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De Robijn
De robijn (afgeleid van het Latijnse ruber, "rood") is een rode edelsteen, een
variëteit van het mineraal korund waarin de kleur hoofdzakelijk door chroom
wordt veroorzaakt. Natuurlijke robijnen zijn uitzonderlijk zeldzaam. Tegen
Miskramen Versterkt intuïtie Bij buikkramp Bij Diabetes Tegen hoge koorts.
The Ruby
The ruby (derived from the Latin ruber, "red") is a red gemstone, a variety of the
mineral corundum in which the color is mainly caused by chromium. Natural
rubies are exceptionally rare. Against Miscarriages • Enhances Intuition With
Abdominal Disorders With Diabetes Against high fever.
De Smaragd
Smaragd is een variëteit van beril en geldt als de edelste steen uit de berylgroep.
De kleur gevende stof is chroom, soms vanadium Helpt bij zwanger worden 
Tegen hoge bloedruk Stimuleert de liefde Helpt eigen problemen te begrijpen.
Voor kinderen met leerproblemen Bij krampachtig hoesten.
The Emerald
Emerald is a variety of beryl and acts as the noblest stone from the beryl group.
The coloring substance is chrome, sometimes vanadium Helps to get pregnant
Against high blood pressure Stimulates love Helps to understand your own
problems. For children with learning difficulties Against convulsive coughs.
De Saffier
De saffier is een kostbare edelsteen. Het is een transparant korund. Blauwe
stenen van goede kwaliteit worden over het algemeen geclassificeerd als een
van de meest waardevolle edelstenen. Geeft inzicht in problemen Goed voor
de ogen Perfect voor meditatie Werkt kalmerend Maakt emotioneel stabiel.
The Sapphire
The sapphire is a precious gem. It is a transparent corundum. Good quality blue
stones are generally classified as one of the most precious gems. Provides
insight into problems Good for the eyes Perfect for meditation Makes you
calm down Makes you emotionally stable.
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