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Lisa är och hälsar på.Hennes mage är stor och rund.Det är för att det ligger ett barn där inne, sägermamma
och ler.Var jag också där inne i din mage?frågar jag.Ja, det var du. Och min mage var lika stor och finsom
Lisas är nu, säger mamma och så skrattar hon.Jag tror faktiskt att den var ännu större,för du var ett väldigt
stort barn.De flesta barn är nyfikna på hur de självakom till världen, och vill gärna veta mer om det.Den här

boken kan du använda som utgångspunktför en mysig pratstund med dina barnom just deras historia.

Det var julfest förra veckan på dagis. att jag blivit hjälpt inte bara med symptomen utan också varför jag får
ont.

Gudrun Geisler

Hej Hittade din blogg för några dagar sen och är väldigt glad för det. Jag tror faktiskt att den var ännu större
för du var ett väldigt stort barn. Jag är nu inne på tredje veckan Lchf igen efter ett litet dumt uppehåll på nån
vecka under semestern och min mage gör uppror så jag håller på att bli knäpp men jag har för mig att det var
vecka fyra det vände när jag startade med Lchf först blev det värre för att sen vända och bli bättre än på

många år så jag kämpar vidare och hoppas. bilder på min kropp inte nudes bara på överkroppen för jag var
också osäker. Och min mage var lika stor och fin som Lisas är nu säger mamma och så skrattar hon. Att vara
af naturen gentle Jag var for en tid sedan i en man att vara en mandags till . Jag var jätte spänd och bubblig i

magen och det försvann efter ett par positioner som stärker mage och tarm. Men din oroliga mage och
ändrade toalettvanor kan ju ha bidragit till viktnedgången. Om du är osäker på vart din röv är så kan jag gå ut
och titta. Jag undrade också om bebisen skulle vara blå när den kom den var ju död Hon sa att. Myom ger
oftast inga symtom alls. 7 stycken små söta svartsilvervalpar blev det 6 pojkar och en flicka. Jag kände mig
otroligt stark under graviditeten och det vill jag få fram under en fotografering. prata med din närstående eller
vän kan också hjälpa. Jag stod på raka armar och hade hennes sexiga mogna kropp under mig kuken stod som
ett spett inne i den sköna fittan. Kontakta en vårdcentral om du tror att du har bråck på stora kroppspulsådern
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