PLEJE AF DIN REBORN
Instruktion for pleje af din reborn baby
Hvis du overvejer, at blive ejer af en reborn baby, er det vigtigt, at du er opmærksom på,
hvordan en reborn skal plejes.
Hvis den plejes rigtigt, vil baby'en bringe mange års glæde til dig og dine. Det vigtigste er, at
baby'en ikke bliver brugt som dukke. Det er et samleobjekt - som arvestykker - og skal
håndteres meget forsigtigt. Små børn bør ikke have mulighed for at lege med ham / hende. En
god tommelfingerregel til håndtering af baby'en er, at du ikke skal håndtere denne på nogen
måde, du ikke ville håndtere en rigtig nyfødt baby.
Din baby skal holdes væk fra ekstrem varme og kulde. Varme er mere farlig, fordi vinyl bliver
meget blød og bøjelig, når den opvarmes og kan blive deform og endda smelte. Babyen må
aldrig efterlades i en varm bil eller i nærheden af nogen form for varmekilde. Hvis din baby's
hår er håndrootet mohair, er det blevet limet på indersiden af hovedet, for at afhjælpe, at
det falder af. Hvis din baby's hår bliver støvet, kan det børstes forsigtigt, for at fjerne
støvet. Håret kan børstes og kæmmes forsigtigt og kan let fugtes.
Mohair har en tendens til klumpe sammen i totter og blive mat, så der skal bruges ekstrem
skånsomhed, når man kæmmer totterne ud. Det er bedst at bruge en blød babybørste. Hvis
babyens hår er malet, kræves ingen pleje, undtagen at undgå genstande, der kan ridse hovedet.
Undgå at hovedet bliver våd, at gnide, sæber og kemikalier. Overdreven brug kan med tiden
resultere i slid. Baby skal holdes væk fra fugt, hvilket kan forårsage skade på hans stofkrop.
Hvis du har valgt en baby med maveplade, skal du være opmærksom på, at det er normalt at
se en del af stofkroppen gennem lem- eller nakkeområdet. Hvis lemmer løsnes og kommer ud
under mavepladen, skal du trykke let og dreje forsigtigt for at placere det tilbage i kroppen.
En reborn med maveplade og med stofkrop inden under, vil sandsynligvis gøre dette.
Baby bruger nyfødt størrelse og op til 3 måneders rigtig babytøj, afhængigt af baby's størrelse.
Arme og ben kan bøjes forsigtigt, men bør aldrig tvinges. Hvis din baby har en ruskindskrop,
kan ekstremt pres på kroppens sømme forårsage huller.
Babys øjenvipper, læber og negle er forseglet for beskyttelse, men de skal helst ikke berøres for
meget.. Vipperne kan trækkes ud, og neglene kan ridses med for voldsom behandling, så omgås
baby med omtanke.
Nyd din nye baby! Hvis du følger instrukserne ovenfor, får I mange år sammen!
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