
 دستبند الین

از جمله  دستبندهای سنگی .امروزه استفاده از زیورآالت در میان افراد بسیار مرسوم شده است

از جمله زیورآالتی است   اکسسوری های مدرن در میان خانم ها و دختران جوان است. دستبند الین

از جوانان و دختران سخت پسند می   که با ساختار دلچسب و فوق العاده خود سلیقه بسیاری

د که ظاهری سنگ چشم ببر هندوستان می باش باشد. این دستبند متشکل از چهار نوع تراش

آن داده است. همچنین ناگفته نماند که مهره های فلزی در میان سنگ های این دستبند  زیبا به 

بوده که با گذشت زمان دچار تغییر رنگ نمی شود. سنگ چشم ببر کار  از جنس استیل رنگ ثابت

آنها   سیدستبند الین، از خواص متا فیزیکی بسیاری برخوردار است که در ادامه به برر  شده در

 .می پردازیم
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 :سنگ چشم ببر

آن به چشم گربه و   چشم ببر یکی از انواع سنگ های معدنی و قیمتی است که به دلیل شباهت 

 –به رنگ طالیی، قهوه ای  وف شده است. چشم ببر اغلب به صورت نوارهاییببر به این نام معر 

آفریقای جنوبی، هند، مکزیک، استرالیا   طالیی و قرمز دیده می شود. سنگ چشم ببر در کشورهای

آمریکا یافت می شود  .و 
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 :خواص متا فیزیکی چشم ببر

سنگ چشم ببر از خواص درمانی و متا فیزیکی بسیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی 

 :خواص متا فیزیکی ان می پردازیم

 محافظت از فرد در مقابل بالیا و انرژی های منفی 

 افزایش قدرت تمرکز و تفکر 

 فس و شجاعتافزایش اعتماد به ن 

 افزایش عشق و نشاط در فرد 

 خوش شانسی و پول داری با به همراه داشتن سنگ 

 ایجاد تعادل میان عواطف و احساسات فرد 



 

 قیمت دستبند زینتی الین

آن  دستبند زینتی الین قیمت در گلکسی ارتیو با توجه به دست سازه بودن و عناصر طبیعی در 

آن نیز مناسب و  مقرون به صرفه است. همچنین با خرید این دستبند زینتی از خواص درمانی 

 .برخوردار خواهید شد و فصل جدیدی از زندگی را تجربه خواهید کرد

 خرید دستبند زینتی الین

از گلکسی ارتیو، دستبندی بی نظیر و منحصر به فرد خواهید داشت.  دستبند زینتی الین با خرید

آن شامل یک عدد کیفاین سایت عالوه بر دستبدی ب  با خرید از چرمی   اکیفیت از بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز بهره مند شوید همچنین با سفارش از این  .دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  .سایت در کمترین زمان ممکن 

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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