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       Katarzyna ukończyła medycynę i rozpoczęła pracę jako lekarz.  

Wiedziała, że to piękny zawód, ale w polskich realiach nie zapewnia 

utrzymania na przyzwoitym poziomie. Takie możliwości dawała 

współpraca  z Amway. 

       Darek po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do USA                        

w poszukiwaniu lepszego, łatwiejszego życia. Okazało się, że musiał 

ciężko pracować najpierw fizycznie, potem prowadził własną restaurację, 

na koniec  został zawodowym  siatkarzem piłki plażowej. Kiedy 

dowiedział się o Amway   i  jego obecności w Polsce, postanowił wrócić 

do kraju i rozwijać biznes. Uwierzył bowiem, że działalność ta pomoże mu 

uzyskać niezależność finansową. 

 

       Poznali się na otwartym planie, dziś są rodziną, mają dwoje dzieci: 

Kamila  i Wiktorię.  

      To, co najbardziej cenią w tym biznesie to niezależność, możliwość 

decydowania o swoim życiu, brak szefa, dobre pieniądze, nieustanny 

rozwój osobisty, a przede wszystkim przyjaźnie, które nawiązali pracując 

z ludźmi mającymi podobne cele i uznającymi te same wartości.  
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