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Kedves Vásárlónk!
Az ékszer évezredek óta a szépség és az érték megtestesítője. Hosszú időre dísze lehet
ruhájának, keigészitője öltözékének. Szép ajándék, mely évek múltán is az ajándékozóra emlékezteti viselőjét.
Hogy sokáig élvezhesse azt a kellemes érzést, amit egy ékszer okozhat, az alábbiakban néhány tanáccsal szeretnénk segíteni Önnek:
• A nemesfém rendkívűl jól nyújtható, így viszonylag kevés anyag felhasználásával
látványos, a súlyánál többet mutató ékszer készíthető belőle. Alacsony súlyánál
fogva azonban a könnyű, vékony anyagból készült ékszer kevésbé bírja a hirtelen
fellépő, erős hatást. Semmiképp ne feszítsük, vagy rángassuk az ékszert, mert
könnyen deformálódhat, vagy szakadhat. Ez elsősorban a nem tömör ékszerekre
vonatkozik. Préselt, felfújt ékszereknél (csőkarika, reif karkötő, stiffelt nyakékek,
karkötők,...) kerülni kell a horpadást, mert az nem javítható.

Termék megnevezése

• Ha az ékszer mégis valamilyen sérülés éri, nembiztos hogy nyom nélkül javítható
(ún.: kígyó-, lapláncok és karkötők, valamint egyéb üreges-, fújt-, préslet ékszerek).
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• Az ékszereket ajánlatos tisztálkodáskor, házimunka végzésekor levenni, mert
a szappan és egyéb tisztítószerek csökkenthetik az ékszerek fényét,
a követ csillogását.
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• Az arany kémiai behatásokkal szemben viszonylag ellenálló. Mégis előfordulhat,
hogy elszineződés keletkezik a felületén az ezüst ékszerek ezzel szemben rendkívül
érzékenyen reagálnak különböző vegyi anyagokra (kozmetikumok, izzadás). Akár
arany, akár ezüst ékszerünket ajánlatos levenni, mielött gyógyfürdőbe mennénk,
mert a gyógyvizekben található elemek is okozhatnak károsodást. Ezek az elváltozások nem minden esetben tüntethetőek el teljesen.
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A fent leírt ékszerek származását és finomságát
a 24 KARÁT ÉKSZERÜZLET garantálja

• A több színűnek látszó arany ékszerek nem minden esetben készülnek több
színből. A ródiumozás (fehér arany hatás) idővel lekophat, így az ékszerelveszitheti
azt a tulajdonságát (és annak hatását), amely a vásárláskor jelen volt. Ékszerjavításnál is elveszhetnek ezek a színek és nehéz őket újjá varázsolni.
• Alváskor az ékszert le kell venni, hiszen ilyenkor sérülhet legkönyebben.
A fent leírt jelenségekre nem vállalunk garanciát!
Kívánjuk, hogy rövid tájékoztatónk segítségével sokáig és örömmel
viselje most vásárolt ékszereit.

