
Gevorderden of beginners, yogini’s of hardlopers: 
Etam heeft «My Sporty» gecreëerd, de ideale sportkleding voor iedereen.
Het innovatieve ultra-technische materiaal garandeert comfort, ademend 
vermogen en onzichtbaarheid. Je sessies waren nog nooit zo efficiënt! 

HET TECHNISCHE SLIPJE ONTWORPEN VOOR JE SPORT. 
MY SPORTY



ONDERZOEK EN INNOVATIE
 

My Sporty slipjes zijn het resultaat van 
uitgebreid onderzoek en technische innovatie 

om te beantwoorden aan alle behoeften van 
sportieve vrouwen.

Ze zijn discreet, comfortabel en zorgen ervoor 
dat je droog blijft tijdens het sporten met veel 

bewegingsvrijheid. 

 VOLLEDIG ONZICHTBAAR 
Naadloze afwerking voor volledige onzichtbaarheid 

onder kleding. Geen vlekken meer onder shorts of 
strakke leggings. Totale discretie gegarandeerd!

 INNOVATIEF MATERIAAL 
My Sporty is gemaakt van ademend, sneldrogend en 

antibacterieel materiaal. Voor totale controle over 
transpiratie, hoe hard je ook sport!

 OPTIMAAL COMFORT
De onzichtbare naden maken de beweging op de 
grond vloeiend en voorkomen elk onaangenaam 

gevoel van wrijving. Hoge taille, opgetrokken tot op 
je buik en in de rug voor een goede ondersteuning en 

een modellerend effect.

 BEWEGINGSVRIJHEID
 Geeft vorm aan je figuur dankzij het 

tweedehuideffect. Antislip strips en een flexibele 
structuur voor bewegingsvrijheid, welke sport 

je ook beoefent! 



Een sportslipje die je sessies revolutionair verandert, 
zodat inspanning gelijk staat aan comfort.
Nog meer zin om te sporten?

Mijn Sporty slips, verkrijgbaar als slip en string, in zwart, koper of 
poederroze, te ontdekken in de Etam winkels en op Etam.com vanaf 
€ 12,99 / PLN 59,90 (Polen) / RUB 1199 (Rusland).

LAURY THILLEMAN

Zakenvrouw, auteur van haar eigen methoden voor welzijn 
en bedreven sportster, Laury zit altijd vol energie.

Laury belichaamt al twee jaar het sportieve imago van 
Etam en nadat ze afgelopen voorjaar samen met het merk 
haar kledinglijn "Feel Good Feel Free" creëerde, is ze dit 
najaar terug voor een tweede editie. Als ambassadrice van 
de My Sporty slips onthult ze haar sportieve dagelijkse 
leven in een krachtige videocampagne die in oktober werd 
gelanceerd.

Media embargo.
Communicatie in de media vanaf 03/10/22.


