
 دستبند پینکی

دستبند پینکی با طراحی زیبا و رنگ صورتی جذاب خود بهترین گزینه برای دختران زیباپسند می 

آن سنگ های اصل و  دستبند سنگی خاص باشد. این ترکیبی از متریال سنگ و چرم بوده که در 

چرم طبیعی اصل به کار رفته است. در پشت دستبند پینکی قفل استیل برای   قیمتی رز کوارتز و

آن وجود دارد. وزن دستبند پینکی بسیار ناچیز است به همین خاطر هنگام تنظیم  مناسب 

آن احساس سنگینی  از خواص بسیاری   سنگ های رز کوارتز .در دست نخواهید داشتپوشیدن 

آنها اشاره می کنیم، با ما همراه باشید  .برخوردار است که در ادامه مطلب به 
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 شناسایی سنگ رز کوارتز

رز کوارتز صورتی در رنگ های صورتی  .سنگ رز کوارتز معروف به سنگ عشق، امید و اعتماد است

این سنگ از گذشته تاکنون برای جذب عشق و   شفاف تا مات وجود دارد. قابل ذکر است که

شده است. سنگ رز کوارتز اغلب در مناطق کشورهای  ین بهبود بعد از جراحت استفادههمچن

آفریقای جنوبی و شود؛ همچنین نامیبیا، موزامبیک و سریالنکا ماداگاسکار یافت می برزیل، هند، 

 .معادن تولیدکننده رز کوارتز هستند از دیگر
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 خواص متا فیزیکی رز کوارتز

این سنگ با ارزش  .رز کوارتز صورتی دارای ارتعاشاتی است که باعث جذب و تقویت عشق می شود

متا فیزیکی ادامه به بررسی خواص   از خواص درمانی و متا فیزیکی بسیاری برخوردار است که در

آن بر بدن می پردازیم  :و تاثیر 

 تاثیر مستقیم بر روی چاکرای قلب 

 دفع انرژی های منفی و جذب انرژی مثبت 

 کاهش استرس و اضطراب 

 دفع حسادت و نا امنی 

 آن  کاهش افسردگی و بی خوابی ناشی از 

 تقویت سیستم عصبی 

 آرامش با به هم  راه داشتن سنگایجاد 



  

 

 قیمت دستبند زینتی پینکی

آن و نوع چرم بکار رفته محاسبه  قیمت این دستبند زینتی با توجه به سنگ های اصل کار شده در 

عالوه بر محصولی با کیفیت از قیمت  گلکسی ارتیو ی پینکی ازمی شود. با خرید دستبند سنگ

آن نیز برخوردار شوید  .مناسب 

 خرید دستبند زینتی پینکی

 گلکسی ارتیو اگر مایل به داشتن دستبندی شیک و ماندگار هستید، با خرید این دستبند زینتی از

از بسته بندی ویژه   خواسته خود را برآورده کنید.توجه داشته باشید با خرید دستبند زینتی پینکی

این دستبند به صورت یک کیف   آن نیز برخوردار شوید. همچنین قابل ذکر است که بسته بندی

از سایت ما در کمترین   آهنربایی می باشد. با خرید  چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی

 .تحویل بگیرید زمان ممکن سفارشات خود را

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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