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Marcas do segmento infantil da DelRio têm presentes para todas as
idades no Dia das Crianças
DelRio Baby, Miss DelRio e Kids Club possuem peças que proporcionam conforto
e diversão
Existe um mito que diz que criança não gosta de ganhar roupa de presente. É
claro que no Dia das Crianças – comemorado em 12 de outubro – os brinquedos
são importantes, mas ultimamente a vaidade começa desde cedo e
roupinhas/underwear passaram a ser bem-vindas, principalmente se possuirem
estampas divertidas! A DelRio Baby, Miss DelRio e Kids Club, atendem
meninos e meninas, desde bebês até pré-adolescentes, onde o conforto é a
palavra chave na hora da confecção de todas as peças.
A DelRio Baby recém chegada ao mercado é a grande novidade da marca em
2018. Os produtos direcionados aos bebês de 0 a 12 meses, são confeccionados
em malha de algodão e fio 40 penteado, que proporcionam extremo conforto e
bem estar. A coleção apresenta modelos essenciais para o dia-a-dia do bebê,
como pagões, bodies, camisetas, macacões e outros. As estampas (com
motivos de estrelinhas, ursinhos, gatinhos e florais diversos) transmitem um ar
leve e divertido para as crianças. O destaque para as bebezinhas é a Coleção
Coral e para os bebezinhos a Coleção Baby Azul, que apresentam conjuntos
com babador, duo body, kit camiseta e calça, kit regata e tapa fralda e macacão
curto e babador - em 100% algodão! Tudo isso traz uma segurança imensa
para as mamães, que podem contar com a qualidade DelRio para todos os
momentos do seu filho.
Para as meninas de 0 a 14 anos a dica é abusar das estampas divertidas e
sempre antenadas com as últimas tendências de moda da Miss DelRio, como é
o caso da estampa de unicórnio, super fashion! As garotas já ficam por dentro
do estilo do momento, usando uma lingerie apropriada à sua idade. São kits de
calcinhas e conjuntos de top com calcinha. Já a faixa em cotton com fecho e o
short em cotton com cós duplo são próprios para as brincadeiras. Mas o hit
dessa coleção são as camisolinhas Tal Mãe, Tal Filha – afinal ficar igual a
mamãe na hora de dormir é diversão na certa!
A Kids Club é responsável pelas cuequinhas dos meninos! A marca de
underwear infantil masculino oferece o Duo (duas cuecas, sendo uma lisa e
uma estampada), peças divertidas e cheias de conforto que atendem dos 6
meses aos 10 anos (PP ao GG). Cuecas que foram criadas com todo cuidado
para não agredir a pele das crianças, com costuras macias, forro duplo e
elástico da cintura embutido. Além disso, também é possível ficar igual ao papai
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com os pijamas Tal Pai, Tal Filho – modelos com malha 100% algodão para
garotinhos de 2 a 10 anos.
Escolha suas peças preferidas e faça a alegria da criançada! Essas novidades
estão disponíveis nas melhores lojas especializadas do país e nos grandes
magazines. Vale lembrar que toda linha DelRio Baby pode ser encontrada
também nas Lojas Americanas.
www.delrio.com.br
Sobre DelRio Baby
A DelRio Baby nasce na celebração dos 50 anos da marca DelRio e apresenta ao mercado uma linha de
produtos confortáveis para o bebê e ao mesmo tempo bonitos para serem utilizados em qualquer ocasião.
Atende crianças de 0 a 12 meses e todas as peças são confeccionadas 100% em algodão e fio 40 penteado
– proporcionando extremo bem estar. Possui Selo DelRio Eco o que comprova responsabilidade social e
compromisso com a sustentabilidade.
Sobre a Miss DelRio
Miss DelRio, é uma linha de lingerie inovadora, totalmente dedicada às meninas de 0 a 14 anos,
desenvolvida pela DelRio, referência em lingerie de alta qualidade. São várias mini coleções que vão ao
encontro dos desejos fashion das garotas. Todas as coleções são confeccionadas em algodão 100% ou
ainda com uma pequena porcentagem de elastano.
Sobre a Kids Club
A Kids Club, marca infantil de underwear masculino, chega ao mercado com o aval de 50 anos de expertise
da D.R. Ling, uma das três maiores empresas de lingeries brasileiras. Com modelos divertidos e
confortáveis, a marca prioriza o estilo aliado ao conforto na hora de brincar. As peças são confeccionadas
em algodão 100% ou ainda com uma pequena porcentagem de elastano e atendem crianças de 6 meses a
12 anos (tamanhos PP ao GG).
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