
Milieuvoordelen

BIOLOGISCH VERBOUWDE BAMBOE
Onze bamboe is afkomstig uit FSC-
gecertificeerde bossen en wordt geteeld 
zonder het gebruik van insecticiden of 
pesticiden (ECOCERT keurmerk)

WATERBESPAREND 
Bamboe heeft uitsluitend regenwater 
nodig om te groeien

SNELGROEIEND &  
ZELF-REGENEREREND
Bamboe is de snelst groeiende houtachtige 
plant ter wereld. Er worden geen bossen 
voor gekapt

PLASTICVRI JE  VERPAKKING
Onze minimalistische verpakking is 100% 
recyclebaar, gemaakt van gerecycled 
papier en de inkt is op plantaardige basis

MINDER AFVAL
Ons productieproces leidt tot 
minder textielverspilling dan andere 
productiemethoden. Voor het kleuren 
gebruiken we een milieuvriendelijk,  
gesloten proces (Oeko-Tex keurmerk)

TI JDLOOS ONTWERP EN HOGE 
KWALITEIT
Wij maken must-have kleding waar je 
vandaag, morgen en nog vele jaren daarna 
van kunt genieten, zodat we zo min mogelijk 
bijdragen aan de afvalberg

Gezondheidsvoordelen

DRAAGCOMFORT
Boody is heerlijk om te dragen – 
Ultrazacht, huidvriendelijk en perfect 
vormgegeven door onze eigen experts

ANTIBACTERIEEL EN 
SCHIMMELWEREND 
Bamboevezel neutraliseert geuren 
en heeft van nature antibacteriële en 
schimmelwerende eigenschappen

HYPOALLERGEEN 
Onze collectie is niet-irriterend en bijzonder 
geschikt voor mensen met een atopische of 
gevoelige huid

ADEMEND & VOCHTAFVOEREND
Bamboe zorgt voor goede ventilatie en 
voert transpiratievocht weg van het lichaam

ANTISTATISCH & 
THERMOREGULEREND
Ideaal voor op reis, en het hele jaar door 
ultra-comfortabel – warm in de winter, koel 
in de zomer

BESCHERMING TEGEN ZONLICHT 
Al ons textiel biedt een beschermingsfactor 
van UPF 50+ om je huid te beschermen 
tegen schade door de zon

Goed voor jou
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Waarom
Boody?
Vanwege de milieuvriendelijkheid, de 

gezondheidsvoordelen en het geweldige 

draagcomfort is Boody de beste keuze 

voor stijlvol en duurzaam ondergoed dat 

aan al je behoeften voldoet.
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