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http://marieclaire.be/nl/sportoutfit

Welke sportoutfit past bij jou?

Omdat leuke kleren iedere gelegenheid leuker kunnen maken, is een goeie sportoutfit onmisbaar. Of je nu hardloopt, zumba’t of
bankhangt, de najaarscollecties active wear zijn in aantocht en er is voor elk wat wils.
De fitgirl
De fitgirl neemt haar workout bijzonder serieus. Haar vooruitgang volgt ze nauwgezet op (en ook haar vrienden kunnen meekijken via social media)
door middel van een app en haar outfit is eerst en vooral functioneel.
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Jasje van Falke, € 199,95
Legging van Björn Borg, € 39,95
Nike+ Training Club app, gratis download
Sportbeha ‘Fierce Reflective’ van Nike Pro, € 60
Voetstabiliserende sokken van Falke, € 19,95
Hardloopschoen ‘DynaFlyte’ van Asics, € 160
De fashionista
Te herkennen aan de grootste toiletzak in de kleedkamers. De fashionista maakt ook van de sportschool haar runway en loopt er steeds piekfijn bij.
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Kaptruitje van Falke, € 109,95
Legging van Adidas StellaSport, € 54,95
Sportbeha ‘Triaction Dynamic LITE’ van Triumph, € 59,95
Sportschoenen ‘CrossFit Nano 6.0’ van Reebok, € 125,95
De speelvogel
Komt vooral naar de fitness om bij te praten met vriendinnen en voor de sportdrankjes en -hapjes die ze zichzelf als beloning geeft. Voor iedere sit up
een hapje, zoiets?

3 / 5
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

WEB MEDIA
LIGNA VITA
Ref : 27316

Sportbeha ‘Hyper Classic Padded’ van Nike Pro, € 55
T-shirt van Adidas StellaSport, € 39.95
Schoenen van Adidas StellaSport, € 100
Legging van Triumph, € 59
Proteïnereep van Lignavita, €17 per 7
De lounger
De lounger geraakt meestal niet tot aan de sportschool, maar trekt haar legging en sport-bh aan om zich comfortabel in allerlei posities over de zetel te
draperen. En dat is oké.
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Sporthbeha ‘Indy Cool’ van Nike Pro, € 40
Sweatshirt ‘Modern’ van Nike Sportswear, € 60
Legging van Björn Borg, € 39,95
T-shirt van Adidas StellaSport, € 39,95
Sokken van Adidas StellaSport, € 15,45
Auteur Katrien Husentruyt
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