
                                     Dalalou biedt natuurlijke (cadeau)pakketten,                               
                    voor zwangerschap, geboorte en kraamtijd! 
Ze zijn allemaal gevuld met producten van natuurlijke oorsprong, 
chloorvrij, biologisch afbreekbaar, eerlijk en zo liefdevol als mogelijk. 
Stuk voor stuk cadeautjes om uit te pakken! Ook bieden we veel 
losse producten in de webshop zoals een cordring, biologisch 
kraamverband en wasbare zoogcompressen.

Het Natuurlijk Kraampakket Standaard (het duurzame en liefdevolle 
alternatief op het ongezellige en plastic kraampakket van de 
verzekering)
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Over de producten:
(✳ zijn cadeautjes, kijk voor deze info op pg. 9 en 10)

 Biologisch en chloorvrij kraamverband van
     Natracare 
Na de geboorte van je baby verlies je bloed vanuit 
je baarmoeder. Dit bloed helpt mee om je lichaam te 
reinigen, afvalstoffen af  te voeren en de hormonen te 
reguleren. In de eerste dagen na de geboorte gebruik je 
kraamverband om het bloed op te vangen.
  Kraamverband van Natracare is gemaakt van zacht, 
gecertificeerd biologisch katoen, helemaal vrij van 
chloor en plastic en 100% biologisch afbreekbaar. In 
tegenstelling tot regulier verband zitten er in dit verband 
geen chemische en synthetische stoffen verwerkt, zodat je 
in deze gevoelige periode geen extra belastende stoffen 
op en in je lichaam krijgt. Biologisch katoen is ademend en 
hypo-allergeen.
  Het verwerkingsproces van biologisch katoen is 
daarnaast ook vele malen minder belastend voor het 
milieu dan dat van gewoon katoen. Op deze manier laten 
we alleen een milde ecologische voetafdruk achter!
  Natracare heeft een hele reeks aan biologische en 
natuurlijke producten rondom vrouwelijke hygiëne en 
babyverzorgingsartikelen. Allemaal volledig chloorvrij, 
gemaakt van natuurlijke cellulose materialen afkomstig 
van ecologisch beheerde bossen en voor meer dan 95% 
biologisch afbreekbaar en composteerbaar.
www.natracare.com

 Cordring/navelring
De cordring is een babyvriendelijk en duurzaam alternatief  
voor de plastic navelklem. Er blijft slechts een klein ringetje 
achter om het navelstompje. Er is keuze uit de soepele 
latex (natuurrubber) variant of  de wat stuggere non-latex 
(synthetisch rubber) variant voor als je overgevoelig bent 
voor latex.
De Cetro-navelring van Birth Essentials is vrijwel 
gewichtloos en onzichtbaar. Voor je baby veel 
comfortabeler dan een navelklem. De kans op 
ontstekingen is ook kleiner. De Cetro Cord Ring blijft 
niet haken achter kleding of  een luier waardoor 
ook de moeder meer op haar gemak zal zijn bij het 
verwisselen van een luier of  het aankleden van haar 
kindje. Zie hieronder de gebruiksaanwijzing en vraag je 
verloskundige om zich er in te verdiepen.

 Biologische verbandwatten van Belnature
Handig om de thermometer mee schoon te maken, in 
combinatie met de alcohol die ook in het pakket zit. De 
watten zijn ook te gebruiken door de verloskundige om 
eventueel kleine bloedingen te deppen. Of  later om babies 
billetjes mee te poetsen.
De producten van Belnature zijn 100% organisch en 
zeer eco-vriendelijk. De watten zijn gebleekt op basis van 
geoxideerd water. De verpakking is gemaakt van mais en 
is biologisch afbreekbaar.
Laat je maar lekker in de watten leggen!

 Biologische alcohol 70% van
     De Cruydhof
Alcohol (ethanol)heb je in vele verschillende kwaliteiten 
en prijzen. Het allerbeste is om een biologische alcohol te 
gebruiken. Biologische alcohol is duurzaam en zuiver. Bij 
de productie van de grondstoffen en voor de vergisting 
om alcohol te produceren zijn geen kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
Alcohol heeft een ontsmettende werking en kan handig 
zijn in de kraamtijd om bijvoorbeeld de bacteriën van een 
thermometer af  poetsen.

 Steriele gaasjes 10 x 10 
Deze gaasjes worden gebruikt door de verloskundige voor 
een eventuele hechting na de bevalling. De gaasjes van 
Cutisoft die wij hebben uitgekozen zijn van 100% katoen 
en zijn gamma gesteriliseerd en dus chloorvrij! Dus zo 
weinig mogelijk belastend voor je lichaam en milieu! De 
gaasjes zijn in bio-plastic verpakt.

 Netbroekjes van Carriwell
Deze netbroekjes zijn erg praktisch om je kraamverband 
op z’n plek te houden de eerste dagen na de geboorte. 
Je buik past er ook fijn in zonder dat het knelt, heerlijk 
comfortabel dus! Maar ook na een keizersnede zijn deze 
broekjes goed te gebruiken omdat er lucht bij de wond 
kan komen wat bijdraagt aan het herstel.
We hebben gekozen voor deze wasbare variant, zodat 
je de broekjes meerdere malen kunt gebruiken. Ze zijn 
tot ca. 10x te wassen. Je kan er eventueel ook grote 
onderbroeken extra bij gebruiken.
Carriwell verkoopt ook zwangerschapslingerie en 
voedingsbh’s van biologisch katoen!
www.carriwell.nl
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 Onderleggers 10 stuks groot 
De onderlegger wordt ook wel kraammatras genoemd 
en leg je over je matrasbeschermer tijdens de bevalling 
en geboorte. Onderleggers hebben een absorberende 
laag en vangen vocht, vruchtwater en bloed op zodat de 
ondergrond op de plek waar je bevalt schoon blijft.
De onderleggers gebruik je ook (vlak) na de geboorte 
om bijvoorbeeld de placenta op te vangen en bij de 
controle(s) van de verloskundige. Je kunt ze in de eerste 
kraamdagen ook in bed onder je billen leggen: preventief, 
bij controle of  om even met je billen bloot te liggen wat 
kan helpen bij het herstel.
Ook hier hebben we natuurlijk gekozen voor de minst 
belastende variant. De onderleggers hebben een 100% 
ecologische vulling die biologisch afbreekbaar is en een 
absorberende bovenlaag. De onderkant is wel van plastic 
gemaakt, dit zorgt ervoor dat er niks doorheen lekt (in de 
toekomst hopen we bio-plastic te kunnen aanbieden). 

 Matrasbeschermer van 1.20 bij 1.50
Een matrasbeschermer wordt gebruikt tijdens de bevalling 
en net na de geboorte om je matras te beschermen tegen 
vocht, vruchtwater en bloed. Je kunt de beschermer op je 
bed leggen, maar natuurlijk ook op elke andere plek waar 
je aan het bevallen bent.
Over de matrasbeschermer leg je de grote onderlegger 
om vocht, vruchtwater en bloed te absorberen.
We hebben voor nu gekozen voor een plastic folie die re-
cyclebaar is. In de toekomst hopen we hier een natuurlijke 
variant voor te kunnen gaan aanbieden.
Vanaf  ca. 37 weken zwangerschap kun je zelf  een fijne 
waterdichte molton of  handdoeken in je bed onder je 
hoeslaken leggen voor als je vliezen spontaan breken als 
je slaapt. Deze matrasbeschermer is puur bedoeld voor bij 
de bevalling zelf.

 Heilwol / Genezende wol van Popolini
Heilwol, ook wel genezende wol genoemd, is een 100% 
natuurlijk geneesmiddel en multi-inzetbaar voor zowel 
moeder als kind.
Heilwol zorgt ervoor dat geïrriteerde, gevoelige of  
ontstoken huid kan blijven ademen en niet wordt 
afgesloten. Door de structuur van de wol wordt er een 
luchtlaagje gevormd, dat zorgt voor optimale ventilatie. 
Heilwol absorbeert vocht en zweet. En heilwol geeft 
natuurlijke lanoline af, het van nature aanwezige wolvet 
in de wol. Lanoline heeft een helende en verzachtende 
werking op de huid.
Je kunt een plukje heilwol op de billetjes van de baby 
leggen in de luier als ze schraal zijn. Of  heilwol gebruiken 

bij gevoelige tepels of  tepelkloven door een plukje op 
je borst in je bh te leggen. Bij gevoelige hechtingen of  
kleine wondjes aan je vagina kun je een plukje heilwol op 
je maandverband of  in je onderbroek leggen. Mocht het 
naveltje van je baby wat geïrriteerd raken, leg dan een 
plukje heilwol op het naveltje en doe er een ouderwets 
navelbandje of  verbandje omheen (niet te strak).
Na 12-24 uur kun je het plukje verwijderen of  wisselen 
als de klachten nog niet over zijn. Je kunt een plukje één 
à twee keer gebruiken. Reinig de wol eventueel door 
het buiten in de zon te leggen. Was de heilwol niet, dan 
verliest het zijn wolvet.
De heilwol van Popolini is wol van biologisch gehouden 
schapen en op milde en natuurlijke wijze gewassen en 
gekaard (gekamd).

Ben je vegan? Dan vervangen we de heilwol voor een 
potje Sheabutter van Op het gevoel!

 Vloeibare handzeep Petit&Jolie
Heerlijke natuurlijke zeep voor je handen, die van je 
kraamverzorgster en kraambezoek.
Petit&Jolie is een natuurlijke verzorgingslijn voor baby’s, 
kinderen en zwangere vrouwen De handzeep reinigt 
en beschermt de huid, ook bij regelmatig gebruik. De 
bijzondere samenstelling houdt de huid zacht, beschermt 
de natuurlijke pH-waarde en voorkomt uitdroging.
Petit&Jolie gebruikt géén synthetisch ingrediënten, want 
dat is nergens voor nodig! De handzeep is gemaakt van
ingrediënten van 100% natuurlijke oorsprong en bevat 
dus geen parabenen, SLS en/of  synthetisch geur- en 
kleurstoffen.
www.petitettjolie.nl
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 Kaart van Lentezoet
Ken je de prachtige, vaak ontroerend en pakkende 
gedichten van Lentezoet al? In elk kraam- en 
cadeaupakket zit een A5 met mooi ‘geboorte’ gedicht 
geschreven door Tirza van Schie van Lentezoet. 
Gegarandeerd een traan of  glimlach op je gezicht.
www.lentezoet.nl

 Ecologische canvas tas 
Een mooie duurzame katoenen tas met het groene 
logo van Dalalou erop. De shopper is te gebruiken 
als babyverzorgingstas, boodschappentas, sporttas, 
opbergtas, etc. 
Ga je (onverwachts) naar het ziekenhuis? Dan is dit ook 
een prima ‘vluchttas’ om je spullen mee te nemen! 
Geleverd door Dutch promo bags

Het Natuurlijk Kraampakket Luxe:
Wat zit er bovenop het standaard 
extra in?

✪ Wolzijden strikmutsje newborn Iobio
Dit lieve strikmutsje is gemaakt van 70% wol en 30% 

zijde met GOTS certificering. 30% van de lichaamswarmte 
verdwijnt via het hoofdje. Dit lekkere zachte mutsje helpt 
dus je pasgeborene warm te blijven. De wol heeft een 
warmte regulerende werking. De zijde maakt dat het 
mutsje een soepel om het hoofdje valt. Het wol-zijde 
mengsel is een zacht materiaal dat op een natuurlijke 
wijze het tere babyhuidje beschermt. Wasbaar op 30°C, 
wolwasprogramma. Vochtig in model brengen en dan laten 
drogen.

Ben je vegan? Dan krijg je een potje borstzout.

✪ Healing Herbs 70 gram (Holistic Doula)
Healing Herbs 70 gram (Holistic Doula)
Dit is een geweldig helende kruidenmix in poedervorm 
om eventuele (kleine) hechtingen zelf  en natuurlijke te 
laten genezen. Ook later nog te gebruiken voor het snel 
genezen van wondjes. Ideaal en 100% natuurlijk!
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✪ Post-partum kruidenmix biologisch, voor
    (stoom)bad en thee, 40 gram
Biologische kruidenmix voor een genezend en helend 
bad, speciaal voor na de bevalling. Met o.a. goudsbloem, 
lavendel en kamille. De juiste kruidenmix bevordert de 
genezing en helpt ontspannen! Je kunt met dit zakje van 
40 gram kruiden minstens 4 baden maken. Ook om thee 
van te zetten (een heleboel potten). ophetgevoel.nl

✪ Rozenkwarts hanger met verzilverde ketting
Deze prachtige ketting met rozenkwarts is super fijn om in 
je kraamtijd te dragen. Rozenkwarts staat bekend dat het 
de onvoorwaardelijke liefde vanuit je hart laat stromen en 
dat het zorgt voor harmonie en liefdevolle vriendelijkheid. 
Naast de liefdevolle energie biedt rozenkwarts ook 
bescherming en veiligheid die je nodig hebt om jezelf  over 
te geven aan de stroom van jouw leven. blijeboeddha.nl

✪ Wasbare merinowol/hennepfleece bio
    zoogcompressen, 4 stuks handgemaakt
    Heerlijk zachte zoogcompressen met groot 
absorptievermogen bestaan uit 100% Oko-tex 
gecertificeerd merinowol en bamboe-hennepfleece. 
Merinowol is geschikt voor de gevoelige huid. 
De stof  neemt veel vocht op en heeft een goede 
temperatuurregulatie. Bamboe-hennep fleece absorbeert 
veel vocht.
Wasadvies: merinowol is zelfreinigend, dus het product 
hoeft niet vaak gewassen te worden. Alleen geschikt 
voor de handwas, eventueel in combinatie met een 
wolwasmiddel. doulanoord.nl
Vegan? Dan krijg je een van bamboe en hennep fleece.

✪ Biologische babymassageolie 50 cc
Helemaal puur dus heel geschikt voor het huidje 
van je baby! Deze biologische olie is samengesteld 
door verloskundigen van holistisch geboortecentrum 
Mensenkind en heerlijk zacht in gebruik.

✪ Borstvoedingsmix thee 30 gram ~ Praktijkmama
Deze heerlijke thee is uitermate geschikt voor rondom 
de geboorte en bij het geven van borstvoeding. Het 
is een voedende, zuiverende en lactatiebevorderende 
theekruidenmix met o.a. brandnetelblad, framboosblad, 
vrouwenmantel, alfalfablad, gezegende distel, 
fenegriekzaad, hibiscus en lavendel. Praktijkmama

“Als doula werk ik op een zorgzame en liefdevolle 
manier. Ik vind het belangrijk dat ouders echt achter 
hun keuze staan en deze bewust maken. Niet vanuit 
angst, maar volledig vanuit hun eigen kracht en 
vertrouwen. Al jarenlang had ik borstvoeding gegeven. 
En nooit bedacht om iets anders te gebruiken dan 
wegwerp zoogcompressen. Tot ik een trainingsdag 
had van mijn doula opleiding. En erachter kwam dat 
ik zoogcompressen was vergeten. In de winkel zag ik 
wasbare liggen: die zou ik nemen! Ik weet niet wat er 
in zat aan materiaal, maar het werd heel vies als het 
nat werd. Een soort korrelige substantie. Dat moest 
ook anders kunnen. De eerste compressen maakte 
ik van bamboe en hennep. Moeders uit de buurt 
die borstvoeding gaven wilden ze wel uitproberen 
en waren onwijs enthousiast. De wollen compressen 
werden nog beter ontvangen. Nu verkoop ik ze op 
markten in de buurt, op internet en dus binnenkort 
in het luxe kraampakket. Ik vind het zo leuk om met 
zoiets kleins en simpels bij te dragen aan een beter 
welzijn voor mens en aarde. In het ontwerpen en 
maken kan ik mijn creativiteit kwijt, iets wat ik wel eens 
mis nu ik niet meer in het onderwijs werk. Ik wens je 
een fijne borstvoedingstijd!” Doula Noord
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Extra (gratis) cadeautjes!! 
In de kraampakketten en cadeau 
pakketten (hierna genoemd) zitten 
een aantal speciale cadeautjes 
waaronder:

✳ Kiind Magazine
Kiind is hét tijdschrift over natuurlijk en bewust 
ouderschap. Heerlijk om te lezen als je zwanger bent of  
wanneer dan ook. Je ontvangt een editie van dit tijdloze 
tijdschrift. Het bevat veel interessante en onderbouwde 
informatie over opvoeden en inspireert tot relaxter 
ouderschap, want huttenbouwen is ook opvoeden!
www.kiind.nl

✳ Kamillethee van Ekoplaza
Deze kruidenthee is gemaakt van pure kamille afkomstig 
uit de regio Kerala in India. Doordat deze na de oogst 
wordt gedroogd blijven de goede eigenschappen 
behouden. Kamille heeft een milde en kruidige smaak 
en is van nature theïne- en looizuurvrij. Bijzonder 
geschikt voor een heerlijk moment van ontspanning in 
de kraamtijd! Deze thee is gemaakt zonder natuurlijke 
aroma’s. De doosjes van Ekoplaza huismerk thee zijn 
gemaakt van FSC karton en zijn volledig plastic vrij. De 
teatags(kaartjes) aan de theezakjes bevatten geen nietje 
en de zakjes zijn gemaakt van manillahennep en cellulose. 
Het theezakje is daardoor composteerbaar en kan 
inclusief  teatag bij het GFT afval.
www.ekoplaza.nl

✳ Natuurlijke Deo van Modern Druids
Modern Druids natuurlijke deodorant crèmes zijn super 
effectief, veilig en makkelijk in gebruik. In het Dalalou 
kraampakket zit een sample verpakking (10 ml) van de 
‘Original’. Deze ruikt licht naar de gebruikte kokosolie 
en heeft verder geen toegevoegde essentiële oliën. Je 
brengt het aan als een crème waarna je de gehele dag 
beschermd bent tegen vervelende zweetgeurtjes. De 
ingrediënten zorgen er namelijk voor dat de bacteriën 
die de slechte geur veroorzaken geen kans krijgen. De 
deodorants bevatten enkel biologische ingrediënten en 
zijn 100% vrij van aluminium chloorhydraat, synthetische 
geurstoffen, parabenen en dierlijke ingrediënten. De 
crème heeft natuurlijke antibacteriële eigenschappen 
en is daarnaast verzorgend voor de tere okselhuid. De 
eerste periode na de bevalling zou je door hormonale 
schommelingen meer kunnen gaan zweten, en met 
Modern Druids deodorants weet je zeker dat je een veilig, 
natuurlijk product in handen hebt.
 
Modern Druids is verkrijgbaar in potjes van 50 ml. Hier 
doe je, afhankelijk van hoe vaak je smeert, 4 tot 8 weken 
mee. Naast de Original zijn er nog 4 geuren verkrijgbaar 
(mint, lavendel, roos/ vanille en citrus).
www.moderndruids.com
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✳ Naty luiers
 Deze bekroonde Eco-luier is de nummer een van 
verkochte groene luiers op de markt. Je kunt hiermee 
voor groen gaan zonder het opgeven van prestaties. Ze 
zijn natuurlijk ademend, chloor- en geurvrij, bevat een 
GM- vrije maïs gebaseerde laag en chloorvrije pulp, is 
gemaakt van natuurlijke en hernieuwbare materialen, 
bevat geen parfum, lekkage-barrière en distributielaag zijn 
gemaakt van natuurlijk materiaal en bevat geen plastic. 
Als cadeautje 2 stuks om uit te proberen! naty.com

✳ Bergkristal van de Blije Boeddha
Deze prachtige bergkristal zit als cadeautje in alle 
kraampakketten. Bergkristal zorgt voor zuivering en 
helderheid. Het reinigt, geeft energie en versterkt andere 
stenen. blijeboeddha.nl

✳ Magnesiumvlokken
Veel zwangeren hebben een tekort aan magnesium en 
nemen eigenlijk te weinig rust. deze magnesiumvlokken 
slaan twee vliegen in 1 klap. De magnesiumvlokken voor 
een voetenbadje geven je een heerlijk momentje van 
rust en een magnesiumboost. Oh zo belangrijk voor een 
gezonde ontwikkeling van je kindje en je energie-level. 
Aangeboden door Superfoodmarket.

✳ Verantwoorde bar
In de pakketten zitten van tijd tot tijd verschillende 
energierepen of  verantwoorde snacks in. Een gezond 
alternatief  voor druivensuiker dat vaak wordt aangeraden. 
Bijvoorbeeld een heerlijk Vanille Bar van Roo’bar, van Lids 
of  Miss fruitcake. 

✳ Biologische alcoholvrije wijn
Opia is de eerste biologische alcoholvrije wijn en is 
gemaakt op een manier waarbij het sap niet echt wordt 
vergist maar door een bijzonder proces wel die smaak 
mee krijgt waardoor je het idee hebt dat je wijn drinkt! De 
wijn is ook nog eens laag in calorieën. Rond de feestdagen 
als extra cadeautje in een aantal kraampakketten! 
coenecoop.com
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Op veler verzoek nu ook 
   cadeaupakketten
            verkrijgbaar!  ------

Op veler verzoek nu ook 
   cadeaupakketten
            verkrijgbaar!  ------

✳ Wasbaar billendoekje kaatje Katoen
Heerlijke zachte doekjes om het gezichtje of  
plakkerige handjes en/of  billetjes van je kind mee 
schoon te maken. Superabsorberend door de 
bamboe/katoen aan de ene kant en lekker zacht door 
de microvezel aan de andere kant. Dat maakt deze 
wipes extra fijn in gebruik, ook bij pasgeboren baby’s. 
Geschikt voor alle huidtypen. Als cadeautje een 
wasbaar billendoekje uit de Billiesbox!
kaatjekatoen.nl
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 Mooie A5 kaart met 
prachtig gedicht ‘Voeden’ 

van Lentezoet
De prachtige gedichten 
van Lentezoet zullen 
je een glimlach op je 

mond doen toveren en je 
herinneren aan dierbare 

momenten.

Cadeaupakket Zwanger

Dit zwangerschapsverwenpakket is perfect om te geven tijdens een Mother’s blessing of 
Babyshower! Het ultieme verwenpakket zit boordevol prachtige natuurlijke producten, 
die heerlijk zijn tijdens de zwangerschap en je voorbereiden op een prachtige geboorte. 
Ook om jezelf cadeau te doen en je zwangerschap te vieren.

Kruidenthee mix speciaal voor zwangerschap 25 gram 
(Praktijkmama)

Voedende, zuivere en ontspannende theekruidenmix met 
o.a. brandnetel, framboosblad, roos, calendula, venkel en 

sinaasappelschil.

Een maansteenhanger met 
verzilverde ketting (Blije 

Boeddha)
Maansteen is bij uitstek 

ondersteunend in alle fases van 
de zwangerschap, bevalling en 
kraamtijd. Het kan je helpen je 
vrouwelijke kracht te ervaren 
en staat er om bekend dat het 
de creativiteit en emotioneel 

evenwicht stimuleert. 

Zoogcompressen 26 stuks (Natracare)
Zachte biologisch katoenen zoogcompressen bij eerst 

lekkende borsten.
Mooie A5 kaart met prachtig gedicht ‘Knappen’ van 

Lentezoet/ De prachtige gedichten van Lentezoet zullen je 
een glimlach op je mond doen toveren en je herinneren aan 

dierbare momenten.

Biologische 
perineum-olie 50 cc 
(Geboortecentrum 

Mensenkind)
Voedende olie voor 
het masseren van 
het perineum om 

dit gebied soepeler 
te maken met 

amandelolie en 
teunisbloemolie.

Biologische mamaverwen-olie 50 cc 
(Geboortecentrum Mensenkind) ~ Voedende olie om 

je buik tijdens zwangerschap mee in te smeren en 
soepel te houden. Ook te gebruiken tijdens bevalling 

en kraamtijd voor in masseren van lichaam.

Magnesiumvlokken Naturea 
300 ml (Superfoodmarkt) ~ 
Pure magnesium om lekkere 
voetenbadje mee te maken 
en je magnesium op peil te 

houden.

Cadeaupakketten 6

6
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Prachtige wollen/hennepfleece wasbare 
zoogcompressen (Doula Noord) Heerlijk zachte 

zoogcompressen met groot absorptievermogen, 4 
stuks geel/grijs van 100% natuurlijk materiaal.

Een selenieten-hart circa 7 cm breed (Blije Boedhha)
Seleniet is een steen met een hoge trilling en zuiveren-
de werking. Overtollige ballast kan makkelijker worden 
losgelaten en werkt stimulerend bij borstvoeding en 

voeden van je kindje.

Borstvoedingsmixthee +/- 
30 gram (Praktijkmama) ~ 

Voedende, zuiverende en lactatie 
bevorderende theekruidenmix 

met o.a. brandnetelblad, 
framboosblad, vrouwenmantel, 
alfalfablad, gezegende distel, 
fenegriekzaad, hibiscus en 

lavendel.

Biologische babymassageolie 50 
cc (Geboortecentrum Mensenkind) 
Voedende olie voor het masseren 

van je baby.

Wasbare billendoekjes 6 stuks 
(Kaatje Katoen)  ~ Duurzaam en 
zacht in gebruik, voor billetjes en 
snoetjes. Te gebruiken met water 
en/of  een verzorgende lotion of  

olie.

Biologisch potje Puur en 
Vet 50 ml (Op het gevoel)
Een eerlijke, natuurlijke, 

veelzijdige en biologische 
pot vet met sheabutter, 

amandelolie, cacaoboter en 
kokosolie (vegan). Multi-
inzetbaar voor o.a. rode 
billetjes, wondjes, tepels 

etcetera!

Een wolzijden strikmutsje maat 43/45(iets groter dan
new-born) (Popolini) ~ Zacht mutsje van wol en zijde 
om je baby te beschermen tegen prikkels en warm te 
houden, ook als het al iets groter is (+/-4 weken).

 Mooie A5 kaart met 
prachtig gedicht ‘Voeden’ 

van Lentezoet
De prachtige gedichten 
van Lentezoet zullen 
je een glimlach op je 

mond doen toveren en je 
herinneren aan dierbare 

momenten.

Ook in de cadeaupakketten zitten extra cadeautjes.
Veel van de producten zijn ook los te verkrijgen in onze webshop!

Hou ons Facebook en Instagram pagina in de gaten voor leuke acties!

Cadeaupakket 90 dagen

Dit prachtige pakket is hét cadeau om jezelf en je baby in de kraamtijd te verwennen 
of als cadeau om aan de kraamvrouw te geven. Eindelijk een kraamcadeau waar de 
kersverse vrouw écht blij van wordt!
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