
Jak dobierać srebrną i złotą biżuterię stosownie do okazji?

Nigdy nie przywiązywałam większej wagi do zakładanej biżuterii. I choć 
miałam nie jedno cacko w swojej kolekcji i tak zawsze zakładałam to 
samo. Każdego dnia towarzyszył mi ulubiony pierścionek i kolczyki, 
które dostałam w prezencie. Nosiłam je codziennie, ot tak, machinalnie, 
tak jak robi się to z okularami. Aż pewnego dnia zrozumiałam, że ma się 
to tak, jak z zakładaniem trampek na każdą okazję. Postanowiłam, że 
moja srebrna i złota biżuteria stanie się elementem moich stylizacji. Jak 
to zrobić? Poniżej znajdziesz kilka rad. 

Sztuka dobrego wyglądu polega na umiejętności dobierania biżuterii srebrnej i 
złotej stosownie do okazji. Wiadomo, że nawet gdybyś posiadała wisior z 
ogromnym diamentem, nie założysz go, idąc na zakupy do pobliskiego 
warzywniaka. Ale czy wiesz jak dobierać biżuterię w mniej wyrazistych sytuacjach? 
Jedno jest pewne — korzystając z poniższych wskazówek, zawsze będziesz 
wyglądać świetnie.

Biżuteria srebrna i złota, która sprawdzi się na co dzień 

Zwykły dzień spędzony w domu wśród najbliższych nie jest powodem, by 
rezygnować z noszenia biżuterii. Nasz dobry wygląd znacznie wpływa na lepsze 
samopoczucie. Aby tego typu dodatki nie wyglądały jednak zbyt krzykliwie, wybieraj 
ozdoby, które posiadają skromniejsze wzory. 

Twój wybór może paść na srebrne dodatki, co nie oznacza, że musisz rezygnować 
z biżuterii złotej. Wybierając wyroby jubilerskie ze szlachetniejszego kruszcu, sięgaj 
raczej po modele bez kamieni lub z kamieniami syntetycznymi typu cyrkonia. 

W weekendowe dni dobrze sprawdzają się niewielkie kolczyki, łańcuszek z małym 
wisiorem lub delikatny pierścionek. Zakładaj biżuterię na co dzień, ale niech 
stanowi ona tylko niewielkie akcenty.



Klasyczna biżuteria złota do pracy

W niejednej pracy obowiązują ścisłe nakazy i rygory dotyczące wyglądu. Nie 
stanowią one jednak przeszkody, by przemycić w swojej stylizacji biżuteryjne 
dodatki. Musisz jednak doskonale znać dress code obowiązujący w miejscu 
Twojego zatrudnienia. 

Jeżeli jesteś urzędniczką, to wiesz, że Twój wygląd stanowi wizytówkę Instytucji, w 
której pracujesz. Wybierając klasyczne marynarki i ołówkowe spódnice, uzupełniaj 
je również klasycznymi formami biżuterii. W tym wypadku świetnie sprawdzi się 
biżuteria złota z niewielkimi kamieniami szlachetnymi. Wybieraj kolczyki typu 
wkrętki bądź niewielkie formy na biglu. Całość możesz uzupełnić delikatną 
bransoletką lub wisiorkiem o niewielkich rozmiarach. 

Pamiętaj jednak o zasadzie, aby do pracy zakładać dodatki z umiarem. Wybieraj 2 
lub 3 ozdoby. Jeżeli wybierzesz kolczyki, bransoletkę i pierścionek, to nie dokładaj 
do tego jeszcze innych elementów. W pracy stosuj umiar. Wybieraj biżuterię o 
klasycznych wzorach i nie za dużych kształtach. Możesz także ozdobić marynarkę, 
dopinając do niej estetyczną broszkę. 

Idąc na prywatkę, zrezygnuj ze srebrnej i złotej biżuterii

Imprezy w knajpach czy nawet domowe nasiadówki to doskonale okazje do tego, 
by nieco poeksperymentować z doborem biżuterii. W takich sytuacjach nikogo nie 
będą razić w oczy ogromne kolczyki czy kilka bransoletek założonych jedna na 
drugą. Innymi słowy mówiąc, spotkania towarzyskie otwierają przed Tobą naprawdę 
wiele możliwości przy doborze jubilerskich dodatków. 

Możesz założyć biżuterię w stylu boho, charakteryzująca się większymi i barwnymi 
formami, niejednokrotnie sięgającymi po motywy etniczne. Na prywatkę możesz 
założyć długie, wiszące kolczyki czy ogromne wisiorki. 

Warto także zrezygnować z biżuterii srebrnej i złotej, w zamian sięgając po taką, 
która łączy nietypowe materiały typu: skóra, drewno, szkło weneckie, ceramika czy 
stal nierdzewna.



Wyjątkowe kolekcje złotej biżuterii na specjalne okazje

W życiu każdej kobiety znajdzie się nie jedna taka okazja, na której chce wyglądać 
po prostu wyjątkowo, zupełnie inaczej niż w szare dni. Tymi okazjami może być 
własny ślub czy wesele kogoś z rodziny bądź znajomych. Mogą to być Twoje 
zaręczyny lub wyjście do Teatru czy Opery. Nic tak nie dodaje splendoru i 
wyjątkowości takim chwilom, jak piękna sukienka i wyjątkowe ozdoby, które 
sprawią, że będziesz wyglądać olśniewająco. 

Na specjalne okazje wybieraj więc wyjątkowe kolekcje biżuterii. Świetnie nadaje się 
do tego złota biżuteria z kolekcji szekspirowskiej oferowanej w sieci sklepów 
jubilerskich w.Kruk czy kolekcja wiktoriańska, którą znajdziesz w salonach 
jubilerskich YES. Te kolekcje sięgają po wzornictwo z epok dawniejszych. 

Ale nie tylko to jest w nich tak wyjątkowe. O ich niepowtarzalności świadczy także 
to, że zostały wykonane ze złota próby 585, które zostało wzbogacone kamieniami 
szlachetnymi takimi jak: rubin, szafir, szmaragd, czy błękitne topazy. Wyjątkowe 
okazje wymagają wyjątkowej oprawy. Osiągniesz to, wybierając wyroby jubilerskie 
wykonane z tak szlachetnych kruszców. 

Biżuterię kocha niemal każda kobieta. To ten element Twojej stylizacji, który jak 
żaden inny, może towarzyszyć Ci przy każdej okazji, nawet w zwykły szary dzień. A 
czy Ty posiadasz w swojej domowej kolekcji ozdoby na każdą okazję? Może czas 
przejrzeć swoje precjoza i zastanowić się, które z nich nadają się na konkretną 
okazję. Powodzenia!
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