
 دستبند دارک کینگ

نقش مهمی در استایل زیبا و پرستیژ شما خواهد  دستبندها امروزه پوشیدن زیورآالتی چون

یکی از اکسسوری های خاص برای جوانان و دختران خوش سلیقه  دستبند دارک کینگ .داشت

طراحی خاص و بی نظیرش در سایزهای مختلفی وجود دارد که برای همه  با دستبند . ایناست

 سنگ با ارزش و قیمتی عقیق سیاه ساخته استفاده می باشد. دستبند دارک کینگ از  سنین قابل

از وزن   دستبند این .شده است که از گذشته تاکنون مورد پسند بسیاری از افراد قرار گرفته است

احساس سنگینی در دست خود احساس نخواهید   بسیار کمی برخوردار است و به همین دلیل

آنها می پردازیمبرخوردار است که در ادا کرد. سنگ عقیق سیاه از خواص بسیاری  .مه به بررسی 
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 شناسایی سنگ عقیق سیاه

که از گذشته انسان   سنگ عقیق و معروف به سنگ تمرکز و اعتماد به نفس است از اقسام دیگر

آمیز آمر  ها را مجذوب خود کرده است. سنگ تاریک و اسرار  یکا، عقیق سیاه اغلب در مکزیک، برزیل، 

 .اروگوئه و ماداگاسکار یافت می شود

  

 

 خواص متافیزیکی عقیق سیاه

آن شما را در   یکی از سنگ های قیمتی است که پس از استفاده عقیق سیاه خواص شگفت انگیز 

دارای خواص درمانی و متافیزیکی بسیاری است.  برگرفته و باعث زیبایی شما خواهد شد. این سنگ

 :متافیزیکی عقیق سیاه می پردازیم در این بخش به بررسی خواص



 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای اول 

 افزایش اعتماد به نفس 

 دفع چشم زخم و انرژی های منفی 

 اد تعادل در میل جنسیایج 

 مفید برای افراد دمدمی مزاج 

 ایجاد شادی و خوشبختی 

 افزایش قدرت تصمیم گیری 

 

 قیمت دستبند زینتی دارک کینگ

گلکسی  .نتی خاص به مدل و تعداد سنگ های عقیق سیاه اصل بستگی داردقیمت این دستبند زی

دست ساز اصل را با قیمت بسیار مناسب در اختیار مشتریان خوش سلیقه خود  دستبند آرتیو

 .قرار می دهد
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 خرید دستبند زینتی دارک کینگ

مراجعه کنید. هنگام خرید از  سایت گلکسی ارتیو می توانید به این دستبند زینتی زیبا برای خرید

خرید  این سایت می توانید متنی به عنوان یادگاری همراه با دستبند به عزیزانتان هدیه دهید. با

آن که شامل یک عدد کیف چرمی دست  دستبند زینتی دارک کینگ می توانید از بسته بندی ویژه 

آهنربایی است، برخوردار شوید  دوز و یک سایت  . همچنین با خرید ازجعبه هارد باکس لبتاپی 

آرتیو در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل بگیرید  .گلکسی 

دارید؟ ما دستبند دارک کینگ را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .فوق غرق در حس رضایت خواهید شد  کنیم. با خرید دستبند
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