
Pink Soda Sport spring collectie 
Exclusief merk voor de zelfbewuste en stijlvolle jonge
vrouw lanceert voorjaarscollectie

Na de succesvolle eerstecollectie van Pink Soda Sport lanceert het sports- en lifestylemerk eennieuwe
voorjaarscollectie. De collectie is uitgevoerd met items speciaal voor dezelfverzekerde, zelfbewuste en
stijlvolle jonge vrouw met een gezonde enactieve lifestyle. 

Net zoals de eerste collectie is de spring collectie van Pink SodaSport geïnspireerd op de Los Angeles
way of life. De sport- en lifestyle items zijn net zoals bij de eerste collectie perfect met elkaar te
combineren vanwege de overeenkomstige kleuren en prints. 

De sportswear uit deze collectie bevat onder andere capri leggings, logo bh’s en sportieve tanktops. De
sportlijn is gebaseerd op de nieuwste trends en uitgerust met verborgen extra’s. Zozitten er
bijvoorbeeld zakken in de sportleggings voor sleutels, pasjes en een smartphone.De items zijn in een
speciale stof uitgevoerd waardoor de kleding goedventileert tijdens een work-out. 
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De lifestyle lijn bestaat onder andere uit eenheerlijk fleece joggingspak bestaande uit matching
joggingbroek en hoody.De perfecte outfit voor een avondje relaxen op de bank of om te combineren met
je sport outfit. De Pink Soda Sport items zijn extra vrouwelijk door roze en witte kleuraccenten. 
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De hele collectie is perfect voor jonge vrouwen die graag sporten en relaxenop een stijlvolle manier.  De
nieuwe Pink Soda Sport Spring collectie is vanafvandaag exclusief verkrijgbaar bij JD Sports online ofin de
JD Sports Flagship store in Amsterdam.  
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OVER JD SPORTS

JD Sports begon in 1981 met één John David Sports winkel in het Engelse Bury. In 1983 volgde de tweede winkel
in Manchester en tegen de tijd dat JD Sports in 1996 naar de beurs ging, waren er 56 winkels. De Engelse
modeketen is eigenaar van verschillende sport- en modemerken met ruim negenhonderd winkels verdeeld over
Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland.

Het exclusieve aanbod bij JD Sports is mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerkingen met tientallen A-
sportmerken zoals Nike, Adidas, Reebok, Puma en Lacoste. Naast het brede assortiment aan sneakers zijn er
ook andere merken schoenen, accessoires en casual- en sportkleding verkrijgbaar voor dames, heren en
kinderen. De items die alleen verkrijgbaar zijn bij JD Sports zijn te herkennen aan het label ‘Only at JD’.
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