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Un libro para gardar e lembrar todos os momentos importantes da chegada do bebé. Un álbum de
recordos, para celebrar un dos momentos máis importantes da vida do bebé, desde o seu nacemento ata
que cumpre un ano de idade: a espera e o nacemento, a elección do nome, os parecidos cos seus
familiares, a árbore xenealóxica, a chegada a casa, a súa alimentación, a súa primeira noite, as visitas, as
súas primeiras palabras e conquistas, as súas reaccións ao probar os alimentos, os seus aspectos en
diferentes momentos en foto, etc. Inclúe unhas pequenas narracións e poemas en cada páxina que farán
que tanto a espera como o seu primeiro ano de vida convértanse en recordos indelebles para
compartilos con ela/el nun futuro.
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Recomendamos este libro por:
Queremos poñercho fácil, e deseñamos este precioso libro do bebé para futuras maternidades sexa cal
for o teu tipo de familia como nai. Especialmente pensado para que poidas gardar todos os recordos e
fotografías do teu bebé a cada paso da súa nova vida. Todas as súas primeiras veces como os seus
primeiros pasiños, o seu primeiro baño, os seus dentes, ou os seus primeiros aniversarios. Todos e cada
un dos momentos máis especiais para que non caian no esquecemento e poidas lembralo co teu fillo/a
dentro de moitos anos.

O primeiro libro do teu bebé
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