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Shamballa inspirerte armbånd fra Dråpe
Shamballa-armbånd er en av de hotteste smykketrendene i senere tid, og går
igjen på håndleddet til kjendiser verden over som Madonna, Gwyneth Paltrow
og Mette-Marit. Nå kan du, uten å betale en formue, kle deg i tilsvarende
armbånd fra Dråpe besatt med 9 glitrende stener på sort snor med to
låsekuler i enden. Armbåndene kan tilpasses hvert enkelt håndledd slik at det
passer perfekt til deg.
Vil du skinne om kapp med vårsolen, eller bare sette prikken over i’en på
antrekket?
Det kan du gjøre for kun 498,- pr stk.

Armbåndene finner du i alle Bjørklunds butikker og på
http://www.bjorklund.no/
Se hele kolleksjonen i vår Dråpe brosjyre.

Om Bjørklund
Bjørklund er Norges største klokke- og smykkekjede. Vårt mål er å tilby deg
som kunde et stort utvalg av smykker og klokker fra kjente merker. Vår
filosofi har hele tiden vært klar: Vi skal være en smykke- og klokkekjede for
folk flest.
Med over 90 butikker over hele landet er vi tilgjengelige for de fleste. Ikke
minst fordi våre butikker ligger der hvor folk flest ferdes, i kjøpesentrene.
Vareutvalget i Bjørklund-butikkene er et direkte svar på hva kundene våre har
fortalt at de vil ha. Utvalget av klokker omfatter kjente kvalitetsmerker og
moteklokker som: Mockberg, Triwa, Gant, Nixon, Casio, Citizen, Seiko, Club,
Gul, Inex, Mango, Daniel Wellington, ICE Watches og Swiss Military Hanowa.
Smykkene i våre butikker er delvis av eget design og delvis fra anerkjente
smykkedesignere over hele verden. Derfor er vi alene om store deler av
smykkene du finner i våre butikker.
Noen av merkene du finner i våre butikker er: By Olea of Norway, ByBiehl,
Ideal of Sweden, Dima, Magi, Felix og Duette.
Velkommen til en av våre butikker eller til www.bjorklund.no. Vi hjelper deg å
lykkes med gavene!
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