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PL : Gi?y lau gel PUK045

Chúng ta th??ng th?c m?c mua ?? nail ? ?âu, mua ?? làm móng, mua do nail chu?n ch?t l??ng th?c s? luôn là l?n t?n c?a không ít ng??i. Các
s?n ph?m trên th? tr??ng r?t lo?n, và ?? nail giá r? Hà N?i là ??a ch? s?n lùng c?a r?t nhi?u th? nail. ?? làm móng hi?n nay ?a s? hàng nh?p t?
n??c b?n Trung Qu?c, tuy nhiên, chúng ta v?n ?u tiên s? d?ng hàng ch?t l??ng M? nh?p kh?u và ?óng gói t?i Vi?t Nam. M?t trong nh?ng s?n
ph?m ?? nail ch?t l??ng ?ó là s?n ph?m gi?y lau gel Loan Nhi. Gi?y lau gel s?n ph?m không th? thi?u khi làm nail và ?ây là lo?i s?n ph?m gi?y
lau gel thay th? bông, các lo?i gi?y Trung Qu?c khác và không bám b?i, k s? lông ??m b?o quá trình làm móng c?a b?n ?c an toàn
1. Gi?y lau gel là gì?
Gi?y lau gel là m?t d?ng c? trong b? ch?m sóc móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c lau chùi, v? sinh b? m?t móng gel trong quá trình làm
móng.Trong tr??ng h?p ta s?y gel ho?c s?y bóng gel, n?u b? m?t bóng v?n còn ?? bám dính, khi ?ó ta s? s? d?ng gi?y lau gel k?t h?p v?i n??c
lau gel ?? lau chùi l?i m?t móng.
2. Mô t? v? gi?y lau gel
S?n ph?m ???c ???c ?óng thành t?ng t?p theo kh? ch? nh?t ,nh?p kh?u nguyên li?u 100% t? M? b?i 1 công ty Mi?n Nam v?i ch?t l??ng gi?y
m?m, m?n dai, không r?ng bông và không bám b?i trong quá trình s? d?ng.
- Kh?i l??ng: 250g
- Ch?t li?u: V?i cao c?p
- Màu s?c: Tr?ng
3. Cách s? d?ng s? d?ng gi?y lau gel
?? thu?n ti?n trong quá trình s? d?ng, ta nên dùng kéo c?t gi?y thành t?ng mi?ng nh? thích h?p
Sau quá trình ch?i gel t?o phom móng, khi ?ã s?y l?p gel ho?c lo?i bóng gel không khô trong th?i gian thích h?p, b? m?t móng v?n còn ?? bám
dính, khi ?ó ta s? dùng mi?ng gi?y lau gel nh? th?m v?a ?? n??c lau gel r?i lau chùi s?ch s? b? m?t móng c?ng nh? khóe móng cho ??n khi b?
m?t móng khô và không còn bám dính.
4. L?u ý khi s? d?ng gi?y lau gel
- B?o qu?n s?n ph?m n?i khô ráo, thoáng mát
- ?? ??m b?o ch?t l??ng c?a móng gel, m?i l?n lau gel ta nên lo?i b? mi?ng gi?y lau gel ?ã dùng và thay th? b?i mi?ng gi?y m?i.
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Gi?y lau gel, cách s? d?ng Gi?y lau gel: 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

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