
 دستبند موکا

و قیمتی با طراحی خاص و دلچسب خود، اعتماد به نفسی به شما می دهد  دستبند های سنگی

پیدا  و دورهمی های دوستانه خود حضور بتوانید راحتتر و با انرژی بیشتر در اجتماع که

جوانان و دختران   کنید.همچنین دستبند سنگی موکا از جمله زیورآالتی است که می تواند نیاز

دستبند دست ساز ترکیبی از  سخت پسند را از یک دستبند خاص و بی نظیر برآورده کند. این

آن را د سنگ های قیمتی اصل و چرم طبیعی می باشد که و چندان کرده است. نحوه بستن زیبایی 

بوده و به راحتی قابل تنظیم برای مچ دست شما خواهد بود. سنگ  دستبند موکا به صورت گره ای

 رفته در این دستبند از جنس جاسپر موکائیت اصل است که در طیف رنگ های مختلف های به کار

آن شده است  .باعث زیباتر شدن 
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 شناسایی جاسپر موکائیت

بسیار معروف  سنگ جاسپر موکائیت معروف به سنگ اینجا و اکنون است. رنگ ارغوانی این سنگ

قرمز نیز دیده می شود. جاسپر   است اما در ترکیب رنگهای زرد، قهوه ای، سفید، ِکرمی، نارنجی و

آن پیداست بیشتر ی شود. سنگ جاسپر به در غرب استرالیا یافت م موکائیت همانطور که از نام 

قدردانی کنید ، از زمان حال لذت ببرید و با امید و اشتیاق   شما یادآوری می کند که از گذشته

آینده  .باشید منتظر 
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 خواص متا فیزیکی جاسپر موکائیت

باشد. همچنین  بخشی و امیدواری میسنگ جاسپر موکائیت دارای خواص انرژی بخشی، نیرو 

 :خواص متا فیزیکی می پردازیم  دارای خواص درمانی و متافیزیکی می باشد که در ادامه به معرفی

 آرامش اعصاب و روان 

 کاهش استرس و دلهره 

 کاهش سردرد و دردهای میگرنی 

 دفع نیرو و انرژی های منفی 

  یاثر گذاری بر روی تمامی میادین انرژی کالبد اثیر 

 ایجاد ارتباط میان چاکرای ریشه و چاکرای جنسی 

 جلوگیری از اتالف انرژی حیاتی فرد 
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 قیمت دستبند زینتی موکا

آن  دستبند زینتی موکا بسته به سنگ های جاسپر اصل و چرم طبیعی و مرغوبی که در ساختار 

یو می توانید سایت گلکسی ارت به کار رفته است، بسیار مناسب و به صرفه است. با مراجعه به

 .قیمت خریداری کنید  انواع دستبندهای سنگی و زینتی خاص را با بهترین

 

 خرید دستبند زینتی موکا

آن توجه   تقلبی پس از مدتی  کنید. سنگ هایبرای خرید دستبد زینتی موکا به اصل بودن سنگ 

 برد. به این خاطر می توانید با خرید از استفاده تغییر رنگ داده و زیبایی دستبند را از بین می

آرتیو خریدی مطمئن و ماندگار داشته باشید. با خرید دستبند زینتی موکا از  سایت گلکسی 

آن که شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد  گلکسی باکس  آرتیو از بسته بندی ویژه 

آهنربایی است برخوردار شوید. از مزیت های دیگر خرید از این سایت تحویل سفارشات در  لبتاپی 

 .کمترین زمان ممکن است

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد

 

https://galaxyartio.com/

