Lilica Cesar de Mattos
Assessoria de Imprensa
Dia dos Pais mais divertido com a Linha “Tal Pai, Tal Filho” da Rio Man
e Kids Club
Pijamas coordenados das marcas de underwear são dicas certeiras para
agradar o paizão
O Dia dos Pais está chegando – 12 de Agosto - e sempre fica a dúvida: o que
presentear nessa data tão especial? Uma boa dica são os modelos
coordenados de pijamas da Rio Man e Kids Club que deixam a hora de dormir
muito mais interessante e lúdica.
Os modelos, com design moderno, são confeccionados em meia malha 100%
algodão penteado. O conforto extra é garantido por uma modelagem ampla,
para que não haja nenhum incômodo na hora de descansar!
Disponíveis em estampas exclusivas e cores alegres, as peças podem ser
encontradas nos tamanhos P, M, G e GG (preço sugerido R$69,90) para
adultos e de 2 a 10 anos (preço sugerido R$59,90) para as crianças. A dupla
vai adorar!
Acesse o site www.riomanunderwear.com.br e conheça esse e outros
lançamentos para presentear o paizão no segundo domingo de agosto! Siga
também @riomanunderwear.
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).
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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