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Forever Living Products PoLand
Biuro główne i centrum sprzedaży Warszawa
Al. Jerozolimskie 92 | 00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56÷59 | fax 22/456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
Biuro główne FLPP: pon.-pt. 09.00-17.00

recepcja: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
   ostatni poniedziałek/piątek miesiąca 09.00-20.00  
   dzień Success Day 09.00-11.00

dział sprzedaży: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
              ostatni poniedziałek/ piątek miesiąca 09.00-20.00 
              sobota 10.00-14.00 tylko zakupy osobiste 
              dzień Success Day 09.00-11.00

oddział Katowice
ul. ułańska 12 | 40-887 katowice
tel. 32/250 46 22 | e-mail: katowice@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

oddział Kraków
ul. kadecka 1 | 30-078 kraków
tel. 12/636 23 11 | e-mail: krakow@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

oddział Poznań
ul. Sczanieckiej 8A | 60-216 Poznań
tel. 61/66 33 585 | e-mail: poznan@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

internet
foreverLiving.com

Discoverforever.com

flpp.com.pl

foreverfotos.com

forever-Giving.com

społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Zamówienia wysyłkowe dostawa w ciągu trzech dni roboczych

internet: www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
telefon:  22/456 43 53, 54 lub 55 
Fax: 22/456 43 60 
e-mail: zamowienia@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego 
miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach pracy, 
czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby 
sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving
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społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Jeżeli masz wystarczającą pewność 
siebie, by uwierzyć, że możesz odnieść 
sukces i osiągnąć życiowe cele, wtedy 
tego dokonasz! W dążeniu do uzyskania 
pewności siebie, ogromną rolę odgrywa 
bycie najlepszą wersją siebie.  
mówiąc najprościej, kiedy wyglądasz  
i czujesz się lepiej, ludzie to zauważają! 
Zauważają twoją pewność; pytają co 
zmieniłeś i chcą dowiedzieć się czegoś 
więcej. Dla ciebie to doskonała okazja, 
by opowiedzieć im o produktach, które 
uwielbiasz i o szansie forever.

Nasze produkty zawsze pomagały 
ludziom – dlatego w 1978 r. założyliśmy 
forever. chcieliśmy pomagać ludziom 
wyglądać lepiej i czuć się lepiej. im 
bardziej poznawałem działanie aloe 
vera, tym większą miałem pewność,  
że ta roślina może mieć naprawdę duży 
wpływ na otaczających mnie ludzi, 
poprawiając ich zdrowie, rozjaśniając 
przyszłość i na wiele sposobów 

Zadowolenie z siebie to wewnętrzna 
siła, która napędza nas do działania 
i pozwala więcej osiągnąć. Jeśli 
masz tzw. „dzień złych włosów”, tak 
naprawdę rzadko masz wtedy nieudaną 
fryzurę… po prostu ty akurat tak 
postrzegasz swoje włosy. miałeś kiedyś 
poczucie, że musisz poluzować pasek, 
a po wejściu na wagę okazywało się, że 
schudłeś? ucisk w pasie momentalnie 
znika, a ty od razu zakładasz bardziej 
dopasowane ubrania. czujesz większą 
energię i animusz, jesteś gotów 
wyruszyć na podbój świata.

W lepszym wyglądzie i samopoczuciu 
chodzi o pewność siebie!

Słynne jest powiedzenie henry’ego 
forda: Jeżeli myślisz, że coś możesz lub 
czegoś nie możesz, w obu przypadkach 
masz rację.

W lepszym wyglądzie  
i samopoczuciu nie chodzi o to, 
jak postrzegają cię inni – mają 
one o wiele większą moc!

zmieniając ich życie. Wprowadzenie 
nowych zestawów clean 9 i forever 
f.i.t. oznacza dla nas jeszcze większe 
skupienie na lepszym wyglądzie  
i samopoczuciu.

Dziękuję, że dzielicie się z nami swoimi 
historiami sukcesu. inspirują nas one 
do jeszcze cięższej pracy i do szukania 
nowych sposobów na zwiększenie 
skuteczności biznesu. Portale 
społecznościowe to świetny sposób na 
dzielenie się sukcesami i przyciąganie 
uwagi do tego, co oferuje twój biznes 
forever. Pamiętaj tylko, aby zachować 
rozwagę i nie przesadzać – prawda ma 
wystarczającą siłę! każda opowieść 
o tym, jak nasze produkty komuś 
pomogły, jak forever stał się dla rodzin 
szansą, której w innych okolicznościach 
by nie dostali, powoduje, że moja 
pewność do naszego biznesu rośnie. 
Podobnie jest z pewnością do naszej 
codziennej pracy, która nie byłaby 
możliwa bez każdego z Was. Dziękuję 
za Waszą ciężką pracę, zaangażowanie 
i pewność, dzięki której osiągacie 
szczyty i spełniacie marzenia.

“Wyglądaj lepiej.  
        Czuj się lepiej.”

Wejdź na Discoverforever.com

forever Wasz,

rex maughan
chief executive Officer

lISt RexA

społeczność

facebook.com/foreverPoland

facebook.com/foreverfan

youtube.com/foreverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving



Zaplanuj swój sukces forever 2015

eagle managers retreat

Dobra kondycja przez cały rok

Awanse, osiągnięcia, odznaczenia

cena biletu: 20 PlN (do 28 listopada 2014)
   30 PlN w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)
Bilet wstępu obowiązuje również dzieci, niezależnie od wieku.*
Przypominamy, że osoby, które uzyskały awans we wrześniu i październiku 
br. uprawnione są do odbioru biletu na listopadowy Success Day.

*Spotkanie o charakterze biznesowym, uczestnictwo dzieci niezalecane.

30 listopada 2014
Hotel sofitel victoria 
ul. Królewska 11, Warszawa 
godz. 11.30

Success Day



list od dyrektora
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Jesień to czas dopinania i finalizacji 

rocznych celów. Bardzo lubię tę porę 

roku, gdy po letnim wypoczynku i ła-

dowaniu akumulatorów, każdy z no-

wym zapałem rzuca się w wir pracy. 

Wzmożona aktywność biznesowa 

owocuje nowymi kontaktami i rozwo-

jem struktur. 

Pracy nam nie zabraknie, bo ciągle 

są tysiące, miliony osób, które powin-

ny usłyszeć o szansie Forever. Każdy 

przecież chciałby wesprzeć swój do-

mowy budżet, uzyskać niezależność 

finansową dla siebie i swoich najbliż-

szych, i jednocześnie mieć dla tych 

najbliższych więcej czasu.

Być może Wy zbudowaliście już taki 

biznes Forever, który Wam na to po-

zwala. Jeśli tak, dzielcie się swoją hi-

storią z każdym, z kim się zetkniecie. 

Dla wielu osób, które przyłączyły się do 

Forever, inspiracją do podjęcia decyzji 

byli Dystrybutorzy, którzy w harmonij-

ny sposób połączyli budowanie bizne-

su z życiem rodzinnym. Po angielsku 

mówi się: Facts tell, stories sell. Ciężko 

to wyrazić równie zgrabnie po polsku, 

ale generalnie można przetłumaczyć 

jako: „Fakty mówią, historie sprzeda-

ją”. W naszym świecie Forever ozna-

cza to pokazywanie stylu życia, jakim 

cieszymy się dzięki rozwojowi biznesu 

lub, jeśli jesteśmy dopiero na początku 

drogi z FlP, stylu życia, jakim cieszą 

się inni.

Dobrym źródłem takich historii są 

wszelkie spotkania Dystrybutorów. Na 

Success Day w lipcu i we wrześniu 

mieliśmy okazję wysłuchać historii no-

wych Managerów i Senior Managerów. 

Każda z nich była inna, każda z nich 

była pasjonująca. Dlatego wsłuchujcie 

się uważnie w opowieści Dystrybuto-

rów i sami też ćwiczcie umiejętność 

dzielenia się swoją historią. Może ona 

wpłynąć na innych w o wiele większy 

sposób, niż wszystkie fakty i dane, ja-

kie będziemy potrafili przytoczyć.

Wasz,

Jacek Kandefer

Twoja historia Forever
Jacek Kandefer



aWaNSe          CzerWieC 2014
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ManagerowieSenior Manager

Renata i Jerzy Bąkowie 
sponsor: Krystyna Kwiecień

Helena i Andrzej tretau 
sponsor: Elżbieta i Wojciech ZielińscyKrystyna Kwiecień

sponsor: Alicja i Marian Modelski

Supervisorzyassistant 
Managerowie

Łukasz Spyt 
sponsor: Renata i Jerzy Bąkowie

Małgorzata Szpecińska 
sponsor: Anna Witczak

Justyna i Grzegorz Sztandera 
sponsor: Małgorzata Szpecińska

Bogumił Bilkowski  
sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Zofia Drozdowska   
sponsor: Lucyna Maj

Aneta Famulska 
sponsor: Justyna Szpecińska

Daniela Gamrat 
sponsor: Joanna Langowska

Krystyna i Bronisław Gunther 
sponsor: Elżbieta i Zbigniew Mikułowie

Marzena i Robert Jajczykowie 
sponsor: Krystyna i Bronisław Gunther

Małgorzata Kalina   
sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Magdalena Kępka  
sponsor: Łukasz Spyt

Krzysztof Kowalski 
sponsor: Łukasz Spyt

Joanna langowska 
sponsor: Helena i Andrzej Tretau

ewa Młynek 
sponsor: Kamila i Daniel Pirek

Janina Perzyńska 
sponsor: Barbara Grabska

Kamila i Daniel Pirek 
sponsor: Justyna i Grzegorz Sztandera



TOP DYSTrYBUTOrzY   CzerWieC 2014

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. ewa Piechocka

3. Urszula Zyskowska 

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna

6. Grzegorz Sieczka

7. Jolanta i Radosław Jochimowie

8. Wiesława i Adam Spyrowie

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Stanisława Karpińczyk

1. Urszula Zyskowska

2. Krystyna Kwiecień

3. Irena Suchodolska

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Renata i Jerzy Bąkowie

6. Bogumiła i Jan Srokowie

7. Helena i Andrzej tretau

8. Magdalena Strojna

9. Łukasz Spyt

10. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie
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1. Agnieszka Słowik

2. Marzena i Robert Jajczykowie

3. Anna Raszkowska

4. Magdalena Matusik

5. Małgorzata i tomasz Ciszewscy

6. ewa Sodolska

7. lucyna toczek

8. Renata trusińska

9. Agnieszka i Wiesław Podoba

10. Magdalena Strojna

Najskuteczniejsi 
sponsorzy

Supervisorzy
Magdalena Matusik 
sponsor: Marta Gruca 

Alina Pokorska 
sponsor:  
Mirosława i Grzegorz Weręgowscy

Anna Potocka  
sponsor: Magdalena Kępka

Izabela Potocka 
sponsor: Anna Potocka

Anna Sanicka 
sponsor: Małgorzata Bernacka-Roszak

Krzysztof Sikora 
sponsor: Marzena Marosz

ewa Strzeszewska 
sponsor: Anna Sanicka

lucyna Szwarga 
sponsor: Urszula i Marek Przystasiowie

lucyna toczek 
sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

Krzysztof tretau 
sponsor: Helena i Andrzej Tretau

Renata trusińska  
sponsor: Agnieszka i Marek Przeździeccy



aWaNSe             liPieC 2014
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Managerowie

Maria Aniserowicz 
sponsor: Ryszarda Nowak

assistant 
Managerowie

edwarda Banyś 
sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Janina Ciepiela 
sponsor: Edwarda Banyś

Barbara Głowacz 
sponsor: Jolanta Mitarska

Krystyna Harasz 
sponsor: Janina Ciepiela

Ingryda Krajczy 
sponsor: Maria Aniserowicz

Alina i Krzysztof Mazgajowie 
sponsor: Bernarda Wrona

Jolanta Miterska 
sponsor: Krystyna Harasz

lucyna toczek 
sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

Bernarda Wrona 
sponsor: Bożena Gaj

Supervisorzy

Marta Ciszewska  
sponsor: Jadwiga Ciszewska

teresa Dzierba 
sponsor: Małgorzata Zawadzka

Dorota Jędrzejczak 
sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Justyna Kuszewska 
sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

Irena lipok 
sponsor: Helena i Bernard Glogazowie

Agnieszka Mazgaj 
sponsor: Alina i Krzysztof Mazgajowie

Paweł Mazgaj 
sponsor: Alina i Krzysztof Mazgajowie

Przemysław Mirocha 
sponsor: Monika Cieślik

Agnieszka Przytulska-Czepczyk  
i Konrad Czepczyk 
sponsor: Lech Dąbrowski

Anna Słowik 
sponsor: Bożena Mach

Helena Stec 
sponsor: Lucyna Toczek

Katarzyna tretau 
sponsor: Helena i Andrzej Tretau

Anna Wojciechowska 
sponsor: Dorota Jędrzejczak

Małgorzata Zawadzka 
sponsor: Magdalena Piórkowska i Andrzej Danielak



TOP DYSTrYBUTOrzY      liPieC 2014

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. ewa Piechocka

4. Magdalena Strojna

5. Grzegorz Sieczka

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Bożena Gaj

9. Stanisława Karpińczyk 

10. Jolanta i Radosław Jochimowie

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Agnieszka i Wiesław Podoba

4. Wiesława i Adam Spyrowie

5. Bożena Gaj

6. Maria i Jacek Bartkowiakowie

7. Ireneusz Piekaruś

8. Magdalena Strojna

9. Grażyna Poremov

10. Dorota Magnuszewska

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie
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1. Helena Stec

2. elżbieta Sadowska

3. lucyna Idźkowska-Nieciecka  
    i Roman Nieciecki

4. Agnieszka Słowik

5. Agnieszka Kurzawa

6. Małgorzata Starczyk

7. ewa Młynek

8. Małgorzata i tomasz Ciszewscy

9. Alina i Krzysztof Mazgajowie

10. Małgorzata Podgórska

Najskuteczniejsi 
sponsorzy



aWaNSe            SierPień 2014
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Managerowie

Karol Grotyński 
sponsor: Maria i Wiesław Grotyńscy

lucyna toczek 
sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba

assistant 
Managerowie

Agnieszka Goździuk 
sponsor: Agnieszka i Wiesław Podoba 

ewa Miszczuk 
sponsor: Agnieszka Goździuk

Supervisorzy

Renata Bojak  
sponsor: Elżbieta Majkowska

Anna Brodowska 
sponsor: Karol Grotyński

teresa Bulak 
sponsor: Ewa Miszczuk

Iwona Chojnowska 
sponsor: Agnieszka i Marcin Mazurowie

Wiesława Ciorga 
sponsor: Renata i Zbigniew Majorek

Marzena Figel-Porożyńska i Arkadiusz Porożyński 
sponsor: Hanna Smyrgała

Hanna Glinka 
sponsor: Magdalena Strojna

Joanna Golec 
sponsor: Karol Grotyński

Wojciech Guga 
sponsor: Grażyna i Andrzej Kaszubowscy

lucyna Idźkowska-Nieciecka i Roman Nieciecki 
sponsor: Justyna Mach-Siedlecka i Damian Siedlecki

Grażyna i Andrzej Kaszubowscy 
sponsor: Andrzej Kubicki

Kazimierz Krakowski 
sponsor: Aleksandra Nabiałczyk

leokadia Krupa 
sponsor: Ewa i Antoni Krupowie

elżbieta Majkowska 
sponsor: Marta i Marek Wojasowie

Agnieszka i Marcin Mazurowie 
sponsor: Aneta Famulska

Aleksandra Nabiałczyk 
sponsor: Grzegorz Sieczka

Anna Przepióra 
sponsor: Leokadia Krupa

elżbieta Sadowska 
sponsor: Lucyna Toczek

Hanna Smyrgała 
sponsor: Jolanta i Radosław Jochimowie

Agnieszka Śliwiak-Cybulska i Dariusz Cybulski 
sponsor: Sylwia i Robert Bekierowie

Anna Wartalska 
sponsor: Krystyna Kwiecień



TOP DYSTrYBUTOrzY    SierPień 2014

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. ewa Piechocka

3. Urszula Zyskowska

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Wiesław Grotyńscy

6. Grzegorz Sieczka

7. Maria i Jacek Bartkowiakowie

8. Agnieszka i Wiesław Podoba

9. Jolanta i Radosław Jochimowie

10. Wiesława i Adam Spyrowie

1. Agnieszka i Wiesław Podoba 

2. Urszula Zyskowska

3. Maria i Wiesław Grotyńscy

4. Karol Grotyński

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie 

6. lucyna toczek

7. Bogumiła i Jan Srokowie

8. Ireneusz Piekaruś 

9. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

10. Anna Witczak

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie
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1. Małgorzata Starczyk 

2. Anna Przepióra

3. lucyna Idźkowska-Nieciecka  
    i Roman Nieciecki

4. elżbieta Sadowska 

5. Karol Grotyński

6. Agnieszka Kurzawa 

7. Wanda Rędziniak

8. Marzena Figel-Porożyńska  
    i Arkadiusz Porożyński

9. Bożena Janiszewska

10. Wiera Chmielewska

Najskuteczniejsi 
sponsorzy
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PlAN MARKetINGOWY

Program motywacyjny 
- samochodowy

Poziom 1

Zostań uczestnikiem Programu Motywacyjnego 
Ty też możesz spełnić swoje marzenie o nowym samochodzie lub mieszkaniu!
Dołącz do Dystrybutorów, którzy cieszą się dodatkową comiesięczną wypłatą – skorzystaj z premii Programu 
Motywacyjnego, by zyskać finansową swobodę i kupić nowy samochód, większy dom czy opłacić naukę swoją 
lub swoich dzieci.

Szczegóły kwalifikacji w Zasadach Działalności.

Bożena Gaj
Senior Manager



ProdukTy forever
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Aby zamówić ten produkt, wejdź na: 
www.foreverliving.com

forever Sun Lips
forever Sun Lips™ 
o SPf30 i szerokim 
spektrum ochrony 
przeciwsłonecznej 
pomaga zapobiegać 
oparzeniom  
słonecznym oraz 
chroni zarówno 
przed promieniami 
uvA, jak i uvB. 
Stosowany przed wyjściem 

na słońce i nakładany po-

nownie, gdy zajdzie potrzeba, 

Forever Sun lips™ pomoże 

ochronić cię przed szkodli-

wym działaniem słońca,  

a przy tym zawiera koją-

ce substancje roślinne, by 

zmiękczać i wygładzać po-

drażnione, popękane usta.

#462
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Solidny  fundament

Dziś już dość powszechnie uważa się, że 

u podstaw ogólnej dobrej kondycji i sa-

mopoczucia leży zdrowie układu pokar-

mowego. to w nim zachodzi wchłanianie 

substancji odżywczych z pokarmu i su-

plementów; jest on również ważnym ele-

mentem układu odpornoś-

ciowego, „odsiewając” to, 

co niepożądane. Dlatego tak 

ważna jest dbałość o zacho-

wanie integralności, struktu-

ry i funkcjonalności komórek 

układu pokarmowego – po-

nieważ ma to wpływ na 

praktycznie każdą inną ko-

mórkę naszego ciała. Swoją 

rolę w tym procesie może 

odegrać forever Aloe vera 

GelTM (#015).

Odkryto, że aloes zawiera 

ponad 200 dobroczynnych 

składników i działa korzystnie na wiele 

sposobów, m.in. może wspierać i koić 

układ trawienny oraz mieć udział w zwięk-

szeniu efektywności innych, trawionych 

przez organizm substancji, takich jak np. 

białka. Dlatego miąższ Aloe Vera tak do-

brze współgra z suplemen-

tami diety forever Living,  

w tym, przede wszystkim,  

z podstawowymi produkta-

mi dla ogólnego dobrego 

samopoczucia – forever  

Dailytm, forever Active Pro-

biotic, forever Arctic Sea i 

ArGi+. Przyczyniając się 

do ukojenia układu trawien-

nego, aloes może pomóc 

przygotować organizm do 

absorbcji substancji od-

żywczych. Według niedaw-

nych badań konsumpcja 

aloesu jednocześnie z innymi substancja-

mi odżywczymi zwiększa ich biodostęp-

ność – np. 3,7 razy dla samej witaminy e!

Dlatego aloe vera leży u podstaw zwięk-

szonej dostępności biologicznej sub-

stancji odżywczych z forever dailyTM 

(#439), produktu, który pomaga zapew-

nić organizmowi optymalny poziom wita-

min i minerałów, których nasza dieta 

może nie zawierać w wystarczających 

ilościach. Nawet jeżeli staramy się pra-

widłowo odżywiać, poziomy substancji 

odżywczych zawartych w pożywieniu są 

niższe niż 20, 50 czy 100 lat temu. Po 

prostu gleba nie jest już tak bogata w 

substancje odżywcze, to samo więc od-

nosi się do tego, co na niej uprawiamy. 

Jeśli dodamy do tego czynniki streso-

genne w naszym życiu oraz zanieczysz-

czenia otaczającego nas środowiska, 

okazuje się, że musimy dokładać więk-

Podobnie jak w przypadku konstrukcji jakiejkolwiek budowli, 
zbudowanie i trwałe zachowanie optymalnego zdrowia zaczyna się 
od solidnego fundamentu. różne suplementy mogą wspierać 
poszczególne układy ludzkiego organizmu, natomiast skupienie się na zestawie podstawowych substancji 
odżywczych może mieć działanie ogólnie dobroczynne, o pozytywnym wpływie na każdą komórkę i tkankę 
naszego ciała. Na takich fundamentach możemy potem konstruować program suplementacji odpowiadający 
naszym bardziej konkretnym potrzebom. Jednak nadrzędne znaczenie dla optymalnego zdrowia ma 
zbudowanie solidnej podstawy, która wesprze cały organizm, jego podstawowe tkanki i układy.
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szych starań, aby zapewnić organizmowi 

wystarczającą ilość witamin i minerałów. 

The Journal of the American Medical As-

sociation – jedno z najbardziej prestiżo-

wych czasopism medycznych na świe-

cie – opublikował raport wspierający 

korzystanie z preparatów multiwitamino-

wo-mineralnych przez osoby dorosłe. 

Dostrzeżono, że z racji na stan świata,  

w którym żyjemy oraz na wybory, jakich 

dokonujemy, potrzebujemy tych dodat-

kowych witamin i minerałów, by zacho-

wać optymalne zdrowie. Powtórzmy 

więc jeszcze raz. Dołączenie forever 

Aloe Vera Gel do forever Daily może po-

móc zwiększyć biodostępność substan-

cji odżywczych zawartych w tej multiwi-

taminowo-mineralnej recepturze.

Aloe Vera może również działać jako 

„prebiotyk”, wspomagająco przy używa-

niu forever Active ProbioticTM (#222), 

który z kolei może stanowić wparcie do-

stępności substancji odżywczych i me-

tabolizmu. „Probiotyki” to dobre bakte-

rie, które żyją w nas i na nas, wspierając 

układ odpornościowy i ogólne samopo-

czucie oraz wykorzystanie substancji 

odżywczych z naszego pożywienia. Na-

sze wybory żywieniowe mogą – podob-

nie jak w przypadku witamin i minerałów 

pozyskiwanych z diety – zaburzać rów-

nowagę między dobrymi a złymi bakte-

riami w naszym organizmie. Wiele badań 

z ostatnich lat wskazuje na pozytywne 

działanie probiotyków. Naukowcy i prak-

tycy zaczynają sobie zdawać sprawę  

z rzeczywistego rozmiaru roli, jaką od-

grywa w organizmie flora bakteryjna  

i wpływu, jaki ma na zdrowie. Zaburzenie 

równowagi flory bakteryjnej w układzie 

pokarmowym wpływa nie tylko na tra-

wienie i wchłanianie substancji odżyw-

czych, ale może mieć również wpływ na 

nasz poziom energii, wagę, funkcjono-

wanie układu odpornościowego itp.  

forever Active Probiotic, zawierający uni-

kalną mieszanką sześciu szczepów 

bakterii, pomaga odbudować i wesprzeć 

florę bakteryjną.

We współczesnej diecie może brakować 

nie tylko witamin i minerałów; badania 

wykazują, że może ona również być zbyt 

uboga w niezbędne nienasycone kwasy 

tłuszczowe, tak ważne dla funkcjonowa-

nia mózgu, układu nerwowego, krążenia 

oraz wzroku – zwłaszcza kwasy Ome-

ga-3, obecne w olejach z ryb zimnych 

wód morskich oraz z kalmarów. Na-

ukowcy odkryli, że optymalna proporcja 

między kwasami Omega-6 a Omega-3 

– taka, jaką uzyskiwalibyśmy w „daw-

nych czasach” – wynosi między 1:1 a 1:4. 

typowa dzisiejsza dieta to raczej propor-

cja 20:1, czyli o wiele wyższe poziomy 

kwasów Omega-6, co może przyczyniać 

się do wielu współczesnych utrapień 

zdrowotnych. Artic Sea może pomóc 

odwrócić ten brak równowagi w naszej 

diecie i dostarczyć organizmowi nie-

zbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, 

co z kolei może weprzeć zdrowie mózgu, 

stawów, skóry, oczu i układu krążenia. 

co więcej, obecne badania wykazują 

pozytywne działanie kwasów Omega-3 

dla zdrowego trawienia, co czyni z fore-

ver Arctic SeaTM (#376) doskonałego 

kompana dla forever Aloe Vera Gel, fo-

rever Active Probiotic oraz forever Daily!

Ostatnią cegiełką forever Living w fun-

damencie optymalnego zdrowia jest 

ArGI+TM, Arginina z kompleksem wita-

min (#320). Arginina jest niezbędna do 

syntezy tlenku azotu, który pomaga w 

rozluźnieniu naczyń krwionośnych  

i wspiera krążenie. ArGi+ zawiera rów-

nież firmową mieszankę owoców – wy-

ciągi ze skórek winogron, granatów  

i czerwonych winogron oraz mieszkankę 

ciemniejszych owoców, takich jak czarny 

bez, maliny i czarna porzeczka – która 

również wspiera układ krążenia. Ponie-

waż właśnie do układu krążenia trafiają 

substancje odżywcze z układu pokar-

mowego i to układ krążenia transportuje 

je po całym organizmie, ważne jest by 

działał efektywnie. 

ArGi+, forever Aloe Vera Gel,  
forever Daily, forever Active Pro-
biotic i forever Artic Sea współ-
działają ze sobą, by stworzyć so-
lidny fundament – i wesprzeć 
podstawowe tkanki i układy orga-
nizmu, dla uzyskania solidnej 
bazy, na której można zbudować i 
zachować optymalne zdrowie! co 
więcej, teraz wszystkie te produk-
ty dostępne są w jednym zesta-
wie: forever Vital5 Paktm.



Bycie eagle Managerem to stawianie  
celów, cieżka praca i osiąganie wyników.
Zachowaj koncentrację, a dołączysz do innych orłów  
w cancun, w Meksyku na przyszłorocznym  
eagle managers retreat.

Wytrwałe 
działanie.



forever 
Pro X2

ProdukTy forever

Forever Pro X2™ 
dostarcza  
15 g białka oraz 2 g 
błonnika pokarmo-
wego, by pomagać 
w budowaniu masy 
mięśniowej i realiza-
cji celów związanych  
z kształtowaniem 
sylwetki. 
te poręczne, bezglutenowe 

batoniki dostępne są w dwóch 

pysznych smakach: cynamono-

wym i czekoladowym.

#466#465
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Aby zamówić ten produkt, wejdź na: 
www.foreverliving.com
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…myślę, że wciąż jest przed nami. tak, 

jak każdy z nas ma swoją definicję suk-

cesu, tak każdy z nas sukces chciałby  

w życiu osiągnąć. konsekwentnie stara-

my się podążać drogą do sukcesu z fir-

mą forever od 2010 roku, co do tej pory 

zaskutkowało osiągnięciem przez nas 

pozycji Senior managerów.

Wyjątkowość firmy forever, z którą się 

świadomie związaliśmy wynika właśnie z 

tego, że daje realne szanse osiągniecia 

sukcesu, który przekłada się na zacho-

wanie  zdrowia, stabilizację finansową  

i rozwój osobisty.  Osobom, które potra-

fią marzyć i stawiać sobie cele do reali-

zacji, forever daje nieograniczone możli-

wości, z których można korzystać. 

Wszystko w forever wydaje się łatwe, 

proste i przyjemne,  a sukces wydaje się 

być gwarantowany. faktycznie tak jest, 

ale pod pewnymi warunkami. i w tym 

miejscu chciałabym podzielić się z Wami 

naszymi doświadczeniami z pracy z fo-

rever. 

Sukces nigdy nie jest przypadkowy, suk-

ces można przewidzieć. Nie osiągnie go 

nikt, kto nie potrafi skutecznie  planować. 

mówi się, że jeśli nie wiemy dokąd zmie-

rzamy, to nigdy tam nie dojdziemy. Nie 

ważne, czy w firmie forever chcemy 

osiągnąć pozycję managera, czy inną, 

istotne jest, aby dokładnie określić cel. 

musimy wiedzieć, po czym dokładnie 

poznamy, że go osiągnęliśmy. co i kiedy 

musimy zrobić, żeby tak się stało. Jeśli 

już wiemy czego chcemy i znamy cenę, 

jaką musimy za to zapłacić np. w postaci 

poświęconego czasu, zaangażowania, 

to wystarczy przejść do działania i w nim 

wytrwać.

anna i Kazimierz Kulbatowie 

Senior Managerowie

Życiowy sukces 
z Forever…
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Wybierając świadomie drogę sukcesu 

musimy zdawać sobie sprawę, że suk-

ces to nie tylko ustalony dokładnie cel, 

ale też umiejętność samodyscypliny i ak-

ceptacja kosztów, jakie ponosimy reali-

zując nasze cele. Aby osiągnąć stabilny 

sukces z forever, w mojej ocenie, trzeba 

wykazać się samodyscypliną. Samo 

określenie nie brzmi może przyjemnie, 

ale niesie w sobie bardzo istotne treści. 

Dla nas:

samodyscyplina to 
zdolność robienia 
tego, co trzeba, kiedy 
trzeba i bez względu 
na to, czy się mi chce 
czy nie. 
Jest dla nas gwarantem osiągnięcia za-

planowanego sukcesu. Do mety sukce-

su dobiegają ci, którzy są w swoich  

planach dalekowzroczni, wytrwali  

i świadomi swoich mocnych i słabych 

stron. codzienna, systematyczna praca 

w firmie forever potwierdza, że podtrzy-

mywanie w sobie samodyscypliny, nie-

ustanny rozwój własny i wspieranie  

w rozwoju innych, zwracanie uwagi na 

ich potrzeby i podążanie za nimi, przyno-

szą wymierne efekty. 

firma forever pięknie także pokazuje jak 

funkcjonuje chyba najpotężniejsze z 

praw we wszechświecie. Prawo przyczy-

ny i skutku, które mówi, że za każdym 

skutkiem kryje się konkretna przyczyna 

lub ciąg przyczyn.  czasem zajmuje nam 

– ludziom dużo czasu zrozumienie tego 

powszechnie obowiązującego prawa  

i jego wpływu na nasze życie. Nie bez 

powodu w Starym testamencie czyta-

my, że: „co człowiek sieje, to i żąć bę-

dzie”. to, co zainwestujemy, zwróci się 

nam z nawiązką, a to, co zbieramy dziś, 

jest wynikiem tego, co zasialiśmy  

w przeszłości. możemy w tym miejscu  

zapytać samych siebie, czy plony, które 

obecnie zbieram są dla mnie satysfak-

cjonujące?  A co jeśli nie są? Praca włas-

na i z innymi osobami w naszej struktu-

rze wskazuje, że najczęściej trudno nam 

przejąć odpowiedzialność za siebie. 

Wtedy bowiem musimy przyznać sami 

przed sobą, że to na nasze własne ży-

czenie nie jest tak, jak chcielibyśmy aby 

było. Łatwiej i wygodnej przenieść nam 

odpowiedzialność na inne czynniki, czy 

osoby. Zawsze możemy uznać, że to 

klient jest trudny, a nie ja mam niewystar-

czające umiejętności budowania relacji  

z nim, nie jestem dla niego wiarygodny. 

Praca w forever nieustannie pokazuje 

nam, że jeśli nie jesteśmy w pełni usatys-

fakcjonowani naszymi bieżącymi „plona-

mi”, to jeszcze dziś możemy zasiać nowe 

„ziarno” – to my o tym decydujemy. tym 

samym, możemy zrobić więcej rzeczy, 

które prowadzą do osiągania zamierzo-

nych celów i przestać angażować się, co 

jest niezmiernie ważne, w działania, któ-

re prowadzą donikąd. Zawsze wtedy za-

dajemy sobie pytanie: 

„Czy to co robię przy-
bliża nas  do osiąg-
nięcia naszego celu?” 
Wtedy łatwiej podjąć właściwą decyzję. 

unikamy w ten sposób bezowocnego 

angażowania energii i uwagi.  Jak powie-

dział Benjamin tregoe, przykładem naj-

gorszego wykorzystania czasu jest „zro-

bić świetnie coś niepotrzebnego”.

Prawdą bowiem jest to, że jeśli będziemy 

robić to, co inni ludzie sukcesu, to w koń-

cu spotkają nas te same korzyści, co ich. 

Jeśli jednak nie będziemy robili tego co 

oni, nic nam nie pomoże. to bardzo waż-

ne, aby inspirowali nas ci, którzy z fore-

ver osiągnęli już dużo więcej od nas sa-

mych. mamy już w Polsce kilka osób, 

których sukces pobudza do działania  

i motywuje. myślę, że historia sukcesu 

rolfa kippa dla wielu z nas jest bardzo 

pouczająca i inspirująca. Pokazuje siłę 

samodyscypliny i konsekwencji w reali-

zacji konkretnie określonych celów,  

a także umiejętność uczenia się na włas-

nych błędach. efekty uzyskane przez 

rolfa kippa są naprawdę imponujące  

i mogą się stać udziałem każdego z nas, 

jeśli tylko będziemy chcieli i umieli wziąć 

za nie odpowiedzialność. każdy z nas 

może wskoczyć na drogę do mistrzo-

stwa z firmą forever, czego Wam wszyst-

kim i sobie życzymy. Nie zwlekajcie, bo 

zwlekanie jest złodziejem marzeń!



20                                                                                                                                                                   Jesień 2014

dr Jerzy Oleszkiewicz

Szkoda, że nie ma naukowego dowodu 

na istnienie genu długowieczności. Wia-

ra w determinizm genetyczny (uwarun-

kowanie dziedziczne) uwolniłaby nas od 

poczucia odpowiedzialności za swoje 

zdrowie. Niestety o dobrostan wieku doj-

rzałego zadbać musimy sami. Stylem 

życia i żywienia wzmocnić możemy wro-

dzone predyspozycje do zachowania 

długiego zdrowia, ale można też wszyst-

ko zaprzepaścić.

Postrzeganie granic między młodością  

a wiekiem średnim jest inne nie tylko 

wśród kobiet i mężczyzn, ale także 

wśród różnych nacji. W Szwecji i Portu-

galii za ludzi młodych uważa się osoby 

poniżej 37 roku życia, natomiast w Grecji 

granica ta przesuwa się do 50 roku ży-

cia. myślę – fakt ten potwierdza odkrycie 

ostatnich lat – że dobrostan psychiczny 

jest tak samo ważny, jak żywienie i styl 

życia. Gdy wali się mozolnie budowana 

konstrukcja – trzeba umieć zawołać 

„jaka piękna katastrofa!” – widzieliśmy to 

na filmie pt. Grek Zorba.

Zwykle człowiek czuje się młodo, gdy ma 

zdrowy i sprawny kręgosłup. Wiemy już, 

jak odpowiednią troską możemy podaro-

wać naszym dzieciom dodatkowy sze-

reg lat dobrej jakości życia w ich wieku 

dojrzałym. Z powodów cywilizacyjnych 

żywność jest odmineralizowana, dlatego 

suplementacja pierwiastka-
mi stała się koniecznością  
od najmłodszych lat, również 
przez cały wiek dorosły. 
oprócz suplementacji wapnia i mag-

nezu konieczne jest zażywanie wita-

miny d3, której niedobory są powszech-

ne. Potrzebna jest ona przy wchłanianiu  

i transporcie wapnia do kości oraz  

w wielu innych procesach fizjologicz-

nych.

Stworzyliśmy system medycyny po stra-

cie. często bezwiednie niszczymy zaso-

by swego zdrowia do 40-50 roku życia. 

Budzimy się dopiero wtedy, gdy mamy 

już ból zamostkowy, ponieważ przez kil-

kadziesiąt lat nasze naczynia nie były 

chronione. Naczynia krwionośne najbar-

dziej niszczy fatalna dieta, nieleczona 

cukrzyca oraz brak ruchu. dużym 

wsparciem dla układu naczyniowego 

jest omega 3 (forever Arcic-Sea)  

i dobroczynna Arginina (ArGI+).

hormonalny zachód słońca to istotny 

problem dla ludzi obu płci. Warto skon-

taktować się z endokrynologiem, by roz-

ważyć hormonalną terapię zastępczą, 

również dla mężczyzn!

Przeważnie nie jesteśmy zdolni do fizjo-

logicznego starzenia się i płacimy za to 

wysoką cenę. Starajmy się starzeć ak-

tywnie. Organizm codziennie musi otrzy-

mać zdrową dawkę wysiłku fizycznego, 

dostosowaną do wieku. Brońmy się 

przed nudą, czytajmy książki i rozwiązuj-

my krzyżówki. Nuda generuje depresję!

Zadbajmy o przyjaciół. Otoczeni jeste-

śmy ludźmi, z których wielu zasługuje na 

to, by się z nimi blisko zaprzyjaźnić. Nie 

skarżmy się na dolegliwe życie, wyzbyj-

my się kultu młodości. 

STyL życIA forever

zrozumieć wiek dojrzały



fIrMA
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forever Living Products jest światowym po-

tentatem w uprawie Aloe vera oraz wytwarza-

niu i dystrybucji aloesowych produktów dla 

zdrowia i urody. dostarczamy wam wyroby 

najwyższej jakości. Możemy być pewni ich 

wysokiej klasy, ponieważ jesteśmy właścicie-

lem każdego ogniwa procesu produkcyjnego.

Plantacje aloesowe
forever Living Products uprawia tysiące akrów żyznej gleby w Stanach Zjed-

noczonych, meksyku i republice Dominikany. Zasadzony aloes jest staran-

nie uprawiany przez około 3 lata. Dojrzałe liście są następnie ręcznie odci-

nane i błyskawicznie transportowane do zakładu przetwórczego, by miąższ 

pozostał jak najświeższy i najczystszy.

Oczyszczanie i stabilizacja
Liście są starannie czyszczone: wielokrotnie płukane w zimnej wodzie oraz 

myte pod ciśnieniem. usuwane są wszelkie zabrudzenia, a każdy liść jest 

sprawdzany, czy nie ma żadnych uszkodzeń. W opatentowanym przez fLP 

procesie ekstrakcji miąższ oddzielany jest od skóry, niewykorzystywanej  

i niepożądanej w procesie wytwórczym. czysty miąższ aloesowy trafia do 

pojemników ze stali nierdzewnej, gdzie jest dodatkowo filtrowany. Zaraz po-

tem miąższ poddawany jest opatentowanemu procesowi stabilizacji, który 

chroni go przed utlenianiem i pozwala zachować jego właściwości.

Wytwarzanie produktów
Po procesie stabilizacji miąższ poddawany jest dokładnym badaniom i anali-

zom laboratoryjnym, które sprawdzają jego czystość i skład. Po zakończeniu 

testów i uzyskaniu aprobaty miąższ transportuje się do zakładów wytwór-

czych Aloe Vera of America, gdzie przechodzi serię badań mikrobiologicznych  

i jakościowych. Po tych badaniach miąższ łączony jest z innymi składnikami 

lub, w przypadku czystego miąższu Aloe Vera, od razu wlewany do pojem-

ników. Aby zapewnić jakość produktu, proces napełniania i pieczętowania 

opakowań kontrolowany jest przez wykwalifikowany personel techniczny. 

Na koniec pojemniki opatrywane są numerem partii oraz datą ważności,  

a następnie pakowane do wysyłki.

Gotowe produkty rozsyłane są do wszystkich światowych biur forever Living Products, skąd 

trafiają do dystrybutorów. co dalej? Sami wiecie najlepiej...

Od rośliny
do produktu

dla ciebie



Za nami dwie trzecie okresu kwalifikacyjnego  
na global rally w singapurze.
Sprawdź swoje case credits, aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze  
i pamiętaj, im wyższy poziom kwalifikacji, tym większe korzyści!

Mierz wysoko!
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każdy z nas, partnerów biznesowych 

forever, poznał firmę być może w inny 

sposób. kiedy ja po raz pierwszy ze-

tknęłam się z firmą, byłam świeżo upie-

czoną absolwentką studiów pielęgniar-

skich, podjęłam pracę w zawodzie, 

łącząc ją z kolejnymi studiami. W tym 

czasie przeżywałam bardzo trudny okres 

w moim życiu, który był związany z dość 

dużymi problemami zdrowotnymi. Wtedy 

również miałam kontakt z pewną rodzi-

ną, której 3-letnia córeczka borykała się 

z bardzo silną atopią.  ciągłe leczenie nie 

dawało większych efektów, ale po zasto-

sowaniu suplementów forever, proces 

leczenia przebiegał o wiele szybciej, a po 

dwóch miesiącach stosowania sama by-

łam zaskoczona efektami. Wtedy podję-

łam decyzję, że „zaryzykuję” i moje ryzy-

ko się opłaciło. Sama szybko poczułam 

dużą poprawę zdrowia, a po miesiącu 

dolegliwości ustępowały. Jednak nie od 

razu podjęłam współpracę z firmą. Z racji 

mojego zawodu, na co dzień miałam do 

czynienia z różnymi problemami zdro-

wotnymi. Dlatego usiałam być przekona-

na, że te produkty naprawdę pomagają, 

że nie powodują skutków ubocznych  

i nie szkodzą. i tak „sprawdzałam” firmę 

przez 4 lata! moje efekty w procesie 

wspomagania leczenia były zdumiewają-

ce. Widząc pozytywne rezultaty, a jed-

nocześnie wiedząc, jakie skutki uboczne 

mają leki oraz jakie zmiany w naszym 

organizmie powoduje dzisiejsza żyw-

ność oraz styl życia, niecałe 2 lata temu 

zrezygnowałam z pracy etatowej pielęg-

niarki i zajęłam się promocją zdrowia. 

Nigdy nie żałowałam tej decyzji! Dla mnie 

dużym plusem było to, że nadal mogę 

spełniać się zawodowo, pomagać in-

nym, ale jednocześnie mogę tworzyć 

swój własny biznes i ciągle się rozwijać. 

to jest w tym PiĘkNe … 

Czy można wyobrazić sobie 
lepsze zawodowe zajęcie niż 
to, które oferując nieograni-
czone możliwości dochodu, 
jednocześnie pozwala rozwi-
jać nasze życiowe pasje, a na 
dodatek daje frajdę pomaga-
nia ludziom?

to wszystko nie byłoby jednak możliwe 

bez mojej wspaniałej grupy partnerów bi-

znesowych, grupy, która mi zaufała i two-

rzy ze mną ten biznes. chciałabym w 

szczególności podziękować marcie Gru-

ca, której stanowczość, konsekwencja  

i zaradność zaprowadziły ją bardzo dale-

ko w rozwoju zawodowym. Dziękuję rów-

nież jej wspaniałej grupie, a także: ewie, 

Wojtkowi, Sarze, Anicie, Dorocie i Janowi 

oraz wszystkim, którzy mi zaufali.  Szcze-

gólne słowa podziękowania kieruję do dr 

tadeusza kaczmarczyka za wszelką po-

moc i konsultacje oraz za to, że tak wiele 

mnie nauczył. Nie byłoby mnie tu, gdyby 

nie moja nadsponsorka maria Sztafa (na 

zdjęciu). marysiu, dziękuję ci za to, że na-

uczyłaś mnie tego biznesu i zawsze mogę 

na ciebie liczyć. twoje ciepło, wyrozu-

miałość i bliskość zawsze były mi obec-

ne, mam nadzieje, że nadal tak będzie .

Każdy z nas może osiągnąć 
sukces w tej firmie! 
Ważne jest by po pierwsze, w to mocno 

wierzyć i tego pragnąć, bo jak pisze Pau-

lo coelho: „Jeśli się czegoś bardzo prag-

nie, to cały wszechświat potajemnie 

sprzyja naszym pragnieniom…”. Wierzę, 

że tak jest! Po drugie, sukces należy za-

planować, bo jak mówi Seneka „Żaden 

wiatr nie sprzyja żeglarzowi, który nie 

wie, do którego portu płynie”... No i po 

trzecie, należy dążyć do wyznaczonego 

celu wytrwale i konsekwentnie.

Ja zawsze powtarzam swoim współpra-

cownikom, że w tym biznesie nie można 

zbankrutować, można się tylko zbyt 

szybko poddać… Zatem kAŻDemu  

z Was życzę wielu sukcesów, wytrwało-

ści a przede wszystkim determinacji. tej 

determinacji, która sprawia, że niemożli-

we staje się możliwym…

Pozdrawiam Was serdecznie!

Marta Chronowska

Manager



CHAIRMAN’S  
BONUS

SukceS forever
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Brian tracy, uznany pisarz i szkoleniowiec z dziedziny rozwoju 

osobistego oraz psychologii sukcesu, powiedział kiedyś: Prze-

konałem się,  że szczęście jest całkiem przewidywalne. Jeśli 

chcesz mieć więcej szczęścia, chwytaj więcej szans. Bądź bar-

dziej aktywny. Częściej bywaj. koncepcja ta doskonale pasuje 

do odnoszących sukcesy Dystrybutorów forever.

Nasi Dystrybutorzy, którzy odnoszą największe sukcesy i którzy 

zmienili na lepsze życie swoje i tysięcy innych osób, to jedno-

cześnie ci, którzy są również najbardziej aktywni. Dzielą się hi-

storią produktów, firmy i szansą z każdym, kogo spotykają. co-

dziennie nawiązują nowe kontakty, czy to bezpośrednio, czy 

online. krąg ich znajomych stale się powiększa!

Właśnie w ten sposób nasi Liderzy kwalifikują się do programów 

promocyjnych w Planie marketingowym, mogących, krótko mó-

wiąc, naprawdę odmienić życie! Niezależnie czy chodzi o Pro-

gram motywacyjny (zwany samochodowym), eagle managers 

retreat (jezioro tahoe we wrześniu), Global rally (Singapur 

2014), czy o nasze najbardziej lukratywne programy promocyj-

ne, Premię Lidera i chairman’s Bonus, wypracowanie kwalifika-

cji może wywołać naprawdę SZerOki uśmiech na twarzy każ-

dego laureata.

czy jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia większości lub 

wszystkiego, co oferuje Plan marketingowy forever? czy za-

chęcasz do tego samego i wspierasz osoby, które zasponsoro-

wałeś? Pamiętaj, w forever odnosimy większe sukcesy, kiedy 

pomagamy innym odnosić większe sukcesy… świetny sposób 

na zarabianie, prawda?! 

Jeżeli na twojej liście celów znalazła się kwalifikacja do któregoś 

z tych programów, najwyższa pora sprawdzić postępy. Jeżeli 

nie wyznaczyłeś jeszcze celów, nigdy nie jest za późno, aby za-

cząć. Zaangażujmy się w zakończenie drugiej połowy roku 

mocnym akcentem oraz w to, by mieć więcej szczęścia przez 

bycie bardziej aktywnym, częstsze bywanie i chwytanie więcej 

szans.

Jak szeroko potrafisz się 
uśmiechnąć?

Nie przegap możliwości kwalifikacji!

2015 19-27 kwietnia 2015

okres kwalifikacyjny kończy się  
30 kwietnia 2015 (trwa od 1 marca 2014)

okres kwalifikacyjny kończy się  
31 grudnia 2014 (trwa od 1 stycznia 2014)

okres kwalifikacyjny kończy się  
31 grudnia 2014 (trwa od 1 stycznia 2014)

Jeśli chcesz mieć więcej

szczęścia,
chwytaj więcej 
szans
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Czy masz satysfakcję z życia? Co chcesz 
osiągnąć w życiu? Dokąd zmierzasz? 
Kim jesteś, a kim chciałbyś być? Co byś 
zmienił w swoim życiu? Czy strach przed 
zmianą, jest powodem, aby przez całe 
życie być w tym samym miejscu co te-
raz? te pytania spowodowały, że zaczę-
łam myśleć o zmianach w życiu. 

W 2012 roku urodziła się nasza córka 
Gabrysia i z trudem przychodziła mi myśl, 
że za pół roku będę zmuszona wrócić do 
pracy w korporacji. razem z radkiem, 
moim mężem, zaczęliśmy szukać roz-
wiązań. Wpadliśmy na genialny (wtedy 
tak nam się wydawało) pomysł – otwiera-
my nasz wymarzony i dochodowy biznes 
- restaurację. Poczyniliśmy już konkretne 
kroki w tym kierunku i dzieliliśmy się tą 
radosną informacją z zaprzyjaźnionymi 
osobami. Na szczęście, marysia i Jacek 
Bartkowiakowie, zweryfikowali nasz bi-
znes plan - tradycyjnej działalności - pod 
kątem kosztów, zaangażowania 24h/24h, 
problemów z zatrudnianiem personelu,  
a przede wszystkim ryzyka finansowego, 
w przypadku niepowodzenia. co więcej, 
dali nam alternatywę - gotowy biznes  
z fOreVer. Podczas rozmowy skupili-
śmy się na planie marketingowym i moż-
liwości zarabiania pieniędzy. radka zain-
spirowały nieograniczone możliwości 
finansowe, przy braku ryzyka kapitało-
wego, a mnie zachwyciła perspektywa, 
że będę mogła spędzać czas z córką. to 
były nasze powody rozpoczęcia współ-
pracy z forever Living Products. 

mój skrupulatny mąż, Poznaniak, prze-
studiował w kilka dni zasady działalności 
fLP i nie miał wątpliwości, że forever to 
uczciwa, stabilna firma, z doświadcze-
niem, misją i zasadami. co do jakości 
produktów nie mieliśmy wątpliwości, bo 
używaliśmy ich już kilka lat wcześniej. 
radek podjął decyzję o zajęciu się tym 
biznesem na poważnie. 

Zaczęliśmy od warsztatów zdrowia i uro-
dy w Poznaniu, ustce i Warszawie, póź-
niej w moim rodzinnym mieście, Białym-

stoku, kolejne kroki skierowaliśmy  
w kierunku śląska. Pod skrzydłami i czuj-
nym okiem naszych sponsorów podej-
mowaliśmy działania – tam gdzie była 
możliwość, tam byliśmy i my. Po pół roku 
awansowaliśmy na Supervisora. to była 
pierwsza pułapka - spoczęliśmy na lau-
rach. Skorzystaliśmy z zasady „udawaj, 
aż ci się uda” … nie udało się. Brakowało 
planowania, a jak już coś było zaplano-
wane, to nie było konsekwencji w realiza-
cji. Bycie zajętym nie było tożsame z 
byciem efektywnym. kalendarz świecił 
pustkami i podobne były efekty. mieliśmy 
już super pracującą grupę, ale za mało 
spotkań biznesowych, aby pójść dalej. 

Prawie po rocznym, tak to nazwijmy,  
urlopie, nastąpił przełom. rozpoczął się 
drugi etap. Wyznaczony plan dnia stawał 
się rytuałem. rytuał powodował sku-
teczność. Spotkania biznesowe i pro-
duktowe zwiększyły nam obrót. Praca  
z grupą, rozbudziła potrzebę awansów w 
dotychczasowej strukturze. 

Skupiliśmy się na konkretnych 
zadaniach: umówieniu spotka-
nia, budowaniu relacji z klien-
tem i umożliwieniu zakupu. 
Zaangażowaliśmy się również w nasz 
rozwój osobisty. trening z coachem 
Aleksandrą Żak wpłynął na zmianę na-
szej postawy. Nowe umiejętności zdoby-
liśmy na szkoleniu w Bochni u Bogusi 
Sroki. ulubione spotkania z dr małgorza-
tą Stręk dostarczały mi dużo wiedzy pro-
duktowej. Warsztaty z trenerami ze-
wnętrznymi i szkolenia firmowe pokazały 
nam nowe spojrzenie na to, co już znali-
śmy. Jednak najbardziej mobilizowały 
nas do pracy, i mobilizują nadal, syste-
matyczne rozmowy robocze ze sponso-
rami, podczas których stosowane są 
różne strategie motywacyjne. Wielki sza-
cunek za cierpliwość marysi i Jacka.

i tak, wspólna praca naszej pracowitej  
i twórczej grupy z całej Polski, pozwoliła 

nam osiągnąć pozycję Assistant mana-
gera w kwietniu, a w maju managera. 
Pamiętać należy, że w tym biznesie liczy 
się praca grupowa i pomoc innym. każ-
demu zależy, aby osiągnąć sukces. Nasz 
sukces jest sukcesem innych – naszych 
sponsorów, nadsponsorów i osób z na-
szej struktury. Oczywiście zdarzały się 
nam również niepowodzenia, ale nie 
przeszkadzały iść naprzód. Pomagała 
nam niezachwiana wiara naszych spon-
sorów, marysi i Jacka, naszych rodziców 
i przyjaciół, a także mocne przekonanie 
nas samych, że uda się nam osiągnąć 
sukces. ciepłe słowa od osób z innych 
struktur, od pracowników z biura forever 
i od naszej grupy dodawały nam skrzy-
deł i często były źródłem motywacji. Za 
wszystkie metody wsparcia i pomoc 
DZiĘkuJemy.

kiedy zaczynaliśmy pracę z forever  
i mówiliśmy innym o mLm, niektórzy „pu-
kali się w czoło”, choć nie mieli lepszych 
pomysłów. Dziś oni są tam, gdzie byli 
przedtem, a my poszliśmy dalej - zreali-
zowaliśmy nasze cele. 

Teraz mamy kolejne marzenia 
i wyraźną wizję ich realizacji.
Jeżeli masz marzenie, to forever ma 
konkretne narzędzia, które możesz wy-
korzystać przy realizowaniu swojego 
celu. forever daje gotowy pomysł na bi-
znes. Wystarczy pójść śladami tych, któ-
rzy przeszli tą drogą i osiągnęli sukces. 
Dzięki ich doświadczeniu i własnemu 
zaangażowaniu powodzenie jest w za-
sięgu ręki.

Dziś wiemy, że: 

dojrzałość w biznesie polega 
na planowaniu, samodyscy-
plinie i konsekwencji, a od od-
powiedzialności nie można 
uciec.

Dorota i radosław  
zimińscy
Managerowie
Marzenia trzeba MIEĆ, a cele REALIZOWAĆ
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Odbierając awans w tak niezwykłym  

i pięknym miejscu, jak kopalnia Soli  

w Wieliczce, postanowiłam szerzej od-

powiedzieć na zadanie tam pytanie, tj.

Czym dla mnie jest 
Forever? 
forever dla mnie to zdrowie, przyjem-

ność spotykania się z ludźmi, możliwość 

zaprezentowania i udzielenia informacji o 

doskonałych produktach firmy, spełnia-

nie swoich marzeń oraz dążenie do celu.

forever otworzyło dla mnie nową szansę 

i możliwość zbudowania własnego bi-

znesu bez ryzyka finansowego. to ode 

mnie i od mojej pracy zależy, jak duży 

odniosę sukces.

Jak  poznałam firmę i dlaczego fore-

ver to dla mnie zdrowie?

W 2010 r. poznałam produkty firmy dzię-

ki Senior managerkom Ani kulbat i Ja-

neczce Puchalskiej, i od tego zaczęła się 

moja przygoda z firmą. Poszukiwałam 

produktów, które pomogłyby wesprzeć 

odporność w mojej rodzinie. Ja również 

zaczęłam je stosować, ponieważ od 

paru lat nie mogę przyjmować leków w 

postaci chemicznej. Obecnie produkty 

forever pozwalają mi normalnie funkcjo-

nować, dodają energii i pomagają w wal-

ce ze stresem oraz łagodzą różnego ro-

dzaju dolegliwości.

teraz jestem fanką i zwolenniczką pro-

duktów firmy. chętnie je polecam innym 

ponieważ znam ich dobroczynną war-

tość. robię to z przyjemnością i daje mi 

to dużą satysfakcję, jeżeli mogę poma-

gać innym, a firma forever stwarza taką 

możliwość. umowę z firmą podpisałam, 

żeby korzystać z tańszych produktów  

i nie zastanawiałam się nad tą działalnoś-

cią jako pracą. Janeczka Puchalska  

i Ania kulbat zapoznały mnie z planem 

marketingowym forever i pomogły mi  

w podjęciu decyzji o wprowadzeniu go  

w życie.   

Dziś w firmie forever jestem managerem 

i doszłam do wniosku, że tak naprawdę 

to jest dopiero początek mojej drogi  

i trzeba jeszcze lepiej zaplanować dalszą 

pracę, wdrożyć w życie, żeby nie zmar-

nować osiągniętego sukcesu i szansy 

jaką daje firma.  Dziękuję mojej sponsor-

ce Ani kulbat za fachowość i olbrzymią 

wiedzę dotyczącą produktów,  za wspar-

cie i pomoc w codziennym działaniu. Ja-

neczce Puchalskiej za wiedzę, jak budo-

wać biznes z forever i jak wdrożyć  

w życie plan marketingowy.

Dziękuję bardzo  małgosi i tomkowi ci-

szewskim i ich całej grupie za wspaniałą 

współpracę, to dzięki Wam kochani dzi-

siaj osiągnęłam sukces. Dziękuję Ali Gaik 

za odwagę , wytrwałość i wsparcie.

Życzę wszystkim pewności w realizacji 

własnych planów oraz wytrwałości  

w dążeniu do wyznaczonego celu. 

Wspaniałych kontaktów z innymi ludźmi i 

mnóstwa satysfakcji z wykonywanej pra-

cy.

PorTreT SukceSu

irena Popek 

Manager
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Poszukiwanie produktów naturalnych 

(suplementów)  zaczęło się 6 lat temu,  

a powód był, można powiedzieć, trady-

cyjny – problemy zdrowotne. Zaczęliśmy 

wtedy sięgać po sposoby naturalne, aby 

sobie pomóc. Poprawa zdrowia była, ale 

tylko na krótki czas. Stosowaliśmy dietę 

optymalną dr. kwaśniewskiego, pole 

magnetyczne unittron i wiele innych, ale 

zawsze czegoś brakowało...

W lipcu 2011 roku żona dowiedziała się 

od koleżanki (nasza sponsor elżbieta 

Zielińska), o produktach – suplementach 

firmy fOreVer.

I tak to się zaczęło!
Po konsultacji z dr ireną Suchodolską 

zaczęło się zamawianie i używanie su-

plementów firmy. Przyznaję się, że pro-

dukty zacząłem używać dopiero po 3 

miesiącach namawiania. 

Ja mam swoją działalność – jestem opty-

kiem, żona zajęta była leczeniem pacjen-

tów – lekarz okulista, a używanie suple-

mentów było tylko dla poprawy naszego 

zdrowia. Dzięki tym produktom mieliśmy 

więcej energii i lepiej się czuliśmy. Poleca-

liśmy je innym osobom, które potrzebo-

wały takiego właśnie wsparcia swojego 

zdrowia. Nie mieliśmy żadnej wiedzy  

o systemie mLm. Dzięki pomocy mana-

ger Pani Bożeny mach, nie wiedząc kiedy 

i jak, uzyskaliśmy awans na Supervisora. 

W grudniu 2011 roku dostaliśmy zapro-

szenie na spotkanie Supervisorów  

w Warszawie, na które pojechaliśmy. 

Szkolenie było prowadzone przez dyrek-

tora Pana Jacka kandefera, Diamond-

-Sapphire manager Panią Bogumiłę Sro-

kę. Wtedy też poznaliśmy wiceprezesa 

ds. europy Pana Aidana O’hare. Na szko-

leniu zaczęło do nas docierać, że to nie 

tylko suplementy, ale także biznes. 

Na uroczystej kolacji podchodziliśmy do 

liderów i zadawaliśmy „głupie” pytania 

dotyczące planu marketingowego mLm. 

reakcja osób zapytanych była jedna – 

„jakim cudem tu jesteście”, „skąd wyście 

się tu wzięli”. Nie wiedzieliśmy nic  

o mLm, nie mieliśmy pojęcia o planie 

marketingowym firmy, byliśmy całkowi-

cie zieloni w tych sprawach. Jedynie 

znaliśmy produkty, bo je używaliśmy. Po 

tym spotkaniu zaczęły się szkolenia, aby 

to wszystko pojąć i zrozumieć. Bardzo 

dużo czasu, pracy i cierpliwości poświę-

ciła nam manager Pani Bożena mach, 

żeby nam to wytłumaczyć, innymi słowy 

„łopatologia i orka na ugorze”.

Dalej było już lepiej – Zjazd europejski  

w Budapeszcie, Zjazd międzynarodowy 

w Phoenix (uSA). Po uzyskaniu awansu 

na Assistant managera utknęliśmy na 

płaskowyżu i coraz głębszy dołek sobie 

kopaliśmy. Dopiero wyjazd  na Global 

rally do Londynu i uzyskana tam energia 

pozwoliła wygrzebać się z dołka, wziąć 

się do dalszej pracy i uzyskać awans na 

managera.

Zawdzięczamy to ciężkiej pracy nad 

nami manager Pani Bożeny mach, Soa-

ring managera Pana Grzegorza Sieczki 

oraz naszym dystrybutorom Pani Joan-

nie Langowskiej, Pani Danieli Gamrat  

i wielu innym dystrybutorom.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest 

to prosty i łatwy biznes, dlatego staramy 

się wspierać naszą „rodzinę”, która dołą-

czyła w trakcie naszej podróży od Dys-

trybutora do managera. Nasi wspaniali 

Dystrybutorzy - czekają Was wzloty  

i upadki. Nie poddawajcie się!!! tych 

pierwszych jest o wiele więcej!!! 

Helena i andrzej Tretau
Managerowie

Sukces nigdy nie jest re-
zultatem samozapłonu. 
Musisz się świadomie 
podpalić.

- Arnold Glasow 



“Bycie eagle managerem oznacza, że pomagasz większej liczbie 
ludzi i zarobisz więcej pieniędzy. Niech eagle manager będzie 
twoim wielkim marzeniem.” gregg Maughan

Wzbogacanie
życia.
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Moja przygoda z forever zaczęła się  
w roku 2000, kiedy moje dzieci były stały-
mi bywalcami przychodni. Starszy syn 
marcin z alergią i astmą; młodszy Piotr 
cierpiał na notorycznie powtarzające się 
stany zapalne uszu i miał już spory ubytek 
słuchu, a poprawy i szansy na wyzdrowie-
nie nie było. Zaczęłam szukać innych moż-
liwości wyjścia z tej niedobrej dla nich sytu-
acji, a że kto szuka ten znajduje, tak i ja 
trafiłam na kobietę, która poleciła nam pro-
dukty forever. Nie do końca chciałam wie-
rzyć w działanie żółtego  baniaczka, mine-
rałów, Absorbentu i czosnku, ale póki co 
nic innego nie miałam do wyboru, a więc 
dlaczego nie spróbować. Po czterech mie-
siącach regularnego stosowania produk-
tów ze zdziwieniem stwierdziłam, że dzieci 
przestały chorować. to była ogromna ulga 
i radość, a więc nadal ich używaliśmy, jeź-
dziłam na  wykłady, uczyłam się i pochła-
niałam wiedzę o tym, jak dbać o zdrowie.

Syn marcin (ten z astmą), nie miał już ast-
my i nie miał alergii, u młodszego Piotra 
ustąpiły stany zapalne uszu i choć słuchu 
mu nie przywróciło to jednak zapobiegli-
śmy głuchocie. Przy okazji ja i mój mąż Je-
rzy również pozbyliśmy się problemów 
zdrowotnych, szczególnie mąż był za-
chwycony skutecznością działania Gentel-
mana i naszych  suplementów. cała ro-
dzinka przestała chorować i tak jest do 
dzisiaj. 

Powoli wymieniałam wszystkie rzeczy, któ-
re do tej pory kupowałam w drogerii na 
produkty forever, ale kupowałam w detalu 
i wtedy zakiełkowała we mnie myśl, czy 
aby nie zająć się polecaniem tych super 
specyfików. koleżanki, a poznałam ich 
sporo, zarabiały, a ja dotąd tylko kupowa-
łam. Przez wiele lat zajmowałam się tylko 
domem i dziećmi, więc było to dla mnie 
ogromne wyzwanie. Jednak otworzyłam 
sobie konto w forever i kupiłam cały touch, 
jeszcze wtedy w cenie detalicznej i zaczę-
łam się uczyć biznesu forever. moja spon-
sor dawała mi wskazówki najlepsze jakie 
mogła, ja jednak wielu rzeczy nie rozumia-
łam. Poza tym, zwyczajnie bałam się reak-
cji osób z otoczenia i krytyki. robiłam 
pierwsze kroki zupełnie nieprzygotowana 
do tej pracy i ponosiłam mnóstwo porażek, 

ale bardzo chciałam wypracować pozycję 
managera, bardzo chciałam być niezależ-
na finansowo. Ten cel dawał mi energię i 
upór w próbowaniu kolejny i kolejny raz. 

Przez kilka lat tkwiłam na pozycji Supervi-
sora, chciałam więcej i wyżej, tylko tutaj 
nikt nie ponaglał i nie przymuszał, więc pra-
cowałam w bardzo wolnym tempie, a  jed-
nak zasponsorowałam ponad 20 osób. 
kiedy wymyślałam kolejne wymówki dla-
czego nie robię tego, co zrobione być po-
winno, tak jak codzienne nawiązywanie 
nowych kontaktów, podtrzymywanie tych, 
które już były, obsługa klienta, czy  kontakt 
z osobami, które są w mojej grupie, moja 
nadsponsor Soaring manager maryla Gro-
tyńska wspierała mnie i mobilizowała, za 
co jej jestem wdzięczna.

Od kiedy mam moje własne „dlaczego”, 
czyli silną wewnętrzną motywację, która 
mimo wielu przeszkód i niepowodzeń  po-
zwoliła mi  zrealizować to, co zaplanowa-
łam, mam ogromną satysfakcję z każdego 
sukcesu tak mojego, jak i mojej struktury.

W mojej grupie są osoby z ogromnym 
zapałem, werwą, cudownie beztroskim 
podejściem do życia, optymistycznie pa-
trzące na świat. Staram się czerpać od 
nich jak najwięcej, bo nie tylko pieniądze 
są tutaj nagrodą, ale ludzie których po-
znajemy i relacje, jakie z tego wynikają.

Dzięki współpracy z forever otworzyłam 
działalność gospodarczą, a więc prowa-
dzę własną firmę na tyle prężnie działającą, 
że zostałam u nas w regionie zauważona i 
zgłoszona do Plebiscytu na kobietę Przed-
siębiorczą Ziemi chrzanowskiej i wgrałam 

ten plebiscyt. W nagrodę  otrzymałam wy-
jazd do Brukseli, razem z mężem, sponso-
rowany przez panią europoseł różę thun.

Dzięki Forever żyję dzisiaj 
inaczej i myślę inaczej! 
Spotykam się z ludźmi, mam odwagę do 
zawierania nowych znajomości i jestem ot-
warta na ciekawe rozmowy. Pokazuję in-
nym jak produkt może stać się drogą do 
lepszego samopoczucia i lepszego ży-
cia.

Jestem  managerem i  czuję się  odpowie-
dzialna za moją piękną strukturę Assistant 
Supervisorów oraz Supervisorów i życzę 
im wielkich sukcesów, a w szczególności 
za mojego Lidera Łukasza Spyta,  Assi-
stant managera, który jest na prostej dro-
dze do Diamenta,  czego mu z całego ser-
ca życzę! 

Droga na sam szczyt to ciągła nauka i do-
brze jest, kiedy uczymy się od tych, którzy 
już tam doszli, na przykład od  takich osób, 
jak rolf kipp. mamy ten luksus, że może-
my korzystać z jego podpowiedzi, a to 
wszystko dzięki polskiemu wydaniu jego 
książki Najpiękniejszy Biznes na Ziemi.

Żaden sukces nie jest dziełem tylko jednej 
osoby i mój również nie. to wysiłek i współ-
praca wielu osób, to również wsparcie 
najbliższych, a szczególnie mojego męża 
Jurka, któremu jestem  niezmiernie 
wdzięczna za cierpliwość i profesjonalną 
pomoc w dążeniu do obranego przez mnie 
celu. 

Warto być Forever!

renata Bąk
Manager
Stworzyłam swoje dlaczego i zrozumiałam, 
że porażka nie jest wrogiem.
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Wakacyjny Success Day miał iście magiczną oprawę, 
bo tym razem Dystrybutorzy zjechali do przepięknej 
kopalni soli w Wieliczce. A to był dopiero początek 
podróży do sukcesu! Zwiedzaliśmy cały świat: od  
Dakaru, przez Singapur, do cancun i podróżowaliśmy 
przez plan marketingowy, od pozycji Assistant Supervi-
sorów aż do Senior managerów. Poruszaliśmy się 
wszelkimi wehikułami: eagle managerowie szybowali 
wysoko na własnych, orlich skrzydłach, laureatka Pro-
gramu motywacyjnego Bożena Gaj odjechała swoim 
samochodem, zwyciężczyni konkursu dla aktywnych, 
Alina mazgaj stylowym rowerem, prowadzący wystąpili 
w równie stylowych strojach motocyklowych, a wszy-
scy uczestnicy Success Day powrócili na powierzchnię 
ziemi windami. Dobry duch kopalni Skarbnik został  
w podziemiach i tylko karocy zabrakło dla towarzyszą-
cej nam przez całą imprezę królowej kingi.

Podróż do sukcesu Anna i Kazimierz Kulbatowie

Krystyna 
KwiecieńKrólowa Kinga i Dyrektor Jacek Kandefer

Dobry duch 
kopalni

Alina 
Mazgaj

Renata i Jerzy 
Bąkowie

Marta
Chronowska

Irena
Popek

fo
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Senior Managerowie

Managerowie
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Bożena Gaj

eagle Managers:
Krystyna Kwiecień i Bożena Gaj

Diamond-Sapphire 
Manager
Bogumiła Sroka

Manager Stanisław Czopek 
o pracy z polskimi uczestnikami 
rajdu Dakar

Katarzyna Janiczek  
o produktach na lato

Prowadzący:
Senior Managerowie 
ewa i Janusz Wiśniewscy

Soaring Manager
Jacek Bartkowiak
o motywacji do działania

Soaring Manager Maria Grotyńska 
i Manager Karol Grotyński  
reklamowali książkę Rolfa Kippa
Najpiękniejszy biznes na ziemi

Agnieszka Perepeczko  
i Michał Olejnik promowali 
swoją książkę 
Romantyczna kolacyjka

Senior Managerowie

Managerowie

assistant Managerowie

Program Motywacyjny

Supervisorzy
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klamrą Success Day były dwa fantastyczne szkolenia. Zaczęliśmy od Szansy na biznes w mistrzowskim wykonaniu Diamond mana-
gerów Jayne Leach i Johna curtisa, a zakończyliśmy prezentacją roberta Jasińskiego, który pokazywał, jak Obudzić w sobie lidera. 
środek spotkania był równie rewelacyjny! Z ogromną radością gratulowaliśmy osobom, które awansowały w Planie marketingowym. 
Soaring manager Jacek Bartkowiak mówił o zaletach budowania biznesu z zestawem Vital5. Prawdziwą furorę zrobił gość specjalny 
Success Day, czyli konrad Niedźwiedzki, brązowy medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim, który oczywiście używa produktów 
forever. 

Do zobaczenia na Success Day 30 listopada!

Każdy jest liderem

Maria Aniserowicz lucyna toczek

Karol Grotyński

Jacek Bartkowiak

Dorota i Radosław Zimińscy Helena i Andrzej tretau

fo
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Managerowie

assistant Managerowie



Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/
forever.living.products.poland
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Robert Jasiński Konrad Niedźwiedzki

Supervisorzy
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zasady działalności prezentacja szansy na biznes

mini informator

zasady - internet

i N F O r M a C J e
Jest nam miło ogłosić następującą zmianę w zasadach: 

Dotychczas, osoba towarzysząca Dystrybutorowi na wy-

pracowanej wyciecze, jako gość uprawniony do udziału 

w posiłkach i szkoleniach oraz do przelotu, noclegu  

i transportu, musiała być pełnoletnia.

forever zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest moż-

liwość przekazywania dziedzictwa i dzielenia się tradycją 

z dziećmi. Dlatego została podjęta decyzja, że od tej 

pory wystarczy, aby gość miał  ukończone 14 lat! Zatem 

Dystrybutor, który ma chłonnego wiedzy, nastawionego 

biznesowo nastolatka, może go zabrać na wypracowaną 

wycieczkę, pomóc mu zrozumieć przyszłość forever  

i zacząć budować edukacyjny fundament, jeszcze zanim 

taka młoda osoba będzie mogła założyć własny biznes 

forever. 

Na Discoverforever.com możesz już obejrzeć (i pokazać 

swoim kandydatom na Dystrybutorów) polską wersję 

szansy na biznes, którą poprowadzili Diamond manage-

rowie Jayne Leach i John curtis na Global rally 2014!

możesz też pobrać tylko slajdy i poprowadzić prezentację 

samodzielnie!

mini informator posłuży ci jako szybki przewodnik po 

produktach. to idealne rozwiązanie dla tych z Was, którzy 

szukają zwartej, wygodnej i wypełnionej zdjęciami alter-

natywy dla naszego pełnego informatora. ta poręczna 

broszurka zapewnia przegląd oferty produktowej forever. 

świetne narzędzie pracy z klientami detalicznymi!

kod 176L | cena 1 szt.:

0,70 PLn, gdy kupujesz pakiet 50 szt.

1,21 PLN, gdy kupujesz 1 szt.

uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Dzia-

łalności [pkt. 16.02 (j)] zakazana jest sprzedaż produktów 

forever przez media marketingowe online, tzn. pasaże 

handlowe online, czy portale aukcyjne (np. Allegro). 

W stosunku do osób, które łamią Zasady Działalności 

umieszczając produkty na portalach aukcyjnych, są  

i będą wyciągane konsekwencje – włącznie z rozwiąza-

niem umowy Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków 

prawnych, aż do wkroczenia na drogę sądową.
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i N F O r M a C J e
cZAS

dodaĆ ParY BiZnesoWi
Z

STWÓRZ WŁASNĄ STRONĘ

30G NA POCZCIE  
@FLP.COM 

ZBIERAJ I POKAZUJ 
SWOJE MARZENIA 
INNYM

flp.com, przez którą bę-
dziesz zbierać kontakty  

i sponsorować online  
(np. twojanazwa.flp.com).

i dostęp do popular- 
nych aplikacji Google,  
takich jak Google Drive  
i hangouts, by dzielić  
pliki i komunikować się z innymi.

w księdze 
marzeń 
powiązanej 
z Pinterest.

ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ SWOJĄ 
STRONĘ DYSTRYBUTORA:  
https://www.foreverliving.com/
distribNew/Login.do

JOhNSON, mONicA

mOrALeS, JAcOB NANeZ, SArA
mOLiNA, eLiZABeth mOreNO, tAVitA NOeL, uDeBOr

rAmireZ, ABiGAiLy ANeZ, JeNNifer yANeZ, eLDAiy ANeZ, eLi

MONITORUJ SWOJĄ STRUKTURĘ
by określić, na kim skupić czas i energię

  

 

ZWIZUALIZUJ SWÓJ 
BIZNES FOREVER

ORGANIZUJ SWOJE 
KONTAKTY

jednym rzutem oka, dzię-
ki panelom i raportom 

stworzonym w oparciu o 
Salesforce, jedno  

z wiodących narzędzi 
sprzedażowych.

i filtruj je na różne sposoby,  
aby efektywniej  

się komunikować.

KLIKNIJ TĘ IKONĘ, ABY 
SIĘ ZAREJESTROWAĆ
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