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Dia das Mães na DelRio com muitas novidades
Marca aposta em conforto para atender as mães em todos seus momentos
A DelRio que há 50 anos é conhecida como uma marca que sempre busca inovar para
atender as necessidades do público feminino, está presente em todas as fases da vida das
mães, deixando-as mais confiantes e femininas. Suas peças com toques de conforto,
sofisticação e modernidade são ideais para todos os tipos de mães - nos momentos de
trabalho do dia-a-dia, lazer e principalmente na fase maternidade: gravidez e amamentação.
Para o próximo Dia das Mães, 12 de maio, a marca aposta em um conjunto que agrada a
todas. O Sutiã da Linha Classic (Preço Sugerido R$ 79,00) que traz alguns “atributos
secretos” para máximo conforto em qualquer situação: bojo rendado com transparência,
laterais largas e alças com complemento para regulagem e aro que assegura a sustentação.
Pode ser encontrado nos tamanhos 42 ao 48 nas cores areia, preto, romance, quartzo e
branco. Esse look fica mais completo ainda se combinado com a Calcinha da Linha Classic
(R$ 39,00) de laterais rendadas e cós duplo, disponível nos tamanhos P ao GG, nas cores
preto e quartzo. Essa dupla, com as peças usadas juntas ou individualmente, remete ao
clássico com um toque de modernidade!
Para as futuras mamães que estão grávidas, a dica da DelRio é a Bermuda Gestante (R$
59,90), lançamento pensado para o conforto e bem estar desse momento especial.
Confeccionada em tecido soft microfibra – que é suave e superelástico – não possui costura
(seamless), acompanha o crescimento da barriga sem causar desconfortos e evita o atrito
entre as pernas. Disponível nos tamanhos M, G e GG nas cores areia e preto, é perfeita para
proteger o bebê durante todo o período! O Sutiã de Amamentação (R$ 99,00) é um item
indispensável já que possui o Baby Click (mobilidade do bojo para amamentar) e forro
interior que evita a transparência e suaviza o toque. Disponível nos tamanhos 42 ao 50. Po de
ser complementado pela Calça Rendada (R$ 49,90), com reforço frontal encontrada do P
ao GG nas cores preto e new nude.
Mas a grande novidade da DelRio para essa data são os produtos Plus Size - peças em
tamanhos maiores com destaque para o lançamento do Body Modelador (R$ 150,00) em
tecido power e renda com abertura entrepernas e bojo duplo transpassado – que até permite
o uso do sutiã por baixo! Nas cores preto e quartzo (Cor do Ano da DelRio!) estão disponíveis
nos tamanhos P ao GG.
Presentei sua mãe, amiga ou até mesmo se dê um presente incrível! Todas as mulheres
merecem uma linda lingerie para ficarem ainda mais confiantes. Praticidade e beleza
#ATodoMomento Feliz Dia das Mães! Mais informações no site: www.delrio.com.br e nas
redes sociais: facebook.com/modadelrio e instagram.com/modadelrio.
Sobre a DelRio
Com 50 anos de história, a DelRio possui uma fábrica em Maracanaú no Ceará e 20 unidades fabris, todas localizadas no estado,
e se consagra como uma das três maiores produtoras de lingerie brasileiras. Defende a sustentabilid ad e c o mo um a v is ão d e
futuro melhor e necessária para o desenvolvimento humano. Com intuito de reduzir o impacto ambiental, opta por alte rnativ as
ecológicas em seus processos, presentes desde a geração de energia pela queima da casca da castanha, ao uso do algodão mais
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sustentável, licenciado pela BCI (Better Cotton Initiative), ou de tecidos que evitam o tingimento padrão, reduzindo o consumo e
poluição da água.
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