
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ MOMENTS

· Προσθέστε στην περίμετρο του καρπού σας 2 cm, για να βρείτε το τέλειο μέγεθος βραχιολιού.
Το πιο δημοφιλές μέγεθος βραχιολιού είναι 19 εκατοστά.

· Εάν είστε ανάμεσα σε δύο μεγέθη, επιλέξτε το μικρότερο μέγεθος αν θέλετε να είναι πιο στενό στον καρπό σας
και αν θέλετε να είναι πιο χαλαρό, επιλέξτε το μεγαλύτερο μέγεθος βραχιολιού.

· Ένα βραχιόλι που δεν έχει ξαναφορεθεί, είναι πιο δύσκαμπτο και στενό, αλλά καθώς το φοράτε θα γίνεται πιο
χαλαρό. Μετά από ένα χρόνο, η περίμετρος του βραχιολιού μπορεί να μεγαλώσει λίγο. Εάν φοράτε το βραχιόλι σας
συχνά, τότε η περίμετρός του θα αυξηθεί περίπου κατά 1 cm, τη διάρκεια του πρώτου έτους. Αυτό το χρονικό
πλαίσιο θα εξαρτηθεί από τη συχνότητα που το φοράτε και τον αριθμό των συμβόλων που έχετε στο βραχιόλι σας.

· Αν ξεκινήσετε προσθέτοντας λίγα σύμβολα, το βραχιόλι μπορεί να σας φαίνεται χαλαρό στην αρχή. Αυτό θα
αλλάξει καθώς προσθέτετε περισσότερα σύμβολα.

· Μπορείτε επίσης να μετρήσετε ένα βραχιόλι που ήδη έχετε. Πρέπει να μετρήσετε από τη μία άκρη έως την άλλη
για να βρείτε το σωστό μέγεθος. Αν φοράτε το βραχιόλι σας για διάστημα ενός χρόνου και πάνω, η περίμετρός του
πιθανώς έχει αυξηθεί κατά 1 cm.

ΑΣΗΜΕΝΙΟ BANGLE MOMENTS
Το PANDORA Bangle είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη:

· Μέγεθος 17 cm: ταιριάζει σε καρπό μεταξύ 15 cm και 16 cm, ωστόσο εάν θέλετε να προσθέσετε σύμβολα τότε
σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.

· Μέγεθος 19 cm: ταιριάζει σε καρπό μεταξύ 17 cm και 18 cm, ωστόσο εάν θέλετε να προσθέσετε σύμβολα τότε
σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.

· Μέγεθος 21 cm: ταιριάζει σε καρπό μεταξύ 19 cm και 20 cm, ωστόσο εάν θέλετε να προσθέσετε σύμβολα τότε
σας προτείνουμε να επιλέξετε το μεγαλύτερο μέγεθος.
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Σ’ ένα ολοκληρωμένο βραχιόλι 
μπορείτε να τοποθετήσετε 
περίπου 15-20 σύμβολα, 
διαχωριστικά ή αλυσίδες 
ασφαλείας, ανάλογα με το 
μέγεθος του βραχιολιού και 
το μέγεθος των συμβόλων.

ΤΥΠΟΣ
ΒΡΑΧΙΟΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
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ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Ασημένιο βραχιόλι
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Σας προτείνουμε ο μέγιστος 
αριθμός συμβόλων που θα 
τοποθετήσετε να είναι 15-20, 
ανεξάρτητα από το μήκος 
του βραχιολιού.

Ασημένιο βραχιόλι bangle
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ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ PANDORA REFLEXIONS

· Προσθέστε στην περίμετρο του καρπού σας 1 cm, για να βρείτε το τέλειο μέγεθος βραχιολιού. 

· Στο βραχιόλι τοποθετούνται μόνο τα σύμβολα-κλιπ της συλλογής PANDORA Reflexions.
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ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ MOMENTS

· Στα δερμάτινα βραχιόλια μπορείτε να προσθέσετε 7-9 σύμβολα, ανεξάρτητα από το μήκος τους.

· Μπορείτε να μετρήσετε ένα βραχιόλι που ήδη έχετε. Πρέπει να μετρήσετε από τη μία άκρη έως την άλλη για 
να βρείτε το σωστό μέγεθος. Αν φοράτε το βραχιόλι σας για διάστημα ενός χρόνου και πάνω, η περίμετρός του 
πιθανώς έχει αυξηθεί κατά 1 cm.

ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ MOMENTS

· Σας προτείνουμε ο μέγιστος αριθμός συμβόλων που θα προσθέσετε στο υφασμάτινο βραχιόλι να είναι 7-9, 
ανεξάρτητα από το μήκος του βραχιολιού.

· Μπορείτε να μετρήσετε ένα βραχιόλι που ήδη έχετε. Πρέπει να μετρήσετε από τη μία άκρη έως την άλλη για 
να βρείτε το σωστό μέγεθος. Αν φοράτε το βραχιόλι σας για διάστημα ενός χρόνου και πάνω, η περίμετρός του 
πιθανώς έχει αυξηθεί κατά 1 cm.
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Σας προτείνουμε ο μέγιστος 
αριθμός συμβόλων που θα 
τοποθετήσετε να είναι 7-9, 
ανεξάρτητα από το μήκος 
του βραχιολιού.

Σας προτείνουμε ο μέγιστος 
αριθμός συμβόλων που θα 
τοποθετήσετε να είναι 7-9, 
ανεξάρτητα από το μήκος 
του βραχιολιού.
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Μονό δερμάτινο βραχιόλι

Διπλό δερμάτινο βραχιόλι
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Σας προτείνουμε ο μέγιστος 
αριθμός συμβόλων που θα 
προσθέσετε να είναι 7-9, 
ανεξάρτητα από το μήκος 
του βραχιολιού.
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ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· Οι αλυσίδες ασφαλείας της PANDORA, μπορούν να προστεθούν 
σε ένα βραχιόλι για να διασφαλίσουν ότι τα σύμβολα δεν θα πέσουν 
από το βραχιόλι και δεν θα χαθούν.

· Η αλυσίδα ασφαλείας είναι ευέλικτη στη μία πλευρά και μπορεί να 
περιστραφεί ώστε να διευκολύνει την τοποθέτησή της, στο βραχιόλι σας.

ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ MOMENTS ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ BARREL

· Να είστε προσεκτικοί όταν κλείνετε τα βραχιόλια με το 
συγκεκριμένο κούμπωμα. Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του βραχιολιού είναι 
τοποθετημένη στο κούμπωμα και ότι η κλειδαριά έχει κλείσει 
με ασφάλεια.

· Μην πιέζετε την κλειδαριά εάν δυσκολεύεται να κλείσει. 
Ξανατοποθετήστε την άκρη του βραχιολιού και δοκιμάστε πάλι.

Προσθέστε ένα 
ζευγάρι CLIPS

Επιλέξτε ένα
ΒΡΑΧΙΟΛΙ

Συνδυάστε τα αγαπημένα 
σας ΣΥΜΒΟΛΑ

Προστατέψτε τη συλλογή 
συμβόλων σας, με μια 
ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

…και δημιουργήστε το δικό σας 
ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑ

THE BRACELET CONCEPT




