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problema solução

caro acessível

feio

complexo

estiloso

para correr, sem mimimi

- NO SLIP - Não escorrega! Feito com 
revestimento especial com aderência 
para eliminar o deslizamento quando 
você transpirar

- NO BOUNCE - A nossa estrutura é 
confortável e leve, com um ajuste 
confortável para evitar o balanço 
durante a corrida

- LENTES POLARIZADAS - As lentes 
oferecem proteção UV400 que bloqueia 
100% dos raios UVA e UVB

- Unisex

Para que acha divertido correr,
pedalar, ...

THE OG’S

THE BFG’S

RUNWAYS

BIKE 



nunca mais amarre seu tênis!

no mundo de cadarços que 
não precisam ser amarrados.n.1

Todos podem usar !

+ DE 10 cores 
Tamanho especial para botas !



Seja na corrida, caminhada, bike, escalada, 
musculação ou qualquer outra atividade física, 
nossos produtos são desenvolvidos para 
potencializar sua PERFORMANCE. 

nÃO BALANÇA DURANTE

O EXERCÍCIO

- Bolso de neoprene resistente à água 
para telefone e essenciais

- Cinto com duplo ajuste

- Refletores de visibilidade

- Comporta celulares de tamanho até
iphone plus e similares 



As Meias esportivas da Steigen Black são anti bolhas 
e garantem conforto e rendimento para sua corrida.

Foram desenvolvidas na Austrália especialmente 
para a prática de esportes.

Com uma tecnologia especial e a composição
de 80% microfibra em nylon e 20% em lycra, 
garantem que seu tecido não retenha umidade e 
seus pés ficam secos o tempo todo!

- Sem costuras
- Tamanho único (33 ao 44)
- 100% livre de bolhas
- Tecido especial e leve para rápida transferência 
de umidade e ventilação, mantendo seus pés secos
- Suporte no Arco Plantar

FEITO POR ATLETAS, PARA ATLETAS
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SUPORTE NO ARCO

PLANTAR

(80%) NYLON DE MICROFIBRA 

(20%) COM LYCRA 

PARA AJUSTE DE FORMA

MALHA SUPERIOR 

DO FLUXO DE AR

SEM COSTURA

TAMANHO ÚNICO

CANAIS DE REDUÇÃO 

DO TORNOZELO-VINCO

ALMOFADA DE ANTEPÉ 

PARA CONFORTO E 

DURABILIDADE

TECIDO LEVE PARA RÁPIDA 

TRANSFERÊNCIA DE UMIDADE 

E VENTILAÇÃO



nade com
segurança

A bóia da SPORTBR de 15L é altamente 
recomendada para quem vai nadar em águas 
abertas, rios ou lagos.

Durante o exercício podem ocorrer câimbras,
lesões, mal estar, ... a bóia serve para dar um 
suporte e também garante maior visibilidade do 
nadador durante o exercício.

Especificações:

- cor verde flúor para melhor visibilidade em águas 
mais escuras.

- compartimento para levar pequenos objetos. 
( suplementos, hidratação ...)

- apito de segurança

- cinto ajustável

- câmara inflável separada da área de 
armazenamento, proporcionando assim mais 
flutuabilidade.

- Super fácil de inflar e desinflar.



mini band
elásticos

heavy

light

medium

frente verso

Os minielásticos da SPORTBR permitem melhorar 

a eficácia do trabalho em resistência de uma zona 

localizada. Cada band tem 4 dicas de exercícios.

O kit é composto de 3 tensões diferentes:

- leve, médio, 

BENEFÍCIOS:

- Fortalecimento muscular

- Melhora a coordenação motora

- Aprimora habilidades funcionais

- Aumenta a mobilidade e flexibilidade

- Reabilitação de lesões

- Prevenção de recidivas de lesões

- Uso pós cirúrgico

- Fitness e condicionamento corporal

- Tonificar e modelar os membros superiores 

e inferiores.



elásticos
para cabelos

Elástico de Silicone para Cabelos
Contém 6 unidades na embalagem.

Lifestyle + Sports

- Super confortável e resistente 

- Ideal para todos os tipos de cabelos

- Segura forte e não desliza do cabelo 

- Para uso diário e na prática de esportes

elásticos de silicone para cabelos

6
unidades

lifestyle + sports

- SEGURA FORTE E NÃO DESLIZA DO CABELO 

- IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS

- SUPER CONFORTÁVEL E RESISTENTE

- PARA USO DIÁRIO E NA PRÁTICA DE ESPORTES
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hydration
recovery

aço inoxidável

espuma

Padrão especial EVA

para massagem ALTA

INTENSIDADE

capacidade 800ml

alça para pendurar

em bolsas, mochilas,

bike

2 em 1 garrafa + 

rolinho

2EM1

CONHEÇA A GARRAFA 2 EM 1

Combinando dois componentes importantes,  
hidratação e recuperação muscular, nossa 
garrafa rolinho é leve e portátil, ideal para 
você levar para todos os lugares!

Benefícios do rolinho:

- Aumentar a amplitude de movimento articular

- Facilitar o fluxo sanguíneo e oxigenação 
para o tecido muscular

- Reduzir o tempo de recuperação

- Melhorar a flexibilidade geral

- Prevenir lesões esportivas

- Melhorar a postura

hydration
recovery

bottle - 700ml



VISEIRAS
SPORTBR

A Viseira da  SPORTBR  são super leves

desenvolvidas com um tecido tecnológico 

no forro, que mantém o atleta seco e confortável!

- Tamanho único

- Fira elástica na parte de trás

- Estampas modernas e divertidas


