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sei felice bambina
mar ie t a  żu kowska  x  mokob el l e
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Ludzie od wieków wierzyli w magiczną moc kamieni i symboli,  

dającą siłę, energię i wsparcie. Biżuteria, która staje się talizmanem 

jest najbliższa memu sercu, bo skrywa w sobie tę dodatkową tajemnicę. 

Projektując ją, chciałam podzielić się z Wami szczęściem.

sei felice bambina

felicissima
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marieta żukowska x mokobelle

sei felice bambina to autorska kolekcja biżuterii Mariety Żukowskiej 
zaprojektowana specjalnie dla MOKOBELLE. Powstała w efekcie 

wielomiesięcznej współpracy aktorki i ikony stylu z doświadczonym 
zespołem projektantów i jubilerów. Marieta od zawsze marzyła o stworzeniu 
własnej biżuterii, w której niezwykła moc talizmanów spotyka się z piękną 
i niebanalną formą. Takiej, która będzie czymś więcej niż tylko ozdobą – 
stanie się amuletem przynoszącym szczęście, miłość i dobrą energię…

Inspiracją do powstania tej kolekcji były zaczerpnięte z chińskiego zodiaku 
magiczne symbole zwierząt, ezoteryczna siła kamieni szlachetnych  

oraz wyrafinowana włoska elegancja.

Dzięki temu oryginalnemu i niezwykłemu połączeniu zamkniętemu  
w minimalistycznych formach oraz najwyższej jakości wykonania,  
biżuteria urzeka pięknem, prostotą i ponadczasowym charakterem. 

Kolekcja składająca się z wielu wzorów naszyjników, bransoletek  
i mono-kolczyków podzielona jest na trzy linie – pierwsza oparta została 

na dwunastu monetach z wizerunkami zwierząt – opiekunów duchowych. 
Druga, to oszczędna w formie, designerska biżuteria ze szlachetnymi 

kamieniami mocy – szafirami i rubinami. Trzecią linię tworzą naszyjniki 
z wybranymi przez Marietę, klasycznymi wzorami zawieszek Mokobelle 

ozdobionymi szafirami i naturalnymi perłami.
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monety mocy

Linia oparta  na symbolice chińskiego zodiaku składa się  

z dwunastu monet z wizerunkami zwierząt – opiekunów duchowych  

na awersie oraz odpowiadającymi im ideogramami na rewersie.  

Jest tak zaprojektowana, aby można je było nosić zawsze przy sobie –  

jako naszyjnik w trzech różnych wersjach do wyboru, jako bransoletkę  

lub w formie pojedynczego kolczyka.

Z kolekcji wybierz monetę z symbolem swojego zwierzęcego patrona, 

którego wsparcie zgodnie z zasadami chińskiego horoskopu  

można wzmocnić dwoma innymi znakami z odpowiedniej triady.  

Według chińskiej astrologii przeznaczenie człowieka jest ustalane  

na podstawie czasu jego urodzenia oraz pozycji planet, słońca i księżyca. 

Dwunastu znakom zodiaku patronują zwierzęta, których cechy  

według wielowiekowej tradycji – dominują u ludzi urodzonych  

pod danym znakiem. Według chińskiego kalendarza, nowy,  

2020 rok rozpoczyna się 25 stycznia i będzie nosił  

miano Roku Szczura.
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SZCZUR

SMOK

MAŁPA

BAWÓŁ

WĄŻ

KOGUT

TYGRYS KRÓLIK

KOZA

ŚWINIA

KOŃ

PIES
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siła kamieni

Inspirowana geometrycznymi formami, designerska biżuteria  

ozdobiona ręcznie osadzanymi rubinami i szafirami. Tym pięknym  

i szlachetnym kamieniom od wieków przypisywano magiczne właściwości. 

Ze względu na swój głęboki ciemnoczerwony kolor rubin uznawany jest 

za kamień miłości, namiętności i rozkoszy. Dodaje odwagi, życiowej 

energii, przynosi siłę i szczęście. Z kolei nazywany „pieczęcią niebios” 

ciemnoniebieski szafir symbolizuje harmonię, wierność i równowagę. 

Podobnie jak rubin jest kamieniem przyciągającym najpiękniejsze emocje, 

zdrowie oraz bogactwo. Zaprojektowana tak, aby biżuteryjne amulety 

można było nosić w różnych konfiguracjach, linia składa się  

z dwóch wzorów mono-kolczyków, które można łączyć ze sobą  

i stylizować w oryginalny sposób oraz z dopasowanych do nich dwóch 

modeli pierścionków o prostych i wyrazistych kształtach. Całość kolekcji 

uzupełniają bransoletki – klasyczne i ponadczasowe obręcze o gładkiej 

satynowanej lub pięknie odbijającej światło, klepanej fakturze.
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talizmany

Linia oparta na pięciu klasycznych wzorach zawieszek  

wybranych przez Marietę z dotychczasowych kolekcji MOKOBELLE. 

Składa się z czterech modeli naszyjników pomyślanych tak,  

aby każdy z nich dzięki zawieszce z osadzonym ręcznie szafirem  

posiadał magiczną moc talizmanu. Ten szlachetny kamień,  

będący symbolem harmonii i równowagi  

przynosi szczęście i spokój.



19



20



21

22

21
20

19



22

Energetyczna biel toskańskiej skały  

to wyjątkowe tło dla niezwykłej, subtelnej biżuterii.  

Pięknie podkreśla ciepły kolor złota i delikatnie rozświetla skórę.  

Zainspiruj się wyborem Mariety i podkreśl  

swoją zmysłową kobiecość. Łącz biżuterię z kolekcji  

sei felice bambina  
z modelami z najnowszej kolekcji Mokobelle  

i po prostu bądź szczęśliwa!
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Wszystkie modele biżuterii z kolekcji 

sei felice bambina  

powstają w pracowniach doświadczonych jubilerów, są tworzone ręcznie  

przy wykorzystaniu tradycyjnych metod rzemiosła artystycznego.

Używamy tylko szlachetnych materiałów – srebra próby 925  

pozłacanego 24 karatowym złotem oraz starannie  

wyselekcjonowanych kamieni – rubinów i szafirów. 

Wiemy, że dzięki kunsztowi naszych artystów oraz dbałości o najmniejszy detal  

ta piękna biżuteria będzie przynosić Ci szczęście przez długie lata.



33

CENY I OPISY
WSZYSTKIE MODELE BIŻUTERII WYKONANE SĄ ZE SREBRA  
PRÓBY 925 ZŁOCONEGO 24-KARATOWYM ZŁOTEM

1. MONETA Z CHIŃSKIM ZODIAKIEM  
140 zł

2. NASZYJNIK ŁAŃCUCH (DŁUGI)  
Z MONETĄ Z CHIŃSKIM  
ZODIAKIEM 390 ZŁ

3. NASZYJNIK ŁAŃCUCH Z MONETĄ 
Z CHIŃSKIM ZODIAKIEM 340 ZŁ

4. NASZYJNIK Z MONETĄ  
Z CHIŃSKIM ZODIAKIEM 260 ZŁ

5. MONO-KOLCZYK Z MONETĄ  
Z CHIŃSKIM ZODIAKIEM 210 ZŁ

6. BRANSOLETKA Z MONETĄ  
Z CHIŃSKIM ZODIAKIEM 260 ZŁ

7. MONO-KOLCZYK Z RUBINEM  
260 ZŁ

8. MONO-KOLCZYK Z SZAFIREM  
260 ZŁ

9. MONO-KOLCZYK Z DWOMA  
RUBINAMI 350 ZŁ

10. MONO-KOLCZYK Z DWOMA  
SZAFIRAMI 350 ZŁ

11. BRANSOLETKA OBRĘCZ  
Z RUBINEM 360 ZŁ

12. BRANSOLETKA OBRĘCZ  
Z SZAFIREM 360 ZŁ

13. PIERŚCIONEK Z RUBINEM 350 ZŁ

14. PIERŚCIONEK Z SZAFIREM 350 ZŁ

15. PIERŚCIONEK Z DWOMA  
RUBINAMI 400

16. PIERŚCIONEK Z DWOMA  
SZAFIRAMI 400

17. BRANSOLETKA OBRĘCZ  
Z RUBINEM 360 ZŁ

18. BRANSOLETKA OBRĘCZ  
Z SZAFIREM 360 ZŁ

19. NASZYJNIK MIX TRZECH  
ZAWIESZEK Z NATURALNĄ  
PERŁĄ I SZAFIREM 590 ZŁ

20. NASZYJNIK MIX TRZECH  
ZAWIESZEK Z NATURALNĄ  
PERŁĄ I SZAFIREM 590 ZŁ

21. NASZYJNIK MIX TRZECH  
ZAWIESZEK Z SZAFIREM 550 ZŁ

22. NASZYJNIK MIX PIĘCIU  
ZAWIESZEK Z SZAFIRAMI  
I NATURALNĄ PERŁĄ 890 ZŁ
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ZDJĘCIA: Patrycja Płanik

MAKE-UP: Beata Milczarek

STYLIZACJE: Daria Biedrzycka
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WWW.MOKOBELLE.COM/MARIETAXMOKOBELLE


