ERINDRINGSSMYKKET
ASKESMYKKER I GLAS

ASKE

ET UNIKT SMYKKE, ET SMUKT MINDE
Smukke, håndlavede smykker i glas, tilsat en lille smule af dit kæledyrs
aske. For at kunne give glasset form, varmes det op til over 850°C.
Farve og en lille smule aske tilsættes, og til sidst forsegles minderne af
klart glas. Asken vil fremstå som en smuk og tydelig effekt i Erindringssmykket.
De færdige smykker, som har en fantastisk flot glans, er af høj kvalitet.
Perle-lai udsteder et ægthedsbevis, som garanterer, at dit smykke er lavet
med aske fra netop dit kæledyr.

ET SMYKKE DER BÆRER DINE BEDSTE MINDER
Englen i askeglas er en unik figur fra Perle-Lai, men Erindringssmykket
kan fremstilles i mange andre smukke udformninger. Alle smykkerne
er håndlavet i eget værksted og udvalget er meget bredt
– se et udpluk af mulighederne på www.perle-lai.dk
Erindringssmykkerne kan designes som unikke, enkeltstående smykker
eller som hele sæt, i farver efter eget ønske.

FÅ INSPIRATION I EN VERDEN AF GLAS
Du er velkommen til at besøge min hjemmeside for at finde
inspiration til netop det design, du kunne ønske dig.
www.perle-lai.dk

EFTER DET SVÆRE VALG
– OG INDEN DET ER FOR SENT
Hvis man vælger at få sit kæledyr aflivet og kremeret,
er der mulighed for at lade dyret blive på krematoriet eller at
få asken hjem i en urne. Du bør overveje en enkeltkremering.
På den måde er du sikker på, at den aske, du får hjem, ikke er
blandet med andre dyrs jordiske rester. Det er vigtigt at gøre
dyrlægen opmærksom på dine ønsker ved aflivningen. For at
kunne lave askesmykkerne skal der bruges ca. to spiseskefulde
aske. Husk at gemme lidt ved siden af.
Erindringssmykket er en personlig ting for dig
– til minde om din bedste ven.
Se mulighederne og bestil dit Erindringssmykke på
www.perle-lai.dk
Du er altid velkommen til at kontakte mig på
tlf.: 27 13 75 08 eller mail: annemette@perle-lai.dk

HÅNDLAVEDE GLASSMYKKER

www.facebook.dk/erindringssmykket

