
آرتمیس  دستبند 

دستبندها یکی از زیورآالت مورعالقه خانم ها می باشد که هنگام انتخاب و خرید حساسیت باالیی 

آن دارند ترکیبی از سنگ و فلز برنز و چرم طبیعی می باشد.  آرتمیس دستبند سنگی .نسبت به 

دستبند  مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران می باشد. قفل استیل در پشت دستبند خاص این

آن کمک می کند آن به  .به تنظیم هر چه بهتر  آرتمیس دست ساز بوده و فلز برنز کار شده در 

آن را دو چندان کرده است سنگ جاسپر  .صورت تراش های مکعبی و مینیاتوری است که زیبایی 

در ادامه به بررسی سنگ  .دریایی از جمله سنگ های معدنی و اصل است که خواص بسیاری دارد

آن می پردازیمجا  .سپر و خواص متا فیزیکی 
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 :سنگ جاسپر دریایی

جواهرات به   جاسپر یکی از سنگ های معدنی اصل و قیمتی است که در ساخت انواع زیورآالت و

 استان سیستان و بلوچستان در  کار می رود. این سنگ را می توان در مناطقی از ایران از جمله

مشهد یافت. سنگ جاسپر دریایی به صورت  جنوب شرقی ایرانشهر، خواف، تربت جام و کدکان در

آن آرامش بخش تبدیل کرده است رنگین همراه با لکه هایی است که   .را به یک دریای 

 :خواص متا فیزیکی جاسپر دریایی

با به همراه داشتن  سنگ جاسپر دریایی از خواص بسیار زیادی برای بدن برخوردار است. بنابراین

بررسی برخی از خواص متا فیزیکی این  آن از بسیاری از خطرات در امان خواهید بود. در ادامه به

 :سنگ می پردازیم
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 کاهش استرس، دلهره و نگرانی 

 محافظت و دفع انرژی های منفی 

 فعال کردن چاکراهای اصلی بدن 

 آرامش  احساس راحتی و 

 ای شبانهحفاظت از کودکان در برابر ترس ه 

 

  

آرتمیس  قیمت دستبند زینتی 

آرتمیس در این دستبند عالوه   بسیار مقرون به صرفه است. گلکسی ارتیو قیمت دستبند زینتی 

آرتمیس نسبت به  بر ماندگاری باال، از کیفیت بی نظیری برخوردار است، همچنین قیمت دستبند 

آن بسیار مناسب است متریال به کار  .رفته در 
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آرتمیس  خرید دستبند زینتی 

آرتمیس ازبا خرید دستبند  یک انتخاب و خرید ماندگار خواهید داشت. این  ،گلکسی ارتیو زینتی 

اعالء بودن، از طراحی بسته بندی ویژه ای برخوردار است. یک عدد   دستبند عالوه بر کیفیت باال و

آهنربایی، ط کیف چرمی دست  راحی ویژه این دستبند است. بادوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  .سفارش از گلکسی ارتیو، در کوتاه ترین زمان ممکن 

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

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  با خرید دستبند

 

https://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/

