
 دستنبد گاردین

نوع دیگری از زیورآالتی است که دختران و همچنین پسران  زیبای گاردین و دستبندهای سنگی

آنها را دارند آبسدین و هماتیتسنگ ها متشکل از گاردین دستبند .تمایل به خرید و استفاده از   ی 

آن را چندین برابر کرده است. این نوع دستبند برای همه سنین دختران و  می باشد که زیبایی 

وجود دارد که افراد بر  cm22 تا cm13 سایز پسران جوان قابل استفاده است. دستبند گاردین از

آن را انتخاب کنند. ساختار   دست  دستبند ایناساس سایز مچ خود می توانند مناسب ترین نوع 

آبسیدین روی هم قرار گرفته و  ساز به این صورت است که دو ردیف از سنگ های دایره ای شکل 

 .را از یکدیگر جدا می کندآن ها   هماتیت سنگی از جنس
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آبسیدین  شناسایی و خواص سنگ های هماتیت و 

 :سنگ هماتیت

آن یافت می شد  .در گذشته سنگ هماتیت را به رنگ قرمز به دلیل وجود رنگدانه های قرمز در 

قهوه ای مایل   نگ سیاه تا استیل،امروزه نیز سنگ هماتیت در طیف رنگ های گسترده ای شامل ر 

نظیر میناس گرایس، برزیل،  به قرمز و خاکستری نقره ای نیز وجود دارد. این سنگ در کشورهای

آفریقای جنوبی، بنگالدش، چین، نیوزلند، جمهوری چک و   کامبریا، انگلستان، الب، ایتالیا، مراکش،

 .باکیفیت برخوردارند ایاالت متحده از هماتیت

 

 
 

 :تا فیزیکی هماتیتخواص م

آنها می پردازیم  :سنگ هماتیت یا حدید خواص متافیزیکی بسیاری دارد که در ادامه به معرفی 

 مراقبت از فرد در برابر طلسم و جادو 

 محافظت در برابر انرژی های منفی 
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 احساس نشاط و قدرت 

 رفع استرس و ترس 

 تقویت حافظه و بینش فکریی 

 تقویت اراده و افزایش اعتماد به نفس 

  

آبسیدین  :سنگ 

شود. در واقع در صورتی  این نوع سنگ در رنگ های سیاه، قهوه ای مایل به زرد و سبز نیز دیده می

آبسیدین لکه برفی کم باشد، مانند یک شیشه با رنگ تیره دیده می شود. این  که ناخالصی های 

آرژانتین،نوع سنگ  آذربایجان، کانادا، گرجستان، گواتالما، ترکیه،   را در کشورهای نظیر  ارمنستان، 

 .یافت می توان… آمریکا و
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آبسیدین  :خواص متا فیزیکی 

آبسیدین نماد حقیقت و صداقت است. برخی از خواص متا فیزیکی این سنگ عبارت است  سنگ 

 :از

 ارتباط با چاکرای ریشه و رفع احساسات ناخوشایند 

 دور نگهداشتن انرژی های منفی و شیطانی 

 تعادل بخش و انگیزه دهنده 

 درمان افسردگی 

 رفع سردرد و دردهای میگرنی 

 امید بخش و تقویت روحیه افراد 

  

 قیمت دستبند گاردین

آبسیدین به کار   دستبند زینتی گاردین نسبت به دست ساز بودن و سنگ های اصل هماتیت و

آن از قیمت بسیار مناسبی برخوردار است. برای اطالع از قیمت سایر دستبدهای زینتی   رفته در 

آرتیو مراجعهجذ  .کنید  اب می توانید به سایت گلکسی 
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 خرید دستبند زینتی گاردین

برخوردار است. این دستبندها ماندگاری  از ظاهر بسیار شکیل و جذابی  دستبند های زینتی گاردین

آن هم دست ساز بودن و به کار رفتن سنگ های اصل است که با گذر زمان  باالیی دارد و دلیل 

دارای کیف چرمی دست دوز و جعبه هارد باکس لبتاپی  دستبند گاردین .تغییر رنگ نمی دهند

آرتیو در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را   خرید  آهنربایی نیز می باشد. با از سایت گلکسی 

 .بگیرید تحویل

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

 .با خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شد
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