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VITA LINE to kolekcja ubra! sportowych, stworzona dla ERIS HOTEL SPA, 
Kolekcja ta dzi"ki, innowacyjnej technologii, #$czy w sobie zalety zabiegu piel!gnacyjnego 
z komfortem noszenia.

 VITA LINE to przyk#ad holistycznego podej%cia do piel"gnacji cia#a.

Dobra kondycja jest jednym z podstawowych elementów gwarantuj$cych zdrowie
 i dobre samopoczucie. Aby dba& o ni$'we w#a%ciwy sposób, 
istotny jest wybór odpowiednich zabiegów i &wicze!. 
To specy(czny rytua#, który pomaga osi$gn$& harmoni" i balans. 

Ubrania VITA LINE to nie tylko wygoda, doskona"a jako#$ i ergonomia. 
To  przede wszystkim innowacja, polegaj$ca na pokryciu
materia#ów zastosowanych do produkcji kolekcji, WITAMIN% C. 
Jej dobroczynne dzia#anie dla organizmu cz#owieka jest znane od wieków. 
Dzi"ki temu, &wicz$c mo)emy osi$gn$& równowag", dbaj$c o cia#o w sposób kompleksowy. 

Kolekcja VITA LINE sk#ada si"'z trzech cz"%ci: VITA  ZEN i VITA ACTIVE i VITA PLUS, 
dedykowanych ró)nym formom aktywno%ci. 

VITA ZEN:  to ubrania do &wicze! relaksacyjnych, takich jak YOGA, PILATES, STRETCHING, 
w których wa)na jest swoboda i lekko%&.

VITA ACTIVE: to ubrania o charakterze Outdoor, 
dedykowane sportom uprawianym na wolnym powietrzu. 

VITA PLUS: to dodatki wykonane z naturalnych surowców takich jak we#niany (lc i skóra. 
Dzi"ki zastosowaniu systemu modu#owego, doskonale sprawdz$ si"'zarówno
w drodze do si#owni jak i w trakcie krótkiego wyjazdu. 

Dzi"ki kolorystyce i formom odzie)y, poszczególne elementy kolekcji VITA LINE 
mo)na dowolnie skomponowa& odpowiedni dla siebie zestaw. 
Ubrania te doskonale sprawdz$ si" równie) jako elementy odzie)y codziennej, 
Nosz$c je nie tylko podczas &wicze! sportowych zadbamy o cia#o w ka)dej sytuacji. 
Poniewa) VITA LINE to nie tylko SPORT i SPA to STYL &YCIA. 

W sk#ad kolekcji VITA LINE wchodz$:
Zestawy damskie i m"skie
- topy z krótkim i d#ugim
- legginsy
- spodnie dresowe
- bluzy dresowe i okrycia
- Torba modu#owa GYM/WEEKEND
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VITA PLUS



METKA PAPIER

 DRUKU METEK SATYNOWYCH

NADRUK - SITODRUK
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