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Sonya Skin Care Collection 
Pięć podstawowych produktów pielęgnacyjnych, by 
oczyszczać, nawilżać i utrzymywać zdrowy wygląd skóry. 
Oczyszczający żel, odświeżający tonik, odżywcze serum, 
kojący krem i głęboko oczyszczający peeling współdziałają, 
by twoja skóra pozostała świeża i promienna. Rozkoszuj 
się tym pięcioetapowym procesem i traktuj swoją skórę tak 
luksusowo, jak na to zasługuje!

Aloe Fleur de Jouvence
Ekskluzywny, łagodny program pielęgnacji cery. Sześć 
produktów o zrównoważonym pH, które zostały derma-
tologicznie przetestowane również na skórze wrażliwej. 
Ich podstawą jest aloe vera, a oprócz tego zawierają 
one substancje takie jakie kolagen, witaminy i zioła. W 
zestawie znajdziesz też mieszadełko i pędzelek.

Gwiazdkowe opowies'ci Deluxe 

˙dego zesta-
wu dodajemy eleganckie świąteczne opakowanie gratis!

Aroma Spa Collection  
Pieść swoje zmysły naszą nową trzyelementową kolekcją 
relaksujących produktów aroma spa: solami do kąpieli, 
żelem pod prysznic i emulsją do masażu. Używając ich 
pojedynczo lub wszystkich razem, w zaciszu własnego 
domu poczujesz się jak podczas wizyty w spa!

awno, dawno temu, 
w odległej krainie… 
właściwości aloe 
vera były już bardzo 
dobrze znane. Naj-285

241,33 zł

Kod
282

688,55 zł

Kod
337

523,00 zł
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Idea marketingu sieciowego powstała w latach 40. ubie-
głego stulecia, jako sposób zbudowania własnego bizne-
su dla osób o ograniczonych zasobach finansowych, któ-
re nie mając do zainwestowania pieniędzy, w zamian 
inwestowały swój czas i wysiłek. Prowadząc własny biznes, 
mogły one nie tylko wesprzeć codzienny budżet swojej 
rodziny, ale także zbudować dochód pasywny, zapew-
niający im i ich potomnym długotrwałe bezpieczeństwo 
finansowe. Jest wielce prawdopodobne, że i ty kierowa-
łeś się podobnymi motywami nawiązując współpracę  
z Forever Living Products.

Nasz Plan Marketingowy stwarza ogromną szansę osiąg-
nięcia długofalowej stabilności finansowej – w głównej 
mierze dlatego, że nasi Dystrybutorzy uczeni są budowa-
nia biznesu detalicznego. Oznacza to, że i ty, i twoi Dystry-
butorzy koncentrujecie się na stworzeniu i utrzymaniu bazy 
20-30 regularnych klientów detalicznych. Pod tym poję-
ciem kryjesz się po pierwsze ty sam (swój NAJLEPSZY 
klient!), a oprócz tego osoby, które nie są Dystrybutorami  
i zamawiają u ciebie produkty oraz ludzie, których sponso-
rujesz bezpośrednio, pozostający na pozycji Nowego Dys-
trybutora. Obroty generowane z tych źródeł składają się 
na twoją comiesięczną aktywność 4 cc.

Cały proces jest bardzo prosty, a przy tym szalenie docho-
dowy! Każdy Dystrybutor tworzy swoją bazę, a następnie 
sponsoruje i uczy innych, by robili to samo. Budowa-
nie biznesu w inny sposób może przynieść krótkoter-
minowy sukces, ale tak jak budynek wzniesiony na 
kruchych fundamentach, wcześniej czy później ru-
nie. Wszelkie próby dojścia do sukcesu 
na skróty zaprzeczają celowi, w jakim 
powstała branża MLM.

Jest wiele sposobów i okazji do rozwoju biznesu detalicz-
nego, takich jak spotkania indywidualne, grupowe pre-
zentacje produktów, targi i wystawy czy własna strona 
internetowa. Porą roku, która szczególnie sprzyja sprze-
daży detalicznej jest okres przedświąteczny. Cały kraj ru-
sza wtedy do sklepów szukać prezentów gwiazdkowych 
dla bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół oraz współpra-
cowników. Tylko w 2012 roku Polacy wydali na gwiazdko-
we upominki niemal 6 miliardów złotych!

Dla ciebie jako dystrybutora to wspaniała szansa, by twój 
biznes detaliczny nabrał tempa i dynamiki. Produkty Fore-
ver zawsze będą trafionym prezentem, ponieważ chyba 
nie ma na świecie osoby, która nie chciałaby cieszyć się 
lepszym zdrowiem i urodą. Twoi klienci będą także szczęś-
liwi, że nie muszą biegać po zatłoczonych centrach han-
dlowych.

W tym roku przygotowaliśmy doskonałe narzędzie, które 
tobie znakomicie ułatwi pracę, a klientom wybór prezen-
tów. To bajkowa broszura Gwiazdkowe opowieści Forever 
zawierająca gotowe podpowiedzi zestawów prezentów. 
Ze świąteczną kampanią startujemy już na wrześniowym 
Success Day, byś miał czas na skontaktowanie się z klien-
tami – zarówno dotychczasowymi, jak i nowymi. 

         Udanej sprzedaży detalicznej!

Detaliczny biznes to solidny biznes
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Ekscytujące Święta – z Forever.

Aloe Sunscreen Spray
Ochrona skóry przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych nigdy nie była łatwiejsza. 
Pozwól, by krem do opalania Aloe Sunscreen Spray o 
wodoodpornej recepturze i poręcznej formie spray’u 
działał za - i dla - ciebie! Z aloe vera i witaminą E. 
SPF 30.

Aloe Moisturizing Lotion
Niech twój bagaż pozostanie lekki. Aloe Moisturizing 
Lotion to całoroczna, lekka emulsja, która głęboko 
nawilża skórę i chroni ją przed niesprzyjającą 
pogodą i wiatrem. Odpowiednia do pielęgnacji 
twarzy, dłoni oraz całego ciała. Doskonała jako baza 
pod makijaż. Zawiera aloe vera, kolagen, elastynę, 
rumianek i jojobę.

Aloe Lips
Być może najlepszy całoroczny produkt do pielęgnacji ust 
spośród dostępnych na rynku. Balsam Aloe Lips z jojobą 
koi, wygładza i nawilża suchą, spękaną skórę warg. 
Poręczny rozmiar sprawia, że łatwo go mieć pod ręką 
podczas wypadu na narty, opalania czy jakiejkolwiek 
aktywności na dworzu. Zawiera aloe vera, jojobę i wosk 
pszczeli.  

Aloe Heat Lotion
Po długim, aktywnym dniu ta emulsja 
rozgrzewająca działa jak pierwsza pomoc 
dla zmęczonych mięśni. Zawiera miąższ aloe 
vera, mentol oraz olejek eukaliptusowy i 
wyśmienicie nawilża, koi i odpręża. Piotrus'  Pan

Zestaw Piotruś Pan

250,18 zł
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Odkryj w niej księz

˛trz i od zewnątrz w czystej 
postaci… 

Rozkoszne Święta – z Forever.

Vitolize™ Women

Relaxation Massage Lotion
Poczuj na własnej skórze kojące, odżywcze 
właściwości Aloe Vera, olejków eterycznych, białej 
herbaty i ekstraktów owocowych, tworzących ten 
gładki, nie pozostawiający tłustego osadu balsam do 
masażu. Na doskonałe zakończenie stresującego dnia.

Kopciuszek

Zestaw Kopciuszek

210,75 zł
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Broszura „Gwiazdkowe opowieści” | kod 203L
cena 1 szt. 3,20 PLN
cena 10 szt. 18,00 PLN, czyli tylko 1,80 za 1 szt.


