
 دستبند سرخ پوست

 یکی از زیباترین اکسسوری ها در فروشگاه ها می باشد. امروزه این دسته از دستبندهای سنگی

با طراحی  صوص دختران دارد. دستبند سرخ پوستزیورآالت محبوبیت خاصی در بین افراد به خ

دستبند مورد پسند بسیاری  دلچسب و زیبای خود باعث افزایش اعتماد به نفس فرد می شود. این

سانتی متر ساخته شده تا برای  ۲۱تا  ۱۵سایزهای  از جوانان و دختران می باشد. این دستبند در

قفل تعبیه شده در پشت دستبند به تنظیم   استفاده باشد. همچنین  همه سنین به راحتی قابل

آن کمک می کند. این دستبند متشکل از سنگ جاسپر سرخ پوستی و مهره های   هر چه بهتر 

زمان تغییر  کیفیت می باشد. ناگفته نماند که مهره های برنز، رنگ ثابت بوده و با گذشت  برنزی با

برخوردار است که در ادامه  یاریرنگ نمی دهند. همچنین سنگ جاسپر سرخ پوستی از خواص بس

آنها می پردازیم  .به بررسی 
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 سنگ جاسپر سرخ پوستی

بسیاری دارد.  سنگ جاسپر یکی از سنگ های معدنی و قیمتی است که در ساخت زیورآالت کاربرد

خود را دارد. این سنگ   جاسپر سرخ پوستی یکی از اقسام این سنگ است که ویژگی های خاص

ر این زمینه قادر که تنها کارشناسان د  دارای طیف وسیعی از رنگ ها و الگوهای پیچیده می باشد

آن می باشند. معموال جاسپر سرخ پوستی تنها دارای یک رنگ  به تشخیص نوع اصل از تقلبی 

قهوه ای، زرد و    رنگ ها را داراست، اما ممکن است به رنگ های قرمز، نیست و درون خود طیفی از

آمریکای   ترالیا،باشد. این سنگ گرانبها در کشورهای هند، روسیه، مصر، ماداگاسکار، اس یا سبز

 .جنوبی و شمالی نیز یافت می شود
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 خواص متا فیزیکی جاسپر سرخ پوستی

 آرامش با به همراه داشتن سنگ  احساس 

 افزایش اعتماد به نفس و اراده 

 دفع افکار منفی و شیطانی از ذهن 

 رفع ترس و استرس 

 یافتن راه های درست زندگی 

  

 قیمت دستبند زینتی سرخ پوست
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آن  قیمت این دستبند زینتی بسیار مناسب و  نسبت به متریال به کار رفته و دست سازه بودن 

برخوردار است که می توانید به  صرفه است. این دستبند از کیفیت و ماندگاری باالییمقرون به 

آن استفاده کنید  .صورت همیشگی از 

  

 خرید دستبند زینتی سرخ پوست

ی ویژه عالوه بر دستبندی اصل از بسته بند گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی سرخ پوست از

آهنربایی نیز بهره مند  آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  خواهید شد. با سفارش از  .این سایت در کمترین زمان ممکن 

دارید؟ ما دستبند سرخ پوست را به شما پیشنهاد می  عالقه آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی

 .غرق در حس رضایت خواهید شد دستبند فوق کنیم. با خرید
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