
Easy Shape
MET DE SHAPEWEAR PANTY MET HOGE TAILLE 



De shapewear panty met 
hoge taille Easy Shape

Met de shapewear panty met hoge taille Easy Shape 
worden huidimperfecties op de buik, taille en billen 

moeiteloos en op onzichtbare wijze gecorrigeerd. 

De Easy Shape heeft een onmiddellijk slankmakend en 
corrigerend effect op een specifiek aantal strategische 

plaatsen: de buik, dijen en billen lijken direct slanker 
terwijl ze op comfortabele wijze gecorrigeerd 

worden. Door het push-upeffect van de panty krijgen 
uw billen een sexy en glamorous uitstraling. 



Tweede huid
De Easy Shape voelt als een tweede huid: de 
stof is licht, heel zacht, ademend en elastisch 
waardoor de panty buitengewoon comfortabel 
aanvoelt, geweldig goed blijft zitten en u de 
panty met plezier elke dag draagt. Bovendien 
ziet u de panty niet zitten onder uw kleding. 

Door de comfortabele band met innovatief 
antislipsysteem blijft de panty uitstekend 
zitten en wordt de vorm van het lichaam per-
fect gevolgd zonder het samen te drukken. 

Zijn voortreffelijke 
eigenschappen

 Onmiddellijke correctie platte buik

  Rugcompressie voor onder-
steuning van de lendenen

  Compressiezones tegen zadeltassen

  Verstevigende zone (push-up)  
om de billen ronder te maken

  Antislipband zodat de  
panty goed blijft zitten



Discreet
De shapewear panty met hoge taille Easy Shape is 
een absolute referentie onder corrigerende onder-
kleding voor vrouwen en kan onzichtbaar onder elk 
kledingstuk worden gedragen, of het nu een slim-fit 
pantalon is of een lange, beetje strakke avondjurk. 



Voordelen 
van onze shapewear  
panty met hoge taille! 

  
• U ziet er direct sexyer en slanker uit.

•  De panty omhult uw lichaam 
op perfecte wijze en drukt 
uw lichaam niet samen

•  De panty is onzichtbaar on-
der uw kleding!

•  De panty ademt, is zacht 
en comfortabel

Directe effecten  
van onze shapewear  
panty met hoge taille!  

  
• Een smallere taille

• Een plattere buik

• Welgevormde billen

• Een beter figuur



Afmetingen Master Carton

60x40x40 cm

Gewicht Master Carton

xx kg

Colour Boxes / Master Carton

5

Afmetingen Colour Box

17 × 2.5 × 25.5 cm

Gewicht Colour Box

xx kg

S
LA0510011

XL
LA0510014

L
LA0510013

M
LA0510012
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