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Dia dos Namorados com DelRio e Rio Man
Produtos marcantes tornam a data ainda mais especial
Que tal fazer uma agradável surpresa para seu amor no dia que tem tudo para ser o
mais romântico do ano? Dia 12 de Junho está chegando e a DelRio e a Rio Man te
ajudam a fazer com que as escolhas de lingerie e underwear para esse momento a
dois, tornem essa data inesquecível!
A DelRio sugere para elas, um “conjunto vermelho” da linha Seduction,
maravilhoso, já que para essa ocasião, as cores preferidas são sempre o vermelho e o
preto, consideradas as mais sensuais. O sutiã (disponível nos tamanhos 40 a 48 com
preço sugerido de R$59,90) rendado com aro e detalhe de tiras cruzadas e fecho
com strass nas costas é complementado com uma calcinha (disponível nos tamanhos
P, M e G com preço sugerido de R$19,90) em tecido sensitive e renda. Já como
opção da cor preta, a sugestão é um “conjunto preto” também da linha
Seduction, super sofisticado, com detalhes em renda prateada. O sutiã (disponível
nos tamanhos 40 a 46 com preço sugerido de R$69,90) possui renda bicolor, bojo
estruturado e aro, e a calcinha (disponível nos tamanhos P, M, G e GG com preço
sugerido de R$39,90) é estilo boxer em renda bicolor e microfibra. Duas dicas
arrasadoras!
Mas para as namoradas que gostam de cores mais suaves, sem abrir mão do charme
e sensualidade que a ocasião merece, a DelRio oferece também a opção de um
“conjunto quartzo” da linha Seduction, que traz detalhes incríveis. O sutiã
(disponível nos tamanhos 40 a 48 com preço sugerido de R$49,90) é rendado –
strappy bra – e possui cruzamento na frente, que fica deslumbrante em looks à
mostra. E a calcinha (disponível nos tamanhos P, M, G e GG com preço sugerido de
R$19,90), ousada, é de fio rendado. Não tem como errar com essa opção!
Já para eles a Rio Man, em parceira com a DelRio, apresenta dois kits Duo Cueca
Boxer de cuecas sem costura que aliam conforto e beleza para animar ainda mais
essa comemoração! Os kits trazem cuecas boxer com design moderno e esportivo,
desenvolvidas em microfibra com elastano, com toque leve e secagem rápida.
Oferecem total liberdade de movimentos e não possuem costuras laterais. O primeiro
kit traz sempre uma cueca lisa e uma listrada (em diversas cores). E o segundo kit,
duas cuecas lisas. Ambos são encontrados nos tamanhos P, M, G e GG com o preço
sugerido de R$32,90 cada.
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As lingeries DelRio estão presentes na vida das mulheres em todos os momentos
#ATodoMomento, inclusive na comemoração do Dia dos Namorados. Essas e outras
novidades já podem ser encontradas nas melhores lojas de lingerie do país. Acesse o
site www.delrio.com.br e siga também @modadelrio
Para
ficar
por
dentro
das
novidades
Rio
Man,
acesse
o
site
www.riomanunderwear.com.br e conheça essas e outras opções para presentear
seu companheiro em todas as datas. Siga também @riomanunderwear.
Sobre a DelRio
Completando 50 anos em 2018, 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. Com o intuito de
garantir a qualidade de suas peças ela industrializa a maior parte dos tecidos e aviamentos utilizados na confecção.
Com estampas exclusivas, desenvolvidas por uma equipe de criação afinada com as mais recentes tendências de
moda nacionais e internacionais, a marca que buscou inspiração na beleza e ousadia da mulher, representada por
Dolores DelRio, uma atriz à frente de seu tempo, tornou-se referência no segmento. Conforto, qualidade e
tecnologia aliados ao design especial tornaram a empresa uma das preferidas no universo feminino.
Sobre a Rio Man
A marca de underwear masculino faz parte da D. R. Ling, uma das três maiores empresas de lingeries brasileiras.
Com estampas exclusivas, desenvolvidas por uma equipe de criação afinada com as mais recentes tendências de
moda internacionais, a RIO MAN traz ao homem contemporâneo underwear de alta qualidade, com matéria prima
que privilegia o conforto sem deixar de lado o design fashion.
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