
المواصفات:
جوارب مضلعة عالية للبيع ،withfoot الجوارب مصنع
مرونة فائقة
االستخدام الدائم

إنها جوارب طويلة مع مقاومة لالحتكاك ، عندما يتم ربط جوارب طويلة بشيء ال يخففه الحرير ، وال يقبض عليه ، وال يتشوه.

القماش ناعم ومريح وناعم ، وسوف يمنحك الكثير من المتعة عند ارتداء هذه الجوارب.

مادة رقيقة جداً تم تبنيها بمرونة جيدة ، تمنحك شعوًرا ناعًما وسلس.

أفضل الجوارب النسائية أزياء ذات جودة عالية والراحة.
أكثر دواما بكثير من المتوسط

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Opaque-Compression-Tights-Withfoot-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html






جدول أحجام النساء
.حجم المخطط هذا هو ألغراض مرجعية فقط. قد تختلف األبعاد بين العالمات التجارية

SIZE (قياس الصدر / التمثال (بوصة (قياس الحياة (بوصة (الوركين (8 "من الخصر

حجم واحد 34-44 26-37 حتي 46 36،5

▼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 متخصص في التخصيص واإلنتاج من أجل البدلة الوظيفية ، مالبس اللياقة البدنية الرياضية ، مالبس داخلية ، مالبس داخلية
هي موضع ترحيب! OEM / ODM غير ملحومة ، مالبس ضغط ، إلخ

كولياتي هي ثقافتنا.

نحن نقدم خدمات فحص الجودة المهنية ، وضمان الشحن في الوقت المناسب والفعال ، لنقدم لكم أفضل الخدمات.
االنتهاء لتصبح رائدة في قطاع المالبس الداخلية.det هي S-SHAPER استمرار في االبتكار ، ونحن
أموالك في أمان ، عملك في أمان! S-SHAPER مع

تصنيع المعدات األصلية وأوديإم المعلومات▼



▼S-SHAPER شهادة

▼S-SHAPER خدمة

منتًجا عالي الجودة وبمساعدة عالية S-SHAPER توفر
√ جودة مضمونة:
100 ٪ االرتياح الجودة مضمونة ، وسيتم تفتيش جميع الشحنات بدقة من قبل مراقبة الجودة قبل الشحن.
√ اإلنتاج:
.تصميم مخصص هي موضع ترحيب ، Shapewear.OEM / ODM ؛ امدادات مستقرة لجميع أنواعamp & طويل األجل و
design :خدمة تصميم مجانية
توفير مواد التعبئة والتغليف والتسويق المجانية للترقية.
√ الشحن السريع:
يوفر مصنع الصين تسليم سريع مباشرة.
أرامكس / سيتي لينك) ، الشحن عن طريق الجو ، الشحن البحري ، الخ / tnt / فيديكس / dhl / ups) صريحة


