Am atașat o serie de sfaturi simple pe care să le aveți în
vedere la momentul achiziționarii unei bijuterii.
Aurul
este un metal moale și este supus utilizării zilnice. Nivelul de uzură depinde în functie
de modul în care avem grijă de bijuterie. Evitați contactul cu substanțele chimice și
cosmeticele, nu purtați bijuteriile din aur în piscină, în mare, în timp ce faceți sport și
activitați fizice manuale. Curățarea și reparațiile lăsați-le exclusiv specialiștilor în
bijuterii.

Argintul
este supus unei oxidări graduale din cauza uzurii. De aceea pentru anumite bijuterii
este mai bine să evitați contactul cu substanțele chimice/cosmetice, parfumuri și
altele care accelerează procesul de oxidare. Se recomandă curățarea argintului cu o
soluție specială. Bijuteria de rodiu este mult mai durabilă decât argintiu, dar este bine
să nu purtați în apă sărată care ar putea deteriora stratul de rodiu. Lăsați argintul cu
incredere în mâinile profesioniștilor, manipularea neprofesională și curățarea
necorespunzătoare duce la defecțiuni ca de exemplu piatra ar putea deveni liberă, iar
bijuteriile se pot deteriora.
Pielea
este un material natural și nu este indicat să se intre în contact cu apa și substanțele
chimice sau să-l păstrați într-un mediu umed, structura acesteia fiind afectată. Vă
recomandăm să folosiți o cârpă umedă pentru curățarea pielii. Este recomandat
pentru a trata bijuteria din piele cu un ulei specializat o dată pe lună

Vă rugăm să rețineți că pierderea de culoare/placare a bijuteriilor (rodiu,
aur, argint sau auriu roz) cauzată de purtare nu este considerată un
defect, ci este un fenomen normal si nu este acoperit de garanție.

Pandora
Bijuteriile Pandora sunt bijuterii realizate manual, de înaltă calitate, din
aliaje de metale prețioase (18k aur, 14k aur, 925 de argint, metal), pe
care trebuie să le îngrijiți în mod corespunzător. Ca orice bijuterie,
bijuteriile Pandora sunt supuse oxidării și uzurii, în funcție cât de des și
în ce condiții sunt purtate.
Manipularea bijuteriilor - nu folosiți niciodată forța, orice manipulare trebuie
făcută cu grijă maximă. Deschideți și închideți cu atenție brățara. Dacă deschideți
brățara cu o unealtă diferită de cea realizată în acest scop de Pandora în sine,
bijuteria nu va fi acoperită de garanție dacă au apărut probleme. Utilizați numai
talismanele Pandora. Nu puneți mai mult de 7-8 talismane pe o singură brățară
din piele, și pe o brățară solidă puteți aplica 14-18 talismane, brățara Reflexions
poate conține 5-7 talismane. Referitor la proprietățile naturale ale brățărilor
Pandora sub formă de spirală trebuie să ținem cont că acestea se vor întinde ușor
sub greutatea talismanelor.
Protecția bijuteriilor - Evitați contactul cu substanțe chimice, parfumuri, creme,
umiditate excesivă. Toate acestea pot duce la deteriorarea bijuteriei. De
asemenea, bijuteriile se pot deteriora din cauza transpirației, clorului și a apei
sărate, care în plus accelerează procesul de oxidare. Odată pe an, bijuteriile
trebuiesc verificate în magazinul de bijuterii, în special fixarea lor. Pierderea
calității (Pandora Rosé, Shine, Reflexions) este un fenomen comun în funcție de
uzura și purtarea bijuteriilor.
Păstrarea bijuteriilor - aerul accelerează oxidarea bijuteriilor Pandora, prin
urmare, păstrați bijuteriile într-un ambalaj vid și într-un loc uscat, în mod ideal
fiecare piesă separat. Cutiile de cadouri Pandora nu sunt etanse.
Curățarea și lustruirea bijuteriilor - prin curățarea bijuteriilor cu o cârpă
specială, veți păstra bijuteria strălucitoare și veți preveni acumularea straturilor
de oxidare, astfel încât bijuteria nu va deveni neagră. Puteți să curățați în apă
călduță cu puțin săpun (pH neutru) sau lichid de spălat vase, eventual cu o
periuță de dinți, dacă formele sunt mai puțin accesibile. NU recomandăm
utilizarea soluției de curățare a argintului, care ar putea provoca oxidarea dorită.
Talismanele de sticlă necesită tratament special, recomandăm să le lustruiți
numai cu o cârpă uscată și netedă.

Tratarea bijuteriilor de la alte mărci
Toate bijuteriile pe care le găsiți disponibile pe site-ul nostru sunt de cea mai
bună calitate, veritabile, originale și produse atât manual, cât și mecanic.

Manevrarea bijuteriilor - nu folosiți niciodată forța, acționați cu grijă. Garanția
de 24 de luni nu acoperă cazurile în care ruperea sau deteriorarea brățării se
produce din cauza folosirii exagerate a forței.
Protejarea bijuteriilor - a se evita contactul cu chimicale, parfumuri, creme și
umiditate. Acestea pot produce deteriorări bijuteriilor. De asemenea, aceleași
efecte pot fi produse și de transpirație, clor sau apă sărată care accelerează
procesul de oxidare și conduc la pierderea placajului. Bijuteriile ar trebui
verificate o dată pe an la o bijuterie locală, zonele ce necesită atenție sporită fiind
flambajele brățărilor, lanțurilor și ale cerceilor.
Păstrarea bijuteriilor - pentru a evita oxidarea pieselor din argint, acestea
trebuie ținute în locuri uscate. Ideal, bijuteriile trebuie păstrate separat, în pungi
de plastic cu închidere ermetică.
Curățarea și lustruirea bijuteriilor - prin curățarea bijuteriilor cu o cârpă
specială, veți păstra bijuteria strălucitoare și veți preveni acumularea straturilor
de oxidare, astfel încât bijuteria nu va deveni neagră. Puteți să curățați în apă
călduță cu puțin săpun (pH neutru) sau lichid de spălat vase, eventual cu o
periuță de dinți, dacă formele sunt mai puțin accesibile. Nu recomandăm
folosirea soluțiilor chimice pentru curățarea argintului/aurului, pentru că acestea
pot provoca deteriorarea anumitor detalii și decorațiuni ale bijuteriilor.

Vă rugăm să rețineți că pierderea de culoare/placare a bijuteriilor (rodiu,
aur, argint sau auriu roz) cauzată de purtare nu este considerată un
defect, ci este un fenomen normal si nu este acoperit de garanție.

