


YOUR MIND SHAPES YOUR BODY
 

'NOOS' SHAPES YOUR MOVES



ABOUT OUR COMPANY
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Τα noos είναι μια χειροποίητη συλλογή
εμπνευσμένη από το χώρo του Pilates και

του χορού.



&VISION 

MISSION
Δημιουργήσαμε τα noos με μοναδικό
σκοπό να εκφράσουν την αρμονία
πνεύματος και σώματος που
επιτυγχάνεται με αυτό το ιδιαίτερο
είδος άσκησης.

Παράλληλα για να σε συντροφεύουν
όλη την ημέρα, ακολουθώντας πιστά
τους κανόνες του slow fashion.
 
Φιλοδοξούν να είναι προσιτά πολυτελή.



Απευθύνονται σε όσους θέλουν
να έχουν την αίσθηση της
ποιότητας, μέσα από φυσικά
υφάσματα, προσεγμένες ραφές
και ιδιαίτερα σχέδια. 
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Έτσι είναι αυστηρά στην
άσκηση, αλλά χαλαρά πριν
και μετά.

Σχέδια, υφάσματα,
χρώματα, σε συνεχή
διάλογο και αναζήτηση.

Επιλέγουν τις νέες τάσεις
και τις ακολουθούν.



 Μπουστάκια crop tops και t-shirts
από οργανικό βαμβάκι 95% και

ελαστίνη 5%.
 

Tέλεια εφαρμογή από φυσικό
ύφασμα, κατάλληλο και για τις πιο
απαιτητικές ασκήσεις στο Pilates ή

τη Yoga.
 



Αέρινα t-shirts σε στενή ή loose
γραμμή, απόλυτα φιλικά προς το

περιβάλλον. 
 

Υφάσματα με σύνθεση 95% από
viscose ή bamboo.
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 Stylish επιλογές για πριν και
μετά την άσκηση σε viscose ή

σε οργανικό βαμβάκι.
 

Απαλή αίσθηση,
χειροποίητες δημιουργίες.
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Bamboo είναι το ύφασμα που έχουμε
λατρέψει και το χρησιμοποιούμε σε

πολλά σχέδιά μας. 
 

Φυσικό, μαλακό, ευέλικτο, σε υπέροχα
χρώματα, δίνει απόλυτη ελευθερία στην

κίνηση και χαρίζει ευεξία.
 

Pilates, χορός, Yoga είναι ο κατάλληλος
χώρος για να εκφραστεί. 



 Τα noos σας συντροφεύουν πριν
και μετά την άσκηση διατηρώντας

την ήπια αισθητική τους,
παίζοντας όμως με τα χρώματα σε

παστέλ η έντονες χρωματικές
αποχρώσεις.

 



Ζεστά μαλακά hoodies σε
βαμβακερό wellness ύφασμα

κατάλληλα για όλη την ημέρα.
 

Σε ιδιαίτερες αποχρώσεις
ταιριάζουν σε όλα τα στυλ.

 



ΕΛEΝΗ ΜΑΝIΚΑ – FOUNDER

‘‘Η ιδέα ξεκίνησε από την σκέψη μου να φορέσω ένα άνετο και φιλικό ρούχο κάνοντας σαν
μαθήτρια πια, Pilates. Θυμόμουν, σαν αθλήτρια και μετά σαν γυμνάστρια τα συναισθήματα
όταν φορούσα πρώτη φορά ένα νέας τεχνολογίας κολάν ή ένα καινούργιο τεχνικό
μπλουζάκι. Σκέφτηκα πως υπάρχουν ρούχα σχεδόν για όλα τα αθλήματα και τους
σύγχρονους τρόπους άσκησης, γιατί όχι για το Pilates;

Θέλησα να φτιάξω ένα ρούχο φιλικό, ελαφρύ, να σε αγκαλιάζει χωρίς να περιορίζει την
κίνηση, να αναδεικνύει τις γραμμές σου χωρίς να προκαλεί. Το ύφασμα να είναι φυσικό, με
επεξεργασία φιλική προς το περιβάλλον. Οι άνθρωποι που θα τα σχεδιάζουν να νιώσουν
την ουσία της ιδέας και να ράβονται στη χώρα μου, ένα προς ένα, στο χέρι, από έμπειρους
τεχνίτες, με αγάπη, χωρίς την πίεση της γρήγορης παραγωγής! Το όνομα και το λογότυπο να
έχουν σχέση με την ισορροπία του νου και του σώματος και να αποτυπώνουν τη ροή της
κίνησης.

Μα κυρίως ήθελα όσοι τα φορούν να εισπράττουν την αγάπη και τη φροντίδα που θέλουμε
όλοι στην ομάδα να σας προσφέρουμε. Να νιώσετε την ποιότητα, την άνεση, την ελευθερία,
τη ζεστασιά. Δύο χρόνια τώρα, ακούμε μόνο εσάς που τα φοράτε. Πειραματιζόμαστε και
σχεδιάζουμε με νέα υλικά (ύφασμα bamboo), νέα χρώματα, ρούχα για εσάς που λατρεύετε
την κίνηση, ρούχα για το Pilates και τον χορό, αλλά και ρούχα για πριν και μετά την άσκηση,
ρούχα για όσους απολαμβάνουν τη ζωή!’’
 



TESTIMONIALS

"Αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις στα noos Pilates
wear είναι η ποιότητα! Τόσο μαλακά υφάσματα! Πόσο
μοναδικά χρώματα και καταπληκτικά σχέδια!
Φοριούνται όλη την ημέρα και συνδυάζονται άνετα με
διαφορετικά στυλ!"

Αλεξάνδρα Ρωσσοπούλου - Yoga instructor, BASI
Pilates faculty , Ιδιοκτήτρια του Anima studio/bpa
Thessaloniki

"Ρούχα με κίνηση, αέρινα με ωραία
υφάσματα, υφές και χρώματα!
Ρούχα που αισθάνεσαι άνετα και νιώθεις
όμορφη!"

Μαρία Σύλλα - Senior BASI Faculty



"Τα noos είναι μοναδικά σε όλα. Design, υλικά, υφές, χρώματα, σχεδιασμένα με γνώση και
φαντασία. Αναδεικνύουν και υπογραμμίζουν την κίνηση μου."

Ελευθερία Ρίζου - ΜΑ Fasciatherapist MDB Bodytone, Pilates and Bodywork

"Τα noos εκτός από τα υπέροχα σχέδια έχουν και μια εκπληκτική ποιότητα. Ανάλαφρα με
τέλεια εφαρμογή, έχουν γίνει τα αγαπημένα μου!!!"

Aνθή Καλαμπόγια -  Pilates teacher, Iδιοκτήτρια Protypo Rafina Fitness Club

TESTIMONIALS

"Για μένα τα noos είναι μοντέρνα σύγχρονα ποιοτικά ρούχα για Pilates, αλλά όχι μόνο!
Όταν τα φοράω νιώθω θαλπωρή και φρεσκάδα."

Κική Πουλοπούλου - Basi Pilates teacher, Συνιδιοκτήτρια του 3 Circles Pilates



"Τα σχέδια, τα χρώματα, τα υφάσματα, η αίσθηση, η αισθητική...! Δεν μπορώ να βρω κανένα ψεγάδι.
Εμπνευσμένα για δασκάλους Pilates, αλλά φοριούνται τέλεια ακόμα και σε casual βραδινή έξοδο! Η
καλύτερη στιγμή είναι όταν τα διαλέγω μαζί με την Ελένη, συζητάμε τους συνδυασμούς, μου δίνει φοβερές
ιδέες και φεύγω ανανεωμένη! Φοβερή επιλογή και για δώρο!"

Βάσια Τσάκου - Pilates teacher

"noos: εύχρηστα, όμορφα, υπέροχη ποιότητα!!!"

Γεωργία Κίσσα - Senior Basi Faculty, Συνιδιοκτήτρια 3 Circles Pilates

TESTIMONIALS

"Τα noos τα αγάπησα με την πρώτη ματιά! Για την απλότητα, την ποιότητα και τη
γραμμή τους!"

Θεανώ Νικολαΐδου - Γυμνάστρια, Basi Pilates Instructor, Ιδιοκτήτρια Pilates
Studio



TESTIMONIALS

"Μέχρι στιγμής έχω 4 μπλούζες & 1 παντελόνι noos, τα οποία τα αγόρασα με τη προοπτική να τα
φοράω στη δουλειά μου σαν Pilates instructor, όμως είναι τόσο άνετα, ευκολοφόρετα και κομψά
που τα φοράω και εκτός δουλειάς. Έχουν πολύ απαλή υφή και ακόμα μετά απο έντονη
γυμναστική δε κρατάνε ιδρώτα, γιατί είναι φτιαγμένα από φυσικά υλικά, με συνέπεια να μην
έχουν δυσάρεστη οσμή όπως πολλά αθλητικά ρούχα. Θα τα πρότεινα ανεπιφύλακτα!"

Μαρία Ψυχογιού - Basi Pilates Instructor, Ιδιοκτήτρια Floor Pilates Studio



Πλάτωνος 3, 16777,
Ελληνικό

@noos_pilates_wear

+ 2130 414 555

+ 695 1339434

eleni@real-motion.eu

WHERE TO FIND US


