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Cichopek i Gardias ...

Cichopek i Gardias na zajęciach
Innowacyjna Mama (FOTO)
2 godziny temu
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brzuszek, ciąża, Dorota Gardias, dzieci, Innowacyjna Mama,
Katarzyna Cichopek, sexymamy

Gwiazdy obalają mit
"idealnej matki Polki"
wczoraj, o godz: 11:00
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Wężowy deseń na
butach i torebkach
wczoraj, o godz: 07:00

Mały Brazylijczyk wzrusza
i promuje wegetarianizm
Przejdź do galerii

Kilka dni temu mały Luiz Antonio
doprowadził do łez tysiące... >

MICHAL PIESCIUK/ NEWSPIX.PL

Dwie przyszłe mamy Katarzyna Cichopek i Dorota Gardias pojawiły się wczoraj na
specjalnych zajęciach przygotowanych przez brytyjską firmę ABC Kid. Kasia spodziewa się
aktualnie drugiego dziecka, więc z doświadczenia opowiadała o akcesoriach niezbędnych
w opiece nad maluchem. Dorota, która na przełomie sierpnia i września urodzi córkę, z uwagą
śledziła wszystko z widowni.
Zajęcia Innowacyjna Mama połączone były z prezentacją produktów marki Brother Max:
krzesełek, śliniaków i akcesoriów do karmienia, które dostosowane są do potrzeb zarówno
dziecka, jak i rodziców. Kasia dzieliła się z publicznością radami, które sprawdziły się podczas
wychowywania synka Adasia.
Obie przyszłe panie założyły casualowe stroje, które maskowały ciążowe brzuszki. Zgodzicie się,
że gwiazdy w ciąży wyglądają promiennie i świeżo? Więcej zdjęć w galerii.

6 minut na mięśnie brzucha
(TRENING WIDEO)
Nie każda z nas ma czas i możliwość
treningu w klubie fitness czy siłowni... >
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TOP 10: jak sexymamy
wróciły do figury sprzed
ciąży?

Jak malować i podkreślić
brwi? (WIDEO)
Kasia Cichopek ponownie
zostanie mamą!

Podczas codziennego makijażu warto
pamiętać o malowaniu i podkreślaniu... >

DODAJ KOMENTARZ

Zaloguj się

Pseudonim

Dodaj

Gra SimCity uczy dzieci
przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to bez wątpienia
umiejętność, którą warto w swoim... >

Nasze wyobrażenia są
najczęstszą przyczyną
utonięć
Najczęstszym powodem utonięcia jest to,
że wcale nie wygląda na to, że ktoś... >

Nowe kremy do stóp Delia
Cosmetics
Kuszą zapachami i ceną!

"W Paryżu dzieci nie
grymaszą" - czy powinniśmy
brać...
W Paryżu dzieci nie grymaszą i Twoje też
nie muszą! Wystarczy, że przeczytasz... >
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