
آتالنتیک  دستبند 

زیبایی  یکی از زیورآالت جذاب در میان افراد می باشد. این دستبند ها عالوه بر دستبندهای سنگی

آتالنتیک با طراحی دلچسباز کیفیت باالیی نیز برخوردارند. دس خود مورد پسند بسیاری از   تبند 

سایزهای مختلفی وجود دارد که برای همه سنین  جوانان و دختران زیبا می باشد. این دستبند در

آن کمک می   قابل استفاده است. همچنین قفل استیل در پشت دستبند به تنظیم هر چه بهتر 

تراش خاص است که  ۲د افغانستان و سودالیت در از سنگ های الجور   کند. این دستبند متشکل

 دستبند را دوچندان کرده است. همچنین سنگ های معدنی در این دستبند از خواص زیبایی این

آنها می پردازیم  .بسیاری برخوردار است که در ادامه به معرفی 

 
 

https://galaxyartio.com/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://galaxyartio.com/?attachment_id=7283#main


 

آتالنتیک  سنگ های کار شده در دستبند 

 :سنگ الجورد افغانستان

آبی مشهور است و از گذشته تاکنون در ساخت  از جمله سنگ های معدنی و زیبا که به رنگ 

آبی   -بزآبی است اما در رنگ های س  بسیاری از جواهرات به کار می رود. سنگ الجورد اغلب به رنگ

می شود. این سنگ در کشورهای افغانستان،  آبی متوسط و تیره نیز دیده  -کمرنگ تا سبز

آفریقا  .یافت می شود ارمنستان، پاکستان و بخشی از 
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 :خواص متا فیزیکی الجورد افغانستان

 افزایش قدرت و شجاعت 

 احساس امنیت با به همراه داشتن سنگ 

 آرامش بخش  احساس 

 رفع استرس و دلهره 

 :سنگ سودالیت

آبی مایل به آبی،  بنفش، زرد، صورتی،  سودالیت یکی از سنگ های معدنی و قیمتی است که به رنگ 

وجود دارد. این سنگ در  خاکستری و سبز دیده می شود. این سنگ در تراش های مختلف

آمریکا، نامیبیای   کشورهای لیچفیلد بریتانیا، مین و مگنت کوو و آرکانزاس در ایاالت متحده 
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بانکروفت، انتاریو، شبه جزیره کوال روسیه و قسمتی از گرینلند یافت می  تیش کلمبیا،شمالی، بری

 .شود

 :خواص متا فیزیکی سنگ سودالیت

 افزایش انرژی مثبت و دفع انرژی های منفی 

 از بین بردن ترس و دلهره 

 بهبود و تقویت عملکرد مغز 

 ایجاد تعادل و تنظیم چاکرای هفتم 

 

آتالنتیک  خرید دستبند زینتی 

آتالنتیک از آن  گلکسی ارتیو برای خرید دستبند زینتی  عالوه بر دستبندی ماندگار از کیفیت باالی 

آن شامل یک عدد کیف   د شد. بانیز بهره مند خواهی خرید این دستبند از طراحی بسته بندی ویژه 

آهنربایی لبتاپی نیز برخوردار خواهید شد. با سفارش از چرمی دست دوز و  یک جعبه هارد باکس 

آنها را تحویل بگیرید  .این سایت در کمترین زمان ممکن 

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

 .غرق در حس رضایت خواهید شد با خرید دستبند فوق
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