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مصنع حزام الدعم المرن
يتميز حزام الخصر المسامي هذا بمرونة قوية. 4 عظم فوالذ حلزوني ، مرن ومتين ، ناعم مثل عظام البالستيك ، يمكن أن ينحني
بسهولة ولكن يتعافى بسرعة إلى األصل.
.إغالق مع 3 هوك والعين في الجبهة تجعلها مناسبة لحجمك تماما

الخصر مريحة. cincher المواد هي تنفس حتى ارتداء هذا
غسل اليد والخط الجاف.    حزام المتقلب

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Back-High-Waist-Elastic-Support-Belt-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Adjustable-Breathable-Trimmer-Belt-Supplier.html




تنفس الخصر حزام حجم المخطط
.ويهدف هذا المخطط حجم لإلشارة فقط. يمكن أن تختلف األحجام بين العالمات التجارية

بحجم حجم أمريكي (الخصر (بوصة
S 4-6 24-26
M 4-8 26-28
L 8-10 28-30
XL 10-12 30-32
XXL 12-14 32-34
XXXL 14-16 34-36

▼S-SHAPER حول
S-SHAPER الدولية المحدودة تقع في المدينة الساحلية الجميلة (شنتشن). يتمتع بموقع جغرافي مفيد على بعد أقل من 4 كم من
.الدولي Shenzhen Baoan مطار
S-Shaper متخصصون في تخصيص وتصنيع مالبس داخلية وظيفية ، مالبس رياضية للياقة البدنية ، مالبس داخلية ، مالبس داخلية غير
!OEM / ODM .ملحومة ، مالبس ضغط إلخ

كولياتي هي ثقافتنا.

نحن نقدم لك خدمات فحص الجودة المهنية ، وضمان الشحن في الوقت المناسب والفعال ، لنقدم لكم أفضل الخدمات.
لتصبح رائدة في صناعة المالبس الداخلية. determined هي S-SHAPER استمرار في االبتكار ، ونحن
أموالك في مكان آمن ، وعملك في مكان آمن! S-SHAPER مع

حول تصنيع المعدات األصلية وأوديإم▼



▼S-SHAPER شهادة

▼S-SHAPER خدمة

HI-END منتًجا عالي الجودة مع خدمة S-SHAPER توفر
الجودة مضمونة: √
100 ٪ ضمان الجودة االرتياح ، وسيتم فحص جميع الشحن بدقة من قبل مراقبة الجودة قبل الشحن.
√ اإلنتاج:
.ورحب تصميم حسب الطلب ، Shapewear.OEM / ODM ؛ امدادات مستقرة لجميع أنواعamp & طويل األجل
Design :خدمة التصميم المجانية
توفير تصميم التعبئة والتغليف ومواد التسويق مجانا للترقية الخاصة بك.
√ الشحن السريع:
الصين مصنع العرض مباشرة مع تسليم سريع.
أرامكس / سيتي لينك) ، الشحن الجوي ، البحر الشحن الخ / tnt / فيديكس / dhl / ups) اكسبريس
-خدمة الشباك الواحد:



أؤكد لكم خدمة الشباك الواحد لخدمة ما قبل البيع سريعة وفعالة ، اإلنتاج ، التصميم ، مراقبة الجودة ، التعبئة ، شحنة ، بعد البيع


