
passione bellezzaper 
la



anja rubik
kasia smutniak

małgorzata socha
kasia sokołowska



40
cztery dekady, a każda z nich tak różna,
jak różne są cztery wyjątkowe kobiety. 

ich uroda, charyzma i talent najpiękniej
rozkwitają tam, gdzie przeszłość łączy się

z teraźniejszością, a sztuka z naturą.
to będzie niezwykła podróż. 

passione bellezzaper 
la







Piękno i miłość. ich magia kryje się w detalach, emocjach, 
w oczach zakochanej kobiety. odkrywane wciąż na nowo, 

niezmiennie odsłaniają swoją niezwykłość. wszystko, co Piękne, 
rodzi się z miłości. z miłości do Piękna.
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złoto z diamentami: Pierścionek wzór 100.309, Pierścionek wzór 100.300
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złoto z diamentami: Pierścionek wzór 115.165, Pierścionek wzór 151.239







Miasto. To ważne, aby poznać
jego duszę. Gdy poczujesz,

jak emanuje unikatową aurą,
wpłynie na Ciebie i wzbogaci

Twoje  
wnęTrze.

To relacja oparta na intymności  
i wzajemnym przenikaniu 

energii. 
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złoto z diamentami i szafirami: zawieszka wzór 109.879, Pierścionek wzór 109.879, kolczyki wzór 109.879







Są miejsca, które skradają serce 
niczym uczucie, zaglądają w głąb  
duszy, pozostawiają w niej ślad. 

Wracasz do nich, by znów 
poddać się temu zniewalającemu 

czarowi.

Są miejsca, które skradają serce 
niczym uczucie, zaglądają w głąb  
duszy, pozostawiają w niej ślad. 

Wracasz do nich, by znów 
poddać się temu zniewalającemu 

czarowi.
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złoto z diamentami i szafirami: kolczyki wzór 188.111, zawieszka wzór 188.111
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złoto z diamentami i szafirami: Bransoleta wzór 188.111, Pierścionek wzór 188.111







Wśród wysmakowanych detali  
i tętniących życiem arterii 
najpełniej materializuje się

Definicja 
sTylu. 

Delektujesz się nią, 
inspirujesz i kreujesz własną.











34/35

złoto z diamentami: Pierścionki wzór 109.899







Nieograniczona wyobraźnia 
dawnych mistrzów i pierwotna 

uroDa 
naTury 

w zachwycającej symbiozie. 
Dajesz się jej porwać,  

celebrując wspaniałość wnętrz  
i przestrzeni.
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złoto z diamentami: kolczyki wzór 100.396, zawieszka wzór 100.396, Pierścionki wzór 100.396





 

         Kwintesencja 
     włoskiej filozofii to 

  DOLCE      
       VITA.  
     Twórcza radość,   
   spontaniczność  
    i pasja. Wszystko,  
        co potrzebne,  
    by powstało 

dzieło doskonałe.
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dzieło doskonałe.







W ROMANTYCZNEJ SCENERII
WYZWALA SIĘ PEŁNIA KOBIECOŚCI.

W JEJ KOJĄCYCH, ZATOPIONYCH  
WE WSPOMNIENIU PRZESZŁOŚCI OBJĘCIACH

JEST COŚ SENSUALNEGO,
A JEDNOCZEŚNIE WYTWORNEGO.
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złoto z diamentami: Bransoleta wzór 194.142, Bransoleta wzór 194.140
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złoto z diamentami: Bransoleta wzór 103.672, Pierścionek wzór 103.672, kolczyki wzór 103.672







ZnALEźć ChWILę WyTChnIEnIA 
W sErCu WIECZnEj mETrOpOLII. WymKnąć 
sIę I DOśWIADCZyć, jAK CZAs pODDAjE sIę 
spOKOjnEmu ryTmOWI, KTóry WyTrACA 

TEmpO. WOLnO, WOLnIEj, 
ADAgIO.
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złoto z diamentami i szafirami: naszyJnik wzór 103.696, Bransoleta wzór 103.696, kolczyki wzór 103.696







Radość! Poczuć ją, poddać się nieskrępowanej 
sile jej oddziaływania. Sprawi, że tłum się rozstąpi, 

a oczy wszystkich zwrócą się na Ciebie. Spojrzą 
z zazdrością, ale i podziwem.







złoto z diamentami, tanzanitami i szafirami: naszyJnik wzór 103.633, złoto z diamentami i tanzanitami: kolczyki wzór 103.614
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Aby zAchwycić się urodą świAtA, 
nie wystArczy pAtrzeć. trzebA się 

zAtrzymAć, Aby smAkowAć ją w pełni, 
odnAleźć się w pejzAżu dotkniętym 

wspAniAłością historii.



złoto z diamentami i tanzanitami: Pierścionek wzór 103.222, Pierścionek wzór 109.634, zawieszka wzór 109.634, kolczyki wzór 109.634
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złoto z diamentami: Pierścionki wzór 151.264, zawieszka wzór 151.264, kolczyki wzór 151.264
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KObIECOść mA WIELE 
TWArZy. FAsCynująCE 
jEsT pATrZEć, jAK jEj 
pOZOrnA KruChOść 

ZysKujE nOWy WymIAr 
I uWODZICIELsKą mOC.



 

     Wyobraźnia, kunszt 
       i doświadczenie są    
 niezbędne, aby każda,   
      nawet najśmielsza 
koncepcja zamieniła 
     się w wyjątkowy 
obiekt pożądania, 
niepowtarzalny, 
           zachwycający... 

bELLIssImO!
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Aura olśniewającego blasku ma swoje  
źródło w harmonijnym połączeniu 
wnętrza, jego bogactwa, oraz tego,  

co zewnętrzne – co wyrażasz i czym 

zachwycasz.

aura olśniewającego blasku ma swoje  
źródło w harmonijnym połączeniu 
wnętrza, jego bogactwa, oraz tego,  

co zewnętrzne – co wyrażasz i czym 

zachwycasz.



złoto z diamentami: Pierścionek wzór 103.457, Pierścionek wzór 103.458, Pierścionek wzór 103.302
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Upływający czas pozostawia wokół 
subtelne ślady, które są jak 

ulotne drogowskazy. Niczym pełne 
dawnej liryki motywy, wkradają się 

we współczesność, dodając jej szlachetności.



złoto z diamentami: Pierścionki wzór 109.898
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nIE WsZysTKO musI być prZEWIDyWALnE. 
OTWórZ sIę nA nOWE, CZErpIąC Z bOgACTWA 
TEgO, CO nAs OTACZA. nIECh żyCIE nAbIErZE 

InTEnsyWnOśCI I WyrAZIsTEgO smAKu.







złoto z diamentami: Pierścionki wzór 160.158
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Są chwile tak zjawiskowe, że zastygasz 
w bezruchu. Jak moment pauzy między 

wersami poematu, opiewającego słowem 

wspaniałość 
tego, co widzą rozpromienione 

zachwytem oczy.







złoto z diamentami: Pierścionki wzór 103.520
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złoto z diamentami: naszyJnik wzór 103.669, Bransoleta wzór 103.669
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mAjEsTATyCZnIE DOsTOjnE, ZAnurZOnE 
W prZEsZłOśCI, A jEDnAK DynAmICZnE 

I nOWOCZEsnE. śWIATOWy symbOL I ZArAZEm 
OsObIsTA OAZA spOKOju, Z KTórEj 

WyrusZAsZ nA pODbój śWIATA. 





złoto z diamentami: naszyJnik wzór 103.684, Bransoleta wzór 103.684, Pierścionek wzór 103.421, kolczyki wzór 103.421
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Przyszłość ciekawi i intryguje. 
Do przeszłości wracasz z nutą nostalgii. 

Między nimi Ty, tu i teraz. 
To Twoje centrum Wszechświata.



złoto z diamentami: naszyJnik wzór 103.685, Pierścionek wzór 103.421, kolczyki wzór 103.421, Bransoleta wzór 103.685
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złoto z diamentami: Pierścionek wzór 160.303, Pierścionek wzór 160.295, zawieszka wzór 160.360, kolczyki wzór 160.360
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Natura to zNiewalająca siła, czujesz 
jej witalNość, jej upajające barwy 

i aromaty. w każdym krajobrazie kryje się 
iNspiracja, zachęcająca, by po Nią sięgać.



złoto z diamentami: Bransoleta wzór 186.180, Bransoleta wzór 186.173, Bransoleta wzór 186.174
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           najsilniejsza, 
 niepowtarzalna, 
                   najgłębsza. 

AmOrE. 
         jest jak wytrawny 
przewodnik, który 
  prowadzi w dobrym 
      kierunku. Dzięki 
          niej wszystko 
                    nabiera 
    wymownej głębi.

40
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złoto z diamentami: naszyJnik wzór 202.102, kolczyki wzór 202.102, Pierścionek wzór 202.100, Pierścionek wzór 202.101
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Ważne jest mieć własną drogę i z odwagą mierzyć się 
z trudnościami. Za każdym zakrętem czeka cel, 

który osiągasz i stawiasz sobie nowy. 
To niezwykła podróż, nie zwalniaj, ona trwa.
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