
595 kr. 895 kr.

Marlene Donduran
Marlene er vild med smykker, fordi de  
definerer, hvem vi er, og fortæller vores  
personlige historie. Hendes looks er fyldt 
med kontraster, hvilket også kendetegner 
Marlene som person. Familiemenneske,  
hustru og mor ... og på den anden side  
aktiv udadvendt professionel formidler  
på flere planer. Hun er lærer, tøjsælger  
og driver 3 blogs. Hendes stil er  
skandinavisk, mørk og minimalistisk.

Look 1

Fjerringen og de flettede ringe 
er ufattelig smukke hvad enten 
man bærer dem enkeltvis  
eller sammen. Jeg tænker  
på vikinge-smykker, når  
jeg ser dem og elsker  
dette skandinaviske tvist!  
Margueritterne på den anden 
hånd vejer det stringente op 
ved at bølge yndigt og kurvet. 

Find kaMpagnen Hos Følgende ForHandlere 

Guldfuglen, over Bølgen 12 M, 2670 greve l Ballerup Guld & Sølv, Ballerup Center, 2750 Ballerup l Barbara Maria, kongevejen 11, 2791 dragør l Müllers Guldsmedje, 

sillebroen, 3600 Frederikssund l Müllers Guldsmedje, ro ś Torv 4, 4000 roskilde l Guldfuglen, skomagergade 15 B, 4000 roskilde l Guldfuglen, VestsjællandsCentret B.66,  

4200 slagelse l Guldfuglen, Brogade 6, 4600 køge l Borup Design, næstved storcenter 22, 4700 næstved l Cassiopeia, ringstedgade 14 a, 4700 næstved  

Pind J. Design Guldsmedie, gerritsgade 44, 5700 svendborg l Guld Design, storegade 11, 6200 aabenraa l Jacob Nielsen & Søn, Jernbanegade 18, 6400 sønderborg 

Anytime, Bredgade 4, 6990 Ulfborg l Plaza Guld & Ur, Herning Centret, 7400 Herning l Hartmann, adelgade 14, 7800 skive l Guldsmed Boye, søndergade 36 a,  

8000 Århus C l Vibholm Bruun’s Galleri, Bruuns galleri 8000, Århus C l Guldsmed Boye, Vestergade 6, 8600 silkeborg l Vibholm Guld og Sølv, adelgade 61,  

8660 skanderborg l Guldsmed Lind, søndergade 36, 8700 Horsens

Shop-in-shops (sorteret efter postnummer)

*  Husk at vi lige nu forærer dig den tredje og billigste ringe, når du vælger tre. Tilbuddet gælder hos ovenstående forhandlere. 
 Udvalget af ringe varierer fra forhandler til forhandler. Forbehold for tastefejl og udsolgte varer. Kampagnen gælder til og med 26/10 2014.

Hvorfor er smykker en vigtig accessory?
smykker er for mig den vigtigste kilde til at 
“værdisætte” et outfit. Jeg toner fx en kjole 
op eller ned med smykker. gør den 
hverdagsagtigt eller festpræget med 
smykker. Men smykker er også en vigtig del 
af den jeg er som person. Jeg kigger selv 
meget på andres smykker og forsøger at 
forestille mig, hvordan de er som mennesker 
baseret på deres valg af fx halskæde, ringe 
eller øreringe.

Beskriv din blog med fem ord.
Brugbar, inspirerende, humoristisk, godt 
sprog og et pusterum. alt sammen pakket 
ind i flere sider af kvindelivet som fx mode, 
accessories og beauty.

malsen.looklab.dk

295 kr. 595 kr. 995 kr.295 kr. 295 kr. 395 kr. 895 kr.

look 1

look 2

look 3

3 for 2 kampagnepris 590 kr.
Du sparer 295 kr.*

3 for 2 kampagnepris 1.190 kr.
Du sparer 395 kr.*

3 for 2 kampagnepris 1.890 kr.
Du sparer 895 kr.*

Hvilken ring er din favorit fra dit  
PANDORA-look?
Min absolutte favorit er fjerringen, hvis jeg 
nu absolut kun må vælge én. den er stort set 
altid på en af mine fingre og jeg får så mange 
komplimenter for den, men den store perle-
ring er også en af mine favoritter, fordi den 
kombinerer elegance med trend. 

Min inspiration til dette er look er ’Efterår’. De små fjer er 
med til at lune os og de sorte sten i klaser på to af ringene 
minder mig om mørke kastanjer. De små blomster er  
sæsonens sidste, og da jeg er stor fan af sommer, har jeg 
brug for at minde mig selv om, at den tid kommer tilbage. 

Dette look er typisk et jeg ville bruge til  
hverdag med enkle outfits, hvor ringene er den 
bærende detalje. Jeg har mikset lige dele blød- 
og hårdhed og kontrast mellem den sorte sten 
med facetter og de funklende sten. De smalle 
ringe er super nemme at gøre en masse med  
– her er de brugt til at binde looket sammen, og 
visuelt indbyder de til også at blive nærstuderet.

Hvad er efterårets største modetrends? 
Én af de lækreste trends lige nu er, at  
rullekraven og turtleneck-bluserne er  
kommet tilbage. det sætter nemlig fokus  
på smykker på en anden måde - hænder  
og ører kommer meget mere i spil, og det 
synes jeg er spændende. 

PANDORA Amagertorv 
amagertorv 18-20 
1160 københavn

PANDORA Illum 
østergade 52 
1001 københavn k

PANDORA Frederiksberg 
FrB.C shopping, plan 1 
2000 Frederiksberg 

PANDORA CPH Airport 
kbh lufthavn, Terminal 3 
2770 kastrup

PANDORA Fisketorvet 
kalvebod Brygge 59 
1560 københavn V

PANDORA Rødovre Centrum 
rotunden - 1. sal 
2610 rødovre

PANDORA Rosengårdcentret 
rødt Torv, ørbækvej 75 
5220 odense sø

PANDORA Kolding 
kolding storcenter 
6000 kolding

PANDORA Vejle 
Torvegade 26a  
7100 Vejle

PANDORA Aalborg 
Friis, nytorv 27, plan 0 
9000 aalborg


