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Coleção Minimalist é destaque da DelRio
Peças confeccionadas em Lycra Praia modelam o corpo suavemente
Referência em lingerie de alta qualidade, sempre prezando pelo conforto com design
exclusivo, a DelRio traz várias novidades no mês de março. Peças com efeito
modelador chegam para deixar as mulheres ainda mais seguras de si, proporcionando
um shape que destaca as curvas naturais. As peças são verdadeiros coringas no dia a
dia do guarda-roupa feminino, permitindo uma modelagem segura e firmadora, sem
abrir mão da feminilidade. As mulheres vão adorar!
A Coleção Minimalist é composta por 3 modelos confeccionados em tecido Lycra
Praia, que comprimem suavemente o corpo: um body modelador, uma camisete e um
conjunto de calcinha e sutiã. O body modelador (disponível nos tamanhos 40 a 50)
possui bojo com aro, alças removíveis, fecho na entreperna com tripla regulagem
(super prático!) e elástico nas costas – resultando em um perfeito caimento; já a
camisete, possui bojo estruturado com alças reguláveis e está disponível nos
tamanhos 42 ao 48; o conjunto de calcinha (nos tamanhos P ao EG) e sutiã
(disponível nos tamanhos 42 ao 52) vem com uma calcinha modeladora com lateral
larga e sutiã com bojo duplo moldado e alças com regulagem nas costas que
permitem um melhor ajuste dos seios. Super confortável!
A Coleção Minimalist, disponível nas cores Preto e Mousse, poderá ser encontrada
nas melhores lojas de lingerie do país a partir de março. Acesse o site
www.delrio.com.br e siga também @modadelrio.

Sobre a DelRio
Completando 50 anos em 2018, a DelRio possui uma fábrica em Maracanaú no Ceará e 20 unidades fabris, todas
localizadas no estado, e se consagra como uma das três maiores produtoras de lingerie brasileiras. Com o intuito de
garantir a qualidade de suas peças ela industrializa a 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 nacionais e internacionais, a marca que buscou inspiração na beleza e ousadia da mulher, representada por
Dolores DelRio, uma atriz à frente de seu tempo, 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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