PÉČE O ŠPERKY
Chraňte šperky před chemickými
vlivy, jako jsou: kosmetické
přípravky, parfémy, barvení vlasů,
lázeňské procedury.

V případě jakéhokoli
poškození, šperky doneste
či pošlete na opravu
do našeho showroomu.

Nikdy nevystavujte šperky
chloru v plaveckých bazénech
nebo horké vodě při koupání.

Šperky mají větší tendenci
k oxidaci, pokud se nenosí.
Nenechávejte je proto volně
ležet na poličce ani v krabičce,
kterou jste dostali při koupi
šperku. Ideálním místem
pro uložení nenošených
šperků jsou zipové sáčky.
Ty šperky hermeticky
uzavřou, aby se k nim
nedostal vzduch a vlhkost,
které způsobují oxidaci.

Používejte šperky jen k účelům,
ke kterým jsou určeny:
nenoste je při těžké manuální
práci, vaření, práci na zahrádce,
sportování, mytí nádobí
či úklidu.
Chraňte šperky před nárazy
a mechanickým poškozením.
Pravidelně doma čistěte šperky
pomocí přípravků k tomu
určených (viz ČIŠTĚNÍ ŠPERKŮ)
nebo je doneste do našeho
showroomu VERA NOVAKOVA
Jewellery (Praha 1, Biskupský
dvůr 6, 2. patro), kde vám
šperky profesionálně vyčistíme.

Šperky nasazujte jako
poslední věc před odchodem
z domu a při příchodu je
jako první sundávejte.

ČIŠTĚNÍ ŠPERKŮ

*

Stříbrné, pozlacené
a patinované šperky

*

Pozlacené a patinované šperky
v žádném případě nečistěte
hadříky či utěrkami na čištění
stříbra. Patinovaný nebo
pozlacený povrch by se tím
poškodil, ale šperk se nevyčistí.
Tyto čisticí hadříky jsou určeny
na šperky s hladkým leštěným
povrchem, ale pro šperky
s hrubou strukturou sépiové
kosti jsou zcela nevhodné.
Pro naše šperky doporučujeme
čisticí lázeň Silver Clean, kterou
si můžete zakoupit v našem
showroomu. Pokud máte šperk
kombinovaný a některé jeho
části jsou stříbrné a některé
patinované, namočte ho
do čisticího roztoku pouze
na pár vteřin, aby vám patina
nevybledla. Po vyndání šperku
z čističe je třeba ho jemně
omýt mýdlem a čistou vodou.
Šperk můžete na profesionální
čištění donést také k nám
do showroomu.

Zlaté šperky
Tyto šperky můžete čistit
napuštěnými ubrousky
s čisticím roztokem či využít
čisticí lázeň. Nicméně zlaté
a rhodiované šperky prakticky
neoxidují, čistí se tedy
minimálně.
Pokud je zlatý či rhodiovaný
šperk zašpiněný (nánosy prachu
a jiných nečistot se velmi často
usazují v uzávěrech náušnic),
omyjte šperk jemně v mýdlové
vodě a osušte.

*

Šperky s drahými kameny,
korály a perlami
Tyto šperky doporučujeme
přinést do showroomu,
protože vyžadují specifické
čištění, které je v domácích
podmínkách neproveditelné.
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