
 دستبند وایولت

جمله اکسسوری های خاص برای افراد باکالس می باشد، این دستبندها با   از  دستبندهای سنگی

یکی از  دستبند وایولت .زیبا و ساده خود محبوبیت زیادی را در میان افراد جلب کرده اند ساختار

مورد پسند جوانان و دختران زیباجو می باشد.  است که دستبندهای سنگی زیباترین و جدیدترین

 تهترکیبی از سنگ های اصل و معدنی جاسپر دریایی کهکشانی و چرم طبیعی ساخ با دستبند این

آن کمک   شده است. قفل استیل دست ساز در پشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر و سریعتر 

واژه وایولت در زبان التین و فارسی معنای مختلفی دارد که به ترتیب به رنگ بنفش و  .می کند

سنگ های کار شده در این دستبند خواص بسیاری  .دختری با قلبی زیبا مثل باغ گل اشاره دارد

آنها اشنا می شویدبرای ج  .سم و روح دارد که در ادامه با برخی از 
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 :گ جاسپر دریایی کهکشانیسن

جاسپر دریایی   این نوع سنگ از دیگر اقسام سنگ قیمتی و گرانبهای جاسپر می باشد؛ سنگ

در ساخت بسیاری از زیورآالت  کهکشانی با طراحی زیبا و فوق العاده طبیعی خود، مورد استفاده

آبی و بنفش است و جواهرات قرار می گیرد. این سنگ در ترکیبی از که جلوه ای زیبا به   رنگ های 

دریایی کهکشانی اغلب در مناطق کانادا، برزیل، مصر، استرالیا،  آن بخشیده است. سنگ جاسپر

 .قزاقستان، ماداگاسکار، مکزیک، روسیه، اروگوئه و ونزوئال یافت می شود  هند، اندونزی،
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 :خواص متا فیزیکی جاسپر دریایی کهکشانی

سنگ جاسپر دریایی از خاص درمانی و ماورائی بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی برخی 

آن اشاره می کنیم  :از خواص متا فیزیکی 

 دفع انرژی های منفی و شیطانی از شخص 

 محافظت از فرد در برابر احساسات و عواطف 

   از بین رفتن ترس و دلهرهافزایش اعتماد به نفس و 

 آرامش و اطمینان خاطر به فرد  ایجاد احساس 

  

 قیمت دستبند زینتی وایولت

آرتیو  دستبندهای سنگی را با قیمت مناسب به مشتریان خود ارائه می دهد. با خرید گلکسی 

عالی خواهید داشت.  ندگار و زیبا با قیمت بسیاردستبند زینتی وایولت از این سایت، دستبندی ما

آن سنگ های اصل به کار رفته که پس از مدتی  دستبند وایولت دست ساز بوده و در ساختار 

 .استفاده تغییر رنگ نخواهند داد
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 خرید دستبند زینتی وایولت

آن از کیفیت فوق العاده  گلکسی ارتیو از  با خرید دستبند زینتی وایولت عالوه بر قیمت مناسب 

خواهید شد.شما میتوانید با خرید دستبند وایولت از طراحی بسته بندی   این دستبند نیز برخوردار

آهنربایی بهره مند یک آن شامل شوید.  عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

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

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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