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LISt OD CEO

Odważ się na wielkie marzenia
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Skoro mowa o celach, w gabinecie 

Gregga stoi szklana tabliczka – jedna 

z tych, które kilka lat temu rozdawali-

śmy na Super Rally w Phoenix. Wokół 

jej krawędzi widniej napis Będę (I will), 

powtórzony w różnych językach. Na  

środku jest wolne miejsce na własne 

dokończenie zdania. tabliczki te miały 

Wam stale przypominać o zaangażo-

waniu, jakie podjęliście, by osiągnąć 

coś wielkiego. Na tabliczce Gregga 

widnieje: Będę… 20 000 ludzi…

Gregg pisał to z myślą o zapełnie-

niu podczas Global Rally londyńskiej 

Areny O2. Napisanie 20 000 i posta-

wienie tabliczki w widocznym miejscu 

na biurku, wymagało nie lada charak-

teru. Wiem, że Gregg był całkowicie 

zaangażowany w ten cel, ale czasem 

się zastanawiam, czy miewał chwile 

zwątpienia? Jeśli tak, byłby taki sam 

jak my. Podróży do sukcesu mogą to-

warzyszyć lęki, wątpliwości i wahania, 

jednak bycie liderem polega na tym, by 

mieć odwagę bać się, ale i tak to zrobić!

Jak większość z Was już wie, faktycz-

nie zapełniliśmy Arenę O2! A zapotrze-

bowanie na bilety nie maleje, dlatego 

zespół Global Rally ciężko pracuje nad 

rearanżacją sceny, by zyskać dodatko-

we miejsce. Zaglądajcie na nasze pro-

file na Facebooku – damy Wam znać, 

czy udało nam się dostawić więcej 

krzeseł!

Gregg pierwszy przyzna, że nie 

osiągnął tego celu sam. Jesteśmy 

wdzięczni Wam wszystkim za chęć 

świętowania z nami swoich ubiegło-

rocznych sukcesów. to będzie nieza-

pomniana impreza!

Choć lada chwila wyruszymy do Lon-

dynu na Global Rally, nie zapominaj-

my, że całkiem niedługo kończy się 

kwalifikacja Eagle Manager. Chciał-

bym zobaczyć i Wasze nazwiska na 

liście Eagle Managerów, którzy za kil-

ka miesięcy spotkają się z nami nad 

jeziorem tahoe! Spędźcie pracowicie 

końcówkę kwalifikacji. Chcemy, by-

ście pojechali na zjazd – zasługuje-

cie, by się na nim znaleźć.

I jak to mówią na Zielonej Wyspie: 

Niech irlandzkie szczęście wszyst-

kim Wam sprzyja. Dziękuję, że dzięki 

Wam jestem jednym z największych 

szczęściarzy na świecie. I dziękuję 

Greggowi, że ma marzenia wystar-

czająco wielkie dla nas wszystkich.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Chief Executive Officer

społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Top of the morning, czyli Najlepszego z poranków! Użyłem tego irlandzkiego powitania, ponieważ 
mamy marzec – miesiąc, w którym wypada Dzień Świętego Patryka. Serdeczne gratulacje dla naszych 
irlandzkich Dystrybutorów na całym świecie oraz dla biura w Irlandii za sukcesy, jakie odnieśli w 2013 
roku. Już widać, że i ten rok będzie dla nich świetny. FLP Ireland postawiło sobie za cel awans do gro-
na państw kwalifikujących się do Chairman’s Bonus, czego owoce są już widoczne!

Rex Maughan



global rally Londyn 2014 

eagle Managers 2014

nowości

awanse

36. urodziny 
FLP International

cena biletu:
20 PLN do 16 maja 2014

30 PLN w dniu Success Day  
(w miarę dostępności miejsc)

17 maja 2014
Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11, Warszawa 
godz. 11.30

Success Day
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Kwestia 
nastawienia
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Ponieważ wspaniałe nastawienie może 
pomóc nam poczuć się lepiej, nawet 
gdy mamy gorszy dzień, potraktujmy 
je jako nawyk, który warto w sobie wy-
pracować. Na początek, niezależnie 
od tego, w jakim humorze się obudzi-
my, zadajmy sobie pytanie „Jakie jest 
dziś moje nastawienie?” i podejmijmy 
świadomy wysiłek, by odpowiedzieć: 
„Wspaniałe!”. Dlaczego? Bo nawet gdy 
pewnego dnia „wstaniemy lewą nogą”, 
zadziała siła przyzwyczajenia i już samo 
to stwierdzenie sprawi, że poczujemy 
się lepiej!

W pracy nad budowaniem nawyku 
wspaniałego nastawienia może nam 
znakomicie pomóc poczucie wdzięcz-
ności. Czasem zapominamy, jak wiele 
jest rzeczy, które powinny budzić naszą 
wdzięczność. Spróbujcie codziennie 
zapisywać dziesięć z nich – zobaczycie, 

że lista będzie się szybko wydłużała. 
Niech będą to rzeczy przeróżne: piękna 
pogoda lub przeciwnie – ogrzewanie w 
samochodzie, dzięki któremu nie marz-
niemy, buziak od dziecka lub wnuka czy 
brak kolejki do kasy w sklepie. Dzięki 
temu spojrzycie na świat nieco inaczej  
i łatwiej docenicie pozytywne chwile.

kolejny element pracy nad wspaniałym 
nastawieniem to unikanie negatywnych 
myśli. Jeżeli myśl dotyczy czegoś, na 
co nie macie wpływu – po co zaprzątać 
sobie tym głowę? Jeżeli jest to problem 
możliwy do rozwiązania, spiszcie na 
kartce potencjalne działania i podejmij-
cie te, które zapewnią najlepszy efekt. 
Jeśli da się coś zmienić – działajcie, jeśli 
nie – nie zadręczajcie się tym. 

Zwracajcie uwagę na to, co mówicie. 
Mówi się, że małe umysły rozmawiają 

o innych ludziach, przeciętne o wyda-
rzeniach, a wielkie o ideach. Bądźcie 
ludźmi idei. Myślcie o tym, co chcieli-
byście zrobić ze swoim życiem, rodziną  
i biznesem Forever. Przekuwajcie idee 
w czyny i działajcie z nastawieniem, 
które pomoże Wam przetrwać cięższe 
chwile. 

Nie możemy zmienić otaczającego 
nas świata, ale możemy zmienić nasze 
nastawienie na takie, które da nam ra-
dość, spełnienie i przyniesie sukces. Co 
więcej, wspaniałe nastawienie jest za-
raźliwe – przekazujcie je dalej!

Wasz,

Jacek kandefer

Nasze nastawienie ma wpływ na wszystko - na to, jak dobre jest 
nasze samopoczucie, jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi  
i wreszcie, jak duże sukcesy odnosimy. Dlatego warto poświęcić 
tej kwestii więcej uwagi.Jacek Kandefer
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Supervisorzy

Assistant Managerowie

Managerowie

uwaga! Jeżeli chcesz, aby informacja o twoim awansie (od Supervisora wzwyż) została zilustrowana fotografią, prześlij nam 
swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.

Lucyna Cygan   sponsor: Krystyna Stach

Anna i Marek Cykowscy  sponsor: Aleksandra Rybak

Halina Dolska   sponsor: Marcin Dolski

Marta Gruca   sponsor: Marta Chronowska

Aleksandra i Grzegorz kozioł sponsor: Lucyna Cygan

Elżbieta kwiatkowska  sponsor: Urszula Zyskowska

Renata i Zbigniew Majorkowie sponsor: Bożena i Piotr Kawala

Małgorzata Morawska  sponsor: Sylwia Morawska

Sylwia Morawska   sponsor: Ewa Wiktorowicz

Izabela Nowacka-Pietrzyk 
i Mariusz Pietrzyk   sponsor: Teresa i Waldemar Fortuna

Aleksandra Rybak   sponsor: Anna Witczak

Małgorzata Smoła   sponsor: Maria Lodarska

krystyna Stach   sponsor: Anna i Andrzej Kocoł

Magda Stefaniak   sponsor: Małgorzata Morawska

Małgorzata Stupak  sponsor: Eugenia Pożarycka

Justyna Szpecińska  sponsor: Kamila Pirek

Eugenia Pożarycka  sponsor: Małgorzata Nitka

Anna Witczak  sponsor: Anna i Kazimierz Kulbatowie
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1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Chruścińska

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna

1. Urszula Zyskowska

2. Anna i kazimierz kulbatowie

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

4. Halina i Wiesław Micorkowie

5. Małgorzata Nitka

6. Bogumiła i Jan Srokowie

7. Grażyna Poremov

8. Anna Witczak

9. Wiesława i Adam Spyrowie

10. Urszula i Mirosław kapustowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Halina i Wiesław Micorkowie

8. Anna i kazimierz kulbatowie

9. Wiesława i Adam Spyrowie

10. Renata Błażejewska

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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Supervisorzy

1. Magda Stefaniak

2. Małgorzata i Paweł Ledwoniowie

3. Aleksandra i Grzegorz kozioł

4. Barbara i Mohamed Ali Aoun

5. Bożena Mach

6. Małgorzata i tomasz Ciszewscy

7. krystyna kwiecień

8. Marta Gruca

9. Joanna i Dariusz Poradowie

10. tomasz Matuła

Najskuteczniejsi sponsorzy

Anna Ulatowska  
i Andrzej Czaplicki   sponsor: Małgorzata Nitka

Grażyna i Jacenty Warych sponsor: Magdalena Kurzawa

Ewa Wiktorowicz   sponsor: Mariola Nowicka



BIzNeS Forever
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WIELKOść 
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Słowem „wielki” określany jest często zwycię-

ski zespół lub sportowiec, jak na przykład 

olimpijczycy, którzy niedawno rywalizowali  

w Soczi. Często również słyszę to słowo uży-

wane w odniesieniu do członków naszego 

Global Leadership team. to Dystrybutorzy, 

którzy skorzystali z Szansy forever w maksy-

malnym stopniu, z pożytkiem dla siebie i swo-

ich współpracowników. Zarówno sportowców, 

jak i Dystrybutorów osiagających „Wielkość”, 

zwykle charakteryzuje pasja, by stać się naj-

lepszymi na świecie w czymś, co ma znacze-

nie. Niezależnie od tego, czy chodzi o pobicie 

rekordu, czy otrzymanie miliona dolarów  

w Chairman’s Bonus, uczą się oni wielkości  

i potem na nią pracują.

Naszą pasją w Biurze Głównym jest wzboga-

canie życia klientów, Dystrybutorów i pracow-

ników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że hasło 

„wzbogacanie życia” ma o wiele szersze zna-

czenie niż gratyfikacje finansowe. Niezliczone 

są historie Dystrybutorów, których życie zmie-

niło się na lepsze, pełniejsze i bardziej satys-

fakcjonujące, dzięki pracy, jaką włożyli w bu-

dowę swojego biznesu. Mają więcej przyjaciół, 

są bardziej pewni siebie i stali się lepszymi 

członkami swojej społeczności. Jednak ow-

szem, wzbogacanie życia to również nagrody 

finansowe.

W forever dążymy do tego, by wznosić się 

ponad inne topowe firmy MLM na świecie. 

Cały czas pracujemy nad tym, jak zwiększać 

czeki naszych Dystrybutorów, by dzięki temu 

mogli pomóc wielu ludziom osiągnąć wiel-

kość. Z naszych bestsellerów tworzymy prak-

tyczne zestawy, ułatwiające budowę biznesu. 

Ostatnio wprowadzone zestawy vital5  

i En-ArgitM ułatwiają poznawanie i korzystanie 

z produktów oraz dzielenie się szansą na bi-

znes.

W forever mamy prawdziwe szczęście do-

świadczać wielkości na tak wiele sposobów,  

a jednocześnie rozumiemy, że zawsze jest 

miejsce na rozwój i dążenie do jeszcze więk-

szych osiągnięć. Miliony ludzi na całym świe-

cie potrzebują tego, co oferujemy – szansy na 

lepsze zdrowie i większy dobrobyt.

ty też możesz osiągnąć wielkość z forever. 

Jeżeli odpowiesz na trzy poniższe pytania, 

znajdziesz swój unikalny przepis na sukces. 

Co jest dla ciebie  
pasjonujące?

W czym możesz być  
najlepszy?

Jaka jest twoja największa 
szansa na zbudowanie  
biznesu?

Odpowiedzi na te pytania pomogą ci określić, 

gdzie powinieneś zainwestować czas i ener-

gię, by wykorzystać swój największy potencjał 

i osiągnąć cele, które są dla ciebie ważne. Je-

żeli będziesz ciężko pracować i wytrwasz 

mimo przeszkód, staniesz się wielki – możesz 

zabrać do domu szczodry czek Chairman’s 

Bonus. Jestem pewny, że potrafisz tego doko-

nać!

Gregg Maughan, Prezydent

WIELKOść 
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Jest to często powód do tego, aby  

z troską przyjrzeć się swojej skórze. 

Nagle okazuje się, że nie tylko chłód, 

silny wiatr i ogrzewanie zostawiły po so-

bie niechciane pamiątki. także uboga  

w warzywa i owoce dieta oraz brak ru-

chu i świeżego powietrza spowodowa-

ły, że skóra po zimie wygląda szaro, jest 

zwiotczała, szorstka, zmęczona, niedo-

tleniona i słabo odżywiona. Problem 

ten dotyczy całego ciała, ale najbardziej 

dotkliwy dla wielu kobiet jest cellulit. Li-

podystrofia, czyli nieprawidłowe roz-

mieszczenie podskórnej tkanki tłusz-

czowej, dotyka przede wszystkim 

kobiety, w różnym wieku, na różnych 

obszarach ciała. Najczęściej pojawia 

się na udach, brzuchu, ramionach, ale 

także na plecach i łydkach. Nierówno-

mierny przerost adipocytów, czyli zrazi-

ków tłuszczowych, powoduje ucisk na-

czyń krwionośnych, włóknienie 

przegród międzyzrazikowych, zaburze-

nia mikrokrążenia podskórnego i na-

gromadzenie produktów przemiany 

materii w przestrzeniach międzykomór-

kowych. 

Czy jest na to ratunek? Oczywiście!   

Z cellulitem można walczyć, ale jest to 

praca na wielu płaszczyznach. 

Po pierwsze - dieta uboga w wę-

glowodany i tłuszcze. 

Po drugie - suplementy, takie jak 

Garcinia Plus oraz Forever Lean, 

wspomagające nas w walce z nagro-

madzoną tkanką tłuszczową. absor-

bent-C, Gin-Chia czy Ginkgo Plus po-

mogą nam w odbudowie kolagenu  

w skórze i wzmocnią naczynia krwio-

nośne.  

Po trzecie - duża ilość płynów (nie 

tylko wody, napoje aloesowe, dzięki 

którym łatwiej usuniemy toksyny nagro-

madzone pod skórą. 

i wreszcie - jako dopełnienie cało-

ści – pielęgnacja zewnętrzna.

Doskonałą pomocą w walce z cellulitem 

jest aloesowy zestaw Tonizujący. to 

kompleksowa propozycja, jeśli chcemy  

pozbyć się „skórki pomarańczowej”, 

wygładzić naskórek i odzyskać spręży-

stość i jędrność skóry. to także profe-

sjonalna pielęgnacja, którą każda z nas 

może wykonać w domowym zaciszu  

i – co najważniejsze – pielęgnacja cało-

ściowa i bardzo łatwa w wykonaniu.

Aloesowy Zestaw
Tonizujący Katarzyna Janiczek

Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Dla wielu z nas jest to najpiękniejsza pora roku. Słońce coraz 
mocniej świeci, przyroda budzi się do życia, a my wraz z nią nabieramy nowej energii i otrząsamy 
się z zimowego snu. Powoli zaczynamy zdejmować z siebie czapki, szaliki, płaszcze i inne ciepłe 
ubrania. Z każdym cieplejszym dniem bardziej odsłaniamy swoje ciało.
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Pierwszy krok to umycie ciała że-

lem do kąpieli aloe Bath Gelée, przy 

użyciu myjki z naturalnej luffy dyniowa-

tej. Wykonując delikatny masaż, złusz-

czamy martwe komórki naskórka i po-

prawiamy krążenie podskórne, 

pozwalając na głębszą penetrację 

składników aktywnych, zawartych już  

w żelu. Składniki te znajdują się we 

wszystkich produktach wchodzących 

w skład Zestawu tonizującego. Są to 

wyciągi z tawuły, powojnika, morszczy-

nu i skrzypu bogatego w krzem. taki 

skład zapewnia nam dogłębne działa-

nie antycellulitowe, rozpuszczanie miej-

scowego nadmiaru tkanki tłuszczowej  

i oczyszczanie z toksyn poprzez popra-

wę mikrokrążenia. Dodatkowo z ła-

twością możemy pozbyć się opuchlizny 

i problemu zatrzymywania wody oraz 

limfy w przestrzeniach międzykomór-

kowych.  

Krok drugi to nałożenie na osuszo-

ną skórę cienkiej warstwy kremu toni-

zującego aloe Body Toner w miejscach 

objętych cellulitem. Następnie owijamy 

ciało folią dołączoną do zestawu (mak-

symalnie 2 warstwami), tak aby przyle-

gała do ciała, ale niezbyt mocno. Folia 

nie może utrudniać krążenia pod skórą. 

Jej zadaniem jest zatrzymanie kremu 

na skórze (aby nie wchłonął się w ubra-

nie) oraz utrzymanie temperatury po-

wstałej dzięki składnikom kremu. tem-

peratura spowoduje lepsze ukrwienie  

i lepszą penetrację składników aktyw-

nych, takich jak olejek cynamonowy 

czy wyciągi z ziół. Natomiast za efekt 

rozgrzania odpowiedzialny jest wyciąg 

z pieprzu tureckiego. Działa on pobu-

dzająco na układ krążenia. Podnosząc 

temperaturę skóry, wymusza odprowa-

dzanie toksyn oraz lepsze odżywienie 

miejsc dotkniętych cellulitem. krem jest 

na tyle bezpieczny, że można go stoso-

wać nawet kiedy mamy tak zwane „pa-

jączki”, czyli popękane naczynka krwio-

nośne na udach czy brzuchu. Jeśli 

jednak pęknięte naczynko jest duże  

i widoczne, polecam nałożyć na nie 

grubą warstwę Galaretki aloesowej  

i zawinąć folią. Zabieg tonizacji wyko-

nujemy przez około 45-60 minut. Warto 

wtedy położyć się wygodnie, ze stopa-

mi lekko uniesionymi ponad poziom 

serca, owinąć się w ciepły koc i zrelak-

sować. 

Po upływie godziny odwijamy 

folię i wmasowujemy w skórę krem pie-

lęgnacyjny aloe Conditioning Creme. 

Nie korzystamy z kąpieli przez co naj-

mniej 6 godzin od zabiegu, dlatego naj-

lepiej wykonać go przed snem. Zabieg 

powtarzamy co 4-6 dni, optymalnie  

10-12 zabiegów w serii. 

W dniach kiedy nie korzystamy  

z Aloe Body toner, zalecam stosowanie 

Aloe Body Conditioning Creme. Stano-

wi on przedłużenie pielęgnacji antycel-

lulitowej. Zawiera dokładnie te same 

składniki aktywne co krem tonizujący, 

za wyjątkiem wyciągu z pieprzu ture-

ckiego. Nie ma zatem działania rozgrze-

wającego, ale doskonale radzi sobie  

z przerostem tkanki tłuszczowej, opu-

chlizną, nadmiarem wody w tkankach  

i zwiotczałą skórą. krem pielęgnacyjny 

powinniśmy stosować rano i wieczorem 

każdego dnia. Polecam ten doskonały 

produkt wszystkim paniom i panom, 

którzy mają problem z rozstępami skór-

nymi, szczególnie gdy są one jeszcze 

świeże, w kolorze czerwonym lub różo-

wym. W takim przypadku skuteczność 

Aloe Body Conditioning Creme jest 

ogromna. 

Wiosenna dbałość o skórę powinna  

być przede wszystkim systematyczna  

i kompleksowa, bez względu na wiek  

i skalę problemu, z którym walczymy. 

Jeśli dołączymy do tego aktywność fi-

zyczną, to pozbycie się „skórki poma-

rańczowej” przyjdzie nam z łatwością. 

Pamiętajmy jednak o tym, że cellulit ma 

niestety jedną bardzo poważną wadę. 

Lubi do nas wracać, jeśli tylko na chwilę 

zapomnimy dbać o to, co jemy, o byciu 

aktywnymi i o pielęgnacji naszego cia-

ła. Dlatego dbajmy o siebie przez cały 

rok, aby na wiosnę poczuć się wyjątko-

wo atrakcyjnie we własnej skórze.
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Forever 
Alluring Eyes

Forever Alluring Eyes to rewitalizujący krem pod oczy, 
opracowany z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, by 

zmniejszać widoczność zmarszczek, bruzd i cieni pod ocza-
mi. Został on wzbogacony znakomitymi składnikami, o pozytyw-

nym wpływie na jędrność i elastyczność skóry w delikatnych i jakże 
widocznych okolicach oczu.

Głównymi składnikami kremu są:

aloe Barbadensis Gel  
(stabilizowany miąższ aloe vera) 
Naturalny czynnik kojący.

Trójgliceryd  
kaprylowo-kaprynowy 
Lekki, naturalny emolient z olejku kokosowego, 
który nawilża nie pozostawiając uczucia ciężko-
ści i nadmiernego natłuszczenia.

estry jojoby 
Emolient pozyskiwany z olejku jojoby – dosko-
nała substancja odżywcza i nawilżająca skórę, 
zapewniająca kremowi właściwą konsystencję.

Gliceryna 
Substancja nawilżająca, pomagająca skórze 
utrzymać odpowiednie nawilżenie.

Skwalan 
świetny emolient, który odżywia skórę nie po-
zostawiając wrażenia tłustości. Pomaga mini-
malizować zmarszczki i przeciwdziała wysusze-
niu skóry.

Hialuronian sodu 
Jedna z najbardziej efektywnych substancji na-
wilżających dzięki swoim hydrofilowym właści-
wościom, czyli skłonności do łączenia się  
z wodą. Pomaga poprawiać jędrność i ela-
styczność skóry oraz minimalizować widocz-
ność zmarszczek, cieni i obrzęków pod oczami.

Tokoferol
Dobre źródło witaminy E – pomaga nadawać skórze miękkość i nawilża ją.
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Wiosenne porządki...
w stylu życia
Czy można nie kochać wiosny?! kiedy z ciepłych krajów wracają ptaki, a w ogrodzie 
zaczynają kwitnąć tulipany, nabieramy nowego wigoru. Dłuższe, coraz bardziej sło-
neczne dni zachęcają do tradycyjnych wiosennych porządków – w garderobie, garażu 
i ogrodzie. Jednak prawdziwe korzyści odniesiemy robiąc gruntowne porządki w stylu 
życia i spiżarni!

Uatrakcyjnij program ćwiczeń
Nuda i brak postępów to dwa sygnały, że najwyższa pora zmienić coś w programie ćwiczeń. Jeśli zimą odwiedzaliście 

regularnie siłownię, by potrenować na ławeczce lub bieżni, to świetnie. Jednak dla utrzymania dobrej kondycji nasz orga-

nizm potrzebuje nowych wyzwań i odstępstw od rutyny. to oznacza zmianę wykonywanych ćwiczeń, w przeciwnym bowiem 

wypadku nie będziemy osiągać pożądanych efektów.

Wiosna to doskonały moment na wzbogacenie programu ćwiczeń o aktywność na świeżym powietrzu. Dobrym początkiem jest 

poranny półgodzinny marsz lub przebieżka. to także świetna okazja do odkrywania nieznanych zakątków swojego sąsiedztwa! 

Warto też mieć kogoś, kto będzie nas dopingował, wspierał w staraniach i pozytywnie je komentował.

odśwież swoje podejście do odżywiania
Jeżeli należysz do grupy „niezdrowe jedzenie w biegu”, elementem wiosennych porządków w stylu życia powinno być wpisanie 

w rozkład zajęć cotygodniowej wyprawy do sklepu po świeże produkty żywnościowe. Oprócz tego, wyznacz czas na przygoto-

wanie i podzielenie kupionego jedzenia na gotowe porcje na każdy dzień, dzięki czemu będziesz wiedzieć, po co sięgnąć.

Jeśli natomiast zdrowo się odżywiasz, ale masz tendencję do wybierania kilku tych samych, sprawdzonych potraw, rozbudź swo-

ją kreatywność i… baw się kolorami. Niech każdy twój posiłek składa się z 3-4 barw, np. zamień pomarańcze na kiwi lub sałatę 

na botwinkę. kiedy czujesz znudzenie codziennymi posiłkami, narasta pokusa sięgnięcia po niezdrowe przekąski czy puste kalo-

rie. Wzbogać dietę o warzywa strączkowe i orzechy. kiedy chce ci się pić, wybierz odświeżający, dodający energii napój,  

np. Forever Pomesteen Power – przepyszny, unikalny koktajl soków i wyciągów z owoców takich jak granaty, gruszki, mango-

stan, maliny, jeżyny, jagody i pestki winogron.

opróżnij lodówkę i spiżarkę
W tym roku zadbaj o to, by lodówka, spiżarka i kuchenne szafki zawierały tylko to, co służy zdrowiu. Pozbądź się wszystkich 

niezdrowych, przetworzonych produktów (np. zawierających tłuszcze trans). Po drugie, wyrzuć przeterminowane rzeczy. Następ-

nie, przeznacz osobne miejsce, z dala od wartościowych produktów, na wszystko co ma dużo kalorii, jest tłuste lub słodkie. te 

rzeczy należy jeść w bardzo umiarkowanych ilościach, dlatego warto przechowywać je w trudno dostępnym miejscu.

Wreszcie, uzupełnij zapasy o podstawowe, zdrowe produkty, któ-

re zawsze powinny być w kuchni. Oto kila przykładów: marchew-

ka ››› pietruszka ››› groszek ››› bulion ››› mrożone albo puszkowane 

warzywa ››› łosoś lub tuńczyk w puszce ››› płatki owsiane ››› mąka 

kukurydziana ››› kuskus ››› pełnoziarniste krakersy ››› suszone 

owoce ››› orzechy ››› pełnoziarnisty makaron ››› lekki sos do maka-

ronu (np. pesto) ››› masło orzechowe ››› brązowy ryż ››› pestki (np. 

dyni, słonecznika) ››› przyprawy i zioła ››› suszone pomidory ››› po-

midory i sosy pomidorowe ››› olej i oliwa ››› zarodki pszenne ››› 

pełnoziarnista mąka.

kiedy masz w zasięgu ręki surowce potrzebne do przyrządzania 

smacznych i zdrowych potraw, zdecydowanie łatwiej jest zacho-

wać dietę bogatą w świeże, wartościowe składniki.
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Buduj biznes  
GLOBALNy:
świat leży u twoich stóp

Jednym z najbardziej ekscytujących 
elementów Planu Marketingowego 
FLP jest możliwość sponsorowania 
mieszkańców innych krajów, a tym 
samym budowania biznesu o zasię-
gu międzynarodowym. Co więcej, 
case credits generowane za granicą 
liczą się do kwalifikacji na Global 
Rally, a także do części programów 
Eagle Manager i Chairman’s Bonus!

Forever dba o to, by linia sponsoro-
wania pozostała taka sama na ca-
łym świecie, dlatego czasem mo-
żesz być nieświadomy, że twój 
biznes wkroczył do jakiegoś kraju. 

Załóżmy, że jeden z twoich Dystry-
butorów sponsoruje znajomego 
mieszkającego gdzieś za granicą.  
W takiej sytuacji wszyscy nadspon-
sorzy tego Dystrybutora, także ty, 
zostają włączeni do komputerowe-
go systemu naliczania premii dane-
go kraju. I kiedy zaczynasz otrzymy-
wać case credits i premie wynikające 
z aktywności grupy w tymże pań-
stwie, masz całkiem miłą niespo-
dziankę!

Sponsoring międzynarodowy zy-
skuje nowe atuty, kiedy osiągniesz 
pozycję Uznanego Managera. Od tej 

pozycji, gdy uzyskasz kwalifikację 
do Premii Grupowej i Premii Lidera 
w swoim kraju Zamieszkania, odpo-
wiednie wymogi kwalifikacyjne zo-
stają również uznane – w następ-
nym miesiącu – we wszystkich 
innych państwach! Wielu z naszych 
Managerów otrzymuje premie z róż-
nych państw, dzięki temu, że po 
prostu co miesiąc realizują wymogi 
kwalifikacyjne w kraju Zamieszka-
nia. Wyobraź sobie, co mógłbyś zro-
bić z premiami z 10, 20 czy 30 
państw!

Niemal wszystkie ze 155 krajów Forever uczestniczą w programie Sponsoringu międzynarodowego. Oznacza to, że 
świat fatycznie leży u twoich stóp. Skorzystaj z tej wyjątkowej okazji dzieląc się szansą na biznes ze znajomymi 
mieszkającymi za granicą lub tymi, których rodziny albo przyjaciele żyją na obczyźnie. to może mieć ogromny wpływ 
na wysokość twoich dochodów!

1. Zasponsoruj kogoś, kto mieszka  

w tym kraju. kiedy nowa osoba poda 

twój numer Dystrybutora jako swojego 

sponsora, krajowy system komputerowy 

automatycznie pobierze twoje dane  

(w tym te o sponsorach).

2. Skontaktuj się z Biurem Głównym  

w swoim kraju Zamieszkania z informa-

cją, że chcesz zostać zasponsorowany 

do danego kraju. System komputerowy 

w twoim kraju prześle twoje dane do sy-

stemu danego państwa.

3. kiedy jeden z twoich Dystrybutorów 

zasponsoruje kogoś w innym kraju, do 

tamtejszego systemu trafią również two-

je dane jako sponsora.

Sponsoring międzynarodowy

Są trzy sposoby, aby zostać międzynarodowo zasponsorowanym do konkretnego kraju:
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Spotkanie Supervisorów Raporty premii online

I N F O R M A c J E
dbajmy razem o środowisko! 

Priorytetem Forever zawsze była, jest i będzie 
poprawa jakości życia naszych Dystrybutorów  
i konsumentów. Na tę jakość składa się nie tylko 
lepsze zdrowie i większy dobrobyt materialny, ale 
także troska o świat, w którym żyjemy. Dlatego 
nieustannie podejmujemy działania zmierzające 
do tego, by zmieniać go na lepsze. W tej sytuacji, 
udostępnienie Dystrybutorom raportów premii na 
stronie internetowej zamiast przesyłania papiero-
wych wydruków jest naturalnym krokiem. 

Już niebawem będziesz mógł zobaczyć raport 
swojej premii online. Wystarczy, że zalogujesz się 
na www.foreverliving.com, wybierzesz zakładkę 
Mój biznes/Moje obroty i klikniesz „Wydruk pre-
mii”. W następnym etapie raporty online całkowi-
cie zastąpią wydruki papierowe. 

Dodatkowym atutem raportu online jest to, że 
będziesz mieć do niego dostęp o wiele wcześniej, 
bo już w pierwszych dniach miesiąca!

Jeśli w okresie od stycznia do kwietnia 2014 
awansujesz na stanowisko supervisora, za-
prosimy cię na spotkanie do Warszawy, podczas 
którego:

 # weźmiesz udział w specjalnych warsztatach  
Od Supervisora do Managera,

 # zwiedzisz Biuro Główne FLPP,
 # otrzymasz bezpłatny bilet na Success Day,
 # wymienisz doświadczenia z Supervisorami  

z całej Polski podczas wspólnej kolacji.

16 maja 2014
Biuro Główne FLPP,  Al. Jerozolimskie 92,  
Warszawa, godz. 11.30

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych 
Supervisorów. Forever zapewnia nocleg i mate-
riały szkoleniowe. Warunkiem uczestnictwa jest 
potwierdzenie swojego przyjazdu na recepcji Biura 
Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają kwalifika-
cję, otrzymają pisemne zaproszenie.
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