ERINDRINGSSMYKKET
ASKESMYKKER I GLAS

KAN FÅS SOM HALSKÆDE OG ARMBÅND

ET UNIKT SMYKKE, ET SMUKT MINDE
Smukke, håndlavede smykker i glas, tilsat en lille smule af dit kæledyrs aske.
Asken vil fremstå som en smuk og tydelig effekt i Erindringssmykket.
De færdige askesmykker har en fantastisk flot glans, og er af høj kvalitet.
Perle-lai udsteder et ægthedsbevis, som garanterer, at dit smykke faktisk
ér lavet med aske fra netop dit kæledyr.

DIT PERSONLIGE ERINDRINGSSMYKKE
– SÅDAN GØR DU
Erindringssmykket er til dig, der ønsker et unikt og personligt minde.
• Hos dyrlægen skal du fortælle, at du ønsker en enkelt-kremering for dit kæledyr,
og at dyrlægen skal huske at anføre, at der skal lægges lidt aske til side til et
erindringssmykke. Det gør dyrlægen på den følgeseddel, som følger dit kæledyr
til krematoriet.
•N
 år du modtager din urne, modtager du så også en lille pose med aske.
Posen skal du sende, med forsikring på forsendelsen, til:
Anne-Mette Lai, Jasminvej 5, Salten, 8653 Them.
(Husk at lægge en seddel ved med dine kontaktoplysninger!)
•L
 av din bestilling på www.perle-Lai.dk
eller kontakt mig for at drøfte dit ønske til et smykke.
•N
 år jeg har modtaget din pose med aske, går der ca. 7 hverdage
til det færdige smykke bliver afsendt.
•D
 u har mulighed for, at betale for erindringssmykket direkte på www.perle-lai.dk
med ViaBill.
Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf.: 27 13 75 08
eller mail: annemette@perle-lai.dk
Læs mere, se mulighederne og bestil dit Erindringssmykke
på www.perle-lai.dk

Erindringssmykket er en personlig ting for dig
– til minde om din bedste ven.

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

Erindringssmykket er designet, udviklet
og produceret af Anne-Mette Lai.

HÅNDLAVEDE GLASSMYKKER

www.facebook.dk/erindringssmykket

