
 دستبند شفق قطبی

دلیل  یکی از جذاب ترین انواع زیورآالت می باشد. امروزه این نوع دستبندها به دستبندهای سنگی

دستبند سنگی شفق  .است  سر و دختر را به خود جلب کردهتنوع باال طرفداران بسیاری از جمله پ

آن را به یک دستبند خاص تبدیل کرده است. این   قطبی ترکیبی از متریال سنگ و چرم بوده که 

زیبای خود سلیقه بسیاری از جوانان و دختران سخت پسند است. سنگ  دستبند با طراحی بسیار

آن نیز طبیعی استدر این دستبند اصل و قیمتی و چ های کار شده سنگ های عقیق سیاه  .رم 

آن را به یک محصول جذاب تبدیل کرده است این سنگ  .و جاسپر دریایی به کار رفته در دستبند 

آنها می پردازیم  .ها خواص درمانی و متا فیزیکی بسیاری برای بدن دارد که در ادامه به بررسی 
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 های کار شده در دستبند شفق قطبیسنگ  

 :سنگ عقیق سیاه

بسیاری از  بعد از سنگ عقیق زرد و قرمز از مهمترین سنگ های عقیق می باشد که در ساخت

آن شیشه آتشفشانی نیز می گویند. سنگ   جواهرات کاربرد دارد. به دلیل رنگ سیاه این سنگ به 

 .اتیوپی، چک و ترکیه یافت می شود  برزیل، عقیق سیاه در کشورهای استرالیا، اندونزی،
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 :متا فیزیکی عقیق سیاه خواص

 افزایش نیروی بدن و قدرت 

 احساس صبر و استقامت 

 دفع چشم زخم و انرژی های منفی 

 :سنگ جاسپر دریایی

آبی و  ترکیبی از از دیگر انواع سنگ معروف جاسپر می باشد. سنگ جاسپر دریایی در رنگ های 

آن را دو چندان کرده است. سنگ دریایی اغلب در مناطق  جاسپر  بنفش وجود دارد که زیبایی 
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قزاقستان، ماداگاسکار، مکزیک، روسیه، اروگوئه و   کانادا، برزیل، مصر، استرالیا، هند، اندونزی،

 .ونزوئال یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی جاسپر دریایی

 آرامش بخشی باال  خاصیت 

 ایجاد اعتدال میان ذهن، روح و جسم 

 تقویت استقالل فردی 

 تقویت احساس جسارت در فرد 

 

 خرید دستبند زینتی شفق قطبی

کیفیت باال و قیمت فوق العاده از دستنبدی با   گلکسی ارتیو، با خرید دستبند زینتی شفق قطبی از

آن احساس  .مناسب برخوردار خواهید شد این دستبند وزن ناچیزی دارد که در هنگام پوشیدن 

آن شامل یک  سنگینی در دست نخواهید داشت. با خرید دستبند شفق قطبی از بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز بهره  عدد با سفارش  .مند شوید  کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید و از خرید  .خود لذت ببرید  از این سایت در کمترین زمان ممکن 
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دارید؟ ما دستبند شفق قطبی را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .غرق در حس رضایت خواهید شد کنیم. با خرید دستبند فوق

 


