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TRANG SỨC VÀNG TRANG SỨC BẠC TRANG SỨC CƯỚI TRANG SỨC KIM CƯƠNG

VỀ CHÚNG TÔI

Trang sức phụ kiện BEAN JEWELRY tự hào là thương hiệu trang sức cưới đi đầu trong

lĩnh vực Thương Mại Điện Tử. Với sự đa dạng về chủng loại, độc đáo về kiểu dáng,

dẫn đầu về xu hướng và tạo được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng trong và

ngoài nước. trang sức phụ kiện BEAN JEWELRY sẽ làm thăng hoa nét duyên dáng, vẻ

quý phái cho quý khách hàng, dù ở bất cứ nơi đâu.

XEM THÊM  CỬA HÀNG

BEAN JEWELRY

XEM THÊM

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Nhẫn nam cao cấp mạ vàng 24k đẹp tinh
túy đính kim cương

Liên hệ

Trang sức nhẫn bạc nữ đính kim cương
xanh dương

290,000₫  350,000₫

SALE

-17%

Trang sức vòng tay nữ vàng trắng mix
vàng 18K đính đá

32,280,000₫

Trang sức bông tai vàng trắng nạm kim
cương

36,280,000₫  44,360,000₫

SALE

-18%

Cập nhật hàng giờ tất cả các sản phẩm giảm giá đặc biệt trong tháng 12. Hãy

quay lại thường xuyên để không bỏ lỡ bạn nhé!

Chương trình sẽ kết thúc sau:

211
Ngày

18
Giờ

45
Phút

58
Giây

XEM TẤT CẢ

ƯU ĐÃI THÁNG 12

Nhẫn nam cao cấp mạ vàng 24k đẹp tinh
túy đính kim cương

Liên hệ

Trang sức nhẫn bạc nữ đính kim cương
xanh dương

290,000₫  350,000₫

SALE

-17%

Alt Alt

Alt

TRANG SỨC VÀNG  TRANG SỨC BẠC  TRANG SỨC CƯỚI  TRANG SỨC KIM CƯƠNG

BỘ SƯU TẬP

Nhẫn nam cao cấp mạ vàng 24k đẹp
tinh túy đính kim cương

Liên hệ

Trang sức nhẫn bạc nữ đính kim cương
xanh dương

290,000₫  350,000₫

SALE

-17%

Trang sức vòng tay nữ vàng trắng mix
vàng 18K đính đá

32,280,000₫

Trang sức bông tai vàng trắng nạm kim
cương

36,280,000₫  44,360,000₫

SALE

-18%

Nhẫn cưới vàng 18K mix 12 viên kim
cương

12,280,000₫  14,360,000₫

SALE

-14%

Trang sức nhẫn nữ vàng trắng 18K đính
kim cương

Liên hệ

Trang sức nhẫn bạc nữ mạ vàng 18K
đính kim cương

280,000₫  360,000₫

SALE

-22%

Trang sức nhẫn vàng 18K mix đá Topaz
và kim cương

8,290,000₫  10,350,000₫

SALE

-20%

CẢM NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

KHÁCH HÀNG VỀ BEAN JEWELRY

Vũ Thị Quyên _Tổng đài viên

"Tôi đã lựa chọn Bean Jewelry để dành tặng cho người yêu của mình những món quà thật ý nghĩa. Tôi rất hài lòng với dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm cũng như sự

tận tình của Bean Jewelry. Chắc chắn rằng tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa để mua hàng."

XEM THÊM

TIN TỨC MỚI NHẤT

Kể cả đồ giá rẻ cũng sẽ có chi phí này, phổ biến nhất

là vận chuyển, bảo hành hay dịch vụ khách hàn...

CÁCH PHÂN BIỆT HÀNG CAO CẤP VÀ HÀNG
ĐẠI TRÀ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG…

Đăng bởi: Hòa Trần

Nhẫn cưới giá thấp dễ bị biến dạng, thậm chí là gãy

sau ít ngày sử dụngTheo các chuyên gia trong ng...

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHẪN CƯỚI THIẾT KẾ
VÀ ĐẠI TRÀ

Đăng bởi: Hòa Trần

Trang sức kim cương được sinh ra đời để giúp phụ nữ

trở nên rạng rỡ và nổi bật hơn. Tuy nhiên, việc...

NHỮNG BIỂU TƯỢNG NHAN SẮC GẮN LIỀN
VỚI NGHỆ THUẬT KIM HOÀN

Đăng bởi: Hòa Trần
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VỀ CHÚNG TÔI

TRANG SỨC VÀNG BẠC CAO CẤP BEAN JEWELRY

Địa chỉ: Số 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - Thành phố

Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0123 456 789

Email: mr.beanthemes@gmail.com

Website: https://bean-jewelry.mysapo.net

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN

- Chính sách & Quy định chung

- Quy định và hình thức thanh toán

- Chính sách vận chuyển/giao nhận

- Chính sách bảo hành

- Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

- Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Nhận thông tin sản phẩm mới nhất, tin khuyến mãi và

nhiều hơn nữa.

HÌNH THỨC THANH TOÁN

payment

Chứng nhận 1 Chứng nhận 2

CHỨNG NHẬN

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

 Nhập email của bạn...

© Bản quyền thuộc về Mr. Bean | Cung cấp bởi Sapo

ĐĂNG KÝ

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM BỘ SƯU TẬP TIN TỨC LIÊN HỆ
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