
 دستبند اسکارلت

یکی از پرطرفدارترین اکسسوری ها در میان افراد می باشد. استفاده از  زیورآالت سنگی و زینتی

یکی  دستبند سنگی اسکارلت .این زیورآالت زیبا برای افراد خاص و خوش پوش پیشنهاد می شود

این دستبند با  .از اکسسوری های خاص و جذاب برای جوانان و دختران سخت پسند می باشد

شود. دستبند اسکارلت در  زایش اعتماد به نفس شما میطراحی فوق العاده خود، باعث اف

دستبند  .سیاه و جاسپر سرخ دارد ساختار خود سنگ های معدنی و گران قیمتی چون عقیق

زینتی اسکارلت متشکل از سنگ های معدنی و چرم طبیعی است که از وزن بسیار ناچیزی 

آن احساس سنگین ،برخوردار است ی در دست نخواهید داشت. به همین خاطر هنگام پوشیدن 

آنها می   ها از خواص درمانی و ماورائی بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی  این سنگ

 .پردازیم
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 سنگ های کار شده در دستبند اسکارلت

 :سنگ عقیق سیاه

به امروز به  این سنگ معروف به سنگ تمرکز و اعتماد به نفس است. عقیق سیاه از گذشته تا

زیورآالت استفاده شده است. این  دلیل رنگ سیاه و جذاب خود در ساخت بسیاری از جواهرات و

آمریکا،سنگ    .اروگوئه و ماداگاسکار یافت می شود  اغلب در مناطق مکزیک، برزیل، 

 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه

 ایجاد تعادل در چاکرای ریشه 

 احساس شادی و خوشبختی با به همراه داشتن سنگ 
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 :سنگ جاسپر سرخ

آرامش در فرد می شود. جاسپر سرخ  این سنگ به انرژی مثبت خالص معروف است و باعث ایجاد 

 .و ایاالت متحده یافت می شود اغلب به رنگ قرمز دیده می شود. این سنگ در مناطقی چون برزیل

 :متا فیزیکی جاسپر سرخ خواص

 دفع انرژی های منفی از فرد 

 رفع خستگی و بی حالی 
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 قیمت دستبند زینتی اسکارلت

آن و چرم طبیعی بسیار مناسب  قیمت دستبند زینتی با توجه به سنگ های قیمتی کار شده در 

 فرد خود، دستبندی با  و مقرون به صرفه است. دستبند زینتی اسکارلت با ساختار منحصر به

 .کیفیت و ماندگار خواهد بود

 

 خرید دستبند زینتی اسکارلت

عالوه بر قیمت مناسب از دستبند سنگی اصل  ،گلکسی ارتیو از  خرید دستبند زینتی اسکارلت با

آن شامل یک عدد  نیز بهره مند خواهید شد. با خرید دستبند از این سایت از بسته بندی ویژه 

آهنربایی برخوردار شوید. هنگام سفارش از  کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .بگیریددر کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل  این سایت

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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