
 دستبند گالدیاتور

یکی از مرسوم ترین نوع دستبدها در میان جوانان می باشد. این نوع  دستبندهای سنگی

دستبند زینتی گالدیاتور متشکل از سنگ دستبندها به زیباتر شدن استایل شما کمک می کند. 

دستبند گالدیاتور از  .هماتیت می باشد که برای دختران و پسران جوان نیز قابل استفاده است

وجود دارد که می توانید بسته به مچ دست خود، سایز مناسب را انتخاب  22cmتا  13cmسایز 

آن احساس گرم است که بسیار ناچیز است و   28وزن این دستبند  .کنید در هنگام پوشیدن 

سنگینی در دست خود احساس نخواهید کرد. دستبند دست ساز گالدیاتور به دلیل ظرافت 

آن وجود دارد، برای همه زیباپسندان مناسب خواهد بود  .خاصی که در ساختار 

 شناسایی سنگ هماتیت

در برابر انرژی های منفی نیز می نامند. سنگ هماتیت از ترکیب سنگ هماتیت را سنگ محافظ 

آمده است. این سنگ در رنگ های سیاه تا استیل، قهوه ای مایل به قرمز  آهن و اکسیژن به وجود 

و خاکستری نقره ای وجود دارد که در صنعت جواهر سازی و همچنین برای ساخت زیورآالتی 

آویز به کار می رودهمچون نگین انگشتر، گردنبند، دستبن سنگ هماتیت را می توان در  .د و 

آمریکا، سوئیس، کانادا، روسیه، سوئد و ایتالیا  آلمان، ایتالیا، برزیل، ایاالت متحده  کشورهای نظیر 

 .یافت
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 خواص متا فیزیکی سنگ هماتیت

سنگ هماتیت به کار رفته در دستبند گالدیاتور عالوه بر خاص درمانی از خواص متا فیزیکی نیز 

آنها می پردازیم  :برخوردار است که در ادامه به 

 نجام مدیتیشن و دفع انرژی های منفیا 

 فعال شدن چاکرای هفتم با ترکیب سنگ هماتیت با سنگ کریستال 

 بهبود حافظه و افزایش تفکر 

 کاهش استرس و اضطراب 

 کمک به بازسازی پوست 

 تاثیرگذاری بر روی چاکرای ریشه 

  



 قیمت دستبند گالدیاتور

کرده   یکی از زیورآالتی است که محبوبیت ویژه ای در میان جوانان کسب دستبند سنگی گالدیاتور

است. این دستبند دست ساز از قیمت مناسبی برخوردار است. قیمت این دستبند بسته به تعداد 

آن ممکن است  سنگ های هماتیت اصل به کار رفته در دستبند، دست ساز بودن و ظرافت 

متفاوت باشد. برای اطالع از قیمت مناسب و خرید دستبند زینتی گالدیاتور می توانید به سایت 

 .ارتیو مراجعه کنیدگلکسی  

 

 خرید دستبند زینتی گالدیاتور

می توان گفت خرید این دستبند زینتی یک خرید به صرفه و عاقالنه می باشد؛ زیرا با هزینه ای که 

بند پرداخت می کنید دستبندی ماندگار و شکیل به جعبه زیورآالت خود اضافه برای خرید این دست

می کنید. در هنگام خرید از سایت ما می توانید بهترین جمله ای که می خواهید عزیزانتان از شما 

آنها کنید. این دستبند ها از طراحی بسته بندی ویژه  به یادگار داشته باشند را بنویسید و تقدیم 

آهنربایی می ای برخور  دارند که شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آرتیو در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید  .باشد. با خرید از سایت گلکسی 



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