


A NKT se reinventa a cada coleção, 
e com essa não poderia 

ser diferente.
Pensando no conceito 

“See now, wear now” apresetamos 
o novo conceito de 

coleção cápsula, e para começar 
vamos com o maior hit do 
momento, Animal Print.

Cheia de atitude e modernidade 
as peças dessa coleção não 
deixam de fora os tecidos 

tecnológicos e modernos, tudo para 
trazer às nossas clientes além de 

segurança toda a beleza 
que elas merecem.

Role para baixo e confira os 
detalhes desta coleção 
que já está só elogios.





Clássico e moderno, seu design parte do 
famoso estilo nadador com o toque 

diferenciado do decote princesa 
trabalhado com o mix de cores, 
valorizando o busto feminino.

 Possuí bojo removível e tecido de 
alta compressão (EMANA), sendo ele duplo 
para maior sustentação, proporcionando 

conforto e segurança na prática 
de exercícios de impacto.

Zoom nos details de uma produção ultra 
elegante e atemporal, legging com 

modelagem slim com cós alto, bolso 
nas laterais, forro íntimo, recortes 

e mix de tecidos, com aquele toque de 
animal print sucesso da temporada. 

A base em tecido emana trazendo 
todos os benefícios além da segurança 

e conforto de uso.



SET

TOP: 
Preto: emana; 
estampa onça: trilobal 
beach.
Tamanhos: P 38/40 
M 42/44 | G 46

LEGGING: 
Preto fosco: emana; 
preto brilho: cirre; 
estampa onça: trilobal 
beach.
Tamanhos: P 34/36 
M 38/40 | G 42/44





Perfect match! Um cropped com a essência 
básica e repleto de detalhes que se 

valorizam quando colocado no corpo, 
do jeito que nos amamos! 

Ele possui tecido duplo para melhor 
sustentação, seu design de frente (base) 

acopla todo o busto para conforto e 
segurança e seus recortes dão aquele 

toque especial de sensualidade, 
seu bojo é removível.

Easy chic, simples assim! 
Saia com design retinho e anatômico, 
detalhe do recorte valorizado com um 

vivo e seu centro com o charme 
do animal print. Shorts de compressão 

que não sobe na hora do exercício e forro 
íntimo proporcionando conforto de uso.



NEW ONLY

CROPPED: 
Preto: maxxi 

Tamanhos: P 38/40 
M 42/44 | G 46

SAIA SHORTS: 
Preto: maxxi

Tamanhos: P 34/36 
M 38/40 | G 42/44





Must have! Aquele basiquinho 
indispensável, peça coringa e 

necessária para seu closet. 
Top com design sutiã, básico 

e mega confortável, 
possui tecido duplo e bojo removível. 

Hi-lo! Shorts com um novo conceito, 
base larguinha e mais alto com 

a estrutura anatômica. 
Especial para te acompanhar nos 
exercícios e passeios ao ar livre. 



PROFUSION

TOP: 
Preto: emana.

Tamanhos: P 38/40 
M 42/44 | G 46

SHORTS: 
Saia: Preto: light; 

onça: trilobal beach; 
cós interno: 

preto: emana
Tamanhos: P 34/36 

M 38/40 | G 42/44





Para as amantes de corrida e treinos 
de impacto esse top é perfeito e 

desenvolvido para fazer 
parte destas atividades. 

Possuí tecido duplo e bojo removível.  

Básica com detalhes que falam! 
Ideal para corridas externas, 
com tecido emana de base, 

bolsos de laterais e forro íntimo, 
desenvolvida para alta performance. 



FOR RUNNING

TOP: 
Preto: emana.  

Tamanhos: P 38/40 
M 42/44 | G 46

BERMUDA: 
Preto fosco: emana; 
Pink: light; estampa 

onça: trilobal beach
Tamanhos: P 34/36 

M 38/40 | G 42/44





Mais que uma marca de moda fitness, 
uma marca lifestyle fitwear.

Loja aberta das 9h às 18h (seg a sex) e sábado das 9h às 13h.
Rua Bernardo de Souza Campos, n  224 

Ponte Preta, Campinas/SP


