
 دستبند بلو اسکای

دستبند زینتی بلو اسکای از جمله زیورآالت سنگی و قیمتی است که امروزه در میان جوانان بسیار 

دلچسب و بی نظیر خود مورد پسند بسیاری از جوانان طراحی  با دستبند محبوب شده است. این

باشد. دستبند بلو اسکای متشکل از سنگ جاسپر دریایی در طرح های  و دختران خاص می

صورت کشویی بوده و قابل استفاده برای همه سنین است. سنگ  به دستبند این .مختلف است

آنها می پردازیم  جاسپر دریایی از  .خواص بسیاری برای بدن برخوردار است که در ادامه به بررسی 

 

 :سنگ جاسپر دریایی

آرامش می باشد. سنگ جاسپر دریایی   نوع دیگری از اقسام سنگ جاسپر بوده که معروف به سنگ 

آبی و بنفش وجود دارد که زیب آن رادر ترکیبی از رنگ های  دو چندان کرده است. این سنگ با  ایی 

بسیاری از صنایع جواهر سازی کاربرد دارد. سنگ  رنگ زیبا و طراحی های جذاب بر روی خود در
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کانادا، برزیل، مصر، استرالیا، هند، اندونزی، قزاقستان، ماداگاسکار،   جاسپر دریایی اغلب در مناطق

 .شود روسیه، اروگوئه و ونزوئال یافت می مکزیک،

 

 :خواص متا فیزیکی جاسپر دریایی

سنگ جاسپر دریایی از خواص متا فیزیکی بسیاری برخوردار است که به رشد فرد کمک می کند. 

 :ن خواص می پردازیمدر ادامه به بررسی ای

 بهبود و تقویت احساس جسارت در فرد 

 ایجاد اعتدال میان ذهن، روح و جسم 

 آرامش با به همراه داشتن سنگ  احساس 

 محافظت از کودکان در مقابل ترس های شبانه 

 دفع نیروهای شیطانی و انرژی های منفی 

  



 قیمت دستبند زینتی بلو اسکای

بودن ان و کیفیت سنگ های کار شده  با توجه به دست ساز گلکسی در  قیمت این دستبند زینتی

آن بسیار مناسب و مقرون به صرفه است در هنگام خرید این دستبند زینتی می توانید جمله  .در 

 .هدیه در کنار دستبند به عزیزانتان بدهید  ای بسیار زیبا به عنوان

  

 خرید دستبند زینتی بلو اسکای

دستبندی ماندگار به زیورآالت خود اضافه کنید؛  ،گلکسی ارتیو سکای ازبا خرید دستبند زینتی بلو ا

مرغوب بودن سنگ های کار شده در دستبند است. همچنین با خرید  دلیل ان هم کیفیت باال و

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جع از این سایت از  به هارد باکسبسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با سفارش از گلکسی ارتیو در کمترین آنها را  لبتاپی  زمان ممکن، 

 .تحویل بگیرید و نهایت لذت را ببرید

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

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  با خرید دستبند
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