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Aposte nas calcinhas DelRio para começar o ano com o pé direito
Duo Biquini Sensitive atrai sorte e boas energias
Se você acredita (como a maioria das mulheres) que as cores podem
influenciar nas boas energias na virada do ano, a DelRio pode te ajudar
nisso. A empresa de lingerie que alia em seus produtos conforto, tecnologia,
qualidade e design exclusivo, oferece para essa data tão especial o kit de
calcinhas – Duo Biquini Sensitive – ideal para uso próprio ou mesmo para
presentear.
Composto por duas calcinhas, sendo uma lisa e outra estampada, vêm em
cores que são consideradas tonalidades que trazem sorte para essa ocasião:
branco = paz, amarelo = dinheiro $$ e vermelho = amor. Já as estampadas,
que acompanham o kit, possuem desenhos pequenos que remetem ao amor e
esperança.
As calcinhas em Sensitive com toque super agradável, estão disponíveis nos
modelos biquini e tanga, nos tamanhos P ao G e podem ser encontradas nas
melhores lojas especializadas de todo país.
Não deixe a sua sorte escapar. Feliz 2018!!
Faça parte do movimento #euqueroeuposso da DelRio. Acesse o site
www.delrio.com.br e siga também @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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