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… Med forkærlighed for børn og
bæredimser...

Luksus Meitai bæreseler
Lækre ringslynger og vikler..
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Bagom SlyngeShoppen…
Hos www.SlyngeShoppen.dk finder
du et eksklusivt udvalg af luksus mei tai,
slynger og vikler som kan bruges fra
dit barn er helt nyfødt, til det er er for
stort, til at blive båret.
SlyngeShoppens mei tai og ringslynger
er dansk design og kvalitet, og kun
fremstillet i et meget begrænset antal.
Alt er fremstillet i min systue i Ballerup, i
røgfri og dyrefri omgivelser.
Jeg laver gerne ”custom made” så du
kan designe din helt egen mei tai eller
ringslynge.

Kvinden bag SlyngeShoppen er Jean Madsen, Mor til
6 vidunderlige små, store, voksne børn.
Jeg har altid båret mine børn i div
bæreseler, og da jeg fik de to
yngste i 04 og 05 var slynger, vikler og de ergonomisk rigtige bæreseler som mei tai, ved at vinde godt
indpas i danmark.
Og jeg var ovenud begejstret for
den kombination af frihed jeg fik med begge hænder fri, og det at jeg stadig kunne tilgodese mit
barns behov, som slynger mm gav mig. Med en forkærlighed for babyer og bæredimser, så jeg måtte
bare give mit bidrag for at andre kan få et større
kendskab til disse super gode redskaber.. Og derved
opstod SlyngeShoppen.
Jeg syer selv alt fra start til slut, hver enkelt bæredims er syet efter devisen ; ”ting tager den tid ting
tager” Jeg er glad for at du tager dig tid til at suse
forbi min butik, og glæder mig til at hjælpe dig , med
den bæredims du og dit barn har brug for..
De bedste hilsener fra Jean

Bær dit barn med glæde..

Bær dit barn med glæde..

”Kængurupleje” er et udbredt udtryk
når det handler om for tidligt fødte
børn. Vi ved at det styrker deres vejrtrækning, hjerteslag fordøjelse, sanser udvikling i hjerne og mange andre ting, når forældrene bærer deres
barn helt tæt. Vi ved heldigvis også
nu at børn født til tiden, har lige så
stor gavn af alle de positive effekter.

”KænguruPleje” er også for børn
født ”til tiden”

Vi ved at det er gavnligt på alle måder
at bære vores børn på en måde, så
de trygt kan udvikle sig og få mod på
at møde den store vide verden.. Og vi
ved også at de bæreredskaber vi bruger, skal være ergonomisk i orden
for at give vores børn den bedste
start på livet.

Den tætte fysiske kontakt..

Strækviklen

Det spæde barn har et basalt behov for
tæt fysisk kontakt, for at kunne udvikle
sig optimalt. Det gælder både følelses
mæssigt, fysisk og intellektuelt. Den
tætte kropskontakt med en voksen er
også med til at regulere vejrtrækning,
hjertefrekvens og fordøjelse, som alle
er systemer der er umodne hos det nyfødte barn.

Perfekt til den nyfødte. Støtter barnet
100% og er uden tidsbegrænsning.
Barnet kan ligge ned, eller sidde oprejst i frøstilling, Helt Perfekt når du
gerne vil amme diskret.

Ringslyngen
Er et super godt redskab, når barnet bliver et par mdr. Barnet kan stadig ligge
ned, og få en lur, eller blive ammet diskret Er perfekt til det større barn, hvor
du f.eks kan bære barnet på hoften og
stadig have begge hænder fri.

Mei tai.
Rolige børn...
Vi ved det godt for sådan har det været
gennem tusinder af år, det ligger dybt i
vores gener. Børn der bliver båret er
mere rolige. De græder mindre, og har
derfor et lavere stress niveau. Det betyder at når de er vågne er de mere rolige, trygge og nysgerrige og har dermed
et mere optimalt grundlag for indlæring,
og vores babyer har så uendeligt meget
at lære de første par år.
Når du bevæger dig rundt med dit barn i
en slynge, stimulerer du alle dit barn
sanser, på en god og tryg måde, bla.
styrker dit barns balancecenter, med
dine bevægelser.

Mei tai kan bruges fra barnet er ca 4
mdr og kan bruges til at bære på maven,
og på ryggen. Barnet sidder i en ergonomisk rigtig stilling idet knæene er højere
end numsen.

