Hennep
Hennep is een betere grondstof voor textiel
dan katoen; het groeit snel, gebruikt minder
bestrijdingsmiddelen en kunstmest, veel
minder water en levert meer vezels per
hectare. Daarnaast is het steviger en slijt
minder snel. Ook neemt hennep-stof minder
snel geurtjes op. Kleding van hennep kan op
lage temperaturen gewassen worden en hoeft
niet gestreken te worden.
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Popi top
Top in een mooie groene
kleur, met veel aparte
details: hand geborduurd
motief, een aparte neklijn
en een overslag aan de
achterkant. Van hennep en
bio-katoen.
€62,50

Hennep, is dat niet wiet?
Hennep is dezelfde plant als marihuana. De
meeste soorten marihuana hebben minder dan
0,3% THC, terwijl de hennep die gebruikt
wordt als drugs (wiet) tussen de 2 en 20%
THC heeft. De hennep gebruikt voor stoffen
kun je dus niet roken, je zou er alleen maar
hoofdpijn van krijgen!

unieke kleding
van hoge kwaliteit
beter voor mens&milieu
online bestellen,
binnen enkele dagen thuis
€3,00 verzendkosten,
gratis boven €100,-

Vroeger werd hennep voor vanalles gebruikt:
touw, zeilen voor boten, papier en ook textiel.
Niet zo gek, want hennep is veel sterker dan
andere materialen.

info@duurzamekleren.nl

Wist je dat....

www.facebook.com/duurzamekleren

de eerste Levi’s jeans gemaakt was van
hennep!

www.twitter.com/duurzamekleren

Pure mode
van natuurlijke materialen
voor vrouwen en mannen

Lind trui

Nona top

Deze koningsblauwe
trui is gemaakt van
100% zachte merino
wol. De trui heeft drie
zilvergrijze knoopjes
op iedere schouder.

Topje met een aparte
schuine waterval
halslijn. Gemaakt van
tencel, superzacht dus!
Verkrijgbaar in
3 kleuren, en 1 print.

€81,00

vanaf €42,95

† DUURZAME KLEREN ¢
Natuurlijke materialen
Duurzame kleren worden gemaakt van
grondstoffen die geteeld worden zonder
pesticiden. Daardoor is het minder belastend
voor het milieu, en beter voor de gezondheid
van mensen.
Duurzame kleding kan ook gemaakt worden
van gerecyclede kleding of plastic, waardoor
er minder afval komt en er minder
natuurlijke grondstoffen nodig zijn.
Goed dus voor het milieu, maar ook voor jou:
minder chemische stoffen in je kleding,
betekent minder chemische stoffen op je
huid!
Eerlijke merken
De kleding bij Green Lily wordt gemaakt
door eerlijke bedrijven. Ze letten op de
arbeidsomstandigheden in de fabrieken in
Azië, en betalen een goed loon aan de
kleermakers. Zo weet jij zeker dat je kleding
niet gemaakt is door kinderhandjes!
Unieke kleding
Duurzame kleding gaat langer mee want de
stof is steviger, neemt minder snel geurtjes op
en hoeft daardoor minder vaak en minder
heet gewassen te worden. Je koopt dus een
uniek kledingstuk met een goed verhaal, wat
jaren mee kan!

Wist je dat....

Tencel

van soja ook kleding gemaakt wordt?
In het voorjaar bij Green lily!

Lycocell kleding, beter bekend onder de
merknaam tencel, wordt gemaakt van
houtpulp. Het productie-proces is milieuvriendelijker dan de productie van viscose, wat
ook gemaakt wordt van houtpulp. Bij tencel
wordt namelijk 98% van het oplosmiddel
hergebruikt. Tencel kleding voelt superzacht,
droogt snel en valt als zijde, maar is wel super
sterk!

Gerecyclede materialen
Gebruikte kleding kan erg goed hergebruikt
worden. Tweedehands winkels met ‘vintage’
kleding zijn erg trendy. Ook de vezels van het
textiel kunnen hergebruikt worden om
nieuwe stof te maken. Dit scheelt verf, water
en energie.
Gooi kleding of textiel dus nooit zomaar in de
afvalbak, ook al is het vies of versleten. Het
kan altijd opnieuw gebruikt worden!
Hood-she
De hood-she heeft
een enorme kraag,
die zowel sjaal als
capuchon is.
Verkrijgbaar in
5 kleuren.
€79,00

Wol
Wol is een fijn natuurlijk materiaal, en
doordat wol een holle structuur heeft, houdt
het hitte goed vast en kou buiten. Daardoor is
wol lekker warm op koude dagen.
De wollen kleding van Green Lily komt van
schapenboerderijen waar ze goed om gaan
met hun schapen. Bovendien wordt de wol
niet gemengd met kunstmatige stoffen;
100% pure wol dus!

Wist je dat....
wol weer wollig en schoon wordt door de
kleding een nachtje buiten te hangen?
De dauw maakt de wol weer mooi!

