
18 karátos, jégvirág fülbevaló, Varga Design, 
1 226 990 Ft, www.vargadesign.hu +36-1-318-4039
Nagy láncszemű lánc, édesvízi gyönggyel,
Schoeffel, ár kérésre, 
www.schoeffel.hu +36-1-202-2255
(benne) Összeilleszthető gyűrűk, Spinning,  
35 900 Ft, 35 900 Ft, 21 900 Ft,  
www.spinningjewelry.dk +36-70-334-2528
Kristályokkal kirakott karperec, Roberto Cavalli, 
114 400 Ft, www.robertocavalli.com +36-1-413-0063
(alatta) Óriás aranygyűrű, mozgatható elemekből,  
de Grisogono, ár kérésre,  
www.goldanddiamonds.hu +36-1-429-3493
(jobb oldal, fentről, lefelé) Matt aranygyűrű, 
gyémántokkal, Marco Bicego, 1 089 000 Ft,  
www.marcobicego.com +36-1-328-0117
Elöl hurkolható, hálós hatású arany nyaklánc, 
Garavelli, ár kérésre, www.pave.hu +36-1-877-7777
Virágos, bolondos szív fülbevaló, Louis Vuitton,  
67 000 Ft, www.louisvuitton.hu +36-1-373-0487
Karkötő, fehérarany-sárgaarany kombinációjából,
Orex, 118 000 Ft, www.orex.hu +36-1-266-8258
Pillangó kitűző, Tous, 779 300 Ft,  
www.tous.com +36-1-373-0318
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     Édes  
élet, mézbe   
     mártva
A klasszikus ékszerdobozok királynői az arany ékszerek,  
különböző árnyalatokban, futtatva vagy akár 18 karáttal,  
igazgyönggyel, brillel vagy anélkül.
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Zafír gyémántokkal, 
Garavelli/Pave, 
4 258 000 Ft,

+36-1-877-7777
pave.hu

Gyémántokkal 
díszített, 

ónix hátlappal, 
Mattioli/Pave, 
943 000 Ft,

+36-1-877-7777
pave.hu

Fekete ónixkővel, 
Ariel, 15 800 Ft, 
arielekszer.hu

 +36-1-269-5730

Ez a klasszikus fazonú, ám 
annál különlegesebb kövekkel 

készített fülbevaló bármely 
arcformához nagyszerűen 

illik, azonnal díszbe 
öltözteti viselőjét.

CSEPP 
A FÜLBE

Szintetikus kővel, 
Ti Sento/Orex,

46 990 Ft, orex.hu
 06-1-486-1814

Ezüst, 
Pandora, 27 700 Ft, 

pandora.net
 +36-30-654-2597

FIN_100_IS_shopit_fine_jewel_KKIA_4.indd   136 11.2.2013   16:47:44



Mester- 
        művek

Marco 
bicego

Többsoros aranygyűrű 
topázzal, citrinnel és 

kvarckövekkel,  
605 000 Ft, 

marcobicego.com  
+36-1-328-0117

Kiara
14 karátos karlánc 

ametiszttel és füsttopázzal, 
385 990 Ft, orex.hu 

+36-1-486-1814

garavelli
18 karátos rózsaarany 

lánc rózsaszín zafírral és 
brillekkel, ár kérésre, 

pave.hu 
+36-1-877-7777

148    InStyle /  2013 december

Értékálló és örök darabok. Kialakításuk 
kifinomult, eleganciájuk visszafogott.  
Soha nem mennek ki a divatból. 
fotó: villányi cSaba Styling: Sebó KriSztián 

FIN_150-153_IS_feature_ekszer_KRKAP_8.indd   2 11/8/13   5:46:16 PM



chopard
18 karátos rózsaarany 

gyűrű rózsaszín kvarccal,  
1470 euró 

(kb. 440 000 Ft)  
marquisekft.com 
+36-1-266-1298

Kiara
Többsoros fülbevaló, 
brillekkel és füstkvarc 
kövekkel, 279 390 Ft,  

orex.hu +36-1-486-1814

varga design
Fülbevaló, színes zafírokkal, 
278 990 Ft, vargadesign.hu 

+36-1-318-4089

garavelli
Gyűrű füstkvarccal és 
brillekkel körberakva, 
ár kérésre, pave.hu  

+36-1-877-7777

Marco 
bicego

matt nyakék zöld 
turminokkal, 

3 070 000 Ft, 
marcobicego.com  

+36-1-328-0117

FIN_150-153_IS_feature_ekszer_KRKAP_8.indd   3 11/8/13   5:46:19 PM
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     Drágakövek         
            újjászületése

A kecses, színes drágakövek, mint a smaragd, topáz, opál 
és a rózsakvarc teljes harmóniában varázsolják izgalmassá 
a legszürkébb kiskosztümöt, arannyal és ezüsttel.



(balról jobbra) 13 charm, ezüstláncra fűzve, Pandora, 
261 000 Ft, +20 500 Ft/charm  
www.pandora_jewelry.com +36-1-318-3042
Hosszú aranylánc drágakövekkel, Tous, 192 500 Ft,  
www.tous.com +36-1-373-0318
Arany fülbevaló, citránkővel, Kiara, 150 000 Ft,  
www.ekszer-ora.hu +36-1-347-1546
Arany nyaklánc, gömbbe foglalt drágakővel, Garavelli, 
784 000 Ft, www.pave.com +36-1-877-7777
Ametiszt köves karlánc, Apsara Silver, 42 000 Ft,  
Bp. VI., Oktogon 1., +36-1-354-0370
Gyűrű drágakövekkel, édesvízi gyönggyel, Schoeffel, ár 
kérésre, www.schoeffelgyongy.hu +36-1-202-2255
Matt arany karlánc, turmalinkövekkel, Marco Bicego, 
2 070 000 Ft, www.marcobicego.com +36-1-328-0117

InSty le /  2010 FEBRUÁR   00



Egy ilyen  
fülbevaló  

pillanatok alatt 
menetkészre 

varázsol. Viseld 
selyemblúzzal 

vagy kis feketével, 
és nagyon sikkes 

hatást érsz el.

Shopping

Konyakszínű, 
arany láncszemek,

Pasavento,
285 000 Ft,

www.pave.hu
+36-1-328-0851

78   InSty le /  2010 JANUÁR

Hagyjál

lógva!

Színes drágakövek, 
Marco Bicego,

325 000 Ft, www. 
marcobicego.com.

+36-1-328-0117

Aranyozott maxi  
fülönfüggő,

Dyrberg, 33 750 Ft,
www.glamourboutique.

hu
+36-1-302-8209

18 karátos aranyszívek,
Nanis, 258 000 Ft, 

www.pave.hu
+36-1-328-0851

Páratlan páros, 
színes  

drágakövek,
Tous, 77 800 Ft,
www.tous.com
+36-1-373-0318

Tűzzománc, arany 
bevonattal,

Nomination,
38 700 Ft,

www.nomination.com
+36-1-267-2305

ÉKSZER



MELYIK A TE

22 karátos bevont 
kristálygyűrű,

Swarovski, 
34 000 Ft,

www.swarovski.com
+36-1-411-0983

Fehérarany 
topázzal, brillekkel,
Tous, 498 100 Ft,
www.tous.com
+36-1-373-0318

18 karátos fehérarany, 
körbe brillekkel,

de Brill, 650 000 Ft,
www.goldanddiamonds.hu

+36-1-429-3493

Fehérarany gyűrű brillel,
Damiani, ár kérésre,

www.goldanddiamonds.hu
+36-1-429-3493

0,31 ct gyémánt átölelve 
fehérarannyal,

Varga Design, 519 990 Ft,
www.vargadesign.hu

+36-1-318-4039
Fehérarany igazgyönggyel, 

gyémánttal
Schoeffel, 203 000 Ft,

www.schoeffelgyongy.hu
+36-1-202- 2255

Segítségül hívtuk a csillagokat, 
és minden jegy számára megtaláltuk 

a tökéletes gyűrűt. Reméljük, 
van/lesz aki az ujjunkra húzza.
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ideális
.

Nem állsz ellen 

azoknak a gyö-

nyörű dolgoknak, 

amelyeket az 

élet kínál neked, 

és rajongsz az 

időtálló és ízléses 

darabokért. M
ivel 

föld jegyben 

születtél, a gyű-

rűd is pusztán 

szimpla kell 

hogy legyen. 

Ez a darab a 

régi korokat 

idézi, és 

nemesen 

egyszerű.

Lobbanékony vagy 

és csapodár, te 

nem próbálod ki 

ugyanazt a dolgot 

kétszer. Egy őrült 

és szexi Ikrek min-

denképp valami 

kirívó gyűrűt ér-

demel. Az ebben 

a darabban lévő 

izgalmas csavar 

pont valami 

olyan dolog, 

amely minden-

képpen illik 

hozzád.

Shopping
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18 kararátos 
arany zafírral, 

brillel,
Garavelli, 

453 000 Ft,
www.pave.hu

+36-1-877-7777

18 karátos arany 
gyémánttal,

Favero, 1 300 000 Ft,
www.pave.hu

+36-1-877-7777

14 karátos aranygyűrű,
Pandora, 226 000 Ft,

www.pandora_jewelry.com
+36-1-318-3042

18 karátos sárgaarany 
gyűrű,

Marco Bicego, 
140 000 Ft,

www.marcobicego.com
+36-1-328-0117

Fehérarany 56 db brillel,
Orex, 155 300 Ft,

www.orex.hu
+36-1-413-3750

18 karátos fehérarany gyémánttal,
Meevida, 3 349 000 Ft,

www.pave.hu
+36-1-877-7777

RÁKJún. 21. – júl. 22. OROSZLÁN
Júl. 23. – aug. 22.

SZŰZ
Aug. 23. – szept. 22.

MÉRLEG

Szept. 23. – okt. 22.

SKORPIÓ
O

kt. 23. – nov. 21.

NYILAS
N

ov. 22. – dec. 21.

Gondoskodó vagy, és ne vedd rossz néven, de egy kicsit túl érzékeny. A törékeny lelkivilágodat gyönyörűen ki tudod fejezni egy szép ékszerrel. Ille-nek hozzád  a nagy-anyáink korát idéző, vintage darabok is. 

Erőteljes  
a személyisé-

ged, szeretsz  

a középpont-
ban lenni.  

A stílusod olyan, 

mint egy orosz-
lán vadsága, 

ezért szereted, 
ha a gyűrűd 

is ezt bizo-
nyítja. Olyan 

darabra van 
szükséged, 

amelyben  
a dzsungel király-nőjének 

érezheted magad.

Éles eszű vagy, 

finom, és nem 

titkolod, hogy 

szereted  

a hagyományo-

kat. Figyelmes 

vagy, és nem 

áll tőled távol, 

hogy elvéssz  

a részletekben. 

Egy egyszerű 

karikagyűrű 

egy szép 

kerek kővel 

a közepén, 

számodra 

tökéletes.

Bájos vagy és 

kedves, szereted, 

ha szépség vesz 

körül. Szerelmes 

vagy a szerelembe, 

szereted a csillo-

gást, de sosem 

villogni akarsz. 

Valami nagyon 

szép darab illik 

hozzád, amelyet 

mindenki 

észrevesz, de 

amely még-

sem kihívó.

Szenvedélyes vagy 

és izgalm
as, de 

nem
 szereted a 

nyilvánosságot.  

A gigászi ékszer 

nem
 a te világod. 

O
lyan gyűrű illik 

hozzád, am
ely-

nek egyszerű  

a vonalvezetése, 

de m
égis van 

benne valam
i 

izgalm
as 

részlet.

Im
ádod a sza-

badságot, és 
a m

agad útját 
járod. H

a jó  
a term

észeted, 
igazán szerethe-

tő figura vagy, 
akivel m

indenki 
szeret együtt 

lenni. Am
i  

a gyűrűdet 
illeti, ne a 
precizitás 
vezessen, 

am
ikor 

választasz. 
Legyen 

m
erszed a 

m
űvészibb 

darabok-
hoz is.

asztrogyűrűd
Shopping
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Klasszikus formák
Családi örökség vagy egy mostanában beszerzett vintage darab? 

Ezt csak te tudhatod – de az biztos, hogy ezek az ékszerek 
előkelőséget és eleganciát sugallnak.

Elöl húzott kék ruha, Sinéquanone, 13 990 Ft, 
sinequanone.hu +36-30-677-1878, kristállyal kirakott táska, Gucci, ár 
kérésre, gucci.com +36-1-332-0971, füstkvarc-arany gyűrű gyémánttal 

kirakva, Nanis/Pave, 162 000 Ft, pave.hu +36-20-535-7947,
keskeny aranygyűrű zafirral, Pandora, 195 000 Ft, pandora.net 

+36-1-318-3042, dupla köves, brillekkel kirakott aranygyűrű, 
Fancy Diamond, 164 300 Ft, fancydiamond.hu +36-1-238-7646, 

ezüstgyűrű csepp alakú kővel, Naga, 6500 Ft, nagasilver.com 
+36-1-391-5890, rózsamotívumos fehérarany gyűrű, Varga Design, 

633 700 Ft, vargadesign.hu +36-1-318-4089, akvamarin gyűrű 
brillekkel, Favero, ár kérésre, schoeffelgyongy.hu +36-1-202-2255, 

ezüstgyűrű markazitkövekkel, Apsara Silver, 9500 Ft, 
Bp. VI., Oktogon tér 1., +36-1-354-0370



Shopping
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Domborműves ezüstgyűrű pink opállal, Pandora,   
20 500 Ft, www.pandora-jewelry.com +36-1-318-3042 

Spirálos gyűrű gyönggyel, Misaki, 33 250 Ft,  
www.glamourbeauty.com +36-1-322-1046  

Ezüstgyűrű rózsakvarccal, Thomas Sabo/Újvilág ékszer, 
39 900 Ft, www.ekszer-ora.hu +36-1-347-1546  

Édesvízi gyöngysor „fleur d’amour”, Schoeffel, ár kérésre,  
www.schoeffelgyongy.hu +36-1-202-2255  

Aranylánc gyöngyszemekkel, gyémánttal, Marco Bicego, 
990 000 Ft, www.marcobicego.com 36-1-328-0117  

Nyaklánc pink opál gyöngyökből, Caprice, ár kérésre, 
www.caprice.co.hu +36-26-302-512  

Akvamarin amorf lánc Varga Design, 27 990 Ft,  
www.vargadesign.hu +36-1-318-4039  

Színes tenyésztett gyöngyökből karkötő 
Orex, 11 790 Ft, www.orex.hu +36-1-266-8258  

Igazgyöngy karlánc Golay/Újvilág ékszer, 99 900 Ft,  
www.ekszer-ora.hu +36-1- 347-1546

ÉKSZER
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Kristálygyűrű Konplott, 21 400 Ft, www.konplott.com 
+36-1-802-0262 Műanyag gyűrű arany-fehér,  

Louis Vuitton, 45 600 Ft, www.louiswuitton.hu  
+36-1-373-0787 Gyűrű apró kristállyal, Swarovski,  

37 000 Ft, www.swarovski.com +36-1-411-0983  
Hosszú, matt ezüst nyaklánc Nanis, 146 000 Ft,  

www.pave.com +36-1-877-7777  
Gyémánt karkötő Garavelli, 4 569 000 Ft,  

www.pave.com +36-1-877-7777  
Lánc átlátszó hegyikristályból, Varga  Design, 49 990 Ft, 

www.vargadesign.hu +36-1-318-4039  
Spirális karkötő édesvízi gyöngyökből,  

Orex, 3790 Ft, www.orex.hu +36-1-266-8258

Ez a visszafogott és hihetetlenül elegáns 
ékszerpárosítás a tavasz lágy hangulatát  
idézi. Viseld fehérrel vagy feketével, fess 
kosztümmel vagy szimpla farmerral, 
mindenképp nagyot fog szólni.

Pasztell
     és ezüst





Reneszánszukat élik a domináns 
gyűrűk. Nem csoda!  
Egy ilyen óriási drágakővel díszített 
ékszerrel azonnal stílusos  
lesz a megjelenésed.

A lényeg  
      a méret

xx    InStyle /  2012 JÚNIUS

Akvamarin, 
Swarovski,
51 200 Ft,

swarovski.com
+36-1-411-0983

Antikolt ezüst 
rózsakvarccal,
 Varga Design, 

129 990 Ft, 
vargadesign.hu
+36-1-318-4089

Ametisztköves,
Ariel ékszer stúdió,  

19 800 Ft, 
arielekszer.hu

+36-1-269-5730

Rubin gyémántokkal 
körülvéve, Pavé, 

ár kérésre, 
pave.hu

+36-1-877-7777

ÉKSZERShopping



VÉKONY 
FANNI
A legutóbbi Év Ékszere Pályázat győztese. Pályamunkájában népi 
hagyományt dolgozott fel, innovatív anyagfelhasználással. 
Egy „keresztszemes” brossal nyerte el a díjat.
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Dizájnerdosszié

vekonyfanni.hu, Filter Galéria, Ezüst Galéria, Sterling Ékszergaléria, 
Erdész Galéria, Palmetta Galéria, Ezüstláz Ékszergaléria Pécs

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS
Megújult a nagy múltú Petőfi Sándor 
utcai Orex Óraszalon, ahol továbbra 
is szebbnél szebb – Longines, Tissot, 
Omega, Tag Heuer és még sok más – 
modelleket megtalálsz. A nyitópartin 
Nagy Ervin színművész mint az est
házigazdája vett részt.

 A HÓNAP ÉKKÖVE

A rubin
Az ókor óta számít 
az egyik legszebb és 
legritkább drágakőnek, 
a szerelem, hűség és 
az élet erejét testesíti 
meg. Inspiráló védőkő, 
úgy tartják, megóv az 
irigy emberek rossz 
kívánságaitól, sőt még 
az anyagi károktól is. 
Segít abban is, hogy 
kreatívan keresztülvidd 
azt, amit szeretnél.

Fekete 
gyöngyös 

gyűrű (fekete 
corian, ezüst, 

fekete gyöngy) 
30 000-

50 000 Ft, 
vekonyfanni.hu

Gyöngyös 
nyakék. Csontszínű 

corian, ezüst, 
ezüstszürke gyöngy, 

szalag felhasználásával. 
Műgyűjtő 

magántulajdonában.

A díjnyertes bross  a Szabolcs-
Szatmár megyei  keresztszemes 
hímzést idézi fel. Egyedi darab, 

80 000–100 000 Ft-tól.

Fehérarany gyűrű rubinnal
 és gyémántokkal, Pavé, 253 000 Ft,

 pave.hu +36-1-877-7777

A tervező válaszol
Mi a kedvenc ékköved, 
köved?A labradorit, mert első 
ránézésre csak egy kis szürke kő, 
de ha a fény megfelelő szögben 
esik rá, csodálatos kék-zöld 
fényjáték jön benne létre.

Szerinted melyik követ értékelik túl?Azokat, amiknek az értékét rég nem a szépségük vagy a ritkaságuk adja, hanem a világpiacon betöltött szerepük. Tőlem ez a szemlélet távol áll.

És melyiket értékelik alul? Egyszer készítettem gyűrűt egy fiú kérésére a párjának egy olyan kavicsból, amit közösen találtak. Ezt sokan nem értékelnék, de szerencsére vannak kivételek.

Melyik az az ékszer, amelynek minden nő ékszerdobozában ott a helye? Egy szerelem-darabnak, amibe első látásra beleszeretsz, úgy érzed, csak neked szól, neked készíették.

Ha választhatnál, mire mondanád szívesen, hogy te tervezted? A kerékre: fantasztikus ötlet, ami megkönnyíti az emberek életét, s talán az egyetlen találmány, amit nem rögtön arra használtak, hogy a másik ember ellen fordítsák.

Milyen zenét hallgatsz 
alkotás közben? Az 
alap a jazz, de az aktuális 
hangulatomtól függően 
sokszor visszatérő 
vendégek: Kispál, Kiscsillag, 
Quimby.

Ki a példaképed? A kiemelkedő tehetségek élete vonzónak tűnik, de nem mindig követendő. A legnehezebb őszinte alkotásokat létrehozni és jó embernek maradni. Akinek ez sikerül, azt követném!

Tissot Le Locle 
díjnyertes férfi karóra 

aranyozott tokkal, 
átlátszó hátlappal, 

304 500 Ft, 
+36-1-266-6304

A Tissot 
T12 a márka 
újdonsága 

nőknek: 
kétszínű tokkal 
és karcsattal, 
0,3 karátnyi 
gyémánttal 

készül. 
681 500 Ft, Bp. 
V., Petőfi S. u. 6.

Sportosan elegáns 
acél női karóra, 

a számlapján 
gyémántokkal, 

Longines Conquest, 
308 000 Ft, orex.hu
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MÉG KELL VALAMI A TÖKÉLYHEZ. 
VÁLASZD KI A NEKED VALÓT!

NYITOTT 
KARPERECEK
18 krt arany karkötő, Dayan, 307 000 Ft, pave.hu 
+36-20-535-7974, ezüst karkötő, Apsara Silver,  
15 900 Ft, Bp. VI., Oktogon tér 1., +36-1-354-0370, 
bőrrel fedett acél karkötő, Morellato/Next-Time, 
19 900 Ft, next-time.hu +36-1-468-2295, 
kristálygolyóban végződő, Swarovski, 37 000 Ft, 
swarovski.com +36-1-411-0983, tört csipkés karperec, 
Furla, 13 500 Ft, furla.com +36-1-266-0636 

ÖLTÖZTET

Szemgyönyörködtető formák, 
izzó színek,  vérperzselő  mexikói 

hangulat. Kezdődhet a fieszta!

Az

Fabogyós nyakék,
Déjà Vu, 2890 Ft, 

kiralybizsu.hu
+36-1-312-3444

Többsoros 
nyaklánc,

Zara, 7995 Ft,
zara.com

+36-1-327-0210

Textilgyűrű,
Pieces, 

2290 Ft,
pieces.com

+36-1-434-8087

Fém karkötő sűrű 
gyöngyberakással,

Mango, 6595 Ft, mango.com
+36-1-318-9890

Madaras fülbevaló,
B’you, 750 Ft,

bizsuwebaruhaz.hu
+36-1-350-0615

Karika fülbevaló,
Coyoco,
2190 Ft,

 coyoco.com
+36-1-710-1410

LATIN
ÉRINTÉS

D
IO

R

AHOGY A KIFUTÓN
LÁTHATTUK

Shopping
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Letisztult vonalvezetés, egy-egy 
túlméretezett motívum vagy  ív  bolondítja 

meg ezeket az ékszereket, amelyeket a 70-es 
évek hasonló trendje ihletett.

GEOMETRIKUS
FORMÁK
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AHOGY A KIFUTÓN
LÁTHATTUK

Reflektorban Hosszú fülbevaló
A vállig érő,  ragyogó fülönfüggő tökéletes kiegészítője egy izgalmas 
estének. Ilyen fazont rövid vagy feltűzött hajhoz viselj!

LEIGHTON MEESTER
Fallon

ASHLEE SIMPSON

vintage Chanel

Arany karperec 
igazgyönggyel,

Pesavento, 
472 000 Ft,

pave.hu
+36-20-535-7947

Kúp formájú gyűrű, 
Varga Design, 136 990 Ft, 

vargadesign.hu
 +36-1-318-4089

Változtatható, 
nemesacél fülbevaló,

Breil, 27 900 Ft, 
next-time.hu

+36-1-468-2295

Csavart medálos 
lánc,  Látomás, 

3200 Ft, 
latomas.hu

+36-1-786-6659

Fekete-ezüst 
gyöngyös 
fülbevaló, 
Coyoco,
3590 Ft, 

coyoco.com
+36-1-710-1410

Óarany és fekete 
flitteres fülbevaló,

B’you, 1680 Ft,
bizsuwebaruhaz.hu

+36-1-350-0615

Karikafüzér,  
Yves Saint 

Laurent/Heaven,
92 900 Ft,

heavenstore.hu
+36-1-266-8335

Fekete-réz 
gyöngysorok, 

Déjà Vu, 
990 Ft,

kiralybizsu.hu
+36-1-312-3444

Ezüst charleston 
fülbevaló,

Nomination,
65 700 Ft,

nomination.com
+36-1-267-2305 



Semlegesebbek és diszkrétebbek, mint 
színes köves, erősen csillogó társaik. 

A nagyszerű mattok a szezon harsány 
ruháinak tökéletes kiegészítői.

Matt
felületek
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18 karátos 
fehérarany 

gyűrű 
gyémántokkal, 

Pavé, 
548 000 Ft, 

pave.hu
+36-1-877-7777

Kézzel készített 
fehérarany fülbevaló 
gyémántokkal, Marco 
Bicego, 630 000 Ft, 
marcobicego.com

 +36-1-328-0117

Ezüst nyaklánc 
Swarovski 

kristályokkal, Nanis/
Pavé, 88 000 Ft, 

pave.hu
+36-1-877-7777

Ezüstgyűrű, Joid’Art/Naga 
ékszer, 10 500 Ft, 

nagasilver.com 
+36-70-334-2528

Levél formájú ezüst 
fülbevaló, Apsara 
Silver, 10 500 Ft, 
facebook.com/

apsarasilver 
+36-1-354-0370

Ezüst nyaklánc medállal,       
Varga Design, lánc: 16 990 Ft, 

medál: 53 990 Ft, vargadesign.hu
 +36-1-318-4089

Ezüst karkötő, Orex, 
26 490 Ft, orex.hu 

+36-1-266-8258

ÉKSZERShopping
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Jáspiskő,  
ezüstfoglalatban,  

ezüstláncon,
Anik, 69 900 Ft,

anikjewellery.com
+36-1-266-3264

Csendes-óceáni gyöngy 
gyémánttal, vörösarany 

láncon, Schoeffel,   
ár kérésre,

schoeffelgyongy.hu
+36-1-202-2255

Platinaszív 
brillekkel,

Varga Desing, 
1 979 990 Ft,

vargadesign.hu
+36-1-318-4089

Fehérarany  
spirál  

gyémántokkal,
Favero, 

ár kérésre,
schoeffelgyongy.hu

+36-1-202-2255

Gyémántfészek 
aranykeretben, 

aranyláncon,
Marco Bicego, 
1 395 000 Ft,

marcobicego.com
+36-1-328-0114

Kék opál medál  
gyémántokkal,  

fehérarany láncon,
Caprice, 1 100 000 Ft,

caprice.co.hu
+36-26-302-512

Vörösarany lánc  
gyémántkarika medállal,

Pesavento,  
ár kérésre,

pesavento.com
+36-1-877-7777

Hagyjad
lógva!

Egy izgalmas medál hosszú láncon 
lógva nemcsak azért jó, mert képes  

az egész öltözékedet megváltoztatni, 
de nyújtja is az alakot.  

Az ilyen ékszer sosem sok,  
és nem lehet hibázni vele.

ÉKSZERShopping



Rózsaszín Swarovski 
kristályos szívmedál, 

ezüst láncon, 
Swarovski, 40 000 Ft,
www.swarovski.com

+36-1-411-0983

Háromsoros fehérarany 
láncon gyémántszív,

Dayan, 5212 euró, 
www.yvel.com.
+36-1-354-0203 18 karátos aranyláncon szívmedál, 

gyémánt „Love” felirattal,
Chopard, 4850 euró,

www.goldanddiamonds.hu
+36-1-429-3493

Rácsos korallszív, 
csavart aranyláncon,

Varga Design, 571 970 Ft,
www.vargadesign.hu

+36-1-318-4039

Kristályszívek egymásba bújva,
Lucie in the Sky, 40 000 Ft,

Bp. V., Régiposta u. 14.

Fonott szívmedál, virágokkal,
Louis Vuitton, 81 500 Ft

www.louisvuitton.hu
+36-1-373-0487
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A szív ellenállhatatlan eleme a nyári 
ékszertrendnek. A szerelem 

szimbólumának ezer arca ezüstből, 
aranyból, gyémántból, színes 

kövekből, kristályból.

Szívesen

Feliratos aranyszív, 
nyaklánccal, Tous,

259 200 Ft,
www.tous.com
+36-1-373-0318

Egymásba fonódott 
aranyszívek, gyémánt-
kapoccsal, Pesavento

270 000 Ft,
www.italiagold.hu

Bp. V., Vigadó u. 4–6.
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Kristályokkal 
kirakott ovális 

számlap, egyedi 
dizájn, Nanis, 

95 000 Ft, pave.hu
+36-20-535-7947

Barna bőrszíj, 
narancssárga 

számlap, nagy méret, 
Brossway, 33 900 Ft,

brossway.hu
+36-1-290-4090

Vízálló óra szögletes 
számlappal, Certina, 
122 500 Ft, orex.hu

+36-1-266-8258

Pontos és bordó,
Time Force, 31 900 Ft,

timecenter.hu
+36-1-238-7546

Kaucsuk és acél kombinációja,
Nina Ricci, 68 400 Ft,

ekszer-ora.hu +36-1-324-7005

Lila szíjjal, kerek 
zafírüvegű számlappal 
készült, Raymond Weil, 

175 500 Ft, orex.hu
+36-1-266-8258
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Ezek a meleg tónusú karórák az indián nyár 
trendi kellékei.

Őszi percek

ÉKSZERShopping



94   InSty le /  2009 NOVEMBER

Ezek a vastagabb, díszes karikák ideális keretet adnak 
az arcnak. Viseld egyszerű sminkkel és hátrafésült 
hajjal – biztos siker.

Karika-túra

18 karátos fehérarany 
gyémántokkal,

MeeVida/Pavé, 548 000 Ft,
www.pave.hu

+36-1-877-7777

18 karátos arany gyémánttal,
Marco Bicego, ár kérésre,
www.marcobicego.com

+36-1-328-0117

Madaras, 18 karátos arany,
Tous, 154 000 Ft,
www.tous.com
+36-1-373-0318

18 karátos fehér- és sárgaarany 
gyémántokkal,

Pesavento/Pavé, 559 000 Ft,
www.pave.hu

+36-1-877-7777

Fehér gyöngyházzal kombinált 
ezüst, Stephen Webster/Anik, 

180 000 Ft,
www.anikjewellery.hu

+36-1-266-3264
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A klasszikus formát 
gyémánttal, zafírral, 
ametiszttel, kvarccal 

bolondították meg. Az 
örök érvényű ékszerből 

így lesz hihetetlenül 
elegáns darab.

Körbe-
körbe

karikába

18 karátos fülbevaló színes 
drágakövekkel,

Marco Bicego, 335 000 Ft,
marcobicego.com

+36-1-328-0117

Gyémántokkal 
kirakott fehérarany 

fülbevaló,
Caprice, ár kérésre,

caprice.co.hu
+36-1-321-2057

Fehérarany fülbevaló
gyémánttal, zafírral,

Favero/Schoeffel,
ár kérésre,

schoeffelgyongy.hu
+36-1-202-2255

Pink arany fülbevaló 
gyémántberakással,

Garavelli/Pave,
1 034 000 Ft, pave.hu

+36-1-877-7777
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Egyszerű, minimalista formák jellemzik ezeket 
az ékszereket. A fényes felületű nyakláncok, 
fülbevalók, gyűrűk fémjéhez nem is illik 
jobban semmi, mint a sötét drágakő és 
néhány ragyogó gyémánt. 

Letisztult 
formák

Ezüst fülbevaló 
holdkővel,

Anik, 47 300 Ft,
anikjewellery.com

+36-1-266-3264Ezüstgyűrű, 
George Radic, 

24 000 Ft,
lavallie-jewellery.com

Ezüstkollié  
füstkvarc medállal,

Kuti Krisztina, 42 000 Ft,
kutikrisztina.com
+36-20-341-9544

Ezüst karkötő,
Pesavento, 133 400 Ft,

pave.hu
+36-20-535-7947

Orsó nyaklánc,
Varga Design, 218 990 Ft,

vargadesign.hu
+36-1-318-4089

Vékonyodó testű,  
ezüst fülbevaló,

Pandora, 18 500 Ft,
pandora.net

+36-1-318-3042

Fehérarany gyűrű 
holdkővel, gyémántokkal,

Favero, 430 000 Ft,
schoeffelgyongy.hu

+36-1-202-2255
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