Dane aktualne na dzień: 26-06-2022 08:02

Link do produktu: https://www.annapapuga.pl/quarkee-moissanite-sunny-glow-szlif-rose-cut-2-2mm-p-1440.html

Quarkee Moissanite
Sunny Glow szlif Rose
Cut 2,2mm
Cena

189,00 zł

Kod EAN

5904858660674

Producent

Quarkee Jewellery

Opis produktu
Moissanite Quarkee Sunny Glow Rose Cut o średnicy 2,2mm.
Moissanite posiada płaski tył, umożliwiający dokładne przyklejenie go do powierzchni zęba.
Opakowanie zawiera: 1 szt.
Moissanite to cenny kamień szlachetny, o kosmicznym pochodzeniu. Praktycznie nie występuje na ziemi. Moissanite
został po raz pierwszy odkryty przez laureata Nagrody Nobla, dr Henri Moissana, w 1893 roku, wśród pozostałości
starożytnego krateru po meteorycie Canyon Diablo w Arizonie - w Stanach Zjednoczonych. Złoża moissanitu są na Ziemi
niezwykle rzadkie.
Moissanity Quarkee są powstają w laboratoriach. Środowisko, w którym powstaje moissanite, można kontrolować i regulować,
aby uzyskać jak najlepsze wyniki produkcyjne.
Moissanite jest dostępny dla tych, którzy szukają przyjaznej dla środowiska alternatywy dla diamentu - etyczna biżuteria.

Na pierwszy rzut oka Moissanite jest nie do odróżnienia od diamentów, ale bliższe spojrzenie ujawni, że kolorowy ogień
Moissanite jest silniejszy niż diamentu. Testowany za pomocą profesjonalnego sprzętu, kolor ognia moissanitu jest 2,5
razy większy niż diamentów.
Blask, który odnosi się do zdolności kamienia szlachetnego do odbijania białego światła, jest dobrą miarą tego, ile „blasku i
ognia” ma klejnot. Blask opiera się na załamaniu kamienia szlachetnego. Moissanite bardzo dobrze rozprasza światło i ma
większe załamanie światła niż diament - będzie wyglądał bardziej olśniewająco. Ponadto Moissanite jest mniej podatny na
przyciąganie tłuszczu lub brudu z upływem czasu niż diament ze względu na swoją krystaliczną strukturę, która powinna
pomóc utrzymać „blask” dłużej między czyszczeniami.

Moissanite o szlifie różanym (Rose Cut)

Najbardziej godne uwagi cechy moissanitu o szlifie rozetowym to płaski tył i kopulasty wierzch, pokryty trójkątnymi fasetami.
Liczba tych ścianek może być różna. Szlifowane powierzchnie schodzą się na samej górze, formując wierzchołek. Mówi się, że
jego fasety przypominają płatki rozwijające się w pąku róży. Fasety mają naśladować zwężającą się spiralę płatków róży.
Moissanite Quarkee - klasyczne piękno w stylu vintage.

Stary, romantyczny styl Rose Cut jest powodem, dla którego tak wielu projektantów sięga po ten specjalny krój. Kamienie
szlachetne ze szlifem Rose Cut mają magiczny urok w starym stylu.
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Historia diamentów o szlifie Rose Cut

Szlif róży powstał w XVI wieku i był powszechnie używany w epoce gruzińskiej i wiktoriańskiej. Podobnie jak inne antyczne
diamentowe szlify, zostały wycięte ręcznie i miały olśniewać w świetle świec. Ich duże, szerokie fasetki znakomicie sprawdzały
się w warunkach słabego oświetlenia.
Kamienie szlachetne, takie jak diament czy moissanite, ze szlifem Rose Cut, wyglądają na większe niż kamienie,
takiej samej wielkości ze szlifem Brilliant Cut.
_______________________
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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