
 دستبند ریبورن

استفاده از  .این روزها استفاده از دستبندهای زینتی در میان جوانان مرسوم شده است

دستبند دست ساز  .دستبندهای شیک و زیبا جلوه بسیار خاصی در دست شما خواهد داشت

با ظاهر منحصر به فرد خود توجه بسیاری از جوانان و دختران زیبا پسند را به خود جلب  ریبورن

جاسپر کاپوچینو و چوب  ی گران بهایدستبند ترکیبی از چرم طبیعی و سنگ ها کرده است. این

آن کمک می  دستبند زینتی ریبورن صندل می باشد. دکمه استیل در پشت به تنظیم هر چه بهتر 

آن احساس سنگینی  کند. این دستبند وزن ناچیزی داشته و به همین دلیل هنگام پوشیدن 

 .نخواهید داشت
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 شناسایی سنگ های کار شده در دستبند ریبورن

 سنگ جاسپر کاپوچینو

آرامش می باشد. سنگ  نوعی دیگر از اقسام سنگ جاسپر است که معروف به سنگ تمرکز و 

دار و یا خط دار وجود دارد.  صورت لکه جاسپر در رنگ های مختلف از جمله قرمز، ابی، قهوه ای به

آلمان یافت می   سنگ جاسپر در مناطقی چون هند، لهستان، ونزوئال، آمریکا، روسیه و  فرانسه، 

 .شود

 :خواص متا فیزیکی جاسپر کاپوچینو

 تقویت سیستم ایمنی بدن 

 رفع خستگی و بی حالی 

 اکرای اولتنظیم و ایجاد تعادل چ 

 آرامش اعصاب  ایجاد تعادل بین جسم و روح و 
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 چوب صندل

آید. رنگ الیه بیرونی چوب صندل به   چوب صندل از درختچه ای با برگ های نوک تیز بدست می 

آن به رنگ لیمویی و یا بومی   قهوه ای وجود دارد. این درختچه  رنگ سفید و یا زرد رنگ و الیه درونی 

 .کشور هند نیز می توان چوب صندل یافت  ونزی رشد می کند که امروزه دردر اند

 :خواص متا فیزیکی چوب صندل

 آور آور و شادی   نشاط 

 کاهش دردهای میگرنی و سردرد 

 تقویت حافظه و ضعف قوه ذهن 

 جوان سازی و رفع خستگی پوست 

 

 خرید دستنبد زینتی ریبورن

 دستبندی ماندگار به جعبه زیورآالت خود اضافه ،گلکسی ارتیو از  با خرید دستبند زینتی ریبورن

دلیل متریال مرغوب سنگ قیمتی، چوب و چرم اصل در برابر عوامل  کنید. زیرا دستبند ریبورن به

از   رنگ و تغییر شکل نمی دهد. هنگام خرید دستبند زینتی ریبورن از گلکسی ارتیو محیطی تغییر
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باکس لبتاپی  بسته بندی منحصر به فرد ان شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد

زمان ممکن و به موقع سفارشات  ایی نیز برخوردار شوید. با خرید از سایت ما در کمترینآهنرب

 .خود را تحویل بگیرید

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد خرید دستبند فوق

 


