
 دستبند پیانو

رایج شده است.  این روزها استفاده از زیورآالتی همچون دستبندها در بین دختران و پسران

خواهد کرد. دستبند پیانو از جمله   استفاده از این نوع زیورآالت به زیباترشدن استایل شما کمک

این دستبند ترکیبی از  .پسران قابل استفاده است دستبندهای اسپرت است که برای دختران و

و از سنگ های قیمتی همچون البرادوریت و هائوالیت تشکیل شده است  بوده متریال سنگ و چرم

سنگ  کنار هم قرار گرفته اند. نواری از جنس چرم مرغوب دو طرف  لوله ای شکل در  که به صورت

 ۱۳cmسایزهای  ها را احاطه کرده است. این دستبند بسیار شبیه به پیانو بوده و در

مناسب ان را انتخاب کنید.  موجود است و بسته با سایز مچ دست خود می توانید سایز  ۲۲cmتا

آن  .کند  کمک می  یک قفل چوبی در پشت دستبند به تنظیم 
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 خواص سنگ های البرادوریت و هائوالیت

 :سنگ البرادوریت

خصوص جواهرات   رآالت بهاین نوع سنگ نماد شانس و اقبال است. سنگ البرادوریت در ساخت زیو 

خاکستری، سبز، دودی، سیاه و سفید   مورد استفاده قرار می گیرد. این سنگ معموال در رنگ های

نامگذاری این سنگ به دلیل منطقه البرادو در کانادا،  .و خاکستری مایل به سفید دیده می شود

آن  ر مناطقی چون فنالند،می باشد. سنگ البرادوریت عالوه بر البرادو د اولین مکان پیدایش 

 .ماداگاسکار و استرالیا یافت می شود

 

 :خواص متا فیزیکی سنگ البرادوریت

 چاکرای اول  ایجاد تعادل و تنظیم 

 کشف توانایی های درونی 



 آرامش و انرژی مثبت  ایجاد 

 آگاهی در حین کار  افزایش توجه و 

 کنترل خشم و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه 

 تحریک قوه تخیل و فعالسازی ذهن 

 کاهش سردرد و اضطراب 

 تقویت اعتماد به نفس 

  

 :سنگ هائوالیت

آرامش می باشد، بنابراین همراه داشتن سنگ هائوالیت این حس را برای شما   این نوع سنگ نماد 

آورد. این سنگ در رنگ سفید مرمری با رگه هایی به رنگ سیاه، خاکستری و قهوه ای  به وجود می 

آمریکا یافت شد اما امروزه در ترکیه، روس  وجود دارد. سنگ هائوالیت اولین بار در یه، کانادا و 

دیده می شود. همچنین بلورهای شفاف سنگ هائوالیت در مناطقی چون  آلمان، مکزیک نیز

 .اسکوتیا و صحرای تیک کالیفرنیا کشف شده است  یونتای نوا

 :خواص متا فیزیکی سنگ هائوالیت

 تعادل و تنظیم چاکرای ششم و چاکرای اول 

 کمک به درمان بی خوابی 

 کاهش و تسکین سردرد 

 دور نگهداشتن انرژی های منفی 

 تقویت توانایی های فردی 

  



 

 خرید دستبد زینتی پیانو

آن از قیمت  دستبند زینتی پیانو مناسبی نسبت به ترکیب ساختاری و سنگ های به کار رفته در 

یک عدد دستبند  صاحب فروشگاه گلکسی ارتیو برخوردار است. با خرید دستبند زینتی پیانو از

دستبند پیانو شامل یک عدد کیف  سنگی خاص با بسته بندی ویژه شوید. بسته بندی های ویژه

بایی می باشد. با خرید دستبند پیانو از این آهنر   چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی

 .سفارشات خود را تحویل بگیرید سایت در کمترین زمان ممکن

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

 .حس رضایت خواهید شد  غرق در خرید دستبند فوق
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