Prstene: Prste? so zlatým topásom 511

Prste? so zlatým topásom 511

Krásny strieborný prste? so zlatým topásom.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
62,59 €
62,59 €

Opýtajte sa na tento produkt

Popis

Prste? so zlatým topásom
Krásny strieborný prste? so zlatým topásom. Dizajn prste?a ve?mi pekne skrášli a pred?ži opticky prst. Je vhodný
na nosenie pre všetky sle?ny a ženy. ?ahko sa kombinuje s inými šperkami a ako dar ur?ite poteší.
Ve?kos? prste?a
Prstene ponúkame vo ve?kosti 48 až 62. Ako zmeráte ve?kos? prste?a nájdete v našich ?asto kladených
otázkach, ?íslo 21 - http://www.ceskygranat.sk/casto-kladene-otazky
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Samozrejme, mera? prsta alebo mera? prste?a majú v každom klenotníctve a informa?ne si prst môžete zmera? aj
tam.
Drahokam ?eský granát
Zlatý topás: Topás sa zara?uje medzi dvanás? najznámejších drahých kame?ov sveta. Je cenený pre svoju
dokonalú prieh?adnos? a má svoje tradi?né postavenie ako uš?achtilý kame? klenotníkov. Gréci verili, že topás má
moc zvýši? silu a ich nosite? sa mohol sta? nevidite?ný v ?ase nebezpe?enstva. Egyp?ania ho nosievali ako svoj
amulet ochra?ujúci ich pred zranením.
V tomto vzácnom kameni sa skrýva silná magnetická a fyzická energia. V staroveku sa verilo, že Mesiac silne
pôsobí na vyžarovanie kame?a a prepoži?iava svojmu majite?ovi jasnovidecké schopnosti. Považuje sa za kame?
so silnými regenera?nými ú?inkami. Je kame?om oh?a, vášne, ale aj premeny. Dodáva ?loveku životodarnú
energiu, chu? a túžbu poznáva? dosia? nepoznané a prináša hlbokú lásku. Jas tohto kame?a inšpiruje a stimuluje
našu myse?, odstra?uje blokády spôsobené nespracovanými vnútornými konfliktmi a disharmóniou znižuje vysoký
krvný tlak, podporuje trávenie Nespavos?, nechutenstvo, epilepsia, dna, neplodnos?, nachladenie a zápal spojiviek
sú príklady, kde vibrácie zlatého topásu môžu pomôc?.

Povrchová úprava šperku
Všetky strieborné šperky máme v ponuke v povrchovej úprave zlatenie žltým zlatom, zlatenie ružovým zlatom,
rhodiovanej alebo ruténiovanej (?ierne antik striebro). Záleží len od Vašej chuti a od Vášho vkusu, akú si vyberiete.
Parametre šperku

Hmotnos? kovu - 2,60 g
Kov - striebro 925/1000
Kame? - zlatý topás
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