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Indonézián belül a tényleges film a Puma
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Amikor a Kool Herc egy hosszú kulcsfontosságú komponenst bontott meg két lemezjátszóra osztva az
első alkalommal a Bronxon belül 1973-ban, egy teljesen új életstílus mutatkozott. A tényleges
hangszereket bővítve, lehetővé téve az egyének számára, hogy hosszabb, táncos táncos táncokat
tegyenek, valamint a Puma RS-0 hangcipőn keresztül, a B-Boy életmód teljes golfpálya, a megszakítók
megkövetelték a cipőt, amely a tervezést, a szilárdságot és a hitelességet tapasztalta Puma Hybrid
Rocket cipő az utakról. A tényleges PUMA COMPANY Suede egyre világosabb választássá vált.

A www.topsportcipo.com sötét életmód gyökerei, amelyek célja a tényleges PUMA VÁLLALKOZÁS A
Suede jól ismert lábbeli a Ny-hoz kapcsolódó utakról, de nehéz gumírozott fenék, valamint a
véletlenszerűen kialakított sokoldalú csúcs kiváló cipővé vált. breakdancing is. A színházi látszólag
határtalan keveréknek sikerült kiabálnia az utakról, mert a tényleges velúr anyagok önmagukban, a
borotvaéles, a tipikus vászonon vagy akár bőralapú függő lábbeliknél is.

A Suede nehéz talpai az energia-technikák tekintetében ideális rendszerré válnak, így a tényleges cipő
gyorsan felfedezte, hogy a lábujjait a műfaj meghatározó B-Boy kollektívákkal, például az Nyc Breakers
és a Rock and Roll Constant Csapat, táncosok Puma Thunder Spectra cipők, amelyek elindították a
Puma leadcat YLM cipőjét, első ízben 'Break Battles' -ként, valamint elkezdték áthatolni a szélesebb
életstílust a Spirit Teach, Ripley meglepő módon!

Mindegyik szervezet, valamint ennek következtében a tényleges PUMA COMPANY Suede is komolyan
bemutatott 1984-ben a Defeat Road című filmben, amely az első alkalommal mutatta be a hipon hop
életmódot a Bronxon belül a Container Workplace felé. A Kool Herc, valamint a Melle Mel nagymester
és a tényleges Mad 5-ös káprázatok mellett a tényleges táncalapú film egy geniune-t is tájékoztatott abban az esetben, ha a romantikus - történet a B-Boy életmódhoz, valamint a világhoz kapcsolódik. a S
alomon Speedcross 3 Cipő
benyújtás észrevette, hogy a tényleges tehetség az európai országokat az első alkalommal érte el.

Indonézián belül a tényleges film a Puma Leadcat YLM Lite szandálai mentén elismerték, mivel a
tényleges nemzet B-Boy életmódja szikrázott, és az eredményei továbbra is napjainkban tapasztaltak.
Hollandián belül, a tényleges Vörös Bolyhos B. I. földgömbök a világ legjobb életmódjait durvítják fel
egymás felé. Szarvasbőr.

Jelenleg 50 éves nehézség, a tényleges PUMA COMPANY Suede továbbra is fontos fénytábla a
hip-hop életmódban, és végül elismerik, hogy a B-Boy életmódot a Bronxban a világ felé fordítja.
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