مجوهرات

JEWELRY

TRAVEL EXCLUSIVE

حصريا للمسافر

New
جديد

SAR 365.00
USD 98.65

No.125
FIERRO LAGUNITA 18K GOLD PLATED JEWELRY SET

 قيراط18 فييرو طقم مجوهرات مطلي بالذهب

A reflection of your deepest imagination captured and crafted
to create a living expression, each piece is plated in 18K gold
and set with the finest crystals to keep your moments sparkling
forever. It’s complemented with an extra pair of matching
earrings exclusively for you. Packed in an elegant gift box. One
year warranty.
 كل قطعة،انعكاس ألعمق خيالك تم التقاطه وصنعه لخلق تعبير حي
 قيراط ومرصعة بأرقى الكريستاالت للحفاظ على18 مطلية بالذهب عيار
 إنه مكمل بزوج إضافي من األقراط المتطابقة.لحظاتك متألقة إلى األبد
. ضمان عام واحد. معبأة في علبة هدايا أنيقة.حصريا لك
ً

TRAVEL EXCLUSIVE

حصريا للمسافر

No.126
FIERRO 18K GOLD PLATED CIRCLE ALLAH PENDANT

 قيراط18 فييرو قالدة على شكل لفظ الجاللة (الله) مطلية بالذهب

New
جديد

Beautifully crafted 18k gold plated pendant is an expression of
your faith that you will be proud to wear every day. Packed in
an elegant gift box. One year warranty.

SAR 235.00
USD 63.51

TRAVEL EXCLUSIVE

حصريا للمسافر

ً
يدويا
دع إيمانك يتألق مع قالدة لفظ الجاللة (الله) الجميلة المصنوعة
ً
.قيراطا
18 والمطلية بالذهب عيار
. ضمان عام واحد.معبأة في علبة هدايا أنيقة

No.127
FIERRO SCARLETT ROSE GOLD
PLA CRYSTAL JEWELRY SET

فييرو طقم مجوهرات من الكريستال المطلي بالذهب الوردي

New
جديد

Let‘s spin beauty around with this unique fabulous pendant
with radiant sparkle of rose pink and clear CZ crystals,
complemented with 2 pairs of matching stud earrings for
everyday glamour and contemporary elegance. Packed in an
elegant gift box. One year warranty.

SAR 340.00
USD 91.89

دعنا ننتقل إلى الجمال مع هذه القالدة الرائعة الفريدة من نوعها مع بريق
،مشع من اللون الوردي الزهري وكريستال تشيكوسلوفاكيا الصافي
يكمله زوجان من األقراط المتوافقة من أجل التألق اليومي واألناقة
. ضمان عام واحد. معبأة في علبة هدايا أنيقة.المعاصرة
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No.128
CRISLU BRILLIANT CUT TENNIS BRACELET
SAR 250.00
USD 67.57

كريسلو سوار التنس من كريسلو

This elegant tennis bracelet will dress up denim or
add dazzle to evening wear. Each Crislu flawless and
exquisitely cut cubic zirconia is equivalent in weight and
clarity to a 1/4 carat diamond, handset and pure platinumfinished for a total diamond equivalent of 5.2 carats. Stud
earrings included with purchase. Lifetime warranty, 100%
hypoallergenic. Crislu. Wear it always!
سوار التنس هذا سيبدومذهال مع الدنيم
اوسيضيف لمعانا مذهال عندما ترتدينه في
 كل مكعب زركون فيه مصمم بطريقة.المساء
 قيراط من4/1 مثالية ورائعة يعادل في وزنه ونقاوته
 والبالتين النقي أي ما، سماعة هاتف،األلماس
 يتضمن. قيراط من األلماس2.5 يعادل ككل
 ضمان مدى.السوار زوجي أقراط عند الشراء
، ال يسبب الحساسية%100 الحياة كما أنه
. ارتديه دائما،كريسلو

No.129
PIERRE CARDIN TRIPLE BEADED BRACELETS

بيار كاردان ثالث أساور مرصعة

SAR 265.00
USD 71.62

Three beaded-styled bracelets finished in rhodium, gold and
rose gold plating. Presented in a compact presentation case
with a 1-year international warranty.
 تأتي. والذهب ووالذهب الوردي،ثالثة أساور بحبات الخرز مطلية بالروديوم
.األساور في علبة مدمجة مع ضمان دولي لمدة عام

081__skysalesonline.com

*All prices are VAT inclusive when applicable
*السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها

