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Ciążowy brzuszek jest już widoczny
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ZGADNIJ: Kto założył takie
buty?

Celebrytki w modnym
salonie fryzjerskim
[FOTO]
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Kasia Cichopek, tak jak większość ciężarnych gwiazd, rzadko pojawia się na wydarzeniach publicznych.
Aktorka woli skupić się na spędzaniu wyjątkowych chwil w ramionach męża i z przyjaciółmi, niż pozując na
ściankach chwaląc się brzuszkiem. Wyjątek zrobiła dzisiaj, podczas zaję ć Innowacyjna Mama
przygotowanych przez brytyjską firmę ABC Kid.

Nizińska, Barej, Szabatin i Tul w
salonie Blush Atelier

Gwiazdy na premierze
filmu "Dziewczyna z
szafy" [FOTO]
Fijał, Brodzik, Kot, Sokół i inni

Gwiazda w obecności fotoreporterów opowiedziała o macierzyństwie, sprzedała swoje złote zasady, które
sprawdziły się przy wychowywaniu pierwszego dziecka i zachwalała produkty (krzesełka, śliniaki czy
akcesoria do karmienia) dostosowane do potrzeb dziecka i rodzica, które ułatwią życie i dają dużo wolnego
czasu na wspólne, niezapomniane chwile, spędzane z dziećmi.
Zobacz: Jaką dietę w ciąży stosuje Kasia Cichopek?
Na wydarzenia Kasia ubrała niebieską, luźną sukienkę, pod którą delikatnie ukryła swój ładnie zaokrąglony
ciążowy brzuszek. Gwiazda nie miała jednak problemów z tym, aby podkreślić swój błogosławiony stan
czarnym paskiem. Przypomnijmy, że do porodu Cichopek zostało jeszcze ok. pięć miesięcy (zobacz).
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