


CERTYFIKAT 
BIŻUTERII SREBRNEJ

To oryginalna biżuteria Gucci ze srebra próby 925, wyprodukowana przez znanych włoskich złotników 

i starannie sprawdzona przez inspektorów Gucci. Biżuteria ta została wyprodukowana przy użyciu  

materiałów hipoalergicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Zalecamy 

regularne czyszczenie biżuterii za pomocą materiałów bez środków ściernych w przypadku, gdy biżu-

teria nie jest noszona, ponieważ srebrna biżuteria może z czasem śniedzieć. Zespół Gucci zawsze 

chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania. 

Gucci gwarantuje, wewnętrznie jak i w ramach swojego łańcucha dostaw, poszanowanie standardów 

odpowiedzialności społecznej i środowiskowej (SA 8000, ISO 14001) zgodnie ze strategią zrównoważo-

nego rozwoju.

CERTIFICATE
SILVER JEWELRY

This is an authentic Gucci jewel in 925 sterling silver, manufactured by renowned Italian goldsmiths 

and meticulously checked by Gucci inspectors. This jewel has been produced using hypoallergenic 

materials in accordance with current international regulations. Regular cleaning with non-abrasive 

silver polish is recommended when the jewel is not worn as the silver jewelry can tarnish with age. The 

Gucci team are always happy to answer any questions you may have.

Gucci guarantees, internally and within its supply chain, respect for standards of Social & Environmen-

tal Responsibility (SA 8000, ISO 14001) in line with its sustainability strategy.



CERTYFIKAT 
BIŻUTERII ZŁOTEJ

To oryginalna biżuteria Gucci z 18-karatowego złota, wyprodukowana przez znanych włoskich złot-

ników i starannie sprawdzona przez inspektorów Gucci. Biżuteria ta została wyprodukowana przy 

użyciu materiałów hipoalergicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Złotą 

biżuterię należy czyścić i polerować miękką ściereczką i przechowywać oddzielnie. Zespół Gucci  

zawsze chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania.

Gucci gwarantuje, wewnętrznie jak i w ramach swojego łańcucha dostaw, poszanowanie standardów 

odpowiedzialności społecznej i środowiskowej (SA 8000, ISO 14001) zgodnie ze strategią zrównoważo-

nego rozwoju.

CERTIFICATE 
GOLD JEWELRY

This is an authentic Gucci jewel in 18 carat gold, manufactured by renowned Italian goldsmiths and 

meticulously checked by Gucci inspectors. This jewel has been produced using hypoallergenic mater -

ials in accordance with current international regulations. It should be cleaned and polished with a soft 

cloth and stored separately. The Gucci team are always happy to answer any questions you may have.

Gucci guarantees, internally and within its supply chain, respect for standards of Social & Environmen-

tal Responsibility (SA 8000, ISO 14001) in line with its sustainability strategy


