
 دستبند دارک متر

 یکی از زیبا ترین زیورآالت در میان خانم ها و دختران جوان می باشد. این دستبندهای سنگی

 .کمک می کند  به نفس، به زیبایی استایل شما نیز اکسسوری های جذاب عالوه بر افزایش اعتماد

قیمتی عقیق سیاه با تراش های شش ضلعی   متشکل از سنگ های معدنی و دستبند دارک متر

متر را به یک دستبند خاص و نایاب تبدیل کرده است.  می باشد. این تراش های شش ضلعی، دارک

د، همچنین در پشت دستبند، یک متریال سنگ و چرم طبیعی می باش این دستبند متشکل از

آن تعبیه شده است. سنگ عقیق سیاه کار شده  دکمه استیل دست ساز برای تنظیم هر چه بهتر 

آنها می در این  .پردازیم دستبند از خواص بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی 
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 :سنگ عقیق سیاه

جذاب خود در   این سنگ یکی از معروف ترین اقسام سنگ عقیق است که به دلیل رنگ سیاه و

به نفس نیز معروف است.  ساخت جواهرات و زیورآالت کاربرد دارد. عقیق سیاه به سنگ اعتماد

نیز دیده می شود. سنگ عقیق سیاه اغلب  وه بر رنگ سیاه در رنگ های قرمز و زرداین سنگ عال 

 .اتیوپی، چک، اروگوئه و ماداگاسکار یافت می شود  در کشورهای استرالیا، اندونزی، برزیل،

 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه

 افزایش تسلط و اعتماد به نفس 

 ایجاد تنظیم و تعادل چاکرای ریشه 

 صمیم گیریافزایش قدرت ت 

 احساس شادی و خوشبختی با همراه داشتن سنگ 

 محافظت از فرد در مقابل انرژی های منفی و شیطانی 



 

 قیمت دستبند زینتی دارک متر

آنقیمت دستبند زینتی دارک متر با توجه به ساختار و مت بسیار مناسب است.  ریال کار شده در 

کار رفته استف همچنین تراش   در ساختار این دستبند سنگ های معدنی و اصل و چرم طبیعی به

آن داده است. هنگام خرید این دستبند می  های شش ضلعی این دستبند، جلوه ای دیگر به 

آن به عزیزانتان بدهید  توانید متنی زیبا به عنوان هدیه در  .کنار 



 

 خرید دستبند زینتی دارک متر

د اضافه دستبندی خاص و ماندگار به زیورآالت خو ،گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی دارک متر از

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و  کنید. با خرید این دستبند از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با سفارش از گلکسی ارتیو، در یک جعبه هارد کمترین   باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید و از انتخاب خود لذت ببرید  .زمان ممکن 

دارید؟ ما دستبند دارک متر را به شما پیشنهاد می کنیم.  های سنگی عالقهآیا به پوشیدن دستبد

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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