Essência Perfeita

Serviço Exclusivo
Desde 2004 que a Algordanza lhe oferece um serviço de proximidade, transparência
e cuidado para conservar a essência do seu ente querido da forma mais bonita.
Só tem de nos contactar por telefone e responderemos a todas as suas perguntas.
Não é necessário deslocar-se nem fazer qualquer tipo de envio. Assim que tomar a
decisão, agendaremos uma visita para o atender pessoalmente.
Nessa primeira visita, recolheremos a essência necessária – cinzas ou cabelo.
Ao longo do processo, oferecemos-lhe um acompanhamento personalizado e os seus
Diamantes ou a sua Joia final ser-lhe-ão igualmente entregues em pessoa.
Este atendimento personalizado - em toda a Península Ibérica e ilhas - já está
incluído nos honorários.

Processo Científico Exclusivo
O nosso processo de transformação exclusivo é possível com essências (cabelo e/ou cinzas)
recentes, antigas ou na sequência de uma exumação. É possível obter um ou vários Diamantes
a partir da mesma pessoa ou a partir da união de várias pessoas.
Cada processo de transformação é realizado de forma individual e o sucesso depende
da concentração de carbono presente em cada pessoa. A quantidade de carbono não é
determinada pelo peso, tamanho ou idade da pessoa de origem, o que requer um processo
complexo e cuidadoso, estritamente personalizado, mesmo durante as etapas mais técnicas.
É assim que cada Diamante é formado 100% de acordo com a sua própria composição
natural, sendo que cada um possui um caráter e tempo de formação muito próprios.
Cada Diamante apresenta uma tonalidade azulada natural devido à presença de Boro (B)
no organismo e devido ao reflexo da luz em função da sua própria estrutura física.
O processo consiste em fases distintas que se repetem até se extrair o carbono existente nos
elementos das cinzas e/ou cabelo, tais como CO2, CaCO3, C2H5, etc. (5% a 20%), obtendo
96% de carbono. Este carbono passa por uma fase de grafitização, na qual a sua estrutura
molecular é alterada de carbono para grafite. A partir desta fase, o processo passa por
variadas etapas que, depois da compressão, se convertem em 99,99% de átomos de carbono.
A Tecnologia HTHP (High Temperature High Pressure) permite criar o ambiente adequado
para levar a cabo uma cultura e conseguir as desejadas joias.
O nosso processo científico é exclusivo da Algordanza e é realizado na Suíça. Para além do
nosso tratamento personalizado, contamos com o apoio de entidades internacionais, o que
constitui o nosso mais importante selo de garantia e diferenciação.

3.
900

5.
400

9.
300

Contacto
Paseo de Gracia 12 - 1º Piso
08007 Barcelona, Espanha
+34 661 084 722
info@algordanza.pt

