
Descrição do produto:

1. Mesh e permeável ao ar: feito de Material macio e respirável para conforto durante todo o dia.
2. Combinação mágica de conforto e conforto sexy
3. S-SHAPER Fornecedor de sutiã modelador de alta compressão este sutiã esportivo de alta
intensidade é para esportes de médio e alto impacto.
4. O tecido elástico macio mantém você seco e respirável.
5. A faixa elástica larga embutida de sutiãs traseiros largos evita o enrolamento.

Especificação do produto:

Nº do modelo S6570
Material 75%Nylon, 25%Spandex
Cor Rosa/ Preto/ Verde/ Roxo
Tamanho S/M/L/XL
MOQ 100PCS
Peso 0,32kg/PC
Tipo de modelador desatado
Marca S-SHAPER
Função Levantando e juntando seu bumbum, realça curvas sensuais, sem enrolar ou amontoar, sem esfregar ou irritar
Embalagem 1 PC/ Embalagem OPP/ Estacionamento Personalizado
Envio DHL/ Fedex/ UPS/ Frete Aéreo/ Frete Marítimo
Serviço: RTS/Dropshipping/OEM/ODM

Mostra do produto:

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Full-Cup-Push-Up-Running-Bra-Manufacturer.html




































Clique Fornecedor de sutiã invisível China para mais produtos

Vantagens:

Este sutiã de ioga esportivo não desliza ou enrola facilmente, mantém seus seios no lugar.
Peitos empurram para cima e fazem parecer sexy.
Este sutiã esportivo feminino sutiã sem costura sexy à venda China pode ser combinado com
qualquer roupa de treino da moda.
Boa escolha para ioga.
Malha e permeável ao ar
Sutiãs esportivos de alta intensidade são para esportes de médio e alto impacto.
A faixa elástica larga embutida dos sutiãs traseiros largos evita o enrolamento.

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/High-Quality-Padded-Invisible-Teen-Bra-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/S-SHAPER-Women-Seamless-Cross-Back-Sports-Bra-Top-Support-Push-Up-Sports-Bra-Women-Workout-Top-Shockproof-Yoga-Bra.html


Inscrição:

Sutiã perfeito para ioga, exercícios, fitness, qualquer tipo de treino ou uso diário. O sutiã de ioga S-
SHAPER combina moda, função e desempenho. Este elegante sutiã esportivo é ótimo para usar sob
camisas de treino, bem como roupas não-treino, como tops e roupas leves.

Operação e manutenção:

Movida pelas tendências com estilo e conforto para as metas e desafios do dia a dia.
Vestidos e muito mais, em estilos novos para combinar com todos os seus momentos.
Você não vai se sentir abafado mesmo no verão.
Mostre seus momentos encantadores.
Ajudá-lo a ficar fresco e fresco durante todo o dia.

Aviso:

Somente lavagem à mão em água fria.
Enxágüe com água fria e pendure para secar.
Separe o máximo possível de outras roupas durante a limpeza.
Não use alvejante.

Certificação

SOBRE S-Shaper



Shenzhen S-Shaper Garments Co., Ltd. é especializada no design e fabricação de lingerie feminina, os
principais produtos incluem conjuntos de sutiã, camisola, modeladores, roupas íntimas sem costura e
roupas íntimas coladas. Com mais de 15 anos de experiência em fabricação. Asa resultado de nossos
produtos de alta qualidade e excelente atendimento ao cliente, ganhamos uma rede global de vendas
atingindo a américa, austrália, coreia do sul e etc.









SERVIÇO OEM&ODM 

√ Desenvolvimento de padrão de roupas personalizadas
(com base nas ideias individuais do cliente, esboço/design digital ou amostras de referência)
√ Prototipagem Personalizada
√ Impressão de tecido personalizada





PACOTE

1PC/OPP
Fornecido de acordo com as necessidades reais de embalagem dos clientes Personalize a
embalagem

Política de devolução:
Oferecemos serviço de personalização de amostras, se as mercadorias e amostras recebidas
forem diferentes, aceitamos devoluções
Etapa 1) Entre em contato conosco com este e-mail do site.
Etapa 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você está
enfrentando.
Etapa 3) A autorização para devolver o item será emitida.
Etapa 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.

Logística:
Pedido de amostra enviado por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc.
Para entrega de pedidos em massa, pode ser opcional com termos de EXW, FOB, CNF, CIF
por via aérea ou marítima com base no despachante do comprador ou nosso



Perguntas frequentes



Q1.Are você um fabricante?
A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossa própria tecnologia de P & D e linhas de produção.

Q2.How sobre a qualidade dos produtos?
A2: temos nossa própria equipe de controle de qualidade para controlar rigorosamente a qualidade do
produto até atingir o padrão.

Q3.How sobre o preço?
A3: somos fabricantes e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?
A4: Entre em contato com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós, responderemos a
você com preço do produto, especificações, embalagem etc. Obrigada.

Q5.May posso comprar amostras de você?
A5: Sim! Você pode fazer um pedido de amostra para testar nossa qualidade e serviço superiores,
amostras mistas são aceitáveis.

Q6.Posso visitar sua fábrica?
A6: Sim, bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu horário conveniente.

Q7.How posso fazer pedidos OEM ou ODM?
A7: temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos oem/odm. Entre em contato
conosco com o serviço on-line ou envie um e-mail diretamente para nós.

Q8. Como devo pagar as minhas encomendas?
A8: Você pode pagar por Paypal, Western union, Money gram, T/T.

Q9: Por que escolher S-Shaper?
√ 24*7 Serviços pós-venda!
√ Qualidade é a nossa Cultura!
√ Pagamento por Alibaba Trade Assurance!
√ Reembolso total em caso de má qualidade!
√ Serviço de design gratuito!
√ Com S-SHAPER, seu dinheiro está seguro, sua empresa está segura!




