
 دستبند کاتنا سیترین

امروز وجود داشته و   دستبندها یکی از محبوب ترین زیورآالت زنانه می باشد که از گذشته تا

دستبند، گردنبد و انگشتر عالوه بر جلوه  گسترده تر نیز می شود. استفاده از زیورآالتی چون

با طراحی زیبا و  کاتنا سیترین  دستبند سنگی .شود خاص، باعث بهتر دیده شدن شما نیز می

دستبند  دلچسب خود سلیقه بسیاری از جوانان و دختران سخت پسند می باشد. با پوشیدن

های قیمتی و   کاتنا سیترین اعتماد به نفس خود را باال ببرید. این دستبند ترکیبی از سنگ سنگی

باشد. دستبند کاتنا دارای قفل  معدنی سیترین و زنجیر کارتیر با رنگ ثابت طالیی و نقره ای می

تبند در سایز های شما کمک می کند. این دس استیل رنگ ثابت است که برای تنظیم بهتر به

قابل استفاده است. همچنین سنگ سیترین از خواص   مختلفی وجود داشته و برای همه سنین

آنها اشاره می کنیم  بسیاری برخوردار است که در  .ادامه به 
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 :سنگ سیترین

 .سنگ سیترین جزء سنگ های قیمتی و گرانبها می باشد که به سنگ لیمویی نیز معروف است

آن بیشتر مورد توجه   این سنگ در رنگ های زرد طالیی تا نارنجی دیده می شود که رنگ های تیره تر

آرژانتین، بولیوی، فرانسه، ماداگاسکار،   افراد قرار می گیرد. سنگ سیترین اغلب در کشورهای

 .اسکاتلند، اسپانیا، اروگوئه و زامبیا یافت می شود  میانمار )برمه(، نامیبیا، روسیه،
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 :خواص متا فیزیکی سیترین

آنها می  سنگ سیترین از خواص متا فیزیکی بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی 

 :پردازیم

  اباز بین بردن ترس هنگام خو 

 تقویت اراده و اعتماد به نفس 

 ایجاد تعادل چاکرای دوم 

 احساس خوشبختی و نشاط 



 

 قیمت دستبند زینتی کاتنا سیترین

رقبا بسیار مناسب و مقرون به صرفه  ردر مقایسه با سای قیمت دستنبد زینتی کاتنا سیترین

آن و زنجیر کارتیر  است. همچنین قیمت این دستبند بسته به تعداد سنگ های به کار رفته در 

 .تعیین می شود

 خرید دستبند زینتی کاتنا سیترین

دستبندی اصل و ماندگار به زیورآالت خود  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی کاتنا سیترین از

می توانید متنی زیبا را به همراه دستبند به عزیزانتان هدیه  اضافه کنید. هنگام خرید این دستبند

آن شامل یک عدد کیف   این دستبند  دهید. با خرید  از گلکسی ارتیو از طراحی بسته بندی ویژه 

آهن سفارش از این  ربایی نیز برخوردار شوید. باچرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید  .سایت در کمترین زمان ممکن 

دارید؟ ما دستبند کاتنا سیترین را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

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

 

https://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/

