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כל המוצרים המקושרים

עונת הכלות החלה
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I L A N A  A L B U M

 סדרה ראשונה של לוק בוק של
MYJOOLS הגיעה.

 
לוק בוק בו ניתן למצוא את התכשיטים של 

MYJOOLS האהובים עלינו ועליכם,
שילובים מעוררי השראה. למדי כיצד ליצור
את השילובים האישיים שלך. ניתן למצוא
את כל קטגוריות התכשיטים והסגנונות
שלנו במקום אחד! אנו מנגישים את מלוא
ההשראה הדרושה לכן, טיפים וטריקים
לעיצוב תכשיטים לכל אירוע ולהשגת

המראה הרצוי!
תשכחו משרשראות הפנינים של סבתא.
יצרנו קולקציה מיוחדת ויוצאת דופן, שהיא
הכל, חוץ ממיושנת. כל פריט הינו יצירה
אופנתית אך נשית, וכולל קישוטים
העשויים הן מפנינים והן מקישוטים

פרופורציונליים ועדינים.
 
 

בקלות ניתן לענוד בשכבות, על מנת ליצור
שילובים אישיים המאפשרים לך לבטא את
הסגנון האישי שלך. אנו בעיצומה של עונת
הכלות, אין זמן טוב יותר להשקיע באוסף
"פניני החוכמה" שלנו, לקישוט שמלת
הכלה שלך. אך מדוע שרק הכלות ייהנו?
ניתן לענוד את התכשיטים עם חולצת
הטריקו והג'ינס האהובים עליך, או להשגת
מראה עדין יותר - עם שמלה שחורה
ומדליקה. יש לנו מגוון גדול, כל אחת תמצא
משהו שיתאים לה, ימשוך את עינה. הזוהר
והברק של הפנינים הטבעיות מחמיאים
לכל גווני העור ובשילוב עם זהב צהוב, ורוד
או לבן, יוצרים שילוב של מסורת וקידמה,

המשפרים כל לבוש. 
 

 

כל פריט הינו יצירה
אופנתית אך נשית,
וכולל קישוטים

העשויים הן מפנינים
והן מקישוטים
פרופורציונליים

ועדינים.

https://myjoolsbyilana.com/
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Pearls of Wisdom Stick Lariette necklace 

Click Here to SHOP NOW 

Pearl and Enamel Statement Tassel Earring
 

אנו בעיצומה של
עונת הכלות, אין
זמן טוב יותר

להשקיע באוסף
"פניני החוכמה"

שלנו.

שרשרת פניני החכמה - "מקל
לארייט" שלנו – הינה שילוב
מושלם של פנינים קלאסיות
בסגנון לארייט העכשווי
והאייקוני שלנו, שרשרת זו היא
מסוג הפריטים שמהרגע שיש
לך אותה, לא תביני איך חיית
בלעדיה. מתאימה לכל לבוש,
תלווה אותך מהבוקר עד
הערב ותהיה לאביזר מרכזי
באוסף שלך. זהו הסגנון
החדש ביותר שלנו שבמהירות

נהייה "רב מכר."

עגיל הפנינה והאמייל שלנו
(Tassel – דומה לציצית)
משלב את האלגנטיות
הקלאסית של הפנינה עם
העיצוב המודרני והמורכב
שלנו, כדי ליצור עגיל מודרני
עם אמירה, אשר יסובב
ראשים. העגילים מתאימים
למראה יומיומי אופנתי, או
למראה מושקע יותר של
"ערב" . תוכלו למצוא מיליון
דרכים לשלב את העגיל

המדהים הזה במראה שלכם.

https://myjoolsbyilana.com/products/pearls-of-wisdom-stick-lariette?_pos=1&_sid=faf3fedcc&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/
https://myjoolsbyilana.com/
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-enamel-statement-tassel-earring?_pos=1&_sid=801d5414b&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearls-of-wisdom-stick-lariette?_pos=1&_sid=faf3fedcc&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-enamel-statement-tassel-earring?_pos=1&_sid=801d5414b&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-enamel-statement-tassel-earring?_pos=1&_sid=801d5414b&_ss=r


Pearl and Stone Cluster Stud

Large Pearl Flat Top Hoop 

Pearl Mini Hoop 

CLICK HERE TO SHOP 

CLICK HERE TO SHOP 

CLICK HERE TO SHOP 

חישוק הפנינה המעוצב המושלם
הוא תכשיט אידיאלי להוספת מגע
של עיצוב קלאסי לכל שילוב של
עגילים. העיצוב שלו מתאים לכל
מיקום על האוזן. אנו פשוט אוהבים
את הפרשנות המודרנית הזו של

קלאסיקה עיצובית.

תשכחי את הפנינים של סבתא.
קולקציית פניני החוכמה החדשה
שלנו משלבת בין אלגנטיות נצחית
של פנינים לעיצוב מודרני עדכני,
וכך יוצרת מראה שהוא לגמרי
טרנדי. ניתן לענוד את הפריט
העוצמתי הזה לבד או בשכבות עם

חישוקי פנינה אואחרים.

גרסה מודרנית זו של אייקון קלאסי
נצחי היא דרך נהדרת להוסיף מגע
של אלגנטיות לכל אוזן. מתאים
לענוד את העגילים הנ"ל עם
חישוקים שלנו שכבר נמצאים

אצלך באוסף.

https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-stone-cluster-stud?_pos=1&_sid=3eb0b0a7f&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/large-pearl-flat-top-hoop?_pos=1&_sid=4b5688a84&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/midi-pearl-hoop?_pos=1&_sid=52b5bf9d8&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/midi-pearl-hoop?_pos=1&_sid=52b5bf9d8&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/large-pearl-flat-top-hoop?_pos=1&_sid=4b5688a84&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/large-pearl-flat-top-hoop?_pos=1&_sid=4b5688a84&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-stone-cluster-stud?_pos=1&_sid=3eb0b0a7f&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-stone-cluster-stud?_pos=1&_sid=3eb0b0a7f&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/midi-pearl-hoop?_pos=1&_sid=52b5bf9d8&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/midi-pearl-hoop?_pos=1&_sid=52b5bf9d8&_ss=r


CLICK HERE TO SHOP CLICK HERE TO SHOP 

CLICK HERE TO SHOP 

CLICK HERE TO SHOP 

https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-enamel-statement-tassel-earring?_pos=1&_sid=a2244afdd&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-enamel-statement-tassel-earring?_pos=1&_sid=a2244afdd&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-stone-cluster-stud?_pos=1&_sid=1ef4d0856&_ss=rr
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-and-stone-cluster-stud?_pos=1&_sid=1ef4d0856&_ss=rr
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-hindi-midi-hoop?_pos=1&_sid=c681a9417&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-hindi-midi-hoop?_pos=1&_sid=c681a9417&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/midi-pearl-hoop?_pos=1&_sid=52b5bf9d8&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/products/midi-pearl-hoop?_pos=1&_sid=52b5bf9d8&_ss=r


CLICK HERE TO SHOP SPECIAL NOW

https://myjoolsbyilana.com/products/pearl-hindi-midi-hoop?_pos=1&_sid=c681a9417&_ss=r
https://myjoolsbyilana.com/search?q=pearls


CONTACT US:

Website:
https://myjoolsbyilana.com

Email:
 Ilana.album@yahoo.com

Phone Number:
+972 53 344 7733

Address:
28 Usishkin Street in Ramat
Hasharon, Israel

Instagram:
@myjoolsbyilana

Facebook:
Myjoolsbyilana

Pinterest: 
@MYJOOLSbyIlanaAlbum

CONNECT:

אנו מקווים שאהבת את הסדרה
הזאת של הלוק בוק של

MYJOOLS ! נשמח לשמוע ממך.
שתפי את הלוק בוק שלנו ותגידי

לנו מה עוד את מעוניינת לראות!

https://myjoolsbyilana.com/
https://wa.link/y6idgq
https://www.instagram.com/myjoolsbyilana/
https://www.facebook.com/myjoolsil
https://za.pinterest.com/MYJOOLSbyIlanaAlbum/_saved/

