
HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI
Giảm giá 15% cho đơn đặt hàng tiếp theo của bạn. Nhận
thông báo về các chương trình khuyến mại đặc biệt khác

Nhập email của bạn

Đăng ký

SẢN PHẨM CHO MÙA ĐÔNG
8,569,999₫ 9,999,999₫

Với phong cách sang trọng và cá tính, áo khoác từ thương hiệu Mango sẽ là gợi ý tuyệt vời

cho các nàng trong những ngày lạnh. - Chất liệu polyester pha - Cổ cao, may khóa kéo - Tay

dài - May khóa kéo thân trước - Thiết kế 2 túi bên hông có dây rút ...

XEM THÊM  MUA NGAY

HÀNG NHẬP KHẨU
LÀM TỪ DA VÀ COTTON

Với phong cách sang trọng và cá tính, áo khoác từ thương hiệu Mango sẽ là gợi ý tuyệt vời

cho các nàng trong những ngày lạnh.

THÔNG TIN
BỔ SUNG

- Chất liệu polyester pha

- Cổ cao, may khóa kéo

- Tay dài

- May khóa kéo thân trước

- Thiết kế 2 túi bên hông có dây rút

- 1 túi trước ngực

- Không lót trong

Cân nặng: 1.5 kg

Kích cỡ: 96 x 69 x 96 (cm)

Chất liệu: Bông, Cotton, Da

Thông tin khác: Machine wash according to instructions on care label

Size: M, L, XL, XXL

Màu: Nâu, Xanh, Tím, Đỏ

Xem cách chúng tôi sản xuất

PHÙ HỢP CHO
MỌI LỨA TUỔI

Bạn có thể diện bộ đồ diễm lệ này cho những nơi như nhà hàng, đi mua sắm, nơi công
sở, đi du lịch dã ngoại, hoặc thậm chỉ cả đi hoạt động thể thao nữa

Vừa có thể mua sắm vừa tạo ấn tượng
được với người khác giới.

MUA SẮM

Thoải mái cho những vận động thể thao
trong nhà cũng như ngoài trời.

THỂ THAO & VẬN ĐỘNG

Thoáng mát về mùa hè, ấm áp cho mùa
đông không ngại bí bách.

CHO CÔNG VIỆC

Bạn sẽ có được một bộ trang phục đi
dự tiệc đẹp mắt.

BỮA TIỆC VÀ SỰ KIỆN

Ở nhà ư hoàn toàn không có vấn đề gì
cả.

ẤM ÁP Ở NHÀ

Di dã ngoại thì còn tuyệt vời hơn khi bộ
trang phục mang đầy đủ khả năng co
dãn.

DU LỊCH VÀ DÃ NGOẠI

ẢNH CỦA
BỘ SƯU TẬP

- Chất liệu polyester pha - Cổ cao, may khóa kéo - Tay dài -

May khóa kéo thân trước - Thiết kế 2 túi bên hông có dây rút

...

 

Ý KIẾN - ĐÁNH GIÁ

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI

TRẦN QUỲNH

Nhân viên kỹ thuật

Tôi hoàn toàn hài lòng với các sản phẩm mua tại

Babylon, chất lượng rất tuyệt vời. Hơn nữa việc giao

hàng và đặt hàng rất thuận tiện, nhanh chóng!

VIỆT ĐỨC

Nhân viên hỗ trợ

Tôi hoàn toàn hài lòng với các sản phẩm mua tại

Babylon, chất lượng rất tuyệt vời. Hơn nữa việc giao

hàng và đặt hàng rất thuận tiện, nhanh chóng!

TRẦN QUỲNH

Nhân viên kỹ thuật

Tôi hoàn toàn hài lòng với các sản phẩm mua tại

Babylon, chất lượng rất tuyệt vời. Hơn nữa việc giao

hàng và đặt hàng rất thuận tiện, nhanh chóng!

SẴN SÀNG CHO
MUA BÁN

Thông tin cho người bán

MUA NGAY

                          

Nhận hàng trong vòng 3 ngày & hoàn toàn miễn phí vận chuyển

Số Lượng

1

Kiểu dáng

Dáng đứng

Kích thước

Size A

Màu sắc

Xanh

    

TRANG CHỦ MÔ TẢ BÀI VIẾT GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SẢN PHẨM ĐÁNH GIÁ MUA NHANH


