
Especificação:
Leggings em vendas
Leggings funcional bambu de turmalina fábrica na China; Roupa interior de cintura alta
Controle da linha de cintura; Slim a 7 centímetros sem exercício!
A nova sensação de perder seu estômago, costas, coxas e pernas centímetros: Slencera. Slencera
apresenta um desatado design com emagrecimento especial zonas. Porque este emagrecimento zonas de
gordura desaparecem e você instantaneamente parece mais magro, mesmo que apenas para colocar!
Leggings em vendas

Os melhores resultados são obtidos usando o Slencera por 30 dias. Isso permite que você reduza até 7
polegadas! Excesso de gordura desaparece de suas nádegas, coxas e abdômen. E até mesmo a celulite
desaparece com o tempo. Suas pernas e abdômen visivelmente mais magros e elegantes.

Perca até 3 cm da cintura e 2 cm dos quadris com o novo e espetacular cinto, graças ao seu efeito de
massagem. Qual é o segredo? Seu tecido inovador inclui centenas de esferas de turmalina, que ajudam a
queimar gordura sem apertar.

https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Women-s-Fashion-Design-Leggings-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Hot-Selling-High-Waisted-Underwear-Wholesales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/pt/products/Tourmaline-Bamboo-Leggings-On-Sales.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.


