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Vi sprider information om och lyfta fram EC, tygblöjor
och tidig potträning som alternativ eller komplement till
3 år i engångsblöja.
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Vi tar fram informationsmaterial riktat till såväl
privatpersoner som hälso- och sjukinstanser i Sverige.



Vi tar fram informationsmaterial riktat till såväl
privatpersoner som hälso- och sjukinstanser i Sverige.
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hem tygblöjor för att testa olika modeller och märken.
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anordnar träffar I olika delar av landet.
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Vi vill upplysa om de hälsomässiga fördelarna som
användningen av tygblöjor, EC, babypottning och tidigt
potträning medför.
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Medlemskapet kostar 80 kr/år. Du kan bli medlem direkt på
webben www.blojupproret.se/bli-medlem eller maila oss på
info@blojupproret.se. Välkommen!
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