Metaal gevoeligheidsgids
Hoe de groene vinger voorkomen? Waarom, Wat & Sieraden verzorging.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. We dragen een hele dag
onze favoriete sieraden en doen boodschappen. We keren terug
naar huis, bevrijden onszelf van onze juwelen en het gewicht van een
lange dag, om vervolgens een eigenaardig en ongewenst fenomeen te
ontdekken:
Groene Vinger. Wat is dit fenomeen en waarom gebeurt het bij het dragen
van bepaalde soorten sieraden? In tegenstelling tot wat vaak wordt
gedacht, komt de ring van huid die groen wordt onder een sieraad niet
voor vanwege de slechte kwaliteit van de ring en is deze ook
niet schadelijk. Het is een volkomen normale, maar zeldzame reactie op
bepaalde materialen in de sieraden, en kan zowel bij het dragen van
mooie dure sieraden als bij goedkopere opties voorkomen. Maar hoe
werkt het en hoe kan het worden voorkomen?
Waarom wordt mijn vinger groen? Het stukje huid dat in contact komt met
een ring wordt groen als de materialen oxideren. Dit betekent dat
ze reageren op de pH-waarden van uw huid en een aanslag veroorzaken,
die vervolgens een vlek op de huid achterlaat. Mensen die toevallig
een hogere zure pH in hun huid hebben, hebben de neiging om
dit fenomeen vaker te ervaren en, hoewel zeldzaam, is het de moeite
waard om te weten wat ze moeten doen als een dergelijk geval zich
voordoet.
Een andere veel voorkomende boosdoener zijn de chemicaliën in uw
handcrèmes die ervoor zorgen dat het metaal oxideert, zelfs als uw huid

niet gevoelig is voor metalen. Wat is dit fenomeen en waarom gebeurt het
bij het dragen van bepaalde soorten sieraden? In tegenstelling tot wat
vaak wordt gedacht, komt de ring van huid die groen wordt onder een
sieraad niet voor vanwege de slechte kwaliteit van de ring en is deze ook
niet schadelijk. Het is een volkomen normale, maar zeldzame reactie op
bepaalde materialen in de sieraden, en kan zowel bij het dragen van
mooie dure sieraden als bij goedkopere opties voorkomen.

Maar hoe werkt het en hoe kan het worden voorkomen?
Het meest voorkomende ingrediënt in elk sieraad dat dit scenario
veroorzaakt, is koper. Koper is een nuttige legering (stabiliserend
materiaal) die wordt gecombineerd met zilveren of vergulde sieraden om
de vorm en concistentie van het stuk te verzekeren. Puur goud en zilver
zijn van nature te zacht om mee te werken en moeten daarom met andere
materialen worden gelegeerd (gestabiliseerd) om een veilig sieraad
van goede kwaliteit te creëren. De 925 sterling zilveren sieraden die we
hier bij Eline Marlène aanbieden, zijn bijvoorbeeld samengesteld uit 92,5%
zilver en 7,5% koper (vandaar het getal 925).
Deze formule resulteert in zilveren sieraden van de hoogste kwaliteit en
wordt zowel door high-end merken als door meer betaalbare modesieradenmerken gebruikt, en daarom mag nooit worden aangenomen dat
een spoor van koper gelijk staat aan slechte kwaliteit. Integendeel, het
maakt uw sieraden sterker.

Hoe kan ik voorkomen dat mijn huid groen wordt?
Als u een van de weinige mensen bent die vlekken ervaart wanneer u
sieraden draagt, zijn er enkele stappen die u kunt nemen om
dergelijke gebeurtenissen te voorkomen en om beter van uw accessoires
te genieten.
1. Houd de plek droog, Doe uw ringen af voordat u uw handen wast,
doucht of gaat zwemmen. Een vochtige huid kan het oxidatieproces
vaak versnellen en een duidelijkere groene vlek op uw huid veroorzaken.
Als je gaat zwemmen, is het vooral belangrijk om je sieraden af te
doen, omdat het chloor een groene vlek achterlaat en ook je

sieraden beschadigt!
2. Let op met lotion Chemicaliën die in lotion worden aangetroffen, kunnen
ook reageren op de materialen in uw sieraden en daardoor een
donkerdere vlek op uw huid veroorzaken. Zorg ervoor dat de lotion volledig
in uw huid is opgenomen voordat u uw ringen aanbrengt. Vraag welke
materialen er in uw sieraden zitten Hoewel groene vlekken kunnen
optreden bij veel verschillende soorten sieraden - zowel van hoge als van
lage kwaliteit, is het waar dat sieraden van mindere kwaliteit eerder
vlekken veroorzaken.
3. Let altijd goed op welke materialen in uw ringen aanwezig zijn om de
Groene Vinger te vermijden. Roestvrij staal, 925 sterling zilver,
platina, gerhodineerd en verguld materiaal zijn allemaal gemaakt van
veilige materialen die goed zijn voor de gevoelige huid en toch wat vlekken
kunnen veroorzaken. Probeer nikkel te vermijden, aangezien dit het
goedkoopste materiaal is van de laagste kwaliteit dat in sieraden kan
worden aangetroffen en waarvan bekend is dat het irritatie en infectie
veroorzaakt. Onze sieraden bevatten geen nikkel. Neem bij twijfel contact
met Eline Marlène op.

4. Breng een polymeerbarrière aan Een van de beste en meest effectieve
manieren om de groene vinger te vermijden, is door een polymeerbarrière
aan te brengen op de binnenband van uw ringen. Hierdoor ontstaat
effectief een barrière tussen het sieraad en je huid, waardoor oxidatie en
vlekken worden voorkomen. Een Jewellery Shield-product is goedkoop in
aanschaf en u moet het om de paar weken opnieuw aanbrengen als het
eenmaal is versleten. Dit is verreweg de goedkoopste en meest efficiënte
manier om Green Finger te verminderen, zonder uit te spatten op dure
accessoires van massief goud of massief platina!
5. Probeer heldere nagellak Als het dringend nodig is, is een ander
alternatief voor een polymeerbarrière doorzichtige nagellak. Net als bij
een polymeerbarrière, kun je een laag nagellak aan de binnenkant van je
ringen aanbrengen om wat bescherming te vormen tussen de metalen en
je huid. Deze methode is echter minder effectief en kan ook het uiterlijk
van uw sieraden veranderen.

Wat moet ik doen om een groene vinger te behandelen?
Weten hoe je sieradenvlekken kunt voorkomen is handig, maar je leest
dit artikel waarschijnlijk omdat je al ten prooi bent gevallen aan
de onfortuinlijke Groene Vinger. Wat kunt u doen om de vlek te
verwijderen? De eerste en meest voor de hand liggende stap is om de
vlek te verwijderen door je huid te schrobben met zeep en warm water.
Gebruik een nagelborstel om voor wat meer wrijving te zorgen. Als dit niet
werkt, kun je ook make-upremover of ontsmettingsalcohol gebruiken voor
hardnekkige vlekken. Veeg het aangetaste gebied af met wat katoen en
spoel het daarna af met warm water en zeep. Voor bijzonder donkere en
vervelende vlekken kunt u ook een nagellakverwijderaar zonder aceton
gebruiken. Gebruik opnieuw een wattenschijfje om voorzichtig op de vlek
aan te brengen en spoel af met zeep en warm water. Deze methode
zou echter uw laatste optie moeten zijn en mag niet regelmatig
worden gebruikt, omdat deze harder is voor de huid en uitdroging kan
veroorzaken.
Welke invloed hebben de sieraden van Eline Marlène op mijn huid?
Hier bij Eline Marlène gebruiken we alleen hoogwaardige 925 sterling
zilveren, geplatineerde, gerhodineerde en 18k vergulde sieraden in
onze producten. U zult nooit nikkel in onze sieraden vinden, een goedkoop
metaal van lage kwaliteit waarvan bekend is dat het irritatie en
infectie veroorzaakt. Als u een gevoelige huid heeft, is het vooral bekend
dat sieraden die platina, rhodium en roestvrij staal bevatten, minder
reactief zijn en hoogstwaarschijnlijk een aanvulling zullen zijn op uw
huidtype.
Al deze producten bevatten een zekere mate van koper, of het nu is om de
sieraden vorm te geven en te versterken, of om ze hun prachtige tint
en glans te geven (zoals bij onze populaire roségouden sieraden).
Nogmaals, koper wordt aangetroffen in de meeste hoogwaardige sieraden
en is een volkomen veilig materiaal. Als u merkt dat het spoor van koper
lichte vlekken veroorzaakt, kunt u de eenvoudige stappen hierboven

volgen om de markeringen te voorkomen en te behandelen, of u kunt
kiezen voor massief gouden / roestvrijstalen basissieraden.

Verzorging van sieraden
Als je je Eline Marlène-sieraden elke dag draagt, allereerst bedankt! We
zijn extatisch dat u genoeg van onze producten houdt om ze tot
uw dagelijkse hoofdbestanddeel te maken. Na verloop van tijd is het
echter onvermijdelijk dat de beschermende rhodium-, platina- of goudlaag
in de loop van de tijd zal slijten, waardoor er meer kopercontact met uw
huid zichtbaar wordt. Door een beetje liefde te tonen en voor je objecten
te zorgen, voorkom je deze natuurlijke slijtage. Om de levensduur van uw
sieraden te verlengen, moet u ze af en toe een pauze geven na
dagelijks dragen en ze uit de buurt houden van vocht en vooral
chemicaliën.

1) Voorkom zweet Veeg af met een zachte doek Slaap niet in uw sieraden
Vermijd chemicaliën - Wacht tot hand- en gezichtscrèmes volledig
zijn opgenomen voordat u sieraden opzet (chemicaliën in crèmes zijn een
van de belangrijkste boosdoeners!) Vermijd baden, douchen of
handen wassen met sieraden aan

2) Veeg je sieraden af met een zachte doek om ze schoon te maken. U
kunt ze ook in een kleine stoffen zak bewaren, uit de buurt van
vocht, wanneer u ze niet gebruikt om krassen en oxidatie te
minimaliseren. Door voorzorgsmaatregelen te nemen en uw sieraden
goed te verzorgen, kunt u afscheid nemen van lelijke vlekken en
markeringen. Onthoud dat groene kleuring niet noodzakelijk te wijten is
aan het feit dat de sieraden ‘nep’ of goedkoop zijn, maar dat dit zelfs kan
gebeuren bij merken van de hoogste kwaliteit! Volg gewoon deze gids en
je kunt met vertrouwen en comfort pronken met je Eline Marlène sieraden.
Geef de groene vinger de vinger.

Zijn er opties voor een gevoelige huid?
Als je weet dat je een gevoelige huid hebt en een reactie hebt gehad met
koper, messing, 925 sterling zilver, vergulde, palladium / rhodium vergulde
sieraden, zul je waarschijnlijk weer dezelfde reactie krijgen. Het wordt
aanbevolen om in plaats daarvan voor massief gouden sieraden te kiezen.

