
 دستبند هلیوس

یکی از اکسسوری های خاص و جذاب است که امروزه در میان جوانان مرسوم  دستبندهای سنگی

اعتماد به   که برای بدن دارند، باعث افزایشاست. این دستبندها عالوه بر خواص بسیاری    شده

خود مورد پسند   نفس شما نیز می شود. دستبند سنگی هلیوس با طراحی دلچسب و زیبای

مختلفی وجود داشته و برای همه  بسیاری از جوانان و دختران می باشد. این دستبند در سایزهای

ه و به راحتی قابل سایز شدن گره ای بود  سنین قابل استفاده است. دستبند هلیوس به صورت

معدنی عقیق سرخ یمن، سنگ خون و سنگ های الوا  است. این دستبند از سنگ های قیمتی و

خواص خاص خود را دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا با خواص   تشکیل شده است که هر کدام

آشنا شوید  این دستبند  .جذاب بیشتر 
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 سنگ های کار شده در دستبند هلیوس

 :سنگ عقیق سرخ یمن

به رنگ  یکی از گونه های سنگ عقیق که به شانس و خوشبختی معروف است. این سنگ اغلب

آن در ساخت بسیاری از جواهرات دارد. همچنین این سنگ  کاربرد  سرخ بوده و به دلیل رنگ زیبای 

قهوه ای دیده می شود. سنگ   –قهوه ای و نارنجی  -نارنجی، قرمز -نارنجی تا قرمز –در رنگ های زرد 

برزیل، اروگوئه، هند، ژاپن، ماداگاسکار و روسیه یافت می  عقیق سرخ یمن در کشورهای یمن،

 .شود
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 :خواص متا فیزیکی عقیق سرخ یمن

 محافظت از فرد در برابر انرژی های منفی 

 کاهش ترس و استرس 

 :سنگ خون هندوستان
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های زرد نیز دیده   نوعی از سنگ عقیق سبز با خال هایی از یشم قرمز می باشد که گاهی با لکه

آمریکا یافت می چین، استرالیا و    می شود. این سنگ عالوه بر هندوستان در کشورهای برزیل،

 .شود

 :خواص متا فیزیکی سنگ خون

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول و چهارم 

 آرامش  افزایش انِرِژی و 

آتش فشانی  :سنگ الوا 

آتش فشانی است که در اعماق زمین وجود دارد، این سنگ در رنگ های مشکی، قرمز،  نوعی سنگ 

آبی، سبز و سفید دیده می شود. این  اعماق اقیانوس ها یافت می   سنگ اغلب درزرد، خاکستری، 

 .شود

آتش فشانی  :خواص متا فیزیکی الوا 

 تقویت اعصاب و رفع تنش های عصبی 

 رفع خستگی و کاهش دلهره 



 

 دستبند زینتی هلیوس خرید

دستبندی ماندگار و با کیفیت خواهید داشت.  ،گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی هلیوس از

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک  همچنین با خرید این دستبند از بسته بندی ویژه 

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

 .آنها را تحویل بگیرید

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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