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Quarkee Light
Sapphire 2,2mm /
1szt. Quarkee
jasnoniebieski
Cena

50,00 zł

Kod EAN

5904858660438

Producent

Quarkee Jewellery

Opis produktu
Kryształek dentystyczny Quarkee Light Sapphire o średnicy 2,2mm / 1 szt.
Light Sapphire ma barwę delikatnie niebieską. Kolor może mieć różny odcień - może zmieniać się w świetle dziennym i
żarowym.
Królewskie, piękne i pożądane przez każdego wielbiciela szafiry mają w sobie niewypowiedzianą doskonałość. Czarujące
klejnoty były kochane od wieków i znalazły zastosowanie w zapierających dech w piersiach projektach biżuterii. Swoim
zachwycającym brokatem i perfekcyjnie pobłażliwymi odcieniami stanowią wybór luksusu. Czyżby to był twój kolor?
Opakowanie zawiera: 1 szt.
Kryształki Quarkee są bezpieczne - są wytwarzane bez dodatku ołowiu, litu oraz innych szkodliwych substancji.
Cechą wyróżniającą kryształki stomatologiczne Quarkee jest ich unikalny 15-fasetkowy szlif (9 dużych i 6
mniejszych faset), który sprawia, że światło rozszczepia się na 264 wiązki. Różne powierzchnie i kąty szlifu w
krysztale sprawiają, że wpadające weń światło rozszczepia się i odbija od ścianek - daje to niepowtarzalny efekt jasności,
iskrzenia i blasku.
Jak zamontować biżuterię nazębną?
Specjalnie przygotowany płaski spód kryształku ułatwia jego prawidłowe i trwałe przyklejenie do powierzchni zęba. Biżuterię
Quarkee można przykleić w większości gabinetów stomatologicznych i innych specjalistycznych placówkach. Sama czynność
naklejenia ozdoby jest bezpieczna i trwa ok. kilkunastu minut, oraz nie wiąże się z żadnymi inwazyjnymi zabiegami w
powierzchnię zęba. Prawidłowo przeprowadzone zamontowanie biżuterii na zębie daje trwały efekt – możesz cieszyć się nim
nawet kilka lat. Jeśli chciałbyś odkleić (zdemontować) ozdobę lub zmienić ją na inną, możesz zrobić to w każdej chwili – udając
się do gabinetu wykonującego taką usługę.
Ekskluzywna biżuteria stomatologiczna Quarkee podkreśli charakter i osobowość oraz będzie doskonałym dodatkiem do
najróżniejszych kreacji.
UWAGA: dochowaliśmy staranności aby prezentowane na stronie internetowej wzory i kolory biżuterii, w jak najbliższy sposób
oddawały cechy oferowanego produktu. Kolor produktu może się różnić w zależności od monitora i rozdzielczości, na którym
oglądana jest oferta sklepu. Monitor komputera lub telefonu nie jest w stanie oddać blasku, głębi barw i refleksów biżuterii
dentystycznej Quarkee, nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z ozdobą. Przy wyborze biżuterii należy pamiętać, że ozdoby
nazębne są bardzo małej wielkości (od 1 do kilku mm), a prezentowanie ich w oryginalnej skali mijałoby się z celem - stąd ich
prezentacja w wielokrotnym powiększeniu.
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