
:وصف المنتج

شبكة ونفاذية الهواء: مصنوعة من مادة ناعمة ومسامية لتوفير الراحة طوال اليوم. .1
2. مزيج سحري من الراحة ومثير مريح
3. S-SHAPER ارتفاع ضغط تشكيل البرازيلي كأس كامل المورد هذه الحمالات الرياضية عالية
الكثافة مخصصة للرياضة متوسطة وعالية التأثير.
4. نسيج مطاطي ناعم يبقيك تشعر بالجفاف والتنفس.
.من حمالات الصدر الخلفية العريضة يمنع الالتفاف Biult-in 5. شريط مطاطي عريض

:مواصفات المنتج

:نموذج رقم S6570
مواد نايلون ، 25٪ سباندكس 75٪
اللون وردي / أسود / أخضر / أرجواني
بحجم S / M / L / XL
موك قطعة 100
وزن كجم / جهاز كمبيوتر 0.32
نوع المشكل سلس
اسم العلامة
التجارية S-SHAPER

دور رفع الغنائم وجمعها ، وإبراز المنحنيات المثيرة ، وعدم التدحرج أو التكتل ، وعدم الاحتكاك أو الغضب
التعبئة التعبئة / تخصيص وقوف السيارات OPP / قطعة 1
شحن DHL / Fedex / UPS / Airfreight / الشحن البحري
:خدمة RTS / دروبشيبينغ / OEM / ODM

:عرض المنتج

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Full-Cup-Push-Up-Running-Bra-Manufacturer.html




































انقر مورد حمالة الصدر غير المرئية الصين لمزيد من المنتجات

:مزايا

لا تنزلق حمالة صدر اليوجا الرياضية هذه أو تُلف بسهولة ، مما يساعد على إبقاء ثدييك في المكان.

رفع الثدي وجعلها تبدو مثيرة.
هذه حمالة الصدر الرياضية النسائية مثير البرازيلي سلس للبيع الصين يمكن أن تتطابق مع أي ملابس
تجريب أزياء.
اختيار جيد لممارسة اليوجا.
شبكة ونفاذية الهواء
حمالات الصدر الرياضية عالية الكثافة للرياضة متوسطة وعالية التأثير.
.شريط مطاطي عريض من حمالات الصدر الخلفية العريضة يمنع الالتفاف

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/High-Quality-Padded-Invisible-Teen-Bra-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/S-SHAPER-Women-Seamless-Cross-Back-Sports-Bra-Top-Support-Push-Up-Sports-Bra-Women-Workout-Top-Shockproof-Yoga-Bra.html


:طلب

حمالة صدر مثالية لليوجا أو التمارين أو اللياقة البدنية أو أي نوع من التمارين أو الاستخدام اليومي.
بين الموضة والوظيفة والأداء. تعتبر حمالة الصدر الرياضية الأنيقة S-SHAPER تجمع حمالة صدر اليوغا
هذه رائعة للارتداء تحت قمصان التمرين وكذلك الملابس غير المخصصة للتمارين الرياضية ، مثل القمصان
.بدون أكمام والملابس الخفيفة

:التشغيل والصيانة

مدفوعة بالاتجاهات مع الأناقة والراحة للأهداف والتحديات اليومية.

فساتين وأكثر ، بأشكال جديدة لتناسب كل لحظاتك.

لن تشعر بالضيق حتى في الصيف.

أظهر لحظاتك الساحرة.
.تساعدك على البقاء منتعشًا طوال اليوم

:تحذير

غسل اليد في الماء البارد.

يشطف بالماء البارد ويعلق حتى يجف.

افصل الملابس الأخرى أثناء التنظيف قدر الإمكان.
.لا تستخدم مواد التبييض

شهادة



S-Shaper حول

متخصصة في تصميم وتصنيع الملابس الداخلية النسائية ، .Shenzhen S-Shaper Garments Co. ، Ltd شركة
وتشمل المنتجات الرئيسية مجموعات حمالة الصدر ، ملابس النوم ، ملابس داخلية ، ملابس داخلية غير
نتيجة لمنتجاتنا Asa .ملحومة ، ملابس داخلية غير ملحومة. مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في التصنيع
عالية الجودة وخدمة العملاء المتميزة ، اكتسبنا شبكة مبيعات عالمية تصل إلى أمريكا وأستراليا وكوريا
.الجنوبية وغيرها









خدمة صانعي القطع األصلية وأوديإم

تطوير نمط المالبس المخصصة √
(بناءً على أفكار العميل الفردية أو التصميم التخطيطي / الرقمي أو العينات المرجعية)
√ النماذج المخصصة
 √ طباعة النسيج حسب الطلب





حزمة

OPP / قطعة 1
يتم توفيرها وفًقا الحتياجات التعبئة الفعلية للعمالء. تخصيص التعبئة

سياسة العائدات:
نحن نقدم خدمة تخصيص العينة ، إذا كانت البضائع والعينات المستلمة مختلفة ، فإننا نقبل المرتجعات
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد اإللكتروني هذا الموقع.
الخطوة 2) قدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيتم إصدار إذن إلعادة العنصر.
.الخطوة 4) إعادة العنصر لالستبدال أو االسترداد المتفق عليه

الخدمات اللوجستية:
إلخ DHL ، UPS ، FedEx ، TNT ، EMS عينة من أجل السفينة بواسطة
عن طريق الجو أو عن CIF أو CNF أو FOB أو EXW لتسليم الطلبات الجماعية ، يمكن أن يكون اختياريًا بشروط
طريق البحر بناءً على وكيل شحن المشتري أو وكيلنا



التعليمات



Q1.Are أنت منتج؟
A1: نعم ، نحن مصنعون ذوو خبرة مع تكنولوجيا البحث والتطوير وخطوط الإنتاج الخاصة بنا.

Q2. كيف حول جودة المنتجات؟
A2: لدينا فريق مراقبة الجودة الخاص بنا للتحكم الصارم في جودة المنتج حتى تصل إلى المعيار.

Q3. ماذا عن السعر؟
A3: نحن شركة تصنيع ونقدم لعملائنا دائمًا أكثر الأسعار تنافسية.

Q4.How لوضع طلب؟
A4: اتصل بالخدمة عبر الإنترنت ، أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلينا مباشرة ، وسنرد عليك بسعر المنتج
والمواصفات والتعبئة وما إلى ذلك قريبًا. شكرًا لك.

س 5. هل يمكنني شراء عينات منك؟
A5: نعم! اهلا وسهلا بكم لوضع عينة لاختبار الجودة والخدمة الفائقة لدينا ، العينات المختلطة مقبولة.

Q6.Can يمكنني زيارة المصنع الخاص بك؟
ج 6: نعم ، مرحبًا بكم في زيارة مصنعنا في وقت مناسب.

س 7. كيف يمكنني تقديم أوامر تصنيع المعدات الأصلية أو أوديإم؟
A7: لدينا معالجة طباعة مختلفة لأوامر OEM / ODM مختلفة. يرجى الاتصال بنا من خلال الخدمة عبر
الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني إلينا مباشرة.

س 8. كيف يجب أن أدفع مقابل طلباتي؟
.ج 8: يمكنك الدفع عن طريق باي بال ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، تي / تي

Q9: لماذا تختار S-Shaper؟
√ 24 * 7 خدمات ما بعد البيع!
√ الجودة هي ثقافتنا!
√ الدفع عن طريق ضمان التجارة علي بابا!
√ استرداد كامل المبلغ في حالة الجودة السيئة!
√ خدمة تصميم مجانية!
!أموالك في أمان لشركتك S-SHAPER √ مع




