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Sutiã Multiformas da DelRio – uma única peça e inúmeras
possibilidades
Look funcional que permite múltiplas combinações

Com o verão chegando e a chance de usar roupas cada vez mais decotadas,
são necessárias lingeries que atendam aos mais variados looks. Pensando
nisso a DelRio apresenta o Sutiã Multiformas, uma peça super prática com
qualidade extrema e total funcionalidade.
O sutiã tem bojo estruturado “push up” – característica que realça o formato
do busto e remodela os seios – o que deixa qualquer visual incrível e
preparado para diferentes produções.
O destaque desse lançamento são as alças removíveis. Com opções em
elástico ou silicone, é possível usar e abusar de muitos decotes, tanto na
frente quanto nas costas. O diferencial é que a regulagem vem no cós da fita
elástica o que permite deixar a pele totalmente à mostra esbanjando
sensualidade, ou simplesmente usá-lo com conforto sob as roupas decotadas.
O Sutiã Multiformas da DelRio #euqueroeupossoTransformar já está
disponível em lojas especializadas de todo Brasil, nas cores mousse e preto,
nos tamanhos 40 ao 48 com preço sugerido de R$69,90. Garanta essa peça
que vai se tornar indispensável nos dias de verão! Acesse o site
www.delrio.com.br e siga @modadelrio
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.
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