
 گردنبند سایه

 یکی از خاص ترین زیورآالت جهت استفاده در مجالس می باشد. این گردنبندهای سنگی

عالوه بر فوایدی که برای شما دارد، باعث افزایش اعتماد به نفستان نیز می  گردنبندهای سنگی

مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران می  با طراحی خاص و دل فریب خود گردنبند سایه .شود

زیبایی  این گردنبند از سنگ های عقیق دراگون و عقیق سیاه یمنی تشکیل شده است که .باشد

متا فیزیکی این سنگ ها بیشتر  آن را دو چندان کرده است. در ادامه با ما همراه باشید تا با خواص

 .آشنا شوید
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 سنگ های کار شده در گردنبند سایه

 :سنگ عقیق دراگون

آتشین و سنگ اژدها معروف است سنگ دارای خطوط تیره بر روی  این .عقیق دراگون به عقیق 

سنگ شگفت انگیز تبدیل کرده آن را به یک   خود است؛ همچنین رگه های خونی درون این سنگ،

 .ایران می توان یافت  است. سنگ عقیق دراگون را اغلب در
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 :خواص متا فیزیکی عقیق دراگون

 افزایش و تقویت اعتماد به نفس 

 رهایی از دلهره و تشویش های درونی 

 افزایش قدرت عشق و عالقه 

 افزایش صداقت و راستگویی 

 :سیاه یمنیسنگ عقیق 
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زیبای خود در  این سنگ از معروف ترین گونه های سنگ عقیق می باشد و به دلیل رنگ بسیار

سنگ اغلب به رنگ سیاه است اما  ساخت بسیاری از جواهرات و زیورآالت قیمتی کاربرد دارد. این

شود. عقیق سیاه یمنی ممکن است در  به رنگ های قهوه ای روشن و عسلی نیز دیده می

آن، یمن است  رهای دیگر یافت شود اما منبع پیدایش وکشو   .استخراج اصلی 

 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه یمنی

 تنظیم و تعادل چاکرای اول و دوم 

 ایجاد تعادل بین ذهن و روح و جسم 

 محافظت از فرد در برابر انرژی های منفی 

 

 قیمت گردنبند زینتی سایه

داشت. این گردنبند با  با خرید گردنبند زینتی سایه، گردنبندی ماندگار و با قیمت مناسب خواهید

آن بسیار مقر  است. در هنگام سفارش این گردنبند   ون به صرفهتوجه به سنگ های کار شده در 

 .همراه گردنبند به عزیزانتان هدیه دهید  می توانید متنی زیبا و جذاب را نوشته و



 خرید گردنبند زینتی سایه

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز   از طراحی بسته بندی ویژه  خرید گردنبند زینتی سایه با

آهن برخوردار شوید. با سفارش از این سایت در کمترین  ربایی نیزو یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل  .بگیرید زمان ممکن 

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

 .خرید گردنبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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