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Coleção Lurex DelRio propõe um final de ano com muito brilho e
glamour
Lançamentos chegam para dar ar de sofisticação aos looks

O ano vai se encerrando e a primeira coisa que vem na cabeça das mulheres é: qual
vai ser o meu look para arrasar nas próximas festas? Além dos feriados de Natal e
Réveillon, também é muito comum nessa época, serem marcadas formaturas e até
mesmo confraternizações de empresas, escolas ou entre amigos e familiares. O
importante é estar confortável, mas se a produção chamar atenção e for
notada...melhor ainda!
A DelRio - referência em lingeries que aliam conforto, tecnologia, qualidade e design
exclusivo - lança a Coleção Lurex perfeita para o clima de encerramento do ano!
São peças glamourosas com a imponência do fio dourado presente nas rendas de
uma forma sutil e delicada.
Os sutiãs podem ser encontrados em três modelos diferenciados: rendado com aro e
tirinhas no decote, costas cruzadas – Strappy bra - com detalhe de fecho com strass
(tamanhos 40 a 48). Um luxo! Rendado com laterais largas e área do bojo forrada
(tamanhos 40 a 46) e por último, rendado com bojo estruturado e abertura frontal e
alças removíveis nas costas (tamanhos 40 a 46). Essas peças podem ser usadas em
ocasiões diversas e o detalhe é que elas foram pensadas com o propósito de
aparecerem nas roupas, sem pudor.
Já as calcinhas se apresentam na versão biquíni rendado, com detalhe "bumbum up"
ou tanga rendada – ambas disponíveis nos tamanhos P, M e G.
O destaque dessa coleção é o body rendado, frente única, forrado na área do bojo
(tamanhos P, M e G). Uma peça que de tão linda, merece ser usada quase toda à
mostra!
A Coleção Lurex, que faz parte da Linha Seduction da DelRio #euqueroeuposso,
está disponível nas cores branco, vanilla, preto e cereja e já pode ser encontrada nas
melhores lojas especializadas em lingerie do Brasil. Acesse o site www.delrio.com.br
e siga também @modadelrio. Garanta um final de ano com um visual marcante!
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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