
 دستبند اکتاپوس

آنها در جامعه امروزی بسیار مرسوم  دستبندهای سنگی از جمله زیورآالتی است که استفاده از 

ر خود، مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران با طراحی بی نظی دستبند اکتاپوس .شده است

باشد. این دستبند متشکل از سنگ های گران و قیمتی و پالک استیل با نگین  خوش سلیقه می

آن را دوچندان کرده است. در ادامه با ما همراه کاری باشید تا با  سنگی می باشد که زیبایی 

آنها بیشت   سنگ آشنا شویدهای کار شده در این دستبند و خواص   .ر 
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 شناسایی سنگ های کار شده در دستبند اکتاپوس

 :سنگ چشم شاهین

آبی  این سنگ از درخشندگی فوق العاده ای برخوردار است، رنگ سنگ چشم شاهین معموال به 

آبی سبز نزدیک است. در موارد نادر ممکن اس آهن در سنگ بیشتر شده   ت اکسیدخاکستری تا 

آن را به رنگ قهوه ای تبدیل کند. سنگ چشم شاهین اغلب در مناطق استرالیا، برزیل، کانادا،   و 

آفریقای جنوبی، اسپانیا و ایاالت متحده یافت می شود چین، هند، کره، میانمار)برمه(،  .نامیبیا، 
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 :متا فیزیکی چشم شاهین خواص

 دفع انرژی های منفی 

 ایجاد تعادل در چاکرای پیشانی 

 :سنگ سیترین

برخوردار است. این سنگ  نوعی سنگ نادر است که در مقایسه با دیگر سنگ ها از قیمت باالتری

آهن  به رنگ های زرد طالیی، زرد کمرنگ و زرد دودی قهوه ای دیده می شود. همچنین اگر اکسید 

آرژانتین، بولیوی، فرانسه،  ین سنگ افزایش یابد، به رنگ قرمزدر ا آید. سیترین در مناطق  در می 

 .شود )برمه(، نامیبیا، روسیه، اسکاتلند، اسپانیا، اروگوئه و زامبیا یافت می ماداگاسکار، میانمار
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 :خواص متا فیزیکی سیترین

 کاهش افسردگی و نوسانات خلقی 

 افزایش اعتماد به نفس 

آ  :میتیستسنگ 

همچنین به  .سال در صنعت جواهر سازی کاربرد دارد ۲۰۰۰نوعی سنگ زینتی است که بیش از 

آمیتیست در رنگ های بنفش تیره تا روشن و  سنگ متولدین بهمن ماه معروف است. سنگ 

اروگوئه، کانادا، فرانسه، هند،   صورتی نیز دیده می شود. این سنگ زیبا اغلب در مناطق برزیل،

آفریقای جنوبی، سریالنکا، تانزانیا و ایاالت  سکار، مکزیک، مراکش، میانمار،ماداگا نامیبیا، روسیه، 

 .شود متحده یافت می

آمیتیست  :خواص متا فیزیکی 

 فعال سازی چشم سوم 

 آرامش بخش  ایجاد فضای 

 

 خرید دستبند زینتی اکتاپوس



دستبند  مراجعه کنید. با خرید سایت گلکسی ارتیو برای خرید دستبند زینتی اکتاپوس می توانید به

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه   سنگی اکتاپوس از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی بهره مند شوید. با سفارش از گلکسی ارتیو در کمترین هارد زمان ممکن  باکس لبتاپی 

 .سفارشات خود را تحویل بگیرید

وس را به شما پیشنهاد می کنیم. دارید؟ ما دستبند اکتاپ آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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