
De perfectie van imperfectie



NE1 - Nea Blue
Natuurlijke Aquamarine

NE7 - Nea Ocean
Blauwe Aventurijn

Deze prachtige, blauwe 
steen vermindert stress en 

brengt je geest tot rust.

Deze steen kan gebruikt 
worden om je emoties in 

balans te brengen.

Deze steen maakt je 
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

Deze steen is een talisman 
die beschermt, je sterktes 
uitvergroot en je helpt te 
weren tegen negatieve 

energie.

Deze steen maakt je 
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

Deze steen stimuleert 
creativiteit en kan negatieve 
energie omzetten in positi-

eve energie.

Een krachtige, bescher-
mende steen die je onders-
teunt in periodes van stress, 

verwarring of verdriet.

Deze schitterende steen 
zorgt voor passie,  

opwinding en creativiteit  
in je leven.

Geeft je motivatie, een 
hoger bewustzijn en helpt 
je met het vinden van je 

authenticiteit.

Deze kalmerende steen 
bevat lithium, en verandert 
stress en chaos in kalmte  

en rust.

Moedigt je aan om je 
dromen waar te maken en 
helpt je met een boost van 

energie.

NE2 - Nea Pink
Zonnesteen

NE8 - Nea Berry
Paarse Aventurijn

NE3 - Nea Purple
Lepidoliet

NE9 - Nea Grey
Laradoriet

NE5 - Nea 3 Colours
Amazoniet

NE6 - Nea Green
Groene Kwarts

NE11 - Nea Black
Zwarte Onyx

NE4 - Nea Turquoise
Amazoniet

NE10 - Nea Ruby
Rode Garnet

De NEA armbanden worden  
gemaakt met 6mm parels uit echte 
natuursteen. De stijlvolle parels 
worden afgewerkt met een roestvrij 
stalen sluiting met het Didyma logo. 

Nea
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maten XXS - XS - S

prijs € 39.95
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Deze steen kan gebruikt 
worden om je emoties in 

balans te brengen.

Deze steen is een talisman 
die beschermt, je sterktes 
uitvergroot en je helpt te 
weren tegen negatieve 

energie.

Een krachtige, bescher-
mende steen die je onders-
teunt in periodes van stress, 

verwarring of verdriet.

Geeft je motivatie, een 
hoger bewustzijn en helpt 
je met het vinden van je 

authenticiteit.

Moedigt je aan om je 
dromen waar te maken en 
helpt je met een boost van 

energie.

AL1 - Alinda Blue
Natuurlijke Aquamarine

AL7 - Alinda Ocean
Blauwe Aventurijn

Deze prachtige, blauwe 
steen vermindert stress en 

brengt je geest tot rust.

Deze steen maakt je 
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

Deze steen maakt je  
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

Deze schitterende steen 
zorgt voor passie,  

opwinding en creativiteit  
in je leven.

Deze schitterende steen 
zorgt voor passie,  

opwinding en creativiteit  
in je leven.

AL2 - Alinda Pink
Zonnesteen

AL3 - Alinda Purple
Lepidoliet

AL8 - Alinda Berry
Paarse Aventurijn

AL9 - Alinda Grey
Labradoriet

AL5 - Alinda 3 Colours
Amazoniet

AL11 - Alinda Black
Zwarte Onyx

AL4 - Alinda Turquoise
Amazoniet

AL10 - Alinda Ruby
Rode Garnet

De stenen die we gebruiken voor 
de ALINDA collectie zijn imper-
fecte 6mm parels, afgewerkt met de  
Didyma spacer. Deze stenen zijn speels 
en uniek!

Alinda 
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maten XXS - XS - S

prijs € 39.95
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Deze steen kan gebruikt 
worden om je emoties in 

balans te brengen.

Deze steen is een talisman 
die beschermt, je sterktes 
uitvergroot en je helpt te 
weren tegen negatieve 

energie.

Een krachtige, bescher-
mende steen die je onders-
teunt in periodes van stress, 

verwarring of verdriet.

Geeft je motivatie, een 
hoger bewustzijn en helpt 
je met het vinden van je 

authenticiteit.

Moedigt je aan om je 
dromen waar te maken en 
helpt je met een boost van 

energie.

CH1 - Chania Blue
Natuurlijke Aquamarine

CH7 - Chania Ocean 
Blauwe Aventurijn

Deze prachtige, blauwe 
steen vermindert stress en 

brengt je geest tot rust.

Deze steen maakt je 
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

Deze steen maakt je  
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

Deze schitterende steen 
zorgt voor passie,  

opwinding en creativiteit  
in je leven.

Deze kalmerende steen 
bevat lithium, en verandert 
stress en chaos in kalmte  

en rust.

CH2 - Chania Pink
Zonnesteen

CH8 - Chania Berry
Paarse Aventurijn

CH3 - Chania Purple
Lepidoliet

CH9 - Chania Grey
Labradoriet

CH5 - Chania 3 Colours
Amazoniet

CH11 - Chania Black
Zwarte Onyx

CH4 - Chania Turquoise
Amazoniet

CH10 - Chania Ruby
Rode Garnet

De CHANIA collectie is gebaseerd op  
fijne 4mm natuurstenen parels, die 
worden afgewerkt met een fijne  
schakelketting.

Chania
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maten verstelbaar in 3 maten

prijs € 39.95



LA1 - Larisa Blue
Natuurlijke Aquamarine

Deze prachtige, blauwe 
steen vermindert stress en 

brengt je geest tot rust.

Deze schitterende steen 
zorgt voor passie,  

opwinding en creativiteit  
in je leven.

Deze steen maakt je  
innerlijke kind wakker en 

zorgt voor plezier, vreugde 
en speelsheid.

LA2 - Larisa Pink
Zonnesteen

LA3 - Larisa Turquoise
Amazoniet

De LARISA cuff wordt gemaakt 
uit geborsteld roestvrij staal en  
beschermt de fijne 4mm natuurstenen 
die erin geplaatst worden.

Larisa
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maten XXS - XS - S

prijs € 59.95



AT1 - Attica Blue
Blauwe Aventurijn

Zet negatieve energie om 
in positieve vibes en laat 

deze steen opnieuw balans 
in je leven brengen.

De steen van universele 
liefde helpt je bij je  

zoektocht naar meer  
liefde in je leven.

De geluksbrenger onder de 
kristallen geeft je optimisme 

en zin om uit je comfort 
zone te springen.

AT2 - Attica Pink
Roze Kwarts

AT3 - Attica Green
Groene Aventurijn

De ster van de Didyma collectie is de 
ATTICA bangle. Deze roestvrij stalen 
armband wordt afgewerkt met een 
ruwe, op maat gemaakte natuursteen 
in zijn puurste vorm.

Attica
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maten XXS - XS - S

prijs € 79.95
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Wij bieden 12 maanden garantie op alle Didyma 
armbanden. Heb je een kapotte armband van 
een klant gekregen? 

1. Stuur ons een foto van de kapotte armband via 
e-mail naar info@gemini-official.com en voeg het 
kassaticket toe. 
2. Specificeer de maat en referentie als deze niet 
vermeld staat op de klantbon. 
3. Je ontvangt een nieuwe armband binnen en-
kele dagen. 

De defecte armband wordt bij het volgende 
bezoek van onze vertegenwoordiger opgehaald.

info@gemini-official.com 

www.didyma-official.com 

@didyma.official

Service na verkoop

Maten

Contact

Didyma is het Griekse woord voor  
‘tweeling’. Het verwijst naar een plek in 
het oude Griekenland waar de Grieken  
nadachten over hun leven en zochten naar 
een diepere betekenis. Onze missie is om 
mooie juwelen te maken van natuursteen, 
voor vrouwen die op zoek zijn naar juwelen 
met een diepere betekenis.

Over Didyma

XXS 15 cm 16 cm

XS 16 cm 17 cm

S 17 cm 18 cm

Meet de pols en tel er 1 cm bij op om de juiste maat 
voor een Didyma armband te krijgen

Maat Polsomtrek Armband

YOUR BUSINESS CARD HEREBUSINESS CARD


