
 دستبند بلک اسنو

در میان مردم رواج پیدا کرده است. این دستبندها  دستبند های سنگی و زینتی امروزه استفاده از

استایل شما نیز می شود. دستبند   افزایش اعتماد به نفس و بهتر شدن  عالوه بر زیبایی، باعث

 با ساختاری زیبا و خاص مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران است. قفل استیل بلک اسنو

آن کمک می کند. همچنین دستبند بلک اسنو  دست ساز در پشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر 

د. این دستنبد ترکیبی باش در سایزهای مختلف وجود داشته و برای همه سنین قابل استفاده می

آبسیدین لکه برفی و چرم اصل می باشد آن را دو چندان کرده است.   از متریال سنگ  که زیبایی 

آبسیدین خواص بسیاری دارد که در آن می پردازیم  سنگ   .ادامه به بررسی 
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آبسیدین لکه برفی  :سنگ 

های سیاه، قهوه   آبسیدین لکه برفی معروف به سنگ محافظ می باشد. این سنگ معموال در رنگ

لکه های برف بر روی این سنگ نشان  .ای، دانه برفی، طالیی، نقره ای، قرمز یا بنفش وجود دارد

آبسیدین لک .دهنده تعادل میان تاریکی و روشنایی است ه برفی در مناطقی از در واقع سنگ 

آمریکای جنوبی، کلمبیا، آیسلند، ترکیه،   کشورهای  آذربایجان، گرجستان، گوآتاالما، چین، 

آرژانتین، ارمنستان، اسکاتلند، پرو و کانادا یافت می شود  سالوادور، نیوزلند،  .کنیا، مکزیک، 
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آبسیدین لکه برفی خواص  :متا فیزیکی 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای ریشه 

 بهبود و تقویت روحیه 

 دفع انرژی های منفی و شیطانی از فرد 

 جذب انرژی های مثبت 

 تقویت و افزایش اعتماد به نفس 

 درمان افسردگی و کاهش سردرد 

 کاهش استرس و ترس 
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 قیمت دستبند زینتی بلک اسنو

آن سنجیده می شودقیمت این دستبند زی این دستبند با  .نتی با توجه به ساختار کار شده در 

برخوردار است. همچنین در  توجه به سنگ های معدنی و اصل و چرم طبیعی از قیمت مناسبی

آن به عزیزانتان هدیه بدهید هنگام سفارش این دستنبند می توانید جمله ای زیبا  .به همراه 

 

 خرید دستبند زینتی بلک اسنو

دستبندی ماندگار و با کیفیت خواهید داشت. همچنین  ،گلکسی ارتیو با خرید این دستبند زینتی از

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز   با خرید این دستبند از گلکسی ارتیو از بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با سفارش از این سایت در  و یک جعبه کمترین   هارد باکس لبتاپی 

آنها، سفارشات خود را تحویل بگیرید  .زمان ممکن 

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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