Moderné náušnice pre citlivé uši

MICHELLE - nos ich s dôverou
MICHELLE
prekrásne, cenovo veľmi zaujímavé moderné náušnice zaručujú nedráždivosť a úplnú istotu aj
pre ženy s veľmi citlivými ušami.
ZLOŽKY
predná a zadná časť náušnice, spojka a kolíček sú z ľahkej chirurgickej ocele, ktorá je
metalizovaná 24- karátovým zlatom, zaručená nedráždivosť.
ZLÚČENIE
unikátny skladací proces nepoužíva žiadne zliatiny alebo letovanie.
VZOR
rafinovaný „14 KT styl“ ale oveľa ľahší a tiež výber z vyše 2000 vzorov.
POZLÁCOVANIE
elektrolýzou rýdze 24- karátové zlato, 5 až 30 krát väčšia vrstva než na bežných pozlátených
šperkoch.

Zaručujeme ukončenie citlivosti navždy!
Viac než polovica žien s napichovacími náušnicami má nejaký problém s citlivosťou- svrbenie,
dráždenie, sčervenanie, opuchnutie. Prečo? Pretože základné materiály na výrobu ostatných
náušníc obsahujú nejaké množstvo niklu, alebo zliatin i pri použití 24- karátového zlata.
MICHELLE používa vedecký výskum a návrh na ukončenie citlivosti navždy.
Zaručená nedráždivosť: používajú sa len čisté kovy- nie zliatiny. Chirurgická nerez, rýdze 24karátové zlato a rýdze striebro sú chemicky pasívne, neobsahujú nikel a preto nemôžu
spôsobovať dráždenie.
Kontrolované pre bezpečnosť: každý pár MICHELLE bol kontrolovaný 4 krát- najlepšia cesta
zaručiť bezpečnosť náušníc proti citlivosti.
Páperovo ľahké pohodlie: MICHELLE ležia ľahko na ušiach, i tie najväčšie vzory, vďaka

1/2

Moderné náušnice pre citlivé uši

bezpečnej a ľahkej chirurgickej nerezi.
Štyri kroky pre bezpečnosť:
a. Jadro z chirurgickej nerezi je vypracované do presnej znášanlivosti
b. Spájanie sa prevádza bez použitia zliatin
c. Časti sa leštia do vyhladenia a jednotnosti
d. Unikátny proces nanášania zlata, alebo striebra bez použitia zliatin

Pre tvoje zdravie
Nový zdravotnícky výskum potvrdzuje antialergickú kvalitu náušníc MICHELLE
USA- „ Náušnice MICHELLE môžu byť bezpečné nosené ľuďmi, ktorí sú citliví na nikel a
nemôžu nosiť iné typy náušníc.“ To je záver výskumu, ktorý nedávno ukončil Dr. Alexander A.
Fisher profesor dermatológie na New York Universite a autor zdravotnej encyklopédie“ Contact
Dermatitis“.
Dr. Fisher študoval reakciu žien, ktoré majú problémy s napichovacími náušnicami. Zistil, že
ani jedna žena zo skupiny nepociťovala žiadnu reakciu na náušnice MICHELLE.
Skupina bola rozdelená na dve časti za účelom zistenia či teplota a pot nezmenia výsledok.
Jedna skupina bola v New Yourku a druhá na Floride. Ženy boli požiadané mať náušnice na
ušiach bez prerušenia po dobu minimálne 2 mesiacov.
Podľa vysvetlenia Dr. Fishera je negatívny alergický výsledok 100% preto, lebo náušnice
MICHELLE neobsahujú voľný nikel a zliatiny, ktoré podnecujú kontakt dermatitis u veľa na nikel
citlivých žien. MICHELLE sú vyrobené z chirurgickej nerezi, ktorá neobsahuje nikel a je
potiahnutá 24- karátovým zlatom unikátnym procesom (elektrolýzou), ktorý nevyžaduje nikel,
alebo neskôr dráždivé zliatiny.
Nikel použitý pri elektrolýze u veľa tzv. hypoalergenických náušniciach, je hlavnou príčinou
alergickej reakcie na náušnice a ďalšie typy šperkov.
Nikel môže preniknúť cez zlato aj vo veľmi drahých náušniciach. „Zákazníci by mali byť opatrní
pri kúpe náušníc, ktoré sú označené pre citlivé uši. Často majú z chirurgickej nerezi len kolíček,
ktorý nie je veľká pomoc, pokiaľ celá náušnica nie je z chirurgickej nerezi“, uvádza sa v článku
New York Times.
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