Pink Soda Sport summer collection
Exclusieve sportswear voor de zelfbewuste en stijlvolle jonge
vrouw
Helemaal klaar voor de zomer, presenteert Pink Soda Sport alweer de derde collectie. Het
exclusieve sportswear merk van JD Sports zorgt er keer op keer voor dat alle dames er stylisch
uitzien tijdens hun work-out!
De collecties van Pink Soda Sport zijn speciaal ontworpen voor de Mix & Match. De items van
alle collecties kunnen perfect gecombineerd worden. De gehele collectie bevat de basiskleuren
zwart, grijs en wit, maar elke collectie biedt eigen unieke prints en kleurtinten.

Deze zomercollectie bevat items met glossy snake prints en helder roze tinten. De bestsellers
zijn vernieuwd en hebben nieuwe verrassende vormen. Zoals de nieuwe crop tops met lange
mouwen, perfect voor in de gym en voor joggers. Ook nieuw zijn de los zittende tank tops met
open rug details, fantastisch om te combineren met de Pink Soda Sport BH’s.

De verborgen pockets voor telefoon, sleutels en headphones zijn ook weer aanwezig. Deze
collectie bevat long sleeve fitness tops met reflecterende strips en alle items zijn gemaakt van
ventilerende stoffen. Deze zomer collectie is dus perfect voor work-outs voor zowel binnen als
buiten!
De hele collectie is perfect voor jonge vrouwen die graag sporten en relaxen op een stijlvolle
manier. De nieuwe Pink Soda Sport summer collectie is vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar bij
JD Sports online of in de JD Sports Flagship store in Amsterdam.

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 Asportmerken 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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