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Produktová specifikace
Skleněná bižuterie
Produktem se rozumí skleněná bižuterie, t.j. hotové bižuterní výrobky, jejichž hlavními komponenty jsou
skleněné korálky (opracované skleněné výlisky), skleněné voskované perle či jinak povrchově zušlechtěné
skleněné korálky.
Všechny skleněné korálky a perle jsou vyrobeny v České republice a použitou surovinou je české sklo.

Upozornění
Vzhledem k použité surovině a technologii ruční výroby se povolují malé rozdíly ve tvaru a velikosti
skleněných výlisků, drobné nerovnosti na povrchu a tolerance v barevnosti jednotlivých odstínů.
U smáčených volných perlí se mohou objevovat krčky a oloupané kroužky u dírek.
Postupné blednutí a žloutnutí barevného dekoru se může vyskytovat po dlouhodobém vystavení vlivu
slunečního a jiného záření. Toto nelze považovat za kvalitativní závadu.
Bižuterní výrobky mohou obsahovat některé z dalších komponentů jako je návlekový materiál (nit, vlasec,
ocelové lanko, kůže apod.) a kovové komponenty jako řetízek, mezidíly, upínání, náušnicové díly aj.

Péče o zboží
Doporučujeme bižuterii skladovat v suchém a tmavém prostředí. Chraňte před nárazy a poškrábáním a
uchovávejte ve vhodném sáčku, krabičce či vyvěšenou.
Bižuterii vždy odkládejte před koupelí, sportovními aktivitami, spánkem a před nanášením make-upu, krému,
laku na vlasy, parfému apod.
Chraňte před agresivními vlivy (vysoké teploty, mořská sůl apod.) a kontaktem s chemickými prostředky
(chlór, čističe, kosmetické přípravky jako lak na vlasy, parfém, odlakovač aj.).
Neperte v pračce. Kontakt s vodou by měl být omezen na dobu nezbytně nutnou k omytí. Lze čistit ručně
vlhkým hadříkem s přídavkem jemného saponátu. Před uskladnění nechte volně vyschnout na vzduchu.
Nesušte horkým vzduchem a v sušičce.

Bezpečnostní varování
Nebezpečí zadušení nebo uvíznutí. Malé perličky či jiné komponenty mohou být snadno spolknuty nebo
vdechnuty. Držte je mimo dosah malých dětí.
Nebezpečí ostrých střepů. Vyvarujte se hrubému zacházení a chraňte perle před rozbitím. Nikdy nenoste
bižuterii s prasklými perlemi, hrozí pořezání o ostré střepy skla.

Ekologie
Výrobní zařízení firmy Estrella Es - Press, s.r.o. využívají nejnovnějších ekotechnologií.
Při používání dle svého účelu a určení jsou výrobky zcela zdravotně nezávadné.
Výrobky neobsahují těžké kovy: Ni, Cd, Pb, CrVI, Hg
Skladba komponentů použitého skla i lakových vrstev výrobků odpovídá registraci chemických látek REACH
u Evropské chemické agentury se sídlem v Helsinkách.
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