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ü  Jak będzie przebiegała Twoja ciąża 
tydzień po tygodniu?

ü Jakie zmiany zajdą w Twoim ciele?
ü  Jak tydzień po tygodniu będzie 

przebiegać rozwój Twojego dziecka?
ü  Co powinnaś robić, jak się odżywiać, 

by zapewnić dziecku najlepsze 
warunki rozwoju?

ü  Jak zadbać o kondycję fi zyczną 
i samopoczucie na poszczególnych 
etapach ciąży? 

ü  Jak najlepiej przygotować się 
do porodu?

ü  Jak poradzić sobie z opieką 
w początkowych tygodniach życia 
Twojego malucha?

W książce Twoja ciąża tydzień po tygodniu na te 
i na wiele innych pytań odpowie autorka – profesor 
Lesley Regan – światowej sławy ginekolog położnik 
i niezwykle doświadczony praktyk.

Twoja ciąża tydzień po tygodniu to osobisty doradca, 
który będzie Ci  towarzyszył od momentu poczęcia 
dziecka do pierwszych 6 tygodni jego życia. Pomoże 
Ci jak najlepiej przygotować się do porodu i opieki 
nad noworodkiem.

Znajdziesz tu najnowsze trendy dotyczące porodu 
i opieki nad noworodkiem, informacje na temat porodu 
siłami natury, cięcia cesarskiego, porodu domowego czy 
opóźnionego zaciskania pępowiny, a także omówienie 
problemów, które mogą wystąpić w ciąży i podczas 
porodu.
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