
 

Yogamatten van zeewier en EVA schuim; Het beste van twee werelden! 

Betterhealthy is een duurzaam merk voor sport en gezondheidsartikelen. Vooral door het gebruik 

van natuurlijke en duurzame grondstoffen die de druk op het milieu en daarmee op de planeet 

verminderen. Te beginnen met yogamatten, mede gemaakt van zeewier! 

Wat maakt de Betterhealthy yogamat zo bijzonder?  

• OEKO-TEX Standard100-certificaat 

• Gemaakt van natuurlijke en biologisch afbreekbare materialen 

• Goede grip en demping 

• 100% latex / PVC-vrij  

• Neemt geen zweet of vocht op 

• Voorkomt de groei van bacteriën en schimmels  

• Vrij van kleurstoffen en giftige chemicaliën 

• Ultralicht, oprolbaar en dus makkelijk mee te nemen 

Wie is Betterhealthy? 

Mijn naam is Pascalle. Yoga en Body Balance en Pilatus horen bij mijn levensstijl. Om deze sporten te 

kunnen beoefenen heb je een fijne yoga mat nodig. De matjes van de sportschool en ook goedkope 

yogamatten van diverse winkels en webshops vond ik niet zo prettig: Ze zijn vaak te glad, ruiken 

chemisch en zijn gemaakt zijn van fossiele grondstoffen (oliebasis) en daardoor slecht voor het 

milieu. Ik vond dat dit anders moest kunnen. Mijn zoektocht begon naar een yogamat van 100% 

duurzame grondstoffen, recyclebaar, ultralicht in gewicht maar toch perfecte ondersteuning.  

Natuurlijk moest de mat een cool ontwerp hebben. En idealistisch als ik ben, wilde ik ook wat 

terugdoen voor de planeet. Uiteindelijk heb ik samen met mijn team deze mat gevonden.   

Een heilzame yogamat, goed voor de planeet en dus goed voor jou! 

 Mijn yogamatten hebben het OEKO Tex 100 keurmerk wat betekent dat er geen enkel giftig stofje 

inzit. BLOOM zorgt voor de zeewier polymeer die in de yogamat is verwerkt. Hierdoor krijgt de 

Betterhealthy yoga mat unieke eigenschappen in duurzaamheid, circulariteit en recyclebaarheid. Bij 

Betterhealthy geldt: "To do yoga is to do good!"  Dit duurzame gezondheidsproduct is niet alleen 

goed zijn voor jou maar ook voor de planeet. Dus niet de goedkoopste maar de meest duurzame.  

Mijn team werkt samen met BLOOM, die de zeewier polymeren produceert. Zij "oogsten" schadelijke 

Sargasso wieren die in gigantische hoeveelheden voorkomen aan de kusten van het Caribische 

gebied en Midden-Amerika. Hierdoor brengen zij schoon water en schone lucht terug nadat het 

zeewier is verwerkt. Per yogamat 42 liter schoon water en 26 m3 schone lucht! Dat is toch super?  

The Betterhealthy 100% duurzame en natuurlijke yogamat gemaakt met zeewier  



De Betterhealthy yogamat is de enige écht duurzame en natuurlijke yogamat. Door toevoeging van 

BLOOM duurzaam natuurpolymeer op zeewierbasis in het EVA schuim is het de beste keuze voor jou 

en voor de planeet. Met maar een gewicht van slechts 600 gram is ze ideaal om mee te nemen naar 

yogaclass of op vakantie. EVA schuim is reukloos, duurzaam, recyclebaar en biedt de perfecte 

ondersteuning. Zeer veerkrachtig, een gesloten celstructuur en gripbolletjes aan de onderkant 

zorgen dat je perfect in balans blijft. 

Betterhealthy yogamatten zijn niet van PVC gemaakt waar vaak weekmakers, chemische kleurstoffen 

en dioxine in voorkomen. Deze stoffen kunnen een negatief effect hebben op het milieu en de 

gezondheid. Mijn yogamatten zijn vrij van deze stoffen en voldoen daardoor aan de hoogste 

Europese regelgeving! Ze zijn voorzien van het Öko-Tex 100 certificaat. Bij koop van mijn 

Betterhealthy yogamat zorg je ervoor dat schadelijk zeewier wordt opgeruimd en als eco-polymeer 

wordt ingezet van de productie van de yogamat! Alle vliegen in één klap.  

Onderhoud 

Laat de mat na elke yogasessie aan de lucht  drogen. Veeg het indien nodig af met een schone doek 

en reinigingsspray voor de yogamat. Niet in de machine wassen of drogen. Houd de mat uit de buurt 

van scherpe voorwerpen. 

Help mee de wereld schoner, duurzamer en mooier te maken en koop de Betterhealthy producten 

bij www.Bol.com of stuur een email naar betterhealthy25@gmail.com Doe het niet alleen voor ons 

zodat we kunnen groeien en meer van dit soort producten kunnen aanbieden maar doe het vooral 

voor jezelf, onze kinderen en de planeet.  

Happy, healthy yoga gewenst van het team van Betterhealthy! 
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