Jewelry Care Guide
Every Michalis jewelry creation is crafted from exceptional materials, precious
metals and stones, fulfilling the most stringent quality criteria.
Diamonds, precious gemstones and metals are precious. They must be
treated with care to savor their beauty for the generations to come.
Depending on their physical properties they are sensitive to chemicals, strong
sunlight, high or extreme temperatures, moisture, knocks and hard use.
Vulnerable gems like pearls require extra care.
Follow our tips and the shine of your beautiful creations will never fade!

Οδηγός Φροντίδας Κοσµηµάτων
Κάθε δηµιουργία κοσµηµάτων Michalis είναι κατασκευασµένη από
πολύτιµα µέταλλα και πέτρες που ηρούν τα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας.
Tα διαµάντια και οι χρωµατιστές πέτρες είναι πολύτιµες. Για να
διατηρήσουν την οµορφιά τους για τις επόµενες γενιές πρέπει να τα
προσέχουµε και να τα φροντίζουµε.
Σύµφωνα µε τις φυσικές τους ιδιότητες, είναι ευαίσθητα σε χηµικές ουσίες, το
έντονο ηλιακό φως, τις υψηλές ή τις ακραίες θερµοκρασίες, την υγρασία, τα
χτυπήµατα και την σκληρή χρήση. Οι ευάλωτοι πολύτιµοι λίθοι όπως τα
µαργαριτάρια απαιτούν επιπλέον προσοχή.
Ακολουθήστε τις συµβουλές µας και η λάµψη τους δεν θα σβήσει ποτέ!
Remove your jewelry before:
Using household detergents or other chemical products. Doing strenuous
activities (sports, housekeeping, gardening, etc.) that could expose it to
knocks. Sunbathing, strong sunlight, high heat and extreme temperature
changes. Showering, swimming in the sea, or chlorinated water.
Αφαιρέστε τα κοσµήµατά σας πριν:
Tην χρήση οποιουδήποτε καθαριστικού η άλλου χηµικού προιόντος. Πριν
απο έντονες δραστηριότητες ( αθλήµατα, νοικοκυριό, κηπουρική, κ.α ) που
θα µπορούσαν να τα εκθέσουν σε κτυπήµατα. Την ηλιοθεραπεία,
το έντονο ηλιακό φως, την υψηλή θερµότητα και τις ακραιές αλλαγές
θερµοκρασίας. Πριν το ντους, την κολύµβηση στην θάλασσα ή σε
χλωριωµένο νερό.

Always: Apply your cosmetics and scent first, let them dry and then put on
your jewelry.
Πάντα: Να φοράτε τα κοσµήµατά σας µετά την χρήση καλλυντικών και
αρωµάτων και αφού αυτά στεγνώσουν .
Cleaning & storing your jewelry at home:
Clean your jewelry gently with a soft, dry cloth. Store your jewelry
separately (and in its original packaging) as metals and stones can scratch
each other when they come in contact.
Καθαρισµός στο σπίτι και Αποθήκευση:
Καθαρίστε απαλά τα κοσµήµατά σας µε ένα µαλακό και στεγνό πανί .
Αποθηκεύστε τα κοσµήµατά σας ξεχωριστά, στην αρχική τους συσκευασία.
Τα µέταλλα και οι πέτρες µπορεί να χαραχθούν όταν έρθουν σε επαφή µεταξύ
τους.

Michalis Professional Cleaning Service
Over time, dust and residue from soap and cosmetics can create an unsightly
film on your jewellery. This dulls the shine of ,gemstones and gold jewellery.
We recommend making use of our cleaning service for your diamonds and
gold jewellery pieces. They will all be professionally cleaned to ensure they
gleam like new.
For any information about professional cleaning and checking of your jewelry,
please contact us on +30-210-3222360 or +30-210-8982607 or email us at
info@michalis.gr

Επαγγελµατικός Kαθαρισµός Kοσµηµάτων Michalis
Με την πάροδο του χρόνου, η σκόνη, τα υπολείµµατα από σαπούνι και τα
καλλυντικά µπορούν να δηµιουργήσουν µια αντιαισθητική µεµβράνη στα
κοσµήµατά σας που µειώνει τη λάµψη των πολύτιµων λίθων και των χρυσών
κοσµηµάτων σας.
Μπορείτε να µας φέρετε τα χρυσά σας κοσµήµατα για επαγγελµατικό
καθαρισµό, έτσι ώστε να λάµψουν πάλι σαν καινούργια.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τον επαγγελµατικό καθαρισµό και
τον έλεγχο των κοσµηµάτων σας, επικοινωνήστε µαζί µας στο +30-2103222360, στο +30-210-8982607 ή στο email: info@michalis.gr

