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Linha Noite da DelRio apresenta modelos perfeitos para o Outono
Sleepwears da marca são ideais para uma noite tranquila e confortável
O verão foi embora dando espaço para noites mais fresquinhas. Agora é
hora de querer ficar mais tempo na cama, se espreguiçando com um pijama
confortável, que aquece na medida certa! A DelRio - referência em lingeries
que aliam conforto, tecnologia, qualidade e design exclusivo - entende esse
“desejo” feminino e apresenta alguns modelos ideais para esses dias de frio
menos intensos.
Dentre outros lançamentos, a marca destaca três incríveis modelos
produzidos em viscose, mescla macia e estampa floral exclusiva – Porcelana
– que com certeza vai fazer você se apaixonar! O Short Doll inspira
sensualidade em uma versão mais contemporânea - a camiseta de manga
curta com caimento leve faz conjunto com short estampado, super
moderno. A Camisola, por sua vez, mais clássica, faz um dueto entre
estampa e cor – no verso cinza, e na frente estampada! Já o Pijama, com
mangas compridas e calça longa, é um convite para uma noite de conforto.
Todos esses modelos da DelRio Noite estão disponíveis nos tamanhos P,
M, G e GG, e já podem ser encontrados nos principais magazines de todo o
Brasil. Acesse www.delrio.com.br e descubra a loja mais próxima de você.
#delrioeuqueroeuposso
Sobre a DelRio
Iniciada há 40 anos com uma fábrica em Fortaleza, CE, a DelRio hoje possui 11 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. 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. 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. Site: www.delrio.com.br, Redes Sociais:
@modadelrio.
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