
 دستبند پیکاسو

دستبند  .جلوه خاصی به ظاهر و استایل شما می بخشد دستبدهای سنگی امروزه استفاده از

 و دختران خاص پسندبا طراحی دلچسب و زیبای خود سلیقه بسیاری از جوانان  سنگی پیکاسو

کار شده   است. این دستبد ترکیبی از متریال سنگ های معدنی و چرم طبیعی است. سنگ های

آبسیدین و جاسپر می آتش فشانی الوا،  باشد. این سنگ ها  در این دستبند زینتی شامل سنگ 

آنها می پردازی خواص بسیاری برای بدن دارند که در ادامه به بررسی خواص  .ممتا فیزیکی 
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 سنگ های کار شده در دستبند پیکاسو

آتش فشانی الوا  :سنگ 

آبان است آتش فشانی .الوا نماد متولدین  است که در اعماق زمین به وجود می   الوا نوعی سنگ 

آبی ، سبز و سفید دیده می شود. از   آید. این سنگ به رنگ های مشکی، قرمز، زرد، خاکستری ، 

آتش فشانی الوا آنها را در اعماق  آنجا که سنگ  آذرین قرار دارد، اغلب می توان  در گروه سنگ های 

 .ها یافت  اقیانوس

 :خواص متا فیزیکی الوا

 تقویت اعصاب و رفع تنش های عصبی 

 کاهش استرس و خستگی 
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آبسیدین  :سنگ 

کار می رود. در   از دیگر سنگ های قیمتی و با ارزش است که در ساخت بسیاری از جواهرات به

آبسیدین خالص به رنگ سیاه تیره وجود دارد اما گونه آن بی رنگ اس  واقع سنگ  ت و انواع کمیاب 

آن در رنگ های قهوه ای و قرمز تیره وجود آرژانتین، ارمنستان،  دیگر  آبسیدین اغلب در  دارد. سنگ 

آذربایجان، ترکیه، و  گواتماال، ایسلند، ایتالیا، ژاپن، کنیا، مکزیک، نیوزیلند، پرو، اسکاتلند،  کانادا، 

 .آمریکا یافت می شود

آبسیدین  :خواص متا فیزیکی 

  ه و اعتماد به نفسافزایش انگیز 

 کشف توانایی های پنهان و تقویت حافظه 

 :سنگ جاسپر



مختلفی از  از دیگر سنگ های معدنی است که انواع مختلفی دارد. سنگ جاسپر در رنگ های

آبی، سفید، بنفش، صورتی، قرمز، نارنجی و زرد وجود دارد.  جمله قهوه ای، سایه های خاکستری، 

 .استرالیا یافت می شود  جهان به خصوص هند و  این سنگ قیمتی در اکثر نقاط

 :خواص متا فیزیکی جاسپر

 دفع افکار منفی و شیطانی از ذهن 

 دفع ترس و نگرانی 

  

 

 خرید دستنبد زینتی پیکاسو

دستبندی زیبا و همیشگی خواهید داشت. دستبند  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی پیکاسو از

آن نظیر سنگ ها و چرم، اصل و طبیعی می باشد.   پیکاسو دست ساز بوده و متریال کار شده در 

آن شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد از   با خرید این دستبند بسته بندی ویژه 

آن را  لبتاپی اهنربایی نیز بهره مند شوید. با سفارش از این سایت در کمترین زمان  باکس ممکن 

 .تحویل بگیرید
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دارید؟ ما دستبند پیکاسو را به شما پیشنهاد می کنیم.  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .غرق در حس رضایت خواهید شد ند فوقبا خرید دستب

 


