
Especificação:

China fábrica de sutiã esportivo, S-SHAPER Roupa esportiva por atacado

Sutiã Sexy e atraente Genie
1) pulôver de microfibra sem costura
2) pescoço V, alças largas
3) Copos macios com cobertura total

4) centro ruching para moldar busto
5) banda com nervuras para o conforto & Apoio, suporte
6) Lavar na máquina, secar em máquina
7) Fechado-montado: segue suas curvas, delineando sua figura

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Fitness-Sportswear-factory-china.htm




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

Tamanho Busto (cm) TAMANHO BRA / CUP
S 65 ~ 72 cm 65A / 30A 65B / 30B 70A / 32A 70B / 32B 75A / 34A
M 73 a 80 cm 70C / 32C 70D / 32D 75A / 34A 75B / 34B 75C / 34C 80A / 36A 85A / 38A
eu 75 ~ 83 cm 75D / 34D 80B / 36B 80C / 36C 85A / 38A 85B / 38B
XL 80 a 88 cm 80D / 36D 85C / 38C 90A / 40A 90B / 40B
XXL 85 ~ 93 cm 85D / 38D & & gt; 85D / 38D



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, o sportswear da aptidão, o
Shapewear, o roupa interior sem emenda, o vestuário 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.
√ Serviço One-stop:
Garantir-lhe serviço One-stop para rápido, eficaz serviço de pré-venda, Produção, Design, Controle de
Qualidade, Embalagem, Expedição, serviço pós-venda etc.


