
 :تخصيص

.الجوارب على المبيعات S-Shaper ، الجوارب بالجملة الصين Withfoot مبهمة ضغط

زيادة الضغط!
تشكيل يغطي الرجل!
يرتدي مريح!
كل يوم الدعم!

الجوارب المصنعة

الدوالي وظيفة من جوارب مرنة.

يمكن خفض الدهون جزئيا ، وتجميل الساقين منحنى.
باستخدام مبدأ "ديناميات السوائل في الوريد" ، تصميم الضغط التعديني التعديلي اإلضافي لمنع التعب في الساق
الساقين يمكن أن تعزز الدورة الدموية ، وتعزيز مرونة عضالت الساق.
.لتخفيف الضغط على ضغط األوعية الدموية ، ساعد في انخفاض تدفق الدم من األطراف إلى القلب ونعومة

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/See-Through-Compression-Tights-Manufacturer.html








حجم الرسم البياني للمرأة
.ويهدف هذا المخطط حجم لإلشارة فقط. يمكن أن تختلف األحجام بين العالمات التجارية

بحجم (الصدر / التمثال قياس (بوصة (مقاس الخصر (باإلنش (الوركين (8 "من الخصر
حجم واحد 34-44 26-37 حتي 46 36،5

▼S-SHAPER حول
S-SHAPER الدولية المحدودة تقع في مدينة ساحلية جميلة (شنتشن). يتمتع بموقع جغرافي مفيد على بعد أقل من 4 كم من مطار
Shenzhen Baoan الدولي.
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


