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CLEAN+LEAN:

odnieÊ sukces!
dni Clean+Lean. Dlatego radzimy rozpoczàç program w weekend.
Twoi klienci nie b´dà musieli martwiç si´ o chodzenie do pracy
podczas tych dwóch pierwszych dni, a poza tym najprawdopo
dobniej i ty b´dziesz mieç wi´cej czasu, aby s∏u˝yç im wsparciem
w chwilach s∏aboÊci.
3. Przejrzyj broszur´ Clean 9
Razem z klientem przejrzyjcie strona po stronie broszur´ Clean 9.
• Dopilnuj, aby klient zapisa∏ swoje 3 g∏ówne cele. Co chce
osiàgnàç? Je˝eli bardziej zale˝y mu na zgubieniu kilogramów ni˝
po prostu na oczyszczeniu organizmu, warto ju˝ teraz porozma
wiaç o tym, jak wa˝ne jest, aby po Clean 9 zastosowaç program Li
festyle 30.
• Upewnij si´, ˝e klient dokonuje odpowiednich pomiarów sylwet
ki. Je˝eli wasze kontakty sà bliskie, mo˝esz nawet towarzyszyç
klientowi przy ich wykonywaniu i zapisywaniu. DoÊwiadczenie po
kazuje, ˝e wi´kszoÊç osób nie b´dzie si´ mierzyç, je˝eli nie
podkreÊlisz, jak bardzo jest to wa˝ne. A jest to kwestia kluczowa po
to, by utrzymaç motywacj´ podczas ca∏ego procesu odchudzania.
Kiedy klient widzi, ˝e „znikajà” nie tylko kilogramy, ale tak˝e centy
metry, jest bardziej zmotywowany do kontynuowania programu
i dzielenia si´ rezultatami z innymi.

Czy wiecie, ˝e najcz´stszym postanowieniem noworocz
nym jest utrata zb´dnych kilogramów? Gdy Âwi´ta
dobiegnà koƒca i zacznie si´ zbli˝aç Nowy Rok, wiele osób
zacznie szukaç skutecznej, sprawdzonej metody na
schudni´cie. To doskona∏a okazja do promowania progra
mu Clean+Lean i biznesu Forever! A oto kilka praktycz
nych podpowiedzi, dzi´ki którym tak˝e Wasi klienci
odniosà sukces z programem Clean+Lean:
1. Zaanga˝uj si´
Program Clean+Lean to zobowiàzanie, wymagajàce samodyscy
pliny i wyrzeczeƒ. Twoi klienci osiàgnà o wiele lepsze rezultaty,
je˝eli podejmà wewn´trznà decyzj´, ˝e w∏aÊnie TERAZ nadesz∏a
pora, aby schudnàç. Dla niektórych odchudzanie mo˝e byç trudne.
Wiele osób korzysta z coraz to innych, modnych diet, których efek
tem jest najcz´Êciej zerowa lub mizerna utrata kilogramów, odzy
skiwanych (czasem z nadwy˝kà!) natychmiast po zakoƒczeniu
diety. Wa˝ne jest, aby twoi klienci zobowiàzali si´ do dokonania
takich zmian w stylu ˝ycia, które pomogà im osiàgnàç i utrzymaç
cele zwiàzane z utratà wagi.

• Przeanalizujcie, co klient ma braç i robiç pierwszego i drugiego
dnia (strefa oczyszczania: faza 1) oraz od trzeciego do dziewiàtego

2. Wybierz dat´ startowà

dnia (strefa oczyszczania: faza 2).

Pomó˝ klientom wybraç dat´ rozpocz´cia programu. DoÊwiadczenie

Przejrzyjcie strony 8-9, tak aby klient dobrze pojà∏, jak ma wyglàdaç

pokazuje, ˝e dla wi´kszoÊci osób najtrudniejsze sà dwa pierwsze

rozk∏ad jego dnia podczas stosowania programu Clean 9.
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• PodkreÊl znaczenie codziennego wype∏niania planu dnia. Dzi´ki
temu ∏atwiej b´dzie Êledziç post´py klienta i byç wiarygodnym.
• Pomó˝ klientowi opracowaç dzienny plan posi∏ków. Porozma
wiajcie o pomys∏ach na posi∏ki o wartoÊci 600 i 400 kcal oraz na
200-kalorycznà przekàsk´. Opracujcie taki plan z góry, aby zmini
malizowaç pokus´ „oszukiwania” w trakcie stosowania programu.
4. PodkreÊl znaczenie çwiczeƒ
Wszyscy zdajemy sobie spraw´ z tego, jak wa˝ne sà regularne çwi
czenia, by d∏ugo, zdrowo i aktywnie ˝yç. PokreÊl w rozmowie
z klientem, ˝e w∏àczenie çwiczeƒ w codzienny rozk∏ad dnia tylko
wzmocni rezultaty stosowania programów Clean 9 i Lifestyle 30.
Ten nawyk przyniesie klientowi korzyÊci na ca∏e ˝ycie!
5. Pami´taj o wodzie
Podczas programu Clean 9 zalecane jest picie ponad 1 litra wody
dziennie. Upewnij si´, ˝e twój klient o tym pami´ta.
6. Bàdê dost´pny dla klienta
Twój klient musi mieç ÊwiadomoÊç, ˝e jesteÊ gotów s∏u˝yç mu
wsparciem podczas ca∏ego procesu odchudzania. Cz´sto go od
wiedzaj i dzwoƒ do niego, aby go wspieraç i dodawaç mu otuchy.

7. Podejmij zobowiàzanie do zastosowania Lifestyle 30 po

Pami´taj, jesteÊ nie tyko jego dystrybutorem FLP, ale tak˝e prze

ukoƒczeniu Clean 9

wodnikiem.

Kontynuacja procesu utraty wagi poprzez korzystanie z Lifestyle
30 pomo˝e twoim klientom wypracowaç trwa∏e, w∏aÊciwe nawyki
w zakresie od˝ywiania i çwiczeƒ. Wa˝ne jest, aby twoi klienci po
zakoƒczeniu Clean 9 zacz´li dziesiàtego dnia programu Clean+Lean
stosowaç Lifestyle 30. Poniewa˝ Clean 9 zosta∏ stworzony jako
oczyszczajàcy program od˝ywczy, Lifestyle 30 jest tak naprawd´
„katalizatorem” procesu odchudzania. Lifestyle 30 uczy o w´glo
wodanach, bia∏kach, t∏uszczach, w∏aÊciwym nawil˝aniu, çwicze
niach oraz o przemianie materii, pokazujàc, jak wyliczyç wskaêniki
BMR i AMR. Korzystajàc z programu Lifestyle 30, twoi klienci
wypracujà nawyki, które nie tylko pomogà im trwale zeszczupleç,
ale tak˝e prowadziç bardziej aktywne i zdrowe ˝ycie.
8. Przygotuj klientów na sukces
W miar´ utraty zb´dnych kilogramów i centymetrów, twoi klienci
b´dà coraz bardziej zmotywowani do dalszego korzystania z pro
gramu. A nic tak nie przyciàga uwagi ludzi dooko∏a nas jak zeszczu
plenie i nie ma lepszego narz´dzia marketingu i sprzeda˝y ni˝
˝ywy, chodzàcy i mówiàcy dowód dzia∏ania produktów. Porozma
wiaj z klientami o szansie na biznes Forever Living Products oraz
o tym, jak mogà pogrubiç swój portfel wykorzystujàc pojawiajàce
si´ zewszàd pytania o to, jak uda∏o im si´ schudnàç!
Niech program Clean+Lean b´dzie atutem twojego bizne
su w 2007 roku. Zobaczysz: twoi klienci b´dà szczuplejsi,
a twój biznes coraz obszerniejszy!
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