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Czerń wyszczupla?
      Porządny trening  
fitness daje lepszy efekt! Dla  
pewności najlepiej połączyć 
oba rozwiązania i czuć się 
komfortowo w każdej, nawet 
ekstremalnej sytuacji!

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
PE86EA14

kolory / colors:
róż-czarny [pink-black]
szary-czarny [grey-black]
czarny-czarny [black-black]

ABEL

>>> Koszulka dla pewnej siebie, aktywnej 
kobiety. Bo siła jest kobietą!
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ADRIANA

   Moda polega na 
zabawie konwencją i łamaniu utartych 

schematów. Klasyczna koszulka w stonowanym kolorze  
zaskakuje detalem! Różowa, geometryczna taśma przyciąga  
uwagę i zmienia perspektywę. Badź zauważona! 

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
PE86EA14

kolory / colors:
szary-róż [grey-pink]
czarny-róż [black-pink]
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AIDA 

STRONGsexy& 

Czuć się dobrze ze sobą 
podczas treningu to już 
połowa sukcesu! Zadbaj 
o to, by widząc się w lustrze 
podczas sesji fitness, patrzeć na taką siebie, jaką 
pragniesz być!

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
PE86EA14

kolory / colors:
szary-czarny [grey-black]
czarny-czarny [black-black]
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your
curves

ALANA ALMA

 Getry znakomicie  
korygują sylwetkę.  

Wysoki stan pozwala 
trzymać wszystkie 

krągłości  
w ryzach.

W kuchni rządzi styl fusion,  
w szeroko rozumianym świecie  
designu - triumfy święci  EKLEKTYZM... 
Moda, niczym lustro, powtarza te  
trendy. Mieszamy s t y l e ,  
łączymy konwencje. Najważniejszą 

zasadą jest jej brak! Odzież sportowa 
przestaje być po prostu funkcjonalna. 

Ozdobne elementy takie jak siatki  
i seksowne wycięcia nie są już zarezerwowa-
ne dla wielkich wyjść. Jednocześnie ubrania  
fitness stają się jeszcze bardziej wygodne. 
Użycie nowoczesnych tkanin sprawia, że skóra  
oddycha, a ty czujesz niesamowity komfort - 
do tego stopnia, że zmieniasz top, zmieniasz 
trampki na seksowne buty i ruszasz 
przed siebie! 

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
PA80EA20

kolory / colors:
czarny [black]

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
PA80EA20

kolory / colors:
czarny [black]
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ARETA

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
WI95EA5

kolory / colors:
biały-złoty [white-gold]
czarny-srebrny [black-silver]

1110



Dalej ,  szybciej ,  mocniej! 
Dzięki przemyślanemu designowi,  który nie 
ogranicza Twojej swobody, możesz pozwolić 
sobie na więcej podczas treningowych sesji 

– daj  z siebie wszystko w wielkim stylu!

ARIELA

D E T A L  !
Wykończenie taśmą to MUST HAVE 
tego sezonu. Dodatkowo srebrny blask 
stanowi o wyjątkowości stylizacji.

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
WI95EA5

kolory / colors:
czarny-czarny-srebrny
[black-black-silver]
szary-czarny-srebrny
 [grey-black-silver]
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AURORA

Moda na zdrowie – znajdź 
wewnętrzną równowagę, mieszaj style 
i zmieniaj koncepcje! Najważniejsze to 
nie dać się zniechęcić nudzie i rutynie. 
Trening musi stymulować nie tylko 
ciało, ale też ducha!

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
BA95EA5

kolory / colors:
biały [white]
czarny [black]
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AXA

      We współczesnym świecie wielofukcyjność
to nasza tajna broń. Dotyczy to zwłaszcza naszej
garderoby! Uniwersalna bluzka, która świetnie 
sprawdzi się zarówno w siłowni, jak i w miejskiej
stylizacji, pomaga wpisać się w ten trend.

ZAWSZE GOTOWA!

rozmiar / size:
S M L XL

skład / material:
BA95EA5

kolory / colors:
biały [white]
czarny [black]
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 ROZMIAR / SIZE

34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56

S M L XL XXL XXXL

Wzrost / height (cm) 158 164 172 172 172 172

Obwód klatki piersiowej / 
chest measurement  (cm)

84-88 92-96 100-104 108-112 116-122 124-128

Obwód bioder / 
hips measurement  (cm)

88-92 96-100 104-108 112-116 120-124 128-132

 ROZMIAR / SIZE

34-36 38-40 42-44 46-48

S M L XL

Wzrost / height (cm) 158 164 172 172

Obwód klatki piersiowej / 
chest measurement  (cm)

82-86 88-92 94-98 100-104

TABELE ROZMIARÓW / CHARTS OF SIZE

Koszulki, bluzki / Chemises, blouses

Topy / micro-Modal top

 W odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej kobiety, firma Eldar proponuje swoją 
najnowszą kolekcję bielizny sportowej. W szerokiej gamie koszulek, topów i getrów każda z nas 
znajdzie coś dla siebie. Baw się modą i znajdź swój zestaw idealny!
 A może...

MIX & MATCH  

top ARIELA
getry ALANA 

koszulka AXA
getry ALANA 

koszulka ABEL
top ARIELA
getry ALMA

 

koszulka AIDA
top ARETA

getry ALANA 

top ARETA
getry ALANA 

koszulka ADRIANA
getry ALMA 
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