
 :تخصيص
طماق على المبيعات
التورمالين الخيزران طماق الوظيفية مصنع في الصين ؛ ارتفاع مخصر المالبس الداخلية بالجملة
السيطرة على خط الخصر. نحيف إلى 7 سم قبالة دون ممارسة!
سلس تصميم مع التخسيس خاص Slencera اإلحساس الجديد بفقدان المعدة والظهر والفخذين والساقين: سلنسيرا. ميزات
!المناطق. ألن مناطق التخسيس هذه تختفي رواسب الدهون وتبدو أنحف على الفور
طماق على المبيعات

لمدة 30 يوًما. يمكّنك هذا من التقليل حتى 7 بوصات! الدهون الزائدة تختفي من Slencera يتم تحقيق أفضل النتائج من خالل ارتداء
األرداف والفخذين والبطن. وحتى السيلوليت تختفي مع مرور الوقت. ساقيك والبطن سوف تبدو أقل حجما ونعومة بشكل واضح.

تفقد ما يصل إلى 3 سم من خصرك و 2 سم من الوركين مع حزام الخصر الجديد والمذهل ، وذلك بفضل تأثير التدليك ما هو السر؟
 .ويشمل نسيجها المبتكر المئات من كرات التورمالين ، التي تساعد على حرق الدهون دون ضغط

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Women-s-Fashion-Design-Leggings-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Hot-Selling-High-Waisted-Underwear-Wholesales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Tourmaline-Bamboo-Leggings-On-Sales.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 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




