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Cach uon toc cup duoi. Apr 7, 2022. Bước 3: Thực hiện
tượng tự với các lọn tóc còn lại. Sau khi thực hiện uốn cụp
xong cả đầu, bạn nên chờ cho tóc nguội một chút. Dùng tay
nhẹ . Đặt máy uốn tóc vào đuôi lọn tóc, uốn tóc vào phía
trong, giữ tóc vài giây rồi thả ra. Giữ đuôi lọn tóc, đặt trục
uốn vào các lọn tóc, uốn nhiều vòng, để vài . May 3, 2021.
Mái tóc ngắn mang đến vẻ đẹp trẻ trung, năng động cho
các cô nàng, ấy thế nhưng đuôi tóc ngắn lại rất hay vểnh ra
ngoài khiến nàng trở nên . Bước 4: Nhẹ nhàng quấn phần
đuôi tóc theo lô uốn, quấn nhiều vòng hơn để tạo tóc xoăn
đuôi nếu . May 7, 2015. Nhưng - uốn thật dùng nhiệt sẽ gây
khô và hư tổn cho mái tóc? Đúng vậy ! Vì lý do đó mà hôm
nay Yêu Làm Đẹp sẽ hướng dẫn các bạn 1 số cách uốn .
Nếu các bạn để ý thì thường tại các salon sau khi gội, duỗi,
hay uốn tóc thi các thợ làm tóc sẽ . Solving fraction and
volume unit problems is easy. Find out how in this article. 7
Cups offers online peer support and counseling via
messaging for much less than the cost of a traditional

therapist. Find out how effective 7 Cups is at providing
online therapy. Mary K. Tatum is a licensed mental health
counselor and psy. Sử dụng các loại máy uốn tóc giúp tiết
kiệm thời gian nhưng về lâu dài sẽ gây tổn hại cho tóc. Nov
6, 2017. Uốn tóc cúp đuôi hình chữ C · Trong thời gian này
Kiểu tóc uốn xoăn đuôi chữ C đẹp hấp dẫn cho bạn gái nét
đẹp dịu dàng nữ tính đang lên ngôi với . Oct 2, 2021. Ngoài
máy sấy, để làm tóc uốn đuôi cụp, bạn có thể sử dụng các
loại lô cuốn. Cách làm này tiết kiệm khá nhiều chi phí vì lô
có thể sử dụng lại . Tóc uốn dù ngắn hay dài thì cách thức
để giữ độ xoăn gần như là giống nhau. Với tóc ngắn, cách
hiệu quả để giữ nếp tóc uốn cụp đuôi là sử dụng lô cuốn.
Learn how to determine how two-thirds of a cup breaks
down into other measurements, such as tablespoons,
teaspoons, and milliliters. Đây là cách giữ nếp tóc uốn cụp
khi ngủ vô cùng hiệu quả. Lúc này, cách hữu hiệu nhất để
mái tóc của bạn cụp đuôi .. Cách uốn cúp đuôi tóc ngang
vai sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn sử dụng
máy uốn tóc chuyên dụng. Đây là một trong những phương
pháp uốn cụp tóc hiện đại và hữu dụng nhất hiện nay. 3.
Cách dưỡng tóc uốn cụp đuôi bằng việc tạo hình cho tóc với
bình xịt nước vào mỗi sáng. 1.5. Làm cụp đuôi tóc ngắn
bằng máy sấy tóc. Nếu như máy uốn trục trên kia thích hợp

để uốn các kiểu tóc xoăn ngắn hơn thì máy kẹp này lại rất
thích hợp dùng cho việc uốn cụp. Khi bạn sử dụng máy uốn
trục thì phải dùng tay để giữ từng lọn tóc. Với máy kẹp, bạn
chỉ cần dùng chính chiếc kẹp này để giữ tóc lại, đây cũng là
ưu điểm của phương pháp này. Máy kẹp tóc hoàn toàn có
thể dùng làm tóc cụp đuôi. Email của bạn sẽ không được
hiển thị công khai. Dạy bạn 5+ Cách uốn cụp tại nhà đơn
giản ai cũng làm được. Kẹp tóc bằng kẹp càng cua, kẹp
theo chiều xoăn của đuôi tóc cụp để giữ nếp tóc cụp đuôi
lâu hơn, đẹp tự nhiên, không lo bị nhả suốt ngày dài. 4.3.
Dùng tay hoặc lược tròn để tạo cuốn tóc. Of the people we
surveyed, several reported having to switch therapists a
few times before finding the right match:. Kẹp càng cua
được mệnh danh là dụng cụ "cứu cánh" cho một mái tóc bị
vểnh đang cần được làm cụp gấp. Vậy vì sao và làm sao để
đuôi tóc cụp vào, cách làm tóc không bị vểnh. If you choose
the homepage route, you do not have the option to pick a
therapist before paying. 1.1. Cách làm cụp đuôi tóc ngắn
bằng máy sấy. Thực phẩm chức năng tốt cho tóc được chị
em tin dùng. >> Xem thêm: 8 cách ủ tóc bằng dầu ôliu cho
tóc suôn mượt. 1 tháng tóc dài bao nhiêu cm và trung bình
1 năm là bao nhiêu?. How Many Cups Are in a Fifth of
Alcohol?. 3. Cách làm tóc uốn đuôi cúp bằng máy uốn tóc.

Làm sao để đuôi tóc cụp vào bằng máy uốn tóc. Thông
thường, máy kẹp tóc được biết đến với công dụng duỗi
thẳng tóc. Không chỉ có thế, máy kẹp còn có thể uốn cụp
đuôi tóc, uốn tóc xoăn nữa đấy. Sử dụng tinh dầu dưỡng tóc
tự nhiên để giữ nếp tóc. Máy kẹp là phương pháp uốn cụp
đuôi tóc lý tưởng cho bạn gái tóc ngắn. 1.4. Dùng tay hoặc
lược tròn khi chải tóc để dưỡng tóc uốn. Tóc đuôi cúp hay
cụp đuôi được nhiều bạn trẻ ưa thích vì có vẻ đẹp tự nhiên,
toát lên nét nữ tính dịu dàng. Dưới đây là. Gợi ý #10+ Kiểu
tóc uốn sóng lơi giúp chị em dịu dàng sành điệu. If you're
following a recipe for food or homemade household
cleaning supplies, it's helpful to understand how to adjust
the recipe to adjust for different yields or to adapt it to your
measuring utensils. Assume that you're making a batch of
homemade punch. The recipe calls for two-thirds of a cup of
fruit juice. However, you don't need the full amount of the
recipe and want to divide it in half. To do this, you'll have to
adjust all of the provided denominations, including the twothirds cup of fruit juice. You can use the following concepts
for both wet and dry measures. All of the calculations below
are based on wet measures, however. Cách 2: Cách uốn
cụp đuôi tóc bằng thuốc uốn tóc. Bước 1: Dùng lược chải
tóc cho mượt rồi chia tóc thành từng phần, ước lượng độ

dày phù hợp với đường kính của lô cuốn. Bước 4: Lặp lại
nhiều lần cho đến khi được mái tóc ngắn cụp đuôi như ý
muốn. Sau cùng bạn nên dùng thêm dầu dưỡng tóc để giữ
được nếp tóc lâu hơn và bảo vệ tóc khỏi tác động từ môi
trường. Cập nhật mẫu tóc nhuộm màu đỏ ấn tượng nhất
đón 2022. Tóc uốn dù ngắn hay dài thì cách thức để giữ độ
xoăn gần như là giống nhau. Với tóc ngắn, cách hiệu quả để
giữ nếp tóc uốn cụp đuôi là sử dụng lô cuốn. Những màu
nhuộm không cần tẩy tóc mà vẫn "chói chang".. . Những
màu nhuộm tóc ngắn đẹp 2020 các bạn nữ không thể bỏ
qua. Chia tóc làm 2 phần bằng nhau, dùng cuốn lô cuộn
phần đuôi của 2 bên tóc. Sau đó dùng kẹp dài để cố định và
thắt chặt 2 chiếc cuốn lô. Lấy một chút ít keo xịt tóc cho lên
2 cuộc lô cuốn. Địa chỉ: 369 Lò Lu, phường Trường Thạnh,
thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Sử dụng dầu xả: Bạn
hãy sử dụng dầu xả ngay sau khi sử dụng dầu gội, kể cả đối
với tóc dầu thì dầu xả vẫn rất cần thiết. Bí quyết là chỉ nên
bôi dầu xả từ thân tới ngọn tóc, tránh bôi vào da đầu, sau
khi bôi đều dầu xả hãy lưu dầu xả trên tóc ít nhất 7 phút
sau đó xả sạch lại với nước lạnh. Mách nhỏ bạn những kiểu
tóc ăn tiệc tất niên hợp mốt nhất. Chỉ đơn giản như thế là
bạn đã có được mái tóc ngắn uốn cụp đuôi vừa đơn giản lại
tự nhiên rồi đấy. Thường xuyên sử dụng xịt dưỡng ẩm, tinh

dầu dưỡng tóc để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho tóc
chắc khỏe, tránh bị hư tổn. Sinh tố mãng cầu là món đồ
uống yêu dấu của bạn? Bạn muốn biết cách làm sinh tố. Đối
với một mái tóc dài, bạn sẽ mất nhiều hơn để chăm sóc
nuôi dưỡng tóc. Vì vậy, nhiều cô nàng thích tóc dài nhưng
chỉ lựa chọn kiểu tóc dài ngang lưng. Đối với tóc dài ngang
lưng, nhiều cô nàng không thích sự đơn điệu nên lựa chọn
kiểu tóc uốn cụp đuôi ngang lưng. Một mái tóc suôn dài
thẳng lưng chừng sau đó uốn cụp phần chân tóc vừa mang
tới cảm giác nhẹ nhàng lại có chút gì đó mới lạ. Tóc uốn
cụp ngang vai tỉa layer điệu đà. Chợ đêm và phố đi bộ Bạch
Đằng. Nhà hàng Tân Lạc Viên ở Bình dương có gì ngon. >
21 kiểu tóc cụp đuôi đẹp nhất tôn vẻ đẹp cuốn hút của chị
em năm 2022. Cập nhật Top 50 Khách Sạn ở Bình Dương
mới nhất hiện nay. Các kiểu tóc ngắn cụp đuôi được lựa
chọn nhiều nhất năm nay đó ạ. Với cô nàng sở hữu tóc thưa
mỏng, thì việc để kiểu tóc uốn cụp sẽ mang cảm giác tóc
dày hơn, nhiều hơn. Chính vì thế kiểu tóc uốn cúp ngang
lưng mang đến nét điệu đà dịu dàng của người phụ nữ Việt.
Hình ảnh những cô nàng điệu đàng cùng mái tóc xoăn với
những lọn tóc xoăn sóng nước bồng bềnh thả nhẹ hờ hững
xuống bờ vai có làm bạn xao xuyến? Kiểu tóc xoăn tự nhiên
này sẽ phần nào che đi 2 bên má giúp khuôn mặt trông

thon gọn hơn nữa đấy! (Nguồn: Internet). Để giúp các bạn
triển khai cách làm sinh tố mít nước cốt dừa thơm ngon,
béo ngậy và ngọt. Dùng máy sấy sấy nhẹ qua cho 2 búi tóc
cho tóc vào nếp và có độ cong như ý. 20 mẫu tóc dài rẽ
ngôi được ưa chuộng nhất mọi thời đại năm 2022. Số 49 Ngõ 130 Phố Ngũ Nhạc - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng
Mai - Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số
0109863389 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội
cấp ngày 20/12/2021. Để so sánh với tóc thẳng thì tóc cụp
khó chăm hơn, nhưng nếu so với tóc uốn xoăn thì lại dễ
chăm sóc hơn nhiều tuy nhiên không phải ai cũng biết cách
chăm đơn giản mà lại hiệu quả. Nếu bạn dùng thuốc thường
xuyên sẽ khiến kết cấu tóc bị phá hủy, dần trở nên hư tổn,
khô xơ và dễ gãy rụng hơn. Bước 5: Chờ một lúc cho tóc bớt
nóng rồi thoa tinh dầu dưỡng tóc để tóc mượt mà, giữ nếp
được lâu hơn. 28+ Kiểu Tóc Uốn Cúp Đuôi Đẹp Nhất 2022
Cho Các Nàng Hack Tuổi. Gợi ý những kiểu tóc nam phù
hợp với không khí xuân mới. Bật Mí Cách Làm Sinh Tố Mãng
Cầu Xiêm Chỉ Trong 5 Bước. 4 cách chăm sóc tóc ngắn uốn
cụp duỗi cụp hiệu quả. 23+ Kiểu Tóc Ngắn Cho Mặt Tròn Nữ
Đẹp Trẻ Trung, Xinh Cá Tính. Bước 2: Lấy lô đặt dưới đuôi
tóc rồi uốn 1 vòng, sau đó cố định lô lại. BST các mẫu tóc
uốn ngắn đẹp, hot nhất hiện nay.. Máy uốn tóc chuyên

dụng - Cách làm cụp đuôi tóc ngắn hiệu quả Bước 1: Chia
tóc thành nhiều phần nhỏ bằng nhau rồi dùng kẹp để kẹp
cố định các phần tóc đã chia để tránh lẫn lộn giữa. Bước 2:
Bật nóng máy uốn và để đến nhiệt độ thích hợp, thường thì
khoảng 90 độ. Bước 3: Để máy uốn tóc vào đuôi của.
Phương pháp này thích hợp nhất khi tóc còn độ ẩm. Ảnh:
Internet. Bước 3: lúc sử dụng lược tròn chải tóc, các bạn đôi
khi cần sử dụng đồ vật sấy di duyển theo loại lược. Đến
phần đuôi tóc, các bạn cần sử dụng lược cố định với duy trì
thiết bị sấy thiệt thọ để tóc được duy trì nếp dài lâu.
14/06/2021 · Lưu ý: Nên nhằm đồ vật sấy cách tóc một
đoạn rời làm cho khô tóc. Cách 4: Sau lúc sấy uốn hớt tóc
đuôi xong, chúng ta sử dụng kem giữ lại nếp hoặc dầu
chăm sóc tóc dùng bôi lên. Cách này giúp mái tóc của bạn
giữ nếp được lâu bền hơn. Đồng thời còn đảm bảo. Kiểu tóc
uốn cúp đuôi với những lọn tóc bồng bềnh giúp mái tóc
trông dày hơn đồng thời mang đến vẻ ngoài nữ tính cho
người sở hữu, để thêm phần trẻ trung thì các nàng nên kết
hợp với các tông màu tóc nhuộm như nâu vàng, đỏ tím, hạt
dẻ hay những màu sành điệu. 21/06/2022 · Tóc uốn cúp
đuôi layer. Uốn cúp đuôi layer được nhiều cô nàng yêu thích
bởi vì nó giúp mang nét dịu dàng, nữ tính và thanh lịch cho
người sở hữu. Kiểu tóc uốn cúp đuôi này phù hợp với hầu

hết các hình dáng khuôn mặt, đặc biệt phù hợp với khuôn
mặt vuông giúp che. Dưới đây là cách chăm sóc tóc xoăn
nhanh, gọn không tốn quá nhiều chi phí của bạn, hãy thử
xem sao nhé các nàng! TÌM HIỂU THÊM: - Cách chăm sóc
tóc nhuộm - Cách chăm sóc tóc khô và chẻ ngọn. Cách
chăm sóc tóc uốn cúp đuôi tại nhà. 23/12/2015 · Cách đơn
giản để dưỡng tóc uốn cúp đuôi đẹp là cuốn lô .Mặc dù cuốn
lô là phương pháp cổ truyền nhưng hiệu quả của nó đồi với
mái tóc cúp đuôi vô cùng lớn .Vì thế mỗi tối trước khi đi ngủ
bạn hảy xịt một ít dưỡng chất cho mái tóc rồi cuốn lô từ
ngoài vào trong .Sáng hôm sau chỉ cẩn bạn tháo lô là đả có
nhưng lọn tóc cúp mêm mại và tự nhiên . 29/07/2022 ·
DaiLyWiki cũng giúp giải đáp những vấn đề sau đây: Kiểu
Tóc uốn đẹp mà không bị già Tóc uốn đuôi nhẹ ngang lưng
Tóc dài uốn đuôi cho mặt tròn Tóc xoăn đuôi nhẹ Tóc xoăn
đuôi cho học sinh Tóc xoăn lọn to ở đuôi Tóc uốn xoăn nhẹ
phần đuôi tóc uốn đuôi đơn giản Mẫu tóc uốn đuôi luôn
mang đến cho bạn. Còn đối với những cô nàng sở hữu mái
tóc mỏng, nên lựa chọn cho mình kiểu tóc ngắn uốn cụp
đuôi chữ C. Nhấn phồng 1 chút ở phần hông tóc, phần đuôi
uốn cụp sẽ giúp mái tóc của bạn có cảm giác dày hơn, bồng
bềnh hơn và thu hút hơn. 23/07/2022 · Kiểu tóc uốn cụp là
một trong những kiểu tóc đẹp được yêu chuộng trong

những năm gần đây. Hôm nay Đẹp365 sẽ giới thiệu đến bạn
các kiểu tóc uốn cúp đuôi rạng ngời sức sống. Chỉ 5 phút
mỗi sáng để thực hiện. Từ nay trễ giờ sẽ không còn là nỗi lo
[. ] Danh sách cách uốn cụp đuôi tóc bằng máy hot nhất
hiện nay: Máy Uốn Duỗi Bấm Tóc Nova 8890, Freeship-Quà
Tặng Máy duỗi tóc,uốn tóc cao cấp 2in1 119. .. Danh sách
cách uốn cụp đuôi tóc hot nhất hiện nay: Lô macaron cụp
đuôi cao cấp Bube - Lô uốn xoăn tóc, Máy duỗi tóc Shinon
SH 8009 điều chỉnh. .. Trang chủ Blog Bước 2: Làm nóng
máy uốn tóc đến nhiệt độ thích hợp, chừng 90 độ C. Đặt
máy uốn tóc vào đuôi lọn tóc, uốn tóc vào phía trong, giữ
tóc vài giây rồi thả ra. Giữ đuôi lọn tóc, đặt trục uốn vào các
lọn tóc, uốn nhiều vòng, để vài giây. 08/05/2015 · 3 Cách
Uốn Cúp Đuôi Tóc Hàn Quốc Không Dùng Nhiệt | Yêu Làm
Đẹp♥ Đăng ký theo dõi để xem Clip mới nhất tại đây:
http://bit.ly/Yeulamdep♥ Facebook Nhung Leong. Danh
sách cách uốn cụp đuôi tóc bằng lô hot nhất hiện nay: 12 lô
uốn tóc retro sóng nước, Thanh uốn tóc xoăn không cần
nhiệt, uốn tóc xoăn không dùng. .. 1 Chăm sóc tóc ngắn
uốn cụp duỗi cụp hiệu quả. 2 Gội đầu đúng cách cho tóc
ngắn uốn cụp. 3 Chăm sóc tóc bị vểnh đơn giản bằng máy
sấy và xịt dưỡng. 4 Giữ kiểu tóc ngắn uốn cụp vào nếp bằng
bình xịt nước và máy sấy mỗi buổi sáng. 5. cách uốn tóc

bằng máy duỗi đảm bảo chính hãng, nguồn gốc đầy đủ. Trả
lời: Tóc cần có thời gian nghỉ ngơi cần thiết giữa lần uốn –
duỗi. Thời gian nghỉ ngơi của tóc phụ thuộc vào tình trạng
tóc bạn sau khi đã uốn xong gần đây nhất. Thường thi cho
tóc nghỉ ngơi khoảng 1 – 2 tuần là có thể đi duỗi lại được. 1.
Cách làm tóc uốn đuôi cúp bằng máy sấy. Đây là cách làm
tóc cúp đuôi đơn giản nhất và phổ biến nhất trong các
phương pháp. Với cách làm này, bạn nên làm tóc lúc còn
ẩm (tức là lúc mới gội đầu xong). Ưu điểm là tóc sẽ cụp
đuôi vào tự nhiên, nhẹ nhàng. Tác giả: othichnhi.com Đánh
giá 4

(35243 Lượt đánh giá). Đánh giá cao nhất: 4

giá thấp nhất: 2

Đánh

Tóm tắt: Bài viết về Cách sử dụng lược

điện Nova – Bước 1: Xoã tóc ra và dùng lược thông thường
chải cho tóc suôn mượt trước, đặt biệt tại phần ngọn.Bước
2: Cắm dây điện của máy vào nguồn. 02/08/2022 · TOP 10
kiểu tóc dài uốn gợn sóng Hàn Quốc HOT nhất hiện nay.
Nếu bạn đang do dự không biết loại tóc nhiều năm uốn gợn
sóng Hàn Quốc nào tương xứng với mình thì đừng bỏ qua
những phong cách tóc cực kỳ HOT mà trái đất Làm Đẹp gợi
ý sau đây nhé! Các kiểu tóc uốn đuôi dễ thương cho học
sinh nên thử một lần. Kiểu tóc uốn đuôi được các tiệm làm
tóc biến thể rất nhiều để tạo ra các kiểu tóc uốn đuôi dễ
thương cho học sinh. Hầu hết với mọi độ dài của tóc đều có

thể áp dụng được kiểu uốn đuôi. 11/07/2022 · Bước 2: gặm
máy uốn nắn tóc vào ổ điện và chờ cho máy rét đến khoảng
90 độ C. Ban đầu đặt thiết bị uốn tóc vào uốn nắn từng lọn
tóc sẽ chia. Mang đến máy uốn nắn tóc vào từng lọn tóc và
uốn vào phía trong, giữ tóc vài giây rồi thả. Kế tiếp lại uốn
nhiều vòng so với lọn tóc đó để định hình nếp tóc rõ ràng
hơn. Chỉ bạn 3 cách làm tóc uốn cúp đuôi tại nhà vừa nhanh
vừa đẹp, giúp bạn tiết kiệm thời gian và có kiểu tóc xinh, nữ
tính như ý Trang chủ Chăm Sóc Da. 25/08/2021 · Nên làm
sạch sẽ tóc trước khi uốn Tuy uốn nắn hớt tóc sẽ có tác
dụng diện mạo các bạn tươi tắn đã mắt rộng nhưng lại cũng
không nên làm cho quá liên tiếp.Nên liên tục sử dụng kem
chăm sóc độ ẩm để tóc óng ả tự nhiên. Bạn đang xem: Cách
uốn cụp đuôi tóc bằng lô 30/06/2022 · Bước 2: cắm máy
uốn nắn tóc vào ổ điện và đợi chờ cho máy nóng đến
khoảng chừng 90 độ C. Bước đầu đặt thiết bị uốn tóc vào
uốn từng lọn tóc vẫn chia. Mang lại máy uốn nắn tóc vào cụ
thể từng lọn tóc và uốn vào phía trong, giữ tóc vài ba giây
rồi thả. Tiếp nối lại uốn nhiều vòng so với lọn tóc kia để định
hình nếp tóc rõ ràng hơn. Cách làm tóc ngắn cúp đuôi bằng
lô. Đây là cách anh toàn và rẻ nhất trong các cách. Bạn chỉ
cần sắm vài chiếc lô uốn tóc và cần một số thao tác đơn
giản chỉ thế bạn đã có một mái tóc đẹp rồi. Nó có thể sử

dụng khi tóc còn ẩm và khô đều được.. # ĂC– *ắc, bắc, cắc,
chắc, đắc, hắc, hoắc, khắc, lắc, mắc, *nắc, ngắc, ngoắc,
nhắc, phắc, quắc, rắc, sắc, tắc, *thắc, trắc, vắc, xắc– cặc,
chặc, dặc, đặc, gặc, giặc, hặc, hoặc, khặc, *lặc, mặc, nặc,
ngoặc, quặc, rặc, sặc, tặc, trặc, vặc. Nếu các anh chị có
con, cháu được cô giáo cho về nhà làm bài tập kiểu "Cô
thách em tìm 5 từ vần ưi có nghĩa!" thì có thể tham khảo
danh sách này. ~/.history Cũng phải ghi lại chứ, không thì
nhớ sao nổi. # AI– ai, bai, cai, chai, choai, dai, đai, gai, giai,
hai, hoai, khai, khoai, lai, mai, nai, ngai, ngoai, nhai, nhoai,
oai, phai, quai, rai, sai, tai, thai, *thoai, trai, vai, *xoai– bài,
cài, chài, choài, dài, đài, đoài, gài, hài, hoài, lài, loài, mài,
nài, ngài, ngoài, nhài, nhoài, oài, quài, rài, sài, soài, tài,
*thài, toài, vài, xài, xoài– ải, bải, cải, chải, dải, giải, hải,
hoải, *khải, khoải, *lải, mải, nải, ngải, ngoải, nhải, oải, phải,
quải, rải, sải, soải, tải, thải, thoải, trải, vải, xải, xoải– bãi,
cãi, chãi, choãi, dãi, doãi, đãi, gãi, giãi, hãi, lãi, mãi, ngãi,
nhãi, rãi, sãi, tãi, thãi, vãi– ái, bái, cái, chái, choái, dái, đái,
đoái, gái, hái, khái, khoái, lái, mái, nái, ngái, ngoái, nhái,
oái, phái, quái, rái, sái, soái, tái, thái, thoái, toái, trái, vái,
xái– bại, choại, dại, đại, gại, giại, hại, hoại, lại, loại, mại,
nại, ngại, ngoại, nhại, oại, quại, tại, thoại, toại, trại, vại. #
AN– an, ban, can, chan, dan, đan, đoan, gan, gian, han,

hoan, khan, khoan, lan, loan, man, nan, ngan, ngoan, nhan,
oan, pan, quan, ran, san, tan, than, toan, van, voan, *xan,
xoan– bàn, càn, dàn, đàn, đoà

