
  دستبند طبیعت

یکی از زیباترین زیورآالت است که طرفداران بسیاری دارد. همچنین استفاده  دستبندهای سنگی

کند.   این دستبندها در مجالس و دورهمی ها به بهتر شدن استایل شما نیز کمک می  از

نایت است که با  دستبند زینتی طبیعت متشکل از سنگ های خارق العاده و قیمتی یشم و پیری

قفل استیل دست ساز در  .دستبند را دو چندان کرده استرنگ های جذاب خود، زیبایی این 

آن کمک می کند. این دستبند فری سایز بوده و   پشت دستبند طبیعت به تنظیم هر چه بهتر 

کار شده در این دستبند از خواص بسیاری برای   برای همه افراد قابل استفاده است. سنگ های

آنها می  بدن برخوردارند که در ادامه به  .پردازیمبررسی 
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 سنگ های کار شده در دستبند طبیعت

 :خواص سنگ یشم

آن است   آن رنگ سبز فوق العاده  در ساخت  کهبه یشم، سنگ بهشت نیز می گویند و دلیل 

مرداد می باشد و تاثیر  بسیاری از جواهرات به کار می رود. این سنگ نماد متولدین بهار و

آن برای این گروه از افراد بیشتر از سایر خواهد بود. بر خالف تصور مردم این سنگ دارای  خواص 

آبی، سیاه، قرمز، نارنجی و خاک طیف گسترده ای از رنگ ها شامل سبز، ستری سفید، زرد، 

آمریکا یافت می  باشد. سنگ یشم اغلب درمی ژاپن، کانادا، قزاقستان، روسیه، ترکیه، کوبا و 

 .شود
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 :خواص متا فیزیکی یشم

 • آرامش بخش و   دفع انرژی های منفی ایجاد فضایی 

 رفع استرس و اضطراب •

 افزایش روزی و رونق کسب و کار •

 :سنگ پیری نایت

طبیعت را در ذهن  یکی دیگر از سنگ های جذاب در طبیعت است که با رنگ سبز دل انگیز خود،

شیشه ای و بی رنگ دیده می  ما تداعی می کند. این سنگ به رنگ های سبز مایل به زرد، سبز

آلمان، اتریش دیده   همچنین سنگ پیری نایت اغلب در کشورهای  شود. استرالیا، اسپانیا، هند، 

 .می شود

 :خواص متا فیزیکی پیری نایت



 • افزایش قوه تحلیل و تقویت تفکر 

 محافظت در برابر انرژی های منفی و شیطانی •

 افزایش امنیت و انرژی فرد •

 

 خرید دستبند زینتی طبیعت

دستبندی فوق العاده و ماندگار خواهید داشت.  ،گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی طبیعت از

آن، بسیار مناسب  چنین قیمت دستبند زینتیهم طبیعت با توجه به ساختار و دست ساز بودن 

آن شامل یک عدد کیف   و مقرون به صرفه است. با خرید این دستبند از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز بهره مند شوید. با سفارش چرمی از این   دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیریدسایت در کمت  .رین زمان ممکن 

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

 .خرید دستبند فوق غرق در حس رضایت خواهید شدبا  
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