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Tygblöjor 

instruktionsbok
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Ta det lugnt!

Tygblöjor är ett utmärkt val för din familj om du är intresserade 
av att spara pengar, miljö, ditt barns hud — eller alla av 
ovanstående.

Denna guide innehåller de vanligaste tankarna om tygblöjor, 
och vi lovar att berätta hur det verkwligen är, ärligt.

Guiden innehåller en hel del av lämplig produktplacering.

Instruktionsbok till 
ledig användning 
av tygblöjor

Din följeslagare i vardagen,

Myllymuksut

www.myllymuksut.com

sales@myllymuksut.com

+358 45 671 1003
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MYT AV TYGBLÖJOR

Så mycket besvär och  
det finns en enorm mängd  
av information
Det är sant. Det finns en hel del information om tygblöjor om du 
söker mer. Internet är översvämmad med rekommendationer och 
de är ofta motstridiga. Den här guiden innehåller alla de viktigaste 
sakerna att tänka på, och vi hjälper dig att ta tygblöjorna en del av 
din familjeliv.

Du kan göra användning av tygblöjor den hårda vägen, men 
det är inte oumbärligt. Om du är osäker, börja med några enkla 
pocketblöjor och prova något annat längs vägen om du vill.

Det finns många olika blöjor och material och det finns alltid ett 
lämpligt alternativ för alla. Vi är glada att hjälpa dig med valet.

Gör en enkel paket av olika lager och deras ordning.  
Det är hur en far får en introduktion av tygblöjor  
och han behöver inte tänka på hur att få allt rätt.  
Material etc är lätta att lära sig snart när allt är  
klart från början. -Antto
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FAKTUM AV TYGBLÖJOR

Jag vill skydda mitt barn från 
skadliga extra kemikalier

www.myllymuksut.com/pages.php?page=arvot&language=sv

länk

Myllymuksut blöjorna är tillverkat av våra 
egna tyger som är konstruerad och tillverkat 
för tygblöjor. Tygerna är också till salu 
för dina egna DIY-projekt. Nyckelflaggan 
är ett bevis på en finska produkten och 
kvalitet och vi gör våra tyger i Finland när 
det är möjligt.

Tygblöjan låter huden på ditt barn andas 
och dryliner intill huden tar fukten bort 
snabbt.

 

Det är självklart! Våra Muksut blöjor har Allergimärke från finska 
Astma och Allergiförbunden och det är ett bevis på hudvänliga och 
säkra produkter.
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500 euros

Ett barn använder ca 

under diapering fasen

innehåller olika kemikalier  
som parfym, klor och 

polymerachrylate.

Plasten tar hundratals år 
att bryta ner

för varje baby

1.5 ton 

engångsblöjor

Engångsblöjor kostar ca tre  
gånger mer än tygblöjor En enda blöja kan verkas dyrt, men  

du sparar pengar med tygblöjor

blev vanligare på 60-talet, 
efter engångsblöjor kom 

till marknaden

Blöjeksem

Engångsblöjan 

Faktum av Tygblöjor

5000

Ursprung: http://www.jly.fi/vaippaopas2005.pdf, http://www.livestrong.
com/article/111348-chemicals-disposable-diapers/, Clothdiapers.org,  
http://www.realdiaperassociation.org/real-diaper-news/quarterly_article_
mullen_diaper-rash-comparing-diaper-choices.htm

1500 euros

blöjorna som 
avfall per barn  
till tipp

Du kan återvinna 
tygblöjor för nästa 
användare.

Ett barn använder ca 

under diapering fasen

Muksut blöjor 
är lämpliga för 
känslig hud

tygblöjor
30

€€ € €
Total kostnad av 
engångsblöjor är Total kostnad av  

tygblöjor är 

(SEK 5000) (+ andrahandsvärde)

Stammen av naturresurser  
är 66 % mindre än stammen  

av engångsblöjor 

(SEK 15000)
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MYT AV TYGBLÖJOR 

Jag vill inte märkas som 
en fanatiker-miljöaktivist-
krumelur-hippie!
Inte vi heller! Varje familj gör sina egna beslut om blöjor. Det ena 
använder tygblöjor bara hemma, andra använder ett par blöjor då 
och då tillsammans med engångsblöjor och ganska många rör sig 
långsamt mot att använda endast tygblöjor. Ju fler tygblöjor du 
använder desto mer sparar du pengar och natur.

När du använder både tygblöjor 
och engångsblöjor, sätta 
tygblöjor i samma bunt med 
engångsblöjor. Det gör det  
lättare att välja en tygblöja. 
-Suvi 
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MYT AV TYGBLÖJOR

Det händer alltid läckor  
med tygblöjor 
Inte alltid men ibland, som det finns läckor med engångsblöjor 
också. En bra passform är viktig och du bör alltid välja en rätt storlek 
och glömma överskott utrymme att växa.
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MYT AV TYGBLÖJOR

Det är så jobbigt för att tvätta 
dem och de luktar illa!
En smutsig blöja har en egenskap att lukta oavsett är den en tygblöja 
eller en engångsblöja. Tygblöjor ökar din tvättmängd, men inte för 
mycket. Sätta smutsiga blöjor direkt till en tvättmaskin för att vänta 
på nästa tvätt. Blöjor kan tvättas bland annat tvätt eller som sin 
egen, mellanrum 1 eller 2 dagar.

Spola alla fasta partiklar från blöjan på toaletten, separata omslag, 
inlägger och liners och lägga alla de smutsiga delarna att vänta på 
tvätt. Om du använder en separat blöjbyxor, kan du bara hänga 
den luftiga för nästa användning. Blöjor som väntar på tvätt kan 
lagras i en skötväska gjord av PUL-tyg eller i en behållare eller hink 
med en tänd. Några familjer använder en korg och en skvätt tea 
tree olja för att lagra smutsiga blöjor utan obehagliga luktar.

Blöjor är lätta att sätta på tvättmaskinen från förvaringskärl, 
väska eller korg och de är oftast tvättas i 40-60 grader 
Celsius. Ylle föremål tvättas med särskilt tvättmedel och 
en mild ull cykel eller för hand i max 40 grader Celsius.

www.myllymuksut.com/bljpsar-c-8_32.html 

länk

Blöjpåse är praktiskt när du måste bära 
rena och smutsiga blöjor till exempel mel-
lan hemmet och dagvården.
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ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR ATT  
TVÄTTA TYGBLÖJOR

• Använd inte sköljmedel. Sköljmedel minskar blöjans kapacitet  
av suga upp vätan. Om du måste mjuka blöjor, använda en  
skvätt ättika i stället. 

• Använd mindre mängd av tvättmedel än det som rekommenderas 
av tillverkaren.

• Fyll inte tvättmaskinen till toppen. Använda mycket vatten 
ta hand om överskotts tvättmedelsrester. Finska Allergi- och 
Astmaförbundet säger, att tvättmedelsresterna är en av det 
vanligaste orsaken till hudproblem.

• Här är några tips för att välja ett tvättmedel.

• För att undvika hudreaktioner man kan använda ett oparfymerad 
tvättmedel.

• Zeolit är i grunden lera och det samlas på fibrer. Det minskar 
blöjans kapacitet av suga upp vätan och det är skadligt för din 
tvättmaskin i en lång sikt.

• Välja rengöringsmedel med mindre än 5 % tvål om möjligt. Tvål 
blockerar dryliners och tar deras förmåga att överföra fukten. 
(Lähde: http://pohjoissavo.allergia.fi/?x103997=130257 )

länk
En lista av sköljmedelna (på finska, Google översättning*): 

https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=sv&js
=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.
kestovaippayhdistys.fi%2Fkestovaippainfo%2Ftietokannat%
2Fpesuaineet%2F&edit-text=&act=url

*Några men inte alla av dessa märkena finns globalt. Du kan 
söka t.ex diskussionsforumer av förslag från ditt land. 
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Tygblöjor hangs på tork insidan upp. 
Torktumling rekommenderas inte för 
blöjmaterial. En torktumlare bär fibrerna 
och i värsta fall den kan skada exempelvis 
fuktblocken i PUL-blöja.

Tips! Torka alla tygblöjorna ute. Solen bleker fläckar  

och friska luften ger blöjorna en härlig lukt.

Tips! Stäng alla blöjor med kardborreband innan 

tvätten. Då kommer du att hålla kardborreband bättre  

och de fastnar inte med andra material under tvätt.



MYLLYMUKSUT    KESTOVAIPPAOPAS11

FAKTA AV TYGBLÖJOR

Passar en enda blöja en 
nyfödd och ett litet barn?
Ja i princip men mycket sällan i praktiken. En nyfödd behöver blöjbyte 
oftare och blöjan behöver inte så mycket absorptionsförmågan. 
En blöja för större barn tar upp mer fukt åt gången och det gör 
absorptionsförmågan ett viktigt kriterium.

Innlägger kan användas i alla ålder men blöjbyxor ska monteras till 
storleken av ett barn. Som vi vet från kläder; för stor eller för liten 
bara inte känner sig bekväma och fungera som det ska. Ett barn är 
säkert mycket mer bekväm i rätt storlek på kläder och blöjor.

MYT AV TYGBLÖJOR

Tygblöjor gör alltid 
en stor tjock paket 
Det kan ju göras. Men med riktiga material är 
det möjligt att påverka mycket på tjockleken. 
Tunnaste tygblöjor är svåra att skilja från 
engångsblöjor. En blöja som är rätt storlek 
passar bra och är bekväm att. bära.
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MYT AV TYGBLÖJOR

En tygblöja är inte 
miljövänligt
Tillverkning av blöjor tar energi och tvättning förbrukar vatten – 
det är ju sant. Men om man jämför alla effekter mot miljöeffekt 
som engångsblöjor orsakar, förmånerna är ostridigt. Inte en enda 
engångsblöja har förfallit ännu och de fyller våra sopptippar och 
producerar metan.

Myllymuksut tygblöjor tillverkas i Finland 
liksom de flesta av de tyger vi använder. Det 
betyder kort eller marginell transport med 
fossila bränslen. Vi tillverkar stora mängder på 
en gång för att få bästa möjliga effektivitet och 
undvika att slösa energi till extra arbete.

Att använda tygblöjor är ett enkelt sätt att 
minska koldioxidutsläppen från din familj.

Du kan minska intryck av tvätt med små steg; 
Tvätta tygblöjor bland dina andra tvättar. 
Uppmärksamma på rengöringsmedel och 
hur lite du verkligen behöver det. Moderna 
tygblöjor behöver inte en torktumlare för de 
torkar i några timmar när hängde i en tvättlina.

Och efter behovet av blöjor är över, kan du 
donera tygblöjor för nästa baby!

Tygblöja är ett val för naturen.
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MYT AV TYGBLÖJOR

Tygblöjor är dyra
En enda blöja kan tyckas dyrt, men du måste komma ihåg att 
denna enda blöja har tiotals eller hundratals användningsområden 
framöver. Efter blöjan används och det passar inte längre kan 
du spara den för din nästa baby eller sälja den på internet. En 
andrahandsvärde på begagnade tygblöjor är betydande bra.

Från Myllymuksut hittar du ett brett utbud av sytillbehör och 
tyger för dina DIY (gör dig själv) blöjor. Till exempel en innlägg 
är mycket enkel och snabb att göra själv. Det är mycket vanligt 
och lätt att göra blöjor 
för att passa ditt egna 
barn perfekt. Du kan 
börja med våra Sy-själv 
-paketer!

Sy-själv paketer 
www.myllymuksut.com/sjlv-c-17_75.html

Tyger  
www.myllymuksut.com/tyger-c-17.html

Sytillbehör 
www.myllymuksut.com/sytillbehr-c-18.html 

länk
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FAKTA AV TYGBLÖJOR

Hur kan jag veta den bästa 
alternativ?
Blöjan har två viktiga delar – absorberande lagret och skalblöjan. 
Det är viktigt att blöjan passar bra, så man bör välja en rätt storlek.

Det finns ett brett utbud av design och material, men det är alltid 
bra att komma ihåg att de alla funkar. Det finns ingen anledning att 
stressa på dina val. Du hittar den bästa designen, typ och material 
genom att försöka några olika alternativa.

Olika typer av tygblöjor visas bredvid.
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Delar,  
typer och 

kombinationer

av tygblöjor
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ALL -IN-ONE
(AIO)

FORMSYDD BLÖJA PUL SKALBLÖJA OCH 
SKALBLÖJA AV ULL

BYXABLÖJAPOCKETBLÖJA

TRÄNINGSBYXOR PREFOLD DRYLINER

TYPER AV TYGBLÖJOR models
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tygblöjor val guide

För säkerhets 
skull 

Träningsbyxor

Prefold och 
skalblöja

För en 
baby 

All-in-One (AIO)

Pocketblöja 
och prefold

Formsydd blöja 
och skalblöja

För en 
potträning 

Byxablöja

Träningsbyxor

Pocketblöja 
and a prefold

För ett 
småbarn 

Byxablöja

Pocketblöja 
and a prefold

Formsydd blöja 
och skalblöja

All-in-One (AIO)
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En liten bebis behöver ändras oftare och blöjan behöver mindre 
absorptionsförmåga. Mängder är genomsnittliga när du använder 
enbart tygblöjor. Kvantitet kan variera beroende på tvätt och ändra 
frekvens.

för en baby
Tygblöjor 

SKALBLÖJOR 

5 st
PREFOLDER ELLER 
VIKBLÖJOR

25 st+

SKALBLÖJOR
5 st

FORMSYDDA BLÖJOR
25 st+

PREFOLDER

25 st
POCKETBLÖJOR 

25 st +

ALL-IN-ONE-DIAPERS

25 st

ELLER

ELLER

ELLER

5-10 st prefolder  
om behövs
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Ett småbarn behöver förändras mer sällan. Mängder är 
genomsnittliga när du använder enbart tygblöjor. Kvantitet 
kan variera beroende på tvätt och ändra frekvens.

ALL-IN-ONE BLÖJOR

18 st

+
SKALBLÖJOR 

4 st
FORMSYDDA 

BLÖJOR 

18 st

BYXBLÖJOR

18 st

POCKETBLÖJOR

18 st +
PREFOLDER

18 st

5-10 st prefolder  
om behövs

ELLER

ELLER

ELLER

för ett småbarn
Tygblöjor 
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Behovet av blöjor minskar under potträning. Det är vanligt att 
fortfarande använda blöjor på natten och utanför. Mängder är 
genomsnittliga när du använder enbart tygblöjor. Kvantitet kan 
variera beroende på tvätt och ändra frekvens.

POCKETBLÖJOR 

12 st +

BYXBLÖJOR

12 st

TRÄNINGSBYXOR

12 st
Träningsbyxor är perfekta för 
sängvätning. Cirka 8 st är en 
bra mängd för det.

PREFOLDER

12 st

ELLER

ELLER

för en potträning 
Tygblöjor 
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TYPER AV TYGBLÖJOR

All-in-one (AIO)
• En mycket enkel blöja som innehåller 

alla nödvändiga delar; skalblöja, 
absorberande skikt och dryliner 

• Absorberande material kan läggas  
till om det behövs

• Vackra mönster

• En klaff påskyndar torkningen

• Alla delar måste tvättas efter 
användning

• Allt-i-ett är lätt att använda och 
därmed ett bra alternativ för dagis

www.myllymuksut.com/all-in-one-c-8_13.html?language=sv 

Muksut® All-In-One

länk
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TYPER AV TYGBLÖJOR

Pocketblöja  
och prefold
• En mycket lätt blöja som kan  

fyllas i förväg för att vänta för  
att användas 

• Pocketblöjan innehåller skalblöja 
och dryliner, 

• En lämplig mängd av absorberande 
skikt tillsatt i fickan av blöjan 

• Vackra mönster 

• Torkar snabbt 

• Alla delar måste tvättas efter 
användning

Pocketblöja: 
www.myllymuksut.com/pocketbljor-c-14.html

Prefolds:  
www.myllymuksut.com/inlgg-gasvv-c-28.html

länk



MYLLYMUKSUT    KESTOVAIPPAOPAS23

TYPER AV TYGBLÖJOR

Skalblöja och 
formsydd blöja 
• Du kan använda någon form av 

absorberande material; en vikblöja, prefold 
eller formsydd blöja absorberande material 
kan läggas till om det behövs 

• Oftast bara absorberande material behöver 
tvättas efter användning

• Skalblöja kan användas igen om det  
är inte smutsig 

• Skalblöjan är tillverkat av ull eller  
PUL-tyg

http://www.myllymuksut.com/innebljor-c-24.html

http://www.myllymuksut.com/inlgg-gasvv-c-28.html

http://www.myllymuksut.com/skalbljor-c-15.html

http://www.myllymuksut.com/yllebljor-c-29.html

länk
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TYPER AV TYGBLÖJOR

Byxblöja
• En smal blöja för gående barn 

• Innehåller skalblöja och vissa 
absorberande material, lite mindre  
än i AIO 

• Kan läggas till om det behövs 

• Vackra mönster 

• Alla delar måste tvättas efter 
användning

http://www.myllymuksut.com/byxbljor-c-26.html

http://www.myllymuksut.com/inlgg-gasvv-c-28.html

länk
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TYPER AV TYGBLÖJOR 

Träningsbyxor
• Byxor för potträning, en mellanting 

mellan trosor och blöjor 

• Bomull innerfoder känns fuktig och 
tillåter ett barn att känna igen ett 
behov av att gå 

• Vackra mönster

• Alla delar måste tvättas efter 
användning

http://www.myllymuksut.com/trningsbyxor-c-25.html

länk
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FORMSYDD 
BLÖJA 

TYGBLÖJOR 
val guide

för extra 
absorptionsförmåga  

vid behov

+

PREFOLD
PREFOLD

ALL-IN-ONE 

(AIO)

+ +

+
ylleblöjor

PUL

SKALBLÖJA 

TRÄNINGSBYXOR

ALLA DELAR I ETT 

KOMBINATIONER 

DRYLINER

eller prefold  
vid behov

BYXBLÖJOR

POCKETBLÖJA 
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+

SKALBLÖJA 
+

ABSORBERANDE 
SKIKT 

prefold, vikblöja,  
frotté

PREFOLD

ANDRA KOMBINATIONER:

Du kan lägga till extra absorberande skikt till alla typer av blöjor om 
det behövs. Dryliner användas intill huden och det är särskilt bra för 
känslig hud. Dryliner ingår redan i AIO, pocket blöjor och byxblöjor. 
Nästan varje blöja typ finns med tryckknappar eller kardborrband 
fäst. Byxblöjor och träningsbyxor har bara trycknappar. Vackra 
mönster och färger ingår!

TYGBLÖJOR
val guide

BYXBLÖJA



MYLLYMUKSUT    KESTOVAIPPAOPAS28

material
Delar av  
tygblöjor
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ABSORBERANDE 
LAGER
Huvuduppgiften för absorberande lager är att ta 
i så mycket fukt som möjligt och göra det snabbt 
och effektivt. Absorberande skiktet kan vara 
snabbtorkande kvadrat vikblöja, rektangel med 
flera lager eller klaffar och fasta lager fastsytt  
till blöjan.

Alla material uppnår deras bästa uppsugnings-
förmåga efter några tvättar och det rekommenderas 
att man tvättas en ny blöja innan första 
användningen.

Mest använd fungerar bäst! - Laura 

MATERIAL:
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ABSORBERANDE MATERIAL:

BOMULL
Bomull är prisvärt och praktiskt alternativ. Du kan återvinna dina 
gamla handdukar som prefolds och traditionella vikblöjor torkar 
mycket snabbt. Bomull är ett bra material för en liten bebis, men 
du kanske behöver mer uppsugningsförmåga med ett småbarn. 
Absorptionsförmågan av bomull kan ökas med kombinationer med 
t.ex. hampa och bambu.

Bomull absorberar och överför fukt snabbt, och det fungerar bäst 
som ett toppskikt i en kombination.

Terry: 
http://www.myllymuksut.com/frott-c-63.html

Jay Phagan

länk
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ABSORBERANDE MATERIAL:

BAMBU
Bambu är extremt mjukt material och det håller sin mjukhet tvätt 
efter tvätt. Bambu kan användas intill huden för sina antibakteriella 
egenskaper. Bambutyg innehåller vanligen också bomull eller 
hampa och polyester för hållbarhet och struktur.

Bambu absorberar och överför fukt snabbt, och det fungerar bra 
som ett toppskikt i en kombination.

länk

http://www.myllymuksut.com/bambutyger-c-58.html

http://www.myllymuksut.com/inneblja-bambu-p-190.html

http://www.myllymuksut.com/bambuinlgg-randig-p-197.html
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ABSORBERANDE MATERIAL:

HAMPA
Hampa är en mycket absorberande material och det är därför det 
passar perfekt för ett småbarn. Hampa behåller sin form och ger en 
blöja fasthet tillåta en bra passform.

Hampa absorberar mycket fukt långsamt, och det fungerar bäst 
som ett bottenskikt i en kombination med bomull eller bambu  
på toppen.

länk

http://www.myllymuksut.com/hampatyger-c-59.html

http://www.myllymuksut.com/hampainlgg-p-199.html
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En skalblöja används för  
att hålla fukten inuti blöjan.

Skalblöjan kan vara en 
separat del eller ett fast 
skikt fästsydd till en blöja 
som i aio och pocketblöjor.

Separata skalblöjor 
behöver inte tvätta efter 
varje användning, snabb 
vädring räcker.

SKALBLÖJA
MATERIAL:
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SKLABLÖJA MATERIAL:

PUL
Polyurethanlaminated polyester alltså PUL testas för att vara 
säker, hållbar och vattenavstötande material och det kommer 
med dussintals vackra mönster. PUL blöjor har tryckknappar eller 
kardborrband fäst och elastiska band för bättre passform. Vissa 
modeller har ett extra skydd för läckage. PUL blöja fungerar bäst 
när den är av rätt storlek.

länk

http://www.myllymuksut.com/fukttta-tyger-c-62.html

http://www.myllymuksut.com/skalbljor-c-15.html

http://www.myllymuksut.com/pocketbljor-c-14.html
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SKALBLÖJA MATERIAL:

MERINO ULL
Ull är ett traditionellt material i tygblöjor. Stickade ullbyxor och 
formsydda blöjbyxor av ulltyger är en andnings alternativ som en 
sklablöja. Ull absorberar fukt och håller den i till en viss punkt. Ull är 
ett självrengörande material och det behöver varsam tvätt mycket 
sällan. Vanligtvis en snabb vädring räcker.

http://www.myllymuksut.com/ulltyger-c-60.html

http://www.myllymuksut.com/tovgarn-c-19.html

http://www.myllymuksut.com/yllebljor-c-29.html

länk
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DRYLINER
Uppgiften för en vistelse dryliner är att 
överföra fukt från huden så snabbt som 
möjligt. Dryliner rekommenderas särskilt 
för barn med känslig hud. Dryliner gör  
det lättare att avyttra det fasta materialet 
från blöjan.

Dryliner är oftast redan fäst vid pocketblöjor. 
Det finns flera olika material som du kan 
använda.

MATERIAL:
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DRYLINER MATERIAL: 

Bambu
Bambu har varit vår mest populär 
innerfoder material genom åren och det 
finns i alla Muksut tygblöjor. Bambu är 
extremt mjuk och överför fukten snabbt 
från huden.

www.myllymuksut.com/bambutyger-c-58.html

www.myllymuksut.com/tygbljor-c-8.html

DRYLINER MATERIAL: 

Dryliner
Dryliner-tyg är utformad för användning 
i blöja och det överför fukten snabbt 
och effektivt bort från huden. Dryliner är 
dubbelsidigt och det är viktig att sätta 
det rätt sida upp för optimal insats.

www.myllymuksut.com/drylinertrik-p-93.html 

www.myllymuksut.com/dryliner-p-200.html

länk

länk
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DRYLINER MATERIAL: 

Coolmax
Coolmax används ofta inom textilier för 
idrotten och det överför fukt effektivt. 
Huden håller torr mycket bra.

www.myllymuksut.com/coolmax-p-94.html

Microfleece
Microfleece (babyfleece) känns torr 
även när det är vått och det håller 
huden torr effektivt. Fleece utlösar  
inte och det är ett lätt material för  
DIY dryliner.

www.myllymuksut.com/babyfleece-p-81.html

länk

länk
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FÖR KVINNOR OCH MÖDRAR: 
BH-skydd, amningströjor och Maijat tygbindor

FÖR BABYCARE: 
Tvättlappor, blöjpåsar och skötunderlagar

www.myllymuksut.com/mens-c-16.html

www.myllymuksut.com/mammaklder-c-11.html

www.myllymuksut.com/maijat-tvttlapp-p-271.html

www.myllymuksut.com/bljpsar-c-32.html

www.myllymuksut.com/sktunderlag-p-210.html

Klicka och förälska
Med dessa praktiska 
vardagsprodukter i 
Myllymuksut online.

www.myllymuksut.com
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Tygblöjor i ett 
nötskal
• Tygblöjor är lika praktiskt som engångsblöjor

• Tygblöjan är ett miljövänligt val. Varje gång du använder en 
tygblöja du minskar koldioxidutsläppen från din familj 

• Du kan använda tygblöjor och engångsblöjor tillsammans.  
Du behöver inte välja sida. 

• Tygblöjor är lämpliga för känslig hud. De innehåller inte skadliga 
azofärgämne, formalehyder eller andra kemikalier. 

• Tygblöjor kan används från nyfödd till potträning

• Det bästa alternativet för din familj kan hittas enkelt genom  
att försöka

• Var inte rädd för tygblöjor, det finns alltid hjälp!
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VÅGA GE  
TYGBJÖLOR  
EN CHANS!

OM DU HAR FRÅGOR ELLER OM  
DU BEHÖVER MER RÅD:

Kontakta oss och låt oss veta dina funderingar.  
Vi är säkra att vi kan hjälpa dig!

sales@myllymuksut.com

+358 45 671 1003


