
 دستبند هامون

با طراحی بی نقص  دستبد هامون .یکی از زیباترین نوع زیورآالت می باشد دستبندهای سنگی زینتی

سلیقه می باشد. این دستنبد ترکیبی  و جذاب خود مورد پسند بسیاری از جوانان و دختران خوش

آن را به یک دستبند خاص تبدیل   دور بافت ۳از متریال سنگ های قیمتی و  چرم اصل بوده که 

شده دستبند هامون از سنگ های قیمتی چون جاسپر، چشم ببر و فیروزه تشکیل  .کرده است

آن را زیباتر کرده است. سنگ فیروزه مانند دریایی در میان بیابان )سنگ جاسپر   است که ساختار 

 .و چشم ببر( می باشد
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 شناسایی سنگ های کار شده در دستبند هامون

 سنگ جاسپر )منظره(

آرامش است و به رنگ های برنز تا قهوه ای وجود دارد. سنگ جاسپر  این سنگ معروف به سنگ 

آمریکا و سواحل اوراگون یافت می شود  .منظره اغلب در 

 :خواص متا فیزیکی سنگ جاسپر منظره

 افزایش انرژی چاکرای چشم سوم و ریشه 

   انرژی های مثبت و خوبجذب 

 آرامش و تعادل در فرد  ایجاد 

 برقراری اعتدال بین جسم و روح 
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 سنگ چشم ببر

طالیی تا زرد و  این نوع سنگ معروف به سنگ قدرت و شجاعت می باشد. چشم ببر به رنگ های

آفریقای جنوبی و  قهوه ای نیز دیده می شود. سنگ چشم ببر اغلب در مناطق کیپ شمالی در 

آمریکا، کانادا، استرالیای غربی، اسپانیا، برزیل، میانمار   متحدهنامیبیا، ایاالت تایلند و همچنین در 

 .می شود و چین نیز یافت

 :خواص متا فیزیکی سنگ چشم ببر

 فعال سازی چاکرای سوم 

 افزایش قدرت و شجاعت 

 افزایش فعالیت جسمی و ذهنی 
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 افزایش اعتماد به نفس 

 سنگ فیروزه )مصر(

آسمان   این نوع سنگ معروف به سنگ شانس و شادابی روح است. این سنگ مصری به رنگ آبی 

در برابر نور خورید  و در برخی موارد کمی مات دیده می شود. این سنگ در صورت اصل بودن

درتبت، مصر و امریکا به چشم می  تغییر رنگ نمی دهد. سنگ فیروزه اصل در نیشابور و اغلب

 .خورد

 :فیزیکی سنگ فیروزهخواص متا  

 ایجاد عشق و صداقت برای به کارگیری صحیح عقل 

 دفع انرژی های منفی و چشم زخم 

 کاهش افسردگی و تنش های عصبی 

 افزایش اعتماد به نفس و یادگیری 

 

 ید دستبند زینتی هامونخر 



مراجعه کنید. با خرید از این  سایت گلکسی ارتیو می توانید به خرید دستبند زینتی هامون برای

آن شامل یک کیف چرمی دست دوز  سایت عالوه بر کیفیت بی نظیر محصول از بسته بندی ویژه 

آهنربایی برخوردار شوید. با خرید دستبند زینتی هامون از گلکسی   و یک جعبه هارد باکس لبتاپی

 .کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید  ارتیو در

دارید؟ ما دستبند هامون 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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