O.P.I : L? ??ng hóa ch?t OPI HOP004

L? ??ng hóa ch?t OPI HOP004

L? ??ng hóa ch?t OPI Mã s?n ph?m: HOP004 Xu?t x?: Vi?t Nam Dung tích:200ml Màu s?c: tr?ng ghi Tình tr?ng: Có s?n/??t tr??c Ph? ki?n: ??n
v? tính: chi?c

Rating: Not Rated Yet
Giá:
Variant price modifier:
Base price with tax:
Price with discount: 20.000 ?
Salesprice with discount:
Sales price: 20.000 ?
Sales price without tax: 20.000 ?
Gi?m:
Tax amount:

Ask a question about this product
Xu?t x?: O.P.I

Thông tin s?n ph?m
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. Hôm
nay chúng ta s? tìm hi?u qua lo?i s?n ph?m l? ??ng hóa ch?t OPI nhé
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1. L? ??ng hóa ch?t OPI là gì ?

L? ??ng hóa ch?t OPI là m?t d?ng c? trong b? ch?m sóc móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c ch?a, ??ng dung d?ch hóa ch?t nh? axeton,
n??c lau gel,...trong ngh? nail.
2. Mô t? l? ??ng hóa ch?t ti?n d?ng OPI
- C?u t?o: L? ??ng hóa ch?t OPI ???c thi?t k? nh? g?n thu?n ti?n cho vi?c s? d?ng c?ng nh? c?t gi? trong t? ??. G?m 2 b? ph?n chính là n?p xoáy
có th? tháo r?i và ph?n thân l? ch?a dung d?ch hóa ch?t. Ph?n n?p xoáy làm b?ng nh?a c?ng v?i 2 ph?n là n?p ??y và ?ng d?n dung d?ch hóa
ch?t. Ph?n n?p ??y có n?p b?o v? bên trên giúp ng?n c?n quá trình b?c h?i c?a hóa ch?t, ??c bi?t là có ph?n khóa xoay giúp tránh tình tr?ng hóa
ch?t b? ?? ra ngoài khi không s? d?ng.Khi mu?n khóa ta ch? c?n ??y n?p và xoay ph?n n?p ??y theo h??ng cùng chi?u kim ??ng h? và m? ra
b?ng cách xoay ng??c chi?u kim ??ng h?. Ph?n thân n?p ??y là m?t m?t d?ng lòng ch?o là n?i l?y hóa ch?t ???c k?t n?i v?i ?ng d?n hóa ch?t lò
xo ???c c?m sâu trong l?.
- Màu s?c: Tr?ng ??c
- Ch?t li?u: Nh?a
- Dung tích: 200ml
- Kh?i l??ng: Nh?
- Kích th??c: 18cm
3. Cách s? d?ng l? ??ng hóa ch?t có n?p xoáy OPI
Ta dùng ph?u ?? rót m?t l??ng v?a ph?i dung d?ch hóa ch?t vào trong thân l? ch?a, v?n ch?t n?p l?i và khóa n?p. Trong quá trình s? d?ng, ta m?
khóa n?p và dùng mi?ng bông nh? ho?c gi?y lau gel th?m dung d?ch hóa ch?t b?ng cách ??t mi?ng bông ho?c gi?y lau gel lên trên mi?ng n?p,
dùng l?c tay ?n nh? nhàng, liên t?c khi ?ó ph?n hóa ch?t s? theo ???ng ?ng d?n lên m?t thân n?p cho ??n khi ta l?y ???c l??ng dung d?ch ??
dùng thì d?ng l?i. Khi không s? d?ng ta ??y n?p b?o v? l?i ?? tránh tình tr?ng hóa ch?t bay h?i làm gi?m ch?t l??ng.
4. Chú ý khi s? d?ng l? ??ng hóa ch?t OIP
- Xoay khóa n?p ?? ??m b?o hóa ch?t không b? ?? trong quá trình di chuy?n ho?c c?t gi?.
- Ch? nên giót m?t l??ng hóa ch?t v?a ph?i vào l? ?? ??m b?o ch?t l??ng c?a hóa ch?t
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m L? ??ng hóa ch?t OPI, cách s? d?ng L? ??ng hóa ch?t OPI: 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. Hãy cùng
Ph??ng Lê Shop tìm hi?u k? các công d?ng c?a các s?n ph?m ?? nail mà chúng ta ?ang s? d?ng nhé

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