


Spring/Summer 13

Drop of Mindfulness

Drop of Mindfulness består av atletiska yogakläder för den moderna utövaren. Filosofin  
bakom kollektionen är att erbjuda funktionell och snygg design med moderna materialval 
som möjliggör komfort och passform för aktiva träningspass. 

Drop of Mindfulness är en lekfull, färgglad och feminin kollektion som hämtat inspiration från 
USA där kombinationen av yoga, träning och trend är betydligt mer utvecklad. Produkterna 
är utformade så att de passar utmärkt även till annan träning eller som en snygg outfit  
i vardagen. 

Drop of Mindfulness vill lyfta fram en klok livs- filosofi av att leva i nuet, ge inspiration till att 
vara aktiv och känna sig vacker både in- och utombords.

Yoga är vad du gör det till- krävande fysisk träning, etisk livsstil eller mjuk terapi. Yoga är 
närvarande i många olika former av träning och är en förening av din inre balans. Var hittar 
du din yoga?

Drop of Mindfulness skänker en del av sin försäljning till förmån för Project Playgrounds  
arbete. Project Playground är en politisk och religiöst obunden organisation som arbetar 
för att förändra förutsättningarna för utsatta och fattiga barn och ungdomar i Sydafrikas 
kåkstäder.

/ A Drop of Mindfulness



03 // SS-13

•  Omvändbar BH, två i en
•  Bred linning under byst för bekvämlighet
•  Flatlocksstygn för att inte skava
•  Dubbla band som tillåter komplett utbud i rörelser
•  Material med cool plus effekt

Ladies Sports Bra

CAPISH

Blue Melange/Bright Pink Black/Bright Pink Fushia/Grey Melange



04 // SS-13

•  Bred linning under byst för bekvämlighet
•  Breda band över axlarna för maximalt stöd och bekvämlighet
•  Flatlocksstygn för att inte skava
•  Vadderade kupor för extra stöd
•  Material med cool plus effekt 
•  Korsade band i ryggen som tillåter komplett utbud i rörelser

Ladies Clips Closure Bra

KNOCK OUT 

Bright Pink Black/Electric Yellow Grey Melange 1



05 // SS-13

•  Smal passform som följer dina former
•  Detaljer i front för att kontrollera kroppens linjer
•  Material med cool plus effekt Ladies Racerback Top

LINDSEY

Grey Melange 1 Black Melange 2 Bright Pink



06 // SS-13

•  Smal passform som följer dina former
•  Inbyggd BH med fickor för flyttbara kupor
•  Korsade band i ryggen som tillåter komplett utbud i rörelser
•  Material med cool plus effekt

Ladies Built in Bra Top

SPAGETTI DOG

Fuschia Bright Pink Aqua Electric Yellow



07 // SS-13

•  Smal passform som följer dina former
•  Detaljer i front för att kontrollera kroppens linjer
•  Design sömmar i front och bak för slimmande effekt
•  Material med cool plus effekt

Ladies Yoga Tee S/S

SPORTY 

Blue Melange Black Melange



08 // SS-13

•  Smal passform som följer dina former
•  Detaljer i front för att kontrollera kroppens linjer
•  Design sömmar i front och bak för slimmande effektLadies Yoga Tee S/S

BROADWAY

Grey Melange



09 // SS-13

•  Skön till och från träning eller som vardagsplagg
•  Noga utformad dragkedja för bästa kvalitet
 Ladies zip up hoodie

SERAfINA

Grey Melange Pink Melange



10 // SS-13

•  Klockad passform, lång modell
• Skönt trikå material till och från träning, eller som vardagsplagg                                                                                                                

Ladies Longsleeved Hoodie

fRAPPE LIGHT

Blue Melange



11 // SS-13

•  Låg midja med bred linning
•  Ficka för kort, pengar och nycklar
•  Inbyggd innertrosa som täcker
•  Luftfickor bak för svalare känsla
•  Material med cool plus effekt

Ladies Yoga Shorts

PROGRESS

Fuschia Bright Pink Black



12 // SS-13

•  Smal passform med stretch
•  Designsömmar för slimmande effekt
•  Hög midja för bekvämlighet, längd till ankeln
•  Inbyggd ficka i midjans linning
• Täta sömmar för minimal genomskinlighet vid stretch av material.

Ladies Yoga Leggings

BOW

Black/Blue Melange Black/Bright Pink Black/Yellow Black/Aqua



13 // SS-13

•  Smal passform med stretch
•  Sömmar för slimmande effekt
•  Medium hög midja för bekvämlighet, trekvarts ben längd
• Inbyggd ficka i midjans linning 
• Täta sömmar för minimal genomskinlighet vid stretch av material.

Ladies Sport Capri Pants

fISHIES

Grey Melange/Electric Yellow Black/Fuschia



14 // SS-13

•  Material med cool plus effekt

Headband

BANDIT 

Black

Fuschia

Bright Pink

Blue Melange



15 // SS-13

•  Svettreducerande material
•  Enkel att tvätta 

Yoga Bag

BAGIT

Black/Yellow Print

Black/Grey Print
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