
Nya Bebishandboken : 233 vanligaste frågorna
på BVC
Ladda ner boken PDF

Lena Lidbeck, Marianne Rydin
Nya Bebishandboken : 233 vanligaste frågorna på BVC Lena Lidbeck, Marianne Rydin boken PDF Hur

kurerar jag mjölkstockning? Varför ska man vaccinera? Kan vi resa till Thailand med vår fyra månader gamla
dotter?

Nu kommer en reviderad och uppdaterad version av succéboken som redan hjälpt över 10 000 barnfamiljer.

Många förstagångsföräldrar känner sig osäkra. Barnet verkar så ömtåligt, och ingenting har man gjort förr!
Barnsjuksköterskan och barnmorskan Marianne Rydin besvarar dagligen föräldrarnas frågor i sitt arbete på

bvc Knoppen utanför Stockholm. Hon är van att både förklara och lugna.
I Nya Bebishandboken har hon och journalisten Lena Lidbeck samlat föräldrarnas vanligaste frågor kring
amning, hygien, hälsa, mat och vikt, spädbarnsmassage, skrik, stimulans och aktiviteter, sömn och mycket
mer. Boken är fylld av matnyttig och praktiskt tillämpbar information till nya föräldrar med barn från noll till

cirka ett år.
Mycket har hänt sedan den förra upplagan av boken, varför den är reviderad och uppdaterad med ett antal nya

frågor från dagens föräldrar.
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