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(artyku∏ bez tytu∏u)
Maria Kraczka, lekarz medycyny

– Tak s∏ucham?
– Ciociu, mówi Patrycja, mam pytanie. 
ZaszczepiliÊmy dziÊ Milenk´ i ma teraz troch´ obrz´k∏à 
i czerwonà ràczk´. Czy lepiej posmarowaç zielonym czy 
niebieskim listkiem?
– A, czeÊç! Szybciej zadzia∏a zielony, bo tam jest wi´cej 
aloesu. Posmaruj, do jutra b´dzie po problemie. A tak 
w ogóle, co s∏ychaç?
– OK! Âwietnie si´ mamy!

Patrycja to córka mojej przyjació∏ki, Maryli Grotyƒskiej 
(Senior Mened˝era FLP). Milenka to córka Patrycji. 

Teraz ju˝ rozumiecie, o czym b´dzie ten artyku∏. W poprzednim (patrz 
Forever maj 2005) pisa∏am o cià˝y, o dobrym wp∏ywie produktów FLP 
na jej przebieg. To by∏o bardziej teoretyczne, teraz troch´ praktyki.
Patrycj´ pozna∏am, gdy by∏a uczennicà podstawówki, sympatycznà, 
doÊç pulchnà nastolatkà. Maryla, przekonana do produktów, dba∏a, by 
wszystkie by∏y w domu – zawsze dost´pne dla wszystkich domowników, 

nie do za˝ywania – do jedzenia, tak 
zwyczajnie. Patrycja i Karol (syn 
Maryli) mieli do produktów zawsze 
swobodny dost´p i byli zach´cani do 
korzystania z nich.
Szybko si´ okaza∏o, ˝e Patrycja ma 
swoje ulubione produkty – Forever Lite 
i Pola Zieleni. Pi∏a te˝ Mià˝sz Aloe 
Vera, jad∏a Forever Nature-Min, 
Absorbent-C, Mleczko Pszczele. 
Dlaczego w∏aÊnie Lite i Pola Zieleni? 
Zrobiony na mleku koktajl doskonale 
pomaga∏ dorastajàcej szybko pannicy 
dbaç o doskona∏à sylwetk´, dobrà kon-
dycj´, ∏adnà cer´. Pola Zieleni pozwoli∏y 
skutecznie zlikwidowaç bolesne miesià-

czki i raz na zawsze rozwiàzaç problem zaparç. 
B´d´ mamà! Zaskoczenie, radoÊç i obawa – wielkie pragnienie, aby 
cià˝a przebiega∏a dobrze, a dziecko urodzi∏o si´ zdrowe. 

Co powinna jeÊç Patrycja?
Mià˝sz – wybra∏a brzoskwiniowy, Forever Lite, Forever Nature-Min, 
Pola Zieleni, Mleczko Pszczele. Zaraz na poczàtku pojawi∏a si´ infekcja 
– szybko zwalczona z pomocà Forever Garlic Thyme i Absorbent-C. 
Nie bardzo natomiast smakowa∏o Patrycji Forever Nature-Min. A˝ 
któregoÊ dnia zadzwoni∏ telefon:
– Ciociu, mówi Patrycja. Boli mnie tak dziwnie brzuch, do∏em, mam 
takie jakby skurcze.
– Który to miesiàc cià˝y, Patrysiu?
– Trzeci.
– A jesz „minera∏y”?
– No, tak troch´ jem, czasem.
– A czemu?
– Bo mi nie smakujà.
– To teraz nie patrz na smak, tylko zaraz zjedz szeÊç tabletek i odpocznij. 
Troch´ pole .̋ Nic si´ nie martw, bóle przejdà. Po prostu brak∏o Ci magnezu. 
Gdy jest go za ma∏o, macica reaguje wi´kszà gotowoÊcià do skurczu.

OczywiÊcie pomog∏o, a Forever Nature-Min sta∏o si´ ulubionym 
produktem.
Jak z bicza strzeli∏, przelecia∏o dziewi´ç miesi´cy. Cià˝a przebiega∏a 
bez problemów, p∏ód rozwija∏ si´ doskonale. Patrycja zdrowa, radosna, 
w doskona∏ej formie. Aktywna, funkcjonujàca jakby nigdy nic – tylko 
brzuszek coraz wi´kszy.
Przyszli dziadkowie plàsali na aloesowym balu karnawa∏owym, gdy 
maleƒstwo postanowi∏o rozpoczàç nowy etap swojego ̋ ycia. Nad ranem 
pojawi∏a si´ na Êwiecie istotka z bujnà, czarnà czuprynà i g∏oÊno 
oznajmi∏a wszystkim – CzeÊç! Jestem Milenka, witam wszystkich, dzieƒ 
dobry mamo i tato!
Lakoniczny komunikat medyczny brzmia∏: 
Poród si∏ami natury. Urodzi∏a si´ córka, ̋ ywa, donoszona. Waga 3550 g, 
55 cm d∏ugoÊci. Skala Apgar 10. 
D∏uga, czarna czupryna nie odda∏a do dziÊ ani jednego w∏oska. Patrycja 
tryskajàca radoÊcià i mlekiem. Milenka przystawiana do piersi na 
˝àdanie. Jad∏a, spa∏a i oczywiÊcie ros∏a. I nadal, karmiona piersià, roÊnie 
i rozwija si´ znakomicie.
– Patrycja, ile produktów zjad∏aÊ w cià˝y?
– Du˝o. Wiesz ciociu, ja nie liczy∏am, ale mama pewnie to wie. 
To podsumujmy:
Co miesiàc Patrycja wypija∏a oko∏o 1 litra Mià˝szu Aloe Vera, zjada∏a 
1 opakowanie Forever Lite. Codziennie 2 tabletki Pól Zieleni, Artic-
Sea, Nature-Min – Êrednio 4 tabletki. Mleczko Pszczele, Absorbent-
C, doraênie Garlic Thyme.
Szczypta dziegciu potrafi zepsuç s∏odki smak nawet beczki miodu – to 
stara prawda. Co to za szczypta? Tata Milenki jest alergikiem. Na 
wszelki wypadek, po cià˝y Patrycja zacz´∏a Lite zjadaç z wodà zamiast 
mleka. Milenka nie zdradza ˝adnych objawów alergii, nie chorowa∏a 
do dziÊ. Patrycja ma ca∏y dzieƒ czasu dla swojej ma∏ej. Du˝o spacerujà, 
wyje˝d˝ajà za miasto. Komfort – najdoskonalsza kuchnia, zawsze 
Êwie˝a, jest dla Milenki na ka˝de zawo∏anie. Ma∏a przesypia noce, 
w dzieƒ gaworzy, Êmieje si´, bawi. Jest spokojna, radosna.
W diecie Patrycji – karmiàcej matki – jest wszystko, co lubi. Ca∏y czas 
korzysta z produktów FLP. W ∏azience króluje Myd∏o Aloesowe, 
Galaretka Aloesowa i Emulsja Aloe Vera. Milenka ma zdrowà skór´, 
nie odparza si´.

Pi´ciomiesi´cznej dziÊ Milence 
zaczynamy rozszerzaç diet´.

Wprowadzamy soczki, pierwszà jarzy-
nowà zup´ i kropelki Mià˝szu Aloe 
Vera. 
Od kiedy dziecku mo˝na podawaç aloes?
Od poczàtku. Milenka dostawa∏a aloes 
od mamy od pierwszych sekund swojego 
˝ycia – jeszcze pod jej sercem. Efekty 
takiego dzia∏ania? Popatrzcie na zdj´cia.

Wasza ciocia Kraczkowa

PS. Aloesowa ciocia Kraczkowa wita 
serdecznie w gronie dystrybutorów 
najm∏odszego – aloesowego Jana WiÊniew-
skiego. Ewie i Januszowi serdecznie 
gratuluj´.

Trzymiesi´czna Milenka z mamà, 
Patrycjà Kwater

Milenka ma 1 miesiàc

Zdrowie: z ˝ycia wzi´te


