קולקציית
תכשיטי זהב
משובצים
יהלומים

טבעת יהלומים

זהב לבן או צהוב משובצת  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

קולקציית תכשיטי זהב
משובצים יהלומים
עד ₪990
צמיד רגל

זהב צהוב או לבן
עם צ׳ארמים משובצים יהלום

790
1,738

₪

₪

טבעת יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצת יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

עגילי יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצים יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובץ יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובץ יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

טבעת יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצת יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

עגילי יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצים יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

עגילי יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצים יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובץ יהלומים

990

₪

במקום 2,178

₪

קולקציית תכשיטי זהב
משובצים יהלומים

עד 1,990

₪

טבעת יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצת יהלומים

1,990
4,378

₪

₪

טבעת יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצת יהלומים

1,990

טבעת יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצת יהלומים

1,790

₪

₪

₪

₪

במקום 4,378

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובץ יהלומים

1,490

במקום 3,938

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובץ יהלומים

1,490

₪

₪

₪

₪

במקום 3,278

במקום 3,278

שרשרת  +תליון יהלומים

עגילי יהלומים

משובץ יהלומים

משובצים יהלומים

זהב צהוב או לבן

1,490

זהב לבן או צהוב

1,490

₪

₪

₪

₪

במקום 3,278

במקום 3,278

עגילי יהלומים

עגילי יהלומים

משובצים יהלומים

משובצים יהלומים

זהב לבן או צהוב

1,490

זהב לבן או צהוב

1,490

₪

₪

₪

₪

במקום 3,278

במקום 3,278

קולקציית
תכשיטי זהב
משובצים יהלומים
טבעת יהלומים

זהב לבן או צהוב
משובצת  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

5,990
13,178

₪

₪

טבעת יהלומים

זהב לבן או צהוב
משובצת  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

5,990

3,990

₪
₪

₪

טבעת יהלומים

זהב צהוב או לבן
משובצת  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

5,990

במקום 8,778

טבעת יהלומים

זהב לבן או צהוב
משובצת  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

5,990

₪

₪

₪

₪

במקום 13,178

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובץ יהלומים

במקום 13,178

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובץ יהלומים

2,190

₪

₪

₪

₪

במקום 3,718

עגילי יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצים יהלומים

1,790

זהב צהוב או לבן
משובצת יהלומים

₪

במקום 13,178

1,690

טבעת יהלומים

במקום 4,818

עגילי יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצים יהלומים

1,490

₪

₪

₪

₪

במקום 3,938

במקום 3,278

קולקציית תכשיטי זהב
משובצים יהלומים
טבעת יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצת יהלומים

2,4,818
190

₪

₪

טבעת יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצת יהלומים

1,690

טבעת יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצת יהלומים

2,790

₪

₪

₪

₪

במקום 3,178

טבעת יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצת יהלומים

1,590

במקום 6,138

טבעת יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצת יהלומים

1,990

₪

₪

₪

₪

במקום 3,498

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובץ יהלומים

1,490

במקום 4,378

שרשרת  +תליון יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובץ יהלומים

1,490

₪

₪

₪

₪

במקום 3,278

עגילי יהלומים
זהב צהוב או לבן
משובצים יהלומים

990

₪

במקום 2,178

במקום 3,278

עגילי יהלומים
זהב לבן או צהוב
משובצים יהלומים

990

₪

₪

במקום 2,178

₪

קולקציית היוקרה
תכשיטי זהב משובצים  1קראט יהלומים
טבעת יהלומים

זהב לבן או צהוב משובצת  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

5,990
13,178

₪

₪

צמיד יהלומים

זהב לבן משובץ  1קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

4,990

₪

במקום 10,978

₪

תכשיטי זהב משובצים  2קראט יהלומים
צמיד יהלומים

זהב צהוב משובץ  2קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

8,990

₪

במקום 19,778

₪

צמיד יהלומים

זהב לבן משובץ  2קראט יהלומים
 +תעודה גמולוגית בינלאומית

7,990

₪

במקום 17,578

₪

