
 دستبند استون هنج

افراد خوش پوش   امروزه استفاده از زیورآالت نقش مهمی در خوش تیپی و استایل شیک دارد،

 .استفاده می کنند…  و همیشه از زیورآالت و جواهراتی چون دستبند، گردنبند، انگشتر

از جمله دستبندهای اسپرت و مدرن برای همه افراد با سلیقه های مختلف  دستبندهای سنگی

با طراحی دلچسب و زیبا مورد پسند بسیاری از جوانان و  استون هنج دستبند سنگی .می باشد

ترکیبی از سنگ قیمتی  دختران سخت پسند است. دستبند دست ساز استون هنج دارای ساختار

آن کمک  .ت و چرم طبیعی می باشدهماتی قفل استیل رنگ ثابت در پشت دستبند به تنظیم بهتر 

آنها اشاره می کنیم می کند. این دستبند .دستبند دارای خواص بسیاری است که در ادامه به 

 اِستون ِهنج
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 :شناسایی سنگ هماتیت

به سنگ حدید  این سنگ معروف به سنگ محافظ در برابر انرژی های منفی است. سنگ هماتیت را

می  سیاه و خاکستری تیره دیده نیز میشناسند. سنگ هماتیت اغلب به رنگ های قرمز، قهوه ای،

استفاده می شود. سنگ هماتیت در مناطقی   شود. از این سنگ در ساخت زیورآالت و جواهرات

آفریقای جنوبی و ایاالت متحده، کمبرلند  چون چین، استرالیا، برزیل، هند، روسیه، اکراین، 

آلمان، نروژ، نیوزلند یافت می شود  انگلستان، جزیره  .الب، سافلند 
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 :خواص متا فیزیکی سنگ هماتیت

برخوردار است. در  سنگ قیمتی هماتیت کار شده در زیورآالت از خواص درمانی و ماورائی بسیاری

 :بپردازیم این بخش قصد داریم به معرفی خواص متا فیزیکی سنگ هماتیت

 آرامش و تمرکز ذهنی  ایجاد 

 دفع انرژی های منفی و شیطانی 

 ایجاد ارتباط میان ذهن، جسم و روح 

 تقویت اراده و رفع ترس 

 افزایش اعتماد به نفس 

 رفع استرس و اضطراب 
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 قیمت دستبند زینتی استون هنج

مراجعه کنید.  سایت گلکسی ارتیو ی توانید بهبرای اطالع از قیمت دستبند زینتی استون هنج م

آن   گلکسی ارتیو دستبندی دست ساز با قیمت باورنکردنی به مشتریان خود ارائه می دهد، دلیل 

آن است هنگام خرید دستبند از این سایت می  .هم کار شدن سنگ های اصل و چرم طبیعی در 

 .عزیزانتان بگویید را همراه دستبند هدیه کنید را که مدت هاست می خواهید بهتوانید متنی 

  

 

 خرید دستبند زینتی استون هنج

دستبندی بی نظیر و فوق العاده خواهید  ،گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی استون هنج از

منظم و دقیق سنگ و چرم تشکیل شده است که سبب  داشت. دستبند استون هنج از ترکیب

آن می شود. دستبند زینتی استون هنج از طراحی بسته بندی زیبا شامل  ماندگاری هر چه بیشتر 

آهنربایی برخوردار است. از  دست دوز یک عدد کیف چرمی و یک عدد جعبه هارد باکس لبتاپی 

 .های خرید از گلکسی ارتیو تحویل سفارشات در کمترین زمان ممکن است  مزیت

http://galaxyartio.com/
https://galaxyartio.com/


دارید؟ ما دستبند اِستون ِهنج را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

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

 


