Lindelucy Lingerie lança peça de R$25 mil com rubi
no MinasTrend 2019
Empresa apresenta lingeries inovadoras com gps e luxo com pérolas
A Lindelucy Lingerie lança calcinha em renda e tulê com pingente de rubi envolta em
ouro 18k. A peça com detalhes em ouro exclusiva. Avaliada em R$25 mil, a calcinha é
confeccionada em microfibra, com aplicação e renda, adornada pelo pingente de rubi
com ouro. A peça está disponível nas cores branco, preto e rubi, nos tamanhos P, M, G
e GG com estilo fio e regulagem lateral. A Lindelucy Lingerie com a intenção de
atender todo o público lança a réplica por R$25,00.
Outra peça que a Lindelucy Lingerie traz é a calcinha em tule com detalhe em renda
com pingente de pérolas envolta em ouro 18k. A peça com detalhes em ouro exclusiva.
Avaliada em R$2,5 mil, a calcinha tem além do pingente de ouro com pérola, tulê e
renda, trazendo um trabalho único que valoriza a lingerie.
Pensando em inovação, um sucesso da marca é o corpete com GPS sob o tema “Acheme se for capaz” que apimenta os relacionamentos. O modelo é estimado em
R$10.500 reais. A peça foi desenvolvida com um compartimento especial e discreto
que permite a adaptação do equipamento e o fácil acesso à tecla ON/OFF, responsável
pelo rastreamento. Existe ainda, a opção de remover o GPS.
“A nossa intenção foi criar um produto divertido, aberto às fantasias entre os casais e
que trouxesse entretenimento aos consumidores. É um grande sucesso da marca”,
explica a proprietária Lúcia Iório.
A empresa também disponibiliza réplicas de todas as suas peças conceito, em preços
acessíveis. Para mais informações acesse www.lindelucy.com.br
Loja virtual: loja.lindelucy.com.br
Instagram: @lindelucylingerieoficial

Há 25 anos a Lindelucy, especializada em lingerie, se preocupa em vender romance em suas peças. Sediada em
Juruaia, conhecida como a capital da lingerie, a marca tem como alicerce apostar na inovação com peças como a
lingerie de ouro e lingerie com gps, que ganharam destaque no cenário nacional. Suas linhas são voltadas para a
beleza, sensualidade, ternura e o amor, trazendo sempre um tema específico, tendo o romance como base de
criação para todas as coleções.
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