
 دستبند نبوال

تاثیر بسزایی در بهبود استایل شما دارد. دستبند سنگی  دستبندهای سنگی امروزه استفاده از

 دستبندهای خاص است که با طراحی دلچسب و بی نظیر خود مورد پسند بسیاری از نبوال یکی از

سیاه یمنی  جوانان و دختران می باشد. این دستبند متشکل از سنگ های معدنی و قیمتی عقیق

آن بخشیده است. دستبند نبوال در سایزهای مختلفی  و چشم ببر است که جلوه ای خاص به 

سنگ های به کار رفته در این دستبند  .همه افراد قابل استفاده است  وجود دارد که به راحتی برای

آنها می پردازیم از خواص متا فیزیکی بسیاری برای بدن  .برخوردار است که در ادامه به بررسی 
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 خواص سنگ های کار شده در دستبند نبوال

 :سنگ عقیق سیاه یمنی

زیورآالت به کار می رود.  این سنگ به دلیل رنگ سیاه و کبود خود در ساخت بسیاری از جواهرات و

عسلی و قهوه ای روشن هم دیده می شود.  عقیق سیاه معموال به رنگ سیاه است اما به رنگ های

 .یمنی معموال در یمن می باشد محل پیدایش و استخراج سنگ عقیق سیاه

 

 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه یمنی

 تنظیم و ایحاد تعادل چاکرای اول و دوم 

 محافظت از فرد در برابر بالیا 

 دل روح و شادابیایجاد تعا 

 افزایش رزق و روزی 



 :سنگ چشم ببر

طرفداران بسیاری  یکی از سنگ های معروف و زیبا در میان انواع سنگ ها می باشد که از دیرباز

نام معروف است. چشم ببر در رنگ  دارد. این سنگ به دلیل شباهت به چشم ببر و یا گربه به این

خاکستری دیده می شود. همچنین سنگ چشم ببر در   های طالیی تا زرد، قهوه ای، قرمز و یا

آفریقای  کشورهای نظیر جنوبی، هند، استرالیا، نامبیا، کانادا، برزیل، برمه، چین و اسپانیا   تایلند، 

 .می شود یافت

 :خواص متا فیزیکی چشم ببر

 افزایش قدرت و شجاعت 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای دوم و سوم 

 یتقویت تمرکز و اراده شخص 

 افزایش عشق و نشاط در فرد 

 

 خرید دستبند زینتی نبوال



 نبوال از گلکسی ارتیو، دستبندی زیبا و جذاب خواهید داشت. قیمت دستبند دستبند زینتی با خرید

آن،  است. با خرید   بسیار مناسب و مقرون به صرفهزینتی نبوال با توجه به ساختار با کیفیت 

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز  دستبند نبوال از گلکسی ارتیو از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی برخوردار شوید. با سفارش از این سایت در کمترین زمان  و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  .ممکن 

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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