Kedves Érdeklődő!
Örülök, hogy felkeltette figyelmed a sujtás ékszerek varázsa. Ha
röviden jellemeznem kellene ékszereimet, egy mondatban
foglalnám össze:
Egyediség a Nőiesség jegyében!
RENDELÉS MENETE
Ha már tudod, hogy milyen ékszert szeretnél, a következő lépés, hogy megbeszéljük
az ékszer méretét. Nyaklánc esetében, hogy medálos, közép motívumos vagy teljes
épített legyen-e. A karkötő tekintetében, hogy szélesebb vagy keskenyebb, illetve a
fülbevaló esetében, hogy kisebb vagy nagyobb legyen.
Ezek után kitérünk a zsinórok színére – több színű vagy teljesen monochrom is lehet.
A következő megbeszélendő dolog, hogy milyen középponti ásványt vagy díszkövet
szeretnél – szín és forma, csillogjon-e vagy inkább matt hatás a cél.
Ha nyakéket szeretnél, szükségem lesz az elkészítéshez a kívánt hosszra, ha karkötő,
akkor pedig a csuklóméretre.
Az egyedileg tervezett ékszereket előre megrajzolom, amit el is küldök neked mielőtt
belekezdek az elkészítésbe.
Egy-egy darab elkészítése több órás folyamat, hiszen minden zsinórt és követ kézi
varrással rögzítek a helyére, ezzel is az ékszer tartósságára törekedve.
Az ékszerek kérhetőek teljesen fémmentes kapcsokkal és akasztókkal, ennek
szükségességét jelezd kérlek időben.
Az ékszerek hátlapja hasított bőr, mely kellemes tapintás viselet közben és
látványában is esztétikus.
Bátran mazsolázz, és már alig várom, hogy a te álmaid ékszerét is
megalkothassuk együtt!

MEGNEVEZÉSEK
Medálos nyaklánc

Középmotívumos nyakék

Teljes épített nyakék

Fülbevaló (kisebb)

Fülbevaló (nagyobb)

Karkötő (keskenyebb)

Karkötő (szélesebb)

Sáltű

Hajtű

Óraszíj

HASZNÁLATI TANÁCSOK,
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Kérjük, ügyelj rá, hogy:
-ne essen le kemény felületre az ékszer, mert az elkésztés
jellegzetessége miatt az ékszerek megrepedhetnek, elpattanhatnak,
eltörhetnek, sérülhetnek,
-ne ütődjön neki kemény fém-, beton- és egyéb tárgyaknak,
-ne érje parfüm, test- és kézápoló krém, vegyszer, mert károsíthatja
az ékszer és zsinórok felületét;
-ne viseld
közben

köröm

lakkozás

és/vagy

körömlakklemosó

használata

-ápolására, tisztítására puha, mikroszálas kendőt használj, mellyel
óvatos törlő mozdulatokkal tisztítható az ékszer. Vigyázni kell, hogy
tisztítás közben ne dörzsöld meg az ékszert, mert az kárt tehet
benne. Tisztításhoz vegyszer használata tilos;
-ritkán, de az izzadság is károsíthatja, elszínezheti, foltossá teheti az
ékszereket (ezért izzadással járó tevékenység, vagy izzadás esetén is
javasoljuk, hogy vedd le az ékszereket).
Az alábbi tevékenységek során javasoljuk, hogy vedd le a sujtás
ékszereket, és tárold azokat védett helyen:
o
o
o
o
o
o
o

takarítás (vegyszerek, tisztítószerek használatakor),
mosogatás (vegyszerek és súrolópor használatakor)
kéntartalmú gyógyvízben, uszodában,
kerti munka és edzés alatt,
köröm festés, aceton használata közben
ragasztó használata közben
egyéb, kézmosást igénylő tevékenységek végzése esetében.

