
Přikládáme pár jednoduchých rad, jak o šperk správně
pečovat.

Zlato
je měkký kov a podléhá tak každodennímu opotřebení v závislosti na tom, jak se
šperkem manipulujeme. Vyvarujte se kontaktu s chemikáliemi a kosmetikou,
nenoste jej na bazén, do moře, při sportování a hrubších manuálních pracích. Čištění
a opravy přenechejte výhradně na odbornících v klenotnictví.

Stříbro
podléhá vlivem nošení postupné oxidaci. Stejně jako u ostatních šperků je lepší
vyvarovat se styku s chemikáliemi, kosmetikou, parfémy a dalšími, které proces
oxidace urychlují. Stříbro doporučujeme čistit speciálním roztokem určeným pro
čištění stříbra. Rhodiovaný šperk je podstatně odolnější, než stříbro, nicméně je
dobré nenosit jej ve slané vodě, která by vrstvu rhodia mohla poškodit. Stříbro s
osazením svěřte raději do rukou odborníků, neodbornou manipulací a špatným
čištěním by mohlo dojít k uvolnění kamene a znehodnocení šperku.

Chirurgická ocel
je pevný, odolný a barevně stálý materiál vhodný ke každodennímu nošení, navíc je
hypoalergenní. K údržbě a čištění chirurgické oceli postačí voda a mýdlo nebo jar,
díky kterým smyjete nežádoucí mastnotu a nečistoty, případně spolu s měkkým
kartáčkem. Po důkladném osušení doporučujeme vyleštit hladkým hadříkem.
Kombinace chirurgické oceli a jiných materiálů (kůže, keramika, kámen) vyžaduje
opatrnější zacházení, je třeba vyhnout se sladké/slané vodě, sauně, čistícím
prostředkům nebo extrémním teplotám. Šperk vyleštěte pouze jemným hadříkem
nebo jej nechejte odborně vyčistit
v oblíbeném klenotnictví.

Berte prosím na vědomí, že úbytek pokovení šperků (rhodiování,
pozlacení, růžové pozlacení) vlivem nošení není závadou. Jedná se o
zcela běžný jev, který není krytý standardní zárukou. 

Kůže
je přírodní materiál a je nežádoucí, aby přicházela do styku s vodou a s chemickými
látkami, nebo byla uchovávána ve vlhkém prostředí, poškodila by se její struktura. K
čištění kůže doporučujeme použít pouze navlhčený hadřík. Kožený šperk je vhodné
jednou měsíčně ošetřit olejíčkem k tomu určeným.



Pandora
Pandora jsou ručně vyráběné, velmi kvalitní šperky ze slitin drahých kovů
(18k zlato, 14k zlato, 925 sterlingové stříbro a obecný kov), o které je
třeba správně pečovat. Jako každý šperk, i šperky Pandora podléhají
oxidaci a opotřebení v závislosti na tom, jak často a do jakých podmínek
jsou nošené.

Manipulace se šperkem - nikdy nepoužívejte sílu, veškerou manipulaci
provádějte s maximální opatrností. Náramek otevírejte i zavírejte opatrně, pokud
otevíráte náramek jakýmkoliv jiným předmětem, než k tomu účelu vyrobeným
společností Pandora, nevztahuje se záruka na případné poškození šperku.
Kombinujte pouze s korálky Pandora. Na kožený náramek nenavlékejte více než
7-8 přívěsků, točitý (“hádě”), mesh a pevný náramek unese zhruba 14-18 přívěsků,
Reflexions náramek 5-7 přívěsků. Přirozenou vlastností točitých náramků
Pandora je jejich mírné vytažení pod tíhou korálků.

Ochrana šperku - vyvarujte se kontaktu s chemikáliemi, parfémy, krémy,
přílišnou vlhkostí. To vše může mít za následek znehodnocení šperku. Stejně tak
mohou šperk poškodit pot, chlor a slaná voda, které navíc výrazně urychlují
proces oxidace. Jednou ročně nechejte šperky zkontrolovat v klenotnictví, hlavně
tedy zapínání. Úbytek pokovení (Pandora Rosé, Shine, Reflexions) je běžným
jevem v závislosti na opotřebení a nošení šperku, nikoli závada.

Uchovávání šperku - vzduch urychluje oxidaci šperků Pandora, proto jej
uchovávejte ve vzduchotěsném obalu na suchém místě, ideálně každý kus zvlášť.
Dárkové krabičky Pandora vzduchotěsné nejsou

Čištění a leštění šperku - pravidelným leštěním speciálním hadříkem na šperky
uchováte svůj šperk krásně lesklý a zároveň zabráníte akumulaci oxidačních
vrstev, a tak šperk nečerná. Můžete jej čistit ve vlažné vodě s trochou mýdla s
neutrálním pH nebo jarem, případně měkkým kartáčkem v hůře přístupných
detailech. Nedoporučujeme čistit roztokem na stříbro, který by mohl poškodit
úmyslné oxidování. Skleněné korálky vyžadují speciální péči, doporučujeme je
leštit pouze suchým jemným hadříkem.



Péče o šperky ostatních značek

Veškeré šperky, které si u nás můžete zakoupit, jsou velmi kvalitní, originální,
strojově i ručně vyráběné s láskou.

Manipulace se šperkem - nikdy nepoužívejte sílu, veškerou manipulaci
provádějte s maximální opatrností. Na roztržení či poškození šperku vlivem užití
nepřiměřené síly, se nevztahuje standardní záruka 24 měsíců.

Ochrana šperku - vyvarujte se kontaktu s chemikáliemi, parfémy, krémy,
přílišnou vlhkostí. To vše může mít za následek znehodnocení šperku. Stejně tak
mohou šperk poškodit pot, chlor a slaná voda, které navíc výrazně urychlují
proces oxidace stříbra a úbytek vrstvy pokovení. Jednou ročně nechejte šperky
zkontrolovat v klenotnictví, hlavně tedy zapínání náramků, náhrdelníků i náušnic.

Uchovávání šperku - vzduch urychluje oxidaci stříbrných šperků, proto jej
uchovávejte ve vzduchotěsném obalu na suchém místě, ideálně každý kus zvlášť.
Dárkové krabičky vzduchotěsné nejsou, doporučujeme použít plastový pytlík s
drážkami na zapnutí.

Čištění a leštění šperku - pravidelným leštěním speciálním hadříkem na šperky
uchováte svůj šperk krásně lesklý a zároveň zabráníte akumulaci oxidačních
vrstev, a tak šperk nečerná. Můžete jej čistit ve vlažné vodě s trochou mýdla s
neutrálním pH nebo jarem, případně měkkým kartáčkem v hůře přístupných
detailech. Nedoporučujeme čistit chemickými roztoky na stříbro/zlato, které by
mohly poškodit úmyslné detaily nebo osazení šperku.

Berte prosím na vědomí, že úbytek pokovení šperků (rhodiování,
pozlacení, růžové pozlacení) vlivem nošení není závadou. Jedná se o
zcela běžný jev, který není krytý standardní zárukou.


