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Ko ƒskie 
zdrowie

pozwala zachowaç biologicznà aktywnoÊç aloesu,  spora grupa 

produktów Forever Living Products wyÊmienicie nadaje si´ do 

tych celów. Efekty terapeutyczne sà zazwyczaj dobre, czasem 

bardzo dobre, a niekiedy zaskakujàco skuteczne.

Od wielu lat wspó∏pracuj´ z Tà Fajnà Fundacjà (TFF), która opiekuje 

si´ niepe∏nosprawnymi i ludêmi z problemami z adaptacjà 

spo∏ecznà. Znacznà cz´Êç dzia∏aƒ prowadzà z wykorzystaniem 

koni. W oÊrodku TFF jest ich dwanaÊcie. Cz´Êç z nich wykupiono  

z tzw. „z∏ych ràk”. Cz´Êç to konie, które Fundacja przyj´∏a do swojej 

stajni po kontuzjach, których koszt leczenia zniech´ci∏ ich 

ówczesnych w∏aÊcicieli. Inne to zwierz´ta, które z przyczyn g∏ównie 

losowych odsprzedano za symbolicznà op∏atà ze ÊwiadomoÊcià, 

˝e w fundacyjnej stajni konie majà nie tylko obowiàzki. Majà 

równie˝ prawa.

Prawo do dobrej piel´gnacji i leczenia jest na poczàtku listy. Kadra 

Fundacji docenia mo˝liwoÊci medycyny naturalnej w wydaniu 

weterynaryjnym. To powody, dla których ch´tnie im pomagam.

Kilka z tamtejszych koni mia∏o wczeÊniej nabyte (przed przyjazdem 

do TFF), dosyç powa˝ne dolegliwoÊci:

Enigma sp. – pourazowe, przewlek∏e zapalenie stawu p´cinowego 

(zwapnienie g∏ówki, niedobór mazi stawowej), a w efekcie 

niemijajàcà kulawizn´. Mia∏a ju˝ szesnaÊcie lat (odpowiednik 

Weterynaria, podobnie jak medycyna ludzka, dzieli si´ na 

specjalnoÊci, szko∏y i metody leczenia. W mojej praktyce 

konwencjonalne metody leczenia ch´tnie wspieram medycynà 

naturalnà. O ile w leczeniu ludzi ma ona coraz wi´kszy udzia∏, to  

w polskiej praktyce weterynaryjnej jest w dalszym ciàgu nie-

doceniana. W rozwini´tych krajach azjatyckich, UE czy Ameryki 

Pó∏nocnej lekarze weterynarii za wiedzà i zgodà, a cz´sto na 

wyraênà proÊb´ w∏aÊcicieli chorych zwierzàt stosujà nieinwazyjne, 

naturalne metody leczenia, np. izopati´ – nowoczesnà ga∏àê 

homeopatii z wykorzystaniem Êladowych iloÊci Êrodków farma-

ceutycznych, terapi´ segmentalnà – doÊwiadczenia medycyny 

wschodu ∏àczone z osiàgni´ciami wspó∏czesnej neurologii oraz 

fitoterapi´. Zw∏aszcza w przypadku pierwszej i trzeciej z wymie-

nionych metod terapeutycznych, dzi´ki technologii produkcji, która 
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pi´çdziesi´cioletniej kobiety) i nigdy do tej pory nie by∏a êrebna. 

Wojak wlkp – pourazowe wieloletnie obràczki wy˝sze (zwapnienia 

koÊci przedramiennych), w nast´pstwie czego zwyrodnienia 

stawów p´cinowych i oczywiÊcie powa˝nà, utrzymujàcà si´ od 

ponad roku kulawizn´.

Konie te by∏y wczeÊniej leczone metodami konwencjonalnymi.  

W obu przypadkach koszty tych kuracji by∏y bardzo wysokie.

Te oraz kilka innych koni obj´liÊmy pó∏rocznà kuracjà produktami 

Forever. Sponsorem produktów by∏o FLPP. KorzystaliÊmy z Forever 

Freedom, Aloe Berry Nectar, Aloe First, Aloesowej Emulsji 

Rozgrzewajàcej, Galaretki Aloe Vera, Aloe MSM Gel i z innych. 

Jak zapewne Paƒstwo si´ domyÊlajà, jest si´ czym pochwaliç.  

U wszystkich koni zaobserwowaliÊmy popraw´. U Wojaka i Enigmy 

nawet bardzo du˝à. Oba konie przesta∏y kuleç i wróci∏y do (lekkiej 

w ich przypadku) pracy. Enigma zosta∏a mamà, a zarówno cià˝a, 

jak i poród przebieg∏y bez komplikacji (na zdj´ciu Enigma sp.  

– mama i jej córka – sp. Evita po mlp. Emigrant).

Je˝eli u koni z tak powa˝nymi i opierajàcymi si´ wczeÊniejszym 

intensywnym oraz kosztownym próbom leczenia dolegliwoÊciami 

uzyskaliÊmy tak znacznà popraw´, to warto si´ zastanowiç, jakie 

efekty terapeutyczne mo˝na by osiàgnàç u l˝ej kontuzjowanych 

zwierzàt lub w ich profilaktyce i regeneracji.

OczywiÊcie, w ˝adnym przypadku opisanych rezultatów  nie wolno 

traktowaç jako zweryfikowanej metody leczniczej. ˚eby mog∏o to 

mieç miejsce, nale˝a∏oby poszukaç potwierdzenia w badaniach 

klinicznych.

Ze wzgl´du na du˝e ró˝nice metabolizmu organizmów ludzkich, jak 

i poszczególnych gatunków zwierzàt, wszelkie dzia∏ania lecznicze  

z wykorzystaniem produktów aloesowych nale˝y skonsultowaç  

z lekarzem weterynarii.

A teraz kilka praktycznych wskazówek dla koniarzy, dotyczàcych 

piel´gnacji i „ma∏ej weterynarii” rodem ze stajni Tej Fajnej Fundacji 

w Stoczku ¸ukowskim:

Aloesowe Myd∏o w P∏ynie i Szampon Aloe-Jojoba: u˝ywamy 

cz´sto zarówno do punktowego mycia, jak i do ca∏oÊciowych 

kàpieli. Nie dodajemy Êrodków grzybobójczych. Nie zauwa˝yliÊmy 

˝adnych reakcji alergicznych. SierÊç i w∏osie d∏ugie nabierajà 

po∏ysku. Skóra pozostaje zdrowa. Przy piel´gnacji sromów i puzder 

korzystamy z tych samych Êrodków.

Z utrapieniem ciep∏ego sezonu, którym sà meszki, muchy koƒskie 

i inne podobne paso˝yty powodujàce bàble na szyi, w pachwinie, 

na linii popr´gu i reszcie cia∏a, b´dàce przyczynà bolesnoÊci, 

sw´dzenia i nerwowoÊci koni, radzimy sobie przy pomocy Aloe 

First. Przed naniesieniem tego Êrodka myjemy koniom skór´,  

a nast´pnie miejscowo spryskujemy obficie preparatem. W przy-

padku koni, które p∏oszy dêwi´k atomizera, wylewamy p∏yn 

bezpoÊrednio na d∏oƒ i tak go nanosimy (nawet kilka razy 

dziennie).

Aloe First i Galaretki Aloe Vera u˝ywamy jako Êrodków przyspie-

szajàcych gojenie drobnych ran i skaleczeƒ.

Aloe First s∏u˝y nam równie˝ w problemach z obtarciami k∏´bu  

i obcierkami pod popr´giem.

Równie˝ koniom, u których wyst´pujà opoje, oraz tym z tendencjà 

do powracajàcych kontuzji Êci´gien zginaczy nadp´cia robimy 

aloesowe kompresy pod luênà owijk´. Aloesowa Emulsja Rozgrze-

wajàca znakomicie nadaje si´ jako wcierka rozgrzewajàca  

i z naszego doÊwiadczenia wynika, ˝e jest bezpieczna.

Paƒstwu i pozostajàcym pod Paƒstwa opiekà koniom ˝ycz´ du˝ej 

satysfakcji z produktów Forever Living Products!

Lek. Weterynarii
Maciej Zabrzyjewski

Maciej Zabrzyjewski jest absolwentem wydzia∏u weterynarii 

Warszawskiej Akademii Rolniczej i by∏ym pracownikiem 

Instytutu Parazytologii PAN. Du˝ymi zwierz´tami zajmowa∏ si´ 

mi´dzy innymi w Norwegii. Obecnie praktykuje i przyjmuje  

w Klinice Ma∏ych Zwierzàt w warszawskim Wawrze.
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