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Link do produktu: https://odziezuliczna.pl/top-damski-queen-p-839.html

Top damski "Queen"
Cena

109,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

855

Opis produktu
Top damski MADMAN - "Queen"
Top damski Queen to idealna odzież sportowa na siłownię dla charakternych kobiet. Doskonały materiał i niedrażniące
szwy zapewniają uczucie komfortu. Top sportowy dopasowuje się do sylwetki, doskonale przylegając do ciała. Znakomicie
nadaje się do treningów, nie krępuje ruchów, chroniąc ciało, utrzymuje odpowiednią temperaturę. Materiał jest lekki,
miękki i przyjemny w dotyku. Doskonała termoregulacja.
Najlepszą temperaturą ciała, zapewniającą maksymalną efektywność podczas ćwiczeń jest 37°C. System termoregulacji i
odprowadzania wilgoci zastosowany w naszych produktach utrzymuje odpowiednią temperaturę, niezbędną podczas
zróżnicowanego wysiłku. System antybakteryjny. Podczas wzmożonego wysiłku fizycznego, wraz z wydzielaniem potu
namnażają się bakterie. Powłoka antybakteryjna wzbogacona o jony srebra pomaga chronić i w znacznym stopniu
hamować namnażanie bakterii na powierzchni skóry, równocześnie neutralizując nieprzyjemny zapach. Technologia
COOLMAX® Zapewnia odpowiednią temperaturę ciała, zarówno podczas dużego wysiłku fizycznego jak i normalnego
noszenia. Specjalna konstrukcja sprawia, że jest bardzo wytrzymały i rozciągliwy, uzyskując małe prześwity podczas
rozciągania. Nawet po długim i intensywnym użytkowaniu nie traci swojej elastyczności.
-Wykonany z najwyższej jakości dzianiny
-Elastyczny Termoaktywny Materiał
-Technologia: Coolmax®
-Skład: 92% Poliester, 8% Elastan -Gramatura: 270 g/m²
-Odporny na zagniecenia i mechacenie się
-Idealnie skrojony, dopasowujący się do sylwetki krój
-Płaskie, niedrażniące ciała szwy – zapobiegają powstawaniu otarć i dbają o komfort użytkownika
-Płaskie, termotransferowe metki
-Gumo ściągacz – materiał zastępujący tradycyjną niewygodną gumę
-Doskonały system termoregulacji
-Oryginalny design
-Grafika naniesiona techniką sublimacji – zapewnia fotograficzną jakość i niezniszczalny nadruk
-Idealnie nadaje się do każdej aktywności fizycznej
Kolor: wielokolorowy
Materiał: 92% poliester, 8% elastan
Gramatura: 270 g/m
Technika nadruku: metoda sublimacji
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: XS , S , L

Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów
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