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A COLEÇÃO FLIK FLAK SHINE BRIGHT DÁ FORÇA AOS MAISA COLEÇÃO FLIK FLAK SHINE BRIGHT DÁ FORÇA AOS MAIS
PEQUENOS PARA QUE ALCANCEM AS ESTRELASPEQUENOS PARA QUE ALCANCEM AS ESTRELAS

Para as crianças de todo o mundo é hora de brilhar com a nova coleção Flik Flak Shine Bright. EstePara as crianças de todo o mundo é hora de brilhar com a nova coleção Flik Flak Shine Bright. Este

cintilante trio de relógios suíços promete trazer um brilho permanente à festa da vida durante ocintilante trio de relógios suíços promete trazer um brilho permanente à festa da vida durante o

ano inteiro. Os novos relógios são os presentes ideais para crianças cheias de criatividade e deano inteiro. Os novos relógios são os presentes ideais para crianças cheias de criatividade e de

aspirações, e são um lembrete permanente de que tu consegues é sempre a expressão mágica paraaspirações, e são um lembrete permanente de que tu consegues é sempre a expressão mágica para

os mais novos.os mais novos.

O relógio O relógio SHINE IN BLUESHINE IN BLUE está em casa em qualquer parte, seja em castelos gelados ou em oceanos está em casa em qualquer parte, seja em castelos gelados ou em oceanos

cintilantes. Este refrescante modelo assegura que qualquer aprendiz de contar as horas apresentacintilantes. Este refrescante modelo assegura que qualquer aprendiz de contar as horas apresenta

uma aparência glamorosa. uma aparência glamorosa. 

Mesmo o simples rastrear da passagem dos minutos é causa para celebração com brilhantesMesmo o simples rastrear da passagem dos minutos é causa para celebração com brilhantes

cristais azuis e rosa em redor do mostrador. A cintilante bracelete Lurex® no relógio cristais azuis e rosa em redor do mostrador. A cintilante bracelete Lurex® no relógio SHINE IN PINKSHINE IN PINK

faz uso de uma palete de cores rosa e em dourado para um brilho extra. Cristais rosa e ponteirosfaz uso de uma palete de cores rosa e em dourado para um brilho extra. Cristais rosa e ponteiros

com códigos de cores navegam elegantemente ao longo da contagem decrescente deste modelo,com códigos de cores navegam elegantemente ao longo da contagem decrescente deste modelo,

seja isso a hora da festa ou a hora de ir dormir. Contar as cores do arco-íris é uma verdadeiraseja isso a hora da festa ou a hora de ir dormir. Contar as cores do arco-íris é uma verdadeira

brincadeira de crianças quando comparado com descobrir quantas cores embelezam a braceletebrincadeira de crianças quando comparado com descobrir quantas cores embelezam a bracelete

de silicone do relógio de silicone do relógio CONFETTI PARTY. CONFETTI PARTY. Essa contagem pode levar algum tempo, com os ponteirosEssa contagem pode levar algum tempo, com os ponteiros

coloridos e os luzentes e cristalinos cristais a revelar apenas uma parte da história.coloridos e os luzentes e cristalinos cristais a revelar apenas uma parte da história.

Os novos modelos da coleção Flik Flak Shine Bright estão já disponíveis na Os novos modelos da coleção Flik Flak Shine Bright estão já disponíveis na loja onlineloja online Flik Flak e Flik Flak e

em qualquer loja física Swatch com PVP’s desde os 52€.  em qualquer loja física Swatch com PVP’s desde os 52€.  
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