
 دستبند تیتانیوم

آن از سنگ معدنی ساخته شده است. امروزه استفاده از زیورآالت  دستبند تیتانیوم بر خالف اسم 

های بسیار   در مجالس و دورهمی های دوستانه رواج پیدا کرده است. این دستبند با تراش سنگی

دختران خوش سلیقه  اصل مورد پسند بسیاری از جوانان و  زیبای سنگ هماتیت و چرم طبیعی و

برای همه سنین قابل استفاده است.  است. دستبند تیتانیوم در سایزهای مختلف وجود دارد که

آن کمک می کند. سنگ هماتیت کار  قفل دست ساز در پشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر 

سیاری برخوردار است که در ادامه به بررسی از خواص ب  شده در این دستبند بسیار مرغوب بوده و

 .آنها می پردازیم
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 سنگ هماتیت

در این سنگ می  هماتیت به معنای خون قرمز است و دلیل این نام گذاری وجود نقاط قرمز رنگ

استفاده قرار گرفته است. سنگ   باشد. این سنگ از گذشته تا به امروز در صنایع بسیاری مورد

آن را دو چندان می کند.  ند برخی دیگر از گونه های سنگ جالهماتیت مان داده می شود که زیبایی 

سیاه، قهوه ای، نقره ای، استیل و خاکستری دیده می شود که رنگ  این سنگ به رنگ های قرمز،

آن کردستان،   بیشترین کاربرد را دارد. سنگ هماتیت در معادن بسیاری در ایران مانند سیاه 

آلمان، روسیه ، انگلستان،   منان، زنجان و در کشورهای دیگر همچون اتریش، ایتالیا،کرمانشاه، س

آفریقای جنوبی  .نیز یافت می شود سوئد، لیبریا، استرالیا، برزیل و 
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 خواص متا فیزیکی هماتیت

سنگ قیمتی هماتیت از خواص فراوان متا فیزیکی برای بدن برخوردار است که در ادامه به معرفی 

آنها می پردازیم  :مهمترین 

 محافظت از فرد در برابر انرژی های منفی 

 رفع اختالالت عصبی و کم خوابی 

 از بین بردن استرس و اضطراب 

 افزایش انرژی و انگیزه 

 یش اعتماد به نفسافزا 



 

 قیمت دستبند زینتی تیتانیوم

آن بسیار مناسب و مقرون به صرفه  دستبند زینتی قیمت تیتانیوم بسته به ساختار فوق العاده 

کند و در   باشد. گلکسی ارتیو محصوالتی با کیفیت و ماندگار را به مشتریان خود عرضه می می

 .این راستا سابقه بی نظیری دارد

 خرید دستبند زینتی تیتانیوم

همیشگی به زیورآالت خود اضافه کنید.   دستبندی گلکسی ارتیو تیتانیوم از دستبند زینتی دبا خری

آن شامل یک عدد   همچنین با خرید دستبند تیتانیوم از این سایت از طراحی بسته بندی دلچسب 

آهنربایی نیز بهره مند شوید. با سفارش از   کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .گیریدارتیو در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل ب  گلکسی

عالقه دارید؟ ما دستبند تیتانیوم را به شما پیشنهاد می کنیم.  دستبندهای سنگی آیا به پوشیدن

 .رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق غرق در حس
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