
 دستبند گارنت

است. دستبند   گارنت دستبندهای امروزه یکی از جذابترین زیورآالتی که می توانید داشته باشید،

برخوردار است. سنگ گارنت اغلب  های گارنت عالوه بر زیبایی و شکیل بودن از خواص درمانی نیز

سبز، زرد کمرنگ، سبز روشن و همچنین نارنجی  به رنگ قرمز است اما ممکن است در رنگ های

 سنگ گارنت در کشورهای مختلف در صنعت جواهر سازی آتشی وجود داشته باشد. امروزه از

استفاده از این نوع سنگ در زیورآالت از جمله دستبند، انگشتر و گردنبند   استفاده می شود. دلیل

آن است به در دو مدل مردانه و  دستبند های گارنت .دلیل استحکام باال و زیبایی و تنوع در رنگ 

دستبندهای ساخته شده  زنانه وجود دارد و فری سایز می باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با

آشنا شوید از سنگ گارنت  .بیشتر 
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 خواص درمانی استفاده از دستبند گارنت

درمانی بسیاری برخوردار  زیوراالت های ساخته شده از سنگ گارنت از گذشته تا به امروز از خواص

 که افرادی که لباس های ساخته شده از  نسان ها بر این باور بودندبوده است. در گذشته نیز ا

آن را بپوشند از تاریکی ها و بدی ها دور می مانند. در ادامه  سنگ گارنت و یا زیوراالت متشکل از 

 :می پردازیم خواص درمانی سنگ گارنت به معرفی

 ری صرع با همراه داشتن سنگ گارنتجلوگیری از کم خونی و بیما 

 بهبود بیماری های تنفسی و فشار خون 

 کاهش سردرد و بیماری های میگرنی 

 بهبود عملکرد غده تیروئید و طحال 

 مصون ماندن از بیماری های خطرناک واگیر و ویروسی 

 تقویت نیروی جسمانی و استقامت بدن با دستبند گارنت 
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 روش تشخیص دستبند گارنت اصل

برای اینکه متوجه شوید دستبندی که خریداری میکنید اصل است یا نه، باید به برخی از نکات در 

 :هنگام انتخاب دستبند توجه کنید

مقیاس مو می باشد. این  در ۷تا  ۶.۵سختی سنگ های گارنت به کار رفته در زیورآالت بین  .1

آن خراش و همات بدین معنا است که نمی توان با سنگ هایی مانند فیروزه یت بر روی 

 .انداخت

 .سنگ گارنت اصل از درخشش و شفافیت باالیی برخوردار است .2

بررسی ترک ها راه دیگری برای تشخیص سنگ گارنت اصل است، سنگ های اصلی دارای  .3

 .ترک نمی باشد

 

 قیمت دستبند گارنت اصل

نیست اما در برخی مواقع کمیاب بودن  در مقایسه با زمرد و یاقوت باال قیمت دستبندهای گارنت

آن نیز تاثیرگذار است. نحوه تراش و وزن سنگ به کار رفته در زیورآالت   سنگ گارنت بر روی قیمت 

آن باعث آن می شود. به طور کلی قیمت سنگ گارنت قرمز در   و اندازه  افزایش یا کاهش قیمت 



گرم   ۰.۲هر قیراط معادل  .شودبه ازای هر قیراط تعیین می دالر ۱۰۰تا  ۲باال بین  های پایین تا  قیراط

 .است

 محصوالت بیشتر سایت
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