Pantofii sport esențiali pentru sală, birou și tot ce îți place să faci
Indiferent dacă ești sportivă, înfocată de mersul la sală, iubitoare de look casual la birou sau doar
„sneakerhead”, adică pasionată de pantofi sport, un lucru asupra căruia toată lumea poate fi de acord
este că adidașii sunt o parte esențială a vieții.
Adidașii oferă confort respirabil, versatilitate și durabilitate pe care în mod normal nu le-ai obține de la
alte tipuri de încălțăminte, precum pantofi cu toc sau încălțăminte cu talpă plată.
Indiferent dacă ești atletică sau dacă ai include termenul „athleisure” atunci când îți descrii stilul
personal, o pereche de sneakers clasici este o idee bună în general. Cele mai bune mărci de adidași
reunesc în ziua de astăzi spiritul mișcării cu un design inovator și un stil versatil.
Iată așadar câteva perechi de pantofi sport de la mărci clasice precum adidași Nike damă, adidași Adidas
damă, adidași Reebok damă, adidași Puma damă și altele pe care ar trebui să le ții pentru confortul tău
de zi cu zi.
Adidași damă Nike Air Max 98 S2S
Nike hrănește atleții și pasionații de pantofi sport de peste 50
de ani, actualizând siluete clasice precum Air Max 98 în culori
proaspete și spectaculoase. Air Max 98 S2S este un exemplu
perfect în acest sens.
Adidași Puma damă Wild Rider
Cu originile sale ca o fabrică de încălțăminte special creată
pentru fotbal în Germania, Puma a evoluat de-a lungul anilor
într-o companie tradițională de încălțăminte sport. Sigla de
pisică este recunoscută instantaneu, iar stilurile moderne
precum Wild Rider (lansat în 2021) aduc brandul în secolul
21, cu culorile sale strălucitoare și silueta elastică.

Skechers descopera gama completa pe emag.ro
Adidași damă Adidas Tenis Falcon
Adidas nu și-a câștigat laudele doar pentru adidașii săi atemporali și emblematici, ci și pentru
colaborările sale de înaltă celebritate și designeri și pentru refacerea vechilor modele în unele noi și
fresh. Încearcă un astfel de model cu Adidas Tenis Falcon.

Adidași damă Vans Classic Slip-On Platform
Acești pantofi sport nu mai sunt rezervați băieților și fetelor skater, ci pantofii clasici Vans și adidașii
Ska8-Hi sunt acum deschiși publicului larg. Și nu se vor demoda niciodată.
Adidași damă Reebok Atmos X Fly Mobius
Reebok este unul dintre pantofii de gimnastică preferați de mulți oameni, dar brandul iconic a rămas în
pas cu vremurile și chiar și-a lansat silueta anilor 90, Aztrec, cu Cardi B ca imagine a campaniei.
Adidași Puma damă Thunder
Puma nu ne-a îndrumat niciodată greșit în istoria sa de peste 70 de ani, pentru că marca știe cu
siguranță cum să-și aleagă colaboratorii celebri (Rihanna, de exemplu). Pur și simplu, Puma a acaparat
piața cu o gamă de stiluri luxoase, clasice, la un preț accesibil. Este și cazul acestor adidași Puma damă
Thunder.
Adidași damă New Balance 997H
New Balance oferă picioarelor tale un înveliș moale ca o pernă, la fiecare pas. Brandul nu este prea
preocupat să urmărească ultimele tendințe și rămâne un brand de încredere datorită acestui lucru.
Adidași damă Nike Air Jordan 12 Retro
Celebrii adidași ai lui Michael Jordan au modelat cultura streetwear. Brandul aduce clasice vechi unei noi
generații cu fiecare picătură. Ei au făcut istorie prin prima colaboratoare femeie, Aleali May, care a
reproiectat Air Jordan VI și Air Jordan 1.

