
Fàbregas & Balotelli stappen het veld opin de nieuwe
evoPOWER 1.2 Colourway
Wit met oranje gekleurde schoen trapt het 2015/16seizoen af

Terwijl de Europese clubs zich klaarmaken voor hetaankomende seizoen, introduceert PUMA
vandaag de allernieuwste evoPOWER 1.2voetbalschoen met een compleet nieuw uiterlijk.
Volledig uitgerust na hunzomerstop zullen CescFàbregas en Mario Balotelli de nieuwe
schoenen aan de wereld presenterenwanneer ze tijdens de eerste wedstrijd van het seizoen
het veld opstappen.Vele andere sterren, waaronder Olivier Giroud, Gianluigi Buffon en Dante
zullenook de nieuwe voetbalschoenen dragen om maximale kracht en precisie aan hunspel toe
te voegen.

De voetbalschoen, die geïnspireerd is op de natuurlijkebeweging van een voet, zorgt ervoor
dat de speler extra kracht ontwikkelt,vooral bij het schieten. Het bovenste materiaal is gemaakt
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van licht en superzacht microfiber dat juist in de lengte en niet zijwaarts over de schoen is
geplaatst. Hierdoor kan de speler vrij bewegen, terwijl de schoen ook steunbiedt. Op de zool
van de evoPOWER 1.2 is een spine te zien die zorgt voor stabiliteit vande voorkant van de voet
tot aan de hiel. Tegelijkertijd zorgt dezeondersteuning er ook voor dat de voet een natuurlijke
beweging kan maken.

Naast kracht, maakt de voetbalschoen indruk door hetverbeteren van precisie tijdens het
spelen. De Griptex print die loopt over degehele lengte aan de bovenkant van de schoen, biedt
extra grip en controle overde bal en voegt meer nauwkeurigheid toe onder uiteenlopende
weersomstandigheden. Verder neemt precisie bij het schieten nog meer toe doorhet gebruik
van lichtgewicht AccuFoam, omdat dit materiaal zorgt voor eenvlakke ondergrond.

“Ik heb zin om weer het veld op te gaan na een mooie zomer. Deze nieuwe
voetbalschoenen zullen me helpen om weer in het wedstrijdritme te komen en
de nieuwe kleuren vind ik ook erg mooi. Voorbereiden voor het nieuwe seizoen
is cruciaal als het gaat om de fundering leggen voor succes in het nieuwe
seizoen en ik ben erg blij dat PUMA de schoenen een nieuw uiterlijk heeft
gegeven zodat we een goede start kunnen maken in het nieuwe seizoen en onze
titel kunnen verdedigen.„
— Cesc Fàbregas

“Nieuwe schoenen, nieuw seizoen, nieuwe start. Ik zie ernaar uit om weer fris te
beginnen aan het nieuwe seizoen in een nieuw paar witte PUMA schoenen. Ik
ben echt gewend aan de evoPOWER en ze bieden mij de perfecte steun die ik
nodig heb. Ik wil nu aan iedereen laten zien wat ik waard ben en ik heb zin om
het team weer te zien na een korte stop.„
— Mario Balotelli

De nieuwe colourway van de evoPOWER 1.2 voetbalschoen ligt vanaf vandaag in de winkel
en is verkrijgbaar via puma.com. De complete collectie in deze nieuwe colourway met
trainingskleding, accessoires, scheenbeschermers en ballen, is ook vanaf vandaag
verkrijgbaar.
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