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Bạn có biết rằng trầm hương chính là tinh hoa của đất trời, là sự giao hòa tuyệt hảo của tạo
hóa? Khi gỗ Dó Bầu bị hư hại do phong hóa hay nhiễm dầu sẽ sinh ra những thớ gỗ có mùi
thơm tự nhiên giúp thư giãn.
Tham khảo ngay các mẫu vòng trầm hương có tại An Thiên Hương được nhiều khách
hàng quan tâm và ủng hộ nhất!!!

Vòng Trầm – Trang Sức Trầm đeo có tác dụng gì?
Theo quan niệm của người xưa, vòng tay trầm hương phong thủy có thể giúp người đeo
xua đuổi tà khí, xua đuổi tà khí. Đồng thời mang lại nhiều may mắn, bình an và tránh những
điều xui xẻo cho gia chủ. Nó thu hút sự thịnh vượng và giàu có cho những ai kinh doanh,
buôn bán.
Khi xoa lên cơ thể, vòng tỏa ra hương thơm tự nhiên và phảng phất, tăng thêm hương thơm
dễ chịu và thoải mái. Hỗ trợ lưu thông khí huyết giúp đầu óc tỉnh táo hơn, sâu sắc và lạc
quan yêu đời hơn.
Ngoài công dụng chăm sóc sức khỏe và giá trị tâm linh, vai trò của vòng Trầm còn có chức
năng tạo hương và khẳng định khiếu thẩm mỹ của người đeo.

https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong/


Vòng Gỗ Trầm Hương - An Thiên Hương có những loại
nào?
Vòng trầm hương theo phong cách
Vòng Gỗ An Thiên Hương đa dạng về mẫu mã. Trầm hương - An Thiên Hương được chia
thành các kiểu dáng cơ bản sau:
Hạt tròn: Thông dụng và phổ biến nhất. Thích hợp cho bất cứ ai tìm kiếm một phong cách
đơn giản hoặc mềm mại cổ điển.
108 hạt lô hội cũng được sử dụng rộng rãi cho dây và là loại hạt tròn phổ biến nhất.



Móc hạt tre: Hình dáng của móc tre vuông vức sắc cạnh nhưng trang nhã mà không quá
buồn tẻ. Những người đeo vòng tay tre có xu hướng quyết đoán và quyết đoán. Thường
xuyên mix thêm các hạt vòng để tạo thêm điểm nhấn cho chiếc vòng.
Vòng mộc mạc, tự nhiên: Kiểu dáng tròn thuần túy tự nhiên không chỉ tiết kiệm nguyên liệu
thô mà còn thể hiện cá tính riêng của người đeo mà không làm mất đi phong thái mềm mại,
tự nhiên.
Round Grain: Tiện tinh và tiện thô tự nhiên. Nó còn được gọi là vòng saber vì nó chủ yếu sử
dụng phôi được sử dụng để tạo hạt mỏng và rất rẻ so với các dạng khác.
Park Hyung-hwan, Buk Hyeong-hwan: Đúng như tên gọi, đặc điểm của chiếc nhẫn là hình
bầu dục của một chiếc trống.
Vòng tay và Charm: Vòng tay có thể kết hợp với charm theo yêu cầu để nâng cao gu thẩm
mỹ và cá tính của người đeo.

Phân loại Vòng Gỗ Trầm Hương theo nguyên liệu
Vòng tay trầm hương cũng có thể được phân loại theo nguồn phôi Trầm như sau:



● Vòng Nha Đam Thiên Nhiên Việt Nam, Lào
● vòng trầm hương indonesia
● vòng trầm hương malaysia
● Vòng trầm hương ngâm dầu ăn

Phù hợp với vòng cây...
Có rất nhiều vòng đeo tay trên thị trường và nhiều thương hiệu. Theo đó, giá của vòng tay
trầm hương cũng từ rẻ đến đắt. Do đó, bạn nên chọn nơi có uy tín khi mua hàng và xem kỹ
đặc điểm riêng của vòng tay trầm hương. Biết được vòng trầm hương dùng để làm gì sẽ
giúp bạn tránh được tình trạng mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đồng
thời nâng tầm giá trị của món trang sức này.

Các lưu ý khi mua Vòng Trầm Hương?
Hiện nay vòng trầm hương được sử dụng ngày càng nhiều và ngày càng có nhiều thiết bị
sản xuất. Vì vậy, khi mua các sản phẩm trầm hương, bạn phải nắm rõ và làm quen với cách
chọn trầm hương cũng như cách phân biệt giữa hàng thật và hàng giả. Chúng tôi cũng
khuyên bạn nên chọn cơ sở sản xuất có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và đội ngũ nhân
viên có chuyên môn sâu để có thể tư vấn cho bạn sản phẩm phù hợp về giá cả và mẫu mã.

Trầm hương - An Thiên Hương với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đội ngũ kỹ sư tận
tâm, có trình độ, đội ngũ công nhân viên được đào tạo bài bản nên bạn có thể tin tưởng và
yên tâm chọn mua những sản phẩm ưng ý nhất. phù hợp với nhu cầu của bạn.

Sản Phẩm Kinh Doanh Có Tại An Thiên Hương:
● NHANG TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/nhang-tram-huong/
● NỤ TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/nu-tram-huong/
● NHANG CÓ TĂM: https://anthienhuong.vn/nhang-co-tam/
● NHANG TRẦM HƯƠNG KHÔNG TĂM:

https://anthienhuong.vn/nhang-tram-huong-khong-tam/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong/
● VÒNG CỔ TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/vong-co-tram-huong/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG 108 HẠT: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong-108-hat/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG NAM: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong-cho-nam/
● VÒNG TRẦM HƯƠNG NỮ: https://anthienhuong.vn/vong-tram-huong-nu/
● DỤNG CỤ ĐỐT TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/dung-cu-dot-tram-huong/
● LƯ XÔNG TRẦM: https://anthienhuong.vn/lu-xong-tram/
● THÁC KHÓI TRẦM HƯƠNG:https://anthienhuong.vn/thac-khoi-tram-huong/
● TRẦM HƯƠNG PHONG THỦY: https://anthienhuong.vn/tram-huong-phong-thuy/
● TƯỢNG TRẦM HƯƠNG: https://anthienhuong.vn/tuong-tram-huong/
● TRẦM HƯƠNG CẢNH TỰ NHIÊN: https://anthienhuong.vn/tram-huong-canh/
● TRẦM HƯƠNG TREO Ô TÔ: https://anthienhuong.vn/day-tram-huong-treo-o-to/
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THÔNG TIN LIÊN HỆ AN THIÊN HƯƠNG - TRẦM HƯƠNG
CAO CẤP
MST: 5901192320
Điện thoại: 0877246888
Zalo: 0877246888
Website: https://anthienhuong.vn/
Email: anthienhuong@gmail.com
Địa chỉ: 110 Hai Bà Trưng, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Địa chỉ google map: https://goo.gl/maps/uuu16pqbbqiib98o6
Giới thiệu An Thiên Hương:https://anthienhuong.vn/gioi-thieu/
Cung cấp kiếm thức trầm hương: https://anthienhuong.vn/tin-tuc/kien-thuc-tram-huong/
Cung cấp kiến thức phong thủy: https://anthienhuong.vn/tin-tuc/kien-thuc-phong-thuy/
Các mạng xã hội của An Thiên Hương:

● Facebook: https://www.facebook.com/anthienhuong.gl
● Pinterest: https://www.pinterest.com/anthienhuong/
● Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC1o7m89n673Hhg5Fl0Ut7Iw/about
● Behance: https://www.behance.net/anthienhuong
● Tumblr: https://anthienhuong.tumblr.com/
● Linktr.ee:https://linktr.ee/anthienhuong
● Twitter: https://twitter.com/anthienhuong
● Ello.co: https://ello.co/anthienhuong
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