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Ph? ki?n : Bút chì th?ch, bút chì th?ch ch?m ?á BUT001

Bút chì th?ch là s?n ph?m ph? li?n trong quá trình làm móng. Có 1 chi?c bút chì th?ch gi?ng nh? chi?c nam châm c?a b?n hút nh?ng viên ?á ??
??a lên móng c? ??nh r?t d? dàng. 1 chi?c bút chì th?ch ch?m ?á s? giúp b?n ti?t ki?m th?i gian r?t nhi?u trong quá trình l?y và c? ??nh nh?ng
viên ?á bé li ti hay nh?ng viên ?á to mà hay b? r?i ra trong quá trình s?n. H

i?n nay, vi?c l?a ch?n ??n v? bán ?? nail, bán ?? làm nail chuyên nghi?p, bán ?? nail hàng chu?n, bán ?? làm móng ch?t l??ng không ph?i là d? b?i vì s? du nh?p c?a hàng hóa Trung Qu?c kém ch?t l??ng ?ang làm lo?n th? tr??ng. ?? l?a ch?n ??n v? mua ?? làm nail, mua ?? làm móng, mua ?? làm móng tay chuyên nghi?p thì ngoài vi?c phong phú s?n ph?m, còn chú ý t?i ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? d?ch v? sau bán hàng ?? có th? l?a ch?n lâu dài. Chúng tôi

hi v?ng b?n s? có nh?ng l?a ch?n ?úng ??n khi mua ?? làm móng tay hàng ??m b?o ch?t l??ng. Hôm nay, chúng ta hãy tìm hi?u k? h?n v? chi?c bút chì th?ch, bút chì th?ch ch?m ?á nhé!

1. Bút chì th?ch ch?m ?á là gì?
Bút chì th?ch ch?m ?á là m?t d?ng c? trong b? trang trí móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c ch?m và l?y ?á trang trí trên móng cho nh?ng
ng??i m?i h?c c?ng nh? chuyên nghi?p trong các ti?m nail.
2. Mô t? bút ch?m ?á
Bút chì th?ch ch?m ?á ???c thi?t k? nh? g?n nh? m?t cây bút chì thông th??ng, v?i chi?u dài và ???ng kính thân bút v?a ph?i thu?n ti?n cho quá
trình s? d?ng c?ng nh? di chuy?n, c?t gi?. C?u t?o g?m 2 ph?n chính là v? ngoài thân bút và lõi thân bút. V? ngoài thân bút ???c làm b?ng gi?y
cu?n thành nhi?u l?p t?o nên l?p v? dày kho?ng 1mm. Ph?n lõi tròn bên trong dài kho?ng 21 cm làm b?ng th?ch d?ng sáp n?n có ch?t bám dính
v?i b? m?t ?á.
3. Cách s? d?ng bút chì th?ch
Sau khi hoàn thành xong quá trình t?o phom móng v?i gel, b?t, s?n gel, s?n th??ng,...ta ti?p t?c v?i công ?o?n g?n ?ính ?á trang trí trên m?t
móng. Ta s? d?ng Bút chì th?ch ch?m ?á v?i lo?i ?á viên kích th??c nh?, v?a. ??i v?i các lo?i ?á hình, ?á viên kích th??c l?n, ta s? s? d?ng ??n
nhíp g?p ?á. ??u tiên, ta cho m?t l??ng keo g?n ?á v?a ph?i lên trên b? m?t móng, sau ?ó dùng bút chì th?ch ch?m nh? ??u bút lên m?t ?á r?i
nhanh tay ??t ?á lên b? m?t móng. Trong tr??ng h?p ??u bút b? tù ho?c g?y ta dùng dao ho?c d?ng c? g?t bút chì ?? g?t ??u bút t?o ?? ti?p xúc
nhi?u h?n v?i b? m?t ?á.
4. Chú ý khi s? d?ng bút ch?m ?á
- B?o qu?n s?n ph?m n?i khô ráo, thoáng mát..
- Trong quá trình ch?m bút l?y ?á, không nên ?n bút quá m?nh d?n ??n tr??ng h?p g?y ??u bút.
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Bút chì th?ch ch?m ?á, cách s? d?ng Bút chì th?ch ch?m ?á: Các b?n vui lòng liên h? theo các thông tin cu?i website
?? ???c h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c.
- M?i s?n ph?m mua t?i Ph??ng Lê shop, b?n s? ???c h??ng d?n s? d?ng chi ti?t, ??m b?o hi?u qu?, t?i ?u nh?t v? chi phí!
T?i Ph??ng Lê Shop, bán ?? làm nail, bán ?? làm móng, ?? nail cho các b?n h?c viên và th? nail trên toàn qu?c, là ??a ch? tin c?y ?? t?t c? các
th? nail có th? mua ?? nail ??m b?o ch?t l??ng và h? tr? trong quá trình s? d?ng s?n ph?m. Ban do nail, ban do lam mong, do nail. B?n có th? t?
tin mua ?? t?i Ph??ng Lê Shop ?? có chi?c bút chì th?ch ch?m ?á, bút chì th?ch
??m b?o an toàn và ch?t l??ng!

Bình lu?n
Ch?a có bình lu?n nào cho s?n ph?m này.
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