
آتش فشان  دستبند 

دختران و خانم های  .امروزه استفاده از زیورآالت بخشی از زیبایی های زندگی محسوب می شود

دستبندهای سنگی یکی از بهترین  جوان عالقه زیادی به پوشیدن زیورآالت و جواهرات دارند که

آن است. دستبند سنگی ولکانو ترکیبی از متریال سنگ و چرم بوده که زیبایی این دستبند  انواع 

وتسوانا سرخ ولکانو متشکل از سنگ های معدنی عقیق سیاه و عقیق ب .را دو چندان می کند

آن  .است که خواص بسیاری دارند قفل استیل رنگ ثابت در پشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر 

آشنا  کمک می کند. در  .شوید ادامه با گلکسی ارتیو همراه باشید تا با ساختار این دستبند بیشتر 
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آتش فشان  سنگ های کار شده در دستبند 

 :سنگ عقیق سیاه-۱

نوع معروف  .استسنگ عقیق سیاه از قدیم در ساخت جواهرات و زیورآالت استفاده می شده  

نیز دیده می شود. عقیق سیاه  این سنگ به رنگ سیاه یا اونیکس است اما به رنگ های قرمز و زرد

 .چک یافت می شود  در کشورهای استرالیا، اندونزی، برزیل، اتیوپی و

 

 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه

 محافظت از فرد در برابر امواج و انرژی های منفی 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای ریشه 

 افزایش صبر، استقامت و قدرت 

 قدرت کنترل و تصمیم گیری  افزایش 



 ترک عادات بد و ناپسند 

 :سنگ عقیق بوتسوانا سرخ -۲

جذاب و بسیار   این نوع سنگ از دیگر اقسام سنگ عقیق می باشد. عقیق بوتسوانا به دلیل رنگ

این سنگ در رنگ های صورتی، قهوه  .زیبای قرمز خود در ساخت بسیاری از جواهرات به کار می رود

شود. عقیق بوتسوانا سرخ اغلب در کشورهای برزیل،  رکیبی از این رنگ ها دیده میای و سیاه و ت

آلمان، مکزیک، چین و هند نیز یافت می شود  ایاالت متحده، شیلی،  .اروگوئه، 

 :خواص متا فیزیکی عقیق بوتسوانا سرخ

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای اول، ناف و چشم سوم 

 تقویت اراده فرد 

 دالل و تسلط بر نفسافزایش قدرت است 

 ایجاد شادی و نشاط و از بین بردن غم و اندوه 

 

آتش فشان  خرید دستبند زینتی 



آتشفشان( با دستبندی ماندگار و همیشگی خواهید داشت.  گلکسی ارتیو از  خرید دستبند ولکانو )

در دست نخواهید داشت زیرا از وزن ناچیزی برخوردار  با پوشیدن این دستبند احساس سنگینی

آن شامل یک کیف چرمی  است.میتوانید با خرید دستبند زینتی ولکانو از طراحی بسته بندی جذاب 

کمترین   یک جعبه هارد باکس لبتاپی بهره مند شوید. و با سفارش از این سایت در دست دوز و

 .زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید

آتش فشان را به شما پیشنهاد می  دستبدهای سنگی آیا به پوشیدن عالقه دارید؟ ما دستبند 

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