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Er dit barns badedyr en

bakteriebombe?

Ny undersøgelse viser, at klassiske
badedyr med huller kan være sundhedsskadelige for dine børn

Så kom sommeren, og mange har taget badebassinerne frem til stor glæde for småfolk og vandhunde. Men husk på, at badeænder og andet legetøj,
som tusinder af små børn har med sig i badekar og
badebassiner, kan være rene bakteriebomber. Det
viser ny undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Force Technology .

6500 gange højere end tilladt grænseværdi

Terese Hoffeldt er grundlægger af virksomheden
HEVEA, som fremstiller produkter i naturgummi.
Som led i den konstante produktudvikling, har hun
netop fået gennemført en analyse af badedyr med
huller i og deres bakterieindhold hos analyseinstituttet Force Technology. Og svaret er klart: Badedyrene er fulde af bio-belægning, altså bakterier.
Terese Hoffeldt, er ikke overrasket over resultatet:
”Da min datter var lille, elskede hun at bade i
badekar med sine badeænder. Det var her jeg selv
erfarede, at man kunne trykke noget sort snask ud
af badedyrene med hul i efter brug. Udover at det så
meget ulækkert ud, tænkte jeg også, at det da ikke
kunne være sundt,” siger Terese Hoffeldt.

Bakterierne bliver dannet, når badedyrene har
huller og er hule, og derfor “opbevarer” badevand,
som indeholder sæbe, hudceller og andre rester fra
badeturen. Testresultatet viser af kimtallet (måleenhed for drikkevand), er 950 gange højere end højst
tilladte grænseværdi i drikkevand i Danmark, i den
testede bade-and, og 6500 gange højere i den testede frø, og dermed meget uhygiejnisk.
Terese designer derfor selv badedyr – helt uden
huller i. De beskidte badedyr i datterens badekar
var startskuddet for HEVEAs egne badedyr. Her er
HEVEA-badedyrene designet uden huller, så man
helt undgår opsamling af vand og dermed bakterier.
”Selvom det var fristende at putte huller i, fordi vi
ved, børnene synes, det er sjovt at lave springvand
ud af badelegetøjet, så ønskede vi ikke at skabe
potentielle bakteriebomber. Den nye analyse,
understreger at det var et rigtigt valg. Og ud over
at badedyrerne uden huller bliver langt mere
hygiejniske og nemme at tørre af og rense, er de
samtidig lettere og flyder bedre end badedyr med
huller i’ fortæller Terese
Alle HEVEAS produkter bliver desuden lavet i naturgummi fra heveatræet, så materialet er helt uden
farlige ftalater, BPA og giftstoffer. De kan tåle
at komme i munden på børn, for faktisk er alle
produkterne jo lavet til netop det.

Gode tips til rent badevand
· Sørg for at købe badekar og -bassin af ordentlig

Indholdet fra de 2 badedyr med hul tømmes ud og testes.

kvalitet. De billige kan indeholde rigtig mange
giftstoffer som fx. BPA, som især frigives i
våd og varm tilstand, og altså ud i dit barns
· badevand.
Badebassiner til udendørsbrug er mere udsatte
i forhold til at få bakterier i sig fra bl.a. jord og
dyr, og solen varmer vandet op, så det er vigtigt
· at skifte vandet i basinnet ofte.
· Husk at rengøre mellem påfyldningerne.
Vælg badelegetøj uden huller, og sørg for at
vaske og tørre det godt af efter brug.
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HEVEAS mission
HEVEAs mission er ikke blot at fremstille et lækkert
produkt men også at muliggøre en hverdag med
produkter der hverken skader vores børn eller vores
planet, uden at gå på kompromis med produktionsmetoder, kvalitet, fuktionalitet og design - det er
den opgave vi arbejder på hver dag!
HEVEA teamet og vores samarbejdspartnere tror
på at produktduvikling er en fortløbende process
hvor alle hele tiden skal forbedre og udvikle sig og
aldrig stoppe op og tænke “nu er det godt nok”.

HEVEA historie
HEVEAs designs er siden firmaets start blevet til i et
tæt samarbejde mellem HEVEAs stifter, Terese og
grafisk designer, Ida. De mødtes i 2007, begge som
førstegangsmødre, og det stod hurtigt klart at de
delte en passion for smukt innovativt design samt
bæredygtig livsstil, og at de begge havde et brændende ønske om at gøre en forskel ved at sætte deres
egne bæredygtige fingeraftryk på deres omgivelser.
“Alt hvad vi gør, gør vi af en årsag. Lige fra designet, produktionensteder, produktionsmetoder og til
vores emballager. Vores produktudvikling er drevet
af matraet “good taste (og design) is non toxic”,
hvilket betyder er vi er nød til at udfordre de gængse
produktionsmetoder for at kunne opfinde og udvikle
lækre, anderledes og selvfølgelig giftfri produkter. At nøjes med, og at acceptere at nogen af vor
tids børne produkter er af en så ringe kvalitet og at
nogen produkter ligefrem er skadelige for vores
børn og vores planet, vil vi simpelthen ikke acceptere.
Vi vil gøre en forskel og vi vil sætte vores bæredygtige fingeraftryk på de kommende generationer”,
forklarer Terese.

HEVEA bade produkter
HEVEAs bade udstyr består af en bademåtte samt
badedyr i flere størrelser og med og uden naturfarve.
· 100% naturgummi fri for BPA, Ftalater og PVC
· Badedyrene har ingen huller eller samlinger hvor
bakterier og vand kan gemme sig = hygiejniske
· Naturgummiet er blødt og elastisk far naturens
side og rart at røre ved
· Prisvinden produkter

HEVEA FAKTA
· Hevea blev stiftet af Terese Hoffeldt og lanceret
i Danmark i 2009. HEVEA sælges i dag i mere
end 50 lande verden over.
· Hovedkontoret er beliggende i Dragør.
· Navnet “HEVEA” stammer fra det latinske navn,
Hevea brasiliensis, som er den art af gummitræer,
hvorfra naturgummiet til HEVEAs produkterne
tappes.
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· HEVEA træet har en levetid på ca 30-40 år, og
bidrager i denne perioode, med dets fotosyntese,
til optagen af CO2 fra luften.
· Tapningen af naturgummiet begynder når træet
er 7 år gammelt.
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