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Özellikle son yıllarda birçok kullanıcı tarafından araştırılmakta olan Lili Instagram gizli profil görme imkânı sunan bir diğer uygulamadır. Kullanımı ücretsiz olup şu işlemler takip edilerek sonuç alınabilir;

https://lili-app.com/ adresine giriş yapın.
Uygulamayı cihazınıza indirin.
Instagram’a kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.
Görmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını yazın.
Hesabı göster üzerine dokunun.

Böylece tüm işlemler de sonlanır. Günümüzde birçok kişi indirmek yerine internetten çözüm almayı da talep etmektedir. Zira yer sorunu yaşanıyorsa ya da anlık çözümler isteniyorsa online yardımlar istenmektedir.

Lili her ne kadar indirilmekle birlikte, isterseniz online olarak da kullanmanız mümkündür. Burada da kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açmanız şarttır.
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