


D Move é para todos que se orgulham 
de cuidar do corpo e da mente. Com uma 
rotina tão acelerada, movimentar-se é a 
melhor saída. 

Caminhada no parque, alta intensidade 
no crossfit, calmaria na meditação ou 
extensão do corpo no yoga - seja qual for 
sua escolha,

D Move 
te acompanha. 









Life
Style

A sua roupa de treino 
transparece o seu estilo 
de vida. A categoria Life 
Style vai te fazer brilhar 

todos os dias! Cor, atitude 
e funcionalidade em cada 
peça. Diferentes níveis de 

compressão para te dar 
muita segurança. 





DiferenciaisDiferenciais

TECIDO 
Tecidos inteligentes e respiráveis, de média e alta 
compressão que oferecem sustentação, evitam 
a fadiga muscular e favorecem a performance 

durante as práticas esportivas.

SHAPES
ANATÔMICOS

Modelagem com recortes especiais que 
permitem compressão localizada, liberdade de 

movimentos e muito conforto.

PROTEÇÃO
UV 50+

Fibras dos tecidos ultra violetas absorvem a 
radiação e evita que ela chegue até a pele.

PROTEÇÃO
UV 50+

TECIDO



ref. 9000652
TOP DECOTE TRANSPASSADO

Top de bojo removível com decote transpassado para prática de 
exercícios de médio impacto. Tecido de toque macio, com textura especial, 
sustentação moderada e visual brilhante que imprime bastante estilo. 





ref. 9000653
LEGGING LIFE 

STYLE

Para as diversas 
práticas 

esportivas, legging 
em tecido de 

toque macio, com 
textura especial, 

sustentação 
moderada, 

elasticidade e leve 
brilho que oferece 

bastante estilo. 
O modelo tem 

recortes laterais 
que alongam o 

corpo. 





Fibras dos 

tecidos ultra 

violetas 

absorvem a 

radiação e 

evita que ela 

chegue até a 

pele.

TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+



O rosa
que te faz
brilhar!



TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+

ref. 9000637
TOP MÉDIO IMPACTO

Os exercícios de médio impacto vão ser realizados com muito 
charme!  O Top de bojo removível tem frente dupla em tecido 
de toque macio com ajuste moderado. Recortes coloridos no 
cós deixam a peça super fashion.



ref. 9000640
SHORTS SAIA

Bonito e funcional, o shorts saia com recortes é perfeito para práticas 
como tennis, beach tennis e musculação. A saia de malha tem toque macio 
e modelagem ampla que proporciona liberdade de movimentos. O shorts 
com cós alto e anatômico oferece mais segurança ao vestir e correr. Bolso 
para pequenos objetos no cós.

TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+



TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+



ref. 9000665
TOP STYLE

O Top Style tem bojo removível, maior cobertura dos seios e tecido de 
toque macio com ajuste moderado. O cós de elástico tem design especial 
e combinação de cores e listras para combinação com diversas roupas do 
dia a dia. Indicado para os exercícios de médio impacto.

TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+



ref. 9000645
LEGGING C/ RECORTES

Legging em tecido de alta compressão e elasticidade para um melhor 
desempenho atlético. Modelo com recorte lateral que alonga o corpo, 
perfeito para o uso esportivo ou casual.

TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+



Leve



ref. 9000647
REGATA C/

DECOTE ALTO

ref. 9000647
REGATA C/ DECOTE ALTO

Regata de cavas amplas, com decote alto em tecido 
de padronagem especial com toque macio, leveza e 
respirabilidade para as práticas esportivas.



Estilo
para os seus
melhores

hábitos



ref. 9000646
BERMUDA C/ TRANSPASSE

Para todos os exercícios! Bermuda com recortes em tecido de alta 
compressão que evita a fadiga muscular e melhora o desempenho nas 
atividades. Cós anatomico transpassado que oferece segurança ao vestir 
e valoriza a cintura.

TECIDO
PROTEÇÃO

UV 50+



A categoria Essencial é um lançamento da 
linha D Move, para quem transborda estilo 
por fora e escolhe ter funcionalidade por 
dentro. 
 
Aventurar-se em uma trilha, ser 
constante na academia, pedalar ao ar 
livre e conectar-se com a natureza são 
práticas de impacto moderado. Assim, 
*ESSENCIAL* te acompanha em todos os 
momentos, peças com praticidade para 
sua rotina e indispensável para os seus 
movimentos.  

Essencial





Secagem
rápida

Regata em poliamida 
de toque macio, 

secagem rápida e alta 
respirabilidade para 

diversas práticas 
esportivas. A modelagem 

possui decote elevado e 
comprimento que cobre o 

quadril.



ref. 9000622
REGATA ALONGADA

Regata em poliamida de toque macio, 
secagem rápida e alta respirabilidade para 
diversas práticas esportivas. A modelagem 
possui decote elevado e comprimento que 
cobre o quadril.

PROTEÇÃO
UV 50+TECIDO



DiferenciaisDiferenciais

TECIDO 
Tecidos inteligentes e respiráveis, de média e alta 
compressão que oferecem sustentação, evitam 
a fadiga muscular e favorecem a performance 

durante as práticas esportivas.

SHAPES
ANATÔMICOS

Modelagem com recortes especiais que 
permitem compressão localizada, liberdade de 

movimentos e muito conforto.

PROTEÇÃO
UV 50+

Fibras dos tecidos ultra violetas que absorvem a 
radiação e evitam que ela chegue até a pele.

PROTEÇÃO
UV 50+

TECIDO



ref. 9000619
T-SHIRT DECOTE “V”

Rotinas esportivas com mais leveza e respirabilidade! T-shirt em poliamida 
de toque macio e secagem rápida com modelagem alongada que cobre o 
quadril.

PROTEÇÃO
UV 50+TECIDO





PROTEÇÃO
UV 50+TECIDO



Combina
com a sua

rotina



PROTEÇÃO
UV 50+TECIDO



ref. 9000620
T-SHIRT REGULAR

T-Shirt de design minimalista para fazer lindas composições 
no look esportivo ou no dia a dia. O tecido inteligente 
com proteção UV 50+, tem toque macio, leveza e alta 
respirabilidade que garante conforto e bem-estar.



PROTEÇÃO
UV 50+TECIDO



/diamantes diamantes

Procure por Diamantes Lingerie
e baixe o app da sua loja virtual


