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A női leggings soha nem volt még ilyen népszerű, mint napjainkban, hiszen nagyon
sokféle méretben, hosszúságban, mintázatban, anyagban, színben kapható. Mivel a
leggingsek ennyire sokféle változatban készülnek, így nem könnyű a választás, amikor
edzéshez, vagy otthoni viseletnek szeretnék ilyen kényelmes, női nadrágot vásárolni.

Útmutatónkkal segítséget szeretnénk nyújtani a tanácstalan és bizonytalan hölgyeknek,
hogy a vásárlás napján könnyűszerrel, egyszerűen és gyorsan kiválaszthassák a
számukra legmegfelelőbb darabokat.

A leggings hossza
Mivel leggingset többféle hosszúságban is lehet kapni, így az első dolog, amit meg kell
fontolnunk, hogy pontosan milyen hosszúságú nadrágra is van szükségünk, mi magunk,
melyikben érezzük a legkomfortosabban magunkat.
A kínálatban megtalálhatók a teljesen hosszú leggingsek. Ez remek választás, ha fázósak
vagyunk, vagy rendszeresen a szabadban edzünk, futunk, vagy kerékpározunk. Ilyen modell a
Bolf YW06011leggingse, amely állítható, erős gumírozott övrésszel rendelkezik. Nagyszerű
választás tréningekhez, sétához, városi kiruccanáshoz. Ha a mintás ruhadarabokat kedveljük,
akkor választhatunk mintás leggingset is – Bolf 82339 fekete – narancssárga – amely a
lábszáraknál dekoratív nyomatot tartalmaz. Ez a nadrág sétához és edzéshez is kiváló.
Leggingsek közül választhatunk térd alá érőt is, mint például a Bolf YW01045-ös modellje,
amely több színben kapható és gumírozott övrésszel rendelkezik. A rövid leggings is igen
népszerű, mint amilyen a Bolf 54498 fehér leggingse. Ez a nadrág nagyon divatos, hiszen
dekoratív hálós berakása van, amely még edzés közben is csinos, dekoratív megjelenést
biztosít, mindemellett rendkívül kényelmes is.
A leggings anyaga

1/2

Hogyan lehet tökéletes leggingset vásárolni?
2021 január 20., szerda 15:31

A másik szempont, hogy megtaláljuk a megfelelő leggingset, az nem más, mint a nadrág
anyaga. Választhatunk olyan leggingset, amely 100%-ban pamutból készült vagy nagy
százalékban tartalmaz pamutot. Ilyen például a fekete Bolf YW01036-A leggings, amely a
derékrésznél állítható megkötős, oldalt viszont dekoratív csíkkal ellátott. Ezt a leggingset
viselheted sétához, edzéshez és városi kiruccanáshoz is.
A szintetikus anyagokból – nylon, spandex, poliészter – készült leggingsek is nagyon
népszerűek, hiszen nagyon jó nedvességelvezető tulajdonságokkal rendelkeznek, és jobban
simulnak az alakra, mint a pamutból készült nadrágok. A Bolf 54609-es modellje is ilyen, hiszen
90%-ban poliészterből és 10%-ban elasztán anyagból készült. Közkedvelt a nők körében, mivel
a nadrág lábszárát dekoratív varrás díszíti.
A nadrág dizájnja
A leggings nadrágok népszerűségét az is növeli, hogy ma már olyan darabok is készülnek,
amelyek zsebeket tartalmaznak, de közkedveltek az emelt derekú, cipzáras fazonok, illetve
sokan választják a kontúros varrással ellátott leggingset is, hiszen ez jobban kiemeli az alakot.
Illetve nagyon dizájnos leggingsek is készülnek, hiszen a kínálatban sokféle színű és mintázatú
darab közül válogathatunk.
A zsebes leggingsek közül említést érdemel a Bolf YW01040-es modellje, amely két zsebbel
rendelkezik elől és hátul, illetve dekoratív applikációval a bal zsebnél. Az oldalán cipzárazható
modell – Bolf YW01039-E1 – nem csak az edzéshez, hanem sétához és városi kiránduláshoz is
bátran viselhető. Ha szeretnél körülnézni a Bolf oldalán, csak kattints a https://www.bolf.hu/hun
_m_Noi-ruhazat_Nadragok_Noi-legginsek-13087.html
oldalra./X/
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