
 دستبند دیگنیتی

یکی از محبوب ترین انواع زیورآالت در میان افراد می باشد. این  دستبندهای سنگی و زینتی

 ده خود از قیمت مناسبی برخوردار است. دستبندنسبت طراحی و ساختار فوق العا دستبندها به

مناسبی برای  دیگنیتی یکی از این نوع دستبندهاست که با طراحی خاص و دلچسب خود، گزینه

آمیتیست برزیل و مروارید   جوانان و دختران می باشد. این دستبند زیبا متشکل از سنگ های

آن را دو چندان کرده است سنگ های معدنی و اصل دارای خواص  این .خاکستری است که زیبایی 

این دستبند یک گوی استیل با نگین کاری سنگی نیز   بسیاری برای بدن می باشد. همچنین در

آن بخشیده است تعبیه شده است که جلوه ای  .زیبا به 
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 سنگ های کار شده در دستبند دیگنیتی

آمیتیست برزیل  :سنگ 

این سنگ  .یکی از زیباترین سنگ های معدنی است که در صنعت جواهرسازی به کار می رود

قرمز، بنفش کم رنگ   نفش مایل بهمعروف به سنگ انرژی مثبت و محافظ است که در رنگ های ب

آمیتیست برزیل اصل را می توان در کشورهای برزیل و  تا مات نیز دیده می شود. همچنین سنگ 

 .اوروگوئه نیز یافت

آمیتیست برزیل  :خواص متا فیزیکی 

 تنظیم و ایجاد تعادل چاکرای قلب و تاج 

 کاهش هیجانات و تعادل روحی فرد 

 آرامش و رفع بی خوابی  ایجاد 
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 :سنگ مروارید خاکستری

طرفداران خاص خود را  سنگ مروارید از جمله سنگ های زینتی و زیبا است که از گذشته تاکنون

بی، هلی می باشد اما به شکل های گل  دارد. به طور معمول سنگ مروراید به شکل دایره ای و گرد

معموال به رنگ های سفید، شرابی، خاکی، خاکستری  و دکمه ای نیز برش می خورد. این سنگ

آبی و زرد نیز دیده می شود. سنگ مروارید خاکستری معموال در خلیج فارس،  مایل به سیاه، 

آمریکای مرکزی، سیلن، خلیج  سواحل مکزیک، خلیج مانار) بین هندوستان و سریلنکا(، فیلیپین، 

 .تاهیتی و دریاهای جنوبی یافت می شود

 :خواص متا فیزیکی مروارید خاکستری

 احساس شادی و کاهش غم و اندوه 

 کاهش و کنترل تنش های عصبی 

 محافظت از فرد در برابر بد شانسی 
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 خرید دستبند زینتی دیگنیتی

بر دستبندی زیبا و ماندگار، از قیمت مناسب  علوه گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی دیگنیتی از

آن شامل یک  آن نیز برخوردار شوید. با خرید دستبند زینتی دیگنیتی از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی بهره مند شوید. با سفارش از  چرمی دستعدد کیف   دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید این  .سایت در کمترین زمان ممکن 

دارید؟ ما دستبند دیگنیتی را به شما پیشنهاد می کنیم.  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی علقه

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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