CAMISOLA DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE PARA A PRÁTICA DE CICLISMO DE ESTRADA OU
BTT.
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Frente, Costas e Mangas – Microfresh
A CAMISOLA DE CICLISMO foi desenvolvida especificamente para a prática de Ciclismo de
Estrada ou BTT, de corte ergonómico permite uma adaptação perfeita ao corpo do atleta,
dando o máximo conforto durante a prática desportiva.
Está camisola está equipada com 3 bolsos nas costas, de corte ergonómico, que permitem
guardar os seus objectos e aceder-lhes facilmente em movimento.
Produzida em Microfresh, uma malha técnica extremamente suave e respirável!

Microfresh é um tecido de alta tecnologia à base de microfibras. De
toque suave e respirabilidade elevada aumenta o conforto do atleta em
competição.
As características técnicas deste tecido evitam as concentrações de
calor corporal, evitando as suas aglomerações e permitindo uma
sensação de bem-estar durante toda a utilização

O CALÇÃO DE CICLISMO EVO FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA A PRÁTICA DE
CICLISMO OU BTT. COM CORTE ERGONÓMICO E TOTAL ELASTICIDADE PERMITEM UM AJUSTE
PERFEITO AO CORPO E UM MAIOR CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS.
TIRA COM ELÁSTICO E SILICONE | CARNEIRA CARBONO PRO

O Calção de Ciclismo EVO é composto por um tecido com base de elastano e microfibras,
a Licra Power. Com costuras recobertas na parte da frente é ainda mais resistente.
No interior do Calção encontra a sua peça fundamental, a carneira. A carneira do Calção EVO é
uma das mais evoluídas do mercado, a Carneira em Fio de Carbono PRO. Composta por
espumas de diferentes densidades e com características elásticas proporciona uma prática
desportiva de extremo conforto, para além disso a Carneira PRO apresenta uma superfície
mais larga e lisa, proporcionando-lhe uma experiência desportiva ainda mais
confortável durante todo o tempo que pretender pedalar!
A sua Tira com Elástico e Silicone evita com que o calção se mova em utilizações de longa
distância.

Com uma maior gramagem e de alta densidade a Licra Ultra
Power é a indicada para a prática desportiva de alta performance!
Uma licra de elevada compressão que auxilia na redução da fadiga
muscular; confortável; respirável; de elevada resistência e com
protecção UV +50, tudo para lhe proporcionar o melhor
desempenho desportivo.

