Guia de tamanhos para anéis
medir um dos seus anéis

Imprima esta página, certificando-se de que seleciona a opção “Actual Size”
(Tamanho Real) na secção “Page Sizing & Handling” (Dimensionamento e Gestão da
página) no menu de impressão. Para verificar se a página foi impressa de forma
correta, utilize uma régua para medir a escala abaixo, que deve medir 1 cm.

1cm
1. Selecione um dos seus anéis que usa no dedo no qual pretende usar o novo anel.
2. Coloque este anel sobre os círculos abaixo, de modo a determinar o tamanho certo.
3. O círculo deve corresponder exatamente ao diâmetro do seu anel. Certifique-se de que o contorno do círculo está
visível dentro do diâmetro do seu anel.
4. Se o seu anel se encontrar entre dois tamanhos, selecione o tamanho maior.

Utilize este guia como referência.
A CHANEL não pode ser responsabilizada por quaisquer erros de medição.

Guia de tamanhos para anéis
Medir um dos seus anéis

1. Segure num pedaço de fio ou corte uma tira de papel.
2. Enrole-o(a) em torno da parte mais grossa do seu dedo.
3. Utilize uma caneta para marcar o ponto de formação de um círculo.
4. Com uma régua, meça a distância entre a extremidade do fio ou da tira de papel e o ponto que marcou.
5. Compare a sua medição com a tabela abaixo, de forma a determinar o tamanho do seu anel. Se tiver dúvidas
entre dois tamanhos, selecione o tamanho maior.
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CONSELHO: os dedos ficam mais finos sob temperaturas mais frias, pelo que nunca deve medir o dedo frio.
Meça o seu dedo ao final do dia, que corresponde à altura em que estará mais grosso. Certifique-se de que mede
a parte mais grossa do seu dedo.
Utilize este guia como referência.
A CHANEL não pode ser responsabilizada por quaisquer erros de medição.

GUIA DE TAMANHOS PARA PULSEIRAS
Medir as suas pulseiras

1. Selecione uma das suas pulseiras com o ajuste correto.
2. Estenda-a.
3. Com uma régua, meça a distância entre a parte superior do fecho e a extremidade da pulseira.
4. Escolha um tamanho de pulseira CHANEL tão próximo quanto possível desta medição.

MEDIR O SEU PULSO
1. Segure num pedaço de fio ou corte uma tira de papel.
2. Enrole-o(a) em torno do pulso no qual gostaria de usar a sua pulseira CHANEL.
3. Utilize uma caneta para marcar o ponto de formação de um círculo.
4. Com uma régua, meça a distância entre a extremidade do fio ou da tira de papel e o ponto que marcou.
5. Para que o tamanho da pulseira seja suficientemente confortável para si, acrescente 1,5 cm. Posteriormente,
poderá acrescentar ou retirar centímetros, se preferir usá-la apertada ou larga.

Utilize este guia como referência.
A CHANEL não pode ser responsabilizada por quaisquer erros de medição.

