Những chiếc đầm đáng yêu cho ngày giáng sinh
Chỉ còn 1 ngày thôi là đến Noel rồi đó các mẹ, mẹ đã kịp chuẩn bị đồ thời trang trẻ
em cho bé xuống phố dạo chơi chưa nào? Nếu chưa thì để BlueKids giúp các mẹ
chọn cho bé 1 chiếc đầm thật xinh đẹp nhé!
Noel trong tâm trí bé yêu là những vì sao lấp lánh trên cây thông cao vút, là đêm
tuyệt diệu khi những ao ước được ông già Noel ban tặng, là dịp được diện những
bộ đồ thật đẹp và thời trang xuống phố cùng ba mẹ… Vì lẽ đó, mà chắc hẳn bé nào
cũng mong đến Noel để được tận hưởng những điều tuyệt vời ấy.
Công chúa tuyết tinh nghịch
Chắc chắn các bé yêu sẽ thích mê chiếc đầm trắng tinh khôi này ngay khi nhìn thấy
“em ấy” đó mẹ. Bé sẽ như 1 nàng công chúa tuyết bước ra từ trong câu chuyện cổ
tích với chiếc đầm phối ren cực kì dễ thương, đáng yêu này. Kết hợp cùng 1 số phụ
kiện xinh xắn nữa thì chắc chắn mọi người sẽ không thể rời mắt khỏi bé đâu mẹ.
Bà già Noel “nhí” dễ thương
Dưới ánh đèn lung linh rực rỡ của đường phố, bé yêu sẽ trở nên vô cùng đáng yêu
khi khoác lên mình chiếc đầm họa tiết hoa hồng xinh xắn này. Chỉ cần kết hợp thêm
1 chiếc mũ của ông già Noel thôi, bé đã có thể hóa thân thành 1 “bà già Noel nhí”
thật dễ thương rồi đó mẹ!
Thiên thần đáng yêu
Với các bé thần tượng nhân vật thiên thần trong các câu chuyện cổ tích, mẹ có thể
chọn cho bé chiếc đầm đáng yêu này nhé. Vì khi khoác lên người chiếc đầm này
trông bé sẽ như 1 thiên nhỏ đáng yêu vậy. Chiếc cổ xéo lạ mắt kết hợp cùng họa tiết
độc đáo trên phần tùng xòe sẽ là điểm nhấn cho chiếc đầm thiên thần này.
Công chúa muôn hoa xinh xắn
Bé sẽ thật trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên với chiếc đầm xòe công chúa này.
Những cánh hoa rơi li ti nơi chân váy sẽ làm cho bé yêu càng thêm nổi bật, thu hút
mọi ánh nhìn xung quanh khi xuống phố cùng ba mẹ.
Với những gợi ý vừa rồi của BlueKids, hy vọng mẹ sẽ dễ dàng hơn trong việc chọn
cho bé yêu chiếc đầm xinh xắn nhất để xuống phố cùng ba mẹ tận hưởng ngày
Giáng sinh thật tuyệt vời hoặc nếu có điều kiện, các mẹ có thể order hàng Hàn Quốc
cho các bé nhé. Chúc cả gia đình 1 mùa Giáng sinh ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc
nhé!

