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Nowa odsłona kolekcji narciarskiej 
Crivit PRO®
#Poczuj się jak Mistrz!

Przygotowania do sezonu trwają, a wraz z nową odsłoną kolekcji 
narciarskiej już teraz możesz skompletować swoją sportową garderobę. 

Crivit PRO® to profesjonalna kolekcja odzieży funkcyjnej, która uwzględnia 
potrzeby całej Twojej rodziny. W tej edycji znajdziesz m.in. bieliznę 
termiczną. 

Raz Crivit PRO®, zawsze Crivit PRO®!  
Czy wiesz, że kolekcje Crivit PRO® są testowane przez mistrzów sportów 
zimowych? Dzięki temu masz pewność, że ta odzież to doskonała jakość. 
Jakość w świetnej cenie. 

Profesjonaliści wiedzą, że odpowiedni strój do trenowania sportów 
zimowych musi być nie tylko komfortowy, ale także powinien chronić 
zarówno przed zimnem, jak i przegrzaniem. Taka jest właśnie bielizna 
termoaktywna Crivit PRO®, która zdobyła uznanie samej Justyny Kowalczyk, 
wielokrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich. 

Bądź gotowy na to, co przyniesie zima. Skompletuj profesjonalny strój  
do sportów zimowych, renomowanej marki, polecanej przez Justynę 
Kowalczyk. 

Sezon nadejdzie szybciej, niż myślisz! 
 

poleca  
Justyna Kowalczyk 
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Narciarskie ABC

Jak przygotować się do sezonu narciarskiego, 
jeśli spędzasz większą część życia przy biurku?

Jeśli przez większą część roku siedzisz za biurkiem, nie uprawiasz 
żadnego sportu, to, niestety, Twoja forma sama się nie poprawi. 
Przygotowując się do sezonu narciarskiego, przede wszystkim musisz 
wzmocnić mięśnie, aby na stoku nie dopadło Cię przemęczenie, które 
jest najczęstszą przyczyną kontuzji.  
Zacznij od uprawiania joggingu, chodź na intensywne spacery,  
a jeżdżenie windą zamień na chodzenie po schodach.  
Za systematyczność czeka Cię nagroda w postaci lepszej kondycji 
i większej siły. Pamiętaj, aby zawsze przed ćwiczeniami i po nich 
poświęcić kilka minut na stretching, czyli rozciągnięcie mięśni, co 
pozwoli Ci uniknąć bólu wysiłkowego.

Jak ubierać się na stok?

Przy wyborze odzieży narciarskiej powinniśmy kierować się 
właściwościami technicznymi odzieży, dlatego warto zdecydować 
się na ubrania z materiałów, które zapewnią dobrą izolację cieplną, 
wodoodporność i oddychalność. Najważniejsze jest ubieranie się na 
cebulkę, czyli nakładanie na siebie trzech warstw odzieży: bielizny 
funkcyjnej, która ma za zadanie odprowadzić wilgoć na zewnątrz  
i zapewnić odpowiednią termoregulację, warstwy docieplającej – bluzy 
i spodni, które magazynują ciepło wytworzone przez nasze ciało, 
i ochronnej warstwy zewnętrznej – spodni, kurtki narciarskiej oraz 
akcesoriów, które chronią przed chłodem.

Narciarski niezbędnik, czyli co jeszcze zabrać 
ze sobą na stok?

Na narciarski wyjazd warto zaopatrzyć się np. w plastry na odciski,  
nie możemy bowiem zapomnieć, że przynajmniej kilka godzin 
dziennie będziemy używali butów narciarskich, do których nasze stopy 
niekoniecznie są przyzwyczajone. Dodatkowo warto zakupić coś, czym 
będziemy mogli schłodzić np. bolące stawy. Dobrym rozwiązaniem 
są woreczki z żelem, które można włożyć do zamrażalnika. Poza tym 
postawmy na klasyczne wyposażenie każdej apteczki, czyli środki 
opatrunkowe – bandaże, plastry, leki przeciwzapalne itp.
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Co powinno się znaleźć w narciarskiej  
kosmetyczce?

Wybierając się na stok, musimy pamiętać, że nieprawidłowo zabezpieczona 
skóra pod wpływem wiatru, słońca czy mrozu może ulec uszkodzeniu. 
Dlatego do narciarskiej kosmetyczki najlepiej wybrać krem do twarzy  
o wysokim faktorze SPF UVA/UVB. Nie możemy także zapominać o ochronie 
naszych ust i dłoni. Nawilżająca pomadka ochronna czy nawilżający  
i natłuszczający krem do rąk sprawią, że nie będziemy się musieli obawiać  
o pękającą skórę czy czerwone, przemarznięte dłonie.

Jedź z kulturą, czyli podstawy savoir-vivre’u  
na stoku

Przede wszystkim pamiętaj o tym, że na stoku nie jesteś sam, więc zachowuj 
się w taki sposób, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla siebie ani dla 
innych narciarzy. Zawsze zjeżdżaj z prędkością dostosowaną do swoich 
umiejętności, rodzaju obranej trasy i warunków atmosferycznych. Unikaj 
nagłego zatrzymywania się na trasie zjazdu, a przy ewentualnym upadku jak 
najszybciej usuń się z toru.

Jaki jest najlepszy sposób na relaks po jeździe 
na nartach?

Po ostatnim zjeździe należy przede wszystkim rozciągnąć mięśnie i odpocząć. 
Następnie można zrelaksować ciało w saunie lub podczas masażu. Jeśli nie 
mamy takiej możliwości, wystarczy prysznic, najlepiej naprzemienny (raz 
ciepła, raz zimna woda). Należy również postawić na zdrową dietę, dużo pić, 
a przede wszystkim zapewnić ciału dużo snu. Nawet najbardziej wyćwiczony 
organizm po każdym wysiłku fizycznym potrzebuje odpowiedniej regeneracji.
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 W oznaczeniach produktów szukaj:

Wodoodporność. Wiatroodporność. 
Wodoodporność podaje wysokość słupa wody, która może mieć wpływ na materiał
bez widocznego przedostania się wilgoci. Im wyższy słup, tym wyższa wodoszczelność 
materiału. Od wodoodporności 1300 mm słupa wody ubranie uchodzi za wodoszczelne. 
Wodoodporność materiału wierzchniego dla artykułów Crivit PRO® wynosi: 10 000 mm słupa 
wody. Zabezpieczone są główne szwy odzieży. Odzież jest nieprzepuszczalna dla wiatru.

OEKO-TEX®
Odzież narciarska Lidla opatrzona jest certyfikatem OEKO-TEX®, co potwierdza bezpieczeństwo 
produktu dla człowieka i środowiska.

System lokalizacji RECCO® 
Odbiorniki RECCO® używane są na całym świecie przez profesjonalnych ratowników do lokali-
zacji ofiar wypadku. Wykorzystywane są w ponad 800 ośrodkach narciarskich, stacjach ratunko-
wych i helikopterach.

CORDURA®
Tkanina wysoce odporna na otarcia i przetarcia dzięki strukturze włókien i metodzie tkania.

Przędza NILIT® Performance
Przędza stosowana w materiałach Shapety® WARM jest pozyskiwana w przyjazny środowisku 
sposób z wypalonych łupin ziaren kawy. Włókna przędzy rozłożone w obszarze klatki  
piersiowej, talii i pleców w naturalny sposób pomagają gromadzić i zachowywać ciepłotę  
ciała nawet przy niskich temperaturach. Materiały Shapety® WARM cenione są za swoje  
właściwości termoizolacyjne oraz wysoki komfort noszenia.

DryActTM

Nowoczesna mieszanka przędzy high-tech, która pochłania wilgoć ze skóry i odprowadza 
ją na zewnątrz. Pomaga dzięki temu skórze pozostać suchą, chroni ciało przed wychłodzeniem 
i zwiększa komfort noszenia.

THERMOLITE®
Lekkie, syntetyczne włókna z kanalikową strukturą, posiadające zdolność magazynowania ciepła  
i odprowadzania wilgoci. Materiał stworzony z włókien THERMOLITE® zachowuje ciepło, 
gdy jest mokry, szybko wysycha i ma właściwości oddychające. Dodatkowym atutem odzieży 
wykonanej z zastosowaniem włókien THERMOLITE® jest łatwość utrzymania jej w czystości 
oraz wysoka żywotność.

Certyfikat Hohenstein
W niezależnym instytucie Hohenstein, przyznającym certyfikaty takie jak ten, odzież z Lidla 
testowana jest pod kątem wielu kryteriów. Dlatego kupując nasze ubrania, masz pewność,  
że są bezpieczne dla zdrowia, przyjazne dla skóry i wytrzymałe.

WODOODPORNOŚĆ 
10 000 MM

WIATROODPORNY

USZCZELNIONE 
GŁÓWNE SZWY

SKÓRA

Wykończenie tkanin BeSoDRY
Nieprzepuszczające wody wykończenie tkanin stworzone bez fluorocarbonu i formaldehydu. 
Dzięki temu jest ono przyjazne dla środowiska.
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Funkcyjna
kurtka narciarska damska

 Funkcyjna kurtka narciarska damska 

Wyposażona w system lokalizacji RECCO®. Watowanie THERMOLITE®  
i ocieplająca podszewka polarowa. Mankiety rękawów z otworem na kciuk. 

Otwory wentylacyjne i wstawki z tkaniny mesh. Kieszeń wewnętrzna  
ze ściereczką do czyszczenia gogli. 

Rozmiary: 36-42*. Dostępne wzory:

    

WODOODPORNOŚĆ 
10 000 MM

WIATROODPORNY

USZCZELNIONE 
GŁÓWNE SZWY

SKÓRA

słup wody: 
10 000 mm

zintegrowany,  
regulowany pas 
śnieżny i taśma  
antypoślizgowa

odpinany, ocieplany 
kaptur ze ściągaczem

kieszeń
na karnet
narciarski
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HIT CENOWY

189,-

TAKŻEONLINE

1 szt.
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Funkcyjna kurtka narciarska męska 

Wyposażona w system lokalizacji RECCO®. Watowanie THERMOLITE®  
i ocieplająca podszewka polarowa. Mankiety rękawów z otworem na kciuk. 

Otwory wentylacyjne i wstawki z tkaniny mesh. Kieszeń wewnętrzna  
ze ściereczką do czyszczenia gogli. 

Rozmiary: 48-56*. Dostępne wzory:

  

Funkcyjna 
kurtka narciarska męska

zintegrowany,  
regulowany pas 
śnieżny i taśma  
antypoślizgowa

kieszeń
na karnet
narciarski

słup wody: 
10 000 mm
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WODOODPORNOŚĆ 
10 000 MM

WIATROODPORNY

USZCZELNIONE 
GŁÓWNE SZWY

SKÓRA

odpinany, ocieplany 
kaptur ze ściągaczem

HIT CENOWY

189,-

TAKŻEONLINE

1 szt.
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pas z możliwością 
regulacji szerokości
i podwyższoną 
osłoną nerek

Funkcyjne
spodnie narciarskie

Funkcyjne spodnie narciarskie damskie

Zgrzewane szwy. Osłona przeciwśnieżna  
i taśma antypoślizgowa. Wyposażone w system lokalizacji  

RECCO®. Watowanie THERMOLITE®. Pas z możliwością  
regulacji szerokości i podwyższoną osłoną nerek.  

Ochrona przed przecięciem CORDURA®. 

Rozmiary: 36-42*. Dostępne wzory:

     

Funkcyjne spodnie narciarskie męskie

Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny (słup wody: 
10 000 mm) materiał. Zamek błyskawiczny ułatwiający 

wkładanie butów narciarskich. Wyposażone  
w system lokalizacji RECCO®. Watowanie THERMOLITE®.  

Ochrona przed przecięciem CORDURA®. 

Rozmiary: 48-54. Dostępne wzory:

    

nogawki z osłoną 
przeciwśnieżną 
i taśmą 
antypoślizgową

boczne 
kieszenie

zamek błyskawiczny  
ułatwiający wkładanie 
butów narciarskich

słup wody: 
10 000 mm

WODOODPORNOŚĆ 
10 000 MM

WIATROODPORNY

USZCZELNIONE 
GŁÓWNE SZWY

SKÓRA
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HIT CENOWY

119,-

TAKŻEONLINE

1 para

HIT CENOWY

119,-

TAKŻEONLINE

1 para
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Termoaktywna bielizna narciarska
damska 

Termoaktywna podkoszulka narciarska damska 

Technologia bezszwowa. Optymalne dopasowanie  
i utrzymanie kształtu dzięki włóknom LYCRA®. 

Rozmiary: S-L. Dostępne wzory:

        

strefy 
wentylacyjne

strefy Thermo Knit  
zapewniające  

dodatkowe ciepło

zwiększona 
elastyczność dzięki 
strefom Flexribs

komfort noszenia 
dzięki strefom  

Easy Motion

wygodny ściągacz zachowujący 
kształt dzięki włóknom LYCRA®

DryActTM 

wygodny kołnierz zachowujący 
kształt dzięki włóknom LYCRA®

HIT CENOWY

45,-

TAKŻEONLINE

1 szt.
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Termoaktywna bielizna narciarska
damska 

Termoaktywne legginsy narciarskie damskie

Oddychający materiał odprowadzający wilgoć. Technologia 
bezszwowa. Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu  

dzięki włóknom LYCRA®. 

Rozmiary: S-L. Dostępne wzory:

        

strefy 
wentylacyjne

zwiększona 
elastyczność dzięki 
strefom Flexribs

komfort noszenia 
dzięki strefom  

Easy Motion

wygodny ściągacz zachowujący 
kształt dzięki włóknom LYCRA®

DryActTM 

strefy Thermo Knit  
zapewniające  

dodatkowe ciepło

HIT CENOWY

35,-

TAKŻEONLINE

1 para
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Termoaktywna bielizna narciarska
męska 

Termoaktywna podkoszulka narciarska męska

Technologia bezszwowa. Optymalne dopasowanie  
i utrzymanie kształtu dzięki włóknom LYCRA®. 

Rozmiary: M-XL. Dostępne wzory:

     

strefy 
wentylacyjne

zwiększona 
elastyczność dzięki 
strefom Flexribs

komfort noszenia 
dzięki strefom  

Easy Motion

wygodny ściągacz zachowujący 
kształt dzięki włóknom LYCRA®

wygodny kołnierz zachowujący 
kształt dzięki włóknom LYCRA®

strefy Thermo Knit  
zapewniające  

dodatkowe ciepło

DryActTM 

HIT CENOWY

45,-

TAKŻEONLINE

1 szt.
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Termoaktywne legginsy narciarskie męskie

Oddychający materiał odprowadzający wilgoć. Technologia 
bezszwowa. Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu  

dzięki włóknom LYCRA®. 

Rozmiary: M-XL. Dostępne wzory:

     

Termoaktywna bielizna narciarska
męska

strefy 
wentylacyjne

zwiększona 
elastyczność dzięki 
strefom Flexribs

komfort noszenia 
dzięki strefom  

Easy Motion

wygodny ściągacz zachowujący 
kształt dzięki włóknom LYCRA®

strefy Thermo Knit  
zapewniające  

dodatkowe ciepło

HIT CENOWY

35,-

TAKŻEONLINE

 1 para

DryActTM 
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Damska bielizna bezszwowa
z wełną merino 

Bezszwowa podkoszulka narciarska damska

Rękawy długie lub krótkie. Z dodatkiem ogrzewającej przędzy. 
Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu dzięki  

włóknom LYCRA®. Strefy wentylacyjne. 

Rozmiary: S-L. Dostępne wzory:

     

Bezszwowe legginsy narciarskie damskie

Nogawki długie lub ¾. Z dodatkiem ogrzewającej przędzy. 
Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu dzięki  

włóknom LYCRA®. Oddychający materiał. 

Rozmiary: S-L. Dostępne wzory:

     

dodatek wełny merino 
zapewniający ciepło 

i komfort

strefy wentylacyjne

dodatek wełny 
merino zapewnia
ciepło i komfort

5490
1 szt.

TYLKOONLINE

3999
1 para

TYLKOONLINE

TYLKOONLINE
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Damska bielizna bezszwowa
z wełną merino 
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Męska bielizna bezszwowa
z wełną merino 

Bezszwowa podkoszulka narciarska męska

Rękawy długie lub krótkie. Z dodatkiem ogrzewającej  
przędzy. Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu  

dzięki włóknom LYCRA®. Strefy wentylacyjne. 

Rozmiary: S-XL. Dostępne wzory:

      
  

Bezszwowe legginsy narciarskie męskie

Nogawki długie lub ¾. Z dodatkiem ogrzewającej przędzy. 
Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu dzięki  

włóknom LYCRA®. Oddychający materiał. 

Rozmiary: S-XL. Dostępne wzory:

      
  
 
  

dodatek wełny merino 
zapewniający ciepło 

i komfort

strefy wentylacyjne

5490
1 szt.

TYLKOONLINE

3999
1 para

TYLKOONLINE

dodatek wełny 
merino zapewnia
ciepło i komfort

TYLKOONLINE



Męska bielizna bezszwowa
z wełną merino 
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Funkcyjna koszulka
narciarska

 Funkcyjna koszulka narciarska męska

Zamek błyskawiczny z osłoną brody. Optymalne dopasowanie  
i utrzymanie kształtu dzięki włóknom LYCRA®. Oddychający materiał.  

Mankiety rękawów z otworem na kciuk. 

Rozmiary: S-L. Dostępne wzory:

   

Funkcyjna koszulka narciarska damska

Szybkoschnący i regulujący odprowadzanie wilgoci materiał. 
Optymalne dopasowanie i utrzymanie kształtu dzięki włóknom 

LYCRA®. Oddychający materiał. Technologia bezszwowa.

 Rozmiary: S-L. Dostępne wzory:

      
  

zamek błyskawiczny  
z osłoną brody

technologia 
bezszwowa

mankiety  
rękawów  
z otworem  
na kciuk 3999

1 szt.

TAKŻEONLINE

3999
1 szt.

TAKŻEONLINE
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Pobierz aplikację i kupuj online w każdej  
sytuacji – prosto, szybko, wygodnie!

WIĘCEJ ARTYKUŁÓW POLECANYCH
PRZEZ JUSTYNĘ KOWALCZYK

ZNAJDZIESZ W SKLEPIE ONLINE 

QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
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WIĘCEJ ARTYKUŁÓW POLECANYCH
PRZEZ JUSTYNĘ KOWALCZYK

ZNAJDZIESZ W SKLEPIE ONLINE 

ZAPLANUJ FERIE
NA NARTACH

www.lidl-podroze.pl

 
Justyna Kowalczyk 
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#Poczuj się
jak Mistrz!


