
 دستبند ویتا

واژه ویتا  .ویتا یکی از جدیدترین انواع دستبندها در میان زیورآالت زینتی می باشد دستبند سنگی

بی روح می شود. این  جان بخشیدن به زندگی های خسته وبه معنای حیات و زندگی است و باعث  

یمنی و جاسپر دالماتیان می باشد.  سنگ گرانبها متشکل از سنگ های قیمتی عقیق سبز و زرد

عالقه بسیاری از جوانان و دختران زیبا پسند است. این  این دستبند با استایل خاص و چرم، مورد

آنها می پردازیمدارد که در ادامه  دستبند خواص بسیاری  .به بررسی هر کدام از 
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 سنگ های کار شده در دستبند ویتا

 :سنگ عقیق سبز یمنی

از جواهرات و   یکی از سنگ های گرانبها و قدیمی اسا که از گذشته تا کنون در ساخت بسیاری

روشن دیده می شود. سنگ عقیق  زیورآالت به کار رفته است. این سنگ اغلب به رنگ سبز تیره و

آمریکا در ایالتهای اورگان سبز آفریقای جنوبی  یمنی در کشورهای  آریزونا و کالیفرنیا و در کشور   ،

 .یافت می شود
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 :خواص متا فیزیکی عقیق سبز یمنی

 محافظت از انسان در مقابل بالیا 

 آرامش در روح و روان  ایجاد 

 :سنگ عقیق زرد یمنی

آن یاد می شوداز دیگر اقسام سنگ عقیق است که با نام شرف   این سنگ به   .الشمس نیز از 

است. عقیق زرد یمنی به دلیل   رنگ زرد خالص نیست و اغلب به رنگ های کرمی و پرتقالی نزدیک

این سنگ در اغلب در یمن، هندوستان، ایران،  .نادر بودن ، کمتر در بین مردم شناخته شده است

 .چین و برزیل یافت می شود
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 :خواص عقیق زرد یمنی

 نظیم و ایجاد تعادل چاکرای گلوت 

 افزایش طول عمر و برکت زندگی 

 :سنگ جاسپر دالماتیان

آن و شباهت به پوست  از دیگر اقسام سنگ جاسپر است که به دلیل وجود خال های سیاه بر روی 

ماه است، همچنین سنگ  سگ به این نام خوانده می شود. این سنگ نماد متولدین شهریور

 .غلب در مکزیک یافت می شودجاسپر دالماتیان ا

 :خواص متا فیزیکی جاسپر دالماتیان

 پیدا کردن راه های درست زندگی 

 افزایش اعتماد به نفس 

 

 خرید دستبند زینتی ویتا



عالوه بر دستبندی ماندگار، از طراحی بسته بندی ویژه  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی ویتا از

آهنربایی می باشد؛ برخوردار   آن که شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .بگیرید زمان ممکن، سفارشات خود را تحویل با سفارش از گلکسی ارتیو در کمترین .شوید

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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