
 دستبند کاتنا زبرجد

زیادی دارند. استفاده  خانم ها و دختران جوان به زیورآالتی چون دستبند، گردنبند و انگشتر عالقه

آنها می دهد عالوه بر زیورآالتی از جنس نقره، تیتانیوم،  .از این وسایل زینتی حس خوشایندی به 

آنها… رز گلد و  اصل است که عالوه بر زیبایی،  جنس سنگ های قیمتی و معدنی از  نوع دیگری از 

یکی از دستبندهای فوق العاده زیبا است  دستبند کاتنا زبرجد .خواص بسیاری برای بدن نیز دارد

پسند بسیاری از جوانان و دختران می باشد. این دستبند  که با طراحی منحصر به فرد خود مورد

زنجیر رنگ ثابت کارتیر ساخته شده است. قفل استیل در پشت دستبند  ی زبرجد واز سنگ معدن

آن وجود دارد. همچنین سنگ زبرجد خواص بسیاری را برای کاتنا زبرجد انسان   برای تنظیم بهتر 

آنها اشاره می کنیم  .به همراه دارد که در ادامه به 
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 :سنگ زبرجد

گذشته به   یکی از سنگ های قیمتی است که اغلب به رنگ سبز یافت می شود، این سنگ در

آن از زرد   عنوان گوهر ملی مصر شناخته می شده است. رنگ این سنگ به دلیل اکسید آهن در 

سنگ زبرجد در کشورهای چون شرق  .مایل به سبز تا زیتونی و سبز قهوه ای در حال تغییر است

آریزونا، چین و ویتناممصر، موگوک در   .نیز یافت می شود برمه، 
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 :خواص متا فیزیکی زبرجد

آنها  این سنگ زیبا از خواص درمانی و متا فیزیکی برای بدن برخوردار است که در ادامه به معرف 

 :می پردازیم

 احساس شادی، نشاط و خوشبختی 

 دفع انرژی های منفی و جذب انرژی های خوب 

 کاهش روند پیری 

 از بین بردن استرس و ترس 

 کاهش سردردهای میگرنی 

  

 دقیمت دستنبد زینتی کاتنا زبرج



بسیار مناسب و مقرون  قیمت دستنبد زینتی کاتنا زبرجد در گلکسی ارتیو نسبت به سایر سایت ها

آن   به صرفه بوده، زیرا این محصول دست ساز بوده و از سنگ های اصل و باکیفیت در ساختار 

 .استفاده شده است

 

 خرید دستبند زینتی کاتنا زبرجد

دستبندی زیبا و همیشگی خواهید داشت. وزن  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی کاتنا زبرجد از

آن احساس سنگینی در دست نخوا این دستنبد ناچیز بوده و هنگام هید داشت. با خرید پوشیدن 

آن شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه  دستنبد زینتی کاتنا زبرجد از بسته بندی دلچسب 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با خرید از این سایت در کمترین زمان  هارد باکس ممکن  لبتاپی 

 .سفارشات خود را تحویل بگیرید

ا دستبند کاتنا زبرجد را به شما پیشنهاد می کنیم. دارید؟ م آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  با خرید دستبند
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