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adidas представя новата тренировъчна обувка adiPure 360 

     
 
adidas представя новата тренировъчна обувка adiPure 360: една изключителна обувка, подходяща за 
всяка тренировка. Мъжките и дамски модели на adiPure 360 са проектирани така, че да подпомогнат 
естественото движение на краката, за да се извлече максимума от всяко упражнение -  добиване на 
естествена сила, ловкост и баланс. Моделът е проектиран така, че мускулите да работят  по-усилено 
по време на тренировка. 
 
Докато повечето обувки са проектирани за конкретен спорт, adiPure 360 са предназначени предимно 
за фитнес залата. В направата им са използвани супер леки и гъвкави материали, които 
характеризират най-новата технология за многопосочно движение и анатомично проектирана обувка, 
която осигурява комфорт и подкрепа по време на всяко разтягане, всеки клек и всяко упражнение от 
тренировката. 
 
Дизайнът и цялостната гъвкавост на adiPure 360 насърчава към неограничено движение и задейства 
механиката на тялото, като има за цел да укрепи мускулите на краката, пръстите на краката, 
глезените и прасците, докато дава усещане за изключително удобство като при бос крак, но с 
необходимата защита за тренировка. 
 
Адриан Карни - мениджър в категория мъжки тренировъчни обувки, коментира иновациите и целите 
зад развитието на adiPure 360: "Кракът е една много сложна част от тялото – за нея може да се каже, 
че много инженери са посветили работата си на нейното устройство и функция! За да получите най-
доброто от тренировката си, е важно да се съсредоточите върху това как краката ви взаимодействат 
със земята, почти по същия начин, по който ръцете си взаимодействат с топка или бухалка по време 
на спорт. Използвайки естествената сила и движение на краката си вие можете да укрепите мускули, 
които никога не сте знаели че имате." 
 
"аdiPure 360 са многофункционални обувки, проектирани за фитнес залата. Фокусирахме се върху 
решаването на проблема с неудобните и неподходящи обувки, които намаляват ефективността на 
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тренировката. Създадохме обувки направени като по поръчка, които подобряват индивидуалните 
движения на човек докато спортува и цялостната му тренировка." 
За повече информация относно новите adiPure 360 и пълната гама от тренировъчни продукти и 
облекла на adidas, посетете www.adidas.com/training  
 

                                            

 

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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