
 دستبند سورنا

آنها در میان  دستبندهای سنگی از جمله زیورآالت خاص و دوست داشتنی است که استفاده از 

سنگ های ماورائی و زیبا و چرم طبیعی دست  متشکل از دستبند سورنا .افراد رواج پیدا کرده است

دستبند  که برای جوانان و دختران سخت پسند گزینه مناسبی می باشد. در پشت  دوز می باشد

 .بت برای بستن هر چه راحتتر دستبند تعبیه شده استقفل استیل رنگ ثا  سورنا
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 سنگ های کار شده در دستبند سورنا

آفریقایی   :سنگ فیروزه 

بیشتری روی خود دارد. این  این نوع فیروزه در مقایسه با انواع دیگر دارای رنگ تیره تر و رگه های

آن پیداست در افریقا یافت می شود اما بدان معنا نیست که در  سنگ همانطور که از اسم 

 .برخی از مناطق ایران نیز یافت می شود کشورهای دیگر ب چشم نخورد. این سنگ در

آفریقایی  :خواص متا فیزیکی فیروزه 

 محافظت از شخص 

 دفع سردرد و دردهای میگرنی 

  

 



 :سنگ چشم ببر هندوستان

طالیی دیده می شود.  از دیگر انواع سنگ چشم ببر می باشد که در رنگ های قهوه ای تا قهوه ای

آفریقای جنوبی، ایاالت متحده   سنگ چشم ببر هندوستان در مناطقی نظیر برمه، هندوستان،

 .ی شودآمریکا و غرب استرالیا یافت م

 :خواص متا فیزیکی چشم ببر هندوستان

 تنظیم و ایجاد تعادل میان چاکرای دوم و سوم 

 تقویت اراده و افزایش اعتماد به نفس 

 :سنگ جاسپر منظره

است. سنگ جاسپر   از اقسام دیگر سنگ جاسپر است که دارای طیف رنگی برنز و یا قهوه ای رنگ

آمریکا از جمله سواحل اور   .اگون یافت می شودمنظره در کشور 

 :خواص متا فیزیکی جاسپر منظره

 تقویت انرژی چاکرای چشم سوم و ریشه 

 دفع انرژی های منفی 

 :سنگ عقیق خزه ای

آهن موجود در آن گاهی به   این نوع سنگ به شکل شاخ و برگ های خزه بوده و با اکسید شدن 

آید. سنگ عقیق خزه ای اغلب در مناطق آمریکا   رنگ قهوه ای تا قرمز در می  کشورهای چین، هند، 

 .یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی عقیق خزه ای



 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای سوم و پنجم 

 افزایش قدرت بیان و تقویت ارتباطات 

  

 

 خرید دستنبد زینتی سورنا

آرتیو با خرید دستبند زینتی سورنا از دستبندی به یاد ماندنی خواهید داشت. این دستنبد  گلکسی 

ای شامل یک کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی   از طراحی بسته بندی ویژه

در کمترین زمان ممکن سفارشات خود را تحویل  خرید از سایت ما است. با  اهنربایی برخوردار

 .بگیرید

شنهاد می کنیم. با دارید؟ ما دستبند سورنا را به شما پی آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

 .غرق در حس رضایت خواهید شد خرید دستبند فوق
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