
 

 טונגסטן תכשיטים לטפל הצעות

 ?שלך טונגסטן תכשיטים לטפל כיצד

 מדהים כך כל יש .בתכשיטים הכי הדבר הוא ואז טונגסטן תכשיטים

 אחד כל לא אבל .ועיצוב יופי תחרות ללא סגנון המאפשרת ,תכונות

 .נהדר זה מתכת של הנסתרות המתנות את יודע

 ,כן !מדי יותר לדאוג צריך הוא ,מאוד וחזק יציב הוא טונגסטן תכשיטים בעוד

 אומר לא זה אבל ,מאוד מעט תחזוקה אומר קרביד טונגסטן תכשיטים

 .ביותר הטוב במצב אותו לשמור שגרתי טיפול לעשות צריך לא אתה

 .בזה לטפל איך מודאג מפואר טונגסטן טבעת לך יש אם

 לעשות יכול שלה מעולה פיזיות תכונות עם טונגסטן .יותר תדאג אל

 טונגסטן קרביד טונגסטן או נכון הוא שלך הטבעת אם .כמעט שאנן טבעות להא

 שלו זוהר ברק יקיים זה כי פשוט מאוד וטיפול ניקוי לצלצל

 iלקבל .כתמים ואולי אצבעות טביעות לצבור יכול הוא זאת עם .לנצח

 מעצבן ידאג אשר ,הפולני תכשיטים בד או רך בד עצמך את

 .כתמים הדפסים

 ומחתה קל שואב עם אותו לנקות יכול אתה ,טונגסטן טיםתכשי לטפל

 ליד שלך טונגסטן תכשיטים חנות צריך לא אתה .ורך חלק ,סמרטוט עם

 טונגסטן לגרד באמת שיכול היחיד הדבר הם יהלומים כמו ,יהלומים

 .תכשיטים

 המקורי את יביא רכה מטלית כל .על לשמור קל טונגסטן תכשיטים

 שוחקים יהיה לא קל לניקוי שיניים מברשת ,קריםהמ ברוב .הסיום מבריק

 לעזוב ולא קשים כימיקלים עם ניקוי הימנע .שלו הברק את להחזיר

 .דקות משתי יותר עבור קולי ניקוי

 בטעות שפשף יש טונגסטן תכשיטים כי כנראה קרה מה

 זה מחוברת כבר החומר של חלק מתכת עם אחר משהו מול

 קטן ולהשתמש רכה שיניים מברשת עצמך את הצג .טונגסטן תכשיטים עצמית

 שלך החוץ מן המתכת את להסיר כדי בעדינות לצחצח .עדין נוזלי סבון כמות

 רכה מטלית עם יבש ללטף ,הסבון את לשטוף הקפידו .תכשיטים טונגסטן

 .חדש כמו הוא שלך טונגסטן תכשיטים

 

 טונגסטן על טונגסטן מוצרי על נוסף מידע למצוא יכול אתה

 .(http://www.chinatungsten.com) וגתסגס

 :ל"בדוא אלינו לפנות תהסס אל ,במוצר עניין לך יש אם

sales@chinatungsten.com 512 592 0086 ,9696 512 592 0086 :אלינו להתקשר או 

 .הזמן כל לשירותך אנחנו .9595


