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Photo collage layout editor apk

PhotoCollage resulta em modelos, adesivos, opções de grade e layouts, efeitos fotográficos e ótimas ferramentas de edição para tornar suas fotos mais especiais. Atualize suas fotos com adesivos ou crie efeitos com o produto de colagem gratuito da ASUS Photo Collage! Editar fotos
usando ferramentas práticas de colagem de fotos. 3. Salve e compartilhe colagens e fotos editadas! Características especiais: Obtenha adesivos incríveis na loja de adesivos • Compartilhe sua vida usando os desenhos animados mais populares e novos personagens legais • Grade de
conjunto de adesivos mais sofisticada e muito mais bonita! Foto Lembranças Coladas: • Ajuste dinâmico do tamanho da grade • Torne-se um modelo de capa num piscar de segundos usando edição de texto e adesivos de revista para personalizar sua colagem! • Use esses recursos para
deixar suas fotos super elegantes: • Vários modelos de revistas adequados para cada ocasião. • Adicione adesivos e crie suas próprias legendas.• Filtros coloridos podem ser aplicados diretamente ao layout de suas fotos. Mais revistas especiais. Converter facilmente fotos que fazem
mágica com FuntoEffects em belas memórias com efeitos divertidos: • Combine efeitos especiais com fotos • Reproduza com cores no laboratório de cores • Faça corridas muito interessantes na janela vaporosa • Faça belas corridas com lentes habilidosas • Diversão e criativo Crie mini
mundos usando o pequeno PlanetExpress você mesmo com adesivos • Detecção inteligente do rosto para tornar as fotos mais lembradas com adesivos especiais • Editar revistas e PhotoEffects e adicionar mil efeitos às suas fotos Editor de fotos profissional editar vídeos em seu
smartphone, aplicativo oficial de animação Google Fotos oficial Google Camera Aplique efeitos de texto para retocar suas fotos com efeitos espetaculares para salvar suas histórias favoritas em suas fotos de smartphone - Layout Collage 1.8.0.151021 é uma foto de aplicativo grátis, para
baixar colagem de fotos - Layout Editor 1.8.0.151021 AP com arquivo K de link direto, por favor use o seguinte link 0 reviews sorry, mas sua avaliação é muito curta! Photo Collage - Editor de Layout 1.8.0.161021_5 Description Photo Collage - Layout Editor (nome do pacote:
com.asus.collage) é desenvolvido pela Mobile, ASUSTek Computer Inc. A versão mais recente de Photo Collage - Layout Editor 1.8.0.161021_5 foi atualizada em 4 de dezembro de 2017. Colagem de Fotos - O editor de layout está na categoria foto. Você pode verificar todos os
aplicativos do desenvolvedor de colagem de fotos - encontrar 126 aplicativos alternativos no editor de layout e colagem de fotos - editor de layout no Android. Atualmente, este aplicativo é gratuito. Este aplicativo pode ser baixado no Android 4.4+ no APKFab ou no Google Play. Todos os
APK.com arquivos XAPK no APKFab são originais e 100% seguros em alta velocidadePor favor, note que paramos de desenvolver e manter colagens de fotos, portanto, a colagem de fotos não é mais suportada em ZenFones rodando o Android 8.1 ou superior. Photo Collage é repleto de
modelos, adesivos, opções de grade e layout, efeitos fotográficos e ferramentas emocionantes de editor de fotos para fazer fotos especiais de suas fotos. Apimentar suas fotos com adesivos, ou fique criativo com efeitos usando o fabricante de colagem gratuito ASUS Photo Collage! Edite
suas fotos usando a ferramenta de edição fácil de usar da colagem de fotos. Salve e compartilhe colagens e fotos editadas! Características especiais: Obtenha adesivos incríveis na loja de adesivos • Os desenhos animados mais populares e novos personagens mais legais • Compartilhe
sua vida usando uma grade de conjunto de adesivos mais rica, premium e mais adorável! Colagem Memórias: • Ajuste dinâmico do tamanho da grade • Modelo de capa instantânea usando revista para personalizar sua colagem com edição de texto e adesivos adicionais! • Estilize fotos
com esses recursos fab: • Escolha entre um monte de modelos de revista para se adequar a qualquer ocasião. • Adicione adesivos e crie suas próprias legendas.• Filtros de cores podem ser aplicados diretamente ao layout da foto. E mais especial Magazine.Do Magic com efeitos
fotográficos Transforme fotos diárias em fotos especiais com esses efeitos divertidos: • Detalhes especiais do quadro usando fotos • Reproduza com cores através do laboratório de cores • Tire fotos sensuais da janela vaporosa • Obtenha fotos de aparência profissional usando
sinalizadores de lentes • Crie mini mundos usando o Little Planet Express você mesmo com adesivos criativos divertidos • Detecção inteligente do rosto para tornar suas fotos mais lembradas com adesivos especiais • Revistas, colagens de fotos de efeitos fotográficos - Editor de layout
1.8.0.161021_5 Atualização ↑★ ★ ★ ★ ★ ↑ Acende as estrelas se quiser! Por favor, note que paramos de desenvolver e manter colagens de fotos, portanto, a colagem de fotos não é mais suportada em ZenFones rodando o Android 8.1 ou superior. Você ainda pode usar colagens de
fotos baixadas anteriormente. No entanto, observe que o PhotoCollage pode não funcionar corretamente depois que o sistema do dispositivo for atualizado para o Android 8.1 ou superior. Em caso de dúvidas fineza fazer contato pelo e-mail [email protected]! Leia o aplicativo gratuito para
fotos do Android pela ZenUI, ASUS Computer Inc. Classificação 4.5/5 Download: 10.000.000 Atualização: 27 de agosto, 2017 baixar colagem de fotos - arquivo apk para editor de layout android: colagem de fotos é repleta de modelos, adesivos, opções de grade e layout, efeitos de fotos e
ferramentas emocionantes de editor de fotos para fazer fotos extras.Spice u.APK20 por favor note que você está compartilhando a versão APK original e gratuita para colagem de fotos - editor de layout v sem alterações. Todos os aplicativos e jogos aqui são baixados diretamente da play
store e baixados apenas para uso doméstico e pessoal. Photo Collage - Se o download apk do editor de layout infringir seus direitos autorais,Entre em contato conosco e vamos removê-lo em pouco tempo. Local de download da Collage de Fotos - Editor de Layout APK (Tamanho do
Arquivo: 42M) Opções de download e Espelhos: Baixe APK do APK20 Disclaimer: Photo Collage - Layout Editor é uma propriedade e marca comercial de todos os direitos reservados pela ZenUI, ASUS Computer Inc., ZenUI, ASUS Computer Inc. Clique no link acima para ir para a página
de download de arquivos apk ou página de compra do aplicativo. Página.
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