
2. MOSQUETÃO

COMO ORGANIZAR AS SUAS
JÓIAS NA MALA DE VIAGEM

Um Guia Rápido de como Viajar com
Estilo e Proteger as Suas Jóias
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GUARDA-JÓIAS1.

2. MOSQUETÃO

Chegou a época das férias de
Verão! 

Viajar é uma das melhores coisas do
mundo, mas fazer as malas pode ser
uma verdadeira dor de cabeça. 

O segredo é arrumar a sua mala
com antecedência e planear bem os
looks que vai utilizar. Para facilitar
esse momento, deixamos-lhe
algumas dicas de como organizar as
suas jóias para estas férias.

Os guarda-jóias são a melhor
forma para transportar os seus

acessórios com estilo e segurança.
 

Pequenos, organizados e
compactos, cabem em

praticamente todas as malas.

Esta peça é bastante útil para guardar
anéis e pulseiras todas no mesmo
sítio, sem ocupar muito espaço. 

Com este pequeno gancho de
metal, pode também pendurar
todas as suas jóias dentro das suas
malas de viagem, sem perigo de as
perder.
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ANEL KHALI QUADRADO
EM PRATA DOURADA

COM ELEFANTE

€86,50

€77,20

FIO KHALI EM COURO
COM ELEFANTE

€77,20

BRINCOS KHALI EM
PRATA DOURADA COM

ELEFANTE

€97,50
SKU: 50000723

SKU: 50000701

SKU: 50000705
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3. SAQUINHO DE JÓIAS

4. BOTÕES

5. PALHINHA

Feitos de tecido aveludado e de
fácil manuseamento, estes sacos
são perfeitos para aquelas jóias
que prefere manter em
separado, evitando assim
qualquer dano à peça.

Botões são uma ótima maneira de
organizar os seus brincos,

especialmente os mais pequenos. 
 

Basta colocar o brinco nos
orifícios do botão, e colocar o

fecho no brinco para fixar e não
se perder.

Pode utilizar uma palhinha, ou qualquer tubinho fino, para manter
os seus colares e fios esticados e direitos, evitando assim que

os mesmos fiquem emaranhados e com nós.
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€77,20

ANEL NUBIA QUADRADO
EM PRATA DOURADA

COM ROSA DOS VENTOS

€84,50

BRINCOS NUBIA EM
PRATA DOURADA COM

ZIRCÓNIA ROSA

€97,50

ANEL NUBIA EM PRATA
DOURADA COM

ELEFANTE

€88,20
SKU: 50000703

SKU: 50000724

SKU: 50000707
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https://www.lojadoouro.pt/collections/novidades-prata/products/anel-nubia-quadrado-em-prata-dourada-com-rosa-dos-ventos
https://www.lojadoouro.pt/collections/novidades-prata/products/brincos-nubia-em-prata-dourada-com-zirconia-rosa
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6. CAIXAS DE
MEDICAMENTOS

7. CAIXA DE ÓCULOS

8. CARTÕES

Esta dica vale por duas! Estas
pequenas caixas de medicamentos
são perfeitas para organizar os seus

looks de Verão. Ainda em casa,
escolha quais as peças a usar em

cada ocasião, e separe os seus looks
por caixinhas. Assim, terá mais tempo

para desfrutar das suas férias.

Pequenas e resistentes, as caixas
de óculos são perfeitas para
quando quer ter a certeza que as
suas jóias não ficam danificadas,
já que estruturalmente são muito
parecidas às caixas de jóias. A
única diferença é que mais
facilmente terá uma caixa destas
em casa, do que o guarda-jóias.

Se tiver alguns cartões-de-visita,
pode juntar vários pares de

brincos num só cartão.
 

Este método é perfeito para
quando viaja apenas com mala

de mão, pois pode simplesmente
guardar o cartão com os seus

brincos dentro da carteira.
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LOOKBOOK
Para além destas dicas
fantásticas, também temos
algumas sugestões de peças
que pode usar nas suas
férias. Descubra as nossas
novas coleções: Nubia e Khali.

COLEÇÃO KHALI
Inspirada num dos maiores

desertos do Mundo, surge a
gama Khali.

 
Através da combinação dos tons

quentes do Coral, com os tons
dourados da Prata, esta Nova

Coleção transporta-nos para um
ambiente exótico. A combinação

perfeita para este Verão.
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COLEÇÃO NUBIA
Nubia, a Senhora do Deserto

 
Considerada uma das mais
antigas civilizações do Mundo,
Nubia surpreendeu-nos pela
cor da sua areia e pelo seu
pôr-do-sol que, ao refletir nas
suas ruínas históricas,
tornavam laranja toda a zona
envolvente. Foi da junção
destes tons, do branco das
areias e do dourado do por-
do-sol, que surgiu a nova
coleção de verão Nubia.
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VEJA MAIS PRODUTOS NA
NOSSA LOJA ONLINE E

CONHEÇA AS NOSSAS REDES
SOCIAIS
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WWW.LOJADOOURO.PT

https://www.lojadoouro.pt/
https://www.facebook.com/Lojadoouro/
https://www.instagram.com/lojadoouro/
https://www.youtube.com/channel/UC0A37evh6pY4Zy-aDxCd0rg
http://www.lojadoouro.pt/

