
 دستبند مجیکال )جادویی(

یکی از محبوب ترین انواع زیورآالت در میان افراد می باشد؛ از جمله این  دستبندهای سنگی

نام برد. این دستبند با طراحی خاص و دلچسب  را دستبند جادویی مجیکال دستبندها می توان

جوانان و دختران زیبا می باشد. دستبند مجیکال در سایزهای مختلف   خود مورد پسند بسیاری از

سنگ  به راحتی برای همه سنین قابل استفاده است. دستبند مجیکال دارای ترکیبی از وجود دارد و

آ استیل و دست    قفل .ن را دو چندان کرده استالبرادوریت و چرم طبیعی می باشد که زیبایی 

آن کمک می کند. در ادامه با ما همراه باشید تا با   ساز در پشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر 

آن بیشتر  .آشنا شوید  سنگ البرادوریت و خواص متا فیزیکی 
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 :سنگ البرادوریت

ای برخوردار است   البرادوریت به سنگ جادویی معروف است، این سنگ از قدرت باال و خیره کننده

آنها  مختلفی وجود دارد که هر که مخاطب را جذب خود می کند. سنگ البرادئریت در انواع یک از 

آبی، طالیی، سبز کم رنگ  خواص مختص به خود را دارد. این سنگ در طیف وسیعی از رنگ های 

البرادوریت در مناطقی از کشورهای فنالند، ماداگاسکار، استرالیا،   و قرمز دیده می شود. سنگ

 .استرالیا، مکزیک، نروژ، روسیه و امریکا یافت می شود  کانادا،
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 :خواص متا فیزیکی سنگ البرادوریت

 ز فرد در برابر انرژی های منفیمحافظت ا 

 افزایش توانمندی های جسمی و ذهنی 

 پیدایش قدرت های جادویی فرد 

 آگاهی فرد  افزایش دانش و 

 تقویت اعصاب و رفع تنش های عصبی 

 کاهش اختالالت عصبی 

  

 قیمت دستبند زینتی مجیکال
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عی و سنگ معدنی کار شدن چرم طبی  با توجه به دست ساز بودن و قیمت دستبند زینتی مجیکال

آن استفاده کرده و به مدت  بسیار مقرون به صرفه است. با خرید این دستبند از کیفیت باالی 

آن را همراه خود  .داشته باشید طوالنی 

 

 مجیکالخرید دستبند زینتی 

جادویی خواهید داشت. در هنگام خرید این   ، یک دستبند با خواصخرید دستبند زینتی مجیکال با

آن به عزیزانتان بدهید. با خرید دستبند  دستبند می توانید متنی زیبا را به عنوان هدیه در کنار 

آن شامل یک عدد کیف چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس زینتی مجیکال از  بسته بندی ویژه 

آهنربایی نیز برخوردار شوید. با سفارش از این سایت در کمترین زمان آنها را تحویل  لبتاپی  ممکن 

 .بگیرید و از خرید خود لذت ببرید

را به شما پیشنهاد دارید؟ ما دستبند مجیکال )جادویی(  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

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

 


