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BRANSOLETKA OKO PROROKA FIOLET
CENA:

40,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DO 5 DNI

OPIS PRZEDMIOTU
ORYGINALNA BRANSOLETKA Z OKIEM PROROKA

Bransoletka wykonana została w naszej pracowni.
Oczko zostało recznie oprawione w mosiądz techniką wire wrappingu.
Dzięki temu bransoletka nabrała uroku, i taki wzór znajdziesz tylko u nas :)

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTU
Nasze bransoletki cechują się bardzo wysoką jakością, i trwałością.
Sznurek którego używamy do produkcji, nie mechaci się, nie traci koloru, nie barwi i jest bardzo trwały.
Z wiadomości od klientów, oraz nadsyłanych zdjęć wiemy, że noszą nasze bransoletki nawet kilka lat :)

MOSIĄDZ JEST METALEM BARDZO TRWAŁYM
Jest to metal który jest tak samo trwały jak złoto czy srebro. Warto jednak pamiętać, że jest to metal kolorowy, który jak
każdy inny podlega procesowi utleniania. Co to dla Ciebie oznacza ?
staraj się nie zostawiać bransoletki luzem w wilgotnym miejscu.
Bransoletkę możesz nosić do kąpieli, ale pamiętaj by ją wytrzeć po umyciu.
Metale kolorowe nie lubią długotrwałej wilgoci, i tak jak srebro się utlenia, tak zachowuje się też mosiądz.

Biżuterię łatwo poleruje się zwykłą bawełną.
Nosząc biżuterię metalową warto również pamiętać, że wszelkim metalom szkodzą perfumy oraz żel antybakteryjny,
który zawiera alkohol

REGULOWANY ROZMIAR BRANSOLETEK
Każda nasza bransoletka jest regulowana o dodatkowe 9 cm od miniamlnego rozmiaru.
Jeżeli nie wiesz jaki rozmiar wbrać, zmierz nadgarstek
JAK NALEŻY MIERZYĆ NADGARSTEK?
Najłatwiej zrobić to za pomocą miary krawieckiej, mierzyć należy na styk.
Jeżeli nie posiadasz takiej miary, wystarczy nitka lub sznurkówka.
Należy owinąć nadgarstek nitką, i zaznaczyć miejsce styku końcówki.
Następnie zmierz długość sznurka od końca do miejsca zaznaczenia
Nigdy nie dodawaj dodatkowych centymentów ! :) Bransoletki leżą najlepiej gdy są dobrze dopasowane. Jeżeli bedziesz
chcieć nosić bransoletkę luźniej, wystarczy poluzować dodatkowe sznurki regulujące.
W ofercie naszego sklepu znajdziesz szeroki wybór bransoletek z muszelkami. Idealnie komponują się w zestawach w
stylu boho. Nie zapomnij zajrzeć również w kategorię bransoletek na nogę :)
Czym byłaby letnia stylizacja bez bransoletki na kostkę :) ?
____________
Chcesz zamówić inny zestaw kolorów niż te dostępne w sklepie ? NAPISZ DO NAS
____________
Chcesz większą ilość bransoletek, lub podjąć z nami współpracę handlową ?
Napisz do nas w celu ustalenia warunków współpracy, oraz cen hurtowych.
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