
Especificação:

China Far-Infravermelho Bodysuit Set fábrica, S-Shaper Functional Bodysuits Fornecedor
Emite raios infravermelhos distantes e íons negativos;
Facilita o metabolismo; Bodysuits Fabricante
Melhora a circulação sanguínea;

O fato de corpo de emagrecimento sem costura infravermelho distante pode promover a circulação
sanguínea, activar as células e acelerar o metabolismo; Briefer Factory
Queima de excesso de gordura, consumindo calorias extras e modelando curvas atraentes;
Regulando os nervos autônomos e eliminando a fadiga rapidamente;
Sem ganchos & olhos e sem ossos adicionais;
Certifique-se de usar mais confortável;
Tecido respirável mantém você todo o dia fresco e seco;
Controle de terno de corpo de emagrecimento super firme dá-lhe um efeito de emagrecimento
instantâneo;
Pontos de turmalina de raios infravermelhos adicionais adicionais para emagrecer mais saudável;
Molda e molda sua linha de cintura e costas para um visual suave;
O busto frontal aberto e o apoio para as costas altas ajudam a formar uma boa postura;
Fácil de colocar e tirar;
Terno de corpo de espartilho perfeito firme firme para usar com qualquer roupa de moda.

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Hot-Sale-Black-Womens-Full-Body-Shaper-Bodysuits-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Burn-Fat-Body-Shaper-Briefer-Factory.html






Carta do tamanho das mulheres
Este gráfico de tamanho é destinado apenas para referência. Tamanhos podem variar entre marcas.

TAMANHO Medição de peito / busto (em polegadas) Medida da cintura (em polegadas) Quadris (8 "da cintura)
UM TAMANHO 34-44 26-37 36,5-46

Sobre S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd localizado na bela cidade costeira (Shenzhen). Goza de posição geográfica
vantajosa com menos de 4 km de distância do Aeroporto Internacional de Shenzhen Baoan.
S-Shaper especializar-se em personalizar e fabricar para o bodysuit funcional, sportswear da aptidão,
Shapewear, Underwear sem emenda, roupa de compressão etc.OEM / ODM são dados boas-vindas!



QULIATY É NOSSA CULTURA.
Nós fornecemos-lhe os serviços de inspeção de qualidade profissional, garantir o envio atempado e eficaz,
para lhe oferecer os melhores serviços.
Persistindo em inovação, nós S-SHAPER são detErmined para se tornar um líder na indústria de shapewear.
Com S-SHAPER seu dinheiro em segurança, seu negócio em segurança!

Sobre o OEM e o ODM▼

Certificado S-SHAPER▼



Serviço S-SHAPER▼

S-SHAPER FORNECE PRODUTO DE ALTA FIM COM SERVIÇO DE ALTA FIM
√ Qualidade Garantida:
Satisfação 100% da qualidade garantida, toda a expedição será verificada estritamente pelo QC antes da
expedição
√ Produção:
Longo prazo & fornecimento estável para todos os tipos de Shapewear.OEM / ODM, design personalizado
são bem-vindas.
√ Serviço de Design Gratuito:
Fornecer design de embalagem grátis e material de marketing para sua promoção.
√ remessa rápida:
China fábrica fornecer diretamente com entrega rápida.
Expresso (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), Frete Aéreo, Frete Marítimo etc.


