
Tips om je sieraden mooi te houden
Ik maak mijn sieraden met de grootste zorg en met onderdelen van hoge

kwaliteit. Door er zelf zorgvuldig mee om te gaan heb je er het langst plezier van!
De meeste sieraden hebben onderdelen van roestvrijstaal (rvs). Dit is redelijk

kleurvast en verkleurt niet wanneer het in aanraking komt met water. Toch is het
gevoelig voor chlorides (denk aan zwembadwater maar ook natriumchloride (dat

is een moeilijk woord voor keukenzout ;-)). Ook bepaalde chemicaliën die in
crèmes, zonnebrand, parfum of bepaalde shampoos zitten kunnen je sieraden

aantasten. Wacht dus altijd met het omdoen van je sieraden tot alles is
ingetrokken. Pas in het bijzonder op met zilvershampoo! Bewaar je sieraden

liever niet in de badkamer i.v.m. het vochtgehalte van die ruimte.

Ook de zon heeft een groot effect op je sieraden, net zoals bij prints kunnen de
kralen na verloop van tijd verkleuren als ze veel zijn blootgesteld aan direct

zonlicht. Bewaar je sieraden daarom in een afgesloten doosje i.p.v. in het zonlicht.

Iets waar je helaas weinig aan kan doen is de pH-waarde van je huid. Ook deze
heeft invloed op verkleuring van je sieraden. 

Je kunt het beste ook je sieraden af doen voor het slapen gaan. In je slaap kun je
soms rare bewegingen maken of in gekke houdingen liggen. Hierdoor kunnen je

sieraden knellen of kapot gaan.

Hoe meer wrijving, hoe groter de kans dat je sieraden slijten. Met name arm- en
enkelbandjes zijn hier gevoelig voor, je schuurt of botst sneller ergens tegenaan.
Vaak heb je dit niet eens door! Dit hoort erbij en is helaas lastig te voorkomen.

Is er iets mis met je sieraden of is er iets kapot gegaan? Ik help je graag! Bekijk
mijn algemene voorwaarden voor meer informatie over garantie en het

retourbeleid.


