
 

 

PRODUCT CARE 

JEWELLRY CARE 

De sieraden op Vivre jewels zijn gemaakt van stainless steel, 925 sterling zilver of zijn 
golden plated. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze sieraden goed is 
zodat je lang plezier aan je sieraden kunt beleven. Ondanks het gebruik van goede 
materialen hebben de sieraden toch een juiste verzorging nodig.  

Tips om je sieraden zo lang mogelijk mooi te houden: 

• Doe de sieraden af wanneer je gaat zwemmen, douchen, handen wassen of 
sporten 

• Probeer contact met parfum, oliën of lotions te vermijden 
• Maak je sieraden niet schoon met sterke chemicalieën  

 
Veel van de sieraden op Vivre jewels zijn handgemaakt. Dit betekent dat niet alle 
sieraden er 100% hetzelfde uitzien. Doordat we gebruik maken van edelstenen, 
zoetwaterparels en andere natuurlijke materialen kunnen sieraden ook hier en daar 
wat verschillen van vorm. Dit gaat om kleine verschillen die de sieraden van Vivre juist 
uniek maken! Helaas kunnen we geen garantie bieden op eventuele verkleuring van 
de sieraden.  

MATERIALS 

• 18K Golden plated 
Sommige hangers en ringen in de webshop zijn gemaakt van 18K golden plated over 
brass. Dit betekent dat ze zijn gemaakt van een onderdeel metaal zoals koper of 
zink met een dun laagje goud eroverheen. Het laagje goud bij de golden plated 
sieraden kan afhankelijk van de zuurtegraad van je huid en de dikte van het laagje ook 
weer afslijten. Toch kunnen de sieraden zeker een lange tijd mee gaan als je er 
zorgvuldig mee om gaat.  

• Stainless steel 
De meeste sieraden bij Vivre jewels zijn gemaakt van Stainless 
steel(RVS).  RVS beschikt over een aantal hele fijne onderdelen. RVS heeft een 
prachtige glans en textuur. Het materiaal kan niet roesten, is ontzettend sterk, en licht 
waardoor het perfect draagbaar is. Het lijkt daarnaast net echt op zilver of op goud. Dit 
materiaal verkleurt niet en laat niet af! Kijk alleen wel uit met chloor want daar is RVS 
heel gevoelig voor. Doe dus met zwemmen toch maar even af ;) 

• Rhodium plated 
Bij rhodineren wordt er een laagje rhodium over het sieraad aangebracht. Rhodium is 
een sterk materiaal wat er voor zorgt dat de sieraden minder snel beschadigen. Ook 
zullen ze minder snel oxideren en dus minder snel dof worden. Het laagje  kan 
afhankelijk van de zuurtegraad van je huid en de dikte van het laagje ook weer 
afslijten. Echter, kunnen de sieraden zeker een lange tijd mee gaan als je er zorgvuldig 
mee om gaat. Lees onze tips hierboven, om je sieraden zo lang mogelijk mooi te 
houden!  


