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سرویس پالستیک عروس

بالگدسته بندی ها :

سرویس پالستیک عروس

سرویس پالستیک عروس شامل خیلی از خرده ریزهای پالستیک آشپزخانه و قسمتی هایی از خانه میشود و اکثر افرادی که قصد

خرید سرویس پالستیکی عروس را دارند ،می خواهند کلیه لوازم مورد نیاز برای استفاده را تهیه کنند.یکی از چالش برانگیزترین

مراحل خرید جهیزیه خرید لوازم خرده ریز آشپزخانه است.

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
پیشنهاد شگفت انگیز
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سرویس پالستیک چه رنگی بخرم؟

یکی از مهمترین نکاتی که در زمان خرید سرویس پالستیک عروس بیشتر افراد از خود می پرسند این است که خرده ریزهای دم

دستی و داخل کابینتی سرویس پالستیک چه رنگی بخرم ، ما پیشنهاد میکنیم ابتدا رنگی که بیشتر با خصوصیات اخالقی شما ساز

گار است را انتخاب کنید  چون امروزه اکثر رنگ بندی سرویس پالستک عروس جدید میشود و تنوع رنگ ها بسیار زیاد است.

یک رنگی را انتخاب کنید که بتوانید تا چند سال از آن رنگ استفاده کنیدو باعث دلزدگی شما نشود  مثال رنگ سفید رنگی بوده

که تا حاال از چرخه رنگ ها پا پس نکشیده و یا  رنگ قرمزکه از گذشته این رنگ مورد استقبال خیلی از خانواده ها بوده و رنگ

آبی رنگی که به خاطر اینکه رنگ آرامش بخشی  است میتواند به آشپزخانه جلوه خاصی بدهد یا رنگ سبز هم که به خاطر

طبیعتش تا حدود زیادی استرس را از آدم دور میکند میتواند رنگ خوبی در آشپزخانه باشد ، البته شما میتوانید از ترکیب چند

رنگ استفاده کنید.

تاثیر رنگ بر انسانها در آزمایش های گوناگون به اثبات رسیده بنابراین می توانید به انتخاب خودتان یک رنگ با خصوصیات

احساسی خود را انتخاب کنید  که با روحیه شما تطابق داشته باشد.در ادامه مشخصات تعدادی از رنگ ها و تاثیران آن روی

انسان را بررسی میکنیم.

مشخصات سرویس پالستیک عروس رنگ آبی:

انسان با کمک این رنگ میتواند ،ناراحتی های مربوط به آشفتگی روحی، نامالیمات روانی، افسردگی و ناراحتی های ذهنی را از

بین ببرد. رنگ آبی حالت خنک کنندگی سیستم انرژی را دارد و به طور کلی رنگی است که حالت آرامبخش و استراحت دهندگی

را دارد.

رنگ آبی باعث می شود ، فشار خون باال کاهش پیدا کند. استفاده از این رنگ باعث افزایش قدرت پیش بینی می شود وقدرت

حدس را در افراد افزایش می دهد. اگه میخواهید بیشتر از هر رنگ از رنگ آبی استفاده کنید، همیشه آنرا با رنگهای گرم به طور

مشترک مورد استفاده قرار دهید .یعنی در کنار  سرویس پالستیک آبی از رنگ های قرمز و نارنجی هم استفاده کنید .

استفاده از رنگ آبی در کنار رنگ های گرم باعث می شود که احساسات هنری ،فکری شما افزایش پیدا کند و منبع مربوط به این

احساسات به طرز بسیار وسیع به  حرکت در بیاید.

آبی، یکی از رنگهای اصلی است که به رنگ حقیقت شهرت دارد، این رنگ آرام بخش و تسلی دهنده است .اگر کسی بیش از حد

احساس ناراحتی کرد و در آستانه خشم و اضطراب قرار داشته باشد پوشیدن لباس آبی آرامش و هماهنگی ذهن رو افزایش

میدهد.

فردی که به سرویس پالستیک عروس آبی تیره، عالقه دارد، قابل اعتماد، عاقل و جسور خواهد بود و چون با تمرکز شدید روی

عقل و منطق حرکت ممکند،ممکن است احساساتش تحت شعاع قرار بگیرد ضعیف تر عمل کند.

افرادی که به آبی روشن عالقمندند نزار ذاتا هنرمند و فرهیخته هستند. این تیپ افراد را بیشتر افراد ،هنرمند، نویسنده و

هنرپیشه تشکیل می دهند، که در فعالیت های خالقانه شرکت دارند.

رنگ آبی تخیل فعال و حتی در بعضی موارد بیش از حد خالق را نشان می دهد از آنجایی که رنگ آبی کیفیت سرد و رسمی

دارد، فضا را به آرامش می کشاند و البته از حالت دوستانه و گرمی بخش ،دور می کند ،لذا بهتر است این رنگ را با تلفیق

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
پیشنهاد شگفت انگیز
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رنگ های دیگر استفاده کنید.

رنگ آبی نماد وفاداری بیانگر عمق احساس و نشانه ارزش های پایداراست.

برخی، رنگ آبی را یاد آور ثروت، اعتماد و امنیت میدانند.

در باور مردم لر  و کرد ایران ،رنگ آبی میتواند موجب جلوگیری از  چشم زدگی شود. نماد صلح و دوستی ،آرامش است.

مشخصات سرویس پالستیک عروس قرمز:

بر اساس پژوهش های انجمن مطالعاتی آمریکا رنگ قرمز ،رنگی هیجان آور، محرک و زنده می دانند .باعث وسوسه و تحریک

مشتری در محل های خریدمیشود. نشانه اراده برای پیروزی و قدرت است .قرمز میتوانند انگیزه فعالیت شدید ،ورزش، پیکار و

رقابت را فراهم کند.

فردی که مایل است از طریق فعالیت ها، زندگی پرجنب و جوشی داشته باشد، رنگ قرمز را در زندگی خودش بیشتر به کارببرد.

احساسات را تحریک میکند. استفاده بیش از حد آن افسردگی می آورد. نماد عشق است . قرمز برای مدتی کوتاه خوشایند و بعد

از آن آزار دهنده و باعث آزار چشم و روانو ایجاد خستگی می شود. رنگ شادی است . قرمز مناسب ترین رنگ برای رفع کم خونی

و کمبود آهن است .اعصاب را تحریک و با اثرات مضر سرما مبارزه می کند. از تأثیر نور قرمز حرارت بدن باال میرود و گردش خون

بهتر می شود. این رنگ انرژی زا است .قرمز رنگی است هیجانی و ذهن منطقی را به زانو در می آورد.

  مشخصات سرویس پالستیک عروس رنگ سبز:

دارای محتوای عاطفی ،مثل رنگ آبی ،حالت آرامش بخش دارد. نماد مهربانی متعادل بودن روح و روان و رفتار محسوب میشود.

سبز با طبیعت و زندگی با سالمتی همراه است .شخصی که رنگ سبز انتخاب میکند دارای روحیه استقامت و پشتکار است  رنگ

شادی است .

میل به زندگی انسان را زیاد میکند، رنگ سبز یکه از رنگ هایی است که در جهان بیش از بقیه رنگ ها دیده میشود. رنگ سبز به

عنوان نشانه شفقت و مهربانی و متعادل بودن روح و روان و رفتار به شمار می رود. این رنگ از طرفی دل رحمی مهربانی و

دوستی را در انسان ها افزایش می دهد.

رنگ سبز روشن که به طیف نوری آبی نزدیکتر است ،در بسیاری از درمان ها مفید واقع میشود .این رنگ در تقویت احساسات

دوستی امیدواری و صلح بسیار موثر می باشد و برای این پرچم بیشتر کشور های صلح طلب دارای این  رنگ است اگر جامعه

بیشتر به این رنگ گرایش داشته باشد ،از آرامش و ثبات بهتری برخوردارمی باشد.

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
پیشنهاد شگفت انگیز
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مهمترین نقطه ای که از رنگ سبز متاثر می گردد قلب است این حالت باعث می گردد که ناراحتی های قلبی فشار خون زیاد و

یاکم درمان شود. سبز یک رنگ ثانویه است که از ترکیب دو رنگ زرد و آبی به دست می آید

مشخصات سرویس پالستیک عروس رنگ خاکستری:

گوشه گیری،عدم فعالیت و بی تفاوتی.رنگ خنثی است نه اظراب افرین است نه آرامش بخش.نشانه عدم مشارکت و کاری به کار

دیگران نداشتن

مشخصات سرویس پالستیک رنگ بنفش:

شاعرانه و رمانتیک، دوستدار هنر و زیبایی از ترکیب قرمز و آبی به دست می آید. نوعی سحر و جادو که از آرزوها را برآورده میکند

نشانه عالقه به برقراری نوعی رابطه جادویی با دیگران .رنگی نشان دهنده معنویتاست ،رنگ توبه و استغفار ،بنفش رنگ روحانیت،

وقار و عزت می دانند.

مشخصات سرویس پالستیک عروس رنگ زرد:

امید به حل مشکالت نماد روشنایی و گرما است عنصر عاطفی آن روشنی و درخشندگی و شادمانی نشانه امید و انتظار و رهایی

است. اتنخاب کننده رنگ زرد معموًال دنبال مقام های باال و احترام زیاد است .برای کسانی که ناامید هستند از رنگ زرد استفاده

می کنند تا به فرد  امیدواری بدهند.

استفاده و نگاه کردن زیاد به رنگ زرد، چشم را اذیت میکند .در قرآن به عنوان رنگی که باعث شادی انسان میشود یاد شده

است.رنگ شادی است  این رنگ سیستم رفع کدورت و بخشندگی را در وجود آدمی پرورش میدهد و تقویت می کند. روحیه

آرامش و عفو را در انسان ایجاد می کند .این رنگ نیز مانند رنگ سرخ در انسانها هیجانات زیادی ایجاد می نما�د .

تاثیرگذارترین نقطه ای که در بدن انسان میتوانداز رنگ زرد متاثر گردد ،ذهن آدمی است، تمامی فعالیت های ذهنی فرد به وسیله

نیروی رنگ زرد به حرکت در می آید و خوش بینی و اعتماد به نفس را افزایش می دهد.

مشخصات سرویس پالستیک رنگ ارغوانی :

رنگی متفکرانه و شاهانه .رنگی معماگونه. مخلوطی از هیجان و شهوانیت. کیفیتی آینده نگر دارد. نشانه جدید بودن. رنگی با

شکوه و با عظمت .نشان دهنده معنویت است.

مشخصات سرویس پالستیک رنگ قهوه ای :

این رنگ فرد را از بسیاری از جهات و مخصوصًا از نظر ذهنی و احساسی تحت تاثیر قرار میدهد. این رنگ به خاطر داشتن انرژی

خاص خود باعث می شود که انسان تحت تاثیر آن قرار بگیرد و فردی اجتماعی شود و بینش و رفتار فرد را در قبال جامعه متعادل

می کند .نیاز به آسایش جسمی و روحی. نشانه امید کم داشتن و عالقه مند به خانواده.

مشخصات سرویس پالستیک عروس رنگ صورتی:

بسیار نیرو بخش و جوان،ایجاد کننده حس رهایی و حرکت،بیشتر زنانه است .رنگ صورتی مطمئن ترین و مناسب ترین رنگی

است که میتواند با انرژی خود احساسات مربوط به مهربانی شفقت ،حامی،یکرنگی،صراحت،عشق،اعتمادو ایمان به آنچه که الزم

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
پیشنهاد شگفت انگیز
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است تقویت کند. انسان را دارای روحیه بخشندگی و با عاطفه می سازد .در یادآوری معانی و خاطرات نیز مفید واقع میگردد. به

طور خالصه رنگ صورتی در رفع کدورت، ناراحتی های عصبی ،خشم و آرامش بسیار مفید بوده و حالت موثری دارد.

مشخصات سرویس پالستیک رنگ نارنجی:

رنگ شادی است. نارنجی سمبول انرژی. این رنگ را رنگ ،ضد خستگی می دانند و از آن برای افرادی که دچار افسردگی هستند

استفاده می کند. قرار گرفتن در محیط نارنجی افق دید و فکر را وسیع تر کرده و رنگی انقالبی به شمار می رود، چرا که پشتکار و

پروژه های رسیدن به گام های موفقیت آمیز را ترسیم می کند. در رنگ نارنجی حسی پنهان شده که می تواند بر حمله های غیر

منطقی و ترس ها پایان دهد. رنگ نارنجی رنگ زنده و قوی است و بهتر است با رنگ هایی همچون کالباسی یا زرد مخلوط

شود.

این رنگ با مشخصه بسیار شاخص و ساده خود سمبل، نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش و آگاهی است. این رنگ

احساسات اجتماعی بودن و شدن را افزایش داده و فعالیت های اجتماعی را در افراد تقویت می بخشد.

مشخصات سرویس پالستیک عروس رنگ سفید :

نشانه پاکی و راستی ،رنگ خوشبختی، بیانگر پیروزی، افتخار، جاودانگی است رنگ سفید آشکار کننده احساسات نبوغ و  استعداد

های بالقوه فرد است. رنگی که نبوغ و توانایی های فرد را تقویت نموده و برای تمامی رنگ ها مناسب تشخیص داده می شود.

سرویس پالستیک عروس شامل چیست؟

عموم افرادی که قصد خرید سرویس پالستیک عروس را دارند، همیشه به دنبال یک سرویس کامل با کیفیت عالی و مرغوب

هستند و نکته ای که مهم است این است که کلیه لوازم پالستیک ،داخل یک پکیج ارائه شود، تا در زمان خرید جهیزیه صرفه

جویی شود ،هم قیمت مناسب تری داشته باشد وو نیز جنس پالستیک ،بسیار مرغوب و دارای کیفیت و دوام منحصر به فرد باشد

.

لوازم سرویس پالستیک عروس به سه دسته تقسیم میشوند.

1_لوازم سرویس آشپزخانه

2_لوازم  حمام

3_سرویس پالستیک دستشویی و توالت

لوازم سرویس آشپزخانه:

اقالم سرویس پالستیک ،وسایلی که برای داخل آشپزخانه نیاز دارید شامل:

1_جای برنج: که بهتر است حداقل یک کیسه برنج به مقدار ۱۰ کیلو در آن جا شود

2_جای قند :در گذشته اکثر خانواده ها قند رو به صورت کله قند، خرید می کردند و در خانه با قیچی قندخرد کرده و داخل یک

سطل و یا ظرف نگهداری می کردند و هر موقع نیاز به قند داشتند از سطل به یک ظرف کوچک تر منتقل می کردند و یا اینکه به

داخل قندان می ریختند .

3_جای شکر :یکی از کاربردی ترین مواد برای سرو صبحانه شکر است ،که بیشتر ایرانی ها ،چای شیرین در وعده صبحانه شان

جای دارد.  نیاز به یک جای شکری در آشپزخانه ازضروری ترین ابزار است ،که بتوان حداقل ۳ تا ۵ کیلو شکر در آن نگهداری کرد.

4_ جای نان :به خاطر اینکه نان در فضای باز زود خشک می شود الزم است که نان را در یک محفظه در بسته نگهداری کنیم تا

زمان طوالنی تری نان نرم بماند.

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
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5_ کاسه های چند سایز :شما به چند سایز کاسه نیاز دارید که در مواقع نیاز ،از مناسب ترین سایز استفاد نما�د به طور مثال :

برای خیساندن برنج ،شستن میوه و سبزیجات و مواردی از این قبیل به کاسه های چند سایز پالستیکی نیاز دارید.

6_ جای نخ و سوزن و قرقره: برای خیاطی های کوچک، یک پکیج نخ و سوزن باید در خانه داشته باشیم

7_سبد های آبکش: وجود چند سایز سبد آبکش در آشپزخانه ،نیاز اساسی است،مخصوصا زمانی که می خواهید برنج و یا ماکارونی

را آبکش نما�د ،یا میوه و سبزیجات را بشو�د .

8_دراور کوچک: برای نگهداری لوازم خورده ریزه داخل آشپزخانه مانند ، فندک، قیچی قند و مواردی از این قبیل

9_کاسه های درب دار: برای مواقعی که نیاز دارید، غذا یا ساالدی را داخل یخچال نگهداری کنید.و یا موادی را داخل آن قرار دهید

که در معرض بو و رطوبت نباشد.

10_مخزن مایع ظرفشویی :شما نیاز به یک مخزن مایع ظرفشویی دارید که به دیوار نصب شود و کار شستشوی ظرف ها را راحت

تر انجام دهید.

11_چای صاف کن :که برای صاف کردن تفاله ها از چای از آن استفاده نما�د.

12_پوست کن: برای پوست کندن سیب زمینی و سبزیجات مورد نیاز است.

13_جای قاشق و چنگال کابینتی: برای نظم دادن قاشق و چنگال ها داخل کشوهای کابینت مورد نیاز است.

14_جا قاشقی آویز: برای نصب کردن به آبچکان ،در زمان شستشو تا آب قاشق و چنگال و کفگیر و مالقه کشیده شود.

15_سطل زباله بزرگ :برای جمع آوری زباله ها در آشپزخانه به سطل زباله نیاز دارید .

16_ سبد تفاله گیر داخل سینک ظرفشویی:زمانی که ظرف های غذا را می شویدممکن است ته مانده های غذای داخل بشقاب به

داخل راه آب فاضالب بریزد و باعث مسدود شدن لوله شود نیاز دارید که از یک بد تفاله گیر داستفاده نما�د.

17_جای لیوان: برای قرار دادن لیوان ها وعدم برخورد آنها با یکدیگر

18_پارچ آب

19_سبد های نان و سبزی

20_ شعله پخش کن

21_جای صابونی در دار

22_چوب لباس آویز داخل کمد

23_چوب لباس دیواری

24_تخته گوشت
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25_جارو و خاک انداز

26_جای سیخ کباب

27_آب مرکبات گیری

28_سینی

29_سبد سبزی درب دار: برای قرار دادن سبزی داخل یخچال

30_جای ادویه

31_جا حبوبات

32_جارو نپتون

33_سبد رخت :جهت قرار دادن  کنار لباسشویی

34_پمپ :برای مواقعی که مسیر لوله فاضالب مسدودشده و شما نیاز دارید که به وسیله یک پمپ مسیر لوله را باز کنید .

35_گیره های لباس

36_اسفند دود کن

37_نمک پاش

38_جا ظرفی:جهت قرار دادن ظرف دم دستی روی کابینت

مواردی که برای داخل حمام نیازدارید.

1_چهارپایه حمام

2_برس حوض شور برای شستن اطراف حمام

3_سبد رخت

4_چوب لباس ،پشت درب

لوازمی که برای دستشویی و توالت مورد نیاز است:

1_برس و مخزن برس

2_جارو

3_سطل زباله کوچک

4_ مخزن مایع دستشویی

بهترین مارک سرویس پالستیک:،

با توجه به استقبال مردماز سرویس پالستیک عروس، امروزه مارک سرویس پالستیک متنوعی در بازار وجود دارد که به دلیل

رقابتی بودن بازار همه شرکت ها سعی کرده اند که کیفیت قابل قبولی برای محصوالت خودشان ارائه دهند .

پیشنهاد ما برای مارک سرویس پالستیک عروس پکیج سرویس پالستیک کاملی است که تمام نیازهای ظروف پالستیکی خانه و

آشپزخانه شما را برطرف کند و از کیفیت و مرغوبیت خوبی برخوردار باشد.

با توجه به شناختی که از خرید سرویس پالستیک وجود دارد .سرویس پالستیک لیمون مقام اول را به خود اختصاص داده و

بیشتر مردم سرویس لیمون را انتخاب می کنند.در مقام دوم سرویس پالستیک زیباسازان و بعد سرویس پالستیک بازن و

سرویس پالستیک کامل نظر خریداران را به خود جلب کرده است.

بیشترین رنگی که امروز استقبال می شود رنگ صورتی پاستیلی و  سرویس پالستیک لیمون آبی تیفانی میباشد.

 

برچسب

ها :

# سرویس پالستیک عروس # سرویس پالستیک عروس ارزان قیمت # سرویس پالستیک عروس رنگ زرد # سرویس پالستیک عروس شامل چیست #

سرویس پالستیک عروس صورتی # سرویس پالستیک عروس صورتی پاستیلی # سرویس پالستیک عروس لیمون

مطالب مرتبط
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نظرات شما

نام :  الزامی 

ایمیل :  الزامی . ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد . 

ارسال

دیدگاه شما

709389544383 روز هفته 24 ساعته پاسخگوی شما هستيم. نياز به مشاوره داريد؟ تماس بگيريد.فاصله ما ، با شما فقط یک تماس است. info@kiyankala.com



ارسالایمیل *

خدمات مشتریان

تماس با ما

حساب کاربری من

حسن کیان ارثی

درباره فروشگاه اینترنتی کیان کاال

فروشگاه

تماس با ما

آدرس: اصفهان_خیابان کاوه_خیابان گلستان

خيابان صفا نبش كوچه22

تلفن: 09389544383 ، 09133058702

Info@kiyankala.com :ایمیل

کیان کاال با ارائه طیف گسترده  ای از معتبرترین برندها در گروه  های مختلف و با همکاری نزدیک با وارد کنندگان و توزیع  کنندگان اصلی این کاالها در ایران، تالش می  کند تا

نیازهای متفاوت مشتریان با کاربری  های متفاوت آنان را برآورده سازد. ارائه قیمت  های کامال رقابتی و مناسب، همراه با کیفیت مطلوب خدمات پس از فروش از اولویت  های

کیان کاال محسوب می شود. کیان کاال با درک اهمیت این موضوع برای مشتریان خود و با بکارگیری نهایت توان و ابزارهای در دسترس در تعامالت خود با تامین  کنندگان،

می   کوشد امکان ارائه پا�ن   ترین قیمت   ها و بهترین خدمات را فراهم آورد. طرح   های مشوق خرید همواره مورد توجه مشتریان بوده و کیان کاال نیز به منظور قدردانی از

مشتریان وفادار خود همواره تخفیف  های قابل توجهی را در قالب طرح های مختلف مشوق خرید برای آنان در نظر می   گیرد. کیفیت و سهولت استفاده از وب  سایت کیان کاال و

خدمات ارائه شده در آن، همواره یکی از مهم  ترین و با اولویت ترین موضوعات در کیان کاال بوده است و همه کارکنان فنی و تخصصی آن نهایت تالش خود را به عمل می آورند

تا با ارائه با کیفیت  ترین و به  روز ترین سرویس  های مبتنی بر وب و تسهیل تمامی فرآیندهای خرید آسان ، راحت و مطمئن در وب سایت کیان کاال، خدماتی شایسته و تجربه ای

خوشایند را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاورند.

ما را دنبال کنید:

خبرنامه: اولین کسی باشید که خبردار میشه!

ایمیل *

صفحه نخست بالگ آشپزخانهلوازم خانگی محصوالت آموزشی قوانین و مقررات درباره ی فروشگاه تماس با ما 
پیشنهاد شگفت انگیز

کیان کاال یک فروشگاه اینترنتی با گستره ای از کاالهای متنوع برای تمام اقشار جامعه است,که برای کاربران خود تجربه لذت بخش خرید اینترنتی را تداعی میکند ( خرید آسان ، راحت و مطمئن ) سه اصل اساسی کیان کاال میباشد



https://telegram.me/kiyankala_com
https://aparat.com/kiyankala
https://instagram.com/kiyankala
https://kiyankala.com/feed/
https://plus.google.com/u/0/106479981823053414515
https://www.facebook.com/kiyankala/
https://kiyankala.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://kiyankala.com/my-account/
https://kiyankala.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%ab%db%8c/
https://kiyankala.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://kiyankala.com/shop/
https://kiyankala.com/
https://kiyankala.com/category/blog/
https://kiyankala.com/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/%d8%a2%d8%b4%d9%be%d8%b2%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://kiyankala.com/product-category/%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
https://kiyankala.com/product-category/amozesh/
https://kiyankala.com/%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86/
https://kiyankala.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://kiyankala.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://kiyankala.com/shop/
javascript:void(0);

