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souhvězdí 
ze zirkonu 
na druhé

straně

Přírodní kámen růženín je kamenem lásky. Jemný růžový kámen 

podporuje empatii a pomáhá zvládnout každý nový začátek. Svým léčivým 

účinkem může také posilovat srdce a pomáhá nabírat novou energii. 

ERE-HEART-RQ-CR
2.520 Kč

ERN-HEART-RQ 
2.520 Kč

ERB-HEART-RQ
2.240 Kč

rituály lásky.

znamení &
přírodní kameny.
Významné symboly, které představují dvanáct znamení zvěrokruhu. Detailní plastické 

zpracování, názvy znamení najdete vyryté na okraji medailonku v anglickém a německém 

jazyce. Na zadní straně je pomocí zirkonů zobrazeno dané souhvězdí. 

Součástí náhrdelníku je další přívěsek s  přírodním kamenem odpovídající svému 

znamení.

Růženín je známý jako „kámen lásky“, 
který z našeho života odstraňuje 
negativní energie a nahrazuje je těmi 
pozitivními. A protože lásky není nikdy 
dost, rozhodně se růženín vyplatí nosit 
vždy u sebe. Zvláště pak pokud jste lev 
nebo rak.

RŮŽENÍN
LÁSKA & HARMONIE

Zejména v dnešní uspěchané době
je achát skvělým pomocníkem při zvládání 
stresu. Takový minerál by se jistě hodil 
nám všem, ale nejvíce prospívá vodnářům 
a rybám.

MODRÝ ACHÁT
ZDRAVÍ & ROVNOVÁHA

Láska & 
Zdraví

souhvězdí 
ze zirkonu 
na druhé

ERN-CANCER-RQZI
3.360 Kč 

ERN-LEO-RQZI
3.360 Kč

ERE-RQ-CR
2.520 Kč

ERE-BA-CR
2.520 Kč

ERN-AQUA-BAZI
3.360 Kč

ERN-PISCES-BAZI
3.360 Kč

ERB-HEAL-RQBA-S
1.540 Kč

Rak

Lev

Vodnář

Ryby



Vitalita
& Důvěra  

Pro ohnivé berany, ale 
i energické štíry - tak právě 
pro ně je červený jaspis jako 
stvořený. Kámen jim totiž 
pomáhá naplno rozvinout jejich
osobnost a dodává sebevědomí.

JA SPIS ČERVENÝ
VITALITA &
SÍLA

Víte, co znamená lazurit? V překladu 
jde o důvěru a moudrost. Pomáhá 
všem ve znamení vah najít harmonii 
a řešit konflikty. 
Vhodný je i pro všechny střelce, 
u kterých pozitivně působí na jejich 
intelekt.

L APIS L A ZULI 
DŮVĚRA & 
MOUDROST

ERE-RJ-CR 
2.520 Kč                                 

ERN-ARIES-RJZI
3.360 Kč

ERN-SCORP-RJZI
3.360 Kč

ERE-LP-CR
2.520 Kč

ERN-LIBRA-LPZI
3.360 Kč

ERN-SAGIT-LPZI
3.360 Kč

ERB-HEAL-RJLP-S
1.540 Kč

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Nechte barvy mluvit a vydejte 

se na cestu do nového světa. 

Užijte si přirozené spojení

mezi člověkem a přírodou. 

Kouzlo přírody vás jemně 

obklopí a rozvine svou náruč.

Malachit přináší jeho nositeli
hlavně sílu, štěstí a drží nad 
ním ochrannou ruku. Nejvíce 
pak sluší býkům a kozorohům,
kterým navíc zvyšuje 
i sebevědomí a pomáhá jim 
lépe se rozhodnout.

Tygří oko v sobě nese sílu 
a odvahu tygra, po kterém je 
pojmenovaný a navíc je nabitý 
i pořádnou dávkou pozitivní 
energie. A ke kterému znamení 
se váže tento kámen? Jsou to 
blíženci a panny.

MAL ACHIT
OCHRANA & 
ŠTĚSTÍ

T YGŘÍ OKO
ROVNOVÁHA & 
POROZUMĚNÍ

Ochrana & 
Rovnováha

ERE-ML-CR
2.520 Kč

ERN-TAURUS-MLZI
3.360 Kč   

ERN-CAPRI-MLZI
3.360 Kč

ERN-GEMINI-TEZI
3.360 Kč

ERN-VIRGO-TEZI 
3.360 Kč

ERE-TE-CR
2.520 Kč

ERB-HEAL-MLTE-S
1.540 Kč

Váhy

Býk

Kozoroh

Blíženec

Panna

Beran

Štíř

Střelec



ERP-ANGEL-S-ZIM
1.960 Kč

dostupné

Květen 2022

67
MULTICOLOR

ZIRCONIA

ERN-LILANGEL-ZIM 
1.960 Kč

ERC-LILCROSS-ZI
1.110 Kč

ERN-LILCROS-ZIG
1.960 Kč

ERN-LILCROSS-G
1.700 Kč

ERB-LILCROSS
1.540 Kč

ERN-LILANGEL-ZIM 
1.960 Kč

dostupné

Květen 2022

67
MULTLTL ICOLOR

ZIRCRCR OCOC NIA

víra
VÁŠ OCHRÁNCE Z NEBES

Křížek symbolizuje čistotu a je mu 

přisuzovaná moc ochrany. Váš osobní 

anděl strážný vám pomáhá a dává 

vám sílu – blízko nebe na celý život.

ERB-LILCROSS-G
1.700 Kč

ERB-LILCROSS-ZI
1.700 Kč

ERB-LILCROS-ZIG
1.960 Kč



Svit 
měsíčního kamene
Měsíční kámen je pojmenován podle svého charakteristického jasu. Stimuluje energii novoluní, 

podporuje pozitivní emoce a dodá vám sílu uskutečnit vaše sny.

ERE-PUREDROPMOG
2.520 Kč

ERN-PUREDROPMOG
3.180 Kč

ERB-CHARM-ANK-S
1.700 Kč

ERB-HEARTWINGPE 
1.540 Kč

ERB-TWIST-ZI 
1.960 Kč

ERE-PUREDROPMOG
2.520 Kč

ERN-PUREDROP-MO
2.820 Kč

ERE-PUREDROP-MO
2.240 Kč

ERN-TWIST-ZI
2.240 Kč

OKOUZLUJÍCÍ ŠPERKY

Ať už v kombinaci stříbrné, zlaté a růžové,

jednobarevné, decentní nebo

rozmanité – náramky s přívěsky jsou stejně 

individuální jako jejich nositelé.

S novými designy lze vytvářet krásné 

sběratelské kousky, které dokonale 

podtrhnou styl každé ženy.

OKOUZLUJÍCÍ ŠPERKY

Ať už v kombinaci 

jednobarevné, decentní nebo

náramky s přívěsky

individuální jako jejich nositelé.individuální jako jejich nositelé.

ERN-TWIST-ZI
2.240 Kč

OKOUZLUJÍCÍ ŠPERKY

Ať už v kombinaci 

jednobarevné, decentní nebo

rozmanité – náramky s přívěsky

individuální jako jejich nositelé.






