SHOPPING

Sträck, böj och djupandas långt ner i magen.
Låt lugnet komma till dig, medan kroppen
njuter av det senaste modet inom
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5.
1. BÄRBAR MATTA
Lätt yogamatta i naturgummi. Bara att
slänga över axeln. YogaMat-Univers,
Adidas by Stella McCartney, 520 kr.

8.

2. SKÖN KROPPSDRÄKT
Sömlös dräkt i mjukt tyg med dubbla axelband,
korsrygg, invändig behå och rynkdetaljer.
Yoga Pantsuit, Run & Relax, 965 kr.
3. KORT SWEATSHIRT
Stella McCartney står bakom den här
korta sweatshirt-tröjan som passar
för en lager på lager-look.
Yo Sweatshirt, Adidas, 820 kr.
4. MJUKA TIGHTS
Skäm bort dina yogaben med ett par
mjuka tights som ger god rörelsefrihet
och har en snygg grå rand längs benet.
Alta Capri Tights, Carite, 400 kr.

1.

5. SÖT OCH MILJÖVÄNLIG
T-shirt i ekologisk bomull med fint snitt och
blommönster. Ginkgo Tree, Wellicious, 595 kr.
6. SOLGULA SHORTS
Bomullsfleece-shorts med nitar på
sidan och dragsko i midjan. Fleece
with pave’ short, Danza, 535 kr.
7. FOTMASSAGE EFTER PASSET
Ballerinaskor med magnetiska inläggssulor som
hjälper blodcirkulationen och ger fotmassage.
Massaging Slippers, Holistic Silk, 748 kr.

4.

8. EN FÖR VARJE TÅ
Ankelsocka med anti-slip-pluttar på undersidan
och femtåkonstruktion. Grip Fulltoe Ankel,
Toesox, 99 kr.
9. YOGAHANDDUK
Specialdesignad yogahandduk som är lätt som
en fjäder och halksäker med silikon. Perfekt för
dig som svettas mycket eller ovanpå yogamattan.
Mejla shop@yogabliss.dk för att beställa till
Sverige, cirka 300 kr.

3.

10. BEHÅ MED BREDA AXELBAND
Mjuk och fin behå i ekologisk bomull. Stronger
Bra, Wellicious, 599 kr.
11. SLANK SILHUETT
Yogajacka i mjukt bambumaterial med huva och
hål för tummarna. Perfekt till och från träning eller
vid uppvärmning och avslappning. Yoga Hoodie,
Rund & Relax, 1095 kr.

9.

12. TÄND ETT DOFTLJUS
Med sin fräscha och rena citrusdoft ger det
naturliga doftljuset en härlig känsla i yogastudion
eller hemma. Karmameju, 420 kr.
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