
Kære kunde

Kunne du være interesseret i at være værtinde ved en smykkepræsentation? Du kan invitere venner og bekendte, få en 
god aften og drage fordel af et eksklusivt værtindetilbud.

Smukke stykker

Et elegant collier i aktuelt roseguldlook, luftig-let og ekstra 
behageligt at bære. Elementerne, der bliver mindre og mindre 
hen mod låsen, gør smykket til et absolut blikfang. Med den 
justerbare lås kan længden på denne smukke kæde (med to 
magneter på 0,12 tesla hver) varieres. 

Passende til: katalog, s. 20

Størrelse: M–XL 
Til specialpris: 540 DKK  
645 SEK / 645 NOK
Normalpris: 1.090 DKK  
1.295 SEK / 1.299 NOK
Besparelse: 50 %
Artikelnumre: H244-1



Diskret og overraskende

Et helt fantastisk charmerende vedhæng i stiliseret 
blomsterform – den største udgave (højde 36,5 mm) 
af vedhænget 3550-1 fra vores hovedkollektion. De hø-
jglanspolerede, slanke blomsterblade reflekterer med 
deres svungne form lyset på en helt fascinerende måde. 
En lille Swarovski® krystal i midten af blomsten sæt-
ter et diskret og dermed overraskende prik over i´et. 
Vedhænget er forsynet med en magnet på 0,12 tesla.  
* Den viste halskæde (558-2) er ikke del af tilbuddet. 

Udnyt disse attraktive tilbud. Ved salg på hver 2500 kr. ved en smykkepræsentation kan du købe et af disse tilbud. Book 
hurtigt! Vores værtindegaver er altid efterspurgte, og de er kun i begrænsede mængder.
Ring venligst til mig eller send mig en e-mail.

Med venlig hilsen
Din uafhængige ENERGETIX forhandler

Slankt og kraftigt

Leddene i dette armbånd af ædelstål med mat overflade 
virker stærke og kraftige og fremstår alligevel i helhed som 
et slankt, markant smykke. Den nye, firkantede lås af mat 
ædelstål med en integreret magnet (0,12 tesla) gør det let 
og komfortabelt at åbne og lukke armbåndet. 

Passende til: katalog, s. 25

Passende til: katalog, s. 61

Til specialpris: 195 DKK 
239 SEK / 239 NOK
Normalpris: 450 DKK 
535 SEK / 535 NOK
Besparelse: 55 %
Artikelnumre: H243-1

Størrelser: M, L, XL
Til specialpris: 195 DKK / 239 SEK 
239 NOK
Normalpris: 450 DKK / 535 SEK 
535 NOK
Besparelse: 55 %
Artikelnumre: H245-1


