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Daj się porwać muzyce, poczuj rytm całą sobą i przygotuj się na podróż, która obejmie nie tylko Twoje
ciało, ale i umysł. Taniec to dawka pozytywnej energii, zdrowej porcji ruchu, wspaniały sposób na
spędzenie czasu, a przy tym ćwiczenia. Najwyższy
czas, abyś i Ty okryła swoje nowe ja.
Taniec to wspaniała zabawa, która daje bardzo wiele możliwości dla ciała i umysłu. Rzeźbi atrakcyjną sylwetkę, dodaje
naszej postawie element gracji i powabu. Pozwala na chwile
zapomnienia, wyzwala radość, odpręża i wciąga. Kto choć
raz spróbował tej aktywności, zazwyczaj już się z nią nie
rozstaje. Tym bardziej, że każdy styl tańca jest inny –
możesz wybrać ten, który będzie zgodny z Twoim charakterem lub ten, który pomoże Ci pokonać słabości. Mamy kilka
propozycji od sieci sklepów sportowych Decathlon.

Francja elegancja
i spokój ducha:
balet
Taniec klasyczny, bo taka jest jego właściwa nazwa, to
spotkanie z muzyką poważną oraz drążkiem baletowym. Już
samo przekroczenie progu sali sprawi, że wyprostujesz
plecy i poczujesz atmosferę spokoju. Zajęcia opierają się na
ćwiczeniach, które wymagają cierpliwości, skupienia i wytrzymałości, pomagają bardzo subtelnie kształtować
sylwetkę oraz wzmacniać mięśnie. Towarzysząca im harmonijna muzyka sprawia, że zwalniamy, wyciszamy się i na
chwilę zapominamy o pędzącym świecie. Trening ciała
i umysłu w jednym. Pamiętaj, że na zajęciach tańca klasycznego obowiązuje odpowiedni strój. Koniecznie zaopatrz się
w body, specjalną spódniczkę i baletki – wszystko z łatwością znajdziesz w sklepach Decathlon.
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Rajstopy
do tańca
klasycznego
Półprzezroczyste rajstopy
z profilowanymi palcami, dzięki
którym nie ściągają się
w baletce. Wzmocniony krok
i klin podszyty bawełną dla
większego komfortu
i większej wytrzymałości.

zł
19 99

Getry
do tańca

Spódniczka
do tańca

Noszenie getrów jest zalecane
na czas rozgrzewki. Zapewniają
wysoki komfort oraz bardzo
dobrą ochronę termiczną.
Są odpowiednie na każdy
poziom zaawansowania.

Portfelowa spódniczka
z woalu do tańca klasycznego.
Połącz ją z kostiumem i zawiąż
z tyłu. Z tyłu jest dłuższa.
Połączenie wygląda jak
z satyny. Stanowi ona zestaw
z kostiumem SYLVIA.

zł
29 99

Dodatkowe kolory:

zł
29 99

Półpointy
do tańca
klasycznego

Kostium
do tańca
klasycznego

Płócienne półpointy
z dwudzielną podeszwą
zapewniają giętkość oraz
sprężystość na wysokości łuku
stopy. Bardzo giętkie płótno
rozciąga się w trakcie
użytkowania. Gumki
wszyte przy pięcie.

Ten kostium do tańca klasycznego
posiada podwójne, cienkie
ramiączka. Dekolt w serek
z marszczeniem. Z tyłu wycięcie
do połowy pleców. Wszyty stanik
zapewnia odpowiednie
podtrzymanie
biustu.

zł
49 99

Dodatkowe kolory:

zł
84 99
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Fit sylwetka
w ekspresowym tempie:
cheerleading
Trening, który wyciśnie ostatnie poty, a jednocześnie doda
energii i uśmiechu na kolejne dni. Duża część zajęć to
ćwiczenia kondycyjne i siłowe, dzięki czemu w absolutnie
szalonym tempie wzmacniamy kondycję, budujemy mięśnie,
a co z tym idzie, ujędrniamy ciało. W przeciwieństwie do
fitnessu, tutaj znajdzie się spora dawka rozciągania, co
sprawia, że nabudowane mięśnie są smukłe. I co najważniejsze, trening odbywa się z użyciem pomponów – dodatkowe
obciążenie w rękach sprawia, że dużo szybciej modelujemy
górne partie ciała. Wybierając się na cheerleading, koniecznie zabierz ze sobą przewiewną i niekrępującą ruchów
koszulkę Domyos.
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Stanik
do tańca

Koszulka
do tańca

Ten stanik z cienkimi,
skrzyżowanymi na plecach
ramiączkami zapewnia trzymanie
i komfort. Jest to niezastąpiony
element stroju. Możesz nosić go
samego lub pod topem czy
koszulką.

Dzięki krótkiemu krojowi
i większemu dekoltowi tak luźna
koszulka z krótkim rękawem
zapewnia dużą swobodę ruchów.
Możesz założyć ją na top lub
koszulkę z długim rękawem.

zł
24 99

Dodatkowe kolory:

zł
54 99

Dodatkowe kolory:

Koszulka
do tańca
BURNOUT WASH
Ta koszulka o zaokrąglonym
dekolcie dopasuje się do
wszystkich Twoich ruchów. Jej
luźny krój, żywe kolory
i wyjątkowy styl wyszczuplą
optycznie Twoją sylwetkę
i zapewnią kobiecy wygląd.

zł
54 99

Pumpy
do tańca

Legginsy
do tańca

Wybierz lekkość i swobodę
w tańcu - spodnie pumpy.
Ich luźny krój oraz ściągnięty dół
nogawek sprawiają, że jest to
ubranie doskonałe na zajęcia
tańca.

Te lekkie i wygodne legginsy
zapewniają komfort i swobodę
ruchów podczas treningu. Ich
wyjątkowy styl i żywe kolory
gwarantują smukłą, kobiecą
sylwetkę.

zł
59 99

zł
74 99

Dodatkowe kolory:

Temperament
i ekspresja ruchu:
latino solo
Wybuchowa mieszanka porywających rytmów i zmysłowych
ruchów ciała. Tak najlepiej można opisać tańce latynoamerykańskie, spośród których każdy pozwala na wyrażenie
odmiennych emocji. Kubańska rumba to miłość i namiętność, brazylijska samba porwie w świat flirtu i zabawy,
a hiszpańskie paso doble zapewni szczyptę powagi i porywczości. Zajęcia w towarzystwie gorących rytmów wzmocnią
ciało, wypracują siłę i wytrzymałość. W naturalny sposób
dodadzą pewności siebie i nauczą świadomości własnego
ciała. Na zajęcia latino nie zapomnij zabrać wygodnych
legginsów lub spodni, świetnie sprawdzi się również kombinezon Domyos.
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Spodenki
do tańca

Koszulka
do tańca

Jegginsy
do tańca

Kombinezon do tańca
EXPRESS YOURSELF

Te wygodne spodenki posiadają
szeroki pasek, który można
wywinąć. Są one doskonałe na
zajęcia tańca oraz rozgrzewkę.

Luźna i długa koszulka bez
rękawów z dużymi wycięciami
przy ramionach zapewnia stylowy,
swobodny wygląd. Załóż ją na
stanik.

Jegginsy marki Domyos
są niezwykle rozciągliwe
i wygodne: zapewniają swobodę
podczas tańca.

Zmieniaj strój za pomocą jednego,
wyjątkowego ubrania tak, jak masz na to
ochotę: kombinezon, spodnie, krótki
kombinezon, odkryte plecy lub ramiona,
długi rękaw, ocieplacz... 10 w 1!

zł
24 99

zł
54 99

zł
74 99

zł
109 99

Informacje o firmie Decathlon
Decathlon to międzynarodowy producent i dystrybutor odzieży oraz sprzętu
sportowego. Misją Decathlonu jest umożliwianie jak największej liczbie ludzi
czerpania radości i korzyści płynących z uprawiania sportu. Firma robi to
poprzez nieustanną pracę nad obniżaniem cen. Decathlon pragnie, aby każdy
mógł sobie pozwolić na zakup sprzętu i odzieży sportowej, niezależnie od
zasobności portfela czy miejsca zamieszkania. Swoje założenie: „Sport dla
wszystkich – wszystko dla sportu” realizuje w Polsce, oferując swoje artykuły
w 45 sklepach stacjonarnych i w sklepie online.
Decathlon sprzedaje produkty znanych sportowych marek, ale przede wszystkim marek własnych, zwanych Markami-Pasjami (m.in. Artengo, Domyos,
Fouganza, Kalenji, Nabaiji, Quechua, Tribord, Wed’ze), które są dostępne
wyłącznie w sklepach Decathlon. W swoich punktach sprzedaży stara się
stworzyć klientom optymalne warunki do dokonywania sportowych zakupów,
takie jak: możliwość swobodnego testowania produktów, odpowiednia obsługa, kompetencje i sportowa pasja pracowników, najniższe ceny oraz szeroki
zakres usług, np.: serwis rowerowy czy narciarski, personalizacja produktów
(np. termonadruki) czy możliwość zakupu kart podarunkowych.

Kontakt dla mediów
Daria Kamińska, kom. 668 691 905, e-mail: daria.kaminska@decathlon.com
Ewelina Sobczyk, kom. 575 800 875, e-mail: ewelina.sobczyk@kuzniapr.pl

