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Kochasz biżuterię i pragniesz mieć spersonalizowane bransoletki, kolczyki, pierścionki i naszyjniki? Chcesz
dowiedzieć się od czego zacząć i czego potrzebujesz do wyrobu przepięknej, własnoręcznie zrobionej
biżuterii? Jesteśmy dla Ciebie. Manzuko.com to sklep internetowy z akcesoriami do robienia biżuterii. Na
naszych stronach znajdziesz niezbędne półfabrykaty do wyrobu biżuterii. 
W naszej ofercie wyszukasz wszystko, to co potrzebne do stworzenia unikatowej biżuterii, która wydobędzie z
Ciebie kreatywność i z pewnością podkreśli Twoją osobowość. Do tego posłużą koraliki ceramiczne, koraliki
szklane a może koraliki drewniane. Wybór techniki wykonania bransoletki pozostawiamy Tobie, podobnie jak
wybór kolorów, kształtów, faktur, rozmiarów koralików oferowanych przez nasz sklep internetowy. Z
pewnością każdy znajdzie tam coś dla siebie. Poza koralikami do wykonania bransoletki mogą pomocne być
chwosty, charmsy, kryształki. Dużym zainteresowaniem cieszą się w ostatnim czasie muszelki. To one
wzbogacą Twoją bransoletkę czy naszyjnik nadając im egzotycznego charakteru. Całość możesz osadzić na
gumce do bransoletki lub innej bazie. 
By wykonać pozostałe elementy biżuterii, jak chociażby naszyjniki, kolczyki czy pierścionki potrzebować
będziesz stal nierdzewną, z której wykonane są zapięcia, łączniki czy kółka montażowe. Z pewnością
wzbogacą Twoją biżuterię odpowiednio dobrane kamienie szlachetne lub półszlachetne jak klasyczny onyks
czy wakacyjny turkus. Taka biżuteria kojarzona jest z wykwintną elegancją i smakiem. Dopełnieniem
wykonanych przez Ciebie kolczyków z kamieni szlachetnych będą odpowiednio dobrane bigle. Oferujemy
bigle angielskie w kolorze platynowym, złoty, srebrnym. Dobór koloru i ich długości zależy od Ciebie!
Nasz sklep internetowy obfituje w bogactwo koralików, elementów do wyrobu biżuterii, półproduktów
wysokiej jakości. W wyborze odpowiednich półfabrykatów pomoże ci kompetentna i miła obsługa. Abyś
mógł jak najszybciej cieszyć się swoją biżuterią dołożymy wszelkich starań by wysyłka była ekspresowa.
Zamówienia powyżej 99 zł objęte są darmową przesyłką. W naszym sklepie internetowym dbamy również o
klientów organizując często promocje. Obserwujemy również zmieniające się trendy w świecie mody i
biżuterii, tak byś mógł cieszyć się nowościami jako pierwszy. Dołącz do społeczności facebookowej Manzuko
i odwiedź nasz sklep. Czekamy na Ciebie! Zrealizuj swoje pragnienie o własnoręcznie zrobionej biżuterii.

Kategorie
Handel i sklepy - Biżuteria
Firmy i usługi - Biżuteria
Hobby i rozrywka - Hobby
Uroda i zdrowie - Kobiety
Uroda i zdrowie - Biżuteria
Miasta i regiony - Pomorskie - Człuchów
Według domeny - Com

Słowa kluczowe
Półfabrykaty do wyrobu biżuterii, Koraliki, Zawieszki do bransoletek, Kryształki, Bigle, Chwosty, Kaboszony
, Kulki, Zapięcia do bransoletek, Zakładki do książek, Kamienie, Minerały, Drut jubilerski, Narzędzia do
biżuterii, Elementy do kolczyków

Wyróżnione strony
Zawieszki do bransoletek/ kryształki - Manzuko

Informacje
Numer ID strony: 20195/18157, Status strony: aktywna od 21/06/2019 11:47, Typ strony: wyróżniona od
19/06/2019 19:51, Data dodania: 19/06/2019 19:50, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 1, odsłon: 1851

Page 1 / 1

http://www.szukacz.info/20195
https://manzuko.com
http://www.szukacz.info/handel_i_sklepy
http://www.szukacz.info/handel_i_sklepy/bizuteria
http://www.szukacz.info/firmy_i_uslugi
http://www.szukacz.info/firmy_i_uslugi/bizuteria
http://www.szukacz.info/hobby_i_rozrywka
http://www.szukacz.info/hobby_i_rozrywka/hobby
http://www.szukacz.info/uroda_i_zdrowie
http://www.szukacz.info/uroda_i_zdrowie/kobiety
http://www.szukacz.info/uroda_i_zdrowie
http://www.szukacz.info/uroda_i_zdrowie/bizuteria
http://www.szukacz.info/miasta_i_regiony
http://www.szukacz.info/miasta_i_regiony/pomorskie
http://www.szukacz.info/miasta_i_regiony/pomorskie/czluchow
http://www.szukacz.info/wedlug_domeny
http://www.szukacz.info/wedlug_domeny/com
http://www.szukacz.info/polfabrykaty_do_wyrobu_bizuterii
http://www.szukacz.info/koraliki
http://www.szukacz.info/zawieszki_do_bransoletek
http://www.szukacz.info/krysztalki
http://www.szukacz.info/bigle
http://www.szukacz.info/chwosty
http://www.szukacz.info/kaboszony
http://www.szukacz.info/kulki
http://www.szukacz.info/zapiecia_do_bransoletek
http://www.szukacz.info/zakladki_do_ksiazek
http://www.szukacz.info/kamienie
http://www.szukacz.info/mineraly
http://www.szukacz.info/drut_jubilerski
http://www.szukacz.info/narzedzia_do_bizuterii
http://www.szukacz.info/narzedzia_do_bizuterii
http://www.szukacz.info/elementy_do_kolczykow
https://manzuko.com/428-zawieszki-krysztalki-w-okuciu-gems
http://www.google.pl/search?q=site:https://manzuko.com
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://manzuko.com
http://www.bing.com/search?q=site:https://manzuko.com

