
FALL IS  COMING
Fall in love with taking care of yourself.
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I N  T H E  S P R I N G ,  

F A L L  A N D  W I N T E R .

Summer 
Love

S H E  I S  A



Bye summer, 
hello Autumn!

Do it yourself!  
Maak je eigen armbandje

Let's make 
a summer 
bucketlist!

Inspiration overload 



BYE BYE  
SUMMER

De herfst staat alweer voor de deur en dat betekent niets 
minder dan afscheid nemen van de zon. Maar gelukkig 
zijn er allemaal leuke dingen die je kunt doen wanneer 
het weer wat minder is! Een van die dingen is natuurlijk 
het shoppen van de nieuwe IAMBER collectie!



WHAT'S 
NEW?

De ringetjes! Deze super leuke ringetjes zijn makkelijk te 
combineren met allemaal andere ringetjes die je thuis nog in je 
oude sieradenkistje kan vinden! Alle ringetjes zijn maatje 17 dus 
passen eigenlijk iedereen wel (om de ringvinger en anders om 
de pink of de middelvinger). Wist je dat de stoney ring 
verstelbaar is in maat? Gauw bestellen dus!



Because sometimes it's better to not do it yourself.

Let's have an

inspiration overload





Let's make a

SUMMER 
BUCKET LIST

Ja, helaas is het zonnetje weer vertrokken en kunnen we niet 
meer lekker naar het strand om een cocktail te drinken. Wat 
doen we dan? Let's make a summer bucket list for next year!  
Haal je inspiratie uit het IAMBER magazine en start je eigen 
summer bucket list zodat jij je komende zomer niet hoeft te 

vervelen!







The Holy Ring

For only 13,50



Maak een leuk simpel

armbandje om te matchen

met je IAMBER sieraden!

DO IT 
YOURSELF
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Jewellery is like 

desserts, there 

is always room 

for more





We've got a winner!

yes ladies, afgelopen maand was 

er weer een witactie! IAMBER 

verlootte een ringetje naar keuze 

onder de deelneemsters. Maar door 

het grote succes werd er ook nog 

eens 10% korting verloot! 



Congratulations to 

Rachel Huigevoort! 
Ze koos de super leuke Holy Ring! 

(t.w.v. 13.50)



Get youself to the  

IAMBER webshop!

www.iamberjewellery.com 


