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Mamy PIERWSZE ZDJĘCIA
Kasi Cichopek w ciąży [FOTO]

Widać, że poród już za chwilę?

Tak Aneta Zając samotnie
wychowuje synów
[PAPARAZZI]

Górniak ostro o Opolu: Nie
godzę się na pracę w
atmosferze kłamstwa

Justyna Pawlicka - nie wygrała
Top Model, a robi zawrotną
karierę

ZGADNIJ: Kto założył takie
buty?

Oto nowa obsada serialu
"Rodzinka.pl". Kto zniknął?
[FOTO]

Celebrytki w modnym
salonie fryzjerskim
[FOTO]
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Dorota Gardias już we wrześniu powita na świecie swoją pierwszą córkę. Zanim jednak wielki dzień
nadejdzie, ciężarną pogodynkę regularnie można zobaczyć na wydarzeniach publicznych organizowanych
dla przyszłych mam. Ostatnio uczestniczyła w konferencji zorganizowanej dla Innowacyjnych Mam
połączonej z prezentacją produktów brytyjskiej marki ABC Kid, którą współprowadziła ciężarna Kasia
Cichopek (zobacz: Pierwsze zdjęcia Cichopek w ciąży).
Gwiazda TVN z dumą wyeksponowała swój ciążowy brzuszek w skromnej stylizacji. Do różowej, luźnej
bluzki dobrała białą marynarkę i czarne opinające spodnie. Ładnie wygląda?
Przy okazji zobaczcie w jakich luksusach przyjdzie na świat jej pierwsze dziecko. Zobacz: W takich
luksusach urodzi Gardias

Nizińska, Barej, Szabatin i Tul w
salonie Blush Atelier

Gwiazdy na premierze
filmu "Dziewczyna z
szafy" [FOTO]
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Kasi Cichopek w ciąży
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Mamy pierwszą c iążo wą sesję
Małgorzaty Sochy [FOTO]
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Ciążowy brzuszek jest już widoczny
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Eleganckie gwiazdy na
premierze w
warszawskim Kwadracie
[FOTO]
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