S U A J O I A S A T I N E

CERTIFICADO SATINE
__________________________________________________. Você
acaba de adquirir sua joia Satine. Este documento é permanente e
atesta a procedência e qualidade do ouro bem
como das pedras preciosas existentes na joia
_____________________________________________________.
Garantimos um serviço diferenciado para você, cliente Satine, para
colaborar com a conservação da sua joia. Em todo aniversário (dia
da compra) estaremos te esperando para uma revisão na mesma.
Importante: é preciso apresentar esse certificado para ter direito à
vistoria.
Para garantir esse serviço é fácil. Agende uma visita em nossa
joalheria. Estaremos te esperando no dia e horário marcado para um
atendimento personalizado e exclusivo. A Satine se compromete à
substituição de pedras de até 10 pontos sem custo para o cliente.
Esta garantia vale por cinco anos após a data da compra quando as
revisões são realizadas anualmente.
Em caso de deformação provocada por mau uso da peça,
eventuais reparos não fazem parte desta garantia. Nesses casos a
joia será encaminhada para análise.
Estamos muito felizes em receber você em nossa joalheria.
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INSTRUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO DE SUA JOIA SATINE
1. Evite colocar perfumes ou cremes com a joia em seu corpo. O
contato desses produtos de beleza diretamente sobre a peça pode
causar danos irreversíveis às pedras naturais e/ou pérolas.
2. O manuseio das joias deve ser feito sempre da forma mais
delicada possível, para evitar arranhões ou quebra.
3. Procure guardar suas joias separadamente. O atrito entre elas
pode danificá-las.
4. Evite tomar banho de chuveiro, mar ou piscina com sua joia.
5. Para limpar sua joia, basta utilizar uma flanela limpa e seca. É o
suficiente para garantir limpeza e brilho. Se necessário, utilize água
morna e sabão neutro, enxugue-a e lustre-a com flanela limpa.
6. Pérolas devem ser guardadas preferencialmente envoltas em
uma flanela e em lugar livre de umidade.
7. Evite usar sua joia para praticar esportes e outras atividades como
jardinagem, pintura, marcenaria ou artesanato.
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