
 دستبند لونا

یکی از راه های خوش پوش به نظر رسیدن استفاده از زیورآالت ساده و شیک است. استفاده از 

در عین زیبایی و سادگی، باعث افزایش اعتماد به نفس تان  دستبند لونا زیورآالت قیمتی همچون

از سنگ های با ارزش البرادوریت و الوا ساخته شده است که   لونا دستبند سنگی .نیز می شود

 این دستبند به صورت گره ای تنظیمدختران ساده پسند گزینه بسیار خوبی است.   برای پسران و

سه ردیف سنگهای کروی شکل  از  دستبند لونا .می شود و به راحتی قابل سایز شدن می باشد

الوا در دو طرف دیگر ان است. سنگ های   ساخته شده که سنگ البرادوریت در ردیف وسط و سنگ

آنها اشاره می کنیمخواص بسیاری است که در ادامه ب  به کار رفته در دستبند لونا دارای  .ه 
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 خواص سنگ البرادوریت و الوا

 :سنگ البرادوریت

وجود دارد و به  این سنگ معروف به سنگ انرژی مثبت است. سنگ البرادوریت در انواع مختلفی

در طیف   کند. این سنگ  شما در افزایش و ذخیره انرژی و کاهش اضطراب و استرس کمک می

آبی و سبز و همچنین سایه های روشن از این رنگ ها است. هر چه تعداد  رنگ های سفید، سیاه، 

خواص و انرژی بیشتری نیز است. این سنگ اغلب در کانادا،   رنگ های روی سنگ بیشتر باشد، دارای

آمریکا یافت می شود استرالیا،  .ماداگاسکار، مکزیک، روسیه و 
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 خواص متا فیزیکی البرادوریت

 فعال سازی سیستم ایمنی بدن 

 آرامش و رهایی از ترس و استرس  ایجاد 

 کمک به فعال سازی ذهن 

 دفع انرژی های منفی 

 ایجاد اعتماد به نفس 

 افزایش سطح هوشیاری 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای اول 

  

 :سنگ الوا

آتشفشانی در جهان می باشد مشکی، قرمز، زرد،  که به رنگ های  یکی از قدیمی ترین سنگ های 

آبی، سبز و سفید دیده می شود. این سنگ سمبل ماه آبان است و به همین دلیل   خاکستری، 

آن بر روی این افراد تاثیر بیشتری دارد. این سنگ بیشتر در اقیانوس ها یافت می  خواص درمانی 

 .شود

 

https://galaxyartio.com/?attachment_id=5766#main


 

 :خواص متا فیزیکی الوا

 رفع خستگی و کاهش دلهره 

 تقویت اعصاب و خلق و خوی فرد 

 ایجاد تعادل بین انرژی های درونی 

 کاهش وزن و الغری 

  

 

 خرید دستبند زینتی لونا
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عالوه بر دستبند اصل و با کیفیت، از قیمت  سایت گلکسی ارتیو خرید دستبند زینتی لونا از با

آن نیز برخوردار شوید. در واقع با خرید دستبند زینتی لونا از سایت ما، از بسته بندی ویژه  مناسب 

آهنربایی است بهره  آن که شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .شوید مند

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

 .هید شدخرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خوا

 محصوالت دیگر
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