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Pomys'l o S' wiȩtach  
wczes'niej niz̊ konkurencja

Jestem pod dużym wrażeniem inwencji jedne-
go z największych marzycieli współczesnych 
czasów, Rexa Maughana. Po raz kolejny mnie 
zaskoczył dając fantastyczne, bajkowe narzę-
dzie do rozwoju naszego biznesu. Święta  
w Polsce to magia, nastrój, spotkania z rodziną 
i prezenty pod choinką! Cóż można zaofiaro-
wać bliskim, kochanym, najważniejszym oso-
bom? Myślę, że zdrowie i urodę. Niczym dobra 
wróżka daj swoim partnerom biznesowym i 
klientom czarowne produkty Forever w pięk-
nym, eleganckim opakowaniu w kolorze sepii.

Zawsze chętnie uczę się od ludzi wyjątko-
wych. Taką osobą był Steve Jobs. Powiedział 
on, że są trzy kwestie, które pozwoliły mu być 
tym człowiekiem, którym był:

 Możliwości – opportunity

Możliwości to przede wszystkim praca. Cóż 
może być przyjemniejszego niż kontakt z dru-
gim człowiekiem i prowadzenie go jak Kop-
ciuszka w rozwoju biznesu Forever, by stał się 
piękny jak Królewna Śnieżka, by miał piękne 
włosy jak Roszpunka, by pojawiał się w na-
szych domach jak Książę z bajki? Rex, Forever 
– dają nam takie możliwości, zapewniają dy-
wersyfikację działań. 

Nasza aktywność w okresie jesieni zaowoco-
wała pięknymi prezentami w planie marketin-
gowym. To najlepszy czas dla rozwoju. To kon-
sekwencja bycia… konsekwentnym w działa- 
niach edukacyjnych. Dzisiaj klient, dystrybu-
tor jest osobą wymagającą, świadomą. Buduj 
z nim dobre relacje, pozwól mu wybierać  
w bogatej ofercie Forever.

 Bycie seksownym

Cytuję dalej za Stevem Jobsem: Najseksow-
niejszą rzeczą na świecie jest bycie sprytnym, 
uważnym i wielkodusznym. 

Dookoła nas są Śpiące Królewny, Kopciuszki, 
Królewny Śnieżki, jest wielu Piotrusiów Pa-
nów. Bądź uważną osobą, obudź przy pomocy 
oferty świątecznej ich piękno: wewnętrzne  
i zewnętrzne. Patrz dokładnie, obserwuj, bu-
duj relacje, daj z siebie to, co najlepsze. Ale po-
każ też nowe suplementy, które poprowadzą 
was razem w krainę zdrowia.

 Budowanie życia (FOREVER!)

Wokół nas to, co nazywamy życiem, zostało 
stworzone przez ludzi, którzy wcale nie są od 
ciebie mądrzejsi. 

Ty też możesz to zrobić. Zasługujesz na wiele. 
Buduj solidne podstawy swojego biznesu. 
Bądź swoim najlepszym klientem. Twoi przy-
jaciele, partnerzy biznesowi, klienci, uważnie 
cię obserwują. Patrzą co masz w łazience,  
w lodówce, czy korzystasz z  czarownej skarb-
nicy natury zamkniętej w bukłakach z aloe-
sem, w magicznych słoikach z Sonya, w aloe-
sowym kwiecie młodości AFdJ (pozbawionym 
parabenów), czy masz energię, korzystając na 
co dzień z suplementów.
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Gwiazdkowe opowie�ści
Każde zauroczenie ma swój początek…
Poznaj Forever i daj się zauroczyć starannie dobranym 
produktom. Każdy zestaw w specjalnym świątecznym 
opakowaniu. 

Firmy stworzonej, by pomagać każdemu, kto pragnie 
lepszej przyszłości, osiągnąć ją samodzielnie. W 1978 roku 
jego marzenie się spełniło. 
Ponad 30 lat później, Forever Living Products jest 
przedsiębiorstwem o miliardowych obrotach, obecnym 
w ponad 150 krajach.
Wytwarzamy i sprzedajemy ekskluzywne produkty 
wellness, oparte na jednym z najczystszych darów natury 
– aloe vera. Ponad 9,5 miliona Dystrybutorów na całym 
świecie odkryło potęgę życiowej szansy Forever Living. 
Miliony ludzi cieszą się bardziej satysfakcjonującym, 
zdrowszym, bogatszym życiem – dzięki biznesowi, którego 
początkiem było tylko marzenie…
A skoro mowa o marzeniach – czy Boże Narodzenie nie 
jest szczególną, magiczną porą roku? Z naszego punktu 
widzenia, tak. Ponieważ Gwiazdka to czas, gdy spełniają się 
marzenia, tak samo jak każdego dnia tu, w Forever Living 
Products.
Podczas tegorocznego Bożego Narodzenia chcemy się 
podzielić z Wami częścią tej magii, oferując Wam wyjątkowe 
prezenty dla Waszych najbliższych i najdroższych.

Od nas wszystkich dla Was wszystkich:
Fantastycznej Gwiazdki Forever!

P          ewnego razu żył sobie człowiek o nazwisku 
Rex Maughan. Rex marzył o zbudowaniu 
fi rmy innej niż wszystkie. 
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Śniez· ka

C      hcesz być najpiękniejsza w świecie? Ten gwiazdkowy 
zestaw zawiera jedne z naszych najpopularniejszych 
produktów, które zostały stworzone, by dbać o twoją 
skórę iście po królewsku. 
Urzekające Święta – z Forever.

Galaretka Aloe Vera
Roślina w tubce. Stabilizowany miąższ aloe 
vera, który koi, wygładza i nawilża twoją skó-
rę. To bardzo wszechstronny produkt, którego 
możesz używać na przykład do nawilżania 
suchej skóry, kojenia oparzeń słonecznych 
i otarć, łagodzenia ukąszeń owadów.

Aloe Propolis Crème
Cudowny, wszechstronny krem, który nawilża 
i odmładza suchą, łuszczącą się skórę. Odpo-
wiedni zarówno do pielęgnacji twarzy, jak 
i całego ciała, również skóry wrażliwej. Skład-
niki obejmują aloe vera, propolis, rumianek 
oraz witaminy A i E.

Forever Aloe Scrub 
Skuteczny preparat oczyszczający skórę – na 
tyle łagodny, że można go używać codziennie. 
Delikatnie usuwa martwe komórki naskórka 
oraz zanieczyszczenia zatykające pory 
i nadające skórze ziemisty wygląd, tym 
samym początkując proces odkrywania 
„nowej”, promiennej i zdrowszej skóry. Zawie-
ra unikalne połączenie stabilizowanego miąż-
szu aloe vera i mikrogranulek pozyskiwanych 
z czystego olejku jojoba.

Zestaw Śnieżka

231,97 zł
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Obudź ze snu piękny wygląd. Ten zestaw zawiera 
dwa niezwykłe produkty pielęgnacyjne z naszej kolekcji 
Aloe Fleur de Jouvence, by twoja cera była równie 
świeża jak brzask.

Promienne Święta – z Forever.

Firming Day Lotion
Odżywczy i wzmacniający krem na dzień, 
dzięki któremu twoja skóra pozostaje jędrna 
i gładka. Zmniejsza pory i chroni skórę 
przed czynnikami zewnętrznymi. Doskonały 
jako podkład pod makijaż. Oprócz głównego 
składnika, którym jest aloe vera, zawiera 
także wyciągi roślinne, kwas hialuronowy 
oraz witaminy C i E. Wolny od parabenów.

Recovering Night Crème
Ożywczy i ujędrniający krem na noc z kolagenem. 
Jego podstawą jest aloe vera, a wśród pozostałych 
składników znajdziesz olejki roślinne, witaminy 
C i E oraz prowitaminę B5. Wolny od parabenów.

Śpia,ca Królewna

Zestaw Śpiąca Królewna

254,12 zł
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Bądź szybszy – proces starzenia można opóź-
nić. Korzystając z Vit♀lize dla kobiet czy 
Vit♂lize dla mężczyzn zachowaj upragnioną 
energię i młodość.

Obudź się ze snu… czarowny, magiczny okres 
Świąt szybko nadchodzi. Pozwól bliższym  
i dalszym osobom wybrać prezenty w komfor-
towym zaciszu domowym. W 2012 roku Pola-
cy wydali na prezenty 6 miliardów złotych. 
Weź część z tego tortu. Zapraszam do ma-
gicznego świata Forever. Pracuj z broszurą 
Gwiazdkowe opowieści i opisanymi w niej pro-
duktami.

Wasza dobra wróżka
Halina Smętek, Senior Manager 


