Ph? ki?n : PUK038 Móng típ tr?ng n?a móng

PUK038 Móng típ tr?ng n?a móng

Móng típ tr?ng n?a móng Nhà s?n xu?t: cHINA Ch?ng lo?i: Xu?t x?: Vi?t Nam Chi?u dài: 10size Màu s?c: tr?ng ??c Tình tr?ng: Có s?n/??t tr??c
Ph? ki?n: không ??n v? tính: túi 10 chi?c/10size

Rating: Not Rated Yet
Giá:
Variant price modifier:
Base price with tax:
Price with discount: 10.000 ?
Salesprice with discount:
Sales price: 10.000 ?
Sales price without tax: 10.000 ?
Gi?m:
Tax amount:

Ask a question about this product
Xu?t x?: China

Thông tin s?n ph?m
1. Móng típ tr?ng n?a móng lo?i 1 là gì

- Móng típ tr?ng n?a móng lo?i 1 là lo?i móng gi? ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c n?i dài móng t?o phom gel, b?t.

Khi nhu c?u làm ??p ngày càng cao, khách hàng luôn mu?n mình s? h?u m?t b? móng dài thon g?n t? nhiên. Tuy nhiên do b?m sinh ho?c do va ch?m d?n ??n tr??ng h?p g?y móng, móng m?c không ??u thì vi?c n?i móng típ trong n?a móng là cách hi?u qu? nh?t ?? t?o nên m?t b? móng hoàn h?o.

2. Mô t? v? móng típ

- Móng típ trong n?a móng lo?i 1 g?m 10 s? t? 0 ??n 9 , m?i s? ???c x?p g?n và ??ng trong các túi nh? ???c ?ánh s?, m?i túi nh? g?m 50 móng típ.

- Móng típ trong n?a móng lo?i 1 g?m 2 ph?n: ph?n ??u và ph?n kh?c n?i. Ph?n ??u móng chi?m t? móng l?n, trên ??u ???c kh?c s? ?ánh d?u. Ph?n kh?c n?i nh? kho?ng 2mm ?? g?n và bám vào ph?n móng th?t.

- Màu s?c: trong su?t t? nhiên.
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- Ch?t li?u: Nh?a d?o, có tính ?àn h?i cao.

- Hình d?ng: Hình vòm cong.

- Kích th??c: Thay ??i theo s? t? 0-9. 0 là s? l?n nh?t và bé d?n ??u ??n 9.

3. Cách s? d?ng móng típ tr?ng n?a móng lo?i 1

??u tiên ta t?a g?n ph?n móng th?t, mài nh? móng ?? t?o ?? bám. Sau ?ó ta ch?n s? móng típ v?a v?i móng th?t, n?u th?a có th? mài d?a b?t hai c?nh móng. Ti?p theo là ch?i ??u keo g?n móng lên ph?n kh?c n?i ??u móng, ta nên ?? ph?n keo se se l?i tr??c khi ??t nh? móng típ lên ??u móng th?t, gi? nguyên m?t lúc ?? c? ??nh l?i móng. Dùng kìm b?m móng ?? t?o ?? dài và c?t t?a, mài d?a t?o phom móng thích h?p v?i nhu c?u c?a khách hàng. Cu?i cùng là s? k?t h?p c?a gel, b?t trang trí móng lên ph?n móng típ v?a n?i.

4. Chú ý khi n?i móng típ cho khách hàng

- Khi n?i móng típ trong n?a móng ?? tránh tr??ng h?p móng b? bong ??u do ch?i ít keo, ta ph?i ch?i ??u l??ng keo v?a ?? lên ph?n kh?c n?i. Ta nên ?? se se keo tr??c khi g?n lên móng th?t tránh tr??ng h?p keo b?c h?i d?n ??n tr?ng ph?n keo n?i.

- Cách tháo móng: ??u tiên ta ph?i mài b?t l?p gel/b?t trang trí bên trên, sau ?ó ? móng v?i h?n h?p tháo móng ho?c v?i s?n ph?m ? chuyên dùng trong m?t th?i gian nh?t ??nh. Cu?i cùng là dùng d?ng c? ??y da ?? lo?i b? h?t ph?n gel/b?t còn l?i và ph?n móng típ tr?ng bên d??i.

- Móng típ trong n?a móng lo?i g?m các s? t? 0-9, ta nên chia ??u các s? vào trong h?p ??ng móng ?ã ???c ?ánh s? ?? tránh nh?m l?n gi?a các s?.

- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Móng típ trong n?a móng lo?i 1, cách s? d?ng Móng típ trong n?a móng lo?i 1: 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!

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