Th??ng hi?u : Phao m?n CND Outblack PUK068

Phao m?n CND Outblack PUK068

D?a móng CND Hot Shot Nhà s?n xu?t: CND Ch?ng lo?i: Chính hãng Xu?t x?: M? Chi?u dài: 20cm Màu s?c: tr?ng ??c Tình tr?ng: Có s?n/??t
tr??c Ph? ki?n: không ??n v? tính: chi?c

Rating: Not Rated Yet
Giá:
Variant price modifier:
Base price with tax:
Price with discount: 51.000 ?
Salesprice with discount:
Sales price: 51.000 ?
Sales price without tax: 51.000 ?
Gi?m:
Tax amount:

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

Thông tin s?n ph?m
Phao m?n CND Outblack: Là dòng s?n ph?m d?a móng chính hãng do CND Vi?t Nam phân ph?i ??c quy?n, d?a móng CND Blizzard hi?n có bán t?i CND Vi?t Nam ho?c h? th?ng Ph??ng Lê Shop

B?n ???c h??ng d?n s? d?ng k? thu?t và tr?i qua m?t quá trình ?ào t?o cùng các s?n ph?m khác c?a CND b?i ??i ng? giáo viên giàu kinh nghi?m
trong nghiên c?u và ?ng d?ng các dòng s?n ph?m làm móng t?i Nail Ph??ng Lê
Phao m?n CND Outblack chính hãng là d?ng c? dùng ?? mài móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c mài m?n b? m?t móng sau quá trình d?a
t?o phom móng. Phao m?n outblack chính hãng CND giúp b?n có b? móng ?? m?n, ?? nhám ?? t?ng ?? bám c?a s?n lên móng nh?ng không
làm ?nh h??ng t?i b? m?t móng.
Hình dáng dài v?a ph?i b? m?t d?a nhám v?a ph?i cùng v?i l?p ??m ch?c ch?n giúp cho ng??i làm d?ch v? d? dàng d?a và t?o khuôn móng. S?n ph?m chính hãng CND ??m b?o ?? an toàn cho khách khi làm móng.
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Mua s?n ph?m phao m?n CND OutBlack t?i h? th?ng website c?a Ph??ng Lê Shop ho?c t?i tr?c ti?p ?? ???c ?ào t?o và h??ng d?n k? thu?t s? d?ng cho l?n ??u tiên mua s?n ph?m

?? hi?u thêm v? công ngh? ?ng d?ng phao m?n outblack và các s?n ph?m CND giúp làm móng nhanh và an toàn b?n có th? ??c bài Công ngh?
th?m th?u t? nhiên ??c bi?t trong s?n bóng top chính hãng c?a CND
Chú ý:
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m

PUK068 Phao m?n CND outblack , cách s? d?ng phao m?n CND, d?a móng chính hãng CND, 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 h? th?ng 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!
- Tham kh?o thêm m?c H?i ?áp nhanh ?? tìm hi?u thêm v? S?n, Gel: S?n bóng top là gì, Top Coat là gì, s?n ph? là gì

- M?i th?c m?c chi ti?t vui lòng liên h? qua các thông tin ? cu?i website!
Gi?y t?:
- S?n ph?m ???c ki?m ??nh v? an toàn s? d?ng c?a B? Y T?

- S?n ph?m ???c chính th?c phân ph?i trên th? tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam

- S?n ph?m có tem nhãn ch?ng hàng gi?, hàng nhái c?a B? Công An

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