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Każdy rękodzielnik wie, że akcesoriów do robienia biżuterii nigdy nie za wiele. Może bowiem okazać się, gdy
przystąpimy do pracy nad biżuterią, że braknie nam akurat określonego półfabrykatu. Dlatego warto
skorzystać z częstych promocji w sklepie internetowym z akcesoriami do robienia biżuterii Manzuko i
uzupełnić swoje zapasy. Rękodzielnikom spodoba się na pewno darmowa wysyłka, która przysługuje im gdy
przekroczy kwotę 99 zł wydanych w sklepie. Dla niepewnych tego, czego akurat potrzebują, przyda się często
uzupełniana kategoria nowości. W Manzuko rękodzielnicy znajdą wszystkie niezbędne akcesoria do robienia
biżuterii. Jest więc bogaty wybór różnego rodzaju koralików, zarówno z kamieni naturalnych, akrylu, drewna,
jak i szkła. Nie brakuje gumek jubilerskich, nici czy narzędzi. Akcesoria do robienia biżuterii, jakie
znajdziemy w tym sklepie to również kaboszony, chwosty, elementy metalowe takie jak bigle czy zapięcia
oraz różnego rodzaju ozdoby. Warto podkreślić, że wszystkie akcesoria do robienia biżuterii z Manzuko, są
najwyższej jakości i zgodne z aktualnymi trendami w modzie i biżuterii.
Kulki to chętnie wybierane przez naszych klientów półfabrykaty do biżuterii, które wykorzystują oni w wielu
różnorodnych technikach biżuteryjnych. Kulki mogą być zrobione z różnych materiałów: szklane, akrylowe,
ceramiczne, drewniane, plastikowe, metalowe oraz z kamieni naturalnych jak koral, perły, turkus. Najczęściej
w hafcie sutaszowym i koralikowym korzysta się z kulek szklanych. Z kolei do tworzenia bransoletek na
gumce sięga się po kulki z kamieni. Najważniejsze jednak jest to, by kulki były dość równe i o gładkiej
powierzchni (lub fasetowanej).
Turkus i ametyst to piękne kamienie naturalne, po które chętnie sięgają rękodzielnicy. Turkus jest kamieniem
półszlachetnym w niezwykłych odcieniach niebieskości i zieleni. Słynie z ochronnych właściwości. Turkus
bardzo dobrze komponuje się ze srebrem i innymi metalami, dlatego chętnie jest wykorzystywany w wire
wrappingu oraz metaloplastyce. W Manzuko znajdziemy turkus w postaci koralików, kulek i kaboszonów.
Szczególnie polecamy turkus do letniej biżuterii, gdyż pięknie podkreśli opaleniznę. Ametyst z kolei to
półszlachetny kamień w kolorze fioletowym. W starożytności wierzono, że chroni przed upijaniem się.
Ametyst można kupić w formie kulek, kaboszonów i ozdobnych zawieszek do biżuterii. Po ametysty chętnie
sięgają osoby tworzące biżuterię sutasz oraz pracujące w metalach.
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