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CHIBI FUJI
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

30,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI ROBOCZE
Producent: Chibigami

OPIS PRZEDMIOTU
Biedroneczki są w kropeczki i to chwalą sobie,
U motylka plamek kilka służy ku ozdobie
Wzór w kropki to jeden z najbardziej klasycznych wzorów i nigdy nie wychodzi z mody. Kolczyki ze wzorem w kropki są
zatem ponadczasowe. Będą idealne dla kobiety, która lubi puścić oczko modzie, bo ubrania w groszki to jeden z
najsilniejszych trendów w 2020. I nie ma znaczenia, czy występują na ubraniach czy na dodatkach – same w
sobie sprawiają, że rzecz staje się ultramodna! A lubimy być modne ;)
Kolczyki z serii Chibi mają TO! Nie obciążają uszu dzięki niewielkim rozmiarom, są wykonane ze stali chirurgicznej 304L
więc nie spowodują problemów w trakcie noszenia. Ich lekkość i uniwersalność są ich największym atutem! i będą
pasowały do wielu stylizacji dzięki starannie dobranym odcieniom. Must-have w szaﬁe każdej kobiety.
Kolczyki na sztyftach z papierem washi w wersji mini. Te piękne, kolorowe papiery są wciąż ręcznie wykonywane, a ich
uroda oraz bogactwo wzorów niezwykłe. Jego niepowtarzalne wzornictwo, kolory oraz jakość stanowią atut oraz
sprawiają, że każdy może mieć przy sobie cząstkę Japonii.
Uroda papieru washi została zachowana pod warstwą żywicy UV. Dzięki starannemu procesowi obróbki. Oprawa
kolczyków została wykonana ze stali szlachetnej, materiału przyjaznemu alergikom. Stal chirurgiczna jest rodzajem stali
stosowanej w medycynie, np. do wyrobu niektórych narzędzi chirurgicznych. Z jej podtypu, 316l wykonuje się z niej min.
śruby podtrzymujące złamane kości.

Każda para kolczyków powstaje z papieru ze wzorem, więc poszczególne egzemplarze mogą się różnić zarówno od siebie
jak i od zdjęcia w związku z użyciem innego fragmentu arkusza.
Chibi to mniejsza wersja ich sióstr. Dedykowane są fankom absolutnego minimalizmu, osobom których praca wymaga
dyskretnej oraz wygodnej biżuterii oraz dla małych uszu najmłodszych wielbicielek ozdób.

Średnica oczka: 6mm
Wielkość kolczyka: ok. 8mm
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