
Aby biżuteria zachowała się jak najdłużej w jak najlepszym stanie,
załączamy kilka informacji o tym jak należy o nią prawidłowo dbać.

Złoto
jest miękkim metalem, który ulega codziennemu zużyciu w stopniu adekwatnym do
tego jak jest użytkowany. Z tego powodu należy unikać kontaktu złotej biżuterii z
produktami chemicznymi i kosmetykami, nie nosić jej: na basenie, w morzu, w
trakcie uprawiania sportu czy przy złożonych pracach manualnych. Czyszczenie oraz
naprawę należy pozostawić specjalistom w branży biżuteryjnej.

Srebro
pod wpływem noszenie ulega stopniowej oksydacji. Podobnie jak u innej biżuterii, tą
wykonaną ze srebra, najlepiej jest chronić przed chemikaliami, kosmetykami,
perfumami i innymi środkami, które mogą przyspieszyć proces utleniania. Dbając o
srebrną biżuterię polecamy jej pielęgnacje specjalnymi produktami przeznaczonymi
do czyszczenia srebra. Rodowana biżuteria jest bardziej wytrzymała niż klasyczna,
srebrna – nie mniej, dobrze jest nie nosić jej w słonej wodzie, która mogłaby
uszkodzić jej rodowaną warstwę. Srebrno wysadzane kamieniami lepiej oddać w ręce
specjalistów. Nieprofesjonalnepostępowanie z biżuterią czy jej nieodpowiednie
czyszczenie mogłoby doprowadzić do uwolnienia się osadzonych kamieni i obniżenia
wartości produktu

Stal chirurgiczna
to trwały i odporny materiał nadający się do codziennego noszenia, co więcej ma
właściwości hipoalergiczne. Do jej czyszczenia wystarczy woda z mydłem lub płynem
do mycia naczyń, które odtłuszczą biżuterię oraz usuną zabrudzenia, ewentualnie
można użyć miękkiej szczoteczki. Po dokładnym wysuszeniu polecamy wypolerować
biżuterię gładką ściereczką. Biżuteria łącząca w sobie stal chirurgiczną i inne
materiały (skórę, ceramikę, kamień) wymaga ostrożniejszego traktowania, np. należy
unikać słodkiej oraz słonej wody, sauny, środków czystości czy ekstremalnych
temperatur. Biżuterię poleruj wyłącznie delikatnymi materiałami lub poproś o pomoc
specjalistę.

Należy pamiętać o tym, że degradacja powłoki u każdego typu
biżuterii (rodowanie, pozłacanie itp.) spowodowana codziennym
użytkowaniem nie jest wadą produktu. Jest to całkowicie normalne
zjawisko, które nie jest objęte standardową gwarancją.

Skóra
jest naturalnym materiałem, którego nie należy narażać na kontakt z wodą i rodkami
chemicznymi. Skórzanej biżuterii nie powinno się również przechowywać w
wilgotnych warunkach, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia jej struktury.
Skórę najlepiej czyścić wilgotną szmatką. Zaleca się, aby skórzaną biżuterię raz w
miesiącu pielęgnować przeznaczonym do tego olejkiem.



Pandora
Biżuteria marki Pandora to ręcznie produkowane dodatki o wysokiej
jakości, wykonywane ze stopów drogich metali (18-karatowego złota, 14-
karatowego złota, szterlingowego srebra 925, metalu nieszlachetnego), o
które należy odpowiednio dbać. Tak jak każda biżuteria, również ta od
marki Pandora ulega utlenianiu oraz zużyciu w zależności od tego jak
często i w jakich warunkach jest noszona.

Jak postępować z biżuterią?
 Nigdy nie należy używać nadmiernej siły, a każdą czynność przeprowadzać z jak
największą ostrożnością. Bransoletkę powinno się otwierać i zamykać delikatnie –
ewentualne uszkodzenia bransoletki, spowodowane jej otwieraniem jakimkolwiek
innym przedmiotem niż przeznaczony do tego produkt marki Pandora – nie są objęte
gwarancją. Bransoletkę należy łączyć wyłącznie z charmsami marki Pandora. Na
skórzaną bransoletkę nie należy nawlekać więcej niż 7-8 charmsów, na bransoletkach
typu: mesh i bangle oraz o splocie wężykowym może znajdować się mniej więcej od
14 do 18 charmsów, natomiast na bransoletce z serii Reflexions od 5 do 7. Naturalną
cechą bransoletek Pandora o splocie wężykowym jest ich delikatne rozciąganie się
pod wpływem ciężaru charmsów.

Jak przechowywać biżuterię?
Powietrze przyspiesza utlenianie się biżuterii Pandora, dlatego należy przechowywać
ją w suchym miejscu i szczelnym opakowaniu, najlepiej każdy element osobno.
Pudełka prezentowe Pandora nie zapewniają odpowiedniej szczelności do
przechowywania.

Jak czyścić i polerować biżuterię?
Regularne polerowanie specjalną szmatką do biżuterii sprawi, że twoja biżuteria
będzie pięknie błyszczeć. Dzięki temu ochronisz ją przed akumulacją utlenianych
warstw i opóźnisz ten proces. Do czyszczenia biżuterii należy używać letniej wody z
odrobiną mydła o neutralnym pH lub płynu do mycia naczyń, do trudno dostępnych
miejsc możesz wykorzystać miękką szczoteczkę. Nie polecamy czyszczenia tego typu
biżuterii środkami przeznaczonymi do pielęgnacji srebra, które mogłyby uszkodzić
celowe utlenianie. Szklane charmsy wymagają specjalnej opieki, wskazane jest ich
polerowanie jedynie suchą, delikatną szmatką.

Jak chronić biżuterię?
Unikaj kontaktu ze środkami chemicznymi, perfumami, kremami oraz chroń biżuterię
przed nadmierną wilgocią. Wymienione czynniki mogą bowiem wpłynąć na obniżenie
wartości biżuterii. Podobne uszkodzenia mogą wywołać: pot, chlor i słona woda,
która ponadto wyraźnie przyspiesza proces oksydacji. Swoją biżuterię przynajmniej
raz w roku skontroluj u jubilera, w szczególności jej zapięcie. Zniszczenie powłoki
zewnętrznej (Pandora Rosé, Shine, Reflexions) jest naturalnym zjawiskiem
wynikającym ze zużycia oraz noszenia biżuterii, a nie jej wadą.



Pielęgnacja biżuterii innych marek

Każda zakupiona w naszym sklepie biżuteria to wysokiej jakości, oryginalny
produkt, który jest tworzony z miłością ręcznie bądź mechanicznie.

Jak postępować z biżuterią?
Nigdy nie należy używać nadmiernej sił a każdą czynność należy przeprowadzać z jak
największą ostrożnością. Rozerwanie lub uszkodzenie biżuterii z powodu użycia
nadmiernej siły, nie jest objęte standardową 24-miesięczną gwarancją

Jak chronić biżuterię?
Unikaj kontaktu ze środkami chemicznymi, perfumami, kremami oraz chroń biżuterię
przed nadmierną wilgocią. Wymienione czynniki mogą bowiem wpłynąć na obniżenie
wartości biżuterii. Podobne uszkodzenia mogą wywołać: pot, chlor i słona woda,
która ponadto wyraźnie przyspiesza proces oksydacji. Swoją biżuterię przynajmniej
raz w roku skontroluj u jubilera, w szczególności jej zapięcie.

Jak przechowywać biżuterię?
Powietrze przyspiesza utlenianie srebrnej biżuterii, dlatego należy ją przechowywać w
suchym miejscu i szczelnym opakowaniu,najlepiej każdy element osobno. Pudełka
prezentowe w większości przypadków nie są szczelne.

Jak czyścić i polerować biżuterię?
Regularne polerowanie specjalną szmatką do biżuterii sprawi, że twoja biżuteria
będzie pięknie błyszczeć. Dzięki temu ochronisz ją przed akumulacją utlenianych
warstw i opóźnisz ten proces. Do czyszczenia biżuterii należy używać letniej wody z
odrobiną mydła o neutralnym pH lub płynu do mycia naczyń, do trudno dostępnych
miejsc możesz wykorzystać miękką szczoteczkę. Nie polecamy czyszczenia biżuterii
środkami do pielęgnacji srebra czy złota, ponieważ mogłyby one uszkodzić jej detale
czy osadzone kamienie.

Należy pamiętać o tym, że degradacja powłoki u każdego typu
biżuterii (rodowanie, pozłacanie itp.) spowodowana codziennym
użytkowaniem nie jest wadą produktu. Jest to całkowicie normalne
zjawisko, które nie jest objęte standardową gwarancją.


