
مواصفات المنتج:

امتداد المواد المواد، أفضل تشكيل جسمك. Biaxial تصميم جيب الوجهين، أنيق ومثير؛

تصميم جيب مزدوج الجانب.

مواد مريحة بسط لكال الجانبين.

.أفضل تشكيل جسمك

:عرض المنتج

الصين اللياقة البدنية واليوغا ارتداء المزود

https://www.shapewearfactorychina.com/ae/products/Wrapped-Yoga-Capri-Leggings-supplier.html






شهادة



BV، TUV Rheinland، ISO9001، SASO، CE، CCPIT، إلخ

وأوديإم OEM خدمة



خدمتنا

المتفوقة وخدمة العمالء S-SHAPER منتجات

:الجودة مضمونة

.رضا الجودة مضمون، سيتم فحص جميع الشحنة بدقة من قبل مراقبة الجودة قبل الشحن 100٪

اإلنتاج:
.ورحب تصميم مخصص ،hapewear.oem / odm إمدادات طويلة األجل ومستقرة لجميع أنواعها من

خدمة التصميم المجانية:
.توفير تصميم التعبئة والتغليف المجانية مواد التسويق لتعزيز الخاص بك

shipment :سريع
.مصنع الصين العرض مباشرة مع تسليم سريع
Express (DHL / UPS / FedEx / TNT / ARAMEX / CityLink)، الشحن الجوي، الشحن البحري إلخ.

خدمة إيقاف واحدة:
أؤكد لك خدمة التوقف الخاصة بك لخدمة ما قبل البيع سريعة وفعالة، واإلنتاج، والتصميم، ومراقبة الجودة،
التعبئة، الشحن، خدمة ما بعد البيع الخ

التعليمات

Q1: لماذا تختار S-Shaper؟
24 * 7 بعد خدمات البيع!
الجودة هي ثقافتنا!
الدفع عن طريق ضمان التجارة علي بابا!
كامل المبلغ في حالة الجودة السيئة!
خدمة التصميم المجاني!
!أموالك في آمنة عملك في آمنة S-SHAPER مع

q2: كيفية وضع عينة؟
مرحبا بك في وضع النظام مباشرة مننا
/http://www.shaperbuy.com :الموقع اإللكتروني
.يمكن أن تكون هذه الرسوم العينة كاملة المبلغ بمجرد وضع النظام السائبة منا

Q3: ما هو موك؟
.في البداية لمساعدة العمالء على اختبار السوق بسهولة pcs / itemيمكننا قبول 10

Q4: ما هو وقتك الرائدة؟
.2-5 أيام عمل للبضائع في المخزون بعد االنتهاء من الدفع

Q5: ما نوع طرق الدفع التي تقبلها؟



.T / T ،نحن نقبل ضمان التجارة بابا، باي بال، ويسترن يونيون، المال غرام

Q6: ما طرق الشحن التي تقدمها؟
Express: DHL / FEDEX / UPS / TNT / ARAMEX / CityLink إلخ
.الشحن الجوي / البحري أو دعم الشحن إلى وكيل الصين الخاص بك

Q7: ماذا عن التعبئة؟
.نحن نقدم التعبئة والتغليف مربع لطيفة لزيادة مبيعاتك

q8: هل تقبل OEM / ODM؟
حسب االحتياجات الخاصة بك! OEM / ODM ويمكننا أيضا تقديم منتجات "S-Shaper" لدينا عالمتنا التجارية الخاصة
الحد األدنى للكمية والسعر
.تعتمد على االحتياجات الخاصة بك

q9: هل يمكننا زيارة المصنع الخاص بك؟
ترحيب حار. بمجرد أن يكون لدينا جدول الخاص بك، سنرتب فريق المبيعات المهنية لمتابعة قضيتك


