
 دستبند عشق

پوشیدن اکسسوری های  استفاده از زیورآالت و جواهرات برای همه افراد توصیه می شود؛ زیرا

دستبند عشق با طراحی جذاب و  .خاص عالوه بر زیبایی، از احساس خوبی نیز برخوردار است

دستبند  .دلچسب خود برای جوانان و دختران خوش پوش و عاشق گزینه بسیار مناسبی است

 دستبند زینتی با ساختار بی نظیر خود، باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود. این عشق

دستبند  .از سنگ های قیمتی رز کوارتز و رودونیت ساخته شده و به صورت کشویی می باشد

آن را به  دو نوع سنگ بوده که عشق در واقع دو دستبند جدا با ترکیبی از این شما می توانید 

 .صورت دوتایی و تکی نیز استفاده کنید
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 شناسایی سنگ های به کار رفته در دستبند عشق

 :سنگ رز کوارتز

آن باعث ایجاد پوششی از عشق در   این سنگ معروف به سنگ عشق و امید است که مدیتشن با 

کشورهای برزیل، هند،   تز اغلب دراطراف فرد و فعال کردن چاکرای قلب می شود. سنگ رز کوار 

 .شودآفریقای جنوبی، ماداگاسکار و سریالنکا یافت می
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 :خواص متا فیزیکی سنگ رز کوارتز

 افزایش اعتماد به نفس و خود باوری 

 کاهش استرس و نگرانی 

 دفع انرژی منفی و شیطانی 

 :سنگ رودونیت

می کند. این  که افراد را تشویق به عشق ورزیدنسنگ رودونیت هم نماد دیگری از عشق است  

شود. سنگ رودونیت در کشورهای  سنگ در رنگ های صورتی تا قرمز تیره با رگه های سیاه دیده می

آمریکا  استرالیا، فنالند، ژاپن، کانادا، ماداگاسکار، آفریقای جنوبی، تانزانیا و  مکزیک، روسیه، سوئد، 

 .یافت می شود

 :نگ رودونیتخواص متافیزیکی س
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 آرامش و شفافیت ذهنی  ایجاد 

 فعال سازی چاکرای قلب 

 ایجاد عشق و شور و نشاط 

 جذب انرژی های مثبت 

 قیمت دستبند زینتی عشق

آن ممکن است کمی باال به   قیمت این دستبند زینتی با توجه به سنگ های قیمتی کار شده در 

دستبند دست ساز با سنگ های اصل  نظر برسد. اما با مراجعه به سایت گلکسی ارتیو می توانید

 .و قیمتی مناسب خریداری کنید

 

 خرید دستبند زینتی عشق

لذت یک خرید واقعی و ماندگار را احساس خواهید   ،گلکسی ارتیو د دستبند زینتی عشق ازبا خری

ما می توانید متنی زیبا را به همراه این دستبند به عزیزانتان هدیه  کرد. در هنگام خرید از سایت

یک  ژه ای شامل یک کیف چرمی دست دوز وهمچنین این دستبند از طراحی بسته بندی وی .دهید
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زمان ممکن سفارشات  جعبه هارد باکس لبتاپی برخوردار است. با خرید از گلکسی ارتیو در کمترین

 .خود را تح.یل بگیرید

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد

 


