
 دستبند تایگر

جوان است. امروزه   دستبندها از جمله زیورآالت دوست داشتنی برای بسیاری از خانم ها و دختران

پرطرفدارترین انواع دستبندها در میان افراد می  با توجه به مد و تنوع، دستبندهای سنگی یکی از

آن ببر است نماد قدرت، شجاعت و استقامت است که از  دستبند تایگر .باشد  که معنای دیگر 

تشکیل شده است. همچنین قفل استیل دست ساز در پشت  سنگ های چشم ببر و چرم طبیعی

آن کمک می کند. این دستبند سنگی زیبا در سایزهای مختلف وجود دارد و  دستبند به تنظیم 

باشد. دستبند تایگر متشکل از سنگ های دختران ساده پسند و شجاع می  مناسب جوانان و

آنها اشاره می کنیم چشم ببر  .دارای خواص بسیاری است که در ادامه به 
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 :سنگ چشم ببر
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خواص متنوع   سنگ چشم ببر نماد قدرت و یکپارچگی می باشد، این سنگ در اقسام مختلف با

قهوه ای دیده می شود. تایلند و   وجود دارد. چشم ببر در طیف رنگی مختلفی با نوارهای طالیی تا

چشم ببر می باشد اما در کشورهایی چون   قای جنوبی از مهمترین معادن استخراج سنگآفری

 .برزیل، برمه، چین و اسپانیا نیز یافت می شود هند، استرالیا، نامبیا، کانادا،
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 :خواص متا فیزیکی چشم ببر

سنگ چشم ببر از جمله سنگ های معدنی است که خواص ماورائی و متا فیزیکی نیز دارد. در 

آن اشاره می کنیمادامه ب  :ه برخی از خواص 

 آرامش با به همراه داشتن سنگ  احساس خوشبختی و 

 دفع چشم زخم و سوء نیت 

 اثر گذاشتن بر چاکرای ریشه، دوم و سوم 

 رفع خستگی و بی حالی 
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 قیمت دستبند زینتی تایگر

آرتیو در مقایسه با سایر فروشگاه ها مقرون به  مناسب و قیمت دستبد زینتی تایگر در گلکسی 

طبیعی از ماندگاری باالیی  صرفه است. این دستبند دست ساز با متریال سنگ اصل و چرم

آن بسیار ناچیز است برخوردار است. قیمت دستبند تایگر درمقایسه با  .ساختار بی نظیر 

 

 خرید دستبند زینتی تایگر

آن خواهید شد. گلکسی ارتیو دارای   مشتری گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی تایگر از همیشگی 

کیفیت فوق العاده می باشد که سابقه درخشانی در ساخت   محصوالت زینتی با تنوع باال و

آن شامل یک عدد  نگی دست سازدستبندهای س نیز دارد. با خرید از این سایت از بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. هنگام کیف چرمی سفارش  دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آن را تحویل بگیرید  .از گلکسی ارتیو در کمترین زمان ممکن 

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد خرید دستبند فوق
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