
 گردنبند طبیعت

. ، جلوه ای بی نظیر در استایل و ظاهر شما خواهد داشتگردنبند امروزه پوشیدن زیورآالتی چون

متشکل از چوب صندل، سنگ های گران بها و پالک سنگی است که با طراحی  طبیعت گردنبند

 بسیار مناسبی است. گردنبند زیبای خود برای جوانان و دختران سخت پسند گزینه دلچسب و

آن   طبیعت با ساختار منحصر به فرد خود باعث افزایش اعتماد به نفس شما هنگام استفاده از 

بسیاری برخوردار است که در ادامه  می شود. سنگ های قیمتی کار شده در این گردنبند از خواص

آنها می پردازیم  .به معرفی 
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 شناسایی سنگ های کار شده در گردنبند طبیعت 

 :سنگ جید سبز

آرامش آن باعث  آرامش است، رنگ سبز فوق العاده  اعصاب و روان   این سنگ معروف به سنگ 

آن از سبز پر رنگ تا کمرنگ، زرد، سیاه دیده می شود. سنگ جید سبز  و سفید می گردد. رنگ 

 .گینه نو یافت می شود  اغلب در کشورهای برمه، چین، مکزیک، ایاالت متحده و

 :خواص متا فیزیکی جید سبز

 افزایش توانایی های فرد در تصمیم گیری ها 

 آزاد سازی افکار منفی 
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 :سنگ عقیق خزه ای

و قهوه ای نیز  خزه ای در رنگ های قرمزاین سنگ را نماد شادی و ثروت می دانند. سنگ عقیق  

 .یافت می شود آمریکا  دیده می شود. این سنگ قیمتی در کشورهای چین، هند و

 :خواص متا فیزیکی عقیق خزه ای

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای سوم و پنجم 

 افزایش فن بیان و ایجاد ارتباطات 

 :سنگ سرپانتین

سرپانتین در رنگ های سبز، سبز مایل به  سنگ .استنام این سنگ از رنگ سبز مار گرفته شده  

شود. این سنگ خوشرنک اغلب در کشورهای کانادا،  زرد و سبز مایل به قهوه ای دیده می

انگلیس، چین، روسیه، فرانسه، کره، استرالیا، هند، میانمار، نیوزلند،   افغانستان، قبرس، یونان،

آمریکا یافت می شود  نروژ،  .ایتالیا و 

 :خواص متا فیزیکی سرپانتین

 مقابله با شیطان و دفع افکار منفی 

 افزایش قدرت تمرکز 

 :چوب صندل

آید. رنگ الیه بیرونی چوب صندل به   چوب صندل از درختچه ای با برگ های نوک تیز بدست می 

آن به رنگ لیمویی و یا قهوه ای وجود دارد. چوب صندل امروزه در   رنگ سفید و یا زرد و الیه درونی 

 .کشور هند یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی چوب صندل



 تقویت حافظه و ضعف قوه ذهن 

 آور  نشاط و شادی 

 

 خرید گردنبند زینتی طبیعت

عالوه بر گردنبندی زیبا و ماندگار، از قیمت مناسب  گلکسی ارتیو ید گردنبند زینتی طبیعت ازبا خر 

همواره با خرید گردنبند زینتی طبیعت می توانید از طراحی بسته بندی  .آن نیز برخوردار شوید

آن آهنربایی بهرهشامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک ج ویژه  مند  عبه هارد باکس لبتاپی 

 .بگیرید شوید. با سفارش از این سایت در کمترین زمان ممکن، سفارشات خود را تحویل

عالقه دارید؟ ما گردنبند طبیعت را به شما پیشنهاد می کنیم.  آیا به پوشیدن گردنبندهای سنگی

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  با خرید گردنبند
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