
 (SATURN) دستبند زحل

آنها  دستبندها یکی از زیوراالتی است که افراد برای باکالس به نظر رسیدن و استایل شیک از 

با هر مدل لباس و تیپ دلخواه خود ست کنید. دستبند  را دستبندها استفاده می کنند. می توانید

ساده و خاص است که گزینه مناسبی برای جوانان و دختران خوش  زحل یکی از دستبندهای

از سنگ چشم گربه ای و چرم طبیعی  (SATURN) پسند می باشد. دستبند زحل سلیقه و ساده

آن تعبیه شدهتشکیل شده است. قفل استیل در پشت این دستبند برای  اصل  تنظیم مناسب 

است. در   است. همانطور که از اسم این دستبند پیداست نماد سیاره زحل منظومه شمسی نیز

آشنا شوید  گلکسی ارتیو ادامه با آن بیشتر   .همراه باشید تا با سنگ چشم گربه ای و خواص 
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 شناسایی سنگ چشم گربه ای

آن  پس از برخورد نور با سنگ رشته ای بسیار نازک و موازی، خطی براق نقره ای تا سفید رنگ در 

به دلیل نام گذاری نام چشم گربه  ایجاد می شود. این خط روی تمام سطح نگین می لغزد و دلیل

آفریقای شرقی  این پدیده اپتیکی است. این سنگ گران بها در مناطقی از روسیه، برزیل، سریالنکا و 

 .یافت می شود

 خواص متا فیزیکی سنگ چشم گربه ای

آنها خواص خاص خود را دارد.   سنگ چشم گربه ای در رنگ های مختلفی وجود دارد که هر کام از 

می شود که در این مقاله درباره  یی، سبز و یا صورتی دیدهاین سنگ در رنگ های قهوه ای طال 
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این گوهر گران بها دارای خواص بسیاری  .سنگ چشم گربه ای قهوه ای طالیی بحث می کنیم

آن می پردازیم  است که در این بخش به معرفی خواص متا  :فیزیکی 

 محافظ در برابر چشم زخم 

 دفع طلسم و جادو 

 دفع انرژی های منفی 

 آ آرامشنشاط   ور و ایجاد 

 دفع استرس و نگرانی 

 

 دستبند زحل قیمت

آن بستگی دارد. ممکن  قیمت دستبند زینتی زحل به نوع چرم و تعداد سنگ های قیمتی و اصل 

سنگ های تقلبی به جای سنگ  است برخی از فروشگاه ها دستبند های سنگی را با قیمتی ارزانتر و



ید. با خرید خرید دقت الزم و کافی را داشته باش  اصلی به شما پیشنهاد دهند. بنابراین در هنگام

ارتیو دیگر نگران تقلبی بودن دستنبد خود نباشید. برای اطالع از   دستبند زینتی زحل از گلکسی

 .زینتی زحل اصل به سایت گلکسی ارتیو مراجعه کنید قیمت دستبد

 

 خرید دستبند زینتی زحل

از مزایای بسیاری بهره مند شوید. مزیت اول استفاده  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی زحل از

آن، شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی  از طراحی بسته بندی ویژه 

 .یت دوم تحویل سفارشات به موقع و در کمترین زمان ممکن استباشد. مز  اهنربایی می

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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