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Camisete 3D Technology da DelRio é perfeita para o Verão
Tecido exclusivo garante bem estar para o corpo até nos dias mais quentes
No ano em que completa 50 anos, a DelRio – uma das três maiores marca de
lingerie do país que busca sempre unir conforto, tecnologia, qualidade e
design exclusivo em seus produtos – apresentou ao mercado (com
exclusividade!) a linha 3D Technology, com design minimalista, composta por
diversos produtos que trazem um tecido com uma especial construção
tridimensional e espaçamento entre as lâminas que dispensa reforço extra e
garante maior conforto térmico.
Um dos destaques dessa linha é a Camisete 3D Technology, de alta
sustentação, um verdadeiro coringa no guarda-roupa das mulheres! Além da
possibilidade de ser usada sob as roupas, pode também compor looks estando
à mostra. O tecido utilizado dispensa forros na área frontal e do bojo, o que
garante uma melhor respiração da pele e modela o corpo com uma sensação
de bem estar. Ideal para o Verão!
A peça possui o bojo moldado e se apresenta nas cores areia e preto, nos
tamanhos P, M, G e GG. Fácil de vestir é sinônimo de leveza, sustentação e
praticidade para o dia-a-dia das mulheres!
Essa novidade super tecnológica da DelRio está presente #ATodoMomento e
já pode ser encontrada nas melhores lojas de lingerie do 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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