
 دستبند سان ست

دستبندهای زینتی یکی از اکسسوری های خاص برای حضور در دورهمی دوستانه و مناسبت های 

بسیار زیبا در کنار هم  دستبند زینتی سان ست متشکل از بافت سنگ های رنگی .خاص می باشد

با طراحی بی نظیر خود، برای جوانان و دختران شیک پوش بهترین گزینه   می باشد. این دستبند

اصل نیز به کار رفته است. تنظیم این دستبند به  دستبند چرم طبیعی است. در ساختار این

دستبند قابل انجام است. سنگ های رنگی بسیار زیبا در این دستبند  کمک قفل استیل در پشت

 .و با ارزش است نوعی سنگ قیمتی بوتسوانا می باشد که از نوع عقیق

 
 

 شناسایی سنگ عقیق بوتسوانا
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دلیل نواربندی تقریبا  یکی از اقسام سنگ قیمتی عقیق، بوتسوانا می باشد. برتری این نوع عقیق به

آن است. عقیق بوتسوانا به صورت نوارهای تیره و روشن و در رنگ های  کامل و عرضه محدود 

یبایی بی نظیری که دارد در شود. این سنگ به دلیل ز  صورتی، خاکستری و قهوه ای نیز دیده می

آفریقایی بوتسوانا  ساخت انواع جواهرات و زیورآالت به کار می رود. سنگ عقیق بوتسوانا در کشور 

 .ویژه منطقه بوبونوگ یافت می شود به
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 خواص متا فیزیکی سنگ عقیق بوتسوانا

دارای خواص  ردی است. این نوع عقیقعقیق بوتسوانا معروف به سنگ غروب و تغییر و تحول ف

متافیزیکی عقیق بوتسوانا اشاره  درمانی و متا فیزیکی بسیاری است که در ادامه به بررسی خواص

 :می کنیم

 کاهش افسردگی و تقویت روحیه 

 تقویت اراده شخصی فرد 

 افزایش اعتماد به نفس 

 افزایش قدرت تصمیم گیری و استدالل 

 ذخیره انرژی مثبت و دفع انرژی های منفی 

 قیمت دستبند زینتی سان ست
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آن   با خرید دستبند زینتی سان ست از گلکسی ارتیو عالوه بر دستبندی اصل، از قیمت مناسب 

این دستبند ممکن است قیمت   نیز برخوردار شوید. به دلیل استفاده از سنگ های عقیق اصل در

آن باشدآن نیز گران تر از انواع تقلب  .ی 

 

 خرید دستبند زینتی سان ست

سفارش دستبند زینتی  با خرید این دستبند زینتی ، محصولی زیبا و ماندگار خواهید داشت. هنگام

آن بهسان ست می توانید متنی کوتاه و   عزیزانتان هدیه دهید. با خرید این  آرامش بخش در کنار 

آن که شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک  گلکسی ارتیو از   دستبند از طراحی بسته بندی 

آهنربایی است، برخوردار شوید. از دیگر مزیت های خرید از  جعبه هارد باکس  گلکسی ارتیو لبتاپی 

 .تحویل سفارشات در کمترین زمان ممکن است

دارید؟ ما دستبند سان ست 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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