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008DK portfel damski
z kamieniemi
SWAROVSKI
Cena

150,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

008DK

Kod EAN

5907806171406

Producent

SWAROVSKI

Opis produktu
Portfel z kamieniem SWAROVSKIEGO - wykonany ze skóry naturalnej,
bardzo dobrze wykończony i odszyty

posiada:
1 obszerną kieszonkę na bilon - zapinana na zatrzask
obok 3 obszerne otwarte kieszenie na banknoty (wzdłuż
kieszeni na bilon)
1 kieszeń zapinana na suwak
6 miejsc na karty (w tym 1 silikonowa)
pod miejscem na karty 2 duże wąskie - bez problemu mieści
się dow. rejestracyjny
(całość spinana praktycznym zatrzaskiem
wymiary:16,5 X 9,5
dodatkowo firmowe pudełeczko w kolorze czarnym.
dość obszerna kieszeń na bilon zapinana na zatrzask
certyfikat autentyczności
Proponowane przez nas portfele z kolekcji Swarovski nadają się idealnie
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na każdą okazję. Taki portfel w formie prezentu to niezapomniany
podarunek najwyższej klasy, dla każdej osoby ceniącej wysoką jakość
wykonania, najlepszej jakości materiały i doskonały design.
Dobroczynne działanie i pozytywna energia płynąca z kryształów to dla
wielu tylko mrzonki. Naszym zdaniem niesłusznie. My jako firma z
wieloletnim doświadczeniem na polu sprzedaży kryształów
Swarovskiego i pracy z nimi, obserwujemy stale rosnące zadowolenie
naszych klientów. Naszym zdaniem bliska obecność kryształów
wspaniale mieniących się wszystkimi kolorami świata napełnia
pozytywną energią każdego kto w nie spojrzy.
Według nauki Feng-ŠHUI nawet mały, ręcznie szlifowany kawałeczek
kryształu usuwa wpływy negatywnej energii i anuluje złe strefy
geopatogenne w Państwa otoczeniu. Spontaniczne iskrzenie kryształów
powoduje napełnienie pozytywną emocją zawsze, bez względu na
pogodę czy okoliczności.
XILION- NAJWYŻSZY STOPIEŃ BLASKU
Objęte prawami autorskimi cięcie wydobywające najwyższy poziom
blasku z kamieni. Cięcie XILION nadające charakterystyczny kształt i
jasność diamentów, stało się naprawdę niezrównanym kryształowym
produktem natychmiast po wypuszczeniu do obiegu w 2004 roku przez
firmę SWAROVSKI. Pomiar na wykresie pokazuje, że rozbłysk cięcia
XILION jest znacznie szerszy, a jasność jest bardziej intensywna w
porównaniu do zwykłych kryształów. Unikalne cięcie XILION jest
stosowane w całym asortymencie firmy SWAROVSKI co sprawia, że
każdy produkt zawierający oryginalne kryształy wyróżnia się spośród
innych jednocześnie dodając prestiżu naszej marce.
Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: czarny , fioletowy , granatowy , pomarańczowy , różowy , turkus
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