
Especificação:
China Fábrica Bodysuits Funcionais Infundidos Cafeína, S-Shaper Bodysuit Manga Curta Fornecedor ；
Roupas infundidas com cafeína são uma nova e empolgante inovação no shapewear. Este macacão capri
proporciona uma modelagem total, ao mesmo tempo que ajuda a maximizar os seus treinos. Com o
controle e a modelagem do meio do corpo até a panturrilha, você pode até não notar o tecido de
massagem especial desse item. O tecido de látex aumenta a atividade térmica, aumentando a
transpiração em sua cintura, quadris, abdômen e coxas. Isso significa que se você treina na academia ou
simplesmente caminha para o trabalho, este shaper aproveita ao máximo sua atividade física. A cafeína de
liberação lenta permanece na vestimenta por dezenas de lavagens. Além disso, um spray de recarga está
disponível para que sua roupa esteja sempre pronta quando você estiver.
Alisa sua silhueta enquanto veste a roupa
Invisível, emagrecimento confortável sob qualquer roupa
Bline com apoio 

Características
Ingredientes com cafeína
Use seu próprio sutiã
Iredients permanecem ativos por dezenas de lavagens
Controle e compressão confortáveis
Formas do meio para o bezerro
Alças ajustáveis
Projeto do underbust
Reabastecer com Spray de Recarregador de Cafeína
Tamanho Nota: Para o emagrecimento, recomenda-se que você tamanho para baixo esta peça de
vestuário. 

Os benefícios de usar a roupa íntima de forma?
1. O uso da pele pode ajudá-lo a queimar gordura e perder peso. Não precisa mais exercitar, a cada
momento a gordura está no movimento.
2. Faça a pele celulite ficar macia e suave. Tem uma absorção favorável à pele.
3. A borda não vai rolar e à prova de fios, cortando arbitrariamente. Anti-fricção / Água anti-cloro /
proteção contra radiações / secagem rápida.
Observações: Pele para usar 8 horas por dia, o tempo total do teste é de 56 dias. E fique dieta normal,
não comer demais. 

O efeito do tecido de turmalina:
Efeito do raio 1.Anion e infravermelho distante na pele diretamente Equilibrando yin e yang, aquecendo e
ativando os meridianos, aquecendo yang para dissipar o frio.
2. Aumenta a circulação sanguínea, excitor, aliviar a dor e a fadiga.
3. Activar células gordas aceleradas e convertidas, têm o efeito de perda de peso.
4. com o efeito térmico profundo.

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Functional-Bodysuit-supplier-china.htm
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Caffeine-Infused.htm






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

Tamanho Geral 64 / m 70 / l 76 / XL 82 / XXL 90 / XXXL
cintura (CM) 61-67 67-73 73-79 79-87 87-95

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.


