
 دستبند مرداس

آن از ارزش  دستبندهای سنگی از جمله جواهراتی است که به دلیل سنگ های اصل کار شده در 

در رنگ های  کل از سنگ قیمتی عقیق بوتسوانادستبند سنگی مرداس متش .باالیی برخوردار است

بسیاری از جوانان و  خاص و مختلف است. این دستبند با طراحی خاص و دلچسب خود سلیقه

معدنی و چرم طبیعی ساخته  دختران خوش پوش می باشد. دستبند مرداس از سنگ های اصل و

م متصل شده است. باکیفیت به چر  شده است. مهره های سنگی این دستبند توسط نخ های

آن کمک می کند. پوشیدن  وجود قفل استیل در پشت دستبند سنگی مرداس به تنظیم 

آن، شما را  دستبدهای سنگی اصل خواص بسیار فوق العاده ای دارد که پس از مدتی استفاده از 

 .در بر میگیرد
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 شناسایی سنگ عقیق بوتسوانا

تغییر و تحول فردی  عقیق بوتسوانا از دیگر اقسام سنگ عقیق بوده که معروف به سنگ غروب و

حدود، نشان می دهد و همچنین عرضه م است. این نوع عقیق به دلیل نوار بندی تقریبا کاملی که

گوهر نایاب در طبیعت به رنگ های مختلفی از سفید، سیاه   بسیار برتر از سایر عقیق ها است. این

مختلف رنگ خاکستری و همچنین برخی مواقع با خطوطی به رنگ سالمون یا  هایو سفید، سایه

 .دیده می شود صورتی
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 خواص متافیزیکی عقیق بوتسوانا

فیزیکی   عقیق قهوه ای بوتسوانا نوعی سنگ قیمتی و معدنی است که خواص درمانی و متا

آنها سنگ های عقیق   بسیاری دارد. به همین دلیل افراد پس از مدتی استفاده از زیورآالتی که در 

به بررسی خواص متا فیزیکی عقیق  کار شده، احساس خوب و رضایت خواهند داشت. در ادامه

 :بوتسوانا می پردازیم

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای هفتم 

 ایجاد تغییر و دگرگونی در زندگی 

 آبان و بهمن  سنگ متولدین مهر، 

 افزایش تفکر و خود باوری 

 م گیریافزایش قدرت تصمی 

 دفع انرژی های منفی و چشم زخم 



 سنگ پیشرفت و موفقیت 

 کاهش غم و ناراحتی 

 

 خرید دستبند زینتی مرداس

آرتیو با خرید دستبند زینتی مرداس از ، دیگر دغدغه ای برای دمده شدن دستبند خود گلکسی 

با طراحی دلچسب و به روز ساخته شده و در  گلکسی ارتیو نداشته باشید. دستبندهای سنگی

یک عدد کیف چرمی محصوالت از بسته بندی ویژه ای شامل  اختیار مشریان قرار می گیرد. این

آهنربایی برخوردار است. با خرید دستبند زینتی مرداس  دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .ما در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید از سایت

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد بند فوقبا خرید دست
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