
 گردنبند رودرا

 از دیگر زیورآالتی است که محبوبیت بسیاری در میان افراد پیدا کرده است. طراح  گردنبندها

آن، جوانان و دختران زیبا پسند را ترغیب به استفاده  سنگی رودرا گردنبند به دلیل ظرافت و زیبایی 

از این گردنبند می کند. گردنبند سنگی رودرا از سنگ بسیار گران بهای جاسپر پلی کروم و هسته 

رودراکشا تشکیل شده است. این گردنبند دارای سایز بلند می باشد و به راحتی برای میوه درخت 

همه سنین قابل استفاده است. بیشترین عناصر به کار رفته در این گردنبند از هسته میوه درخت 

مقدس رودراکشا می باشد. ردم در گذشته بر این باور بودند که نتیجه خوردن میوه این درخت 

 .دها و یکی شدن با ذات هستی می باشدرهایی از در 

  

  

 شناسایی و خواص عناصر تشکیل دهنده گردنبند رودرا

  

 :دانه رودراکشا
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درخت رودراکشا معروف به درخت همیشه سبز است. هسته میوه درخت مقدس رودراکشا بسیار 

شبیه به مغز گردو است که می تواند انرژی را در خود حفظ کند. از این دانه در ساخت تسبیح، 

شته این دانه فقط در کشور هند یافت می گرنبند و حتی دستبند نیز استفاده می شود. در گذ 

شد اما امروزه در کشورهایی چون نپال، تایلند، برمه، قسمت های جنوبی و غربی هندوستان و 

اندونزی یافت می شود. همچنین در برخی از مناطق رشته کوه های همیمالیا به دلیل وجود 

 .اتمسفر و رطوبت درخت رودراکشا رشد می کند

 :خواص رودراکشا

 التیام بخش بیماری های ذهنی و روانی 

 تقویت حافظه و سیستم اعصاب 

 افزایش انرژی و استقامت 

 رهایی از استرس و انرژی های منفی 

  

  

 

 :اسپر پلی کرومسنگ ج



از دیگر اقسام سنگ جاسپر است که به صورت تراش دست و کروی شکل می باشد. سنگ جاسپر 

آن روی متولدین این ماه بیشتر  معروف به سنگ ماه تولد اسفند است که تاثیر گذاری خواص 

آمریکا، روسیه  و است. سنگ جاسپر پلی کروم اغلب در مناطق هند، لهستان، ونزوئال، فرانسه، 

 .آلمان یافت می شود

 :خواص جاسپر پلی کروم

 ایمن ماندن از جادو و طلسم 

 جلوگیری از سردرد و حمالت میگرنی 

 افزایش نیروی ذهن و تفکر 

 

  

 خرید گردنبند زینتی رودرا

عالوه بر قیمت مناسب، از کیفیت و اصالت محصول  گلکسی ارتیو از  با خرید گردنبند زینتی رودرا

آسوده و راحت از سایت ما خرید کنید. یکی از هدایای ویژه  نیز بهره مند شوید؛ بنابراین با خیالی 
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آن است که شامل یک عدد در هنگام خرید گردنبند زینتی رودرا، به ره مندی از بسته بندی خاص 

آهنربایی می باشد. از دیگر مزیت های خرید  کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .ما، ارسال و تحویل سفارشات در کمترین زمان ممکن است فروشگاه از

بندهای سنگی عالقه دارید؟ پیشنهاد ما گردنبند رودرا است. با خرید گردنبند آیا به پوشیدن گردن

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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