
As melhores maneiras de limpar suas semi joias 

 

A mulher atual deseja se manter sempre pronta, emponderada, e feminina. 

Para isso, está sempre disposta a testar novos produtos. 

A feminilidade de uma mulher, não está voltada somente para o uso de 

maquiagens, ou uma roupa bacana, mas, envolve também os cuidados com a 

pele, sua higiene e  cuidado pessoal, sempre na busca de seu bem estar.  

O uso de acessórios pelo público em geral cresceu muito nos últimos anos, e 

principalmente as mulheres, cada vez mais estão investindo em acessórios e 

semi joias de qualidade.  

Não só prezam pela beleza das peças, mas se importam principalmente com 

os cuidados que precisam ter para manter essas peças lindas por muito mais 

tempo, e preservando sua qualidade. 

E é pensando nesse bem estar, que muitas mulheres diariamente querem 

saber dicas sobre como promover uma limpeza eficaz de suas semi joias. 

Porém, se utilizam de receitas caseiras que encontram na internet, que acabam 

por danificar as suas peças. 

Vamos te mostrar agora algumas dicas, das formas mais adequadas de 

cuidados com suas peças, para garantir uma limpeza eficiente de suas semi 

joias. Vamos lá! 

O primeiro item indispensável para realizar a limpeza de suas semi joias, é ter 

uma flanela especial para polimento dos metais nobres. Sempre que você 

utilizar suas peças, antes de guarda-las, você deve utilizar a flanela seca, 

passando suavemente sobre cada uma delas. Na hora de guardar, evite o 

contato de uma peça com a outra para evitar atritos. 

O segundo item que você precisa ter, é fazer uso de produtos específicos para 

promover essa limpeza, mantendo todo cuidado e durabilidade das peças. Para 

isso, temos dois grandes aliados nessa função. 



O primeiro produto é o Monzi limpa chapeado, que terá a função de retirar toda 

oxidação e o engorduramente presente no chapeado, garantindo a durabilidade 

da peça por muito mais tempo. 

O segundo é o Monzi limpa prata, que promoverá a limpeza instantânea de 

suas pratarias e outros objetos em prata, além de ficarem livres de qualquer 

oxidação. 

Cuidado! Não utilize métodos caseiros para cuidar das suas peças, pois podem 

danificá-las.  

Somente esses produtos vão garantir uma limpeza eficaz, protegendo suas 

peças de danos, e garantindo uma verdadeira limpeza. 

Usar o produto adequado é uma demonstração de cuidado com você e com as 

suas semi joias. Experimente! 
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