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Dani e elas Baixar (PDF or ePub) Daniela
Albuquerque GRATIS
Filho nunca vem com manual de instruções. Esse momento
tão incrível da vida de uma mulher é também repleto de
dúvidas, insegurança e descobertas. Por isso, com o intuito de
ajudar as futuras mamães que desejam entender melhor esse
fascinante universo, a jornalista e apresentadora Daniela
Albuquerque traz dicas, conselhos e tudo o que ninguém
nunca te contou sobre gravidez e maternidade.
Escrito para a mulher moderna, Dani e elas traz informações
preciosas sobre todos os aspectos da gestação e como foram
as duas experiências da Dani: evolução mês a mês,
infográficos, o envolvimento do pai, tipos de parto,
alimentação, enxoval, quando fazer o ensaio fotográfico e um
capítulo especial sobre amamentação.
O livro conta ainda com a consultoria de três especialistas –
uma obstetra, uma nutricionista e uma personal shopper. A
dra. Cristina Nishimura, obstetra, desenha um panorama
geral sobre alterações que ocorrem no período; a Dra. Claudia
Marin, nutricionista, apresenta sugestões de cardápio tanto
para o período gestacional como para o de amamentação; e
Priscila Goldenberg, idealizadora do primeiro serviço de personal shopper para enxoval de bebê,
apresenta uma lista de itens necessários, com direito a descrição e quantidades sugeridas.
Acompanhe Daniela Albuquerque nessa jornada mágica chamada maternidade.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

世外惊变(2)
http://new.beebok.info/br-1465195772/世外惊变-2.html

八百里太行,素来都是仙妖聚集之地,而在那飘渺的云雾遮掩的山谷里,有一个不为人知的世外
桃源。那里的人们过着与世无争的生活。

[PDF]

无情无义1
http://new.beebok.info/br-1465021071/无情无义1.html

如果人生能重新开始,我不想再去爱了。如果到了最后人都会变得无情无意,麻木不仁、虚伪而
势利的人,那开始何必挣扎,死死守着那一点点良知?

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

重新相遇
http://new.beebok.info/br-1465015521/重新相遇.html

...
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风云再世(上)
http://new.beebok.info/br-1465004364/风云再世-上.html

...

[PDF]

订制的爱
http://new.beebok.info/br-1465014065/订制的爱.html

梦里的人站在杏花树下,花雨飘香,灿烂纷迭,瑰丽而绚烂.在繁复的花雨中,他的身姿异常挺秀,
青丝随风飘舞,像在跟杏花斗艳似的,在阳光下发出灼亮的光,温和的旬阳在他身周镀了一层金
边,漂亮得不似真人。

[PDF]

无情无义2
http://new.beebok.info/br-1465023457/无情无义2.html

如果人生能重新开始,我不想再去爱了。如果到了最后人都会变得无情无意,麻木不仁、虚伪而
势利的人,那开始何必挣扎,死死守着那一点点良知?

[PDF]

重生之爱
http://new.beebok.info/br-1465018556/重生之爱.html

我心里尖锐的痛起来,这痛让我清醒的想起过去的四十八小时里发生的事情。浩子死了,死了,
死了,死了……

[PDF]

从未离开
http://new.beebok.info/br-1465016828/从未离开.html
我累了,真得很累很累了。我做不到,哥哥。我不是你,你不是我。我做不到你的要求。对不起。
到最後,他还是你一个人的,你的心和眼神也还是他一个人的。而我呢,从来都是一个人,从来都
没有离开过黑暗。

[PDF]

三界行镖(1)
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http://new.beebok.info/br-1465191397/三界行镖-1.html

千峰万峦绵绵无尽,有些奇峰高入云端,有些峭壁凌峻陡落幽邃。抬头上望,云封天柱,苍鹰回翔
于日云之下,悠悠苍穹下一片平和安详。俯瞰千寻麓谷,雾锁川溪,笼罩阴森丛莽,谁也不知道这
片神秘的天地里隐藏了些什么天地的奥秘。

[PDF]

艳福小子(2)
http://new.beebok.info/br-1465234508/艳福小子-2.html

从银行出来,白岚眯起眼睛望着西落残阳,心里涌起一阵满足。自从父母因车祸去世,自己就是
一个人住在父母留下的老房子内。家里不多的积蓄也都花在了父母的救护和葬礼上了。等到办
完他们的后事,白岚已经是身无分文。

[PDF]

风云再世(下)
http://new.beebok.info/br-1465027401/风云再世-下.html

...

[PDF]

不知是福
http://new.beebok.info/br-1465012257/不知是福.html

我将破皮箱扔在半山的垃圾道上,反正这堆我来时带的破烂儿也不值几个钱,那白金名表,成箱
的名牌西服,大把的美钞都没来得及带出来,这可跟我当初设想的衣锦还乡不相符合。

[PDF]

月影双姝(2)
http://new.beebok.info/br-1465252289/月影双姝-2.html

天空还是和往年的夏天一样蓝蓝的,连云彩都很少。在西宁城外,一个看上去十七八岁的少年骑
着一匹没有一丝杂毛的白马悠然地走在树林里的小路上,低着头盲目的在树林里转着,就好像有
着无穷的心事。
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