
„My Sporty” to majtki sportowe stworzone przez Etam z myślą zarówno o 
doświadczonych, jak i początkujących joginkach, biegaczkach, słowem - 
wszystkich aktywnych kobietach.
Innowacyjna ultratechniczna tkanina gwarantuje komfort oraz jest 
przewiewna i niewidoczna pod ubraniem. Twoje sesje treningowe nigdy 
jeszcze nie były tak wydajne!

BIELIZNA FUNKCYJNA DLA AKTYWNYCH. 
MY SPORTY



BADANIA I INNOWACYJNOŚĆ
 

Realizowane przez długi czas badania doprowadziły 
do prawdziwie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych, dzięki którym bielizna My Sporty 
odpowiada na potrzeby wyrażone przez naszą 

społeczność kobiet aktywnie uprawiających sport. 
Dyskretna i wygodna, pozostaje sucha podczas 
wysiłku, jednocześnie oferując dużą swobodę 

ruchów. 

CAŁKOWICIE NIEWIDOCZNE 
Bezszwowe wykończenie sprawia, że majtki są 

całkowicie niewidoczne pod ubraniem. Koniec z 
bielizną odznaczającą się pod obcisłymi spodenkami 

lub legginsami. Dyskrecja zapewniona! 

INNOWACYJNY MATERIAŁ 
Majtki My Sporty wykonane są z oddychającej, 

szybkoschnącej i antybakteryjnej dzianiny. 
Zapewniają kontrolę nad przykrymi skutkami pocenia 

się, bez względu na to, jak intensywny jest wysiłek 
podczas ćwiczeń!

OPTYMALNA WYGODA
Przesunięte szwy sprawiają, że ruchy mogą być płynne 

także na macie i pozwalają uniknąć nieprzyjemnych 
otarć. Majtki mają wysoki stan, dzięki czemu 

zachodzą wyżej na brzuch i plecy, aby zapewnić 
dobre trzymanie i efekt rzeźbienia sylwetki.

SWOBODA RUCHU
 Dzięki efektowi drugiej skóry bielizna modeluje 

sylwetkę Antypoślizgowe taśmy i elastyczna 
konstrukcja zapewniają swobodę ruchu niezależnie 

od dyscypliny sportu! 



Majtki sportowe, które odmienią Twoje sesje treningowe, 
sprawiając, że wysiłek będzie synonimem komfortu. 
Gotowa na trening?

Majtki My Sporty są dostępne w dwóch krojach, jako figi i tanga, 
w kolorach: czarnym, miedzianym lub pudroworóżowym, w sklepach 
Etam i na Etam.com w cenie od 12,99 EUR / 59,90 zł (Polska) / 1199 RUB 
(Rosja).

LAURY THILLEMAN

Businesswoman, twórczyni autorskich sposobów na dobre 
samopoczucie, spełniona sportsmenka. Laury zawsze jest 
pełna energii.

Od dwóch lat Laury jest sportową twarzą Etam. Minionej 
wiosny stworzyliśmy razem kolekcję „Feel Good Feel Free”. 
Teraz Laury powraca jako ambasadorka linii majtek My 
Sporty. W mocnej kampanii wideo promującej linię, która 
zostanie udostępniona w październiku, pokazuje, jak 
wygląda codzienność pod znakiem aktywności fizycznej.

Cisza medialna.
Komunikacja w mediach od 03/10/22.


