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Coleção Paradise da DelRio para mulheres com estilo marcante
Conforto e sofisticação em peças que transitam entre o Dia&Noite
A DelRio, referência em lingeries que aliam conforto, tecnologia, qualidade e
design exclusivo, apresenta sua nova coleção Paradise, o sonho de consumo
de toda mulher apaixonada por lingerie! Os modelos dessa coleção
conseguem transitar entre a elegância, o fashion e o conforto - você vai se
sentir abraçada pela lingerie correta.
A coleção Paradise traz com destaque o Top Cropped Strappy - item essencial
no guarda-roupa de toda mulher poderosa - com bojo triangular forrado e
detalhe em “strappy”, tendência que continua super em alta. Suas costas são
valorizadas pelo decote em “V” e a dica aqui é usá-lo à mostra com uma
jaqueta, regata mega cavada ou mesmo com uma blusa transparente – com
certeza você vai atrair todos os olhares!
Já o sutiã segue o mesmo design: tiras “strappy”, bojo triangular forrado e
muita, muita renda. As costas recebem o mesmo decote do top, um belíssimo
decote “V” para arrasar por aí.
As calcinhas podem vir ora no modelo Fio, toda rendada, ora no modelo
Boxer, com detalhe drapeado com o queridinho “Bumbum up”- conforto e
sedução unidos para valorizar ainda mais as suas curvas!
Completando a coleção, uma confortável e sofisticada camisola que é perfeita
para as noites de descanso. A peça é confeccionada em liganete e recebe tiras
“strappy”, bojo triangular forrado e busto em renda. Sua noite com muito
mais estilo!
Com ampla modelagem que atende aos tamanhos 40 ao 48 para os sutiãs e
P, M, G e GG para as calcinhas, as peças da coleção Paradise estão
disponíveis nas cores Preto, Branco e Quartzo. Está esperando o quê? Acesse
o site da DelRio www.delrio.com.br confira o ponto de venda mais próximo de
você e faça parte desse paraíso de lingeries... Siga @modadelrio!
Sobre a DelRio - Iniciada há 48 anos com uma fábrica em Fortaleza, CE, a DelRio hoje possui
20 unidades fabris e se consagrou como uma das três maiores produtoras de lingerie
brasileiras. Com o intuito de garantir a qualidade de suas peças ela é responsável inclusive
pela produção da maior parte dos tecidos e aviamentos utilizados na confecção. Com
estampas exclusivas, desenvolvidas por uma equipe de criação afinada com as mais recentes
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tendências de moda internacionais, a marca que buscou inspiração do nome nas belezas do
Rio de Janeiro e sua sintonia com a mulher brasileira, tornou-se referência no segmento.
Conforto, qualidade e tecnologia aliados ao design especial tornaram a empresa uma das
preferidas no universo feminino. Com grandes investimentos, política ética e dinâmica, a
DelRio se destaca como uma empresa socialmente responsável. O Programa Jovem
Operadora DelRio já capacitou mais de 20 mil adolescentes para atuar no mercado de
trabalho. Além disso, mantém a creche D. Terezinha Pereira que atende os funcionários
lotados nas unidades do bairro da Serrinha e auxilia na manutenção da Escola de Primeiro
Grau Marcos Valentin Pereira de Souza, que conta com mais de mil alunos. Em 2017, em
parceria com a Prefeitura de Maracanaú (CE), inaugurou o Centro Educacional Infantil Elsa
Maria Laureano Pereira (Creche PROINFÂNCIA), nos bairros Jardim Bandeirante e Pajuçara,
com 160 vagas para os filhos das funcionárias e moradoras da região. Honrar seus
compromissos éticos com seu público através de políticas e práticas que visam o
desenvolvimento sustentável da sociedade preservando recursos ambientais e culturais é
fundamental para a empresa que exporta para vários países da América do Sul.
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