
Jak dbać  o biżuterię? 
Piękna biżuteria, niezależnie od tego, czy wykonana jest ze złota czy srebra, powinna służyć jak 

najdłużej, a każdy właściciel marzy, aby jak najdłużej się nią cieszyć. Niestety - wraz z upływem 

czasu zaczyna tracić ona blask i nie wygląda najlepiej. Na szczęście można temu zapobiec. Jak? 

Oto kilka rad, jak dbać o złotą i srebrną biżuterię.  

  

Odpowiedni sposób przechowywania  
Każda biżuteria wymaga odpowiedniego przechowywania. Bardzo często zapominamy o tym, 

popełniając błędy. Nie przechowujemy biżuterii w odpowiedni, bezpieczny sposób. Jak robić to 

prawidłowo? Ważne, aby zainwestować w pudełko lub szkatułkę, w których będziemy przechowywać 

nasze drogocenne skarby. Dzięki temu, biżuteria będzie chroniona przed szkodliwym działaniem 

promieni słonecznych, wilgocią i innymi niepożądanymi czynnikami, które mogą negatywnie wpływać 

na wygląd naszej biżuterii. Pod żadnym pozorem nie trzyma się biżuterii na łazienkowej półce – w tym 

miejscu narażone są na działanie wilgoci. Dobrym pomysłem jest także przechowywanie każdej sztuki 

biżuterii w pudełeczku jubilerskim – to rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku 

łańcuszków i naszyjników oraz kolii. Dzięki temu szansa na splątanie się wisiorka jest mniejsza, niż w 

przypadku, gdy wszystkie egzemplarze trzymamy luzem w jednej szkatułce. Kolczyki czy pierścionki 

możemy natomiast schować do woreczków strunowych.  

Codzienna pielęgnacja  
Pierwszą, najważniejszą zasadą codziennego użytkowania jest zdejmowanie biżuterii podczas prac 

domowych i kąpieli. Szczególnie ważne jest to w przypadku pierścionków – warto pamiętać, by zawsze 

ściągać je do zmywania naczyń i sprzątania, nawet jeśli używamy do tych czynności rękawiczek. Należy 

także zwrócić uwagę na to, by nie kąpać się i nie spać w biżuterii. Warto zdejmować ją także do ćwiczeń 

i aktywności fizycznej – bardzo łatwo wtedy o mechaniczne uszkodzenia, na przykład zerwanie 

łańcuszka czy zgubienie drobnych elementów oraz zerwanie długich kolczyków. Biżuteria powinna 

mieć jak najmniejszy kontakt z kosmetykami i perfumami. Nawet metale szlachetne mogą wchodzić, w 

reakcje z substancjami chemicznymi zawartymi w kosmetykach. Szczególnie niebezpieczne są one dla 

biżuterii wykonanej ze srebra i srebra pozłacanego.  

W rękach specjalisty  
Nawet najbardziej ostrożne użytkowanie biżuterii nie uchroni jej całkowicie przed zabrudzeniami i 

uszkodzeniami. Dlatego warto regularnie dbać o jej czyszczenie, a jeśli np. łańcuszek zerwie się – 

zanieść tylko i wyłącznie do jubilera lub złotnika. Choć są różne domowe sposoby - specjalne produkty 

do pielęgnacji biżuterii, to warto jednak co jakiś czas oddać ją w ręce specjalisty – jubilera, który metodę 

czyszczenia dostosuje do konkretnego egzemplarza – inaczej czyści się bowiem biżuterię złotą, inaczej 

srebrną, a jeszcze inaczej tą, która ozdobiona jest kamieniami. Pamiętajmy, że odpowiednio 

przechowywana, użytkowana i czyszczona we właściwy sposób biżuteria pozwoli nam cieszyć się jej 

blaskiem na długie miesiące, a nawet i lata.   

Podsumowanie 
 

• Biżuterię należy ściągać do sprzątania oraz innych prac domowych, aby nie narażać jej na 

uszkodzenia mechaniczne (zarysowania) lub chemiczne (pod wpływem niektórych 

detergentów).  



• Biżuterię należy przechowywać w oddzielnych woreczkach lub specjalnych, zamykanych 

pudełkach wyłożonych miękkim materiałem. Dzięki temu biżuteria nie będzie narażona na 

zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.  

• Nie należy nosić pierścionków na sąsiednich palcach, gdyż powoduje to zarysowania.  

• Należy unikać kontaktu biżuterii z perfumami, lakierem do włosów czy dezodorantami, aby 

uniknąć niepożądanych reakcji chemicznych oraz odbarwienia biżuterii  

• Zbyt ciężka zawieszka w stosunku do łańcuszka może osłabiać i przecierać jego ogniwa - nie 

należy nosić zawieszek o masie większej niż sam łańcuszek.  

• Biżuterię należy co pewien czas myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń, a następnie 

osuszyć i wypolerować do połysku miękką tkaniną. Aczkolwiek usługi jubilerskiej są 

najbardziej wskazane  

• Perły i kamienie naturalne również należy czyścić specjalnymi płynami (do kupienia w sklepach 

jubilerskich i pracowniach złotniczych). Zwykłe środki chemiczne, zawierające amoniak czy 

wybielacz, usuwają tłuszcz i pot, jednak pod ich wpływem kamienie tracą połysk.  

 


