
 دستبند راه شیری

 .امروزه استفاده از زیورآالت و اکسسوری های خاص برای خانم ها از اهمیت باالیی برخوردار است

از جمله محبوب ترین نوع دستبند ها در میان اقسام مختلف است. دستبند  دستبندهای سنگی

استیل   و زرد و چرم طبیعی می باشد. قفل شیری متشکل از سنگ های قیمتی جاسپر منظره راه

آن کمک می کند. این دستبند در سایزهای مختلف وجود داشته  در پشت دستبند به تنظیم بهتر 

سنگ های به کار رفته در این  .و برای جوانان و دختران خوش سلیقه گزینه مناسبی می باشد

 .آنها می پردازیمبه توضیح   دستبند دارای خواص بسیاری می باشد که در ادامه

 
 

 شناسایی سنگ های به کار رفته در دستبند راه شیری

 :سنگ جاسپر منظره
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سنگ جاسپر با  .نوع دیگری از اقسام سنگ جاسپر می باشد که در برنزه و قهوه ای وجود دارد

شورآمریکا کند. این سنگ در ک  طراحی و اشکال مختلف بر روی خود، منظره ای طبیعی ایجاد می

 .و سواحل اوراگون یافت می شود
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 :خواص متا فیزیکی جاسپر منظره

 آرامش و رفع خستگی  ایجاد 

 از بین بردن ترس و دلهره 

 ایجاد تعادل و چاکرای بدن 

 تقوبت سیستم ایمنی بدن 

 :سنگ جاسپر زرد

رگه دار موجود  قهوه ای  -قهوه ای و قرمز  نوع دیگر سنگ جاسپر می باشد که در رنگ های زرد،

گردنبند و انگشتر مورد استفاده   است. این سنگ به دلیل زیبایی در ساخت زیورآالتی چون دستبند،

برزیل ، مصر ، استرالیا ، هند ، اندونزی ، قزاقستان ،  قرار می گیرد. این سنگ در مناطق کانادا ،

آرکانزاس ، کالیفرنیاروسیه، اروگوئه، و  ماداگاسکار ، مکزیک، آریزونا،  ،  نزوئال، در قاره امریکا در 

 .تگزاس، ارگون واشنگتن یافت می شود

https://galaxyartio.com/?attachment_id=7308#main


 :خواص متا فیزیکی جاسپر زرد

 ایجاد تعادل بین ذهن، جسم و روح 

 آرامش روانی  دفع تنش های عصبی و ایجاد 

 تقویت قدرت شجاعت و جسارت 

 دفع سموم بدن و حفاظت از شخص 

 

 خرید دستبند زینتی راه شیری

دستبندی زیبا و ماندگار به جعبه زیورآالت خود  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی راه شیری از

ساختار فوق العاده و دست ساز بودن از ماندگاری باالیی برخوردار  این دستبند با  اضافه کنید.

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

آهنربایی بهره مند شوید. با خرید دستبند از این سایت در   یک عدد جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید

دارید؟ ما دستبند راه شیری 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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