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There are no translations available.
Nếu không biết xử lí và giữ gìn đúng cách, bạn có thể làm tình trạng viêm nhiễm nặng hơn, viêm
nhiễm gây nhiễm trùng, làm mủ. Việc dùng tay nặn, hút hoặc lể mụn khiến nguy cơ nhiễm trùng
da ở những ổ mụn càng cao. Di chứng thâm, sẹo rỗ là không tránh khỏi. Da mặt bị sẹo, bị
thâm nám gây thiếu thẩm mỹ, bạn sẽ mất tự tin khi giao tiếp trong sinh hoạt và công việc.
http://1canadianantibiotics.com/
buy online cytotec buy online clomid

Kem AIYURA - sản phẩm này chuyên trị nám, tàn nhang, đồi mồi, loại bỏ nhanh tế bào
chết và tái tạo tế bào mới cho da trắng hồng rạng rỡ hơn, giảm nhờn và se khít lỗ chân
lông, xóa đi các lớp nhăn li ti và nhăn sâu, ngăn mụn không tái phát lại, giúp da khỏe
mạnh xinh đẹp và trẻ trung hơn sau 2 tuần sữ dụng.

Thành phần : Aqua, AH, Acid, Vitamin E, UV, Nhân Sâm Linh Chi và các loại thảo dược
thiên nhiên...
Lưu giữ: Cất giữ trong khu vực mát mẻ.

Giao hàng miễn phí trong TP.Hồ Chí Minh, và giao hàng đến tận tay

Quý khách qua Chuyển phát nhanh trên toàn quốc.

Quý khách vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá tốt nhất!
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Xin chân thành cảm ơn!

........................o0o...............................

LIÊN HỆ TP.HCM

Địa chỉ: 406/19A CỘNG HÒA, P13, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM

ĐT: 0908812768 (Mr Thanh) - 0919958889(Ms Diễm)

Tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng VietComBank (VCB) chi nhánh Tân Bình

Số tài khoản: 044.1000.644.599

Chủ tài khoản: Nguyễn Trường Thanh
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