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För en grafisk look används svart på läderskärmen och omkretsen av de genomskinliga överläggen.
Dessa gitterade överlägg har en liten champagnefärg på dem, vilket mjukar upp det annars helt
neoniska tillvägagångssättet. En vit mellansula och svart luftkassett avrundar designen för ett glatt,
atletiskt förslag. Dam/Herr Nike Air Max 2090
https://www.themax720.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/270x348/9df78eab33525d08d
6e5fb8d27136e95/m/o/most924.jpg
Bara några veckor bort från sin officiella debut har Swooshs Nike Air Max 2090 Träningsskor redan
byggt upp en ganska personlig portfölj genom att reta ett brett utbud av kommande färgvägar. Och om
det är något som ska påpekas om skons senaste smink, är det att accenterna fortsätter att komma fram
på ett levande sätt. Och den här nästa variationen fortsätter verkligen den lekfulla rörelsen, bara på ett
sätt som utnyttjar sin färgspärr mer sparsamt.
Trots att sommar -OS 2020 arrangerades ett år senare har Nike inte dämpat deras spänning alls.
Swoosh visar sitt stöd för Team USA via en rad röda, vita och blåa stilar som består av Nike Air Max 96
II och mer. Att lägga till dessa stjärnspäckade stilar ännu en Max Air-silhuett Nike Air Max 2090 Lägsta
Priset. Parets övre består av ett lager av vitt genomskinligt nät som avslöjar röda överlägg och en blå
textilbas under.
Medan de stolt bygger på igenkännbara egenskaper hos Air Max 90, som firar 30 -årsjubileum i år, gör
varje par Nikes "framtidens nuvarande sko" i detta paket färgarrangemang från år som har inträffat. Nike
Air Max 2090 Rea Online "Magma Orange" iterationer nickar till miljöutforskning, nämligen av kanjoner,
medan "Sail/Aurora Green" -paletter efterliknar den rena, blå himlen på en planet vars invånare är
miljömedvetna. Dessutom förutser paren "Iced Lilac" i Air Max 2090 de djärva ljusa färgerna i framtida
städer i skymningen med sina "Fire Pink" och "Flash Crimson" accenter.
Den nyaste Air Max -silhuetten är stolt förankrad i DNA: t för Air Max 90, som firar 30 -årsjubileum i år,
och har skrynkliga stänkskydd, kassetter och våffelsula. Shoppa Nike Air Max 2090 Det futuristiska
utseendet frossar dock i varierande ogenomskinliga material, exponerade sicksack-sömmar och
uppdaterade "AIR" -logotyper som ger en unik identitet i Air Max 2090. Träffar på "Flash Crimson" gör ett
uttalande genom hela den transparenta tygöverdelen, som visas mest framträdande mot hälen. På
samma sätt tittar "Fire Pink" ut under "Iced Lilac" baserna och tar slutligen över Air Max 200 -enhetens
hölje under. "Svarta" krockkuddar går med identiskt färgade slitbanor för att ge lite finess i blandningen.
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