
especificação:
Calças justas de fábrica, Meias com nervuras altas para venda
Super elástico
Uso durável

É uma meia-calça com resistência a fricção, quando a meia-calça é enganchada por algo que a seda não
solta, não fica presa, não deforma.
O tecido é delicado, liso e macio, vai lhe dar muito prazer quando você usar esta meia-calça.
Adotado material ultra-fino com boa elasticidade, dá-lhe uma sensação delicada e suave.
As melhores meias de moda feminina de alta qualidade e conforto.
Muito mais durável que a média

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Opaque-Compression-Tights-Withfoot-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html






Tabela de tamanhos femininos
Este gráfico de tamanho é apenas para referência. As dimensões podem variar entre marcas.

TAMANHO Medida de peito / busto (em polegadas) Medição de vida (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 uma posição geográfica
vantajosa a menos de 4 km do Aeroporto Internacional de Shenzhen Baoan.
A S-Shaper é especializada em personalização e produção de roupas funcionais, roupas esportivas de
fitness, shapewear, roupas íntimas sem costura, roupas de compressão, etc. OEM / ODM são bem-vindos!

QULIATY É NOSSA CULTURA.
Nós fornecemos 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 detconcluída para se tornar líder no setor de shapewear.
Com S-SHAPER seu dinheiro em segurança, sua empresa em segurança!

Informação de OEM e ODM▼



Certificado S-SHAPER▼

Serviço S-SHAPER▼

S-SHAPER FORNECE PRODUTO DE ALTA FIM COM ALTA ASSISTÊNCIA
√ Qualidade garantida:
Satisfação da qualidade 100% garantida, toda a expedição será inspecionada estritamente pelo QC antes
da expedição
√ Produção:
Longo prazo e & Fornecimento estável para todos os tipos de Shapewear.OEM / ODM, design personalizado
são bem-vindos.
√ serviço de design gratuito:
Forneça materiais de design e marketing de embalagem gratuitos para sua promoção.



√ transporte rápido:
China fábrica fornece entrega rápida diretamente.
Expresso (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), frete por via aérea, frete marítimo, etc.


