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Yoga kleding
Op zoek naar yoga kleding? Kies voor duurzame yogakleding, van biologisch
katoen of andere natuurlijke materialen. Wanneer je geniet van je yoga
practice, doe je dat toch het liefste in kleding die op een eerlijke en
verantwoorde wijze is gemaakt ? Gelukkig zijn er ook mooie duurzame yoga
kledingmerken!
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Wanneer je aan yoga doet, is het belangrijk om goed-zittende comfortabele
kleding te dragen. Het materiaal is daarbij erg belangrijk. De duurzame
yogakleding van watMooi is gemaakt van biologisch katoen in combinatie
met cashmier of elasthan en bamboe. Duurzame yogakleding is vaak
gemaakt van bamboe zoals de yogakleding van MyYoga. Bamboe stof is heel
zacht, ademt goed en is van zichzelf antibacterieel. Bekende duurzame yoga
kledingmerken zijn Asquith, en NoBalls. Ook Royal Bamboo maakt jne
duurzame kleding die ideaal zijn voor yoga.
Een jn nieuw merk dat gewoon uit Nederland komt is Urban Goddess, deze
prachtige yogakleding is op eerlijke wijze gemaakt van biologisch katoen.

Be the first of your friends to

Leuke
webshops

EarthRebels zero waste
producten zonder
plastic

watMooi – fair trade

Manduka –

MyYoga –

biologische kleding

duurzame yogamat

yogakleding van

& yogablok

bamboe

https://ecogoodies.nl/categorie/duurzame-mode/yoga-kleding/

Bureaubewust duurzame
producten voor
kantoor en huis
1/3

23-4-2018

Yoga kleding - de leukste webwinkels | EcoGoodies

watMooi
- fair
trade biologische
kleding

Nieuwste blogs



Alles





De Fashion
Revolution
week 2018 is
begonnen! Doe
je mee?

Opgeruimd
staat netjes:
goed afval
scheiden doe
je zo!

Sinds 5 jaar
geleden de grote
kledingfabriek
Rana Plaza in
Bangladesh
instortte wordt
elk jaar …

Afvalscheiding is
iets dat mij aan
het hart gaat. Ik
zag jarenlang
met lede ogen …
19 april 2018



Gratis linnen
tasje + lipbalm
van King Louie
bij watMooi!
King Louie is bij
veel vrouwen een
bekend merk,
maar wist je dat
het ook …
13 april 2018

Milieubewust
blijven op reis
De afgelopen
twee weken
waren de
mijnheer en ik in
Toronto. Zo’n reis
is natuurlijk …
13 april 2018
Lees verder

Lees verder

Lees verder

23 april 2018
Lees verder

https://ecogoodies.nl/categorie/duurzame-mode/yoga-kleding/

2/3

23-4-2018

Yoga kleding - de leukste webwinkels | EcoGoodies

 volg ons

Over
EcoGoodies
EcoGoodies.nl: het
eerste en enige
echte overzicht van
de leukste en beste
duurzame
webwinkels!

Info

Duurzame
kleding

Meer info
over…

Links

Armenangels
kleding

Kleding van
biologisch katoen

Webwinkel
aanmelden

Komodo fair trade
kleding

Ecologisch
schoonmaken

Contact

Snel naar
Home
Nieuwe webshops
Blog
Winactie

Privacy verklaring

Meld je aan
voor onze
nieuwsbrief

Knowledge Cotton
kleding

Natuurlijke
verzorgingsproducte

Kuyichi kleding

Waarom fair trade
producten?

Alchemist kleding
online

Op de hoogte
blijven van eco

Denk aan jezelf, kies
ecologisch

nieuwtjes,
winacties en

People Tree kleding

kortingen? Meld je
aan!
Voornaam

E-mail

Aanmelden

EcoGoodies Copyright © 2018.

https://ecogoodies.nl/categorie/duurzame-mode/yoga-kleding/

3/3

