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Gdy temperatury rosną, wśród wielu z nas 
budzi się naturalna potrzeba, aby ruszyć 
przed siebie, spotkać się z naturą. Górskie 
szczyty, odległe doliny, a może znajdujące się 
nieopodal leśne szlaki? Nie ma to znaczenia - 
czas ruszać! Pamiętajmy jednak, że wiosna, 
szczególnie w górskich partiach, nadal potrafi 
nieźle nas zaskoczyć. Przygotowując się do 
pierwszej wyprawy, nie zapominajmy o odpo-
wiednim doborze odzieży oraz akcesoriów 
tak, aby czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Podniesiony poziom wody w górskich 
strumykach, błoto oraz spora wilgoć w lesie 
i na łąkach może wpłynąć na nasz komfort 
podczas przemieszczania się. Dlatego nie 
daj się zaskoczyć, zabierz ze sobą stuptuty, 
które w prosty sposób ochronią nasze nogi 
przed przemoczeniem oraz przetarciami. 
Dodatkowym praktycznym atutem gaitersów 
jest zabezpieczenie naszej odzieży przed 
dużą ilością błota, na którą możemy natrafić 
szczególnie podczas wiosennych roztopów.

W górach nadal mogą zalegać spore połacie 
śniegu i lodu. Nie zapomnij więc o kijach, 
które zagwarantują dodatkowe wsparcie, 
rozłożą ciężar oraz zapewnią stabilizację 
na śliskim i nierównym podłożu.

Czas wróCić
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w natłoku CodziennyCh obowiązków, 
zmiennego tempa żyCia, należy zadać 
sobie troChę więCej trudu, by zadbać 
o regularną aktywność fizyCzną dla 
siebie oraz najbliższyCh.
Jednym z pozytywnych rozwiązań jest sięgnięcie po 
wrotki jednośladowe, potocznie nazywane „rolkami”. 
Niewątpliwie jest to narzędzie, które wspaniale har-
monizuje się z rytmem dzisiejszego życia: niewielkie 
gabaryty, prosta obsługa, dostępność produktu oraz 
miejsca użytkowania. Dwa buty z kółkami, ochrani-
acze i kask zmieścimy w niewielkim plecaku, który 
zabierzemy ze sobą w miejsce z kawałkiem twardej 
jednolitej powierzchni. Może to być pobliski park, 
skwer, parking czy sąsiedzka uliczka. Tak niewiele 
potrzeba, by zaktywizować swoje ciało oraz „prze-
wietrzyć myśli”. Jazda na rolkach jest z pewnością 
jedną z tych aktywności, która rozwija nasz ogólny 
rozwój fizyczny.

Angażując całe ciało i większość mięśni do ruchu, 
poprawiają motorykę, równowagę, koordynację, 
tworząc świetną bazę do uprawiania innych sportów 
amatorskich, jak i kwalifikowanych. Kolejną zaletą 
łyżworolek jest ich dostępność oraz przystępność 
cenowa.

Od supermarketu, przez sieci sklepów sportowych 
po wyspecjalizowanych sprzedawców ze sprzętem do 
skatingu. W szumie informacji, mnogości wyborów, 
natłoku zdarzeń, warto zastanowić się nad prostymi 
i efektownymi rozwiązaniami. Aktywność fizyczna 
związana z rolkami niewątpliwie będzie rozwiąza-
niem spełniającym nasze codzienne potrzeby. skates

skate4all
#moveon
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“pamiętaj, że to, Co Czujesz 
po dobrym biegu, jest o niebo 
lepsze od tego, Co Czujesz, 
gdy tylko siedzisz i myślisz 
o tym, że ChCiałbyś biegać”
SARAH CONDOR
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1. Czapka energetics M 411636   2. Czapka Nike AO8662   3. Koszulka Nike DD4576   4. Kurtka energetics 411780  
 5. Saszetka energetics HB 414137   6. legginsy Adidas H58595   7. Spodenki energetics 411788   8. Saszetka energetics 414135

9. Buty hoka 1119393   10. Buty Nike CW7356   11. Buty Adidas GZ0602
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bieganie kobieta

“jeśli ruCh jest oznaką 
żyCia, a bezruCh to 
śmierć, to bieganie jest 
najlepszym przykładem 
żyCia pełnią żyCia. i to 
jest piękne”
MARTIN CREED
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SUPERFLY STWORZONE 

DLA OFENSYWNEGO ZAWODNIKA
•	 DO	UŻYTKU	NA	NAWIERZCHNIACH	

NATURALNYCH	I	SYNTETYCZNYCH
•	 DOSKONAŁE	CZUCIE	PIŁKI!	–	FAKTURA	

CHOLEWKI	DAJE	DOSKONAŁE	CZUCIE	
ORAZ	LEPSZĄ	KONTROLĘ	PIŁKI	
PODCZAS	DRYBLINGU

•	 KORKI	W	KSZTAŁCIE	STOŻKA	
ZAPEWNIAJĄ	WYJĄTKOWĄ	
PRZYCZEPNOŚĆ

•	 BEZSZWOWA	KONSTRUKCJA	
ZAPEWNIAJĄCA	WSPARCIE	BEZ	OTARĆ

•	 KOŁNIERZ	DYNAMIC	FIT	OTULA	
KOSTKĘ,	ZAPEWNIAJĄC	ŚCISŁE	

•	 AMORTYZOWANA	WKŁADKA
•	 CHOLEWKA	SYNTETYCZNA

https://www.intersport.pl/buty-nike-ss22-superfly-8-elite-dj2839-759169.html


•	 DO	UŻYTKU	NA	NAWIERZCHNIACH	
NATURALNYCH	I	SYNTETYCZNYCH

•	 DOSKONAŁE	CZUCIE	PIŁKI!	–	FAKTURA	
CHOLEWKI	DAJE	DOSKONAŁE	CZUCIE	
ORAZ	LEPSZĄ	KONTROLĘ	PIŁKI	
PODCZAS	DRYBLINGU

•	 KORKI	W	KSZTAŁCIE	STOŻKA	
ZAPEWNIAJĄ	WYJĄTKOWĄ	
PRZYCZEPNOŚĆ

•	 BEZSZWOWA	KONSTRUKCJA	
ZAPEWNIAJĄCA	WSPARCIE	BEZ	OTARĆ

•	 KOŁNIERZ	DYNAMIC	FIT	OTULA	
KOSTKĘ,	ZAPEWNIAJĄC	ŚCISŁE	
DOPASOWANIE

•	 AMORTYZOWANA	WKŁADKA
•	 CHOLEWKA	SYNTETYCZNA

https://www.intersport.pl/buty-nike-ss22-superfly-8-elite-dj2839-759169.html


https://www.intersport.pl/sporty/pilka-nozna/obuwie-pilkarskie/


https://www.intersport.pl/koszulka-nike-ss22-m-df-acd21-top-cw6101-757540.html
https://www.intersport.pl/pilka-nike-ss22-academy-pro-tm-s4-cu8041.html
https://www.intersport.pl/rekawice-adidas-ss22-pred-mtc-h53733.html
https://www.intersport.pl/koszulka-adidascd8438entra18.html
https://www.intersport.pl/spodenki-nike-ss22-df-acd21-shrt-cw6107-757538.html
https://www.intersport.pl/ochraniacze-nikesp2164kostka-662234.html
https://www.intersport.pl/ochraniacze-adidas-s22-pred-sg-lg-h43744.html
https://www.intersport.pl/spodenki-adidas-ss22-tiro-tr-es-hf0295.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-ss22-superfly-8-club-tf-dj2909.html
https://www.intersport.pl/skarpetogetry-nike-classic-dri-fit-sx4120-547817.html
https://www.intersport.pl/skarpetogetry-adidas-milano-16-aj5904.html
https://www.intersport.pl/buty-adidas-ss22-copa-sense-3-fg-gw4958.html
https://www.intersport.pl/sporty/pilka-nozna/obuwie-pilkarskie/


https://www.intersport.pl/search/?q=adidas+predator


https://www.intersport.pl/search/?q=r%C4%99kawice+adidas+predator
https://www.intersport.pl/buty-adidas-ss22-pred-edge-1-fg-j-gw2363.html
https://www.intersport.pl/search/?q=ochraniacze+adidas+predator
https://www.intersport.pl/buty-adidas-ss22-predat-edge4-tfj-gz2902.html
https://www.intersport.pl/buty-adidas-ss22-pred-edge-4-in-j-gx2649.html


https://www.intersport.pl/sporty/pilka-nozna/obuwie-pilkarskie/dzieciece_/
https://www.intersport.pl/bluza-adidas-ss22-tiro-tkjkt-es-y-hf0296.html
https://www.intersport.pl/spodenki-adidas-ss22-tiro-tr-esy-hf0294.html
https://www.intersport.pl/buty-adidas-x-speedflow-4-fxg-j-fy3319.html
https://www.intersport.pl/pilka-adidas-starlancer-trn-h57879.html
https://www.intersport.pl/rekawice-adidas-ss22-pred-mtc-fsj-h43740.html
https://www.intersport.pl/skarpetogetry-adidas-milano-16-aj5905.html
https://www.intersport.pl/rekawice-nike-ss22-gk-match-jr-fa-cq7795-756830.html
https://www.intersport.pl/pilka-nike-ss22-street-akka-ho-dc4191.html
https://www.intersport.pl/skarpetogetry-nikesx4120clas-502736.html
https://www.intersport.pl/koszulka-nike-academy-jr-c-cw6103.html
https://www.intersport.pl/spodenki-nike-academy-jr-c-cw6109.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-jr-merc-vap-14-club-fg-cv0823.html


wiosna 2022
football junior

1. Bluza Adidas HF0296   2. Piłka adidas H57879   3. rękawice nike CQ7795   4. Koszulka Nike CW6103   5. Spodenki Adidas HF0294
6. rękawice adidas H43740   7. Piłka nike DC4191   8. Spodenki Nike CW6109   9. Buty Adidas FY3319   10. Skarpetogetry Adidas AJ5905

11. Skarpetogetry Nike SX4120   12. Buty Nike CV0823

1.

2. 3.

4.

5.

6. 8.

7.

10.
9.

11.
12.

Co powinno znaleźć się w 
wyprawCe małego piłkarza?
PO PIERWSZE – BUTY! Od nich zaczynamy. 
Od tego, na jakiej powierzchni będzie grał junior, 
zależy to, jaki model musimy wybrać i dopasować: 
halówki, turfy czy korki. NIEZBĘDNE AKCESORIA 
– warto zabezpieczyć najbardziej newralgiczne 
miejsca (kolana i łokcie) przed otarciami i stłucze-
niami, dobierając odpowiednie ochraniacze. 
STRÓJ MŁODEGO PIŁKARZA – to luźne, wygodne 
szorty oraz techniczna, zapewniająca komfort 
podczas gry koszulka.







https://www.intersport.pl/sporty/fitness-trening/meskie_/?sort=new_arrival


https://www.intersport.pl/koszulka-nike-pro-dri-fit-ls-dd1990-tr.html
https://www.intersport.pl/bluza-energetics-415628-henry-tr-762624.html
https://www.intersport.pl/koszulka-nike-ss22-dm6343-swoosh.html
https://www.intersport.pl/bluza-nike-ss22-bv2973-club-hoodie.html
https://www.intersport.pl/spodenki-nike-ss22-m-df-knit-6-0-dd1887-756860.html
https://www.intersport.pl/plecak-nike-ss21-ba5883-hayward-2.html
https://www.intersport.pl/plecak-nike-ss21-ba5883-hayward-2.html
https://www.intersport.pl/spodnie-nike-ss22-dm5467-nsw-sl.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-m-superrep-go-2-cz0604-tr21.html
https://www.intersport.pl/rekawice-energetics-mfg350-408882.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-ss21-dh2987-court-vision-low-b.html


https://www.intersport.pl/bluza-nike-ss22-bv4126-nsw-hoodie-755624.html
https://www.intersport.pl/getry-nike-ss22-cz8534-nsw-essntl.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-ss22-dh9523-waffle-debut.html
https://www.intersport.pl/koszulka-damska-nike-sportswear-essential-bv6175.html
https://www.intersport.pl/plecak-nike-ss22-dm1789-elemental.html
https://www.intersport.pl/torba-nike-ss22-cw9300-sportswear.html
https://www.intersport.pl/bluza-energetics-omany-ii-w-fit-418972.html
https://www.intersport.pl/bra-nike-ss22-w-df-swsh-luxe-ll-cj0544.html
https://www.intersport.pl/spodnie-nike-dri-fit-one-dd4690-fit.html
https://www.intersport.pl/rekawice-energetics-lfg350-408884.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-superrep-go-2-cz0612-fit.html


https://www.intersport.pl/sporty/fitness-trening/damskie_/?sort=new_arrival


https://www.intersport.pl/bra-nike-ss22-w-df-swsh-luxe-ll-cj0544.html


https://www.intersport.pl/bra-nike-ss22-w-df-swsh-luxe-ll-cj0544.html


https://www.intersport.pl/bluza-nikebq7466nkdracdrlwrmjr.html


https://www.intersport.pl/bluza-adidas-jr22-h57219-hoodie.html
https://www.intersport.pl/koszulka-adidas-jr22-he2006-g-bl-t.html
https://www.intersport.pl/koszulka-champion-jr22-305978-graphicsh.html
https://www.intersport.pl/bluza-champion-jr22-305975-graphicshop-760440.html
https://www.intersport.pl/getry-adidas-jr22-he1974-leg.html
https://www.intersport.pl/plecak-nike-jr22-db3247-elemental.html
https://www.intersport.pl/plecak-nike-ss22-dm2159-heritage.html
https://www.intersport.pl/spodnie-champion-jr22-305977-graphicshop.html
https://www.intersport.pl/buty-adidas-jr22-fy9506-breaknet-k.html
https://www.intersport.pl/saszetka-nike-ss21-db0488-nerka.html
https://www.intersport.pl/saszetka-adidas-ss22-hc4770-bos-wb.html
https://www.intersport.pl/buty-nike-jr21-cw1626-air-max-bolt.html


https://www.intersport.pl/frisbee-schild-speeddisc-medalist-970067.html
https://www.intersport.pl/pilka-mikasa-v330w.html
https://www.intersport.pl/pilka-protouch-spiko-100-413476.html
https://www.intersport.pl/rakieta-head-evo-delta-cb-padel-228280.html
https://www.intersport.pl/frisbee-schild-aerobie-skylighter-970037.html
https://www.intersport.pl/konstr-spalding-s22-silv-port-6a1761cn.html
https://www.intersport.pl/konstr-spalding-s22-silv-port-6a1761cn.html
https://www.intersport.pl/rakieta-wilson-bad-kit-4-wrt8444003.html
https://www.intersport.pl/boule-schild-pentanque-set-970011.html
https://www.intersport.pl/pilka-spalding-tf-platinum-76855z.html
https://www.intersport.pl/sporty/gry-zespolowe/koszykowka/pilki-do-koszykowki/
https://www.intersport.pl/rakietka-schild-set-mini.html


wiosna 2022

1. frISBee SChIld Speeddisc Medalist 970067   2. frISBee SChIld Aerobie Skylighter 970037   3. rAKIeTKA SChIld set Mini
4. Boule SChIld Pentanque set 970011   5. PiŁka mikasa V330W   6. sTOjak dO Gry w kOszykówkę sPaldinG NBA Silver TF Portable 
6A1761CN   7.  PiŁka sPaldinG TF Platinum  76855Z   8. PiŁka PrOTOuch Spiko 100 413476   9. rAKIeTA heAd Evo Delta CB Padel 228280

10. rAKIeTA WIlSoN bad. Kit 4 WRT844400-0   11. PiŁka PrOTOuch kosz Harlem 900 413426

1.

2. 3.

4.

5.
6.

8.

7.

10.9.

11.

play&fun junior



https://www.intersport.pl/lyzworolki-fila-legacy-comp-80-lady-767597.html

