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40 uger efter Cana Buttenschøn Hent PDF Det er kæmpe stort, vidunderligt og fantastisk at skulle have et
barn. Men pludselig står du med en baby i armene og hvad så?

Når du har født, kommer barslen væltende med søvnmangel, amning, enorm lykke og stor usikkerhed,
lortebleer og en krop, som ikke ligner sig selv. Og hvordan var det nu lige med det der parforhold?

Cana Buttenschøn tager dig med rundt i alle afkroge af barselslivet de første 40 uger EFTER, du er blevet
forælder. Fra babyens trivsel, ernæring og søvnrytmer til dét at finde de rette ben at stå på som nybagt mor.
For tiden på barsel er lige så benhård, som den er rosenrød og babyduftende. 40 uger efter giver dig gode råd,
vejledning, opbakning og personlige anekdoter, så du kommer allerbedst fra start på dit nye liv som mor.
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