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Trendwatchers voorspellen voor 2016 dat de comforttrend in de schoenmode nog meer zal
overheersen. Pijn aan je voeten is uit, maar dat wil niet zeggen dat het dan ook gedaan is
met de elegantie. De Xsensible comfortsneakers laten zien dat comfort en vrouwelijkheid
prima samen gaan. De Stretchwalker sneakers hebben een blokje onder de zool waardoor
het lichaam in haar natuurlijke houding blijft en zijn gemaakt van gepatenteerd stretchleer.
Nieuw deze winter zijn de Cheetah Bordeaux, de Kobalt en de Stone Pink sneaker.

De Xsensible Strechwalker is ontwikkeld in Japan en zorgt ervoor dat je na een dag lopen
minder moe bent omdat je spieren en gewrichten minder belast worden. Het blokje onder de
sneaker is gebaseerd op de Japanse Ippon-ba geta sandaal en zorgt voor een natuurlijke
balans. Het Xsensible Inside stretchleer voelt aan als een tweede huid en zorgt voor maximale
bewegingsvrijheid. De tijd dat een comfortschoen suf en saai was is definitief voorbij.

Klik hier om meer te weten te komen over de Japanse achtergrond van de Stretchwalker
Klik hier om meer te weten te komen over Xsensible Stretchleer

Xsensible Collectie 2015/2016
http://www.xsensible.com

Charlotte Labee over Xsensible
https://youtu.be/DD1MZ9iow-A
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OVER XSENSIBLE STRETCHWALKER

Sinds de oprichting van de Nimco Schoenfabriek in 1904 heeft het bedrijf altijd vanuit de regio Nijmegen
geopereerd. Later gevestigd op landgoed de Wychert werkt dochtermaatschappij The Sensible Shoe Company
gestaag aan haar missie, namelijk de meest comfortabele schoenen van de wereld te ontwikkelen. Iedere voet
heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die individuele
eisen stelt bij de keuze van een schoen. Juist voor die persoon ontwerpen wij schoenen die vakmanschap, ultiem
comfort en stijl uitstralen. Dat doen wij middels ons speciale ingrediënt: de Xsensible Inside® technologie.
Xsensible Inside® staat voor bi-stretchleder. Een gepatenteerde technologie die we zelf hebben ontwikkeld. Waar
we in geloven en uitermate trots op zijn.
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