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Lingeries DelRio encantam na Primavera
Peças com flores são especiais para essa estação
A lingerie é essencial para o bem estar feminino: tudo muda quando usamos uma
peça linda, mesmo ela estando escondida por baixo da roupa! Com a chegada da
primavera fica ainda mais divertido abusar das estampas florais e leves. Pensando
nessa estação alegre e florida, a DelRio – referência em lingeries que aliam conforto,
tecnologia, qualidade e design exclusivo - sugere diversas opções que combinam
perfeitamente com essa época do ano!
Uma delas é o conjunto Romantic Vintage, que une conforto e romantismo, trazendo
um sutiã triangular em microfibra devorê floral e renda. Disponível nos tamanhos 40
a 46 - pode e deve ser mostrado sem restrição! Já a calcinha tipo boxer em devorê
floral e parte traseira confeccionada em renda, com efeito “bumbum up”, está
disponível nos tamanhos P ao G. Nas cores nature/new nude e romance/carmim, são
peças alegres e que elevam a autoestima de toda mulher!
Já para hora de dormir, nada melhor do que uma camisola bonita e aconchegante
para que a noite seja perfeita! E para entrar no clima da primavera, é só escolher as
estampas florais em azul ou vermelho. As novas camisolas DelRio são
confeccionadas em liganete e podem ser encontradas nas versões com manga ou
somente com alças com regulagem. Disponíveis nos tamanhos P ao GG.
Para finalizar, a dica é o Kit de Calcinhas Cotton que traz duas calcinhas: uma lisa na
cor bege e outra com uma estampa superdelicada, em rosa com florzinhas. O kit pode
ser encontrado nos tamanhos P ao GG e tem tudo para se tornar um must have no
seu guarda-roupa da nova estação!
Essas novidades que são perfeitas para a primavera e #ATodoMomento, podem ser
encontradas nas melhores lojas de lingerie do país. Saiba mais no
site: www.delrio.com.br
e
nas
redes
sociais:
facebook.com/modadelrio e
instagram.com/modadelrio.
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
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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.
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