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Refluks - hjælp din baby Maria Lyngsø Hougaard Hent PDF Forlaget skriver: Bogen henvender sig til
forældre der er en baby der græder meget og enten har eller måske her refluks. Refluks ser ud til at være et
stigenede problem både i hos danske børn og i resten af verden, og er en meget ulykkelig situation for en

baby og en ny familie at stå i. 

Bogens bagside: 

Er du blevet forælder og er det ikke som du forestillede dig, fordi din baby mere eller mindre konstant er ked
af det eller utilpas, så kan det meget vel være refluks din baby lider af. Refluks er tilbageløb af mavesækkens
indhold op i spiserøret og giver halsbrænd og sure opstød. Det er utrolig plagsomt og årsag til gråd, kolik,

utilpashed, uro og søvnproblemer. 

I Refluks - hjælp din baby  har vi samlet den viden, vi har om babyer med refluks. Samt en masse praktiske
tips til hvordan du imødekommer din babys basale behov på en måde, hvor der er taget højde for at din baby

har eller måske har refluks. Bogen er en hjæp til dig, der har en baby med refluks eller dig, der har en
grædende, utilpas eller urolig baby, så du får skabt den bedst mulige hverdag for din baby.  

God læselyst!
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