
 گردنبند وودیکا

یکی از زیباترین اکسسوری ها جهت استفاده در مجالس و دورهمی های  گردنبند های سنگی

از جمله این زیورآالت قیمتی است که با طراحی   گردنبند وودیکا دوستانه می باشد. همچنین

برای جوانان و دختران زیبا پسند می باشد. پالک این گردنبند،  دلچسب و زیبای خود گزینه خوبی

آن سنگ عقیق سبز را سنگ های عقیق سبز، جاسپر چوب و چشم ببر هندوستان  یمنی و بند 

توضیح  داده است. در واقع این سنگ ها از خواص بسیاری برخوردار است که در ادامه به تشکیل

 .آنها می پردازیم
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 سنگ های کار شده در گردنبند وودیکا

 :سنگ عقیق سبز یمنی

جواهرات و زیورآالت   یکی از اقسام سنگ عقیق است که به دلیل رنگ سبز بی نظیر خود در ساخت

آن پیداست اغلب به رنگ سبز تیره   از اسم  قیمتی به کار می رود. عقیق سبز یمنی همانطور که

آریزونا و   و روشن دیده می شود. این سنگ در کشورهای از آمریکا در ایالتهای اورگان ،  جمله 

آفریقای  .جنوبی نیز یافت می شود  کالیفرنیا و در کشور 

 :خواص متا فیزیکی عقیق سبز یمنی

 محافظت در مقابل بالها و چشم زخم 

 ارتباط با چاکرای قلب و افزایش انرژی فرد 
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 :سنگ جاسپر چوب

آمده است. این سنگ در رنگ های قهوه   نوعی سنگ است که از فسیل درختان سکویا به وجود 

چوب در کشورهای برزیل،   ای روشن تا تیره و دارای طرح های نواری شکل می باشد. سنگ جاسپر

آمریکا( آریزونا )ایاالت متحده   .یافت می شود استرالیا، کانادا و 

 :خواص متا فیزیکی جاسپر چوب

 و تعادل چاکرای دوم و سوم تنظیم 

 افزایش صبر و مقاومت در برابر افکار شیطانی 

 :سنگ چشم ببر هندوستان

داشته و به  چشم ببر به سنگ قدرت و شهامت معروف است؛ این سنگ در انواع مختلفی وجود

هندوستان عالوه بر هند در   رنگ های قهوه ای و یا نوارهای طالیی دیده می شود. سنگ چشم ببر

 .برمه، چین و اسپانیا نیز یافت می شود استرالیا، نامبیا، کانادا، برزیل، ورهایی چون کش

 :خواص متا فیزیکی چشم ببر هندوستان

 رفع حالت کسلی و خستگی 

 آرامش و خوشبختی  احساس 



 

 خرید گردنبند زینتی وودیکا

قیمت عالوه بر گردنبندی ماندگار و با کیفیت از   گلکسی ارتیو، با خرید گردنبند زینتی وودیکا از

آن نیز برخوردار آن شامل  مناسب  شوید. همچنین با خرید این گردنبند از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با  یک کیف سفارش  چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  .از این سایت در کمترین زمان ممکن 

عالقه دارید؟ ما گردنبند وودیکا را به شما پیشنهاد می کنیم.  نگیآیا به پوشیدن گردنبندهای س

 .گردنبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  با خرید
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