DelRio aterrissa no Salão Lingerie Brasil Sul 2017 com grandes lançamentos
Marca de underwear feminina exibe novidades em todas as suas
linhas já consagradas
A DelRio, referência em lingeries que aliam conforto, tecnologia, qualidade e design
exclusivo, leva ao Salão Lingerie Brasil Sul 2017, que acontece entre os dias 24 e
27 de Janeiro, em Gramado/RS, lançamentos para todas as linhas de sucesso Classic, Actuelle, Seduction e Jovem - da marca.
Seguindo as tendências internacionais, a grife de underwear confirma a lingerie como
protagonista de todos os looks: as novidades chegam com rendas, brilho e recortes
ultramodernos que vão garantir todos os olhares! Mais uma vez os modelos cropped e
body ganham destaque no universo DelRio e se tornam peças-chaves nas melhores
produções! Para as mais minimalistas, a marca aposta nas novas versões do sutiã
com aro e sem bojo estruturado, imprimindo elegância, delicadeza e muito, muito
estilo.
As estampas exclusivas – que são um show à parte – se apresentam nas versões
clássicas, românticas, divertidas ou sedutoras. As peças lisas também se destacam
com as cores da temporada: anis, blush, brisa, carmim, cereja, fúcsia, make,
marinho, new nude e os curingas preto e branco! A ampla tabela de medidas atende
aos mais variados tipos de corpo e estilo - afinal, todas merecem usar uma lingerie
DelRio #euqueroeuposso!
No stand DelRio ainda poderão ser conferidos os novos modelos da sua recémlançada linha noite, abrangendo pijamas, hobbies, camisolas, baby dools e short
dools.

A magia e o conforto do Reino Encantado de Miss DelRio no
Salão Lingerie Brasil Sul 2017
Grife inovadora de underwear infanto-juvenil marca presença no evento
A Miss DelRio, marca infanto-juvenil desenvolvida especialmente para meninas de 4
a 14 anos, apresenta entre os dias 24 a 27 de janeiro, no Salão Lingerie Brasil Sul
2017 em Gramado(RS), novidades para as gatinhas que já sabem unir estilo e
conforto.
Dessa vez, a princesa Valentina - ícone da marca - vai apresentar as novas estampas
e cores que chegam recheadas de romantismo e diversão, pensadas especialmente
para as pequenas. O conforto continua garantido com as peças 100% algodão!

Dois modelos de sutiãs fazem a coleção ser um sucesso: o primeiro possui um
“protetor de espuma” removível, já o segundo surge na versão top estilo nadador.
Acompanhando as mesmas estampas e cores dos sutiãs, as calcinhas podem vir nos
modelos boxer ou biquíni com laterais largas tipo boneca. E os consagrados kits
continuam: a marca oferece ainda mais cores no trio de calcinhas lisas - um charme a
parte! As peças atendem aos tamanhos P (de 4 a 6 anos), M (de 7 a 9 anos), G (de
10 a 12 anos) e GG (de 12 a 14 anos).
Sobre a DelRio
Iniciada há 40 anos com uma fábrica em Fortaleza, CE, a DelRio hoje possui 11 unidades
fabris e se tornou 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. 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. Com grandes
investimentos, política ética e dinâmica, a DelRio se destaca como uma empresa socialmente
responsável. O Programa Jovem Operadora DelRio já capacitou mais de 20 mil adolescentes
para atuar no mercado de trabalho. Além disso, mantém a creche D. Terezinha Pereira que
atende os funcionários lotados nas unidades do bairro da Serrinha e auxilia na manutenção
da Escola de Primeiro Grau Marcos Valentin Pereira de Souza, que conta com mais de mil
alunos. Honrar seus compromissos éticos com seu público através de políticas e práticas que
visam o desenvolvimento sustentável da sociedade preservando recursos ambientais e
culturais é fundamental para a empresa que exporta para vários países da América do Sul.

www.delrio.com.br
Sobre a Miss DelRio
Miss DelRio é uma linha de lingerie inovadora, totalmente dedicada às meninas de quatro a
quatorze anos, desenvolvida pela DelRio - referência em underwear de alta qualidade. São
várias mini coleções que vão ao encontro dos desejos fashion das garotas. Todas as coleções
são confeccionadas em algodão 100% ou ainda com uma pequena porcentagem de elastano.
As peças vêm em quatro tamanhos: P – de quatro a seis anos; M – de sete a nove anos; G –
de dez a doze anos; e GG – de 12 a 14 anos.

www.missdelrio.com.br
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