Lilica Cesar de Mattos
Assessoria de Imprensa
Rio Man marca presença no Salão Moda Brasil 2018
Marca masculina que é referência em underwear apresenta novidades no evento em São
Paulo
A Rio Man, marca de underwear que atende o público masculino, chega ao salão com peças
que privilegiam o conforto sem deixar de lado o design fashion. Sempre com cuidado para
suprir as necessidades do homem moderno, as cuecas e pijamas possuem alta tecnologia e
cores que agradam todos os estilos.
Os destaques da Rio Man são os dois kits Duo Cueca Boxer de cuecas sem costura que
aliam conforto e beleza, deixando o dia a dia mais agradável. 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 apresenta 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.
A hora de dormir também precisa ser confortável e para isso, a aposta da Rio Man são os
pijamas da linha Tal Pai, Tal Filho – tamanhos P, M, G e GG. As peças são confeccionadas
em meia malha 100% algodão e as bermudas têm cós elástico. Tudo para proporcionar bem
estar aos homens que estão cada vez mais vaidosos e exigentes. O interessante dessa linha é
que, devido a parceria com a Kids Club (marca masculina infantil), é possível ficar idêntico ao
seu filho. Diversão garantida!
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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.

Serviço:
Rio Man no SMB 2018
Data: 18 a 20 de Junho
Horário: 10 às 20 horas (18 e 19) e das 10 às 16 horas em 20/06
Local: São Paulo Expo- Rodovia dos Bandeirantes, Km 1,5
Stand: 123
www.riomanunderwear.com.br
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