkonia. 
Platerowanie rodem. Długość: 2 cm. 

44977   119,99 

  Pierścionek Northern
Mosiądz, szkło, naturalny niebieski 

agat koronkowy, cyrkonia. 
Platerowanie rodem. 

89,99 

Pierścionek Northern jest dostępny  
w rozmiarach: 
17 - kod 44986 
18 - kod 44987 
19 - kod 44988 
20 - kod 44989

 

 

 



GŁĘBOKI LAS
Kreacja zainspirowana tajemniczą głębią 
porośniętego mchem lasu, której głównym 
akcentem jest agat mszysty, ręcznie osadzany  
w subtelnych, złocistych formach ozdobionych 
cyrkoniami.

Agat mszysty

Uważany za kamień, który 
dzięki swym pięknym 

wzorom i odcieniu zieleni 
przynosi spokój oraz 

zachęca do głębszego 
kontaktu z naturą.

47

  Naszyjnik Moss
Mosiądz, naturalny agat 

mszysty, cyrkonia. Powlekanie 
mosiądzem. Długość: 43 + 6 cm. 

44972   89,99 

  Kolczyki Moss
Mosiądz, naturalny agat 

mszysty, cyrkonia. Powlekanie 
mosiądzem. Testowane na 
obecność niklu. Wymiary: 

4 x 1,6 cm. 

44975   89,99 

  Pierścionek Moss 
Mosiądz, naturalny agat 

mszysty, cyrkonia. Powlekanie 
mosiądzem. 

89,99 

Pierścionek Moss jest dostępny  
w rozmiarach: 
17 - kod 44979 
18 - kod 44980 
19 - kod 44981

 

 

 



Cytryn
Dzięki żywym, żółtym 

odcieniom cytryn kojarzony 
jest z radością, obfitością 
i pozytywnymi zmianami.

Biżuteria lśniąca świetlistym cytrynem 
i czerwonymi cyrkoniami oddaje piękno 
chwil, w których promienie zimowego, 
zachodzącego słońca nadają 
szwedzkiemu krajobrazowi złocisty blask.

ZIMOWE 
SŁOŃCE

  Naszyjnik Golden Citrine
Mosiądz, naturalny cytryn, 

cyrkonia. Powlekanie 
mosiądzem. Długość: 43 + 6 cm. 

44973   99,99 

  Kolczyki Golden Citrine
Mosiądz, naturalny cytryn, 

cyrkonia. Powlekanie 
mosiądzem. Długość: 2,5 cm. 

44976   99,99 

Pierścionek Golden Citrine jest 
dostępny w rozmiarach: 

17 - kod 44983 
18 - kod 44984 
19 - kod 44985

  Pierścionek Golden 
Citrine

Mosiądz, naturalny cytryn, 
cyrkonia. Powlekanie 

mosiądzem.

99,99 
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Cała biżuteria jest oznaczona 
logiem kolekcji - znakiem 
jakości Norrsken.

Symbol jakości

Rozmiar 16 Rozmiar 17 Rozmiar 18

Rozmiar 19 Rozmiar 20

Rozmiary pierścionków

Przyłóż jeden z ulubionych, często noszonych 
pierścionków do szablonów. Porównaj ich średnice, 
by dowiedzeć się, który rozmiar jest dla ciebie idealny. 
W ten sam sposób możesz znaleźć rozmiar osoby, 
której chcesz zrobić niespodziankę!

Rodzaje zapięć kolczyków

Sztyfty

Zapięcie francuskie

Bigiel angielski typu lira

Omega

Bigiel angielski typu 
zatrzask

Sztyft wsuwany

Jak dbać o biżuterię

Każdy produkt Norrsken jest starannie zapakowany 
w jedwabisty woreczek z chwostem i eleganckie 
pudełko z logo kolekcji w charakterystycznym 
dla niej kolorze.

WYJĄTKOWE
OPAKOWANIE

Gdy nie nosisz 
biżuterii, przechowuj 
ją w osobnym 
pudełku. 

Oczyszczaj ją 
po noszeniu.

Zdejmuj biżuterię, 
zanim wejdziesz pod 
prysznic lub przed 
pływaniem. 

Unikaj kontaktu 
biżuterii z perfumami 
lub kremami do 
ciała/rąk. 

Zdejmuj ją przed snem 
lub aktywnością 
fizyczną.

Trzymaj z dala od 
wody: zdejmuj przed 
myciem rąk.

Regularnie poleruj biżuterię miękką bawełnianą 
ściereczką, by usunąć pojawiający się nalot, 
pot lub inne zanieczyszczenia. 
 
W przypadku kontaktu z wodą wysusz biżuterię 
za pomocą miękkiego materiału o jednolitej 
strukturze. 
 
Nie używaj żadnych rozpuszczalników na bazie 
acetonu ani detergentów na bazie alkoholu. 
Unikaj wybielaczy, chloru i słonej wody. 
 
Nie czyścić za pomocą ultradźwięków i płynów 
do polerowania. Mogą uszkodzić platerowanie 
biżuterii oraz zawarte w niej kamienie. 
 
Przechowuj biżuterię w suchym miejscu  
bez bezpośredniego nasłonecznienia, 
w dołączonym etui Norrsken.
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