Lilica Cesar de Mattos
Assessoria de Imprensa
DelRio homenageia as mães no ano em que completa 50 anos

A DelRio - referência em lingeries que aliam tecnologia, conforto, qualidade
e design exclusivo - acredita que ser mãe é acompanhar todas as etapas da
vida dos filhos, tê-los sempre em primeiro lugar em seu pensamento,
torcendo por sua felicidade.
A empresa, que sempre se preocupou em lançar produtos com conforto e
sofisticação, aproveita a data comemorativa do Dia das Mães para reforçar
que está presente em todos os momentos das mulheres, principalmente na
maternidade, oferecendo o melhor da moda íntima para todos os tipos de
mães. Apresenta lingeries tanto para amamentação como para as demais
fases da vida de uma mãe.
A DelRio permite às mulheres viverem intensamente todos seus momentos
ao lado do maior amor de suas vidas: seus filhos. Feliz Dia das Mães!
#ATodoMomento

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.

www.delrio.com.br/
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