Comfort kleding waar je je goed in voelt

basic

B O O DY.E U

Ons doel is om
comfortabele musthaves te creëren
Onze reis begon met het verlangen voor het ontwerpen van kwalitatievere
producten. Zachtere stoffen met comfy pasvormen die je altijd en overal
kan dragen en waar je je lekker in voelt. En dat doen we altijd met een
maatschappelijk bewuste, duurzame bedrijfsvoering.
Boody is een Australisch duurzaam kledingmerk dat alledaagse basics
maakt. De basis is opgezet door twee families. Vandaag de dag zetten
hun kinderen het werk voort. Tegenwoordig heeft Boody de gehele
garderobe van basics in huis.
Op dit moment bevinden we ons op een keerpunt, waar we simpelweg
niet alleen comfortabele must-haves willen hebben, maar dat dit ook
ecologisch verantwoord geproduceerd en gepositioneerd moet worden.
Daarom blijven we voortdurend alledaagse materialen maken die beter
zijn voor het milieu.
En meer comfy kleding natuurlijk. We zijn en blijven tenslotte Boody.
Ons verhaal start en eindigt met comfort.
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Comfort is het
belangrijkste
Ons verhaal start en eindigt met comfort. Dat is onze
passie. Onze ontwerpers werken de klok rond voor
het creëren van mooie, zachte dagelijkse basics.
Dit realiseren wij door naadloos ondergoed te
ontwikkelen met een aansluitende pasvorm.
Bamboestof ademt, zorgt voor verkoeling in de zomer en de
thermoregulerende eigenschappen van deze stof houden je warm in
de winter.
Wij willen dat je je comfortabel voelt als je voor Boody kiest. Dat willen
we niet alleen op basis van het draagcomfort, maar ook met oog op
onze planeet. Onze basics moeten net zo zacht zijn voor jouw huid als
dat het is voor onze planeet.

Zijdezacht voor de huid
Hypoallergeen voor de gevoelige huid
Thermoregulerend – Warm in de winter, koel in de zomer
Antibacterieel & schimmelwerend effect voor de intieme zones
Ademend & vochtafvoerend – Voel je altijd en overal fris
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Wij geloven in een
betere wereld
We zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijfsvoering
te verduurzamen. Van materialen en productie tot aan de
verpakkingen en op ons kantoor, onze waarden komen overal
in terug.
Wij geloven in het verfijnen van de ontwerpen van onze kleding, waardoor er een
tijdloze, veelzijdige uitstraling ontstaat die elke dag weer opnieuw gedragen kan
worden.
Tot nu toe zijn wij een voorloper op het gebied van ecologisch verantwoorde
producten en onze missie is om dit te blijven.

V O O R D E L E N VA N B A M B O E

ANDERE DUURZAME
V O O R D E L E N VA N B O O DY

Biologisch gecertificeerd
Groeit snel en is zelfgenererend

Plastic- en kunststofvrije verpakking

Verbetert de luchtkwaliteit & gebruikt
minder water dan niet-biologisch katoen

Kleinere CO2-voetafdruk
Tijdloze designs

Minder afval door ons closed-loop

Giving back to our community

systeem

O N Z E P O S I T I E V E I N V LO E D O P H E T M I L I E U :

4.071.258 km
vermeden
rij-emissie*

33.885.862 dagen
energiebesparing
door minder
gebruik van LEDlampen *

368.551.181 liter
drinkwaterbesparing *

*De statistieken zijn gemeten van 2016 tot en met Q1 2020
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254.440 hectare
landbouwgrond
zonder pesticiden*.

Ecocert
Ecocert werd in 1991 in Frankrijk opgericht door landbouwingenieurs die zich
bewust waren van de noodzaak om milieuvriendelijke landbouwpraktijken
te ontwikkelen, en is wereldwijd marktleider geworden op het gebied van
biologische certificering. Bij elke stap biedt Ecocert een garantie voor
traceerbaarheid en transparantie die voldoet aan de verwachtingen van
consumenten en gebruikers. De certificering vereist een bezoek bij het
bedrijf zelf.
We zijn er trots op dat de onbewerkte bamboe die we gebruiken om
Boody’s bamboe viscose garen te maken, gecertificeerd is als biologisch
geteeld door Ecocert.

FSC
Het keurmerk van de Forest Stewardship Council is het merkteken van
verantwoord bosbeheer. Alle bamboe die betrokken is bij de productie van
Boody is afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen die in de hele productieen toeleveringsketen FSC-gedefinieerde best practices volgen. Dit betekent
dat de landbouw en de oogst van onze bamboe garen, die gebruikt
worden voor de productie van onze basics, niet bijdragen tot het verlies of
de vernietiging van natuurlijke grondstoffen.

OEKO-TEX
Onze producten zijn verzorgend voor de huid, inclusief alle garens, stoffen,
ritsen en knopen, voldoen aan de STANDARD 100 van OEKO-TEX, een
internationaal erkende en onafhankelijke instantie die gespecialiseerd is in
het testen van de veiligheid van de huid van afgewerkte textielproducten.
Mensen met een gevoelige huid en aandoeningen zoals eczeem en
psoriasis zullen het als prettig ervaren dat alle Boody kledingstukken het
label “Confidence in Textile” dragen.

PETA-Approved Vegan
Met meer dan 6,5 miljoen leden en aanhangers wereldwijd is People for the
Ethical Treatment of Animals (PETA) de grootste dierenrechtenorganisatie
ter wereld. Alle Boody basics zijn PETA-goedgekeurd en gecertificeerd,
aangezien er geen dierlijke producten worden gebruikt bij de productie van
onze kleding. De bamboe die gebruikt wordt om onze stoffen te produceren
is een andere bamboe dan de bamboe die panda’s eten. Zo maken wij
geen panda’s hongerig om onze Boody basics te kunnen maken!
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Boody
Basic
Boody Basic is ons originele assortiment van alledaagse
benodigdheden voor vrouwen en mannen. Met het hele
jaar door tijdloze kleuren en designs, vormt Boody Basic
de basis van je kledingkast. Van zachte en duurzame
bamboelagen die de perfecte basis vormen tot
comfortabel ondergoed.
Gemaakt van onze kenmerkende biologisch geteelde
bamboestof in een reeks van neutrale tinten, tilt Boody
Basic comfortabele, alledaagse benodigdheden naar
een hoger niveau. Of het nu gaat om onze naadloze BH’s
of eenvoudige T-shirts voor hem en haar, de basics zijn
zijdezacht en tijdloos.
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Vertrouwde
kwaliteit

Must haves
e
j
r
a
a
w
Comfort bij voelt
je goed
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Dames ondergoed

CLASSIC BIKINISLIP

MIDI HEUPSLIP

HIPSTER BIKINISLIP

Maten: S – M – L - XL

Maten: S – M – L – XL

Maten: S – M - L

Gemiddelde hoogte | Zachte, geribbelde
tailleband | Gemiddelde tot volledige
dekking

Gemiddelde hoogte | Brede, geribbelde
tailleband | Corrigerende ribbels voor
ondersteuning

Zachte, geribbelde tailleband, gemiddelde
dekking | Naadloos

KLEUREN:

KLEUREN:

KLEUREN:

PADDED SHAPER CROP BH

SHAPER CROP BH

Maten: S – M – L – XL

Maten: S – M – L - XL

Afneembare vulling | Geribbelde band voor
ondersteuning | Comfortabele bandjes

Gemiddelde ondersteuning | Geribbelde
band voor ondersteuning | Comfortabele
bandjes

KLEUREN:

KLEUREN:
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BOYLEG DAMESSLIP

FULL BRIEF TAILLESLIP

G-STRING

Maten: S – M – L – XL

Maten: S – M – L – XL

Maten: S – M –
-L

Gemiddelde tot lage hoogte | Zachte,
geribbelde tailleband | Volledige dekking

Hoge hoogte | Zachte, geribbelde tailleband
| Volledige dekking

Lage hoogte | String | Zachte, geribbelde
tailleband

KLEUREN:

KLEUREN:

KLEUREN:
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Dames tops

DAMES T-SHIRT RONDE HALS

DAMES T-SHIRT V HALS

DAMES TOP LANGE MOUW

Maten: S – M – L

Maten: S – M – L

Maten: S – M – L

Klassieke pasvorm | Ronde hals | Ademende
en stretchy stof

Klassieke pasvorm | V hals | Ademende en
stretchy stof

Slim fit | Brede ronde hals | Naadloos

KLEUREN:

KLEUREN:

KLEUREN:

TOP DRIEKWART MOUW
Maten: S – M – L

Slim fit | Slanke halslijn | Driekwart mouwen

KLEUREN:
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DAMES TANK TOP
Maten: S – M – L - XL

Slim fit | Brede open hals | Brede
comfortabele bandjes
KLEUREN:

CAMI TOP
Maten: S – M – L - XL

Slim fit | Zachtjes gebogen halslijn |
Spaghettibandjes
KLEUREN:
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Dames Leggings

LEGGING ENKELLANG
Maten: S – M – L - XL

Slim fit | Gemiddelde hoogte, net onder de
navel | Ruitvormig kruisje bij het kruis
KLEUREN:
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Heren ondergoed

HERENBOXERS

HEREN HEUPSLIPS

HERENBOXER MIDDENHOOG

Maten: S – M – L – XL

Maten: S – M – L – XL

Maat: S – M – L – XL

Gemiddelde hoogte | Zachte, geribbelde
tailleband voor ondersteuning

Gemiddelde hoogte | Zachte, geribbelde
tailleband voor ondersteuning

Gemiddelde hoogte | Zachte, geribbelde
tailleband voor ondersteuning

KLEUREN:

KLEUREN:

KLEUREN:

beschikbaar in najaar
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Heren tops

HEREN TOP LANGE MOUW

HEREN TANK TOP

Maten:S – M – L – XL

Maten: S – M – L – XL

|Normale pasvorm | ronde hals | Wide band
detail and tonal stitching

Slim fit | Ronde hals | Ruime arm opening

KLEUREN:

KLEUREN:

beschikbaar in najaar

beschikbaar in september

HEREN T-SHIRT RONDE HALS

HEREN T-SHIRT V HALS

Maten: S – M – L – XL

Maten: S – M – L – XL

Normale pasvorm | ronde hals | Zachte
jersey stof

Normale pasvorm | V hals | Zachte jersey stof

KLEUREN:

KLEUREN:
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beschikbaar in september
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Wij zijn sociaal!

Of het nu gaat om het volgen van ons op Instagram, Facebook en
Pinterest of het inschrijven op onze mailinglijst en het lezen van onze
frequent geplaatste blogs, we houden het gesprek graag aan de gang
over onze comfortabele alledaagse basics. Door alles te delen, van
nieuwe collecties tot inspirerende quotes en eco-tips.

Volg ons op @boody, want Boody is voor #EveryBoody!
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Zijdezacht. Eenvoudig. Duurzaam.
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