GUIA DE TAMANHOS PARA ANÉIS
Medindo um de seus anéis

Imprima esta página selecionando “não ajustar à escala” na opção para
ajustar à página no menu da sua impressora. Para verificar se a página foi
impressa corretamente, use uma régua para medir a escala abaixo, �ela
deve medir 1 cm.

1cm
1. Selecione um anel que você usa no mesmo dedo no qual pretende usar o novo anel.
2. Coloque esse anel nos círculos abaixo para determinar o tamanho do anel.
3. O círculo deve corresponder exatamente ao diâmetro do seu anel. Certifique-se que o contorno do círculo seja
visível dentro do diâmetro do seu anel.
4. Se o seu anel estiver entre dois tamanhos, selecione o maior.

Use este guia como referência.
A CHANEL não se responsabiliza por quaisquer erros de medida.

GUIA DE TAMANHOS PARA ANÉIS
Medindo um de seus anéis

1. Pegue um pedaço de barbante ou corte um pedaço de papel.
2. Enrole ao redor da parte mais larga do seu dedo.
3. Use uma caneta para marcar o lugar onde os lados se unem formando um círculo.
4. Usando uma régua, meça a distância da ponta do barbante ou do papel até a marca que você fez.
5. Compare sua medida com a tabela abaixo para determinar o seu tamanho de anel. �Se estiver em dúvida entre dois
tamanhos, escolha o maior.
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CONSELHO: os dedos ficam menores no frio, então nunca meça dedos frios. Meça seu dedo no final do dia quando ele
estiver maior. Meça a parte maior do seu dedo.
Use este guia como referência.
A CHANEL não se responsabiliza por quaisquer erros de medida.

GUIA DE TAMANHOS PARA PULSEIRAS
Medindo sua pulseira

1. Selecione uma pulseira que se ajuste bem a você.
2. Estenda-a em uma superfície plana.
3. Com a ajuda de uma régua, meça a distância entre a parte de cima do fecho e a extremidade da pulseira.
4. Escolha o tamanho de pulseira CHANEL mais próximo possível dessa medida.

medindo seu pulso
1. Pegue um pedaço de barbante ou corte um pedaço de papel.
2. Enrole ao redor do pulso no qual gostaria de usar sua pulseira CHANEL.
3. Use uma caneta para marcar o lugar onde os lados se unem formando um círculo.
4. Com a ajuda de uma régua, meça a distância da ponta do barbante ou do papel até a marca que você fez.
5. Adicione 1,5 cm para que o tamanho da pulseira seja suficientemente confortável para você. Em seguida, �você
pode adicionar ou remover centímetros se preferir usá-la mais apertada ou mais solta.

Use este guia como referência.
A CHANEL não se responsabiliza por quaisquer erros de medida.

