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SWAROVSKI
Една красива приказка

 Тези думи по естествен начин свързват историята на Даниел Сваровски с индустрията за красота, 
носеща марката SWAROVSKI. Роден през 1862г. в тогавашната Австро-унгарска империя, завършил престижен 
университет в Париж, носещ в себе си таланта на истински гений, Даниел Сваровски успява да превърне жи-
вота си в една красива приказка, която се разказва и до днес. След едно посещение на Световно електротех-
ническо изложение във Виена, той създава първата в света машина за електрическо шлифоване на кристали. 
 Това изобретение открива за всички следващи поколения един нов свят – свят на блясък, вдъхнове-
ние, страст, романтика и неподправена красота – светът на SWAROVSKI.
 С времето Даниел Сваровски довел своята технология за шлифоване до съвършенство – само той 
познавал тайната на получаване на свръхестествена прозрачност на кристала. Резултатът наистина бил 
впечатляващ – блестящи, изящни и приличащи на истински диаманти кристали, по които Коко Шанел и Диор 
полудели, а ювелирните къщи от Париж до Санкт - Петербург били във възторг от шедьоврите на безспорния 
талант. Години по-късно внукът на Даниел – Манфред намерил начин да оцветява кристалите и с това осигу-
рил водещо място на компанията в световната бижутерийна индустрия. 
 Красивата история продължава и до днес, когато SWAROVSKI се е превърнал в истински символ на 
блясък и изящна красота в повече от 180 страни по света, с общество от над 500 000 колекционери на прес-
тижната марка. Днес SWAROVSKI продължава своето развитие, елитните дизайнери, които работят в компани-
ята създават нови шедьоври, които са достойно продължение на таланта на Даниел Сваровски.
 Ние Ви предлагаме да се докоснете до света на истинския блясък и неподправената красота, предла-
гаме ви да превърнете и своя свят в красива приказка с неповторимите украшения UB, произведени с ориги-
нални елементи SWAROVSKI.

Естественият стремеж на човек към красивото,
дава възможност да се разкрие  талантът на гения.
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Обици сърце
Кристал АВ ефект (10мм)
код: SW106

Обици сърце
Кристал АВ ефект (14мм)
код: SW136

Сърце
Перидот (18мм)
код: SW109

Сърце
Лайт сапфир  (14мм)
код: SW199

Сърце 
Сиам (18мм)
код: SW108

Сърце
Сапфир (18мм)
код: SW116

Сърце
Кристал АВ ефект (14мм)
код: SW105

Сърце
Златна сянка (18мм)
код: SW112

Сърце
Кристал АВ ефект (18мм)
код: SW113

Сърце 
Кристал АВ ефект (10мм)
код: SW101

Сърце
Лайт топаз (18мм)
код: SW111
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Сърце 
Кристал (18мм)
код: SW173

Обици сърце
Кристал АВ ефект (28мм)
код: SW121

Сърце
Лайт сапфир (28мм)
код: SW198

Сърце
Розалин (28мм)
код: SW175

Сърце
Сапфир АВ ефект (18мм)
код: SW135

Сърце
Лайт розе (14мм)
код: SW171

Сърце
Перла (18мм)
код: SW172

Сърце 
Лайт розе (18мм)
код: SW188

Сърце
Кристал АВ ефект (40мм)
код: SW129

Сърце
Кристал (28мм)
код: SW174
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Обици  Морска звезда
Кристал АВ ефект (16 мм)
код: SW110

Обици Морска звезда
Аквамарин (16 мм)
код: SW107

Морска звезда
Аквамарин (16 мм)
код: SW104

Морска звезда
Кристал АВ ефект (20 мм)
код: SW117

Морска звезда
Златна сянка (20 мм)
код: SW114

Морска звезда
Кристал АВ ефект (16 мм)
код: SW102

Морска звезда
Аквамарин (20 мм)
код: SW115

Морска звезда
Кристал АВ ефект (40 мм)
код: SW190

Морска звезда
Кристал АВ ефект (28 мм)
код: SW133
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Кръст
Черен кант (38 мм)
код: SW143Кръст

Черен кант (20 мм)
код: SW142

Обици Кръст
Черен кант (12 мм)
код: SW141

Кръст
Кристал АВ ефект (40 мм)
код: SW125

Кръст
Лунна светлина (40 мм)
код: SW215

Кръст
Кристал АВ ефект (20 мм)
код: SW118

Кръст
Сребрист метал (20 мм)
код: SW119

Кръст
Златна сянка (20 мм)
код: SW122

Кръст
Лунна светлина (20 мм)
код: SW179

Кръст
Черен диамант (20 мм)
код: SW180
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Square ring
Volcano (20 мм)
код: SW127

Cosmic ring
Volcano (20 мм)
код: SW138

Square ring
Silver Shadow Cal V (30 мм)
код: SW132

Square ring
Кристал АВ ефект (30 мм)
код: SW192

Cosmic ring
Cal V Si (30 мм)
код: SW126

Cosmic ring
Кристал (30 мм)
код: SW191
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Капка
Златна сянка (28 мм)
код: SW147

Капка
Кристал АВ ефект (22 мм)
код: SW144

Капка
Сребърна сянка (28 мм)
код: SW146

Tear drop
Кристал АВ ефект (24x12 мм)
код: SW131 Капка

Кристал (28 мм)
код: SW145

Tear drop
Кристал АВ ефект (34x20 мм)
код: SW128

Tear drop
Vitral (24x12 мм)
код: SW130

Де Арт
Кристал АВ ефект (24 мм)
код: SW123

Polygon drop
Кристал АВ ефект (21 мм)
код: SW120
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Галактика
Лайт розе (27 мм)
код: SW186

Галактика
Черен (27 мм)
код: SW148

Галактика
Лунна светлина (27 мм)
код: SW197

Галактика
Аквамарин (27 мм)
код: SW149

Галактика
Лимон (27 мм)
код: SW200

Галактика
Златна сянка (27 мм)
код: SW150

Avant Garde
Златна сянка (20 мм)
код: SW151

Avant Garde
Сребърна сянка (30 мм)
код: SW167

Avant Garde
Кристал АВ ефект (20 мм)
код: SW152

Avant Garde
Сребърна сянка (20 мм)
код: SW153
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Корал
Лайт аметист (25 мм)
код: SW181

Лист
Топаз (32 мм)
код: SW212

Корал
Лунна светлина (25 мм)
код: SW182

Акуилин
Черен диамант (28 мм)
код: SW184

Акуилин
Лунна светлина (18 мм)
код: SW194

Лист
Топаз (26 мм)
код: SW211

Корал
Лунна светлина (34 мм)
код: SW183

Акуилин
Лайт топаз (28 мм)
код: SW185

Акуилин
Лайт топаз (18 мм)
код: SW196
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Мида
Кристал АВ ефект  (28 мм)
код: SW124

Мида
Лунна светлина (40 мм)
код: SW195

Ромб
Черен диамант (18 мм)
код: SW193

Ромб
Черен диамант (25 мм)
код: SW189

Мида
Кристал АВ ефект  (40 мм)
код: SW134

Twist
Златна сянка (28 мм)
код: SW166

Обици Twist
Сребърна сянка (14 мм)
код: SW154
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Цвете
Кристал (18 мм)
код: SW177

Обици Цвете
Лайт розе (14 мм)
код: SW155

Обици Цвете
Кристал АВ ефект (14 мм)
код: SW160

Цвете
Кристал АВ ефект (14 мм)
код: SW103

Пеперуда
Аметист (18 мм)
код: SW137

Пеперуда
Виолет (18 мм)
код: SW213

Пеперуда
Лайт розе (18 мм)
код: SW214

Цвете
Кристал АВ ефект (18 мм)
код: SW178
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Обици Перла
Лайт какао (4 мм)
код: SW165

Полигон Капка
Кристал АВ ефект (28x14 мм)
код: SW187

Обици Полигон капка
Кристал АВ ефект (14 мм)
код: SW156

Колие Куб фасет
Кристал АВ ефект (12 мм)
код: SW204

Колие Топка фасет
Кристал АВ ефект (21 мм)
код: SW206

Обици Куб фасет
Кристал АВ ефект (6 мм)
код: SW203

Обици Топка фасет
Кристал АВ ефект (8 мм)
код: SW205

Обици Перла
Лайт розе (4 мм)
код: SW164
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Обици Куб
Кристал АВ ефект (8 мм)
код: SW158

Колие Куб
Кристал АВ ефект (10 мм)
код: SW163

Обици
Кристал АВ ефект (8 мм)
код: SW159

Колие Сфера
Кристал АВ ефект (10 мм)
код: SW162

Обици Сфера
Кристал АВ ефект (8 мм)
код: SW161

Обици Сфера фасет
Дорадо (8 мм)
код: SW157
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Колие Октагон
Лайт розе (14+12 мм)
код: SW208

Обици Октагон
Лайт розе (2x12 мм)
код: SW207

Обици Октагон
Кристал АВ ефект (2x12 мм)
код: SW201

Обици Октагон
Сребърна сянка (2x12 мм)
код: SW209

Колие Октагон
Кристал АВ ефект (14+12 мм)
код: SW202

Колие Октагон
Сребърна сянка (14+12 мм)
код: SW210



Кутия за бижута
малък размер
код: B803

Кутия за бижута
среден размер
код: B801

Кутия за бижута
голям размер
код: B802

Към всяко закупено 
бижу  SWAROVSKI
получавате безплатно- 
кадифена торбичка
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Добре дошли в света на Victoria Bells
свят на неподправена красота и истинско здраве

Стремежът на човек към здраве и красота води към създаването на нови продукти, в които тези две 
идеи се допълват и съществуват заедно, може би като доказателство, че красотата има смисъл само тога-
ва, когато човек е здрав. 
Victoria Bells обединява в себе си естествения стремеж на човек за по-добро здраве и исконния стремеж 
за красота.
Отчитайки най-добрите традиции и последните разработки в областта на възстановяването и съхраня-
ването на човешкото здраве, ние предлагаме изящна колекция, която съдържа в себе си източници на 
магнитно поле, отрицателни йони, инфрачервени лъчи и германий. Повечето модели са произведени от 
медицинска стомана или титан, а някои от тях са произведени от мед, което допълнително усилва оздра-
вителния им ефект. Комбинирането на различни въздействия прави нашите модели значително по-ефек-
тивни от всички аналози,  известни на пазара. 
Съчетаването на интересни дизайнерски решения, висококачествени материали и изработка, различни 
източници на здравословно въздействие превръща колекцията ни в символ на стил, красота и здраве. 
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l  трайно подобряване на кръвообръщението;
l  подобряване преноса на кислород до всички 
клетки, тъкани и органи;
l  нормализиране на артериалното налягане(даже 
и при хронична хипертония);
l  препятстване образуването и ефективно разби-
ване на групировки от еритроцити и тромбоцити;
l  повишаване проницаемостта на клетъчните 
мембрани;

l  повишаване еластичността и тонуса на кръво-
носните съдове;
l  подобряване дейността на ендокринната систе-
ма и хормоналния баланс;
l  оптимизиране клетъчното хранене и калиево-
натриевия обмен;
l  преразпределение съдържанието на желязо и 
повишаване кръвотворните способности на орга-
низма;
l  повишаване биологическата активност на маг-
незия;
l  пречистване на кръвоносните съдове от шлаки, 
холестерол и калциеви отлагания;
l  активиране енергийния обмен в акупунктурни-
те точки на организма;
l  болкоуспокояващ ефект

За магнитите в нашите бижута
В нашата колекиця се използват високоефективни неодимови магнити, със сила на магнитното 
поле от 800 до 1800 Гауса.

Защо и как магнитите помагат?
1. Достъпна и ефективна възможност за компенсация на постоянно отслабващото земно магнит-
но поле.
2. Мощно биохимично и биофизично действие върху организма.

Магнити
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Възможности за 
приложения на
магнитотерапията

атеросклероза

мигрена стрес

шум в ушите

хипертония

артрит

нарушено кръвообращение

менструални болки

болки в гърба

депресия

артрози

ревматизъм

проблеми
с щитовидната
жлеза

проблеми
със зрението

загуба на сила

преумора

безсъние

инсулти

счупвания

травми

главоболие
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Отрицателни йони 
В някои модели се съдържат специални източници 
на отрицателни йони, които насищат организма и 
способстват за ефективна профилактика и лечение на 
бронхити, бронхиални астми и други заболявания на 
дихателната система, 
неврози, безсъние, 
мигрени, остри ре-
спираторни заболя-
вания, хипертонии и 
хипотонии, инсулти, 
инфаркти, язви, гас-
трити, колити, ревма-
тизъм, болки в ставите, функционални разтройства, 
възпалителни процеси и др.

Наред с това отрицателните йони:
l намаляват вероятността от тромбообразуване;
l прекратяват разпространението на вирусни 
инфекции;
l премахват умората;
l елиминират стрес и последиците от него;
l активират имунната система;
l повишават работоспособността;
l повишават качеството на въздуха;
l забавят процесите на стареене

Инфрачервени лъчи
В някои от нашите моде-
ли гривни същестувват 
керамични вложки, които 
при телесна температура 
излъчват инфрачервена 
светлина в далечния спек-
тър (4-14 микрометра). 

Когато инфрачервените вълни проникнат в кожата, 
те влизат в контакт с водните молекули. В резултат на 
възникващия резонанс се засилват микровибрациите на 
молекулно ниво, което предизвиква топлинен ефект и 
локално микро-повишаване на температурата на тъка-
ните. Това на свой ред води до повишаване еластичност-
та на кръвоносните съдове. Благодарение на по-висо-
ката микро- и макроциркулация на кръвта се осигурява 
по-добра работа на тъканите и органите в тялото. В 
резултат на това натрупаните токсини се извеждат по-
лесно от организма и се възстановява по-високото ниво 
на работоспособност на клетките. 
Появата на пазара на Технологията на далечния инфра-
червен спектър преди десет години в Япония, стана 
възможна, благодарение на използването на биоке-
рамиката – новаторска разработка на Американската 
национална космическа агенция (NASA). Сега тя се 
използва широко в САЩ, Япония, Корея и Китай.

Инфрачервени
лъчи

Отрицателни
йони
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Германият
Използването на германий като микрокристал в някои от на-
шите модели води до:
 l Стимулиране насищането на тъканите с кислород  (което спо-
собства за подобряване на мозъчната дейност);
 l Подпомагане очистването на организма от шлаки и токсини;
 l Ускоряване зарастването на рани;
 l Подобряване функционалното състояние на централната нервна система;
 l Повишаване на работоспособността и ускоряване на възстановяването след тежки физически нато-
варвания;
 l Укрепване на имунната система на организма.

Биохимичното действие на Германия в кръвта е 
аналогично на това на хемоголобина, а именно: 
 l нормализират се еластичността и тонуса на съдове-
те и в тях нараства скоростта на кръвния поток;
 l активира се цялостното оздравяване на кръвонос-
ната система и подобряване на съсирването на кръвта;
 l активизира се съдоразширяващото, противооточ-
ното и имуностимулиращо действие.

Германий

22



TB 429 /21.5см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/

SB 444 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/

SB 435 /20см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/ SB 440 /21.5см/  

/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/

SB 445 /19см/ 
/магнити, инфрачервени лъчи, германий/

SB 437 /21.5см/   
/магнити, отрицателни йони, германий/
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SB 432 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 427    
/магнити, германий/

TB 430 /21.5см/   
/инфрачервени лъчи, отрицателни йони, германий/

SB 426     
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 428 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 431 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
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SB 438 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 436 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 433 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 439 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 434 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 441 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
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SB 446 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

CB 448 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

CB 449 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 442 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 443 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/

SB 450 /19см/  
/магнити, инфрачервени лъчи, отрицателни йони/
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NB 451 Silicone bracelet   
/отрицателни йони/

NB 454 Silicone bracelet   
/отрицателни йони/

NB 452 Silicone bracelet   
/отрицателни йони/

CB 447 /19см/     
/магнити/

NB 453 Silicone bracelet   
/отрицателни йони/
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Защо да изберете „Victoria Bells“
  Във всички наши бижута се използват висококачествени неодимови магнити, произведени от 

японската компания „Sumimoto Special Metals“. Голямото предимство на неодимовите магнити е, 
че те съчетават малки размери с достатъчна сила на магнитното поле. Така например неодимов 
магнит с индукция 200 Гауса има маса 1 грам, а железен магнит със същата магнитна индукция има 
маса 10 грама. Всеки магнит е прикрепен надеждно към съответното украшение и е покрит със 
специални естествени покрития, които го защитават от влага, пот и други външни въздействия.

висококачествени
неодимови магнити
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  В различните модели освен неодимови магнити, се 
използват специални източници на негативни йони, 
инфрачервена топлина или германий. Този комплекс 
от въздействия гарантира неповторим оздравителен 
ефект и определя значителното превъзходство на на-
шите продукти над съществуващите аналози на паза-
ра.

 Част от продуктите Victoria Bells са произведени от 
медицинска стомана 316L. Тя се отличава с висока 
надеждност и качество и затова намира приложение 
в редица високотехнологични производства и меди-
цината. Основното и преимущество е съчетаване на 
изящен вид, устойчивост и отсъствие на алергични 
реакции.
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  Някои модели са произведени от титан. Титанът е скъп метал, открит през 1965г. Той е изключител-
но устойчив, лек и не предизвиква никакви алергични реакции у хората. Той има различни цветови 
отенъци и дава възможност за изключително съчетание на красота, изящност и висок стандарт.

  Украшенията или отделни елементи 
със златно покритие в нашата колек-
ция имат изключително предимство 
и то е в технологията на позлата. Ние 
използваме авангардна IPG техно-
логия. Това прави изделията още 
по-красиви, изящни и най-важното, 
устойчиви на външни въздействия 
и се гарантира дълготрайност на 
златното покритие.

  В някои от нашите бижута се из-
ползват кристали Swarovski, при-
крепени по специална технология 
към основното украшение, така че 
да се гарантира висока надеждност 
и качество на продукта.
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Легенда
  SB - Гривна от стомана
  ТB - Гривна от титан
  СB - Гривна от мед
  NB - Силиконова гривна

Victoria Bells
  стил
  качество
  ефективност
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