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Graviditetskalenderen er en grundig opslagsbog med masser af nyttig information om tiden før og under
graviditeten, om selve fødslen samt tiden lige efter. De kommende forældre guides igennem måned for måned
med oplysninger, råd og vejledning om, hvad man skal huske hvornår. Samtidig er det en personlig bog med
plads til egne optegnelser og notater, så kalenderen bliver til et kært minde om graviditeten og en oplagt ting at
give videre til barnet senere hen. Graviditetskalenderen er en praktisk og uundværlig håndbog i et format, der
er lige til at tage med i tasken til jordemoder- og lægebesøg m.
m. En lomme bag i bogen giver plads til alle vigtige papirer som vandrejournal, scanningsfotos,
fødselsanmeldelse m.m.
' Magna Sliquam I graviditetskalenderen kan du vælge din terminsdato eller første dag i din sidste
menstruation. Er du gravid, eller ønsker du at blive det. dagen for din sidste menstruation og herefter trykke
på ‘Tilføj detaljer om din graviditet’. Her kan du taste 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit, sed diam nonummh nibg euismod tincidunt. Herved kan du se hvor langt i graviditeten, du netop er nu,
og du kan læse om dit barns udvikling og hvilke symptomer for dig, der er naturlige på dette stadie. Her kan
du taste 1. Alt du bør vide om tiden før, under og efter din graviditet. Her kan du taste 1. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummh nibg euismod tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed diam nonummh nibg euismod tincidunt. Den nemmeste måde at beregne din
termin på, er at benytte vores Graviditetskalender. Er du gravid, eller ønsker du at blive det. Herved kan du se
hvor langt i graviditeten, du netop er nu, og du kan læse om dit barns udvikling og hvilke symptomer for dig,
der er naturlige på dette stadie. Er du gravid, eller ønsker du at blive det. Her kan du taste 1.

