
1Categoriasemijoias
edição nº 2

s e m i j o i a s .



2 Categoriasemijoias

Argolas

argoLa Leve e trabaLhada

argoLa fina Lisa dourada

argoLa trabaLhada ouro branCo

ARGOLA PEQUENA

ARGOLA PEQUENA

ARGOLA PEQUENA

ARGOLA MÉDIA

ARGOLA MÉDIA

ARGOLA MÉDIA

ARGOLA GRANDE

ARGOLA GRANDE

ARGOLA GRANDE

br131

br320

br310 r$22,50

r$22,50

r$22,50

r$24,50

r$24,50

r$24,50

r$27,50

r$27,50

r$27,50

br206

br110

br111

br212

br230

br212

Neste catálogo você irá eNcoNtrar
alto padrão de qualidade: semijoias produzidas 

artesanalmente no Brasil, com matéria-prima selecionada;

Hipoalergênico: todas as peças livres de níquel;

características do banho: ouro 18k.

Garantiademeses6



3Categoriasemijoias

Ponto de Luz, Corações e Coruja

Pérola, Ponto de Luz e borboleta

Ponto de Luz, bolinha Lisa e Coroa

Laço, Ponto de Luz e bolinha Lisa

bolinha Lisa, Ponto de Luz e estrelas

bolinha lisa, Pérola e Ponto de Luz

Tr1001

Tr1004

Tr1006

Tr1014

Tr1007

Tr1016

Brincos Pequenos

Kit três pares 
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Brincos Pequenos

Pedras lapidadas em 
formato retangular, 

r$24,50

Preto

transParente

bege

br354899

br354845

br354897



5Categoriasemijoias

Brincos Pequenos

Pedras lapidadas em 
formato gota,

r$24,50

Preto

transParente

bege

br354895

br354896

br354893
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Brincos Pequenos

gatinhos Corujinha

girafas

borboLetas

joaninhas CoeLhos

br46013

br46010 br46018

br527

br530br46020

r$19,99 (cada)



8 Categoriasemijoias

Brincos Pequenos

Pedras Lapidadas,
r$24,50

vermeLho

azuL marinho

Preto

verde

br354871

br354872

br354870

br354873

branCo

br354874



9Categoriasemijoias

vermeLho

azuL marinho

branCo

br354822

br354823

br354824

Preto

br354830

verde

br354831

Brincos Pequenos

Pedras Lapidadas,
r$24,50
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branCo

azuL marinho

verde

Preto

br2416

br2417

br2419

br2420

vermeLho

br2418

Brincos Pequenos

Pedra Lapidada
Coração, r$32,50
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boLinha Lisa

PéroLa boLinha trabaLhada

br10

br3410
                   

br09

Brincos Pequenos
r$24,50 (cada)
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Brincos Médios

PéroLa gota vazada

Coração vazado

strass e boLinha trabaLhada

LeQue vazado e PéroLa 

gota PeroLada Com strass

br14743

br14716

br14713

br14714

br14728

br14726

PéroLa e fLor 

r$24,50 (cada)
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Brincos Grandes

3 opções de cores
ouro Branco, ouro 

Negro e Dourado, r$ 49,90 (cada)

arabesCos

br2009

gota trabaLhada gota trabaLhada gota trabaLhada

br2019

foLha  vazada foLha  vazada foLha  vazada

br2077 br2007 br2060

br2025 br2027

arabesCos
br2010

arabesCos

br2029



br2059

                     
br2042

br2038

br2030

br2032

br2014

foLha Com arabesCos foLha Com arabesCos foLha Com arabesCos

br2035

foLha vazada em Linhas foLha vazada em Linhas foLha vazada em Linhas

br2013

gota trançada gota trançada gota trançada

br2078

Brincos Grandes

3 opções de cores
ouro Branco, ouro 

Negro e Dourado, r$ 49,90 (cada)
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br2054

gota

br2020

gota

br2016br2008 br2038

Quadrado aramado Quadrado aramado Quadrado aramado

br2018

retânguLo em arabesCos retânguLo em arabesCos retânguLo em arabesCos

br2076 br2024 br2037

gota 

Brincos Grandes

3 opções de cores
ouro Branco, ouro 

Negro e Dourado, r$ 49,90 (cada)
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mandaLa

br4471

Brincos Grandes

argoLas trabaLhadas 
Com strass

br4442

r$29,99 (cada)
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esPiraL PéroLa

br4425

triânguLo 
vazado strass

br4490

Brincos Grandes
r$29,99 (cada)
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Conjuntos

Laços em strass borboLetas strass

PéroLas

cj124cj151

cj125

gotas boLinhas 
trabaLhadas

cj150

r$37,50 (cada)



23Categoriasemijoias



24 Categoriasemijoias

fLores strass

cj153

gota strass PéroLa aramada

cj133cj136

CoraçÕes strass

cj152

Conjuntos

r$37,50 (cada)
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Corrente, r$ 12,50
 e Pingentes, 
r$ 12,50 (cada)

Pingente menina

Pingente menino

PG328

PG327

Corrente dourada

coT1002
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Colares

CoLar 
infinito
strass

CoLar 
mão de

oLho grego

cj353

cj330

r$24,50 (cada)
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Colares

CoLar 
metade
friends

cj120

Compre 
com seu 
amigo

CoLar 
Ponto de 
Luz stras

cj339

r$24,50 (cada)
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CoLar 
Ponto de 
Luz strass

CoLar 
torre eifeL

strass

cj219

cj223

CoLar
Like strass

cj350

Colares
r$29,99 (cada)
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Tornozeleiras

tornozeLeira
Coração Com PéroLas

tornozeLeira
infinito

tornozeLeira
strass

Tn33308

Tn33316

Tn33304

r$34,50 (cada)
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Pulseiras

PuLseira
arabesCos 

strass

PuLseira
Losango 

strass

PuLseira
Laços e Pedra  

bLaCk

PuLseira
Com strass
e PéroLas

PuLseira
terço e PéroLas

PuLseira
PéroLa Com

argoLas

PU208

PU209 PU510

PU220

PU322

PU501

r$29,99 (cada)
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consultora Bee
Nome

TeLefoNe

emaiL


