
 دستبند سیارک ها

 .یکی از اکسسوری هایی است که جذابیت بسیار باالیی در استایل شما دارد دستبندهای سنگی

وردار است. ای دستبند دست در عین سادگی، از زیبایی فوق العاده ای برخ دستبندهای سنگی

 سنگی گزینه مناسبی برای جوانان و دختران سخت پسند می باشد. دستبند سیارک ها ساز

قفل استیل  .متشکل از سنگ های خوش رنگ و قیمتی جاسپر پلی کروم و چرم طبیعی می باشد

آن کمک می کند. سنگ م از جاسپر پلی کرو  در پشت دستبند سیارک ها به تنظیم هر چه بهتر 

آنها می  .پردازیم خواص بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی 
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 :شناسایی سنگ جاسپر پلی کروم

آرامش و رویا م رنگ و رگه  ی باشد. این سنگ به دلیلسنگ جاسپر پلی کروم معروف به سنگ 

گرفته است. در واقع جاسپر چند   های بسیار جذابی که دارد مور عالقه بسیاری از جواهرسازان قرار

آتش و گرمای هسته زمین را به همراه دارد. این سنگ در   رنگ میراث انرژی هسته زمین است و 

آن سبز و قر  رنگ های مختلفی وجود دارد که مز است. محل استخراج این سنگ معروف ترین 

آلمان، چک، اسلواکی، روسیه، هند، برزیل، مصر،  قیمتی در ماداگاسکار  است، اما در مناطقی چون 

آفریقای جنوبی یافت می شود  .امریکا، استرالیا و 
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 :متا فیزیکی جاسپر پلی کروم خواص

 آرامش و امنیت برای شخص  ایجاد 

 مبارزه با خستگی و بی حالی 

 تقویت سیستم ایمنی بدن 

 دفع انرژی های منفی 

 رفع ترس و دلهره از شخص 

 افزایش قدرت تجسم و خیال پردازی 

  

 :قیمت دستبند زینتی سیارک ها

آن  گلکسی ارتیو قیمت دستبند زینتی سیارک ها در بسیار مناسب و مقرون به صرفه است، دلیل 

چرم طبیعی در دستبند می باشد. این سنگ ها به مرور   هم کار شدن سنگ های اصل و زیبا و

آن پوسته پوسته نمی شود  زمان تغییر رنگ نداده و  .چرم طبیعی 

 

 :خرید دستبند زینتی سیارک ها
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دستبندی ماندگار به زیورآالت خود اضافه کنید.  گلکسی ارتیو از  خرید دستبند زینتی سیارک ها با

ماندگار از طراحی بسته بندی ویژه ای شامل یک عدد کیف چرمی دست  این دستبند باکیفیت و

آهنربایی می باشد. در هنگام خرید این دستبند می  دوز و یک عدد توانید  جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها هدیه کنید.  متنی را که مدت هاست می خواهید به عزیزانتان بگویید را به همراه دستبند به 

آنها با سفارش از این سایت  .را تحویل بگیرید در کمترین زمان ممکن 

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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