ﺟﺴﺘﺠﻮ ...



 ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ



ﺟﺴﺘﺠﻮ

ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم




 ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی  ۱۱۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺻﺎ ﻮن آﻟﻮﺋﻪ ورا اورﮐﻠﯿﻦ ﺑﺎ  %۲۳ﺗﺨﻔﯿﻒ و ﺮداﺧﺖ ۸۵۰۰











20%
 ۱۴,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۱۱,۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن






ارﺳﺎل ﺳﺮاﺳﺮی

310-

16

36

40

روز

ﺳﺎﻋﺖ

دﻗﯿﻘﻪ

ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﻧﺎم ﮐﺎﻻ  :ﺻﺎ ﻮن آراﯾﺸﯽ آﻟﻮﺋﻪ ورا اورﮐﻠﯿﻦ Everclean aloe vera soap
ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﺣﺎوی ﮔﻠﯿﺴﯿﺮ ﻦ
ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻮﺳﺖ
ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﯿﺪ در ﭘﺎک ﮐﺮدن آراﯾﺶ ﺻﻮرت
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺟﺬب آب در ﻮﺳﺖ
ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨﺪه ﻮﺳﺖ
/

دارای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E

 ۳۴ﺧﺮﯾﺪ

ر ی وﯾ

ﯿﻦ

ﺣﺠﻢ  100 :ﮔﺮم



ﺮای اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎرﺟﯽ



اﻧﻘﻀﺎء 99 -05 :



ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده



ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ ﯿﺪ
ﺮداﺧﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻣﺤﺪود



ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ا ﺮان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ



ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی در ﺳﺮاﺳﺮ ا ﺮان در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد



ﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ



در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻟﻐﻮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﺷﯿﺮاز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺰ ﺰان اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ



 آدرس  :ارﺳﺎل ﺳﺮاﺳﺮی



+
−

Leaflet

ﺧﺮﯾﺪاران ا ﻦ ﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﯿﺸﻨﻬﺎدات ز ﺮ را ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ:

46%

31%

10%

24%

32%





ﺮس آراﯾﺸﯽ  ۴ﺳﺮ Beauty Spin

ﺻﺎ ﻮن روﻏﻦ ﺷﺘﺮﻣﺮغ اورﮐﻠﯿﻦ

ﭘﻨﮑﻪ روﻣﯿﺰی ﮐﻠﯿﭙﺴﯽ ﺮﻧﺪ HEJ
ﻣﺪل 320A-5

ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺎورﺑﺎﻧﮑﯽ آﯾﻔﻮن Earldom

 ۴۷,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۱۱,۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۱۴۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۲۸,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۲۵,۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۱۰,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

 ۸۹,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزان را دﻧ ﺎل ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزان آﺧﺮ ﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﺷﻬﺮﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ



اﻃﻼﻋﺎت ﯿﺸﺘﺮ
درﺑﺎره ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزان

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ
/

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزان در ﻣﻮﺑﺎ ﻞ

 
ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺪروﯾﺪ

ﻧﺴﺨﻪ iOS

 ۱۹,۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﭼﺮخ ﺧ ﺎﻃ

۰۰

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ



 ۰۷۱ ۹۱۰۰۱۰۱۴











/

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎزان  - ۱۳۹۵ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺸﻖ

