
 دستبند دراگون

 یکی از شیک ترین انواع زیورآالت است که طرفداران بسیاری را به خود جلب دستبندهای سنگی

دلچسب خود  ری های سنگی است که با طراحیکرده است. دستبند دراگون یکی از این اکسسو 

دستبند، استیل رنگ ثابت با نگین  مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران زیبا می باشد. پالک این

آن بخشیده است. این دستبند به صورت  کاری های بسیار ظریف بوده که جلوه ای خاص به 

است. سنگ های به کار رفته در دستبند سنین قابل استفاده   کشویی و فری سایز بوده و برای همه

 گارنت اصل می باشد که خواص بسیاری نیز دارد. در ادامه با ما همراه باشید تا  دراگون ماالکیت و

آشنا شوید آنها بیشتر   .با سنگ های کارشده و خواص متا فیزیکی 
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 سنگ های کار شده در دستبند دراگون

 :سنگ ماالکیت

ساخت جواهرات  ماالکیت نوعی سنگ سبز گرانبهاست که گذشته در مجسمه سازی و امروزه در

آن استفاده می شود. این سنگ در مقابل نور خورشید تغییر رنگ آن از بین ندا از  ده و خواص 

آبی تیره نیز دیده می شود. سنگ ماالکیت  نمی رود. این سنگ در رنگ های سبز تیره تا روشن و یا 

آریزونا، مصر و اسرائیل یافت می شود  در کشورهای کنگو، استرالیا،  .فرانسه، 

 :خواص متا فیزیکی ماالکیت
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 رفع انسداد چاکرای چشم سوم و شبکه خورشیدی 

 اد به نفس و درک مسائلافزایش اعتم 

 کاهش ترس و استرس 
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 :سنگ گارنت

آن مانند دانه های انار است. سنگ گارنت اصل به صورت شفاف و  سنگی بسیار زیبا که درخشش 

به رنگ های زرد، سفید، سبز،  نیمه شفاف وجود دارد. گارنت به رنگ یاقوتی است اما ممکن است

آبی  آمریکا،  و قهوای نیز دیده شود. سنگ گارنت راسیاه،  می توان در کشورهای ایاالت متحده 

 .چین، استرالیا و هند یافت

 :خواص متا فیزیکی گارنت

 از بین بردن عادات بد و ناپسند 

 آرامش و شور و هیجان  افزایش 

 رفع اختالالت ذهنی 
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 خرید دستبند زینتی دراگون

عالوه بر دستبندی باکیفیت و ماندگار از قیمت  ،گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی دراگون از

آن نیز بهره مند خواهید شد. همچنین با خرید این دستبند از طراحی بسته بندی ویژه  مناسب 

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

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

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد خرید دستبند فوق
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