
 

 
Toilettas: van €14,95 voor - €11.95 

1. Duurzame en plastic-vrije alternatieven voor toiletartikelen zijn er inmiddels erg veel. 

Maar geldt dat ook voor het tasje waar jij je spullen in doet als je ergens heen gaat? 

Namens The Bamboovement vinden we dat dat beter kan. Daarom hebben wij deze 

plastic-vrije, kurken toilettas aan ons assortiment toegevoegd.  

2. Ben jij op zoek naar een mooie en duurzame toilettas voor al je toiletartikelen? Dan is 

deze toilettas precies wat je nodig hebt! De tas heeft één vak dat ruim genoeg is voor 

al je spullen. Daarnaast geeft de kurk het tasje een prachtige, natuurlijke uitstraling. 

Deze kurken toilettas is ontworpen door MB Cork uit Portugal. Zij maken het dus van 

kurk, een uitzonderlijk duurzaam materiaal dat wordt verkregen door de schors van de 

kurkeik te schillen. Door kurkeiken eens in de negen jaar te schillen, leven ze tot wel 

2,5 keer langer dan normaal. In plaats van 80 jaar kunnen de bomen dan wel tot 200 

jaar oud worden. Dit zijn een hoop extra levensjaren waarin ze CO2 uit de lucht kunnen 

halen. 

 

 
Haarborstel: van €14.95 voor €11.95 

1. Het kan lastig zijn een fijne, natuurlijke haarborstel te vinden. Vaak komt er wel iets van 

plastic bij kijken of wordt er dierenhaar gebruikt om mee te kammen. Zou je graag een 

milieuvriendelijk alternatief willen voor je haarborstel? Deze bamboe haarborstel is 

ontzettend eco-friendly omdat er geen dierenhaar voor wordt gebruikt en omdat ie ook 

100% plastic-vrij is. 

2. De bamboe haarborstel is excellent voor het verwijderen van klitten en het glad maken 

van lang haar. De borstel is voorzien van een zacht kussentje met daarop pennen 



 
bevestigd die ook gemaakt zijn van bamboe. De pennetjes hebben een rond uiteinde 

waardoor ze de hoofdhuid goed masseren tijdens het kammen. 

Het masseren van de hoofdhuid met bamboe, of houten, pennen zorgt voor minder 

haarbreuk en haartuitval. Je stimuleert zo de bloedsomloop en dat zorgt weer voor een 

betere haargroei. Daarnaast zorgen deze pennetjes het er ook voor dat je haar niet 

statisch wordt tijdens het kammen. 

 

 
Herbruikbare Bamboe Bestekset van €7,50 voor €6.- 

1. Een plastic mes, een vork of zo’n knalgroene spork… Soms lijkt het alsof je niet aan 

het gebruik van plastic kan ontsnappen. Dat is nu verleden tijd met deze prachtige 

bamboe bestekset. De set bestaat uit een mes, een vork en een lepel en wordt geleverd 

in een handig en duurzaam linnen opbergzakje. 

2. Wat smaakt er nou beter dan het verorberen van je favoriete snack met het 

duurzaamste bestek? Nou, niets dus. Met deze bamboe bestekset ga je voor een echte 

puur-nature eetervaring. 

Natuurlijk past de set als geen ander bij een gezonde, tropische breakfast bowl, 

gewoon lekker thuis aan de eettafel. Maar, met het linnen opbergzakje heb je altijd een 

veilig en schoon plekje voor jouw bamboe bestekset. Omdat de bestekset van bamboe 

is gemaakt, is ie ook nog eens erg licht. Dit maakt het een perfecte bestekset om 

bijvoorbeeld mee te nemen tijdens wandelingen, of op camping- en/of 

backpackvakanties. 

 

 



 
Shampoo Bar van €8.75 voor €7,- 

1. Heb je ooit nagedacht over de hoeveelheid plastic die nodig is voor al die 

shampooflessen in je badkamer? Waarschijnlijk niet. Dat hadden wij ook niet, totdat 

ons deze vraag gesteld werd. Er zijn namelijk geweldige mogelijkheden om al die 

plastic shampooflessen te vermijden. 

2. Shampoo Bars zijn dé oplossing tegen plasticgebruik voor shampooflessen. De 

ingrediënten zijn 100% natuurlijk en eco-friendly, maar ook de verpakking is helemaal 

plastic-vrij. Daarnaast gebruik je één Shampoo Bar wel 90 tot 110 keer. Hiervoor heb 

je anders 3 tot 4 shampooflessen nodig. Tel uit je (milieu)winst! 

The Bamboovement biedt op het moment twee verschillende Shampoo Bars aan: 

Purple Rain (met lavendel) en Aloë You Vera Much (met Aloë Vera 😉). 

 

 
Conditioner Bar van €9.75 voor €7,80 

1. Hoeveel flessen conditioner heb je ooit gehad waar geen plastic voor gebruikt is? Deze 

vraag past natuurlijk in hetzelfde rijtje als de vraag over shampooflessen. Het gebruik 

van plastic voor shampoo, conditioner en bijvoorbeeld douchegel is zo genormaliseerd 

dat we er niet meer bij stil staan. Maar er zijn fantastische plastic-vrije vervangers, dus 

waarom stappen we niet met z’n allen over?! 

2. Waarom deze Bar minstens net zo fantastisch zijn als alle andere HappySoaps Bars? 

Omdat ook één Conditioner Bar gelijk staat aan 3-4 conditioner flessen. Bovendien 

worden ze 100% plastic-vrij gemaakt en verzonden. Daarnaast zijn de Conditioner Bars 

die The Bamboovement aanbiedt, geschikt voor alle haartypes. Ze houden je 

hoofdhuid en -haar gezond en zorgen voor een prachtige en natuurlijke glans. 

The Bamboovement biedt op het moment twee verschillende Conditioner Bars aan: de 

Lavender Bliss en de Aloë Vera. 

 



 

 
Body Bar van €6.95 voor €5.60 

1. Zeg eens eerlijk, hoe vaak gebruik je douchegel? Dagelijks? Meermaals per dag in het 

geval dat je iemand bent die vaker dan één keer per dag doucht? Daar is natuurlijk 

helemaal niks mis mee, behalve als je je plasticgebruik wil reduceren. Heb je ooit 

gehoord van Body Bars? Dit is douchegel in de vorm van een zeepblok. Gemaakt van 

natuurlijk producten en 100% plastic-vrij ontwikkeld en verpakt. 

2. De Body Bar van HappySoaps is voor douchegel wat een Shampoo Bar is voor 

Shampoo. De perfecte vervanging en dus dé oplossing om het plastic gebruik tegen te 

gaan. Want HappySoaps Body Bars zitten vol met natuurlijke ingrediënten en zijn vrij 

van plastic, SLS en parabenen. Eén Body Bar staat ongeveer gelijk aan 3 

douchegelflessen. Stap daarom nu over en tel uit je (milieu)winst! 

Bovendien kun je HappySoaps Body Bars zowel als scrub als normale 

douchegel gebruiken. Wil je de scrubben? Masseer dan je lichaam met de Body Bar. 

Gebruik je liever alleen zeep? Wrijf de Body Bar dan tussen (natte) handen totdat er 

schuim ontstaat en was daar vervolgens je lichaam mee. 

The Bamboovement biedt op het moment drie verschillende Body Bars combinaties 

aan: Arganolie & Rozemarijn, Kokosnoot & Limoen en Lavendel. 


