
MAIÔ - SECOND SKIN
FAZ DO TEU BODY A TUA SEGUNDA PELE!

Os bodys são uma herança dos anos 90, quando as roupas de ginástica da Jane Fonda, a fazer aeróbica, 
eram uma tendência. Falamos dos bodys de cor florescente, lisos e simples, que originalmente foram inspi-
rados nos maiôs de ballet.

E se esta peça de vestuário conquistasse mulheres dos mais diferentes estilos?

Assim, nasce a MAIÔ, uma marca jovem, cosmopolita, com um toque prático e ao mesmo tempo elegante. 
Associou-se tanto ao desporto, como a ocasiões importantes ou descontraídas, O seu estilo adapta-se aos 
seus momentos de relax com amigos, ou em festas, ou na praticidade do seu dia-a-dia, ou no seu momento 
com o ginásio - é muito versátil. Os padrões e o design vão fazer a diferença!

É uma mulher apaixonada por uma silhueta delineada? Espreite a colecção e faça do seu body a sua se-
gunda pele.

A MAIÔ aposta no desenvolvimento de novas e diferenciadoras propostas de valor, que potenciem uma 
maior proximidade, bem como um reforço de confiança, entre a marca e os seus clientes. É precisamente 
no âmbito dessa total orientação para o cliente que a MAIÔ assume um sério compromisso com os seus 
clientes, oferecendo um tecido com uma elasticidade excepcional, design fora da caixa e padrões originais.

Também é possível personalizar o seu body com padrões MAIÔ ou com um padrão à sua escolha. 
Eleja um modelo MAIÔ e crie a sua segunda pele com padrões exclusivo MAIÔ ou com um padrão do clien-
te, desde que a imagem tenha qualidade. A MAIÔ estampa e envia maqueta/simulação em 3D. 

Faça as suas compras comodamente online, através do site: https://www.maio-bodys.com/ e siga esta mar-
ca portuguesa nas redes sociais e canal youtube: 
https://www.facebook.com/bodysmaio/
https://www.instagram.com/maio_bodys/
https://www.youtube.com/channel/UCIa6EjPPJIaEzkifFvgGVgw

E já que estamos próximos do dia dos namorados aqui fica uma sugestão super feminina e que qualquer 
mulher gosta!
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