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MO APRESENTA NOVA LINHA DE MATERNIDADEMO APRESENTA NOVA LINHA DE MATERNIDADE

Dedicada a todas as mulheres e a uma das fases mais importantes das suas vidas, a chegadaDedicada a todas as mulheres e a uma das fases mais importantes das suas vidas, a chegada

do bebé.do bebé.

Marca de moda portuguesa disponibiliza soutiens de amamentação, pijamas, camisa e robeMarca de moda portuguesa disponibiliza soutiens de amamentação, pijamas, camisa e robe

estilo quimono sustentáveis – peças confortáveis e funcionais, aos melhores preços.estilo quimono sustentáveis – peças confortáveis e funcionais, aos melhores preços.

Perfeitamente identi�cada com as preocupações das futuras e recentes mães, a MO arranca 2022Perfeitamente identi�cada com as preocupações das futuras e recentes mães, a MO arranca 2022

com o lançamento de uma nova e especial Linha de Maternidade.  com o lançamento de uma nova e especial Linha de Maternidade.  

Esta nova linha foi desenhada a pensar nas transformações do corpo da mulher, nas suasEsta nova linha foi desenhada a pensar nas transformações do corpo da mulher, nas suas

necessidades e no seu conforto, com peças essenciais para os momentos de gravidez e períodonecessidades e no seu conforto, com peças essenciais para os momentos de gravidez e período

pós-parto.pós-parto. 

100% made in Portugal, a nova linha destaca 100% made in Portugal, a nova linha destaca soutiens de amamentaçãosoutiens de amamentação, com pack de dois por, com pack de dois por

25.99 euros, 25.99 euros, pijamas confortáveispijamas confortáveis, um dos quais em algodão orgânico por 19.99 euros e , um dos quais em algodão orgânico por 19.99 euros e top top porpor

9.99 euros.  9.99 euros.  

Estão também disponíveis Estão também disponíveis camisa de noitecamisa de noite com pormenor de renda (19.99 euros) e  com pormenor de renda (19.99 euros) e robe estilorobe estilo

quimonoquimono a combinar (22.99 euros), constituídas por �bras de viscose ECOVERO ™ produzidas pela a combinar (22.99 euros), constituídas por �bras de viscose ECOVERO ™ produzidas pela

LENZING™ obtidas a partir da madeira de �orestas geridas de forma mais sustentável, nas quais asLENZING™ obtidas a partir da madeira de �orestas geridas de forma mais sustentável, nas quais as

árvores são cultivadas de forma controlada e com programas que garantem a sua re�orestação. Osárvores são cultivadas de forma controlada e com programas que garantem a sua re�orestação. Os

soutiens, top, pijamas e camisa de noitesoutiens, top, pijamas e camisa de noite têm incorporados detalhes funcionais, como alças têm incorporados detalhes funcionais, como alças

reguláveis ou pequenas aberturas impercetíveis, que facilitam o momento da amamentação.reguláveis ou pequenas aberturas impercetíveis, que facilitam o momento da amamentação.

Nas cores da coleção, sobressaem os tons suaves, clássicos e intemporais, como o branco,Nas cores da coleção, sobressaem os tons suaves, clássicos e intemporais, como o branco,

cinzento claro e escuro e o rosa velho. Peças que aliam qualidade e conforto, numa fase em que nãocinzento claro e escuro e o rosa velho. Peças que aliam qualidade e conforto, numa fase em que não

pode faltar nenhum pode faltar nenhum essencial-de-maternidadeessencial-de-maternidade .  .  

A nova Linha de Maternidade da MO está a partir de hoje disponível na loja online da marca, emA nova Linha de Maternidade da MO está a partir de hoje disponível na loja online da marca, em

www.mo-online.comwww.mo-online.com, bem como em algumas lojas MO selecionadas: Cascais, Leiria, Seixal e Aveiro. , bem como em algumas lojas MO selecionadas: Cascais, Leiria, Seixal e Aveiro. 

Estas peças podem ser igualmente adquiridas nas restantes lojas MO através do serviço gratuitoEstas peças podem ser igualmente adquiridas nas restantes lojas MO através do serviço gratuito

““in-store salesin-store sales”, que permite aos clientes, com a ajuda dos colaboradores, encomendar online nas”, que permite aos clientes, com a ajuda dos colaboradores, encomendar online nas

lojas físicas qualquer artigo disponível e escolher onde o pretende levantar. lojas físicas qualquer artigo disponível e escolher onde o pretende levantar. 

A nova linha especial de Maternidade volta a vincar o compromisso da MO de estar ao lado de todasA nova linha especial de Maternidade volta a vincar o compromisso da MO de estar ao lado de todas

as famílias em Portugal, procurando simpli�car a moda e responder às necessidades dos seusas famílias em Portugal, procurando simpli�car a moda e responder às necessidades dos seus

clientes, oferecendo produtos de máxima qualidade e a par das últimas tendências aos melhoresclientes, oferecendo produtos de máxima qualidade e a par das últimas tendências aos melhores

preços.  preços.  
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