Manteniment de les teves joies
En la proposta de Mademoiselle Coline conviu, de forma natural, la bellesa del passat amb l'actual i combina metalls, textures i tonalitats. Són
peces que gaudeixen d'una vida i d’una història anterior i d’una vida i d’una història futura que tu li aportaràs. Les peces estan vives i a través del
seu ús diari evolucionen.
Per a una correcte manteniment recomano:
Quan no les facis servir recomano que les guardis en el seu estoig original sense que estiguin al costat d'altres joies. Els metalls evolucionen pel
procés d'oxidació en contacte amb l'aire. Així mateix, aquesta reacció pot acentuar-se pel pH de la pell. Com a conseqüència, els metalls
evolucionen canviant de color i quedant més matisats o, per contra, perdent la seva oxidació d’origen a causa de l'ús i fricció amb altres
elements.
Mademoiselle Coline considera que l'evolució dels metalls forma part de les peces, és sinònim de vida, de pas del temps i bellesa.
Neteja
Utilitza sabó neutre amb aigua tèbia si tens necessitat de netejar la peça.
Mai utilitzar productes de neteja de metalls ja que són molt abrasius i mai freguis amb res que pugui ratllar la peça.
Cura especial per a les peces amb gemmes i peces antigues encastades
Has de tenir especial cura amb les pulseres i els anells amb gemmes i peces antigues encastades
ja que són les peces amb més contacte amb altres elements i objectes. Sobretot, has d'evitar els cops sobre superfícies dures i canvis de
temperatura extrems.
Cura de les peces xapades en or 24k
Per tal de mantenir el xapat durant el major temps possible, seria important evitar:
El contacte amb perfums, cremes, productes químics, l’aigua del mar i de piscina
Dormir, dutxar-te o realitzar activitats que puguin ratllar-les

Si us plau, si tens qualsevol dubte posa't en contacte amb mi.

