
Específico:
Fábrica de Bodysuit

Achatar as coxas da coxa da barriga e levantar a bunda Tão confortável que você nunca sabe que
você está usando! O reforço de algodão mantém você seco e confortável.
Perca até 3 cm da cintura e 2 cm dos quadris com o novo e espetacular Mass & Fino cinto de
montagem, graças ao seu efeito de massagem. Qual o segredo? Seu tecido inovador inclui centenas
de esferas de turmalina, que ajudam a queimar gordura sem apertar. 
A turmalina é um mineral com propriedades eletromagnéticas naturais. 70% do corpo humano é
água. O efeito da turmalina estimula as moléculas de água a se tornarem moléculas únicas, o que
aumenta a absorção de oxigênio. As células humanas retomam a vitalidade. As moléculas de água
individuais podem se mover livremente dentro e fora das células, essa atividade transmite energia
térmica nos tecidos profundos para aumentar levemente a temperatura regional.

Fornecedor de Calças

Isso aumenta a circulação sanguínea; promover a eliminação de toxinas, queimar calorias e acelerar
a eliminação do efeito casca de laranja (pele celulite).

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Functional-Bamboo-Fiber-Bodysuit-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Grey-High-Waist-Bamboo-Pants-Supplier.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, 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.


