
WYPRZEDAŻ 
 

Biżuteria po sesjach zdjęciowych. 

Przedmioty są używane, w idealnym stanie. 

Prosimy o przemyślane zakupy, ponieważ nie 

przyjmujemy zwrotów (przedmiotów używanych nie 

dotyczy prawo zwrotu). 

Wysyłka kurierem DPD. 

Biżuteria zapakowana w ozdobne biżuteryjne 

pudełeczka. 

Informacje o dostępności udzielane są mailowo. 

Wystarczy przesłać nazwę przedmiotu i nr podany pod 

każdym zdjęciem. 

bridelle@bridelle.pl  



 

 

  

 

KOLCZYKI 03 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 04 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 06 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

KOLCZYKI 08 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 14 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 15 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

 

  

 

KOLCZYKI 17 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 18 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 19 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 20 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 22 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

 

  

 

KOLCZYKI 24 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 25 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 26 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 27 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 28 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

 

  

 

KOLCZYKI 31 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 54 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

KOLCZYKI 58 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 60 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 61 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOLCZYKI 62 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



KOMPLET 02
 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

KOMPLET 03 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

BRANSOLETKA 01 (kolczyki dostępne oddzielnie) 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

BRANSOLETKA 02 (kolczyki dostępne oddzielnie) 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 



 

 

  

 

BRANSOLETKA 04 (kolczyki dostępne oddzielnie) 

Wykonane ze stopu metali. Bez dodatku niklu i ołowiu. 

Nie uczulają. 

Cyrkonie  najwyższej klasy czystości. Perły słodkowodne. 

Zapakowane w ozdobne biżuteryjne pudełeczko. 
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