
Prikladáme pár jednoduchých rád, ako sa o šperk správne
starať.

Zlato
je mäkký kov a podlieha tak každodennému opotrebeniu v závislosti na tom, ako so
šperkom manipulujeme. Vyvarujte sa kontaktu s chemikáliami a kozmetikou,
nenoste ho na bazén, do mora, pri športovaní a hrubších manuálnych prácach.
Čistenie a opravy prenechajte výhradne na odborníkoch v klenotníctve

Striebro
podlieha vplyvom nosenia postupnej oxidácii. Rovnako ako u ostatných šperkov je
lepšie vyvarovať sa styku s chemikáliami, kozmetikou, parfumami a ďalšími
produktami, ktoré proces oxidácie urýchľujú. Striebro odporúčame čistiť špeciálnym
roztokom určeným pre čistenie striebra. Rhodiovaný šperk je podstatne odolnejší,
než striebro, avšak je dobré nenosiť ho v slanej vode, ktorá by vrstvu ródia mohla
poškodiť. Striebro s osadením zverte radšej do rúk odborníkov, neodbornou
manipuláciou a zlým čistením by mohlo dôjsť k uvoľneniu kameňa a k znehodnoteniu
šperku.

Chirurgická oceľ
je pevný, odolný a farebne stály materiál vhodný na každodenné nosenie, navyše je
hypoalergénny. K údržbe a čisteniu chirurgickej ocele postačí voda a mydlo alebo jar,
vďaka ktorým zmyjete nežiadúcu mastnotu a nečistoty, prípadne spolu s mäkkou
kefkou. Po dôkladnom osušení odporúčame vyleštiť hladkou handričkou. Kombinácia
chirurgickej ocele a iných materiálov (koža, keramika, kameň) vyžaduje opatrnejšie
zaobchádzanie, je potrebné vyhnúť sa sladkej / slanej vode, saune, čistiacim
prostriedkom alebo extrémnym teplotám. Šperk vyleštite iba jemnou handričkou
alebo ho nechajte odborne vyčistiť v obľúbenom klenotníctve.

Berte prosím na vedomie, že úbytok pokovania šperkov
(rhodiovanie, pozlátenie, ružové pozlátenie) vplyvom nosenia nie je
závadou. Jedná sa o úplne bežný jav, ktorý nie je krytý štandardnou
zárukou.

Koža
je prírodný materiál a je nežiaduce, aby prichádzala do styku s vodou a s chemickými
látkami, alebo bola uchovávaná vo vlhkom prostredí, poškodila by sa jej štruktúra. Na
čistenie kože doporučujeme použiť iba navlhčenú handričku. Kožený šperk je vhodné
raz za mesiac ošetriť olejčekom na to určeným.



Pandora
Šperky Pandora sú ručne vyrábané, veľmi kvalitné šperky zo zliatin
drahých kovov (18k zlato, 14k zlato, 925 šterlingové striebro, obecný kov),
o ktoré je potrebné sa správne starať. Ako každý šperk, aj šperky
Pandora podliehajú oxidácii a opotrebovaniu v závislosti na tom, ako
často a do akých podmienok sú nosené.

Manipulácia so šperkom - nikdy nepoužívajte silu, všetku manipuláciu
vykonávajte s maximálnou opatrnosťou. Náramok otvárajte aj zatvárajte opatrne,
ak otvárate náramok akýmkoľvek iným predmetom, než je na tento účel vyrobený
spoločnosťou Pandora, nevzťahuje sa záruka na prípadné poškodenie šperku.
Kombinujte iba s korálkami Pandora. Na kožený náramok nenavliekajte viac ako
7-8 príveskov, točitý ("had"), mesh a pevný náramok unesie približne 14-18
príveskov, Reflexions náramok 5-7 príveskov. Prirodzenou vlastnosťou točitých
náramkov Pandora je ich mierne vytiahnutie pod ťarchou korálikov.

Ochrana šperku - vyvarujte sa kontaktu s chemikáliami, parfumami, krémami,
prílišnou vlhkosťou. To všetko môže mať za následok znehodnotenie šperku.
Rovnako tak môžu šperk poškodiť pot, chlór a slaná voda, ktoré navyše výrazne
urýchľujú proces oxidácie. Raz ročne nechajte šperky skontrolovať v klenotníctve,
hlavne teda zapínanie. Úbytok pokovania (Pandora Rosé, Shine, Reflexions) je
bežným javom v závislosti na opotrebení a nosení šperku, nie závada.

Uchovávanie šperku - vzduch urýchľuje oxidáciu šperkov Pandora, preto ho
uchovávajte vo vzduchotesnom obale na suchom mieste, ideálne každý kus
zvlášť. Darčekové krabičky Pandora vzduchotesné nie sú.

Čistenie a leštenie šperku - pravidelným leštením špeciálnou handričkou na
šperky uchováte svoj šperk krásne lesklý a zároveň zabránite akumulácii
oxidačných vrstiev, a tak šperk nezčernie. Môžete ho čistiť vo vlažnej vode s
trochou mydla s neutrálnym pH alebo jarou, prípadne mäkkou kefkou v ťažšie
prístupných detailoch. Neodporúčame čistiť roztokom na striebro, ktorý by mohol
poškodiť úmyselnú oxidáciu. Sklenené korálky vyžadujú špeciálnu starostlivosť,
odporúčame ich leštiť iba suchou jemnou handričkou



Starostlivosť o šperky ostatných značiek

Všetky šperky, ktoré si u nás môžete zakúpiť, sú veľmi kvalitné, originálne,
strojovo aj ručne vyrábané s láskou.

Manipulácia so šperkom - nikdy nepoužívajte silu, všetku manipuláciu
vykonávajte s maximálnou opatrnosťou. Na roztrhnutie či poškodenie šperku
vplyvom použitia neprimeranej sily, sa nevzťahuje štandardná záruka 24
mesiacov.

Ochrana šperku - vyvarujte sa kontaktu s chemikáliami, parfumami, krémami,
prílišnou vlhkosťou. To všetko môže mať za následok znehodnotenie šperku.
Rovnako tak môžu šperk poškodiť pot, chlór a slaná voda, ktoré navyše výrazne
urýchľujú proces oxidácie striebra a úbytok vrstvy pokovania. Raz ročne nechajte
šperky skontrolovať v klenotníctve, hlavne teda zapínanie náramkov,
náhrdelníkov a náušníc.

Uchovávanie šperku - vzduch urýchľuje oxidáciu strieborných šperkov, preto ho
uchovávajte vo vzduchotesnom obale na suchom mieste, ideálne každý kus
zvlášť. Darčekové krabičky vzduchotesné nie sú, odporúčame použiť plastové
vrecúško s drážkami na zapnutie.

Čistenie a leštenie šperku - pravidelným leštením špeciálnou handričkou na
šperky uchováte svoj šperk krásne lesklý a zároveň zabránite akumulácii
oxidačných vrstiev, a tak šperk nezčernie. Môžete ho čistiť vo vlažnej vode s
trochou mydla s neutrálnym pH alebo jarou, prípadne mäkkou kefkou v ťažšie
prístupných detailoch. Neodporúčame čistiť chemickými roztokmi na striebro /
zlato, ktoré by mohli poškodiť úmyselné detaily alebo osadenie šperku.

Berte prosím na vedomie, že úbytok pokovania šperkov
(rhodiovanie, pozlátenie, ružové pozlátenie) vplyvom nosenia nie je
závadou. Jedná sa o úplne bežný jav, ktorý nie je krytý štandardnou
zárukou.


