
 دستبند جنگجو

عالوه بر ظاهری زیبا، از حس خوبی نیز برخوردار  دستبندها استفاده از جواهرات و زیورآالتی چون

دستبند جنگجو، دستبندی دست ساز و متشکل از سنگ های قیمتی جاسپر، چوب  .است

یی خاص است که می به صورت ست سه تا جنگجو دستبند. مرغوب صندل و هسته خرما است

آنها را در کنار هم استفاده کنید. این طراحی خاص خود برای  با دستبند توانید به سلیقه خود 

آنجا که به صورتهمه جوانان و دختران  کشویی بوده، به راحتی برای همه   مناسب است و از 

آشنا شوید سنین سایز می شود. در ادامه با ما همراه  .باشید تا با ساختار این دستبند بیشتر 

 

https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://galaxyartio.com/?attachment_id=5945#main


 

  

 :شناسایی سنگ جاسپر

قهوه ای، سایه   ر رنگ هاییکی از سنگهای قیمتی است که انواع بسیاری دارد. سنگ جاسپر د

آبی، سفید، بنفش، صورتی، قرمز، نارنجی و زرد وجود دارد. این سنگ در اکثر  های خاکستری، 

 .استرالیا یافت می شود  مناطق جهان وجود دارد، اما بیشتر در هند و
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 :خواص متا فیزیکی جاسپر

 افزایش اعتماد به نفس 

 آرامش درونی  ایجاد شادی و 

 دفع ترس و استرس 

 پاکسازی ذهن از افکار منفی 

 :شناسایی چوب صندل

آن در بسیاری از  چوب صندل از جمله چوب های مرغوب است که به خاطر بوی بسیار دلنشین 

مناطقی چون نپال، جنوب  ی رود. این چوب اغلب درعطرها و خوشبو کننده های هوا به کار م

آرام جنوبی و  .استرالیا یافت می شود  هند، سریالنکا، هاوایی، جزایر اقیانوس 

 :خواص چوب صندل



 ضدعفونی کننده طبیعی 

 کاهش استرس و اضطراب 

 آرامش درونی  ایجاد 

 :شناسایی هسته خرما

این هسته در  .وه ای و سیاه می باشدهسته خرما کار شده در دستبند جنگجو در رنگ های قه

آنها ساخت زیورآالت جذاب است. هسته خرما بیشتر در   صنایع بسیاری کاربرد دارد که یکی از 

 .مناطق گرمسیری که خرما رشد می کند، یافت می شود

 :خواص هسته خرما

 مفید برای کنترل قند خون و دیابت 

 جلوگیری از سفیدی زودرس موها 

 جلوگیری از اختالالت کلیوی و بیماری های عفونی 

 

 خرید دستبند زینتی جنگجو



آرتیو برای خرید دستبند جنگجو از دستبندی باکیفیت و جذاب خواهید داشت.  ،سایت گلکسی 

با سایر دستبندهای سنگی بسیار مناسب و مقرون به  قیمت دستبند زینتی جنگجو در مقایسه

دلیل سنک های اصل و چوب مرغوب از ماندگاری باالیی برخوردار  صرفه است. دستبند جنگجو به

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز   است. با خرید این دستبند از طراحی بسته بندی ویژه 

ممکن  جعبه هارد باکس لبتاپی بهره مند شوید. با سفارش از این سایت در کمترین زمان  و یک

 .آن را تحویل بگیرید

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

 .با خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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