Dit zijn de meest gestelde vragen over de ENERGETIX magneetsieraden.
Mocht je vraag er niet bij staan, mail me dan op info@innertreasure.nl

VRAGEN:
Q. KAN IK MIJN ARMBAND ONDER DE DOUCHE OF IN BAD OM HOUDEN?
Gezette stenen of magneten kunnen er soms uitvallen. Daarom raden wij af om de sieraden te dragen
onder de douche, in het zwembad of tijdens nat huishoudelijk werk. Ook haarspray, parfum, deodorant
of wasmiddelen kunnen sieraden aantasten.
Q. WAAR MOET IK BIJ HET VERZORGEN VAN HET SIERAAD OP LETTEN?
Let op: water kan uw sieraden aantasten. Het beste kunt u onze sieradendoekjes (artikel PP119)
gebruiken om uw sieraden te reinigen.
Q. HOE KAN IK HET BESTE MIJN KOPEREN ARMBAND OMDOEN?
Om een koperen armband om te doen, opent u deze eerst een klein stukje door hem gelijktijdig vlakbij
de beide uiteinden iets uiteen te trekken. Dan schuift u hem over het smalste punt om uw pols en
draait hem 90 graden, zodat de opening aan de onderkant van de pols zit. Dan drukt u de beide
uiteinden weer naar elkaar toe, totdat de armband prettig zit – zoals een polshorloge.
Q. HEEFT EEN MAGNEETSIERAAD OOK BIJWERKINGEN?
Uit ervaring is gebleken dat er maar weinig bijwerkingen zijn, men voelt zich soms een beetje onwel,
maar dat gaat meestal snel over.
Q. HOE LANG BEHOUDEN DE MAGNETEN IN DE ENERGETIX-SIERADEN HUN WERKING EN HOE STERK
ZIJN ZE?
Onze neodymium-magneten behouden hun werking heel lang. Neodymium verliest in 100 jaar
ongeveer 1% van zijn magnetische kracht. De sieraden zijn, tenzij anders aangegeven, voorzien van
één of meerdere neodymium-magneten met meestal een sterkte van 0,12 tesla. De
magneetveldsterkte wordt gemeten in tesla of gauss. 1 tesla komt overeen met 10.000 gauss. Het
gauss-getal geeft het aantal lijnen weer van de magnetische kracht die 1 vierkante centimeter
passeert.
Q. MOET IK DE MAGNETEN PERMANENT DRAGEN?
Een magneetsieraad hoeft niet 24 uur per dag te worden gedragen. Het is genoeg, wanneer u het
sieraad overdag of 's avonds draagt.
Q. MOET MIJN ARMBAND DE HUID RAKEN?
Nee. U kunt de armband gewoon losjes om de pols dragen.
Q. MOET DE ARMBAND MIJN POLS RAKEN?
Nee, dat is niet nodig.
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Q. IK BEN ZWANGER OF DRAAG EEN PACEMAKER. KAN IK DAN TOCH MAGNEETSIERADEN DRAGEN?
Personen, die een pacemaker of andere elektronische hulpmiddelen nodig hebben, mogen geen
magneten dragen. Ook raden wij zwangere vrouwen aan om eerst hun arts te consulteren, voordat zij
het magneetsieraad gaan dragen.
Q. WAAROP MOET IK BIJ DE OMGANG MET MAGNEETSIERADEN LETTEN?
Credit- en andere magneetkaarten kunnen hierdoor beschadigd raken. Bewaar deze kaarten daarom
op enige afstand van de magneetsieraden en accessoires.
Q. KAN IK MIJN ARMBAND AAN DEZELFDE ARM DRAGEN ALS MIJN HORLOGE?
De door ENERGETIX aangeboden horloges (MagnetTime) worden door een speciale technologie
afgeschermd tegen de inwerking van de geïntegreerde magneten. Gelieve het horloge echter niet
bloot te stellen aan andere magnetische velden als magnetische sieraden of luidsprekers. Dit geldt
voor het dragen van het horloge, maar ook voor opslag en transport. Ook horloges van andere
fabrikanten kunnen door magneten worden beïnvloed. Raadpleeg de fabrikant over de magnetische
gevoeligheid van het betreffende artikel.
Q. KAN MIJN POLS GROEN VERKLEUREN DOOR HET DRAGEN VAN EEN KOPEREN ARMBAND?
Door de natuurlijke reactie tussen de zuurtegraad van de huid en het koper van de armband blijkt bij
veel mensen dat de armband groen afgeeft. Deze groene verkleuring kan gemakkelijk met water en
zeep of een beetje citroensap worden schoongewassen. De meeste ENERGETIX producten zijn niet van
koper gemaakt omdat veel mensen dat niet willen of geen koperafgifte nodig hebben. Er is ook een
technische reden waarom koper voor sommige ontwerpen niet gebruikt kan worden. Als u geen last
wilt hebben van het koper, smeer dan transparante nagellak aan de binnenkant over het koper heen.
Sommige koperen producten zijn al voorzien van een beschermlaag, zodat oxidatie wordt voorkomen.
Deze laag kan gemakkelijk met nagellakverwijderaar worden verwijderd, waardoor de werking van het
koper weer merkbaar wordt. Verkleuringen van het koper kunnen gemakkelijk met citroensap of
polijstmiddel worden verwijderd. Koper kan vuilresten op uw kleding achterlaten.
Q. WELKE VERDELINGEN WORDEN VOOR DE SIERADEN GEBRUIKT?
Het sieraad is meestal van roestvast staal of is afgewerkt met een hoge kwaliteit goud of rhodium. De
collectie is nikkelallergeenvrij.
Q. HOE WEET IK WAT DE JUISTE MAAT IS?
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Armbanden uit de serie Collect vallen iets groter uit om ruimte te laten voor de kralen, waarvan zij
kunnen worden voorzien. De bepaling van de maat is echter identiek aan die van andere armbanden.
Kinderarmbanden:
Lengte ca. 15,5 cm (naar keuze in te korten)
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Bij ringen komt de aangegeven maat overeen met de diameter, dat wil zeggen, een ring van maat 18
heeft bijv. een binnendiameter van 18 mm. Aan het einde van de prijslijst die wordt geleverd bij onze
catalogus vindt u een schema met alle ringmaten. Plaats uw ring op een van de cirkels om de juiste
maat te bepalen.
Halskettingen:
S = 38 cm, M = 42 cm, L = 45 cm, XL = 50 cm, XXL = 60 cm, XXXL = 70 cm, XXXXL = 90 cm
Onze enkelkettingen beschikken over een verlengstuk. Indien er geen maat is opgegeven zijn zij
verstelbaar van 240 naar 275 mm. De specificatie M-L komt overeen met een lengte van 230-265 mm,
de specificatie XL-XXL met 270-310 mm.
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