
Wandel.nl in samenwerking met Bamboo Basics

Stel je voor, je wordt wakker met een goede kop kof�e of thee, je plant de wandelroute
voor de dag, na het ontbijt snel je tanden poetsen en dan moet je nog je out�t
uitkiezen. Je wilt natuurlijk iets dragen wat de hele dag lekker zit, waar je niet in zweet
en iets wat de vorm behoudt. De onderkleding van Bamboo Basics voldoet aan al die
eisen. De unieke eigenschappen van bamboe zorgen voor een hoog draagcomfort

 Uitrusting

De perfecte onderkleding voor je wandeling
We hebben je al verteld over de voordelen van bamboe als materiaal voor je
wandelkleding, maar waar kan je die kleding nou vinden? Daar heeft Wandel.nl natuurlijk
antwoord op: Bamboo Basics heeft een mooi assortiment met de comfortabele sokken,
t-shirts, beha’s, het zachtste ondergoed en de �jnste boxers.
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gedurende de hele dag. Zodat jij nóg meer van je wandeling kunt genieten. Maar wat zijn
al die eigenschappen ook alweer?

Unieke eigenschappen bamboe
Bamboe heeft een holle vezel, dat zorgt in de zomer voor een verkoelend effect en in
de winter is het warmer dan katoen. Ook zorgt dezelfde holle vezel ervoor dat vocht
sneller absorbeert en verdampt en dus blijft je shirt minder snel plakken als je een
lange wandeling maakt. En maak je die wandeling nou in de zon, dat is geen probleem
voor bamboe, bamboe is namelijk van nature UV-beschermend en �ltert 98% van de
schadelijke UV-stralen.



Heerlijk zachte stof
Dit zijn een paar van de unieke eigenschappen van de bamboevezel, maar onze
nummer één is natuurlijk de zijdezachte stof. We zouden eigenlijk willen dat je de stof
even kan voelen, want je gelooft haast niet hoe lekker de bamboestof daadwerkelijk zit.
De combinatie van de bamboevezel met elastaan en biologisch katoen zorgt voor de
super zachte feel, maar ook voor een langere draagbaarheid. Bamboo Basics is tot wel
2 keer langer draagbaar dan 'normale' katoenen basics en behoudt de pasvorm perfect.
Het is dus zeker opgewassen tegen een stevige wandeling. En je hoeft je geen zorgen te
maken over allergieën, bamboe is namelijk hypoallergeen.

Kortom, wij weten precies wat we dragen tijdens onze volgende wandeling. Geen
plakkerig shirt, geen zweetvoeten en minder kans op blaren! Gemakkelijk voorkomen
door de hoge kwaliteit van Bamboo Basics. Voor zowel dames als heren is er een ruime
keuze aan onderkleding: verschillende soorten ondergoed en boxers, t-shits en sokken
in verschillende kleuren. Voor ieder wat wils. 

 Bekijk de volledige collectie van Bamboo Basics

Lees ook

https://bamboobasics.com/

