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Trang chủ  Sản phẩm  Đầm cổ vuông

Đầm cổ vuông
Thương hiệu: Lucco | Tình trạng Chưa cập nhật

450,000đ
Quần lót nữ cao cấp chất su ép phối ren với thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng hiện đại, hoạ tiết ren
tinh tế, vừa gợi cảm lại vừa lạ mắt giúp tôn vinh vòng 3 đầy đặn và vòng eo quyến rũ. Bạn sẽ
đẹp hơn với chiếc quần lót nữ cao cấp phối ren và lưới độc đáo này
Số lượng:

-

Thông tin sản phẩm

1

+

Thêm vào giỏ hàng

Nhận xét

Quần lót nữ cao cấp chất su ép phối ren với thiết kế đẹp mắt, kiểu dáng hiện đại, hoạ tiết ren tinh tế, vừa gợi cảm lại vừa lạ mắt giúp tôn vinh vòng 3 đầy
đặn và vòng eo quyến rũ. Bạn sẽ đẹp hơn với chiếc quần lót nữ cao cấp phối ren và lưới độc đáo này.
- Chất liệu: ren thun họa tiết sản phẩm đẹp thiết kế bởi Hòa Trần chìm đồng màu cao cấp 4 chiều mềm mại phối lưới dẽo phần mông gợi cảm, viền thun
lưng mềm mại.
- Thun ren co giãn tốt, không cọ sát, chăm sóc làn da nhạy cảm.
- Đáy quần: 2 lớp. Bên ngoài phủ ren, bên trong thun 100% cotton Eco sinh học tạo cảm giác tươi mát cả ngày.
- Hình dáng: ôm 2/3 mông
- Phù hợp: khách hàng mặc trang phục đầm, váy, quần..hoăc đầm ngủ
- Màu: đen, da, hồng, tím khoai môn, xanh dương, xám
- Size: free size (1 size duy nhất)
Quần lót ren thiết kế tinh tế, sang trọng, tôn vinh đường nét phụ nữ cùng với sự kết hợp độc đáo giữa chất liệu, họa tiết và màu sắc, mang đến bạn sự
quyến rũ khó cưỡng đầy nữ tính và tự tin. Món đồ lót không thể thiếu trong bộ sưu tập nội y của bạn.
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Chân váy dài cam

Đàm họa tiết vàng

Đầm cổ vuông

Áo lót Bralette sexy

Váy nữ cao cấp mới

150,000đ 250,000đ

150,000đ

450,000đ 650,000đ

450,000đ 650,000đ

250,000đ

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG

CHÍNH SÁCH

VỀ CHÚNG TÔI

HỖ TRỢ ONLINE

Hà Nội: 15 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy
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TP. Hồ Chí Minh: Lầu 3 - Tòa nhà Lữ Gia - Số 70 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11
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Chăm sóc khách hàng: thoungqi@gmail.com – Hotline: 1800 6750
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Thẻ khách hàng và phiếu mua hàng: thoungqi@gmail.com
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