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Lingeries DelRio para presentear nesse Natal
Modelos que remetem à data são ideais para todas as mulheres
O Natal é uma ótima oportunidade para reforçar valores importantes em nossas vidas, como
amor, paz e respeito e com a proximidade da data surge a dúvida de qual look usar nessa
noite tão especial. Mas não podemos esquecer também do modelo ideal de lingerie para
complementar essa produção, já que este é um item básico para o sucesso de qualquer
visual. Além disso, é um ótimo presente que agrada a todas as mulheres!
A DelRio, sempre pautada pelo cuidado em atender as mulheres em todas as fases de suas
vidas, oferece algumas opções para deixar a noite de Natal ainda mais agradável com peças
sofisticadas e que proporcionam elegância, conforto e muito bem estar. Perfeitas para essa
comemoração!
Na cor vermelha a sugestão é o conjunto da Linha Seduction, composto por sutiã tipo
triangular com base e laterais em renda, disponível do tamanho 40 ao 46 (preço sugerido
R$49,00) e biquíni também rendado, com lateral média que pode ser encontrado do P ao GG
(preço sugerido R$19,90). Outra dica é o conjunto da Linha Contemporânea de sutiã
com bojo estruturado em tule power e renda nos tamanhos 42 ao 52 (preço sugerido
R$49,00) e biquíni em sensitive e renda, disponível do P ao GG (preço sugerido
R$19,90).
Já para quem prefere usar branco – que se torna prático com diversos looks – a sugestão é o
Body da Linha Seduction confeccionado em sensitive e renda, com suporte interno na área
do busto, disponível nos tamanhos P, M, G e GG (preço sugerido R$99,90). Super fashion!
Outra opção ainda na mesma linha é o conjunto de top rendado com bojo forrado, encontrado
nos tamanhos 38 a 44 (preço sugerido R$49,90) com o biquíni em renda sensitive
disponível do P ao GG (preço sugerido R$19,90).
A DelRio #ATodoMomento brinda o Natal nesse ano que completa 50 anos de sua história!
Esses produtos já podem ser encontrados 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
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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