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I väntans  
tider

Shopping

CELLAVIVA
Cellaviva hjälper familjer runt om i Norden att ta 
tillvara på celler från navelsträngen, som annars 
slängs. Tillgången individanpassade biologiska 
läkemedel för framtida användning som 
stamcellsbehandling eller kliniska prövningar, kan 
vara en potentiell livräddare. Besök Cellavivas 
monter och lär dig mer! 07:03

GRAVID 3D STUDIO
Unika skulpturer av de mest 

speciella perioderna i ditt liv. Kom till 
vår monter och bestäm vad som passar 

just ditt hem bäst! 02:02

NUK
Du har väl inte missat vår senaste 
kollektion NUK for Nature? En 
kollektion som är tillverkad av minst 98% 
naturliga råmaterial. Kom och häng med oss i vår 
monter, få se våra nyheter på riktigt och tävla om 
ett halvårs förbrukning av nappar från NUK.  
03:07

ASABEA  
ATT FÖDA
Söndagen den 23:e oktober gästar Asabea 
Britton mässans scen. Genom att lyfta både det 
stora och det lilla i barnafödandet läggs grunden 
för att din födsel, i synnerhet din första, ska bli 
en så positiv erfarenhet som möjligt att bära med 
dig in i ditt föräldraskap.  
Lilla scen, söndag kl 12.00 - 12.30 

ELVIE
Upptäck Elvies senaste amningslösning! 
Elvie Stride – En smart, kraftfull 
ochsupertyst elektronisk bröstpump 
som ger dig kontrollen. Med hands-free 
prestanda i sjukhusklass kan du pumpa 
effektivt var du än är. Vet du vad det 
innebär? Riktig pumpfrihet! 02:03

BABYBJÖRN 

Välkommen till 
oss och prova våra 

bärselar i härliga nya 
färger! 03:09
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4MOMS
Vi har en nyhet 

att visa er! 4moms 
mamaRoo 5.0 är vår 

senaste babygunga 
som har extra allt, en 
babyprodukt som är 

väl uppskattad av både 
föräldrar och bebisar. 

03:07

Shopping

NENO DUO
Är en batteridriven, dubbel bröstpump som 
är effektiv då du kan pumpa från båda brösten 
samtidigt. 03:05

MONKIDS 
MAMMAVITAMINER

Folsyra och järn är tillskott som 
barnmorskor ofta rekommenderar gravida. 

Under en graviditet, när behovet av 
tillskott ökar, vill Monkids att tröskeln för 
att få i sig viktiga vitaminer och mineraler 

ska vara så låg som möjligt. Därför tog 
vi fram en god gravid-gummy! 

04:04

ERGO BABY
Sneak peek! 1 November lanserar Ergobaby 
sin första babysitter. Se den live först av alla på 
mässan med möjlighet att förboka! Utvecklad 
tillsammans med föräldrar med ergonomi i 
fokus. 02:03

I väntans  
tider

GRATIS BABYBOX 
TILL BLIVANDE OCH 
NYBLIVNA FÖRÄLDRAR!
Att få barn är för många livets största händelse! Vi på 
BabyBox är därför extra glada över att kunna erbjuda tre 
olika BabyBoxar som bidrar till en trygg start på den nya 
resan med kvalitetsprodukter, erbjudanden och information 
som vi hoppas kan vara till nytta i vardagen. Du beställer 
enkelt på BabyBox.se. 06:05

GRAVIDSTYRKA
Kom och lyssna till och vardagsträna 
med Courtney Landin och Karin Bülow 
Orrje, författarna bakomGravidstyrka 
och Mammastyrka. De berättar 
bland annat varför det är så viktigt att 
träna din core bådeunder och efter 
graviditeten. Och ger praktiska tips på 
hur du kan få in stärkande träning även 
ivardagen. 06:01




