
  :وصف
مرونة ويقلل من عيوب البشرة ، مما يجعلها أكثر جماال. تبقى خصائصها بعد غسالت غير محدودة ، بفضل التكنولوجيا الموجودة داخل
  .الحمض النووي
SCIENCE و BEUNDY BYUND من خيوط ترتديها.   طماق على المبيعات

مصنع ايمانا للفيبر تانك توب
العديد من مزايا الجمال: Emana Beauty Fiber تقدم
الكمال الجلد؛
الحد من ظهور السيلوليت أو قشر البرتقال ، وتحسين نعومة البشرة ، وزيادة صالبة الجلد ومرونة ، وتوليف الكوالجين ودوران األوعية

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Tourmaline-Bamboo-Leggings-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Emana-Fiber-Tank-Top-Factory.html


.الدقيقة الجلد المحسن وتحسين التنظيم الحراري الجلد ؛ بعد ارتداء ما ال يقل عن 30 يوما متتالية ، خالل 6 ساعات في اليوم



▼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


