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Meer inspiratie? Volg ons!

@melanojewelry

/melanojewelry

Deel jouw creaties online met #melanothatsme



3  Prijzen onder voorbehoud van drukfouten.

Een nieuw seizoen, een nieuwe collectie, 

maar niet alleen dat. Ook een nieuw 

concept binnen Melano. Heel bijzonder 

voor iedereen die een memorabel moment 

graag lang bij zich wil dragen. 

Ben je benieuwd geworden? Hiernaast 

vind je alvast een voorproefje. Blader 

snel door naar het hart van dit boekje en 

laat je verrassen door de GLOBE!

Veel combineerplezier gewenst!

Liefs,
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vea - vivid
ring €25,-

steentje €25,-

vicky - vivid
ring €20,-

steentje vanaf €20,-

bobby, lilly & romy - friends 
ring €20,-

mabel cz - friends 
set oorbellen €30,-

crystal pearl,
stud & trio - twisted  
steentje vanaf €20,-

vivian - vivid
armband €35,-
steentje €25,-
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crystal pearl,
stud & trio - twisted  
steentje vanaf €20,-

vivian - vivid
armband €35,-
steentje €25,-
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Melano presenteert dit seizoen een gloednieuw, 

verwisselbaar concept: GLOBE.

Maak jouw eigen sieraad nog persoonlijker. Het 

extra sterke glazen stolpje (‘Globe’) is met een 

schroefdraad bevestigd op de ring en de hanger. 

Het kan met elk gewenst materiaal gevuld worden. 

De Globe collectie biedt jou de mogelijkheid om 

een souvenir dichtbij je te dragen. Of je nu de 

kleur van je eigen geboortesteentje bij je draagt, 

die van een dierbaar persoon of glitter van dat 

ene geweldige feestje. Het is allemaal mogelijk.

Verzamel verhalen, all over the Globe!

NEW
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Het buisje waar de 
steentjes in zitten 
past perfect op de 
globe. Draai het om 

en vul het!

tip 

steentjes beschikbaar in
12  CZ KLEUREN

1
2
3

draai de 
globe eraf

vul de globe met je 
favoriete steentjes

draai de globe 
terug op de ring

RUBY (JANUARI)

AMETHYST (FEBRUARI)

AQUAMARINE (MAART)

CRYSTAL (APRIL)

EMERALD (MEI)

LIGHT AMETHYST (JUNI)

LIGHT SIAM (JULI)

PERIDOT (AUGUSTUS)

SAPPHIRE (SEPTEMBER)

ROSE (OKTOBER)

TOPAZ (NOVEMBER)

MONTANA (DECEMBER)
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tracy - twisted
ring €20,-

steentje vanaf €20,-
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Jeanne: ‘‘Mijn kinderen dicht bij mij’’

‘ ‘Deze nieuwe collectie bestaat uit een ring en een 

hanger waar je onder een glazen stolpje je herinnering 

kan bewaren.

Mijn Globe ring bevat drie kleuren cz 

steentjes en iedere kleur staat voor 

de geboortemaand van mijn drie 

kinderen . Maar dit is slechts een van 

de vele mogelijkheden voor de ring.

Bedenk voor jezelf hoe je deze ring en/of hanger wilt gaan 

dragen, zoals ik met de geboortestenen of juist met een 

heel ander persoonlijk tintje. Denk aan een tandje van je 

(klein)kind of zand van een strand waar je zo’n heerlijke 

vakantie hebt gehad. Laat je creativiteit de vrije loop! ’ ’ 
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globe ring - globe
ring €40,-

steentjes (15 st.) €7,50,-

pendant  - globe
hanger €40,-

geboortesteentjes - globe
3mm groot (15st.) €7,50
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tracy - twisted 
ring €20,-

steentje vanaf €20,-

petite - twisted 
ring €20,-

steentje vanaf €20,-
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viona - vivid
ring €25,-

steentje vanaf €20,-

baguette - twisted 
steentje €30,-

nadie - friends
wave cz - twisted  

armband vanaf €40,-
steentje €25,-
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vicky cz & striped - vivid
ring vanaf €25,-

steentje vanaf €20,-

viona - vivid
ring €25,-

steentje vanaf €20,-

petite - twisted 
wave cz - friends 

ring €20,-
steentje €25,-

baguette - twisted 
steentje €30,-

nadie - friends
wave cz - twisted  

armband vanaf €40,-
steentje €25,-

vika - vivid
set oorbellen €35,-

steentje €25,-
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molly - friends | pendant - twisted
ketting vanaf €20,-

set twisted hangers excl. steentjes €10,-
steentje €20,-

hinged cz - vivid
armband €60,-
steentje €25,-

venna - vivid
ring €30,-

steentje €25,-

sadé cz  - friends 
petite & crystal - twisted

ring vanaf €20,-
 steentjes vanaf €20,-

crystal gem & spark - vivid
steentje vanaf €25,-
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venna - vivid
ring €30,-

steentje €25,-

crystal gem & spark - vivid
steentje vanaf €25,-
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www.melano-jewelry.com

@melanojewelry /melanojewelry

Special thanks to: Home decoration: CASA - www.casashops.com

Nail beauty: Pink Gellac - www.pinkgellac.com


