Trang cẩm nang tổng hợp các kiến thức về kim cương từ các nhà sản xuất chế tác và
nhà phân phối kim cương hàng đầu thế giới. Chúng tôi hi vọng có thể giúp các bạn
chọn được sự cân bằng hài hòa khi lựa chọn và đánh giá các yếu tố màu sắc, cách cắt,
độ trong suốt và trọng lượng để tránh các lỗi không đáng có trong giao dịch như mua
phải kim cương kém chất lượng hoặc giá cao.
Hồng ngọc Ruby là loại đá quý màu đỏ thuộc họ corundum. Hầu hết các viên hồng
ngọc đều có màu đỏ đậm, mặc dù màu sắc chuẩn của đá Ruby có thể từ đỏ như máu
đến đỏ hồng, đỏ tím, đỏ nâu hoặc thậm chí là tông đỏ hồng.Một lượng nhỏ của nguyên
tố crom có trong viên đá là nguồn gốc khiến màu sắc viên đá Ruby hóa đỏ. Do cùng họ
corundum, khi corundum có màu đỏ thì được gọi là Ruby, khi corundum có màu xanh
hoặc vàng thì được gọi là Sapphire.Hồng ngọc Ruby được cho là một trong ba loại đá
quý quý hiếm nhất – Hồng ngọc Ruby, ngọc bích Sapphire và ngọc lục bảo Emerald.
Vòng đá Aquamarine – Một cực phẩm phong thủy được làm từ đá Aquamarine đang rất
được ưa chuộng hiện nay. Người ta thường nói rằng, khi đeo chiếc vòng này sẽ đem
lại bình an, may mắn trong cuộc sống. Thực sự vòng đá Aquamarine có những tác
dụng như vậy không? Chúng hợp mệnh nào? Mua ở đâu và giá bao nhiêu? Hãy cùng
đi tìm lời giải đáp cho những băn khoăn trên đây nhé!
Vậy vòng tay đá Aquamarine có những tác dụng gì?
Được hình thành từ sâu trong lòng đất và trải qua nhiều điều kiện địa chất phức tạp
trong thời gian dài. Đá Aquamarine sở hữu một nguồn năng lượng tinh khiết, hội tụ tinh
hoa đất trời. Vì vậy chúng thường được sử dụng để làm trang sức cũng như các vật
phẩm đá phong thủy khác.
Do đó, việc mang theo những món trang sức làm từ loại đá nhất là vòng đá
Aquamarine sẽ mang lại những tác dụng tuyệt vời sau đây:
Theo dõi chúng tôi tại các trang thông tin sau:

•

Facebook: https://www.facebook.com/kimcuongdaquy.info

•

Reddit:

https://www.reddit.com/user/kimcuongdaquy/comments/odp4h8/%C4%91%C3%A1_aqu

amarine_l%C3%A0_g%C3%AC/
•

About me: https://about.me/kimcuongdaquy

•

Behance : https://www.behance.net/kimcuongdaquy

•

Pinterest : https://www.pinterest.com/kimcuongdaquyinfo

•

Medium : https://seoprimax.medium.com/

•

Google Sites: https://sites.google.com/view/daquysapphire

•

Social: https://social.msdn.microsoft.com/Profile/KimCuongDaQuy.Info

•

Open Learning: https://www.openlearning.com/u/emmaep-qsus2g/

•

https://actionnetwork.org/users/chathura-kumara-3/profile

•

https://speakerdeck.com/chathu45

•

https://supplier.ihrsa.org/profile/324853/0

•

https://www.indiegogo.com/individuals/26646251

•

https://peatix.com/user/8281093

•

https://dribbble.com/effectfind00

•

https://qiita.com/slopepage25

•

https://www.allrecipes.com/cook/29617606/

•

https://visual.ly/users/kearnscarstens638/portfolio

•

https://www.weddingbee.com/members/toothkenya63

•

https://lookbook.nu/user/9173352-Navarro

•

https://ccm.net/profile/user/cottoncarp60

•

https://www.bonanza.com/users/48899902/profile

•

https://blip.fm/fenderfind28

•

https://myspace.com/stewsister48

•

https://genius.com/leekthroat87

•

https://stackoverflow.com/users/story/15883716

•

https://askubuntu.com/users/1243906

•

https://www.ted.com/profiles/27972389

•

https://zippyshare.com/toothhand11

•

https://myanimelist.net/profile/salaryhip19

•

https://www.hulkshare.com/routerenemy67

•

https://www.empowher.com/users/tastepage63

•

http://www.authorstream.com/railjelly33/

•

https://hairtrade.com.au/author/routerrhythm14/

•

https://www.gamespot.com/profile/weaponpoland7/about-me/

•

https://www.blurb.com/user/slopemary97

•

https://disqus.com/by/drawerfind43/

•

https://musescore.com/user/38545888

