
آینه  دستبند 

 یکی از زیورآالت جذاب برای افراد خوش سلیقه است. امروزه استفاده از این دستبندهای سنگی

آینه یکی از این دستبندهای  نوع دستبندها در میان افراد بسیار مرسوم شده است. دستبند 

جوانان و دختران سخت   سنگی خاص است که با طراحی دلچسب و زیبای خود گزینه مناسبی برای

آینه ای و گران قیمت هماتیت و چرم طبیعی تشکیل   پسند می باشد. این دستبند از سنگ های 

آینه   استیل در پشت دستبند به تنظیمشده است. قفل   آن کمک می کند. دستبند  هر چه بهتر 

دارد که برای همه سنین قابل استفاده است. سنگ قیمتی  سانتی متر وجود ۲۱تا  ۱۵در سایزهای 

دستبند از خواص درمانی و متا فیزیکی بسیاری برخوردار است که در  و معدنی هماتیت در این

آنها م ادامه به  .ی پردازیمتوضیح 
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 خواص سنگ هماتیت

آن آهن وجود عناصر اهن در  است. در   سنگ هماتیت به سنگ مردان نیز معروف است و دلیل 

آهن هماتیت یک کریستال بسیار شفاف و براق است قابل تجهی متراکم   که به طور  واقع سنگ 

سنگ مانند نقره قابلیت جال دادن  بوده و دارای شاخص شکست نور فوق العاده باالیی است. این

سیاه، استیل، نقره ای و خاکستری نیز دیده می شود.  را نیز دارد و به رنگ های قرمز، قهوه ای،

آفریقای  این سنگ هماتیت اغلب در آلمان،   کشورهای برزیل، استرالیا،  جنوبی، اتریش، ایتالیا، 

ریاضیات،  انگلستان، سوئد و لیبریا یافت می شود. همچنین این سنگ برای تقویت منطق،  روسیه ،

 .تفکر منطقی و درک عمیق مورد استفاده قرار می گیرد

https://galaxyartio.com/?attachment_id=6533


 

 هماتیت   خواص متا فیزیکی

آنها می  هماتیت از خواص متا فیزیکی بسیاری برای بدن برخوردار است که در ادامه به معرفی 

 :پردازیم

 اثر گذاشتن بر روی چاکرای ریشه 

 افزایش خالقیت و تمرکز فردی 

 در مراقبه و مدیتیشن به کارگیری 

 دفع انرژی های متفی و جذب انرژی و احساسات مثبت 

 آمیز  ترویج عشق و ایجاد یک رابطه عاشقانه و مصلحت 



 

آینه  خرید دستبند زینتی 

آینه با خرید از گلکسی ارتیو عالوه بر دستبندی ماندگار، از قیمت مناسب و کیفیت  دستبند زینتی 

آینه از طراحی بسته بندی ویژهآن نیز بهره مند شوید. همچنین با خرید دستب  بی نظیر آن   ند 

آهنربایی برخوردار خواهید  شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید و از پوشیدن دستبند  شد. با سفارش از گلکسی ارتیو در کمترین زمان ممکن، 

 .و سایر محصوالت لذت ببرید

آینه را به شما پیشنهاد می کنیم. با  نگیآیا به پوشیدن دستبندهای س عالقه دارید؟ ما دستبند 

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  خرید دستبند
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