
“Mang bầu lần hai rất dễ chịu”

Siêu mẫu đình đám Alessandra Ambrósio chia sẻ, lần mang bầu thứ 2 này, cô cảm thấy
rất thoải mái, dễ chịu.

      

Thiên thần của Victoria’s Secret - Alessandra Ambrósio đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng
thứ 7 và chân dài 30 tuổi cảm thấy rất thoải mái dễ chịu.

  

Không tăng cân nhiều, em bé trong bụng khỏe mạnh, người đẹp Brazil vẫn thoải mái đi giày cao
gót. Alessandra nói: “Tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi hoàn toàn dễ chịu. Lần mang thai thứ 2 này
đơn giản hơn nhiều và tôi không hề ốm nghén.”

  

Mới đây, Alessandra Ambrósio được mời làm đại diện của nhãn hiệu Philips và siêu mẫu Brazil
liên tục có những chuyến đi quảng cáo cho sản phẩm mới của Philips.

“Tôi hoạt động suốt cả ngày. Ngoài ra tôi còn tập thể dục chăm chỉ, tôi thường tập yoga
và đi bộ. Ngoài ra tôi còn dành thời gian chơi cùng con gái Anja và nhờ vậy, tôi luôn thon
thả. Không phải ngày nào tôi cũng làm việc, vì thế tôi có thời gian chăm sóc con cái, gia
đình,” Alessandra Ambrósio chia sẻ.

  

Alessandra Ambrósio chưa biết giới tính em bé trong bụng và cô cũng không có ý định tìm hiểu
giới tính của con trước khi con chào đời.

Khi biết Adriana Lima, đồng nghiệp Brazil cũng đang mang bầu, Alessandra Ambrósio tỏ ra rất
vui mừng, cô nói: “Thật vui khi chúng tôi có con cùng một thời điểm. Các con của chúng tôi đã
cùng chơi với nhau trong hậu trường của Victoria’s Secret show năm ngoái nhưng hiện tại chúng
tôi không có lịch làm việc cùng nhau và vì thế, chúng tôi không có thời gian gặp nhau.”
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