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Szukasz biżuterii wyjątkowej i niepowtarzalnej? Biżuterii na co dzień czy na szczególne okazje? Prostej czy
wyrafinowanej? W naszej ofercie znajduje się biżuteria wykonana ze srebra 925, kauczuku, skóry, a także z
połączenia srebra i złota, zdobiona kamieniami szlachetnymi, półszlachetnymi oraz kryształami. Produkty
zostały pogrupowane w kategoriach: Zawieszki, Kolczyki, Naszyjniki, Łańcuszki, Bransoletki, Pierścionki,
Komplety oraz Charms story. W kategorii Charms story prezentujemy cieszące się olbrzymią popularnością
charmsy do bransoletek oraz naszyjników, które pozwalają na skomponowanie swojej własnej, unikalnej
biżuterii.Warto odwiedzić takie zakładki jak Nowości, Bestsellers, Polecane na prezent oraz Promocje - tu
zawsze znajdzie się coś ciekawego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy
biżuterię w krótkich seriach. Zapewniamy bardzo dużą zmienność asortymentu, dzięki czemu nasi Klienci
otrzymują produkty niepowtarzalne, często pojedyncze egzemplarze. Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę
do szczegółów wykończenia - nasza biżuteria odznacza się wysoką jakością. Ponadto do zakupów w sklepie
zachęcamy wszystkich Państwa, którym los potrzebujących nie jest obojętny - firma ARAGAT przeznacza
5% osiągniętego dochodu na cele charytatywne, angażując się w pomoc ludziom oraz zwierzętom. Każda
kobieta znajdzie tu coś dla siebie, zarówno wielbicielka klasyki jak i osoba śledząca najnowsze trendy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oferujemy biżuterię w krótkich seriach. Zapewniamy
bardzo dużą zmienność asortymentu, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują produkty niepowtarzalne, często
pojedyncze egzemplarze. Jednocześnie przywiązujemy dużą wagę do szczegółów wykończenia - nasza
biżuteria odznacza się wysoką jakością.
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