
Vyberanie prsteňa nebolo nikdy jednoduchšie
Ani pri výbere prsteňa si nezabudnite položiť niekoľko zásadných
otázok, ktoré vám určite pri výbere toho správneho prsteňa
pomôžu. Samozrejme, klenotník vám zodpovie otázky ohľadom
puncu, karátov zlata či zirkónov, avšak zamysleli ste sa niekedy nad
tým, že prsteň možno vyberať aj podľa samotného tvaru prstov?

Čo musíte vedieť ešte pred samotným výberom?
Hneď na samotný začiatok si uvedomte, pre koho má byť vhodný prsteň určený - žene
alebo mužovi. Ženy sú zväčša náročnejšie ako muži a preto sa môže na prvý pohľad zdať,
že výber ideálneho prsteňa pre ženu bude nereálny. Opak je však pravdou, dokonca to bude
ešte jednoduchšie, než si myslíte.

O štýle ženy vám mnoho napovie jej šatník. Ak v ňom nájdete romantické kúsky, voľte
prsteň so vsadeným kamienkom. Ak vyberáte prsteň pre športovkyňu, neváhajte siahnuť po
miniatúrnom prsteni napríklad z chirurgickej ocele, ktorá je odolná voči mechanickému
poškodeniu.

Naopak, pre muža vyberajte mohutný prsteň, napríklad titanový. Tým nič nepokazíte, práve
vďaka tomu len pozdvihnete jeho mužnosť. Správnou voľbou je taktiež moderný typ
prsteňa, ktorým je pečatný prsteň. V minulosti šlo o symbol vysokého postavenia v
spoločnosti.

Typ prsteňa podľa tvaru prstov

Štíhle, dlhé prsty
Najideálnejší typ prstov vôbec. Gratulujeme, pri výbere prsteňa máte voľnú ruku - všetko je
dovolené.

Krátke prsty
Z optického hľadiska vyberajte pre osoby s krátkymi prstami úzke prstene, ktoré ich na oko
predĺžia a zároveň decentne zvýraznia.

Hrubé prsty
Aký prst, taký prsteň. Nič nepokazíte voľbou mohutnejšieho typu prsteňa.

Deformované prsty
Nedokonalosti na prstoch dokonale zakryjú trblietavé kamienky či mohutná chirurgická oceľ.



Pozor na správnu veľkosť!
Vždy sa uistite, že vami zvolený prsteň bude na danej ruke sedieť ako uliaty. Ako test
môžete použiť pásik papiera, ktorým jednoducho omotáte prst a označíte si bod, kde sa vám
papier prekryl. Počet cm udáva obvod prsteňa, vďaka ktorému vám klenotník vyberie jeho
ideálnu veľkosť.


