
nadons
Està demostrat que els massatges aporten molts beneficis als nadons. El contacte físic és

un estímul molt important i que transmet sensacions de pares a fills i també dels petits cap

als seus pares. Per això mateix us oferim aquest servei, on durant trenta minuts practicarem

plegats (els pares hi són sempre presents per tal que puguin aprendre alguns tipus de

massatges que podran practicar més tard a casa) massatges als vostres fills. No hi ha cap

pare o mare que faci malament un massatge, perquè només amb l’afecte amb que ho fa

el massatge ja és perfecte, però volem donar idees que els poden ser útils, com per exemple

saber com tocar per alleujar malestars dels petits com còlics, mucositats, gasos, estrenyiment

o dolors d’oïda.

Amb el massatge, el nadó experimenta una sensació de benestar físic i emocional, i el pare

o la mare aprèn a conèixer millor al seu fill. Es crea un clima de interactuació que fa que

siguin uns instants màgics amb el nadó. Els pares també han d’aprendre a desconectar i

gaudir del moment. Els massatges als nadons provoquen un estat de relaxació i calma,

fomenten la resistència de l’organisme, afavoreixen un son tranquil i fomenten un millor

desenvolupament psíquic. A vosaltres, fer massatges al nadó, contactar amb la seva pell,

fer-li carícies i abraçades us farà sentir més a prop seu i alhora servirà perquè ell s’adapti

al món d’una manera més tranquil·la, segura i sana.

El massatge infantil és un llenguatge no verbal que us permet transmetre afecte i tendresa,

i alhora aprendre a conèixer més al vostre fill. Amb els massatges el nadó sent benestar

físic i emocional.

El massatge és un dels moments preferits pel nadó. Per a ell representa una sensació molt

agradable perquè no només es tracta del contacte de pells, sinó també de percebre

sensacions a través de l’oïda, l’olfacte i la vista. A la majoria dels nadons els encanta el

contacte físic, i no és estrany que els massatges tinguin un efecte tan calmant i relaxant

per a ells.

I és per tot això que sou benvinguts a venir amb el vostre nadó i aprendre uns quants trucs

que ben segur us serviran per fer encara millor un moment tant important com és el de fer

un bon massatge.


