OUDERS VAN NU SAMEN MET VSM

MEI

VERTROUW OP DE KRACHT VAN DE NATUUR!

Groot worden gaat met vallen, opstaan en weer doorgaan.
Eerste hulp
Gevallen: dat is best schrikken. Om je kind
gerust te stellen, is het fijn voor hem als je
precies uitlegt wat je doet. Dat maakt het
al een stuk minder spannend. En vergeet
natuurlijk niet ‘het kusje erop’. Kans is groot
dat je kind de val snel vergeet en gewoon
verder speelt.

Vallen is niet erg
Geef je baby of peuter de ruimte om te vallen. Zo leert hij
hoe hij een val kan opvangen en krijgt hij meer zelfvertrouwen.
Kinderen die niet bang zijn om te vallen, durven meer. Ze zijn
minder terughoudend tijdens het sporten of andere lichamelijke
uitdagingen en dat is weer goed voor hun ontwikkeling.

Leren kruipen, lopen of
fietsen, gaat vaak met vallen
en opstaan. En ook tijdens
het spelen gebeurt er
weleens wat. VSM Kind
Arnikind Vallen en stoten gel*
verzorgt en ondersteunt het
herstellend ver-mogen van
de kinderhuid. Geschikt vanaf
0 jaar en mag alleen op de
intacte huid worden gebruikt.

Blauwverkleurde huid? Gelukkig is er VSM Arniflor*, het eerste
hulpmiddel voor de uiterlijke verzorging van de blauwverkleuring
van de huid. Arniflor is een natuurlijk middel op basis van Arnica
montana (valkruid) en Calendula officinalis (goudsbloem).

MOMMYTALKS: 

‘Met twee kleine
avonturiers thuis is
Arnikind echt een
must have in mijn tas.’

Kidsproof huis
Een ongeluk zit in een klein
hoekje. Check daarom of je
verbanddoos nog compleet is
én of er artikelen zijn waarvan
de houdbaarheid is verlopen.

Zodra je baby leert kruipen,
is het opletten geblazen! Ze
hebben het namelijk zo onder
de knie. De wereld van je baby
wordt nu opeens een stuk groter
en hij gaat op ontdekkingstocht
door het huis. Vanaf dat moment
moet je opletten waar hij is en
zorgen dat je huis veilig is.

Bonny

Koelelement
Oeps, een botsing met de tafelpoot… Zie je al een bult op het
voorhoofd ontstaan? Wikkel ijs of
een zak bevroren diepvrieserwtjes
in een doek en leg dit op de plek
om de zwelling tegen te gaan.

KIJK VOOR MEER TIPS OP OUDERSVANNU.NL/NUNATUURLIJK
*Gezondheidsproduct. KOAG/KAG-NR. 105-0418-0499

