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Mistrzyni gimnastyki sportowej Katarzyna Jurkowska çwiczy od 6 roku ˝ycia.

Od urodzenia do 5 roku ˝ycia Kasia ciàgle zapada∏a na infekcje i chorobom nie by∏o koƒca, ale  

w po∏owie 1995 roku spotka∏am Maryl´ i Wies∏awa Grotyƒskich (Êwie˝o upieczonych Manage-

rów FLP). Ich zachwyt aloesem udzieli∏ si´ równie˝ mnie i naszej sàsiadce dr Marii Kraczce, któ-

ra jest lekarzem bardzo pozytywnie nastawionym do natury.

Najpierw by∏am klientkà detalicznà i najbli˝sza rodzi-

na, w tym Kasia pijàca aloes, da∏a mi przekonanie, 

˝e mo˝na zapomnieç o chorobach i byç zdrowym. 

Wtedy nie przysz∏oby mi do g∏owy, ˝e moja wàt∏a 

Kasia mo˝e uprawiaç tak trudny sport, çwiczàc 6-8 

godzin dziennie (tak jest obecnie). Kasia pijàc aloes 

i zajadajàc si´ mleczkiem pszczelim pod okiem dr 

Marii Kraczki, mia∏a 100% frekwencji w przedszkolu 

i wykazywa∏a wyjàtkowe zdolnoÊci ruchowe, tote˝ 

zosta∏a wybrana i zaproszona na çwiczenia gimna-

styki do dwóch klubów sportowych: „Sokó∏” oraz 

„Wis∏a” Kraków – to by∏ jej start. 

Trenerzy od poczàtku widzieli w niej talent, dlatego te˝ zdecydowaliÊmy si´ zapisaç Kasi´ do 

szko∏y sportowej i doskonaliç jej umiej´tnoÊci w Towarzystwie Sportowym „Wis∏a” Kraków. 

Od siódmego roku ˝ycia zacz´∏o si´ jej prawdziwe ˝ycie sportowe oraz pasmo sukcesów pod 

opiekà trenerów Beaty Bodzoƒ i Walerego Kowalenka z TS „Wis∏a” Kraków. 

Kasia ∏àcznie zdoby∏a 72 medale, w tym 43 z∏ote, 11 srebrnych, 

18 bràzowych, oraz 20 pucharów na rozlicznych Mistrzo-

stwach, w których bra∏a udzia∏, tj. w Nadziejach Olimpijskich, 

M∏odzie ̋ owych Igrzyskach Olimpijskich, a tak˝e w Mistrzo-

stwach Polski, Europy i Âwiata.

Od 2003 roku Kasia by∏a cz∏onkinià Kadry Narodowej Juniorek. 

Od roku 2006 posiada Klas´ Mistrzowskà, a od 2007 r. jest ju˝ 

cz∏onkinià Kadry Narodowej Seniorek (jednà z 5 najlepszych  

w Polsce) i w przysz∏oÊci wielkà nadziejà olimpijskà.

Od stycznia 2007 r. mieszka i çwiczy w OÊrodku Przygotowaƒ Olimpijskich w Zabrzu. Tam te˝ 

chodzi do gimnazjum. DziÊ Kasia ma 16 lat.

Moja rada dla rodziców majàcych dzieci uprawiajàce sport wyczynowo lub rekreacyjnie: stosuj-

cie produkty FLP, aby zapomnieç o bólach wzrostowych, kontuzjach, problemach ze stawami  

i kr´gos∏upem oraz o nadpobudliwoÊci, braku koncentracji w nauce i stresach szkolnych swoich 

pociech.
Halina Jurkowska (mama Kasi)
Manager FLP z Krakowa

TALENT

             +ALOES
                   =SUKCES

PORTRET Z PRODUKTAMI

S∏owo od lekarza prowadzàcego  
dr Marii Kraczki:

Kasi´ Jurkowskà znam od dawna, od 

ma∏ego berbecia i wiem, ˝e aloes to-

warzyszy jej od wczesnego dzieciƒ-

stwa. DziÊ mog´ z ca∏à stanowczoÊcià 

stwierdziç, ˝e aloes jest istotnà przy-

czynà jej medali i sukcesów. 

Produkty, których Kasia u˝ywa na co 

dzieƒ, to szczególny zestaw: Aloe Ber-

ry Nectar, Forever Freedom, Nature-

Min, Calcium Plus, Forever Lite, 

Mlecz ko Pszczele, Arctic-sea, Pola 

Zieleni, Absorbent-C, a gdy trzeba 

Propolis i Garlic-Thyme. 

Na czym polega „magia” ich dzia∏ania? 

Kasia dostaje zestaw wszystkich po-

trzebnych do zdrowego wzrostu i roz-

woju produktów. Codzienna inten-

sywna ak tyw noÊç fizyczna – kilka go-

dzin treningów dziennie – sprawia, ˝e 

wszystko, co zje, jest doskonale wyko-

rzystane przez ca∏y jej organizm, ze 

szczególnym akcentem na wszystko! 

Stàd mimo wielu lat trudnych i ci´˝-

kich treningów obcià˝ajà cych kr´go-

s∏up Kasia roÊnie i rozwija si´ prawi-

d∏o wo (przecie˝ wÊród wyczynowych 

sportowców, którzy zaczynali swojà 

karier´ we wczesnym dzieciƒstwie 

sporo jest osób o ma∏ym wzroÊcie), 

ca∏y czas ma doskona∏à kondycj´ 

fizycznà, doskonale znosi równie˝  

psychiczne trudy zawodniczego ˝ycia 

z dala od domu. Zewn´trz nie Kasia 

u˝ywa: Aloe First, MSM, Emulsj´ Roz-

grzewajàcà, Emulsj´ Aloesowà i Ga-

laretk´ Aloe Vera, które szybko lik wi-

dujà kontuzje powsta∏e w czasie çwi-

czeƒ. 

Popatrzcie na naszà Kasi´: smuk∏a, 

zgrabna, wysoka sylwetka, odpowied-

nie proporcje cia∏a, zdrowa i pogod-

na, znakomicie godzi sport i szko∏´. 

P.S. Czy nie chcielibyÊcie, aby ma∏à 

cegie∏k´ FLP, np. Freedom czy  mine-

ra∏y, przerobiç na z∏oto? Kto by nie 

chcia∏! A Kasia to potrafi!

Wasza Kraczkowa

+
                   =SUKCES


