
RADUJEME SE SPOLEČNĚ S VÁMI.
Někdo z vašich přátel, rodiny či blízkých měl skvělý nápad obdarovat vás nákupem 
předporodního online kurzu BUDE NÁS VÍC. Možná se na vás usmálo štěstí a vyhráli jste 
tento poukaz v soutěži, do kterých se snažíme s naším kurzem pravidelně zapojovat.

NášNáš předporodní online kurz je určen pro všechny těhotné ženy / budoucí maminky, které se 
chtějí zodpovědně připravit na novou etapu svého života – mateřství a rodičovství. Náš 
předporodní online kurz šetří váš čas a prostřednictvím týmu zkušených lektorů, předává 
veškeré potřebné informace ve videích s praktickými ukázkami či ve formě e-booku.

Kurz se soustředí na podstatné informace, neplýtvá Vaším časem. Můžete ho mít vždy při 
sobě, stačí mobil či tablet s připojením k internetu a bude s vámi již navždy – jeho užití je 
časově neomezené. 

#budenasvic
@budenasvic
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Na co všechno vás předporodní online kurzu připraví?
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Přejeme Vám příjemnou podívanou, příjemné počtení a hlavně klidný zbytek těhotenství.

Pevně věříme, že náš kurz vám bude partnerem a příjemným společníkem v průběhu 
vašeho těhotenství a v prvních týdnech, měsících možná i letech nové životní etapy – 
mateřství a rodičovství. 

      Jana a celý tým BUDE NÁS VÍC

Jana Kalhousová
MÁMA KURZU

JanaJana je máma kurzu, mozek celého projektu BUDE NÁS VÍC. Je to maminka 
5leté Mii a jednovaječných dvojčátek kluků Bena a Sama. Jana z vlastní 
zkušenosti ví, která témata nastávající maminky zajímají, čeho se obávají, 
která témata nejsou jednoduše vyhledatelná a jsou bez záruky odbornosti. 
Proto vytvořila scénář k našemu videokurzu tak, aby obsahoval opravdu ty 
potřebné informace bez jakýchkoliv polopravd a mýtů. Sestavila tým 
předních odborníků z oboru, kteří naplnili témata ověřenými informacemi. 
VzniklVznikl tak profesionální tým velmi empatických lidí, kteří dali do kurzu 
nejen své zkušenosti, ale i srdce.

Kdo vás bude předporodním kurzem provázet?


