
آمیتیست  دستبند کاتنا 

آنها با پوشیدن  از گذشته تا به امروز عالقه خانم ها به استفاده از زیورآالت چند برابر شده است. 

آالتی چون دستبند، گردنبند و انگشتر حس رضایت و خوشحالی از خود دارند. زیورآالت سنگی  زیور 

آمیتیست .طرفداران بیشتری برخوردار است در میان سایر انواع خود از  از زیباترین  دستبند کاتنا 

آن احساس اعتماد به نفس باال و برتری به شما  دستبندهای سنگی است که هنگام پوشیدن 

آمیتیست و زنجیر کارتیر دست می است   دهد. دستنبد کاتنا متشکل از سنگ های زیبا و قیمتی 

آن را دو   مناسب دست شما در  چندان کرده است. قفل استیل رنگ ثابت برای تنظیمکه زیبایی 

آمیتیست از خواص بسیاری برخوردار است که در ادامه  پشت دستبند تعبیه شده است. سنگ 

آنها می پردازیم  .به بررسی 
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آمیتیست  :سنگ 

آن در ساخت  نام دیگر این سنگ یاقوت ارغوانی می باشد و به دلیل رنگ بسیار جذاب و زیبای 

ش تیره تا ارغوانی روشن وجود از بنف  بسیاری از جواهرات و زیورآالت به کار می رود. رنگ این سنگ

آمیتیست در مجاورت حرارت باال قرار بگیرد به رنگ های زرد روشن، قهوه  دارد. همچنین اگر سنگ 

آبی نیز آلمان غربی وشرقی، چک اسلواکی، رومانی، ای، سبز و  آید. این سنگ در کشورهای   در می 

آمریکا، ماداگاسکار، مکزیک و نامبیا یافت م  .ی شودروسیه، برزیل، 
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آمیتیست خواص  :متا فیزیکی 

آمیتیست عالوه بر جلوه زیبا از خواص درمانی و ماورائی بسیاری برخوردار است که در ادامه  سنگ 

آن می پردازیم  :به معرفی برخی از خواص متا فیزیکی 

 ترک عادات بد و ناپسند 

 آرامش اعصاب و روان 

 قابلیت انجام مراقبه و مدیتیشن 

 کاهش ترس و نگرانی 

 ویت حافظهبهبود و تق 

آمیتیست  قیمت دستبند زینتی کاتنا 



آمیتیست با توجه به سنگ قیمتی و زنجیر رنگ ثابت بسیار مناسب  قیمت دستبند زینتی کاتنا 

که مشتریان بسته به سلیقه   است. زنجیر این دستبند در دو رنگ طالیی و نقره ای موجود است

آن را انتخاب کنند  .خود می توانند 

 

آمیتیست  خرید دستبند زینتی کاتنا 

آمیتیست از دستنبدی ماندگار و سبک خواهید داشت،  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی کاتنا 

آن احساسزیرا به دل سنگینی در دست نخواهید داشت. این دستبند از طراحی  یل وزن ناچیز 

آهنربایی  بسته بندی ویژه ای چون یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .با خرید از این سایت در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید .برخوردار است

آمیتیست را به شما پیشنهاد می  ی سنگی عالقهآیا به پوشیدن دستبدها دارید؟ ما دستبند کاتنا 

 .دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد کنیم. با خرید
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