
 دستبند سان شاین

دیگر زیورآالت محبوبیت بسیاری در میان افراد پیدا کرده است. این  برخالف دستنبد های سنگی

می گیرد.  نظیر خود مورد پسند بسیاری از جوانان قرار با توجه به ساختار و طراحی بی دستبند ها

چرم طبیعی کار شده   دستبند سان شاین از جمله این دستبند ها است که با تراش های خاص و

آن گزینه مناسبی برای بسیاری از جوانان و دختران سخت پسند می باشد. قفل استیل در  در 

آن کمک می کن همچنین سنگ قیمتی خورشید )سان  .دپشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر 

دستبند را دو چندان کرده است. این سنگ ها از  استون اورگن( با دو تراش خاص، زیبایی این

آنها می پردازیم  خواص بسیاری برای بدن برخوردار  .است که در ادامه به بررسی 
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 :سنگ خورشید )سان استون اورگن(

آمریکایی چند صد سال  سنگ خورشید از سنگ های قدیمی و قیمتی است که توسط بومیان 

راحتی می  پیش کشف شده است. همچنین سنگ خورشید دارای درخشندگی زیادی است که به

آن را تشخیص دهید. سنگ سان استون اورگن معموال به رنگ های   توانید از میان سایر سنگ ها 

همچنین از مهمترین منابع با ارزش این سنگ  .قهوه ای، نارنجی، قرمز و صورتی دیده می شود

آمریکا، هند، کانادا ماداگاسکار و نروژ روسیه اشاره کرد می توان به منطقه ارگون ایاالت  .متحده 
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 :خواص متا فیزیکی سنگ خورشید

سنگ خورشید از خواص درمانی بسیاری برای بدن برخوردار است که در ادامه به بررسی خواص 

آن می پردازیمم  :تافیزیکی 

 تنظیم و تعادل چاکرای هفتم، جمجمه و تاج سر 

 احساس شادی و نشاط 

 دفع غم، اندوه و نگرانی 

 جذب انرژی مثبت و دفع انرژی های منفی 

 افزایش شانس و ثروت 

 محافظت از فرد در برابر بالیا 

 :قیمت دستبند زینتی سان شاین

با توجه به ساختار بی نقص و کیفیت فوق  گلکسی ارتیو قیمت دستبند زینتی سان شاین در

سفارش این دستبند می توانید متنی زیبا و ماندگار در  العاده ان بسیار مناسب است. در هنگم

 .همراه دستبند به عزیزانتان هدیه دهید  کادر مخصوص نوشته و به
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 خرید دستبند زینتی سان شاین

عالوه بر دستبندی ماندگار از طراحی بسته  گلکسی ارتیو با خرید دستبند زینتی سان شاین از

آن شامل یک عدد   آهنربایی نیز   کیفبندی ویژه  چرمی دست دوز و یک جعبه هارد باکس لبتاپی 

آنها را تحویل بگیرید .برخوردار شوید  .همچنین با سفارش از این سایت در کمترین زمان ممکن 

دارید؟ ما دستبند سان شاین را به شما پیشنهاد می  آیا به پوشیدن دستبدهای سنگی عالقه

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