
 دستبند کراون

در عین سادگی بسیار جذاب و دوست داشتنی هستند. دستبند  دستبندهای سنگی زینتی

زیبا می باشد که به صورت کشی بوده و به راحتی سایز می  دستبند سنگی کراون، نوعی

تسوانا و به صورت شود. سنگ های به کار رفته در دستبند کراون از جنس عقیق سرخ بو 

آرامش  دانه های درشت کروی شکل می باشد. این دستبند در عین زیبایی و سادگی، بسیار 

زینه مناسبی برای جوانان و دختران ساده پسند و گ کراون دستبند سنگی .بخش است

که برای همه  سانتی متر وجود دارد ۲۲تا  ۱۳سایزها  شیک پوش می باشد. این دستبند در

 .سنین قابل استفاده است
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 شناسایی سنگ عقیق سرخ بوتسوانا

سال پیش هنرمندان سومری و  ۴۵۰۰نوعی دیگر از سنگ های قیمتی عقیق است که از 

آن برای ساخت زیورآالت و جواهرات استفاده می کردند سنگ عقیق سرخ بوتوانا  .مصری از 

را نماد اعتماد به نفس و جسارت می دانند. این سنگ در طراحی های مختلفی وجود دارد 

وتسوانا و اکثر دارای خطوط موازی سفید، بنفش و یا قهوه ای دیده می شود. عقیق سرخ ب

آلمان، چین و هند یافت می شود آروگوئه، برزیل،  آفریقا، شیلی،   .بیشتر در مناطقی چون 
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 خواص متا فیزیکی عقیق سرخ بوتسوانا

از خواص درمانی و ماورائی بسیاری برخوردار است. مهمترین  سنگ عقیق سرخ بوتسوانا

اص این سنگ قیمتی ایجاد اعتماد به نفس و قدرت بخشیدن به فرد است. در ادامه به خو 

 :بررسی خواص متا فیزیکی عقیق سرخ بوتسوانا می پردازیم

 تنظیم و ایجاد تعادل بین چاکرای ریشه، ناف و چشم سوم 

 افزایش اعتماد به نفس و قدرت استدالل 
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 افزایش و تقویت اراده فرد 

 افزایش قدرت تصمیم گیری 

 ایجاد خلق و خوی خوش در فرد 

 ایجاد جسارت و قدرت 

 دور نگهداشتن انرژی های منفی 

 

  

 قیمت دستبند زینتی کراون

دارند این است که عالوه بر زیبایی و  دستبندهای زینتی سنگی یکی از مزیت هایی که

سایت  سادگی از قیمت مناسبی برخودارند. بهترین گزینه برای خرید دستبند های زینتی

می باشد. این سایت عالوه بر قیمت های مناسب از محصوالتی باکیفیت و  گلکسی ارتیو

 .دست ساز نیز برخوردار است
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 خرید دستبند زینتی کراون

سایت  ، یکی از ملزومات برای شیک پوشی می باشد. با خرید ازخرید دستند زینتی کراون

آرتیوگلکس آن نیز برخوردار  ی  عالوه بر خریدی باکیفیت و استثنایی، از بسته بندی ویژه 

شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک عدد جعبه  بسته بندی دستبند کراون .شوید

آهنربایی می باشد  .هارد باکس لبتاپی 

اد می آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه دارید؟ ما دستبند کراون را به شما پیشنه

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