
 Legend دستبند

 Legend زیبا در میان افراد رواج پیدا کرده است. دستبند و دستبندهای سنگی امروزه استفاده از

پسند بسیاری از جوانان و ها است که با طراحی خاص و دلچسب خود مورد   از جمله این دستبند

چه   قرار می گیرد. همچنین قفل استیل مگنتی رنگ ثابت در پشت دستبند به تنظیم هر  دختران

آن کمک می کند. این دستبند در سایز های مختلف وجود داشته و قابل استفاده برای همه   بهتر 

است که در هنگام   به کار رفته چرم طبیعی نیز Legend سنین است. همچنین در ساختار دستبند

واقع سنگ های معدنی عقیق سیاه در این  استفاده طوالنی مدت پوسته پوسته نمی شود. در

آن را دو چندان کرده  است. در ادامه به بررسی خواص متافیزیکی دستبند زینتی  دستبند زیبایی 

Legend می پردازیم. 
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 :سنگ عقیق سیاه

جواهر سازی   یکی از سنگ های معدنی و اصل است که به دلیل رنگ سیاه و جذاب خود در صنعت

آتشفشان نیز میشناسند که  دلیل این نام گذاری رنگ سیاه کاربرد دارد. عقیق سیاه را با نام سنگ 

تمرکز و اعتماد به نفس است و معموال به  این سنگ است. سنگ عقیق سیاه معروف به سنگ

می شود. عقیق سیاه اغلب در کشورهای مکزیک، برزیل،  رنگ های سیاه، زرد و قرمز نیز دیده

 .ماداگاسکار یافت می شود آمریکا، اروگوئه و
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 :خواص متا فیزیکی عقیق سیاه

آن  سنگ عقیق سیاه از خواص بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی خواص متافیزیکی 

 :اشاره می کنیم

 کاهش غم و اندوه از فرد 

 افزایش قدرت تصمیم گیری و کنترل خود 

  ژی های منفی و شیطانیدفع انر 

 مفید برای دفع چشم زخم 

 افزایش جسارت و اعتماد به نفس 

 تنظیم و تعادل چاکرای اول 

  

 Legend قیمت دستبند زینتی

آن  گلکسی ارتیو در Legend قیمت دستبند با توجه به ساختار فوق العاده و کیفیت بی نظیر 

، دستبندی ماندگار به Legend صرفه است. همچنین با خرید دستبند سب و مقرون بهبسیار منا

 .خود اضافه کنید  جعبه زیورآالت
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 Legend دستبند زینتی خرید

آن شامل یک عدد کیف  گلکسی ارتیو با خرید این دستبند زینتی از از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی برخوردار شوید. در هنگام خرید این  چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

 به عنوان یادگاری به عزیزانتان هدیه دهید. همچنین با سفارش توانید جمله ای دستبند جذاب می

آنها را تحویل بگیرید و از انتخاب خود لذت  .ببرید از این سایت در کمترین زمان ممکن 

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

 .ت خواهید شدغرق در حس رضای با خرید دستبند فوق
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