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NYUDGIVELSE - ´Alt om barnet´ er klassikeren til enhver familie.

I bogen finder du svar på et væld af de spørgsmål, som helt naturligt dukker op i forbindelse med graviditet,
fødsel og barnets opvækst.

Alt om barnet´ er opdateret med den nyeste viden og de gældende retningslinier. Bogen er spækket med gode
råd om alt fra graviditetens udvikling, barnets milepæle, brug af sociale medier til førstehjælp ved ulykker.
Bogen indeholder desuden et helt kapitel om babytegn med illustrationer, samt et omfattende leksikon om de

mest almindelige sygdomme hos børn samt ikke mindst forebyggelsen heraf.`

Læs bl.a. om:
Graviditet og fødsel
Det nyfødte barn

Amning
Søvn og sundhed

Sociale medier i hverdagen
Sund kost

Sol og sundhed
Barnets milepæle
Vaccinationer
Lægebesøg

Leksikon med barnets sygdomme
Babytegn

Regler for smitsomme sygdomme i dagpasningen
Førstehjælp til børn

Vibeke Manniche er læge, Ph.d. og selv mor til Mai og David. Vibeke er kendt fra medierne samt et væld af
bøger for og om børn. Vibeke er en flittig underviser og foredragsholder.
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