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Kom igång med Tygblöjor:
Tygblöjor innebär inte mer hantering av bajs än om du använder engångsblöjor,
men ja, det blir någon eller några tvättmaskiner extra i veckan.
Idag finns det en uppsjö av olika varianter! Det finns alltifrån typerna som fungerar
som en engångsblöja (med skillnaden att du slänger den i en tvättkorg istället för i
soporna) till tvådelade varianter. Det finns garanterat ett tygblöjesystem för dig
och din familj! Börja med att ställa er frågor om er själva, era behov och
livsförhållanden.

Att ha i åtanke vid val av tygblöjor:
Hur ofta ni har möjlighet att tvätta
Hur mycket ni vill/kan förvara i hemmet
Hur mycket ni vill förbereda
Ekonomi
Genom att utgå från dessa aspekter har ni möjlighet att hitta de tygblöjor som
passar perfekt för just er familj. Att tygblöjevärlden är en djungel är just för att det
verkligen finns något för alla!

Varför tygblöjor?
Tygblöjor är ett mer klimatsmart alternativ som minskar mängden sopor,
kemikalier och plast i naturen. Dessutom krävs mindre vatten vid tillverkning
och användning av tygblöjor än engångsblöjor - med tvättning inräknat!
Tygblöjor innebär en dyrare startkostnad men är mycket billigare i längden!
Du kan använda dem flera gånger, till flera barn i flera år, och kan dessutom
sälja dem efteråt och få en hel del av pengarna tillbaka eftersom att det är
en stor andrahandsmarknad.
En del barn kan vara känsliga för engångsblöjor. Eftersom att tygblöjor
andas bättre och är svalare minskar risken för utslag. Du kan också själv
välja material på insidan så att barnet får det bekvämt närmast huden.
Dessutom gör tygblöjor att barnet lättare lär känna sina signaler och lär sig
då att bli blöjfri snabbare!

Läs mer på blojupproret.se

