
CIĘŻARNA W SPA, FITNESS CLUBIE I NA IMPREZIE42
5 września 2008 r.

ILONA JADCZYK

FOT. JAROSŁAW ZIAREK

Ten baby boom sprawia,
że intensywnie rozwija
się „przemysł ciążowy”.

Producenci prześcigają się
w pomysłach na uatrakcyjnie-
nie i ulepszenie życia ciężar-
nym mamom i ich pocie-
chom. 

– Obserwujemy stały wzrost
liczby porodów – potwierdza
doc. dr hab. Jarosław Kalinka,
kierownik Oddziału Perina-
tologii Szpitala im. Maduro-
wicza. – Największy skok był
między rokiem 2005, kiedy
porodów było 1500, a rokiem
2006 z 2102 narodzinami. Od
tego czasu liczba ta systema-
tycznie rośnie. Do końca lip-
ca br. odebraliśmy już 1425
porodów. Wynika to zapewne
z tego, że poprawiła się sytu-
acja ekonomiczna społeczeń-
stwa, więc ludzie chętniej chcą
mieć dzieci. Poza tym rodzą
teraz kobiety z wyżu demo-
graficznego lat 80. 

MODNE 9 MIESIĘCY
W Łodzi przybywa sklepów
z odzieżą ciążową. Sukienki-
-worki i pogrubiające spódni-
ce poszły do lamusa. Teraz ko-
biety w błogosławionym sta-
nie mogą ubierać się nie tyl-
ko wygodnie, ale i zgodnie
z panującymi trendami. 

– Panie oczekujące narodzin
dziecka, zwłaszcza te pracują-
ce, chcą wyglądać atrakcyj-
nie przez całe 9 miesię-
cy – mówi Iwona Bu-

chalska ze sklepu
w Manufakturze.
– Mamy dla nich
ubrania modne
i kolorowe, aby

mogły cieszyć się tym pięk-
nym okresem swojego życia. 

– Kupuję głównie w skle-
pach specjalizujących się
w sprzedaży tego typu ubrań,
bo ciuchy te dają duży kom-
fort – mówi pani Sylwia, w dzie-
wiątym miesiącu ciąży. – Jest
teraz bardzo duży wybór. Lu-
bię sportowe ubrania ekspo-
nujące brzuch, dlatego często
wybieram bawełniane bluzki
z dodatkiem lycry. Są wygod-
ne, bo dłuższe z przodu i od-
cinane pod brzuchem. 

Na rynku pojawiły się tak-
że bluzki z różnymi napisami,
np. „Wychodzę zimą”. Jednak
panie oczekujące narodzin
dziecka mogą ubierać się nie
tylko na sportowo. W skle-
pach dostępne są stroje świet-
nie nadające się do pracy,
a także eleganckie na wieczor-

ne wyjścia czy przyję-
cia. Kiedyś ciężarne

nie mogły pozwolić
sobie na chodze-
nie w spodniach.
Teraz dzięki spe-
cjalnym wszytym
pasom spodnie
„rosną” razem
z brzuchem. Ko-
biety tuż przed i za-

raz po urodzeniu

dziecka pięknie mogą wyglą-
dać także w domu i w sypial-
ni, dzięki specjalnej ciążowej
bieliźnie, która jest nie tylko
funkcjonalna, ale także bar-
dzo seksowna. Majtki z pasem
na brzuch lub kończące się

pod nim, elastyczne staniki,
a nawet specjalne kostiumy
kąpielowe, koszulki nocne
i piżamy z rozcięciami uła-
twiającymi karmienie cieszą
się dużym wzięciem. 

AKTYWNE W CIĄŻY
O paniach spodziewających
się dziecka myślą też fitness
cluby. 

– Ćwiczą u nas kobiety
w różnym stopniu zaawanso-
wania ciąży – niektóre od
pierwszych tygodni, inne tuż
przed rozwiązaniem – mówi
Beata Darmos z klubu realizu-
jącego program „Aktywne
9 Miesięcy”. 

Kluby proponują ćwiczenia
wzmacniające mięśnie mied-
nicy i kręgosłupa, korygują-
ce postawę oraz uczą popraw-
nego oddychania. Popularne
wśród ciężarnych staje się też
pływanie i uprawianie jogi 

– nie tylko poprawia kondy-
cję, ale także relaksuje. 

Uspokaja i pozytywnie wpły-
wa na dziecko i mamę słucha-
nie muzyki. Oprócz klasycz-
nej, na rynku coraz liczniej
pojawiają się specjalnie wy-
dawane w tym celu płyty z mu-
zyką relaksacyjną. 

PRYSZNIC 
DLA DZIDZIUSIA
Popularne stają się też przy-
jęcia dla mamy i dzidziusia
organizowane tuż przed roz-
wiązaniem. Moda na baby sho-
wer, bo tak nazywają się tego
typu imprezy, przyszła do nas
z Zachodu. Przyjęcia odbywa-

ją się w babskim
gronie i są niespo-
dzianką przygotowa-
ną dla mamy przez
jej przyjaciółki lub ro-
dzinę. Na spotkaniu
mama jest obsypywa-
na prezentami dla dzi-
dziusia, są też konkur-
sy i quizy, im bardziej
dziecinne, tym lepiej. 

– W Polsce baby
shower jest rozumia-
ne w dwojaki sposób
– jako impreza dla
mamy zanim urodzi
się dziecko, ale tak-
że jako przyjęcie na
powitanie już narodzone-
go malucha – mówi Iza No-

wakowska z łódzkiej firmy zaj-
mującej się organizacją takich
imprez. 

– Koleżanki urządziły dla
mnie takie spotkanie przed
narodzinami mojej drugiej có-
reczki, Mai – wspomina Karo-

lina Dobrowolska. – Byłam bar-
dzo zaskoczona i wzruszona.
To świetna zabawa. Polecam
wszystkim. 

Baby shower coraz częściej
organizowane jest nie tylko
w domach czy restauracjach,
ale także w bajkolandach, a na-
wet w gabinetach SPA. 

– Kobiety w ciąży chcą być
ładne i zadbane – mówi Kata-

rzyna Pawłowska z portalu Ba-
by Shower. – Salony piękno-
ści proponują im specjalne
zabiegi, m.in. maski pielęgna-
cyjne na brzuch, które zapo-
biegają rozstępom. Ciężarne
lubią też odwiedzać fryzjera.
Nie ma już przesądu, że nie
mogą farbować czy obcinać
włosów. 

ZACHOWAĆ CHWILĘ
Moda na baby shower spra-
wia, że coraz częściej poszuki-
wane są oryginalne prezenty
dla mamy i dziecka. Najbar-
dziej popularne są teraz tor-
ty pieluszkowe ułożone z pam-
persów i innych akcesoriów
przydatnych dla malucha. 

Chętnie kupowane są tak-
że zestawy, z których można
wykonać na pamiątkę odlew
brzuszka i piersi mamy w sta-
nie błogosławionym lub nó-
żek bądź rączek malucha.
Modne jest także wykonywa-
nie trójwymiarowych badań
USG, które pozwalają na obser-
wowanie dziecka w łonie mat-
ki przez całą rodzinę. Mamy
zaopatrują się też w kalendarz
ciążowy do liczenia ruchów
płodowych. Umożliwia on ob-
serwację rozwoju dziecka, da-
jąc lekarzowi wiele cennych
informacji. •

W Instytucie
Centrum 
Zdrowia Matki
Polki każdego
dnia rodzi się
nawet 20 dzieci,
a w szpitalu im.
Madurowicza
odbywa się 
średnio 
15 porodów.

Spodnie z dzianinowymi wstawkami rosną razem z brzuchem. 

Dla pań w ciąży 
jest też wygodna
i efektowna
bielizna. x

Tort pieluszkowy to teraz najpopularniejszy prezent dla mamy
i dzidziusia – mówi Aneta Cieślak ze sklepu z akcesoriami 
ciążowymi. 

BRZUSZEK W ROLI
GŁÓWNEJ Każda mama

oczekująca narodzin
dziecka może wyglądać
modnie i atrakcyjnie. x


