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 .یکی از اکسسوری هایی است که می توان آن را با قیمتی مناسب تهیه نمود هنقر ست نیم

ارزان تر از طال بوده و در مدل ها و طرح های مختلفی در بازار موجود می  نقره ست نیم

 .باشد

امروزه با توجه به افزایش روز افزون قیمت طال، افراد بیشتری به سمت خرید نقره جات 

 .می روند

نقر دوام خوبی داشته و با نگهداری درست و صحیح می توان آن را در موقعیت های 

 .مختلفی استفاده نمود

اکتور های نقره نیز همانند طال و سایر فلزات گرانبها جهانی بوده و قیمت آن با توجه به ف

 .مختلفی تعیین می شود

 راهنمای خرید آنالین نیم ست نقره

  در زمان خرید زیورآالت از جنس نقره توجه کنید که وزن آن به درستی اندازه

 .گیری شده باشد

  نقره مانند طال بر حسب گرم سنجیده می شود. فروشگاه ها و سایت های زیادی

 .ی نقره را ارائه می کنندوجود دارند که انواع مختلفی از نیم ست ها

 نقره های موجود در بازار خالص نبوده و دارای آلیاژ هایی هستند. 

  درصد  92.5از بهترین انواع آن می توان به نقره استرلینگ اشاره نمود که در آن

 .فلز نقره وجود دارد

  این درصد از نقره باعث می شود تا نوع استرلینگ دارای درخشندگی بیشتری باشد

 .به این مورد دقت فرمایید زنانه نقره ست نیم خرید در زمانلذا 
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 نکات مهم هنگام خرید نیم ست نقره

توجه به برخی نکات الزم می باشد تا خریدی مطمئن و  شیک نقره ست نیم خرید در زمان

 .لذت بخش را تجربه نمایید

 :بعضی از این موارد در ادامه آورده شده است

  به دنبال مشخصات یا عالئم با درجه نقره باشید 

ه اکسسوری های از جنس نقره اصل دارای نمره و مهر هستند، در زمان خرید به این نکت

 .بسیار توجه کنید

 .با نگاه به نیم ست می توان این شماره را مشاهده نمود

بهترین جنس نقره را دارد که به صورت برجسته روی آن حکاکی شده  925عموما شماره 

 .است

درصد نقره  92.5است که نشان می دهد حداقل  925عالمت بارز نقره استرلینگ مهر 

 .خالص دارد. هر چیزی با محتوای نقره کمتر تضمینی برای حفظ رنگ خود نیست

اگر مهر جواهرساز به راحتی مشخص نیست، با احتیاط ادامه دهید. قبل از خرید، نقره را 

ی کنید. مشخص کنید که پشت گوشواره و گیره برای هر گونه نقص آشکار به دقت بررس

های شما محکم است یا خیر. اطمینان حاصل کنید که النگوها و آویزهای زنجیری بدون پیچ 

 .خوردگی هستند و به راحتی نمی پیچند

 آبکاری نیم ست 

به نوع آبکاری نیم ست توجه نمایید، دقت داشته باشید که نقره خالص به سرعت در برابر 

 .هوا اکسیده و سیاه می شود

به همین دلیل جواهرسازان برای جلوگیری از این کار با کمک فلزاتی مانند نیکل، مس، 

 .روی و غیره آن را آبکاری می کنند
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 .باال رفته و به راحتی تغییر رنگ ندهداین عمل باعث می شود تا مقاومت فلز نقره 

 تست نقره 

در خریدهای حضوری آهنربا به همراه داشته باشید، اگر خرید خود را به صورت حضوری 

 .انجام می دهید می توانید از یک آهنربا کمک بگیرید

فلز نقره با کیفیت باال یا همان نقره استرلینگ جذب آهنربا نمی شود و یکی از راه های 

 .ص خالصی نقره همین کار می باشدتشخی

 آلیاژ نقره 

در خصوص آلیاژ های به کار رفته در نقره سوال کنید، در خرید های اینترنتی می توانید از 

پشتیبان سایت و در خرید های حضوری از فروشنده نقره در خصوص آلیاژ هایی که در نیم 

 .ست به کار رفته است سوال کنید

 .به بعضی از فلزات حساسیت داشته باشندبرخی از افراد ممکن است 

بنابراین بهتر است در مورد فلزات دیگری که در آن استفاده شده است بدانید. معموال آلیاژ 

 .های نقره از جنس نیکل، روی و مس هستند

 اندازه نیم ست 

اندازه انگشتر و گردنبند را بسنجید، در نیم ست های نقره انگشتر، گردنبند و گوشواره 

 .د داردوجو

 .انگشتر ها دارای سایز های مختلفی هستند. بلندی گردنبند های نقره نیز متفاوت می باشد

 .بنابراین در هنگام خرید به سایز انگشتر و بلندی زنجیر دقت نمایید
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 بررسی حساسیت پوستی 

انتخاب جواهراتی که حساسیت فلزی ایجاد نکند ممکن است چالش برانگیز باشد. جواهرات 

ساخته شده از نقره استرلینگ باعث تشدید شرایط پوستی یا ایجاد واکنش های آلرژیک نمی 

 .شود. در بیشتر موارد، نیکل مقصر واکنش های پوستی به فلز است

ه تقریباً هرگز در آلیاژهای نقره استفاده نمی در واقع، این نوع نیکل آنقدر کمیاب است ک

شوند، کامالً ایمن شود. مس و روی، دو فلز آلیاژی رایج که با نقره استرلینگ استفاده می

 .هستند

قبل از خرید، مطمئن شوید و بررسی کنید که از چه آلیاژ فلزی در جواهرات نقره 

 .وست جلوگیری شوداسترلینگ استفاده شده است تا از هرگونه تحریک روی پ

 قابل اعتماد بودن فروشنده را تأیید کنید 

به جای خرید جواهرات نقره در اولین فروشگاهی که با آن روبرو می شوید، به نفع شماست 

 .که تکالیف خود را انجام دهید تا مشخص کنید به چه کسی می توانید اعتماد کنید

ه به صورت آنالین، بررسی مشروعیت به دنبال توصیه ها باشید هنگام خرید جواهرات نقر

 .فروشنده بسیار مهم است زیرا نمی توانید قبل از خرید آن را بررسی کنید

متأسفانه، اینترنت مملو از هنرمندان کالهبردار است و بسیاری از فروشندگان نادرست، 

جواهرات نقره ای تقلبی ارائه می کنند. حتما قبل از خرید محصول را مطالعه کرده و 

 .گارانتی فروشنده را جویا شوید
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 خرید نیم ست نقره

 ل ها و طرح های مختلف ساخته می در مد نقره ست نیم همانطور که پیشتر گفته شد

 .شوند

 

  در زمان خرید می توانید با توجه به سلیقه و مکانی که قصد استفاده از این

 .زیورآالت را دارید انتخاب خود را انجام دهید

  می توانید از مدل های ظریف و ساده برای استفاده روزانه و از مدل های پر زرق و

 .فاده کنیدبرق تر برای مهمانی های رسمی است

 قیمت نیم ست نقره

 همانطور که قبال گفته شد قیمت نقره با توجه به بازارهای جهانی متغیر می باشد. 

 یک دیگر از عوامل موثر بر قیمت نیم ست وزن آن خواهد بود. 

  هرچه وزن زیورآالت بیشتر باشد، قیمت آن نیز باالتر خواهد بود. برخی از نیم ست

 .تری هستندها دارای اجرت ساخت باال

 یکی دیگر از فاکتور های مهم دخیل در قیمت نیم خالصی یا عیار نقره می باشد. 

  هرچه نیم ست از نقره با درصد باالتری ساخته شود به همان نسبت قیمت آن نیز

 .بیشتر خواهد بود
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 روش نگهداری از نیم ست نقره

نگهداری از فلز نقره آداب و نکات خاصی دارد که در زیر به چند مورد از آن ا اشاره شده 

 :است

  سعی کنید زیورآالت نقره را از رطوبت، عطرها، لوسیون ها و روغن های مو دور

نگه دارید. این موارد به علت داشتن مواد شیمیایی به شدت با نقره و آلیاژ های 

 .ی دهندموجود در آن واکنش نشان م

  نقره را در مکان خشک و تاریک نگهداری کنید. جعبه جواهرات یا کشوهای لباس

بهترین جا برای آن ها می باشند. به این نکته توجه نمایید که بهتر است هر یک از 

 .قطعات نقره در جعبه ای جداگانه قرار داده شوند

 خش در زیورآالت  نقره را در پارچه ای نرم قرار دهید. این کار از ایجاد خط و

 .جلوگیری می کند. از انباشتن نقره جات روی هم نیز خودداری نمایید

  نقره نباید با عرق بدن در تماس باشد. عرق بدن انسان اسیدی بوده و موجب آسیب به

 .این زیورآالت می شود

  نقره جات را از مواد شیمیایی مانند سفید کننده ها دور نگه دارید. این مواد به دلیل

 .خاصیت اسیدی موجب سیاه شدن نقره می شوند

 جمع بندی خرید اینترنتی نیم ست نقره

  هنگام خرید زیورآالت نقره، مطمئن شوید که قطعات را به دقت بررسی کرده اید تا

 .نشانه هایی از نقره خوب را بیابید و از قیمت های فریبنده ارزان خودداری کنید

  را مرور کنید تا از اعتبار فروشگاه و کیفیت همچنین، نظرات و توصیفات مشتریان

 .کاالها مطلع شوید

 امروزه استفاده از نیم ست های نقره و زیورآالت از این جنس بسیار رواج دارد. 
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 به دلیل افزایش قیمت طال ، افراد بیشتری به سمت خرید نقره روی آورده اند. 

 یز می باشداین زیورآالت جذاب عاله بر زیبایی دارای خواص بسیاری ن. 

  نقره ضد سرماخوردگی و آنفوالنزا می باشد و برای پیشگیری از این امراض می

 .توان از نقره جات استفاده نمود

  با رعایت برخی نکات که در این مقاله به آن ها اشاره شده است طول عمر و

 .درخشندگی نیم ست های نقره خود را افزایش دهید

 

 


