
 

 

 
Новата колекция аdidas by Stella McCartney 
обещава интересна, ярка и цветна пролет 

 
Колекция аdidas by Stella McCartney, пректирана ексклузивно за  аdidas от световно известната модна 

дизайнерка Стела МакКартни, навлиза в сезон пролет / лято 2012 с обновена Running линия. 
Продуктите в нея са изключително разнообразни от обувки до шорти, от якета до клинове, от тениски 
до шапки и чанти за кръста. Всички продукти от колекцията привличат със зашеметяващи цветове, а 

adidas технологиите в тях осигуряват комфорта, необходим по време на бягане. 
 

   
 

adidas by Stella McCartney навлиза в сезон пролет / лято 2012 с още една изискана и модерна колекция. Невероятните 
adidas технологии и модния стил на световно известната дизайнерка Стела МакКартни, отново са представени в колекция 
подходяща за различни упражнения, както и за бягане. Новите обувки в Running серията, основна част от колекция аdidas 
by Stella McCartney, привличат с най-ярките цветови тонове на червено, оранжево и розово. Облеклото в серията се 
характеризира с функции предпазващи от изпотяване и водонепропускливост. Дрехите изцяло допълват обувките така, че 
да изглеждате модерно, дори и докато се упражнявате. Аксесоари, като чанти за кръста и шапки, придават завършеност 
на стила, откроявайки се в цветовите нюанси на черния и сив цвят. 
 
Високите adidas технологии осигуряват комфорт дори и при най-интензивните спортове 
Технологията аdidas Clima365, използвана в облеклото от Running колекцията аdidas by Stella McCartney осигурява 
максимален контрол на топлината. Предпазващата от изпотяване функция, позволява движение с постоянна температура 
от 37°C, което е оптималната температура на тялото, при всякакви атмосферни условия. Друга изключителна технология 
на серията е PrimaLoft, свободно дишаща материя, която се характеризира с невероятно мека, лека и водонепропусклива 
функция. Здравите аdidas by Stella McCartney обувки с технология adiWEAR ® предлагат устойчивост срещу ранно 
износване и скъсване. 
 
Изцяло новата Running колекция аdidas by Stella McCartney пролет / лято 2012 ще бъде на разположение в магазините на 
adidas и оторизираните търговски вериги от февруари за дамите, които искат да изглеждат добре дори и докато спортуват. 
 
NB! Моля, ако използвате този PR материал, изпратете информация на magi@bars.bg, за да можем да отразим публикацията в месечния мониторинг. 
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