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DelRio lança Coleção Stripes
Marca de lingerie repagina e torna ultrafashion modelos já campeões

A DelRio – referência em lingeries que aliam conforto, qualidade, tecnologia e
design exclusivo - se inspirou em modelos já consagrados, acrescentando
elementos modernos e dentro das tendências de moda atuais, para lançar a
Coleção Stripes. Sofisticada e ao mesmo tempo agradável de usar, ela vai
fazer a diferença no cotidiano das mulheres!
Composta por um conjunto de calcinha e sutiã, o viés fashion das peças é
notado pelos efeitos vazados e listras com contraste de brilho e fosco no
tecido microfibra. O sutiã, de média sustentação, com base, possui bojo
moldado e faixa dupla no decote. A calcinha com laterais largas e cavas
duplas é extremamente confortável, especialmente na área da virilha.
Destaque para o detalhe em ponto crochê invisível – no decote do sutiã e nas
cavas da calcinha - que dão um efeito vazado, imprimindo às peças luxo e
sofisticação.
O conjunto está disponível nas cores preto e cereja e nos tamanhos 42 a 48
(sutiã) e do P ao EG (calcinha).
A Coleção Stripes e outros produtos DelRio #euqueroeupossoTransformar
podem ser encontrados nos principais magazines e nas melhores lojas
especializadas em lingerie do Brasil. Acesse o site www.delrio.com.br e siga
também @modadelrio. Fique de olho nessa novidade!
Sobre a DelRio - Iniciada há 49 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 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.

www.delrio.com.br
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