
 دستبند سان استون

دوستانه بسیار  امروزه استفاده از زیورآالت و اکسسوری های خاص در مجالس و دورهمی های

در استایل و پرستیژ شما  مرسوم شده است. زیورآالت سنگی از جمله دستبندها تاثیر بسزایی

 سیاری از جوانان و دختران زیبا میکهربا در رنگ های مختلف مورد پسند ب دستبند سنگی .دارد

دستبند کهربا  .باشد. این دستبند از سنگ های معدنی تشکیل شده و به صورت کشویی می باشد

دستبند از وزن ناچیزی برخوردار  فری سایز بوده و برای همه سنین قابل استفاده می باشد. این

آن دست نخواهید داشت. دستبند احساس سنگینی در   است و به همین دلیل هنگام استفاده از 

های کهربای اصل لهستان است که دارای خواص درمانی و   زینتی سان استون متشکل از سنگ

 .در ادامه به برخی از این خواص اشاره می کنیم متا فیزیکی بسیاری است،
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 :سنگ کهربا

آلی و شفاف با سختی  صمغ طبیعی  است که از فسیل شدن  ۲.۵تا  ۲کهربا ماده ای طبیعی، 

نارنجی دیده می شود، همچنین  گیاهان ایجاد می شود. این سنگ اغلب به رنگ های زرد، قهوه ای و

شد. سنگ ای تیره تا سیاه و زرد لیمویی نیز با  در موارد نادر ممکن است به رنگ های سفید، قهوه

لهستان، انگلستان، سیسیلی، جمهوری دو منیکن، فرانسه،   کهربا بیشتر در مناطق کشورهای

آمریکای شمالی  .یافت می شود برمه و 
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 :متا فیزیکی کهربا خواص

 کمک به شخص در جهت رها کردن ترس ناشی از قضاوت و کشمکش درونی 

 آزادی درونی و جذب انرژی های مثبت  یافتن 

 افزایش نیروی حیات به دلیل انرژی خورشیدی باال 

 مناسب برای مراقبه و مدیتیشن 

 درمان ناتوانی های جنسی و سرد مزاجی 

 افزایش نشاط و شادابی در فرد 

 اد تعادل در احساسات و روشن شدن ذهن فردایج 

 قیمت دستبند زینتی کهربا

وزن بسیار ناچیز،  قیمت دستبند زینتی کهربا یا سان استون متشکل از سنگ های اصل کهربا با

همیشگی گلکسی ارتیو خواهید   بسیار مقرون به صرفه است. با خرید این دستبند سنگی مشتری

آنجایی که دست ساز  سه با سایر برندهاشد. قیمت دستبد کهربا در مقای بسیار مناسب بوده و از 

 .برخوردار است است از ماندگاری باالیی نیز
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 خرید دستبند زینتی سان استون

عالوه بر محصولی باکیفیت، از ساختار بی  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی سان استون از

آن نیز برخوردار خواهید شد. همچنین با خرید دستبند سنگی سان استون از این   نظیر و زیبای 

آن شامل یک عدد کیف سایت از طراحی  چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس  بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با سفارش محصول از گلکسی ارتیو در کمترین زمان ممکن   لبتاپی 

 .سفارشات خود را تحویل بگیرید

دارید؟ ما دستبند سان استون را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .رق در حس رضایت خواهید شدفوق غ  کنیم. با خرید دستبند
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