
Baby Pillow anmeldelser. 

Kelly E – Giver 5 stjerner! 

Hun udtaler: 

”Sådan en skal alle have til deres nyfødte baby. 

Jeg vil klart anbefale den til venner/familier.” 

  

”Meget godt produkt ... da min datter var 5 uger gamle, kæmpede hun for at flytte hovedet rundt og 

hun udviklede en mild form for ”fladt head syndrom”, jeg søgte på google og fandt ud af at Mimos 

puden er den sikreste sammenligne med andre puder. Denne pude er virkelig behagelig og blød. 

Sophie elsker den og hun vendte hovedet rundt efter bare 2 dage på puden. Sophies skævhed 

rettede sig op efter bare at have sovet 2 uger på puden. vi var meget glad for at vi købte Mimos 

puden.” 

Joan B – Giver 5 stjerner! 

Han udtaler: 

”Puden er anbefalet af børnelæger! 

  

”Jeg så at mit barnebarn havde en flad plet på hendes hoved, da hun var 3 måneder. Jeg 

begyndte at lede efter en løsning og anbefalet Mimos puden af den lokale børnelæge.Min datter 

var først skeptisk, da jeg gav hende puden, men efter 2 uger var hun overbevist. Resultatet var 

forbløffende.”  

”God service og hurtig levering jeg vil helt klart anbefale til alle der har en nyfødt.” 

 

Lisa H – giver 5 stjerner! 

”Elsker Mimos puden” 

”Vil klart anbefale det til venner og familie” 

   

”Da min søn var 9 uger gammel, havde han en tydelig flad plet på bagsiden af hovedet. vi fik at 

vide, at hvis vi forsøgte at lægge ham på siden, ville det rette sig op af sig selv. Men efter 3 uger, 

var der endnu ikke sket en forbedring. Derfor besluttede vi at give Mimos puden et forsøg. Efter 2 

uger med puden, så vi en klar forbedring. Takker Gud  for at jeg fandt Mimos puden tidligt nok til at 

rette op på skævheden. 

Mimos - mange tak igen ..!” 


