
 دستبند زیگ زاگ

آن باعث افزایش اعتماد  زیگ زاگ دستبند دستبندی با طراحی زیبا و دلچسب است، که پوشیدن 

برای جوانان و دختران سخت پسند گزینه بسیار مناسبی  دستبند به نفس شما می شود. این

 می باشد که درترکیبی از متریال سنگ و چرم طبیعی و مرغوب  دستبند زینتی زیگ زاگ .است

وجود دارد. همچنین در پشت دستبند قفل چوبی برای تنظیم سایز دست  22cmتا  15cmسایزهای 

شما وجود دارد. سنگ های به کار رفته در این دستبند از نوع عقیق سیاه می باشد. از گذشته تا 

یادی را مجذوب امروز سنگ عقیق سیاه در زیورآالت مختلفی به کار رفته و به همین دلیل افراد ز 

 .خود کرده است

 شناسایی عقیق سیاه

امروزه از این سنگ تاریک و  .سنگ عقیق سیاه معروف به سنگ اعتماد به نفس و تمرکز است

اد، اسرارآمیز در صنعت جواهر سازی استفاده می شود. عقیق سیاه، سنگ متولدین فروردین، خرد

آذر است. عقیق سیاه از نادرترین انواع سنگ عقیق می باشد که اغلب در مکزیک،  مرداد، شهریور و 

آمریکا، اروگوئه و ماداگاسکار یافت می شود. طیف رنگی این سنگ از سیاه تا قهوه ای تیره  برزیل، 

 .و خاکستری متغیر است
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 خواص متا فیزیکی عقیق سیاه

عقیق سیاه عالوه بر خواص درمانی بسیاری که دارد، از خواص ماورائی و متا فیزیکی نیز برخوردار 

آنها شاره می کنیم  :است که در ادامه به 

 یم و ایجاد تعادل چاکرای اول )ستون فقرات، تکیه گاه(تنظ 

 دفع چشم زخم و انرژی های منفی 

 ایجاد تعادل در میل جنسی 

 مفید برای افراد دمدمی مزاج 

 افزایش اعتماد به نفس 

 افزایش قدرت کنترل و تصمیم گیری 



 

 

 قیمت دستبند سنگی زیگ زاگ

 

آن به کار رفته است بسیار مناسب  قیمت دستبند سنگی زیگ زاگ بنا به ترکیباتی که در ساختار 

 .و مقرون به صرفه است



گلکسی ارتیو محصوالتی باکیفیت در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. در واقع دستبندهای 

دست ساز از سنگ اصل و چرم طبیعی و با کیفیت ساخته شده است که باعث ماندگاری هر چه 

آن می شود. برای اطالع از قیمت دستبند زینتی زیگ زاگ به آرتیو بیشتر  مراجعه  سایت گلکسی 

 .کنید

 

 خرید دستبند زینتی زیگ زاگ

ند زینتی به فاکتورهایی همچون سنگ اصل و چرم مرغوب دقت کنید؛ اگر برای خرید این دستب

سنگ های به کار رفته در دستبند اصل نباشد پس از مدتی تغییر رنگ می دهند. همچنین چرم 

نامرغوب پس از مدتی استفاده پوسته پوسته می شود. این دستبند زینتی دارای بسته بندی 

آهنربایی می بسیار جذاب که شامل یک کیف چرمی د ست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

مراجعه کنید و  فروشگاه سایت گلکسی ارتیو به  باشد. بهتر است برای خرید این دستبند زینتی

 .در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید

 

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

 .با خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد

 محصوالت دیگر سایت
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