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Trang chủ   Tin tức   Trái với phong cách trẻ trung của những cô nàng Black Pink

TRÁI VỚI PHONG CÁCH TRẺ TRUNG CỦA NHỮNG CÔ NÀNG BLACK PINK

Còn nhớ cách đây không lâu Lâm Tâm Như từng gây bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài thướt tha mà chuyển sang kiểu tóc bob. Người ta cắt tóc

ngắn thì trẻ, riêng Lâm Tâm Như lại bị chê già hơn thường lệ.

Tuy nhiên, trong hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân mới đây, Lâm Tâm Như khiến nhiều người bất ngờ vì độ trẻ trung, năng động. Dù trang

phục có chút "sến" nhưng bù lại cô nàng đã khéo chọn kiểu tóc giúp hack tuổi đáng kể.

Bên cạnh đó 4 cô gái còn chú trọng đến khoản phụ kiện như vòng vèo, túi xách, đồng hồ, mũ mão… giúp set đồ giản đơn trở nên cuốn hút hơn.

Ngoài ra, nếu tinh ý bạn có thể nhận ra họ thường diện sneaker nên càng thêm phần trẻ trung năng động.

2. Red Velvet: Đồ họa tiết, nữ tính

Trái với phong cách trẻ trung của những cô nàng Black Pink, hội gái đẹp nhà Red Velvet lại thiên về phong cách nữ tính, dịu dàng với những mẫu

trang phục họa tiết hoặc bèo nhún điệu đà.
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