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Dit 3-pack met bamboe boxershorts in zwart is perfect voor al je basic benodigdheden. DeDit 3-pack met bamboe boxershorts in zwart is perfect voor al je basic benodigdheden. De

ideale pasvorm en de zijdezachte stof zorgen voor het ultieme draagcomfort. De band én deideale pasvorm en de zijdezachte stof zorgen voor het ultieme draagcomfort. De band én de

stof van de boxershorts zijn zwart, dus is het logo subtiel en valt niet zo op. De boxershortsstof van de boxershorts zijn zwart, dus is het logo subtiel en valt niet zo op. De boxershorts

sluiten goed aan en door de holle structuur van de bamboe stof ademen de boxershorts goedsluiten goed aan en door de holle structuur van de bamboe stof ademen de boxershorts goed

mee. Heb je het snel warm of koud? Daar heb je geen last van met Bamboo Basics, bamboemee. Heb je het snel warm of koud? Daar heb je geen last van met Bamboo Basics, bamboe

heeft namelijk thermo comfort eigenschappen. Het houd je warm in de winter en koel in deheeft namelijk thermo comfort eigenschappen. Het houd je warm in de winter en koel in de

zomer!zomer!

Ideale pasvormIdeale pasvorm

Zijdezachte stofZijdezachte stof

Hypoallergeen, dus ideaal voor elk huidtypeHypoallergeen, dus ideaal voor elk huidtype

Ademende stofAdemende stof

Er zijn zoveel voordelen van bamboe, we kunnen ze bijna niet allemaal benoemen. TochEr zijn zoveel voordelen van bamboe, we kunnen ze bijna niet allemaal benoemen. Toch

hebben we ze op een rijtje gezet voor je. Lees hier alles over de hebben we ze op een rijtje gezet voor je. Lees hier alles over de voordelen van bamboe voorvoordelen van bamboe voor

joujou. Naast dat het veel voordelen voor jou heeft, heeft het ook veel voordelen voor de natuur.. Naast dat het veel voordelen voor jou heeft, heeft het ook veel voordelen voor de natuur.

Deze bamboe boxershorts in zwart zijn dus goed voor jou en voor onze planeet!Deze bamboe boxershorts in zwart zijn dus goed voor jou en voor onze planeet!

Wil je nou nog meer feitjes kunnen vertellen over de duurzaamheid van Bamboe? We hebbenWil je nou nog meer feitjes kunnen vertellen over de duurzaamheid van Bamboe? We hebben

hierhier alle feitjes voor je op een rijtje gezet. Je vindt er ook meteen meer informatie over alle alle feitjes voor je op een rijtje gezet. Je vindt er ook meteen meer informatie over alle

certi�caten. Bamboo Basics houdt sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid hoog in hetcerti�caten. Bamboo Basics houdt sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid hoog in het

vaandel, van het begin van de productie tot aan de levering bij jou thuis.vaandel, van het begin van de productie tot aan de levering bij jou thuis.

Gerelateerde productenGerelateerde producten

Vandaag voor Vandaag voor 23:3023:30  besteld, morgen in huis! * besteld, morgen in huis! *
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