
 گردنبند ماربل

 از خاص ترین اکسسوری ها برای خانم ها و دختران جوان می باشد. این اکسسوری  یکی گردنبندها

کمک زیادی   های جذاب به بهبود استایل شما هنگام حضور در مجالس و دورهمی های دوستانه

آمیتیست، سیترین و اونیکس می ماربل متشکل از س گردنبند زینتی .می کند نگ های قیمتی 

آن را گردنبند   به یک گردنبند خاص با فواید بسیاری تبدیل کرده است. در واقع پالک این باشد که 

را جذب می کند. این  از عقیق ماربل ساخته شده است که با وجود رگه خاص بر روی خود، شما

ادامه با ما همراه باشید تا با خواص سنگ   شد. درگردنبند مورد پسند جوانان و دختران زیبا می با

آشنا شوید های به کار رفته در این گردنبند  .بیشتر 
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 سنگ های کار شده در گردنبند ماربل

آمیتیست  :سنگ 

آمیتیست به   یکی از زیباترین و گران ترین سنگ های معدنی موجود در طبیعت می باشد. سنگ

کشورهای برزیل، روسیه،   رنگ های ارغوانی روشن تا بنفش تیره وجود دارد. این سنگ اغلب در

آلمان، اروگوئه نیز یافت می شود  .استرالیا، 

آمیتیست  :خواص متا فیزیکی 

 دفع انرژی های منفی و شیطانی 

 رفع بی خوابی و سردرد های میگرنی 
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 :سیترینسنگ 

نیز برخوردار است. این  از گونه های نادر در میان انواع سنگ ها بوده و همچنین از قیمت باالتری

قهوه ای دیده می شود. همچنین اگر  – سنگ در طیف رنگی زرد طالیی، زرد کمرنگ و زرد دودی

آهن در این سنگ افزایش یابد، مکن آید. سنگ سیترین در   اکسید  مناطق است به رنگ قرمز در 

ماداگاسکار، میانمار )برمه(، نامیبیا، روسیه، اسکاتلند، اسپانیا، اروگوئه  آرژانتین، بولیوی، فرانسه،

 .زامبیا یافت می شود و

 :خواص متا فیزیکی سیترین

 تقویت اراده و افزایش اعتماد به نفس 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای دوم 
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 :سنگ اونیکس

می رود.  ید است که در ساخت بسیاری از جواهرات به کاراین سنگ نوعی عقیق سیاه و سف

آن به رنگ های قرمز، قهوه ای، مشکی پایه شبیه آبی و خاکستری دیده  اونیکس بسته به نوع  به 

آرژانتین، استرالیا، برزیل، هندوستان، بوتسوانا، ماداگاسکار،  می شود. سنگ اونیکس اغلب در 

آمریکا یافت می شودسر  مکزیک، میانمار )برمه(، پاکستان،  .یالنکا، اروگوئه و 

 :خواص متا فیزیکی اونیکس

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول 

 دفع بال و چشم زخم 

  

 

 

 



 خرید گردنبند زینتی ماربل

آن  ،گلکسی ارتیو با خرید گردنبند زینتی ماربل از عالوه بر کیفیت فوق العاده، از قیمت مناسب 

کیف چرمی دست دوز   گردنبند از طراحی ویژه بسته بندی شامل یک عدد  نیز بهره مند شوید. این

آهنربایی نیز برخوردار است  و یک جعبه  .هارد باکس لبتاپی 

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

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  خرید گردنبند
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