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G?ng tay ngón, g?ng tay ngón cao su PUK0069

G?ng tay ngón, ngón tay cao su Xu?t x?: Vi?t Nam Màu s?c: tr?ng s?a Tình tr?ng: Có s?n/??t tr??c ??n v? tính: Túi 200 chi?c

Rating: Not Rated Yet
Giá:
Variant price modifier:
Base price with tax:
Price with discount: 40.000 ?
Salesprice with discount:
Sales price: 40.000 ?
Sales price without tax: 40.000 ?
Gi?m:
Tax amount:
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Làm nail là không th? tránh cho da b? ti?p xúc v?i hóa ch?t nh? gel, b?t. ?? b?o v? các ngón tay c?a mình các th? nail th??ng dùng ??n nh?ng
chi?c bao tay. Nh?ng chi?c bao tay là c?u tr? cho th? nail trong vi?c b?o v? các ??u ngón tay kh?i b? n?t n?, d? ?ng. Tuy nhiên, bao tay th??ng
làm cho chúng ta có c?m giác b? bí, khó làm hay là k th?t tay. Ngoài ra, nh?ng chi?c bao tay th??ng b?c c? bàn tay, nh?ng ngón k m?y khi ti?p
xúc v?i hóa ch?t v?n b? bao b?c b?i 1 l?p nilon ho?c cao su. C?u tr? h?u hi?u nh?t cho các th? nail chính là nh?ng chi?c g?ng tay ngón, ch? b?c
nh?ng ngón nào hay ti?p xúc v?i hóa ch?t. ??ng th?i, ch?t li?u b?ng cao su bo ??u nên khi làm c?m giác r?t th?t tay, k b? tu?t, m?m m?i và an
toàn cho da tay. 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 Qu?c T? 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 g?ng tay, g?ng tay ngón cao su nhé!

1. G?ng tay ngón làm d?ch v? là gì
G?ng tay ngón hay còn g?i là ngón tay cao su là m?t d?ng c? trong b? ch?m sóc móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c b?o v? các ??u ngón tay tránh kh?i tr??ng h?p d? ?ng, bong tróc da tay khi ti?p xúc v?i các lo?i hóa ch?t nh? l?u hu?nh, n??c lau gel, axeton,... dùng cho nh?ng ng??i m?i b?t ??u h?c c?ng nh? chuyên nghi?p t?i các ti?m nail.
2. Mô t? ngón tay cao su
S?n ph?m ???c thi?t k? v?i hình d?ng c?a m?t ngón tay, ???c s?n xu?t v?i ch?t li?u cao su d?o, m?m m?ng, có ?? co dãn cao t?o c?m giác tho?i mãi khi s? d?ng, tính b?o v? t?t giúp tránh kh?i vi?c xâm nh?p c?a các hóa ch?t ngoài môi tr??ng ?nh h??ng ??n l?p bi?u da tay. S?n ph?m ???c ?óng gói trong bao bì nilon v?i s? l??ng 200 cái/b?ch.
3. Cách s? d?ng g?ng tay cao su nh? th? nào?
Tr??c khi b?t ??u b??c vào quá trình làm móng, ta v? sinh s?ch s? tay v?i n??c, lau th?t khô tay v?i kh?n bông, sau ?ó là ?eo Ngón tay cao su vào các ??u ngón tay tr?c ti?p ti?p xúc v?i hóa ch?t. Ti?p ??n là ti?n hành các công ?o?n v? nh?t da s?a móng, ??p gel, ??p b?t,...
4. Chú ý khi s? d?ng g?ng tay ngón
- B?o qu?n s?n ph?m trong môi tr??ng khô ráo, thoáng mát, tránh n?ng nóng.
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Ngón tay cao su làm d?ch v?, cách s? d?ng Ngón tay cao su làm d?ch v?: 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 nh?ng chi?c g?ng tay ngón, ngón tay cao su, g?ng tay cao su ??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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