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Obecnie nie ma ju˝ chyba osoby, która nie zdawa∏aby sobie spra

wy z tego, jak niszczàco na skór´ dzia∏a opalanie i jakie spustosze

nia mo˝e poczyniç promieniowanie UVA i UVB. Nie ma wàtpliwoÊci: 

je˝eli chcesz si´ opalaç, jedynym bezpiecznym sposobem jest sto

sowanie samoopalaczy, a wÊród nich Aloe Sunless Tanning Lotion 

nie ma sobie równych! Stworzony specjalnie, by piel´gnowaç 

twojà skór´ aloesem i innymi substancjami wybitnie nawil˝ajàcymi, 

Aloe Sunless Tanning Lotion zapewnia przyjaznà skórze, naturalnà, 

g∏adkà i równomiernà opalenizn´ – bez ryzyka, jakie niosà ze sobà 

promienie UVA i UVB.

¸àczàc 100% stabilizowany mià˝sz Aloe Vera z najnowszymi doko

naniami w dziedzinie samoopalania, stworzyliÊmy produkt, który 

jak ˝aden inny piel´gnuje i podkreÊla pi´kno skóry. Dzia∏a dzi´ki 

wykorzystaniu DHA (dihydroksyaceton), bezbarwnego cukru, któ

ry „opala”, barwiàc komórki powierzchniowe w zewn´trznej war

stwie skóry. Dlatego im cz´Êciej stosujemy Aloe Sunless Tanning 

Lotion, tym g∏´bszy kolor uzyskamy. Poniewa˝ komórki naskórka 

ulegajà naturalnemu procesowi z∏uszczania, kolor b´dzie stopnio

wo blaknà∏. 

Co wi´cej, im cz´Êciej nak∏adasz t´ bogatà w substancje od˝ywcze 

emulsj´ na bazie aloesu, tym zdrowiej b´dzie wyglàdaç twoja skó

ra. Aloe Sunless Tanning Lotion u˝ywany wraz z innymi preparata

mi kosmetycznymi Forever zapewni Ci piel´gnacj´ najwy˝szej 

jakoÊci.

A teraz sposób na to, by przez ca∏y rok cieszyç si´ skórà 

rozÊwietlonà „poca∏unkiem s∏oƒca” – w sposób zdrowy  

i bezpieczny:

S  Pierwszym krokiem do uzyskania wspania∏ej opalenizny 

jest z∏uszczenie naskórka. Skóra musi byç g∏adka i wolna od 

martwych, zrogowacia∏ych komórek. Im bardziej sucha skó

ra lub im bardziej wilgotny klimat, tym bardziej nale˝y za

dbaç o z∏uszczenie naskórka, aby uzyskaç równomiernà 

opalenizn´. Aby delikatnie oczyÊciç te partie cia∏a, na które 

b´dziesz nak∏adaç Aloe Sunless Tanning Lotion, u˝yj Fore

ver Aloe Scrub i lekko ciep∏ej wody. (Uwaga: nie u˝ywaj 

myjki loofah ani nie gól si´ przed aplikacjà emulsji 

samoopalajàcej – mo˝e to zostawiç szorstki Êlad na skórze, 

który sprawi, ˝e opalenizna nie b´dzie równomierna; nato

miast przez trzy godziny po na∏o˝eniu emulsji nie gimnasty

kuj si´ – pocenie mo˝e spowodowaç pojawienie si´ smug). 

S  Osusz si´ dok∏adnie i postaw w zasi´gu r´ki: Aloesowe 

Myd∏o w p∏ynie, aby cz´sto myç r´ce mi´dzy aplikacjami; 

szczoteczk´, aby oczyÊciç d∏onie i paznokcie, kiedy skoƒ

czysz; luêny strój, np. podomk´ lub szlafrok, który na∏o˝ysz 

czekajàc, a˝ emulsja si´ wch∏onie.

A L O E  S U N L E S S  T A N N I N G  L O T I O N
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Opalenizna na (z∏oty!) medal
S  Zacznij od testowego na∏o˝enia odrobiny Aloe Sunless  

Tanning Lotion na wewn´trznà stron´ ramienia, aby spraw

dziç, jaki odcieƒ bràzu uzyskasz podczas pierwszej aplikacji. 

Kluczem do uzyskania równomiernej opalenizny jest na∏o

˝enie g∏adkiej, cienkiej warstwy równomiernie coraz szer

szym ruchem okr´˝nym, dooko∏a np. nogi, a nie w gór´  

i w dó∏. Unikaj nak∏adania zbyt du˝ej iloÊci samoopalacza za 

jednym razem. Bardziej równomierny, nasycony odcieƒ 

uzyskasz nak∏adajàc kolejne warstwy.

S  Nak∏adajàc Aloe Sunless Tanning Lotion, zwróç szczególnà 

uwag´ na kolana, ∏okcie, kostki i okolice oczu. Te partie 

mogà zabarwiç si´ bardziej ni˝ pozosta∏e cz´Êci cia∏a, po

niewa˝ mi´dzy bruzdki dostaje si´ wi´ksza iloÊç emulsji. 

Dlatego aby uzyskaç bardziej równomiernà opalenizn´, 

oko∏o dziesi´ç minut po na∏o˝eniu samoopalacza wetrzyj  

w te cz´Êci cia∏a (∏okcie, kolana, nadgarstki, wierzch d∏oni, 

itp.) odrobin´ Aloesowej Emulsji Nawil˝ajàcej, aby zniwelo

waç ten efekt. (Podobnie z p´pkiem – aby uchroniç go przed 

zbytnim zbràzowieniem wetrzyj w niego Aloesowà Emulsj´ 

Nawil˝ajàcà naniesionà na wacik do uszu. Pami´taj tak˝e  

o tym, ˝e skóra naturalnie opalona b´dzie si´ „opalaç” na 

ciemniejszy kolor). 

S  Je˝eli nak∏adasz samoopalacz na twarz, najpierw przetrzyj 

jà delikatnie Mleczkiem OczyszczajàcoZ∏uszczajàcym, 

nast´pnie na∏ó˝ Emulsj´ Uj´drniajàcà na dzieƒ i pozostaw 

na oko∏o 10 minut. W przypadku cery t∏ustej, je˝eli zwykle 

u˝ywasz kremu R3 Factor, nie nawil˝aj skóry bezpoÊrednio 

przed zastosowaniem samoopalacza, w przeciwnym  

bowiem wypadku zabarwi on krem, a nie skór´, i „zmyje 

si´” nied∏ugo po na∏o˝eniu. Dodatkowo unikaj nak∏adania 

samoopalacza na linii w∏osów, poniewa˝ mieszki w∏osowe 

w sposób naturalny „przyciàgnà” wi´cej koloru, ni˝ byÊmy 

chcieli.

S  Kiedy ju˝ zakoƒczysz aplikacj´ Aloe Sunless Tanning Lotion, 

na∏ó˝ szlafrok lub inne wygodne ubranie czekajàc, a˝ emul

sja ca∏kowicie si´ wch∏onie. Dopiero wtedy mo˝esz si´ 

„normalnie” ubraç.

Opalenizna pojawi si´ po oko∏o czterech, pi´ciu godzinach, dlate-

go warto na∏o˝yç samoopalacz na par´ godzin przed po∏o˝eniem 

si´ spaç. Aby zachowaç opalenizn´, wystarczy nawil˝aç skór´ 

pomi´dzy kolejnymi aplikacjami samoopalacza! Jest to tak proste! 

Kiedy si´ obudzisz, twoja skóra b´dzie pi´knie opalona i cudownie 

od˝ywiona! 

RADY DLA TWOJEGO BIZNESU

Niezale˝nie od tego, jakà pozycj´ zajmujecie w planie marketingo-
wym FLP, zawsze warto przypomnieç sobie pewne podstawowe  
zasady, które sà kluczem do osiàgania sukcesów.

Krok 1.
Skoncentruj si´ na dawaniu, nie na braniu – nagrody przyjdà same
Mamy prawdziwe szcz´Êcie, majàc tak wiele do zaoferowania. 
Dzielàc si´ swojà wiedzà, przyjaênià, szczerym zainteresowaniem 
ludêmi i wspieraniem ich, realizujemy styl ˝ycia, który w naturalny 
sposób przyciàga do nas innych.
To samo odnosi si´ do naszych dystrybutorów. B´dàc dla nich prze-
wodnikami, zach´cajàc ich i poÊwi´cajàc im swój czas, wszyscy zy-
skujemy jako cz∏onkowie zdrowej, prosperujàcej struktury. W marke-
tingu sieciowym nie ma wi´kszej prawdy ni˝ ta, zgodnie z którà im 
wi´cej dajesz, tym wi´cej zyskujesz.

Krok 2.
UÊwiadom sobie, ˝e to TY jesteÊ firmà

Niezale˝nie od tego, jak wspania∏e jest FLP jako firma, oferta pro-
duktowa i szansa na biznes, to w∏aÊnie Ty masz najwi´kszy wp∏yw 
na to, jak nasza firma postrzegana jest w oczach innych. Kiedy si´  
z kimÊ spotykasz, jesteÊ dla niego najwa˝niejszym przedstawicie-
lem firmy. Opiekujàc si´ innymi i uczàc ich, jak odnieÊç sukces z Fo-
rever, dajesz im coÊ, co tylko Ty mo˝esz zaoferowaç: samego siebie!

Krok 3.
Skorzystaj z zalet sprzeda˝y detalicznej wÊród rodziny i znajomych
Fantastyczna linia produktów FLP oferuje tak wiele korzyÊci tak wie-
lu ludziom. Kiedy dzielimy si´ naszymi produktami z rodzinà i przyja-
ció∏mi, dajemy im szans´ doÊwiadczenia ich korzystnego dzia∏ania  
w tempie, jakie im odpowiada.
Kiedy przekonajà si´ sami jak skuteczne i wyjàtkowe sà nasze pro-
dukty, b´dà chcieli dowiedzieç si´ o nich czegoÊ wi´cej. Wtedy  
w sposób zupe∏nie naturalny b´dziesz móg∏ podzieliç si´ z nimi do-
datkowymi informacjami.

Krok 4.
Dziel si´ szansà na biznes z ludêmi biznesu

Tak jak cz∏onkowie rodziny i znajomi to dobrzy kandydaci, by dzieliç 
si´ z nimi ofertà produktowà, liderzy biznesu i sprzeda˝y to ludzie,  
z którymi szczególnie warto dzieliç si´ szansà na biznes, poniewa˝ 
szybko mogà dostrzec pot´g´ naszego planu marketingowego i na-
prawd´ powa˝nie podejÊç do naszej oferty biznesowej. Nast´pnym 
razem, gdy b´dziesz negocjowa∏ jakiÊ zakup, pami´taj, aby podzieliç 
si´ ze sprzedawcà szansà na biznes. 

Krok 5.
Sukces rodzi sukces

Planujàc dzia∏ania, dzi´ki którym zrealizujesz swoje cele, wa˝ne jest, 
abyÊ pami´ta∏ tak˝e o swojej strukturze i robi∏ wszystko, aby wspie-
raç jej sukcesy i rozwój. W koƒcu im wi´ksze sukcesy odnoszà twoi 
dystrybutorzy, tym wi´ksze sukcesy stanà si´ i twoim udzia∏em!

Krok 6.
Skorzystaj z przepisu na sukces

Forever Living Products daje ci skuteczny przepis na sukces – sy-
stem ∏atwy do powielenia, stworzony, by dzieliç si´ nim z innymi.  
Z „Planowaniem biznesu” i zestawem Touch of Forever nietrudno 
jest zaczàç, nie ustawaç w dzia∏aniach i – rosnàç w si∏´!

Biznes |


