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Nesse Dia dos Pais presenteie “super mulheres” que são Mãe e Pai ao
mesmo tempo
DelRio, grife de lingerie, homenageia mulheres que assumem essas duas
funções
O Dia dos Pais (13 de agosto) está logo aí e todo pai que cumpre seu papel com
amor e dedicação total aos filhos merece uma comemoração cheia de carinho e
atenção. Entretanto, nos dias de hoje, é cada vez mais comum mulheres
assumirem o papel de mãe e pai, sendo às vezes, a única responsável pelo
amor e educação recebidos pela criança. Nesse Dia dos Pais, a DelRio referência em lingeries que aliam conforto, tecnologia, qualidade e design
exclusivo – propõe parabenizar essas guerreiras e sugere lindas opções de
presentes para mostrar o quanto elas são especiais!
Para as mamães que ainda estão amamentando, a dica de presente é a
Camisola Amamentação Rendada (Preço sugerido R$150). Com abertura
que garante total praticidade na hora da alimentação do bebê, a peça disponível nas cores Preto e New Nude - recebe uma charmosa aplicação em
renda na área do bojo, deixando a mulher ainda mais bonita nesse momento
tão especial. Já as mamães românticas vão se encantar com o Short Doll
Devoré Floral (Preço sugerido R$120). Confeccionado em microfibra, a peça
transmite feminilidade graças à estampa floral e aplicações em renda. Outro
modelo que vai impressionar a super mãe é o Short Doll em renda e liganete
(Preço sugerido R$110). O conjunto se apresenta nas cores Branco, Cereja,
Fúcsia e Preto e recebe aplicações em renda na parte lateral do short e na
também parte de cima cobrindo o bojo – peças bonitas e confortáveis para
quem exerce dupla função!
Gostou? Confira esses e outros lançamentos da marca através do site
www.delrio.com.br e garanta o presente dessa “Mulher Maravilha”. Nada
mais justo! Os produtos DelRio #euqueroeuposso Transformar podem ser
encontrados nos principais magazines e nas melhores lojas especializadas em
lingerie do Brasil.
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