Notatka prasowa, 17 grudnia 2009
Dziecko w pieluchach? Naturalnie!
Co to znaczy pieluchować naturalnie? Czy pieluszka wielorazowa równa się tetra
i ceratka? Jak pieluszkować, by nie karmić dziecka szkodliwą dla jego zdrowia i rozwoju
chemią i samemu się nie namęczyć? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań każdy rodzić
znajdzie podczas warsztatów naturalnego pieluchowania organizowanych przez Pieluszkarnię
w styczniu i lutym w Warszawie.
Podczas 1,5 godzinnego spotkania rodzice zainteresowani naturalnym
pieluszkowaniem swoich pociech poznają różne rodzaje współczesnych i wciąż przyjaznych
dziecku i naturze rozwiązań, od pieluszek wykonanych z organicznej bawełny, przez bambus,
konopie czy nowoczesną mikrofibrę.
„Można obejrzeć, dotknąć, porównać. Sama jestem mamą i rozumiem, że zanim
zdecyduję się na podjęcie decyzji związanej z opieką nad dzieckiem, chcę się jak najwięcej
dowiedzieć, osobiście sprawdzić i zadać tysiąc pytań. Temu właśnie służą te spotkania” mówi Ewa Dumańska z Pieluszkarni, która od 3 lat zajmuje się promowaniem w Polsce idei
naturalnego pieluszkowania. Na warsztatach rodzice dowiadują się czym jest otulacz i czym
różni się pieluszka-kieszonka od wersji All-in-One. A do tego oswajają nieśmiertelną tetrę –
oczywiście w wydaniu organicznym! – trenując nowe i praktyczne sposoby jej składania.
A wszystko po to, by oszczędzić dziecku kontaktu z wszechobecną chemią i obalić
mity, które narosły wokół naturalnego pieluchowania. „Dopiero sama będąc mamą
zobaczyłam, że te wszystkie historie o górach brudnych pieluch, spod których wyłania się
zmordowana kobieta dzierżąc w ręku żelazko, by odkazić i odprasować nieszczęsna tetrę to
mocno przesadzone i przerysowane bajki – śmieje się Ewa Dumańska. Dziś naturalne
pieluchowanie już nie straszy i wcale nie wymaga heroicznych wysiłków, a tylko odrobiny
chęci i dobrej woli.”
A i jednego i drugiego przybywa z każdą warsztatową informacją o korzystnym
wpływie naturalnego pieluszkowania na zdrowie i rozwój naszych maluchów i na kształt
naszej ziemi, która przecież nie jest jednorazówką, ale naszym prezentem na przyszłość dla
kolejnych pieluchowanych dzisiaj pokoleń.
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