
 گردنبند مایا

 یکی از خاص ترین و جذاب ترین اکسسوری ها در میان زیورآالت می باشد. در گردنبندهای سنگی

خود عالوه بر   واقع گردنبند مایا یکی از این زیورآالت است که با استایل خاص و طراحی دلچسب

گردنبند مایا ترکیبی از متریال  .افزایش اعتماد به نفس، باعث بهبود استایل شما نیز می شود

آن را دو چندان کرده  سپر چوب، فیروزه و چوب صندلسنگ های معدنی جا می باشد که زیبایی 

آن را با هر استایلی ست کنید.   سانتی متر ۴۰است. طول این گردنبند  است و به راحتی می توانید 

کار شده در این گردنبند از خواص بسیاری برخوردار است که در ادامه به   همچنین سنگ های

 .آنها می پردازیم  بررسی
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 سنگ های کار شده در گردنبند مایا

 :سنگ جاسپر چوب

در طیف وسیعی  از دیگر اقسام سنگ جاسپر می باشد که بسیار قیمتی و گرانبهاست. این سنگ

آبی، سفید، بنف صورتی، قرمز، نارنجی و زرد  ش،از رنگ ها شامل قهوه ای، سایه های خاکستری، 

دارد، اما بیشتر در هند و استرالیا یافت  دیده می شود. جاسپر چوب در اکثر مناطق جهان وجود

 .می شود

 :خواص متا فیزیکی جاسپر چوب

 آرامش درون با همراه داشتن سنگ  احساس نشاط و 
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 کاهش ترس و استرس و افزایش اعتماد به نفس 

 

 

 :سنگ فیروزه مصر
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نیز به کار رفته است.  ارزش است که از قدیم االیام در ساخت جواهرات  فیروزه یکی از سنگ های با

آبی روشن تا تیره و سبز تیره دیده می شود. در واقع محل استخراج  آبی  -سنگ فیروزه به رنگ های 

آمریکا یافت  سنگ فیروزه اصل در نیشابور است؛ اما در مناطق دیگری چون کرمان، تبت، مصر و 

 .می شود

 :زیکی فیروزه مصرخواص متا فی

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای گلو 

 رفع افسردگی و خستگی ذهن 

 :چوب صندل

برخی از  یکی از چوب های مرغوب و معروف، که به دلیل عطر بسیار دلنشین خود در ساخت

تیره و به رنگ چوب است.  زیورآالت کاربرد دارد. این چوب معموال به رنگ های قهوه ای روشن تا

آرام جنوبی و  اغلب در کشورهای نپال، جنوب هند،چوب صندل   سریالنکا، هاوایی، جزایر اقیانوس 

 .استرالیا یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی چوب صندل

 ضدعفونی کننده طبیعی 

 آرامش بخش  ایجاد حس 



 

 خرید گردنبند زینتی مایا

آن نیز  گلکسی ارتیو برای خرید گردنبند زینتی مایا از عالوه بر خریدی با صرفه، از کیفیت باالی 

آن شامل یک کیف چرمی دست   برخوردار خواهید شد. با خرید این گردنبند از بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز بهره مند شوید. با سفارش از این سایت در  دوز و یک جعبه کمترین   هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  .زمان ممکن 

د می کنیم. با عالقه دارید؟ ما گردنبند مایا را به شما پیشنها آیا به پوشیدن گردنبندهای سنگی

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  خرید گردنبند
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