
Oh, Baby,



all I want for Christmas is
you......





A sua Boutique de Jóias

   Bem-vindos à nova Colecção de Jóias - Natal 2020.
   Todas as jóias aqui apresentadas são em prata, prata com ouro e aço. 
  Para manter as suas jóias com aspecto de novo por mais tempo, evite o contacto de
perfumes, cremes ou outros produtos directamente com as suas peças de joalharia.
   As medidas disponíveis de anéis em prata variam entre 11 e 24. Os aneis em aço têm a
medida disponível na própria descrição.
   Estamos sempre ao seu dispor através do e-mail: grazzaportugal@gmail.com, mensagem
privada nas nossa páginas do        |        @grazzaportugal ou ainda através de whatsapp
+351 917 155 107.
Esperamos que goste tanto das nossas peças como nós!



Aço
Peças 

personalizadas



All the lights are
shining...

Pulseiras em aço inoxidável
totalmente personalizadas
Disponíveis em Rose Gold,

Dourado e Prateado
14,90€

Personalize a seu gosto

Grave o que lhe toca na alma



So brightly everywhere…

Pulseira Milanesa larga em aço
inoxidável e com chapa que pode

ser gravada com o que quiser
14.90€ 



Pulseira Milanesa em aço inoxidável
Grave o que quiser.

Ofereça amor!



Pulseira em aço inoxidável com três
chapinhas. 

16.90€
 Pode colocar as chapinhas

adicionais que quiser.
Acresce 2.5€ por chapa 

Grave o que quiser.
Ofereça amor!

Pulseiras em aço inoxidável
dourada ou prateada com

três pendentes. 
16.90€

 
Acresce 2.5€ por chapa ou

coração adicional.
Grave nomes, iniciais,

datas, palavras ou símbolos
à sua escolha!



Love Jewelry Anéis Amizade Natal vida Filho Pulseiras  Christm

Forever Yours Amor alegria luzes Brincos crianças sorrisos céu

medalhas amor luar alegria vida Pai Natal Renas Braceletes  Am

sabedoria luz paz pendentes entendimento gargalhadas Colares bril

neve luvas Fios vermelho árvore de natal cristais bolas presentes

Argolas vida luz alegria  Conjuntos meninos mãe família melho

amigo amor luz avó primos sabedoria best friend avós  família nat

animais saúde compaixão solidariedade pulseiras felicidade Fios am

Pulseiras brincar tranquilidade  anel beleza natal neve família me

licidade amigos jóias

estfriends fios alegria

a natal solidariedade

amigos compaixão  

felicidade amigos jói

friends anel alegria f

cristal solidariedade

 amigos abraços estr



And the sound of
children's...



Espelho de bolso em aço inoxidável
com 7 cm de diâmetro. 

Personalize!
 13.90€

Espelhos Personalizados



Relógios em aço inoxidável. 
Pode gravar nomes , iniciais, datas ou palavras no mostrador. 

Disponível em prateado dourado e rose gold.
19.90 euros

Relógios Personalizados



Um presente para a vida toda!



And 
everyone is singing...

Pulseira dupla em couro e
aço. Pode gravar o que quiser.

14.90€

Pulseira dupla em borracha e aço.
Pode gravar o que quiser.
Tamanho único. Podem ser

ajustadas.
14.90€

Aliança 6mm em aço
inoxidável. Pode gravar o que

quiser. 11.90€



Pulseira homem em aço inoxidável,
peso pluma, muito leve pode ser
personalizada frente e/ou verso

Tamanho único. 
Podem tirar-se elos para ajustar à
medida. Comprimento com chapa:

20cm
15.90€



Pulseiras para ela e para ele em  aço inoxidável, peso pluma, muito
leve pode ser personalizada frente e/ou verso.

 Tamanho único. 
Podem tirar-se elos para ajustar à medida. Comprimento com chapa:

20cm
Para ela: 14.90 euros | Para ele: 15.90€



Laughter fills the air...



Chapinhas em aço para os
nossos 4 patudos.

Pequenas para cães de porte
pequeno ou gatos  com ou

sem guizo, gravação incluída
- 5.80€

Médias - 5,90€
Osso grande - 6€



Make my wish come true...

Chapinhas em forma de
coração para os nossos

gatinhos
Grave o nome do seu animal

5,80€



I hear those sleigh 
                 bells ringing...

Esferográfica de tinta azul
personalizada. Várias cores disponíveis

Azul, vermelha, dourada
6.90€



Anel Aço prateado em
forma de ramos com cristais

ao meio. Disponível na
medida 18

GPAC1369 - 9.90€

Anel solitário em aço
inoxidável com pedra azul.
Disponível na medida 16. 

GPAC1658 - 10.90€

Anel largo em Aço
inoxidável com pérola.

Disponível na medida 17. 
 GPAC1457 - 19.90€



Aliança tricolor em aço
inoxidável. Disponível na

medida 19
13.90€

Anel em Aço
inoxidável zigzags

Disponível na medida
17

10.90€

Oh I don't want a lot for Christmas...



Anel em Aço dourado com
feitio de fios e madrepérola

ao meio. Disponível na
medida 18.

GPAC2503 - 14.90€

Anel solitário em Aço rose
gold com meia pérola ao meio.

Disponível na medida 17.
GPAC1879 - 10.90€

Anel em Aço rose gold cravado
todo à volta com cristais.
Disponível na medida 17
GPAC59850 - 12.90€



Prata de Lei 925



I just want you for my own...

Colar em prata dourada com três corações
e três nomes gravados no interior. Pode

personalizar como quiser 
36.90€

Cordão fino em prata de lei
925 com nome personalizado 

22.00€

Afilhada

Filhos

Paz

Família
Mãe



More than you 
could ever know...

Anel em prata de lei  925 e
ouro nas pontas com a família

gravada ao meio. Pode ser
personalizado como quiser.

 134,50€



Pulseira em prata de lei
925 gravada ao meio

22€



Make 
my 
wish 

come true...



Baby all I want 
            for Christmas ...

Fios em prata com coração
ao meio e meninas, ou

meninos, meninas e menino
coração ou pezinhos. Pode

criar o seu e gravar
32.90€



is you...Colar em prata de lei
925 personalizados com

gravações
incluídas 32.90€





Fio em prata de lei 925 com
pezinhos e nomes ou frases

personalizadas 
25.90€

All I want for Christmas is
you, baby...



Colares personalizado em prata
de lei 925 banhado a ouro

 27€

All I want for
Christmas is you,

baby...





All I want for Christmas
                        is you...

Anel em prata e ouro nas pontas
com nomes personalizados

124€



All I want for Christmas
                        is you...

Aliança em prata e ouro
personalizada 

124€





is you, baby...

Brincos pendentes em
prata banhada a ouro e

pérola de cultura na
ponta 
18,50€Anel em prata, ouro,

zircónias e pérola ao
meio

 79,90€



Anel flor em filigrana em
prata dourada

64€

I just want you for my own...



Anel em prata dourada em filigrana
portuguesa

54€

Medalha em flor de filigrana
portuguesa em prata dourada

66€

I just want you for my own...



Brincos Rainha
em prata

dourada ou
prateada com
2,5 cm - 13€

3,2 cm - 17,90€
3,6 cm - 29€
4,7 cm - 37€
5,5 cm - 45€
6,5 cm - 56€
8 cm - 87,90€

9 cm - 119€

Argolas abertas em
prata dourada com
filigrana ao meio

37,50€

Anel largo em
prata dourada e

filigrana 
49€



Aliança em prata e ouro com
elos com feitio

161€Alianca em prata e
ouro com 3 filas de

zircões 
199€

More than you could ever know...



Alianca em prata, ouro e zircões
139€

Aliança em prata, ouro
e zircões à volta

143€
Make my wish come true...



Aliança em prata e ouro com zircões nas
pontas e laterais todo à volta com opalas

brancas, rosas ou lilases 
199€



I won't ask for much 
this Christmas...

Aliança rotativa em prata e
ouro nas pontas com zircões e
nomes personalizados ao meio

149€



Aliança em prata com zircões todo à
volta e gravação personalizada

69,50€



Aliança em prata e ouro ao
meio com zircões

159€.
.

Baby, all I want for Christmas...



I won't even wish for snow...

Aliança tipo anilha em prata acetinada
e ouro com zircões ao meio

88€

Aliança larga em prata tipo cordas ao
meio nas pontas ouro e zircões todo à

volta.
220€



And I'm just gonna keep on waiting Underneath    
the mistletoe...

Anel largo em prata de lei 925 e ouro
na frente, cravado em semi bola com

vários quartzos coloridos
269€

Anel em prata de lei com círculos
polidos e círculos cravados a quartzos

coloridos
141€



Anel em prata
dourada com opala

rosa ladeada de flores
em prata

59€

Brincos em prata
dourada acetinada tipo

folha e pedra cinza
translúcida facetada ao

meio
37,50€





I don't want a 
                   lot for Christmas...

Anel prata dourada em
forma de cobra com três

voltas 
63€



Anel largo em prata com
ouro e ametista ao meio e
cravado a zircões de garra

dos lados
169€



There is just 
one thing I need...

Anel em prata e ouro 
com opala branca, roxa ou azul turquesa 

125,50€



I don't care about the presents...

Anel em prata largo com elos
cravados a zircões, atrás liso

199€





Underneath the Christmas tree...

Aliança em prata, ouro e madrepérolas 153€

Cruz em prata dourada e
madrepérolas quadradas

87,5€
Cordão 45 cm em prata dourada 

27€



I just want you for my own...

Brincos compridos com chapinhas
acetinadas, círculos polidos 

em prata de lei
47€



Brincos chapas redondas
acetinados em prata branca

ou dourada
43€



More than you could ever know...

Medalha em prata e ouro quadrada
125,50€

Anel em prata e ouro
quadrado com zircões ao

centro
 143€



Make my wish come true oh



All I want for Christmas is you...

Anel em prata e ouro com pérola e zircões 
 159,50€

Colar de pérolas e prata dourada
 44,90€

 Medalha em prata dourada 
48,50€



I don't want a lot for Christmas...

Anel meia bola escurecida em
prata de lei com meias bolas

de ouro e zircões
159€



Anel em prata dourada com
trabalhado de flores ao redor e
centro de uma pedra de resina

oval
48,90€

Brincos em prata dourada
com trabalhado de flores ao
redor e centro de uma pedra

de resina oval
68,90€



There is just one thing I need, 

Fio fino em prata dourada
com coraçao com um nome
47,90€ e com dois 59,90€

Argolas em filigrana
em prata dourada

 55,50€



I just want you for my own...

Brincos filligrana em prata escurecida ou dourada
59,90€



Colar com coração de Viana em
prata dourada

78€



More than you could ever know...

Brincos  estilo antigo
em prata de lei,

marcassites, peridoto
e ouro ao meio

49€



Make my wish come true

Cordão 42 cm ou 45 cm em
prata de lei 22€

Medalha de Nossa Senhora
das Graças ou Anjinho da

Guarda em prata dourada e
pérolas 

58€

Medalha em prata e
ouro com zircões 
 124,90 e a cordão
grosso em prata de

lei  154,50€



Anel largo em prata e ouro
martelado ao meio e zircões a toda

a volta rodeadas por flor.
Peso 11,30 gramas | 12mm

179€



Pulseira larga em malha batida
em prata de lei 925, ouro e

zircões ao centro
289€

Anel largo em malha batida
atrás em prata de lei 925,
ouro e zircões ao centro

199€



Thank You



www.GRAZZAPORTUGAL.com

+351 917 155 107 | Facebook & Instagram @grazzaportugal


