Lilica Cesar de Mattos
Assessoria de Imprensa
DelRio inova nas cores de lingerie para a virada do ano
Tanga da Sorte e Kit Tanga Ano Novo também na versão preta
Pensando nas tradicionais supersticiosas de plantão, mas acompanhando a
nova posição das mulheres no seu dia a dia #ATodoMomento, a DelRio que
completa 50 anos, surpreende apresentando a cor preta (para mulheres
empoderadas!) entre as diferentes opções de cores de lingerie para a virada
do ano.
A dica é apostar na Tanga da Sorte nas tonalidades que trazem boas
energias para o ano que se inicia. A tanga na cor preta é ideal para as
mulheres que desejam conquistar Independência! Para quem busca por
Paz, a cor branca, por Paixão a cor cereja e amarelo para prosperar e
conseguir mais Dinheiro. As quatro cores da sorte estão disponíveis nos
tamanhos P, M e G (com preço sugerido de 19,90 cada).
Outra opção da DelRio para a data é o Kit Tanga Ano Novo, composto por 2
tangas com uma sempre na cor branca! As combinações são: branco e preto
(Paz e Independência), branco e vanilla (Paz e Dinheiro) e branco e carmim
(Paz e Paixão). O kit pode ser encontrado nos tamanhos P, M, G e GG (com
preço sugerido de R$29,90 cada kit). Nesse caso a sorte vem em dobro!
Feliz 2019!
A Tanga da Sorte e o Kit Tanga Ano Novo já estão disponíveis nos principais
magazines e nas lojas especializadas de lingerie de todo o país. Saiba mais no
site: www.delrio.com.br e nas redes sociais: facebook.com/modadelrio
e instagram.com/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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