
Nawiàzujàc do poprzedniego artyku∏u, pragn´ si´ z Paƒstwem po-
dzieliç dobrà wiadomoÊcià.
Otó˝ wraz z grupà lekarzy specjalizujàcych si´ w ró˝nych dziedzinach 
weterynarii od pewnego czasu z powodzeniem prowadzimy obser-
wacje nad przydatnoÊcià produktów FLP we wspomaganiu leczenia 
ró˝nych dolegliwoÊci naszych czworono˝nych przyjació∏.
ZadbaliÊmy o to, aby konsultanci  posiadajàcy wiedz´ na temat stoso-
wania tych preparatów u zwierzàt byli dla Paƒstwa dost´pni mo˝liwie 
w ca∏ej Polsce. A  wszystko  po to, aby Paƒstwo mieli lepszy dost´p 
do fachowych informacji i zdawali sobie spraw´, ˝e naszych 
czworono˝nych milusiƒskich nie da si´ wyleczyç „przez telefon”. 

Pragn´  tylko przypomnieç, o czym pisa∏am w poprzednim artykule: 
˝e nawet najlepsze produkty nieumiej´tnie zastosowane zamiast po-
móc, mogà zaszkodziç.
Oddajemy do Paƒstwa dyspozycji ni˝ej wymienionych lekarzy wete-
rynarii z doÊwiadczeniem w zastosowaniu produktów Forever Living 
Products.

Lekarz weterynarii Gra˝yna Szwedziuk-B´Ê
Specjalista chorób psów i kotów 
Cz∏onek Zarzàdu Polskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Weterynarii Ma∏ych Zwierzàt 
˚oliborska Klinika Weterynaryjna, Warszawa

Produkty FLP w r´kach lekarzy weterynarii nareszcie w Polsce!

BIA¸YSTOK: Lek. wet. Ma∏gorzata Adamska, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0609483501

CIECHANÓW: Lek. wet. Andrzej Gotz,  specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0602646168

GDA¡SK: Lek. wet. Ma∏gorzata Taube, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601657790

GRUDZIÑDZ: Lek. wet. Piotr Ciszewski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0603800064
 Lek. wet. Gabriela Perzanowska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0692434354
 Lek. wet. Jacek Mederski, specjalista radiologii, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0604577659

KRAKÓW: Lek. wet. Gra˝yna Gawor, Lecznica dla zwierzàt „ARKA”, tel. kom. 0501368136
 Lek. wet. Anna Derkowska, Lecznica dla zwierzàt „ARKA”, tel. kom. 0501595591

LEGIONOWO: Lek. wet. Jacek Bany, specjalista chirurgii, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0602742542

LUBLIN: Dr n. wet. Dorota Pomorska, specjalista chorób psów i kotów, dermatolog, Lecznica dla zwierzàt, 
                                              tel. kom. 0607359414
 Lek. wet. Dorota ¸opucka, Lecznica dla zwierzàt

¸OWICZ: Lek. wet. S∏awomir i Teresa Kucharek, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0509220774

¸ÓDè: Lek. wet. Jaros∏aw Balcerak, Klinika weterynaryjna „As”, tel. kom. 0601683957
 Lek. wet. Pawe∏ Ko∏odziejczak, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601229441

¸OM˚A: Lek. wet. Adam O∏dziejewski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0602127339

OLSZTYN: Lek. wet. Ma∏gorzata WiÊniewska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0692436850

PABIANICE: Lek. wet. Pawe∏ Szymaƒski, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0605603970

PODKOWA LEÂNA: Lek. wet. Maria Morawska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601338219

POZNA¡: Lek. wet. Ryszard Lewiƒski, specjalista chorób psów i kotów, Klinika dla zwierzàt  tel. kom. 0602 274791
 Lek. wet. Tomasz Nowak, specjalista rozrodu zwierzàt, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0508 100030
 Lek. wet. Anna Golec, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601180041

PRZEMYÂL: Lek. wet. Kamil Policht, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg, Lecznica dla zwierzàt,
 tel. kom. 0608344418

RZESZÓW: Lek. wet. Hanna Sowa, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0606623636

SZCZECIN:  Dr n. wet. Leonard Guga∏a, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg onkolog, Lecznica dla zwierzàt,
 tel. kom. 0693022185

USTRO¡: Dr n. wet. Zbigniew Blimke, specjalista chorób psów i kotów, Przychodnia weterynaryjna, tel. lecznicy 8543493

WARSZAWA:  Lek. wet. Gra˝yna Szwedziuk-B´Ê, specjalista chorób psów i kotów, ˚oliborska Klinika Weterynaryjna,
                                                          tel. kom. 0608588080, (22) 7515376, 7515378
 Dr n. wet. El˝bieta Kurska, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Elwet”, tel. kom. 0602538158
 Dr n. wet. Bogdan Kurski, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Elwet”, tel. kom. 0602227784
 Lek. wet. Pawe∏ Kowalczyk, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Bemowo”, tel. kom. 0602246001
 Lek. wet. Irena Raczko, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Ursynów”, tel. kom. 0602661277
 Lek. wet. Tomasz Jackowski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt „Ursynów”, tel. kom. 0602458585
 Lek. wet. Miros∏aw  Olbromski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt „Bari”, tel. kom. 0602 42 49 83
 Lek. wet. Tomasz Kujawka, specjalista chorób psów i kotów, ˚oliborska Klinika Weterynaryjna, tel. kom. 0603673873

WROC¸AW: Dr n. wet. Wojciech Hildebrand, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601786433
 Lek. wet. Iwona Klimentowska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tek. kom. 0507144600

ZGIERZ:  Lek. wet. Dominika Domaƒska-Chrzanowska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 
 0500015936, tel. lecznicy (46) 7160904


