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Confira as novidades apresentadas pela Rio Man no Salão Moda Brasil
2017
A Rio Man - marca de underwear masculina que alia conforto e sofisticação exibiu no SMB2017, que aconteceu na última semana, em São Paulo,
novidades em suas coleções Comfort Performance, Comfort Performance
Sem Costura, Comfort Cotton, Ultra Comfort e Noite. A marca, que tem
inspiração no lifestyle carioca, procura traduzir em suas coleções as
necessidades do homem contemporâneo e mostrou peças tecnológicas, com
cores e design que nunca saem de moda.
Um dos grandes destaques da marca é a coleção Comfort Performance
Sem Costura, que proporciona ajuste perfeito ao corpo graças à tecnologia
seamless, que se caracteriza pela ausência de costuras laterais. Um dos
diferenciais, stretch nas quatro direções, permite maior liberdade de
movimentos - ideal para a prática esportiva. A linha ainda ganha pontos
quando o quesito é secagem rápida, o que garante ainda mais conforto no
dia-a-dia! Com forte influência do sportwear a coleção ganha listras
modernizadas e está disponível nos modelos Slip e Boxer, dos tamanhos P ao
GG.
Já na Linha Noite, a Rio Man aposta nos pijamas – tamanhos P, M, G e GG ultra confortáveis. Com modelagem ampla e recorte de manga raglan, os
modelos são produzidos em algodão e viscose, e possuem etiqueta impressa
do lado interno da peça, proporcionando agradável sensação ao vestir – nada
de incômodo para esse público super exigente! As clássicas estampas
gravataria e listras ainda deixam o visual mais sofisticado. Siga
@riomanunderwear.
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.
www.riomanunderwear.com.br
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