
Texty o hedvábí a kašmíru

Přejeme si, aby si naši klienti a klientky dopřáli ty nejhezčí a nejpříjemnější věci v životě. Naši
lásku pro hedvábí a kašmír pěstujeme už dlouho, a budeme rádi, když si tyto výjimečné
materiály oblíbíte také.

Hedvábí pochází původně z Číny, vynalezení jeho výroby je popsané v legendách a zůstalo
tajemstvím po více než 2000 let. Čínské hedvábí dováželi, Peršané, Byzantici, Benátčané a
ostatní národy, až do dnešní doby kdy ho už celý svět nakupuje. Hedvábí si lidé váží kvůli
výjimečným vlastnostem: je velice příjemné na dotek, neklouže jako umělé látky, v zimě ohřívá
a v létě chladí, působí elegantně a luxusně. 

V našem e-shopu najdete hedvábí průměrné až vysoké kvality. Šátky a kravaty se můžou
používat denně a jsou designované převážně pro evropský a americký trh. Některé jsou
dokonce rukou vyšívané.

Kašmír je jedna z nejjemnějších vláknin z vlny. I když pochází ze severní oblasti Indie se
stejným názvem, dnes se nejvíce vyrábí v Číně a v Mongolsku. Kašmírská vlna se získává z
několika druhů  koz, které mají velice jemnou srst, na příklad z Capra hircus lanigera a jiné
druhy. Kašmírské kozy mají dvojitou srst, která dává jak velice teplou, tak zároveň velice
rafinovanou vlnu. 

V e-shopu studia Well-balanced prodáváme 100% přírodní kašmír, původem z Číny. Nejvíce
prodáváme doplňky z kašmíru, převážně šály a pláště, nicméně v našem obchodě občas také 
najdete svetry a rukavice. 

Údržba hedvábí a kašmíru. Jak hedvábí, tak i kašmír jsou sice krásné a příjemné látky, ale
vyžaduji pečlivé udržování. Doporučujeme výrobky s těchto látek čistit chemicky nebo prát jen
ve vlažné vodě s pomocí pracích prostředků vyráběných pro jemné látky a vlnu. Nemají se
mačkat a máji se opatrně sušit. Je nutno říci, že výrobky z kašmírové vlny mají sklon ke
žmolkování.

Trvalá hodnota našich zboží. Hedvábí a kašmír, stejně jako perly, nejsou tolik módní, ale mají
trvalou hodnotu. Pokud o ně správně pečujete, budou s vámi po celou řadu let.  

Ve Feng shui látkové předměty patří k elementu Země, která symbolizuje ochranu,
přátelství a partnerské vztahy. To znamená že - když darujete věci
vytvořené z výjimečných látek, jako jsou hedvábí a kašmír, vyjadřujete tím svou lásku a
sympatie a utváříte exkluzívní vztah s osobou, které jste je dali. 
Když nosíte
hedvábí a kašmír, stimulujete tím v sobě pocit pro stabilní a delikátní city.
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