
Witaminy w profilaktyce

Program Podzia∏u Zysków

Super Rally 2007

Luty 2007 | Numer 28



�

W lutym na ca∏ym Êwiecie wszyscy Êwi´tujemy Dzieƒ Âwi´tego 

Walentego. 14 lutego celebrujemy mi∏oÊç, jakà czujemy wobec sie

bie nawzajem i wobec swoich rodzin. W niektórych przypadkach 

mi∏oÊç ta jest publicznie og∏aszana, w innych pozostaje sekretem, 

co podkreÊla podpis „Twoja Walentynka”, budzàcy w sercu mi∏e 

ciep∏o.

Wed∏ug legendy Âwi´ty Walenty by∏ ksi´dzem obdarzonym do

brym sercem, który – gdy Rzymianie wydali dekret zakazujàcy 

m∏odym ˝o∏nierzom o˝enku – nadal w sekrecie udziela∏ im Êlubów. 

Niestety, za swoje niepos∏uszeƒstwo wobec w∏adzy zap∏aci∏ 

˝yciem.

Kiedy w Walentynki celebrujemy mi∏oÊç, którà obdarzamy i którà 

otrzymujemy, zastanówmy si´ przez chwil´, jak wielki wp∏yw na 

nasz sukces, osobisty rozwój i osiàganà satysfakcj´ mo˝e mieç  

pokochanie tego, co robimy. Od wielu lat powtarzam, ˝e „Pot´ga 

Forever to pot´ga mi∏oÊci”. Mi∏oÊç to pot´˝ne, pozytywne uczucie, 

które jest si∏à nap´dowà wielu naszych dzia∏aƒ. 

Forever oferuje Wam szans´ zapewniania lepszego zdrowia  

i wi´kszego bezpieczeƒstwa finansowego tym, z którymi si´ styka

cie. Wiem, ˝e czasem najtrudniej jest dzieliç si´ Forever z osobami, 

które sà nam najbli˝sze, ale gwarantuj´ Wam, ˝e gdy ci, których 

kochamy, odnoszà sukces, odczuwamy najwi´kszà satysfakcj´. 

Niestety, powrót do listy kontaktów z „ciep∏ego” rynku i dzielenie 

si´ z nimi sukcesem, jakim si´ cieszycie, nie sà tak proste jak 

wys∏anie anonimowej kartki „od Twojej Walentynki”, ale nie sà te˝ 

tak trudne, jak by si´ mog∏o Wam wydawaç.

Zmieniajàc temat – jak tam Wasze postanowienia noworoczne? 

Mam nadziej´, ˝e je realizujecie i si´ ich trzymacie! Je˝eli nie, nie 

martwcie si´ – ka˝dy nowy dzieƒ przynosi kolejnà szans´ na suk

ces; ka˝dego poranka mo˝emy zaczàç na nowo. Ostatnio 

podzieli∏em si´ z naszym zarzàdem popularnym powiedzeniem, 

które podsumowuje ten pi´kny dar, jakim jest nowy dzieƒ: „Wczo

raj jest historià, jutro jest tajemnicà, a dzieƒ dzisiejszy – darem”.

Niech ten list b´dzie dla nas wszystkich przypomnieniem, ˝e ka˝dy 

dzieƒ jest darem i nowà szansà, ale tak˝e, ˝e powinniÊmy zamówiç 

flakon lub dwa perfum �5th Edition, kosmetyki Sonya i mo˝e bu

kiet kwiatów dla naszych ukochanych z okazji Walentynek. Skorzy

stajcie z tego szczególnego dnia, aby ci, którzy majà dla Was zna

czenie, wiedzieli, jak bardzo ich cenicie i jak bardzo jesteÊcie im 

wdzi´czni za ich wk∏ad w Wasz sukces.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta
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Witam we wcià˝ zimowej scenerii! Mimo to jesteÊmy coraz bardziej pobudzeni  

i otwarci, co t∏umaczy zarówno d∏u˝szy dzieƒ, który ka˝dego dnia daje nam 

wi´cej Êwiat∏a s∏onecznego, jak i zbli˝ajàca si´ wiosna. Dzia∏a to na nas tak jak na 

ca∏à natur´, przygotowujàcà si´ do nowych, ciep∏ych dni i wzrostu. My równie˝ 

czujemy wi´cej energii i tej radoÊci, którà pragniemy obdarowaç jak najwi´cej 

osób. Nie przypadkiem mówimy „si∏a Forever to si∏a mi∏oÊci!”. Luty to przecie˝ 

Walentynki – nowe Êwi´to, które wpisa∏o si´ w naszà polskà rzeczywistoÊç tak 

p∏ynnie i szybko. Âwi´to Zakochanych, ale i Êwi´to ˝yczliwoÊci, przyjaêni  

i przychylnoÊci dla innych. Pasuje jak ula∏ do Forever! Do naszego dzielenia si´ 

produktami, przepe∏nionego entuzjazmem doÊwiadczeƒ w∏asnych i naszych  

bliskich zwiàzanych z dzia∏aniem aloesu, oraz tà wyjàtkowà szansà na godne 

˝ycie i spe∏nienie marzeƒ dzi´ki Forever! Dzielàc si´ jednym i drugim okazujemy 

empati´, ˝yczliwoÊç, trosk´ i solidarnoÊç z ludêmi, których spotykamy, idàc 

radoÊnie przez ˝ycie. Przy∏àcza si´ do nas tak wiele nowych osób, bo oprócz 

szansy na wspania∏y, nowy zawód, na lepsze zdrowie i urod´ widzà w nas ten 

pozytywny ∏adunek i szczerà ch´ç dzielenia si´ Forever z nimi w∏aÊnie! Za naszà 

mi∏oÊç i sympati´ dla ludzi oprócz ich wdzi´cznoÊci i ogromnej satysfakcji otrzy

mujemy natychmiastowà nagrod´ w formie rosnàcych bonusów i rozwoju naszego 

biznesu! Spe∏niamy nasze marzenia, pozwalamy sobie na nowe, jeszcze Êmielsze,  

i cieszymy si´, ˝e to samo spotka∏o w ˝yciu tych, których zaprosiliÊmy w „cudo

wnà podró˝”.

Nie traçmy ani jednego dnia, ani jednej szansy, przed którà stajemy! Budujmy 

wspólnie lepsze ˝ycia dla nas, naszych bliskich i wszystkich dobrych ludzi, którym 

z okazji Walentynek przeka˝emy nie tylko uÊmiech, ale i szans´, jakà nam pokaza∏  

i odda∏ w nasze r´ce nasz Prezydent Rex Maughan.

Z goràcymi pozdrowieniami,

Wasz,

Jacek Kandefer



TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

�0 Najlepszych struktury niemanagerskie
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OSIÑGNI¢CIA 2006

1. Bogumi∏a i Jan Srokowie
Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li najwi´ksze obroty grupowe 
w �006 roku, zostajà nagrodzeni wyjazdem na Âwiatowy 
Zjazd FLP do Szwecji.

Informacja dotyczàca kwalifikacji na Zjazd Âwiatowy na str. 14.

�. Grzegorz Sieczka

3. Stanis∏awa Karpiƒczyk

4. Magdalena Strojna

5. Ewa ChruÊciƒska

1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

�. Wies∏awa i Adam Spyrowie

3. Danuta i Edward Wienchowie

4. Urszula i Tomasz Kuçkowie

5. Bo˝ena Gaj

6. Urszula Zyskowska

7. Halina Micorek

8. Krystyna i Jerzy Orubowie

9. Monika CieÊlik

10. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

11. Magdalena Strojna

1�. Anna i Andrzej Popielarzowie

13. Bogus∏awa i Edward Kupisowie

14. Renata B∏a˝ejewska

15. Ewa i Piotr Jurkowie

16. Teresa i Stanis∏aw Makowscy

17. Anna i Metody Lubiƒscy

18. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak

19. Krystyna Kwiecieƒ

�0. Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Bogumi∏a 
i Jan Srokowie

Grzegorz 
Sieczkaj

Stanis∏awa 
Karpiƒczyk

Magdalena 
Strojna



1. Bogumi∏a i Jan Srokowie

�. Stanis∏awa Karpiƒczyk

3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

4. Grzegorz Sieczka

5. Ewa ChruÊciƒska

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

PROGRAM MOTYWACYJNY
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Danuta  
i Edward 
Wienchowie

Urszula Kuçka

Wies∏awa  
i Adam Spyrowie

Bo˝ena Gaj

Urszula i Miros∏aw 
Kapustowie

Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Awanse i osiagniàcia | Styczeƒ �007



UWAGA! Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Forever Success Day odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´  
wywoływane sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

Je˝eli planujesz awans (od Supervisora wzwy˝) i chcesz, aby informacja o twoim osiàgni´ciu zosta∏a zilustrowana fotografià, przeÊlij nam 
swoje zdj´cie na adres m.hajzner@flpp.com.pl nie póêniej ni˝ do koƒca miesiàca, w którym realizujesz awans.

�0 NAJLEPSZYCH struktury niemanagerskie

MANAGEROWIE sponsorzy:

SUPERVISORZY sponsorzy:

Assistant SUPERVISORZY Patrz str. 8

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

Arkadiusz Bajor
Kamila Bieliƒska
Ewa Bizoƒ
Marzena i Zbigniew B∏awatowie
Idalia Bogucka
Anna Borowska
Agnieszka Cieka∏a
Ryszard CieÊlik
Ewa i Roman Czajkowie
Lidia Dondajewska
Monika Dubanowicz
Lidia Duszyƒska
Marzena Duszyƒska
Gra˝yna Du˝y
Anna Filus
Czes∏awa Fràczek
Ewelina Fràczek
Alicja G´bala
Janina Goêdziewicz
W∏adys∏awa Grabiec
Danuta Gumiela
Kamila i Przemys∏aw Guntherowie
Angelika Hanowska

Artur Jadanowski
Jaros∏aw Jakimowicz
Aldona Januszewska
Joanna Jeleƒ
Ewa i Andrzej Karolakowie
Zygmunt Kàtowski
Leszek Kinasz
Irena Klich
Krystyna Koch
Dominik Ko∏odziejczyk
Andrzej Korcz
Gizela Korcz
Dorota i Adrian Kowalczykowie
Jadwiga Kowalczyk
Alina Król
Dorota i Kazimierz Krystoniowie
Damian Kuchno
¸ukasz Kuligowski
Aneta ¸ukawska
Magdalena Malik
Ewa Milewska
Joanna Nowacka
Ewa Nowak

Jolanta Nowak
Beata Nowotarska
Alicja i Tadeusz Ostrowscy
Anna Ostrowska
Ma∏gorzata Pawlikowska
Krystyna Pienià˝ek
Robert P∏onka
Anna Pordzik
Ma∏gorzata Por´baJambozowicz
Sebastian Przyby∏owski
Mariola Pucha∏a
Katarzyna Pytko
Eugenia Robak
Artleta i Piotr Rosiƒscy
Krystyna Rowiƒska
Wanda Ró˝ycka
Cecylia Rudzka
El˝bieta i Wiktor Rybiƒscy
Jaros∏aw Sawicki
Czes∏awa i Jerzy Senejkowie
Irena Seniuk
Dagmara Siekiera
Kazimiera i Gawe∏ Sienkiewiczowie

Jerzy Sierakowski
Tomasz Soko∏owski
Jacek Stanecki
Joanna Stanis∏awek
Marta Staniszewska
Ma∏gorzata Stok∏osa
Andrzej i Gabriela Stoppowie
Magdalena i Jonasz Szarkowie
Gra˝yna Szeps
Renata Âliwa
Jolanta TabiÊ
Zofia Targ
Jadwiga i Jan Trebuniowie
Janina Uryç
Beata Wandrowska
Piotr Wapa
Joanna Wieleba
Pawe∏ Wójcik
Renata Wójcik
Aleksandra WróblewskaZieliƒska
Jolanta Zdzymira
Aneta i Andrzej Zinkiewiczowie
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Krystyna Kwiatkowska Renata Giertler

Izabela i Ireneusz Skwierawscy Halina Micorek

Top Dystrybutorzy ñ najwi´ksze struktury

Renata Jarosz Urszula i Tomasz Kuçkowie

Justyna i Waldemar Brzescy Izabela i Ireneusz Skwierawscy

Awanse i osiagniàcia | Styczeƒ �007

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bz)
 �. Halina Micorek (+1)
 3. Wies∏awa i Adam Spyrowie (1)
 4. Monika CieÊlik (+6)
 5. Urszula i Tomasz Kuçkowie ()
 6. Izabela i Ireneusz Skwierawscy (bz)
 7. Anna Sobania ()
 8. Renata Jarosz ()
 9. Bo˝ena Gaj (5)
10. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy ()

11. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (+�)
1�. Krystyna i Jerzy Orubowie ()
13. Bogus∏awa i Edward Kupisowie ()
14. Anna i Andrzej Popielarzowie (7)
15. Ewa i Piotr Jurkowie (6)
16. Urszula Zyskowska (8)
17. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (6)
18. Justyna i Waldemar Brzescy (�)
19. Krystyna Kwiecieƒ (4)
�0. Magdalena Strojna (6)

W nawiasach podajemy ró˝nic´ mi´dzy miejscem zajmowanym w poprzednim miesiàcu a pozycjà bie˝àcà. 
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Forever Success Day | 

13 stycznia br. widowni´ warszawskiego Teatru ˚ydowskiego 

zape∏nili dystrybutorzy, którzy z ca∏ego kraju zjechali si´, by  

z uwagà wys∏uchaç tego, co na temat dà˝enia do sukcesu mia∏ do 

powiedzenia jeden z najwi´kszych szkoleniowców MLM, Michael 

Strachowitz. 

A wiedza tego wybitnego praktyka naszej bran˝y – którà potrafi 

dzieliç si´ w niezwykle przyst´pny sposób – jest naprawd´ prze

ogromna! 

Michael Strachowitz jest zwiàzany z marketingiem wielopoziomo

wym od ponad 30 lat. DoÊwiadczenie, jakie zdoby∏ w tym czasie, 

pozwala mu prowadziç efektywne szkolenia i konsultacje, które ju˝ 

wielu dystrybutorom pomog∏y osiàgnàç postawione sobie cele. 

Tak˝e polscy dystrybutorzy w skupieniu Êledzili wyk∏ad, starannie 

notujàc wskazówki naszego goÊcia. 

Podczas tego wyjàtkowego Success Day entuzjazm i zapa∏ do pra

cy by∏y wr´cz namacalne! Dystrybutorzy wracali do domów, nie 

mogàc si´ doczekaç praktycznej realizacji nowych, niesamowitych 

mo˝liwoÊci rozwoju biznesu. Nowe awanse ju˝ niebawem!

Diamentowy szlak

Sponsorzy na medal Assistant ManagerowieSupervisorzy
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10 Najlepszych – grudzieƒ 2006
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Ostro∏́ ka  

7 stycznia 2007 r. w Ostro∏´ckim Centrum Kultury, Stowarzyszenie 
„Pomocna D∏oƒ” zorganizowa∏o „Choink´ z Miko∏ajem” dla dzieci 
niepe∏nosprawnych. Dzi´ki wsparciu finansowemu Forever Living 
Products Poland ka˝de dziecko otrzyma∏o wspania∏à paczk´ od Êw. 
Miko∏aja.
Dzieci mia∏y mo˝liwoÊç obejrzenia filmu animowanego pt. „Artur  
i Minimki” na du˝ym ekranie – niektóre po raz pierwszy w ˝yciu.
Na naszà uroczystoÊç zosta∏y zaproszone dzieci z ostro∏´ckich pla-
cówek: OÊrodka Szkolno-Wychowawczego, Domu Dziecka, Âwiet-
lic Socjoterapeutycznych, klas integracyjnych.
Stowarzyszenie „Pomocna D∏oƒ” zrzesza dzieci z ró˝nymi rodzaja-
mi niepe∏nosprawnoÊci z terenu miasta Ostro∏´ki i powiatu ostro-
∏´ckiego.
Dla naszych cz∏onków organizujemy turnusy rehabilitacyjne, wy-
cieczki, imprezy integracyjno-sportowe, konferencje na temat edu-
kacji i wychowania osób niepe∏nosprawnych. Prowadzimy grup´ 
wsparcia dla wszystkich, którzy potrzebujà naszej pomocy.
Swoje podzi´kowania wyra˝amy cytujàc s∏owa naszego wielkiego 
Polaka, Jana Paw∏a II:
„Cz∏owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, Kim 
jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym si´ dzieli z innymi”.

Dorota Zaorska, Kierownik FLP

Chojnice 11 stycznia �007

Uczestniczàc po raz pierwszy w spotkaniu FLP w Chojnicach jako 
nowy dystrybutor na pozycji Assistant Supervisora zosta∏am jesz-
cze bardziej zmotywowana do pracy w tej firmie.
Wyk∏ad Dyrektora Jacka Kandefera na temat marketingu wed∏ug 
Double Diamond Managera Eddiego Chaia by∏ bardzo interesujàcy 
i wprowadzi∏ mnie w Êwiat biznesu networkowego. Jestem zafa-
scynowana firmà, produktami, których u˝ywam i które przyczyni∏y 
si´ do du˝ych zmian w moim  ˝yciu.

Ma∏gorzata Tyborska, Assistant Supervisora

W listopadzie 2006 po raz pierwszy uczestniczyliÊmy w spotkaniu 
szkoleniowym FLP w Chojnicach. Tutaj te˝ podj´liÊmy decyzj´  
o wspó∏pracy z FLP. Na ka˝de comiesi´czne spotkanie zapraszani 
sà ciekawi ludzie, którzy przybli˝ajà informacje o dzia∏alnoÊci firmy 
oraz wiadomoÊci o produktach i ich korzystnym wp∏ywie na zdro-
wie. Pan Tadeusz Kaczmarczyk szczegó∏owo omówi∏ zalety produk-
tów pszczelich. W styczniu Dyrektor FLPP Jacek Kandefer przedsta-
wi∏ zasady, jak osiàgnàç sukces drogà Ediego Chaia. Swoimi suk-
cesami podzieli∏a si´ równie˝ Senior Manager z Elblàga, Anna Ada-
mik. Ka˝de organizowane spotkanie jest przydatne dla wszystkich, 
a szczególnie dla tych, którzy rozpoczynajà swojà przygod´ z Fore-
ver. Bardzo mi∏o wspominamy równie˝ pe∏ne ciep∏a i serdecznoÊci 
spotkanie wigilijne – wspólny op∏atek, ˝yczenia Êwiàteczne, 
Êpiewanie kol´d.
ChcielibyÊmy przy tym podzi´kowaç za olbrzymie zaanga˝owanie 
w przeprowadzanie szkoleƒ Senior Manager Annie Lubiƒskiej  
i Managerowi Markowi Lubiƒskiemu, którzy sà wzorem do naÊlado-
wania.

Renia i Kazimierz Kowalscy, Assistant Supervisorzy

| Raporty regionalne
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Zdrowie |

O tym, jak wa˝ne jest uzupe∏nianie codziennej diety  

cennymi witaminami i sk∏adnikami mineralnymi, nie trze-

ba ju˝ chyba mówiç ˝adnemu dystrybutorowi FLP! Warto 

jednak przyjrzeç si´ bli˝ej poszczególnym substancjom 

od˝ywczym, by wiedzieç, jaki ka˝da z nich ma wp∏yw na 

nasze samopoczucie.

Od tego wydania „Forever” przedstawiaç b´dziemy wita-

miny, które sà dla ludzkiego organizmu niezwykle istotne, 

wraz z opisem ich dobroczynnego dzia∏ania. To wyjàtkowe 

zestawienie przygotowa∏ specjalnie dla dystrybutorów FLP 

dr Jerzy Oleszkiewicz, doktor nauk medycznych, d∏ugoletni 

ordynator Oddzia∏u Dzieci´cego w Dziekanowie LeÊnym, 

dyrektor Szpitala Pediatrycznego im. prof. Jana Bogdano-

wicza w Warszawie, twórca Zespo∏u Psychosomatyczne-

go, niekwestionowany autorytet w dziedzinie suplementa-

cji diety, a tak˝e dystrybutor i u˝ytkownik produktów Fo-

rever.

Witaminy FLP 
we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

Pozwólcie, aby po˝ywienie by∏o waszym lekarstwem.

Hipokrates

˚ywnoÊç sta∏a si´ podstawowà przyczynà wielu wspó∏czesnych 

chorób cywilizacyjnych, wobec których medycyna jest bezradna. 

Za˝ywanie dodatków witaminowych i mineralnych nie zwi´ksza 

potencja∏u umys∏owego ponad jego normalny pu∏ap. To ich brak 

powoduje, ˝e wydajnoÊç intelektualna (szczególnie dziecka) jest 

poni˝ej tego pu∏apu.

Inaczej: minera∏y i witaminy nie zwi´kszajà inteligencji, to ich brak 

jà obni˝a.

KorzyÊci ze stosowania produktów FLP

Dostarczenie niezb´dnych minera∏ów z aminokwasami  
i witaminami w prawid∏owych proporcjach i bezpiecznych 
iloÊciach.

Przy dietach odchudzajàcych spo˝ywanie produktów FLP  
zapewnia wszystkie niezb´dne dla zdrowia substancje i ener
gi´. Dlatego odchudzanie z FLP jest bezpieczne.

Minera∏y do spe∏nienia swojej biologicznej roli potrzebujà 
okreÊlonych witamin. Produkty FLP to zapewniajà.

Niektóre aminokwasy nie sà wytwarzane przez organizm 
ludzki i muszà byç dostarczone z pokarmem – one równie˝ 
sà zawarte w produktach FLP.

Wa˝na informacja Ryzyko niskich poziomów witamin stwarzajà: 
alkohol, papierosy, Êrodki stymulujàce (np. kawa), Êrodki moczo
p´dne, pigu∏ki antykoncepcyjne, antybiotyki, leki nasenne.



omega-3 umo˝liwia kszta∏towanie naszej biologicznej przysz∏oÊci

Zawarta jest w olejach rybnych. Opinia o jej dobroczynnym 

wp∏ywie na zdrowie w ostatnim dziesi´cioleciu ogromnie si´ 

rozpowszechni∏a, a naukowe prace badawcze jà potwierdzajà. 

Przyczynia si´ do tego fakt, ̋ e Eskimosi i Japoƒczycy spo˝ywajàcy 

du˝o ryb bardzo rzadko chorujà na serce. Jest najwa˝niejszym 

kwasem t∏uszczowym w biochemii mózgu i od zarania ludzkoÊci 

bra∏ udzia∏ w jego rozwoju.

Kobiety, które w okresie cià˝y za˝ywajà omeg´3, dostarczajàc 

mózgowi p∏odu odpowiednie kwasy t∏uszczowe, rodzà lepiej 

rozwini´te dzieci, a cz´stoÊç przedwczesnych porodów i ni˝szej 

urodzeniowej masy cia∏a noworodka jest u nich mniejsza.

Te same nienasycone kwasy t∏uszczowe warunkujà prawid∏owy  

rozwój mózgu podczas ca∏ego dzieciƒstwa.

Wykazano, ˝e ich niedobór zwiàzany jest z wieloma zaburzeniami  

i problemami umys∏owymi, jak:

– os∏abienie pami´ci

– problemy w nauce

– niski iloraz inteligencji

– dysleksja

– gwa∏towne i agresywne zachowania.

Alarmujàcy jest fakt, ˝e niedobór nienasyconych kwasów t∏uszczo

wych mo˝e spowodowaç nieodwracalne zmiany w mózgu dziecka. 

Szczególnym wskazaniem do za˝ywania omega3 sà egzaminy.

Jak rozpoznaç niedobór:

– suchoÊç skóry

– ∏upie˝

–  trudne do u∏o˝enia, s∏omiaste w∏osy (prawdziwa zmora Paƒ  

i fryzjerów!!!)

– ma∏e twarde guzki na ∏okciach

– nadmierne pragnienie

– cz´ste oddawanie moczu

Jakà rol´ odgrywa omega-3:

•  umo˝liwia prawid∏owy rozwój i optymalne funkcjonowanie 

mózgu

• zapobiega depresji, równie˝ poporodowej

•  chroni naczynia krwionoÊne i tkank´ mózgu przed proce

sami zapalnymi, które uwa˝a si´ za czynniki prowadzàce 

do udarów i choroby Alzheimera

•  przeciwdzia∏a zlepianiu si´ krwinek w najmniejszych na

czyniach – chroni przed zwa∏ami i chorobà wieƒcowà

• opóênia rozwój mia˝d˝ycy

• spowalnia proces starzenia si´ mózgu

•  pomaga (u osób zdrowych) osiàgnàç najwy˝szà wydajnoÊç 

mózgu

•  pomaga chroniç mózg przed uszkodzeniem spowodowa

nym przez alkohol

•  obni˝a poziom szkodliwych frakcji cholesterolu (LDL) i trój

glicerydów

• ∏agodzi objawy reumatoidalnego zapalenia stawów

•  wykazuje skutecznoÊç w leczeniu ∏uszczycy, migreny i wy

prysku alergicznego

•  niezb´dna jest do prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu 

hormonalnego

•  wzmacnia system odpornoÊciowy

•  istnieje poglàd, ˝e omega3 mo˝e byç pomocna w walce  

z nowotworami, poniewa˝ ogranicza rozplem komórek ra

kowych i rozwój przerzutów.

!

| FOREVER �/�007



K O S M E T Y C Z N E  H I T Y  2 0 0 6  R O K U

11

Aloes od stuleci wykorzystywany by∏ ze wzgl´du na swoje dobroczynne w∏aÊciwoÊci dla zdrowia i urody. 
Dzisiaj, dzi´ki FLP trafia on do nas wzbogacony o inne cenne sk∏adniki w postaci najwy˝szej jakoÊci kos
metyków. Zobacz, jakie produkty piel´gnacyjne najcz´Êciej wybierali klienci w minionym roku.

6. Aloe First
Dzi´ki skojarzonemu dzia∏aniu mià˝szu aloeso
wego z jedenastoma zio∏ami leczniczymi, 
alantoinà i propolisem Aloe First bywa ch´tnie 
u˝ywany do piel´gnacji cery, skóry ca∏ego cia∏a, 
w∏osów, jak równie˝ jako preparat „pierwszej 

pomocy”. Zawsze pod r´kà, zawsze niezawodny, gotów do dzia∏ania 
– niezale˝nie od tego, czy b´dzie to drobne oparzenie w kuchni, 
zaci´cie si´ przy goleniu czy te˝ jakaÊ drobna dzieci´ca kontuzja 
przyniesiona wÊród ∏ez z podwórka. Warto go zabraç na wakacje, 
gdy˝ jego ∏agodzàce dzia∏anie przyda si´ na pewno po zbyt 
s∏onecznym dniu albo kiedy pok∏ujà nas komary. 

7. Aloe Lips
Zawarty w tym aloesowym balsamie do ust 
mià˝sz aloesowy, olejek jojoba, w po∏àczeniu  
z alantoinà i naturalnym woskiem pszczelim 
kojà i nawil˝ajà spierzchni´te usta, chroniàc je 
tak˝e przed wysuszajàcym dzia∏aniem s∏oƒca, 
wiatru lub mrozu. Aloe Lips przynosi tak˝e ulg´ 

w przypadku ukàszeƒ owadów, a dzi´ki swojemu por´cznemu roz
miarowi bez trudu zmieÊci si´ zawsze w ka˝dej kieszeni i torebce.

8. Krem Aloesowo-Propolisowy
Jest to niezwyk∏y produkt do piel´gnacji skóry, 
w którym oprócz znakomitej spó∏ki aloesu  
z propolisem znajdujà si´ wyciàgi z ˝ywokostu 
i rumianku oraz witamina A i E. Wszystkie te 
sk∏adniki razem przynoszà skórze efekt niezwy
kle skutecznej regeneracji oraz d∏ugotrwa∏ego 

nawil˝enia. Krem AloesowoPropolisowy pomaga skórze zacho
waç m∏odzieƒczoÊç, usprawniajàc jej regeneracj´. 

9. Aloesowe Myd∏o w P∏ynie
To myd∏o, które przynosi skórze nieocenione 
wr´cz korzyÊci, gdy˝ dzi´ki w∏aÊciwoÊciom 
mià˝szu Aloe Vera nie narusza jej naturalnego 
wodnot∏uszczowego p∏aszcza ochronnego. Ma 
nieco kwaÊny, przyjazny dla skóry odczyn pH, 
co powoduje wyg∏adzenie powierzchni naskór

ka. Dzia∏a lekko grzybobójczo i bakteriostatycznie – jest wi´c nie tyl
ko pomocne przy wielu rodzajach bakteryjnych k∏opotów ze skórà, 
ale równie˝ doskonale nadaje si´ do higieny intymnej.

10. Gentleman’s Pride
Czysty mià˝sz aloesowy, który jest g∏ównym 
sk∏adnikiem tej emulsji po goleniu dezynfekuje 
ewentualne uszkodzenia naskórka i ∏agodzi 
podra˝nienia, nie przesuszajàc jednoczeÊnie 
skóry. Jego sk∏adniki dzia∏ajà bakteriostatycz
nie, jednoczeÊnie nawil˝ajàc i od˝ywiajàc 

skór´. Emulsja Gentleman’s Pride dzia∏a te˝ ∏agodzàco i ochronnie, 
utrzymujàc przez d∏ugi czas w∏aÊciwy odczyn pH skóry. 

1. Dezodorant Aloe Ever-Shield
Dezodorant EverShield nale˝y do najnowszej 
generacji kosmetyków piel´gnacyjnych natu
ralnego pochodzenia, nie ingerujàcych w rów
nowag´ biologicznà skóry. Mià˝sz aloesowy 
u˝yty jako dezodorant nie hamuje wi´c natural

nego wydzielania potu, ale za to dzia∏ajàc na mikroflor´ skóry,  
w sposób ca∏kowicie naturalny zapobiega powstawaniu kr´pu
jàcych zapachów. Dzi´ki temu daje efekt d∏ugotrwa∏ej Êwie˝oÊci,  
a oprócz tego nie powoduje podra˝nieƒ i nie plami ubraƒ. 

2. Galaretka Aloe Vera
Jest to delikatny, przezroczysty ˝el, który za
wiera a˝ 85% czystego mià˝szu aloesowego. 
Galaretka Aloe Vera ma wszechstronne zasto
sowanie w piel´gnacji skóry – naturalnie nawil
˝a naskórek, przyspiesza proces gojenia i rege

neracji skóry, koi podra˝nienia i skraca czas trwania stanu zapalne
go skóry. 
Doskonale si´ wch∏ania i nie zawiera ˝adnych substancji oleistych.  
Mo˝e byç u˝ywana jako zupe∏nie osobny produkt piel´gnacyjny, 
ale równie˝ jako „podk∏ad” pod inne specyfiki, gdy˝ wybitnie po
prawia ich wch∏anianie przez skór´.

3. Aloesowa Pasta do z´bów Forever Bright
Jest to niezawierajàcy fluoru, ∏agodny ˝el do 
codziennej higieny jamy ustnej, w którym gojà
ce dzia∏anie mià˝szu aloesowego zosta∏o 
wzmocnione dodatkiem propolisu pszczelego. 

Forever Bright niezwykle efektywnie i dok∏adnie czyÊci powierzch
ni´ z´bów, a dzi´ki naturalnym w∏aÊciwoÊciom bakteriostatycz
nym zapobiega osadzaniu si´ p∏ytki naz´bnej. Pasta ta dzia∏a do
broczynnie tak˝e na dziàs∏a, wzmacniajàc je i chroniàc.

4. Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca
U˝ycie tej emulsji wespó∏ z delikatnym masa
˝em dostarcza obola∏ym tkankom mi∏ego, kojà
cego ciep∏a, co pomaga ∏atwiej znieÊç ból zarów
no tak zwanych „korzonków”, jak i naciàgni´
tych mi´Êni czy dotkni´tych artretyzmem stawów.

Wchodzàcy w sk∏ad Emulsji salicylan metylowy – bliski krewny do
brze nam znanej aspiryny – dzia∏a lekko przeciwzapalnie, zw∏aszcza ˝e 
skojarzono go z naturalnymi w∏aÊciwoÊciami mià˝szu aloesowego  
i olejku z eukaliptusa. Dzi´ki takiemu sk∏adowi si´gamy ch´tnie po 
Aloesowà Emulsj´ Rozgrzewajàcà tak˝e przy pierwszych objawach 
grypy oraz przezi´bienia, a bardziej zapobiegliwi rozmasowujà z jej 
pomocà przemarzni´te stopy, nie czekajàc na pierwsze kichni´cie. 

5. Forever Aloe MSM Gel
Aloe MSM Gel dostarcza organizmowi biolo
gicznie niezb´dnych zwiàzków siarki. Przezna
czony jest dla osób, które pragnà zapewniç so
bie na co dzieƒ odpowiednie iloÊci biosiarki, 
aby zachowaç w zdrowiu i sprawnoÊci stawy  

i kr´gos∏up, mieç pi´knà, zdrowà skór´, w∏osy i paznokcie.
Aloe MSM Gel przys∏u˝y si´ tak˝e wszystkim aktywnym ruchowo 
– niezale˝nie od tego, czy uprawiajà sport po amatorsku czy te˝ za
wodowo.
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Zasady kwalifikacji
(1 stycznia – 31 grudnia) 

Ogólne zasady dla wszystkich poziomów

1.  Musisz byç aktywnym Uznanym Mened˝erem, z comiesi´cznà 

aktywnoÊcià 4 pk. przez ca∏y okres kwalifikacyjny; lub jeÊli  

uzyskasz stanowisko Uznanego Mened˝era w ciàgu okresu kwa

lifikacyjnego, musisz mieç comiesi´cznà aktywnoÊç 4 pk.  

w ka˝dym nast´pnym miesiàcu.

�.  Kwalifikowaç si´ do Premii Lidera w ka˝dy miesiàcu okresu kwa

lifikacyjnego; lub jeÊli uzyskasz stanowisko Uznanego Mened˝era 

w ciàgu okresu kwalifikacyjnego, kwalifikowaç si´ do Premii  

Lidera w ka˝dym nast´pnym miesiàcu.

3.  Kupowaç produkty zgodnie z wymaganiami, dopiero po wyprze

daniu/zu˝yciu 75% posiadanych zapasów.

4. Byç aktualnie uczestnikiem Programu Motywacyjnego.

5.  Budowaç biznes FLP zgodnie z w∏aÊciwymi normami MLM oraz 

Zasadami Dzia∏alnoÊci Firmy.

6.  Byç uczestnikiem i wspieraç regularne spotkania Szansa na Bi

znes, Treningi Jonathana, spotkania szkoleniowe, firmowe Zjaz

dy oraz wszystkie imprezy organizowane przez Firm´.  

Ostatecznà decyzj´ o dopuszczeniu dystrybutora do Podzia∏u 

Zysków podejmuje Zarzàd Firmy.

   

Mened˝er Podzia∏u Zysków (MPZ), 
poziom 1

Oprócz ogólnych  zasad nale˝y:

1.  Zgromadziç 700 osobistych  i niemened˝erskich punktów karto

nowych w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska 

Uznanego Mened˝era; co najmniej 150 z tych punktów kartono

wych musi pochodziç od nowo zasponsorowanych w okresie 

kwalifikacyjnym dystrybutorów. Dystrybutorzy responsorowani 

nie sà brani pod uwag´ przy spe∏nianiu wymogu 150 pk. 

�.  Pracowaç z minimum jednà linià i pomóc co najmniej jednemu 

Uznanemu Mened˝erowi zgromadziç minimum 600 pk. z grupà,  

w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska Uznanego 

Mened˝era. Mo˝e to byç Mened˝er ju˝ istniejàcy lub nowo wy

kreowany w okresie kwalifikacyjnym. Punkty kartonowe tego 

Mened˝era nie b´dà dodane do twoich punktów kartonowych 

przy okreÊlaniu puli premii. (Uwaga: do tego wymogu b´dà wli

czane wy∏àcznie punkty kartonowe z miesi´cy, w których twój 

Mened˝er spe∏ni∏ wymóg aktywnoÊci 4 pk.). 

3.  Po okreÊleniu puli premii po∏owa ogólnej kwoty zostanie 

wyp∏acona dystrybutorom kwalifikujàcym si´ na ten poziom 

programu. Suma ta zostanie podzielona przez ogólnà sum´ 

punktów kartonowych wszystkich kwalifikujàcych si´ MPZ  

w celu ustalenia, jaka kwota przypada na jeden punkt kartono

wy. Uzyskana wartoÊç zostanie pomno˝ona przez iloÊç pk. 

ka˝dego z poszczególnych MPZ, aby okreÊliç wysokoÊç ich pre

mii. Je˝eli w grupie, w ró˝nych liniach masz jednego lub wi´cej 

Mened˝erów kwalifikujàcych si´ jako Mened˝erowie Podzia∏u 

Zysków, ich punkty kartonowe b´dà dodane do twoich pk. przy 

okreÊlaniu puli premii. 

Program Podzia∏u Zysków
Kiedy obroty kraju FLP przekroczà 5000 pk. miesi´cznie przez co najmniej 3 miesiàce w roku 

kalendarzowym, kraj ten kwalifikuje si´ do udzia∏u w Programie Podzia∏u Zysków. Je˝eli  

w tym roku Polsce uda zrealizowaç si´ ten cel, my równie˝ b´dziemy mieli w przysz∏ym roku 

szans´ uczestniczyç w najbardziej intratnym programie FLP!

| Programy motywacyjne
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Mened˝er Podzia∏u Zysków (MPZ), 
poziom 3

Oprócz ogólnych  zasad nale˝y:

1.  Zgromadziç 500 osobistych  i niemened˝erskich punktów karto

nowych w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska 

Uznanego Mened˝era; co najmniej 100 z tych punktów kartono

wych musi pochodziç od nowo zasponsorowanych w okresie 

kwalifikacyjnym dystrybutorów. Dystrybutorzy responsorowani 

nie sà brani pod uwag´ przy spe∏nianiu wymogu 100 pk. 

�.  Pracowaç z minimum szeÊcioma liniami i pomóc Uznanym 

Mened˝erom w co najmniej szeÊciu ró˝nych liniach uzyskaç 

kwalifikacj´ Mened˝era Podzia∏u Zysków. Mogà to byç 

Mened˝erowie ju˝ istniejàcy lub nowo wykreowani w okresie 

kwalifikacyjnym. Ich punkty kartonowe b´dà dodane do twoich 

punktów kartonowych przy okreÊlaniu puli premii. Dodatkowo 

otrzymasz proporcjonalnà cz´Êç puli premii MPZ 1 i � poziomu.

3.  Po okreÊleniu puli premii jedna szósta ogólnej kwoty zostanie 

wyp∏acona dystrybutorom kwalifikujàcym si´ na ten poziom 

programu. Suma ta zostanie podzielona przez ogólnà sum´ 

punktów kartonowych wszystkich MPZ poziomu 3 w celu usta

lenia, jaka kwota przypada na jeden punkt kartonowy. WartoÊç 

ta zostanie pomno˝ona przez iloÊç pk. ka˝dego z poszczegól

nych MPZ poziomu 3, aby okreÊliç wysokoÊç ich premii. 

Mened˝er Podzia∏u Zysków (MPZ), 
poziom 2

Oprócz ogólnych  zasad nale˝y:

1.  Zgromadziç 600 osobistych  i niemened˝erskich punktów karto

nowych w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska 

Uznanego Mened˝era; co najmniej 100 z tych punktów kartono

wych musi pochodziç od nowo zasponsorowanych w okresie 

kwalifikacyjnym dystrybutorów. Dystrybutorzy responsorowani 

nie sà brani pod uwag´ przy spe∏nianiu wymogu 100 pk. 

�.  Pracowaç z minimum trzema liniami i pomóc Uznanym 

Mened˝erom w co najmniej trzech ró˝nych liniach uzyskaç kwa

lifikacj´ Mened˝era Podzia∏u Zysków. Mogà to byç Mened˝erowie 

ju˝ istniejàcy lub nowo wykreowani w okresie kwalifikacyjnym. 

Ich punkty kartonowe b´dà dodane do twoich punktów kartono

wych przy okreÊlaniu puli premii. Dodatkowo otrzymasz propor

cjonalnà cz´Êç puli premii MPZ 1 poziomu.

3.  Po okreÊleniu puli premii jedna trzecia ogólnej kwoty zostanie 

wyp∏acona dystrybutorom kwalifikujàcym si´ na ten poziom 

programu. Suma ta zostanie podzielona przez ogólnà sum´ 

punktów kartonowych wszystkich MPZ poziomu � w celu usta

lenia, jaka kwota przypada na jeden punkt kartonowy. WartoÊç 

ta zostanie pomno˝ona przez iloÊç pk. ka˝dego z poszczegól

nych MPZ poziomu �, aby okreÊliç wysokoÊç ich premii. 

Programy motywacyjne |



K w a l i f i k a c j a  n a  Â w i a t o w y  Z j a z d  F L P

Co roku na Âwiatowy Zjazd FLP zaproszona zostaje para dys-

trybutorska o najwi´kszych rocznych obrotach grupowych. 

Kiedy kraj osiàgnie roczne obroty 5000 pk. przez dowolne trzy 

miesiàce w ciàgu roku kalendarzowego, na Zjazd wyjedzie 

tak˝e para dystrybutorska o najwi´kszych rocznych obrotach 

niemanagerskich. 

Oprócz tego na Zjazd Âwiatowy zaproszeni b´dà:

•  dystrybutorzy, którzy osiàgnà grupowe obroty 10 000 pk. 

podczas okresu kwalifikacyjnego na Super Rally

•  dystrybutorzy, którzy osiàgn´li stanowisko Diamond Mana-

gera w ciàgu roku kalendarzowego

K w a l i f i k a c j a  n a  Â w i a t o w y  Z j a z d  F L P

Co roku na Âwiatowy Zjazd FLP zaproszona zostaje para dys-

trybutorska o najwi´kszych rocznych obrotach grupowych. 

Kiedy kraj osiàgnie roczne obroty 5000 pk. przez dowolne trzy 

miesiàce w ciàgu roku kalendarzowego, na Zjazd wyjedzie 

tak˝e para dystrybutorska o najwi´kszych rocznych obrotach 

niemanagerskich. 

Oprócz tego na Zjazd Âwiatowy zaproszeni b´dà:

•  dystrybutorzy, którzy osiàgnà grupowe obroty 10 000 pk. 

podczas okresu kwalifikacyjnego na Super Rally

•  dystrybutorzy, którzy osiàgn´li stanowisko Diamond Mana-

gera w ciàgu roku kalendarzowego
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Z drugiej strony, organizm ludzki sam nie wytwarza witaminy C, 

stàd koniecznoÊç przyjmowania jej z zewnàtrz. Jak uzyskaç 

pewnoÊç, ˝e absorbujemy jà w wystarczajàcej iloÊci? W∏aÊnie dla

tego AbsorbentC to prawdziwy strza∏ w dziesiàtk´! Produkt ten 

stanowi wyjàtkowe po∏àczenie naturalnej witaminy C z otr´bami 

owsianymi. Ich dodatek wyd∏u˝a czas wch∏aniania kwasu askorbi

nowego w jelicie cienkim, dzi´ki czemu mo˝e on byç niezwykle 

wydajnie spo˝ytkowany przez nasz organizm.

Warto tak˝e wiedzieç, ˝e otr´by owsiane, czyli rozpuszczalny 

b∏onnik nie tylko poprawiajà przyswajalnoÊç witaminy C, ale same 

w sobie równie˝ stanowià wa˝ny sk∏adnik od˝ywczy, przyczyniajàc 

si´ m.in. do zachowania odpowiedniego poziomu cholesterolu we 

krwi. 

Witamina C jest niezwykle uniwersalnà witaminà, bez której nie 

mo˝e obejÊç si´ ˝adna z naszych tkanek. To tak˝e pot´˝ny anty-

utleniacz i wspania∏e êród∏o odpornoÊci. A Forever Absorbent-C 

to doskona∏y produkt od˝ywczy codziennego u˝ycia dla wszyst-

kich, którym zale˝y na dobrym zdrowiu, fantastycznym samopo-

czuciu i pi´knym wyglàdzie!

Forever Absorbent-C
Nie chodzi o to ile jesz, 
ale o to, ile przyswajasz!

Forever AbsorbentC to kolejna unikalna receptura opracowana 

przez Forever Living Products. Chyba ka˝dy z nas zna dobroczyn

ne w∏aÊciwoÊci witaminy C: zale˝y od niej nie tylko odpornoÊç, 

zdrowe koÊci i z´by, prawid∏owa praca serca i uk∏adu 

krwionoÊnego, ale tak˝e uroda, ∏adna skóra i m∏ody wyglàd. Na

tomiast nie wszyscy wiedzà, ˝e witamina C, zwana te˝ kwasem 

askorbinowym, przyjmowana w postaci suplementu cz´sto zbyt 

szybko przesuwa si´ przez uk∏ad trawienny, przez co organizm 

„nie ma czasu” przyswoiç jà w takim stopniu, by jej korzystne 

dzia∏anie mog∏o byç w pe∏ni wykorzystane. 



15

W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

Kraków, 3 marca �007
Teatr Groteska, ul. Skarbowa �

godz. 11:3016:00
• Czynniki sukcesu Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
• Pierwsze kroki w „TYM” biznesie – Senior Manager Janusz WiÊniewski
• Jak zostaç Supervisorem – Supervisor Dawid Ko∏acz
•  Praca z grupami kierowniczymi – Diamond-Sapphire Manager 

Bogumi∏a Sroka
• Programy motywacyjne – Senior  Manager Teresa Pajàk
•  OdpornoÊç kluczem do zdrowia, czyli dlaczego produkty Forever 

– dr Maria Kraczka 
Bilety do �3/0� w cenie 10 z∏. Od �6/0� – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Poznaƒ, 10 marca �007
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna �

godz. 14:0017:00
• Czynniki sukcesu Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
• Dlaczego Forever – Senior Manager Bo˝ena Matkowska
• Od Kierownika do Mened˝era – Manager Krzysztof Aleksandrowicz 
• Produkty pszczele Forever – Supervisor Tadeusz Kaczmarczyk
Bilety do �/03 w cenie 10 z∏. Od 5/03 – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Warszawa, 17 marca �007
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 1�/15

godz. 11:3016:30
• Czynniki sukcesu Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
• Dlaczego Forever – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka
• Moja praca z Forever – Senior Manager Urszula Kuçka
• Programy motywacyjne
• 5 najwi´kszych struktur w Polsce w roku 2006
•  20 Dystrybutorów z najwi´kszymi grupami niemanagerskimi za 

rok 2006
•  Suplementacja m∏odzie˝y szkolnej – zagadnienie wcià˝ aktualne 

– dr Jerzy Oleszkiewicz
Bilety do 9/03 w cenie 10 z∏. Od 1�/03 – w cenie �0 z∏.

Uwaga!: BezpoÊrednio po Success Day odb´dzie si´ ostatnie spotkanie informacyjne 
przed wyjazdem do Sztokholmu. Bilety na Zjazd Europejski w cenie 15 euro do naby-
cia w Biurze G∏ównym lub przy zamówieniach wysy∏kowych do koƒca lutego.

Forever Success Day  

Wroc∏aw, �4 marca �007
Hotel Plaza, ul. Drobnera 11/13

godz. 11:3016:00
• Czynniki sukcesu Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
• Tworzenie struktur – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka
•  Sprzeda˝, istotny element w biznesie Forever – Soaring Manager 

Maria Duraziƒska
• Aloesowe bestsellery – dr Artur Nowak
Bilety do 16/03 w cenie 10 z∏. Od 19/03 – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Katowice, 31 marca �007
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8

godz. 11:3016:00
• Czynniki sukcesu Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
• Od Kierownika do Managera – Manager Ewa Jurek
• Planowanie w biznesie
•  Stosowanie produktów Forever najlepszym sposobem na po-

prawienie odpornoÊci – dr Maria Kraczka
• Dlaczego produkty Forever – As. Supervisor El˝bieta Godyƒ

Bilety do �3/03 w cenie 10 z∏. Od �6/03 – w cenie �0 z∏.

Szkolenie 6 pk

Od stycznia trwa kwalifikacja na kolejne szkolenie 6 pk.

Dystrybutorzy, którzy w styczniu, lutym i marcu �007 uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Assistant 
Supervisora), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´ 21 
kwietnia 2007 w Biurze G∏ównym FLPP w Warszawie, Al. Jerozo
limskie 9�.

Szkolenie dla Supervisorów

19-20 maja 2007 odb´dzie si´ szkolenie dla Supervisorów, 
którzy osiàgn´li awans w okresie od paêdziernika �006 do kwietnia 
�007. Wszystkie osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, 
otrzymajà pisemne zaproszenie z Biura G∏ównego.

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00

1�, �6/03/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
ELBLÑG 

Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00
7/03/07 – Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00
LUBLIN 

biuro Manager Zofii Staropi´tki 
ul. Hutnicza �4/46, tel. 081/44� 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 081/53 108 53
OSTRO¸¢KA 

SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 
13/03/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
19/03/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 16:30

�, 30/03/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
WROC¸AW 

budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
7, �1/03/07 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J E

Rejestracja Umów Dystrybutorskich

Przypominamy, ˝e do rejestracji Umowy Dystrybutora nie jest ju˝ 
potrzebny podpis sponsora. 
Natomiast warunkiem niezb´dnym do akceptacji Umowy Dystry
butora jest NUMER DYSTRYBUTORSKI SPONSORA. Nasza baza 
dystrybutorów obejmuje obecnie ponad sto tysi´cy nazwisk. Kie
dy wi´c na Umowie nie ma numeru sponsora, mo˝e dojÊç do 
omy∏kowego – spowodowanego przypadkowà zbie˝noÊcià na
zwisk – przypisania Umowy niew∏aÊciwemu sponsorowi. 

Errata – Zjazd Europejski

Kwalifikacj´ do udzia∏u w Zjeêdzie Europejskim �007 / poziom 
II uzyskali równie˝ Jolanta i Rados∏aw Jochimowie, których 
zabrak∏o na opublikowanej w poprzednim numerze liÊcie 
uczestników. Za niedopatrzenie przepraszamy.

Wydarzenia i informacje |



SUPER RALLY FLP

Super Rally to program motywacyjny FLP, z które-
go korzystajà tysiàce dystrybutorów na ca∏ym 
Êwiecie!
W 2007 roku to wyjàtkowe spotkanie liderów  
z ka˝dego zakàtka globu odb´dzie si´ w s∏onecz-
nym Anaheim w Kalifornii. 

List´ osób, które kwalifikujà si´ do udzia∏u w tym 
Zjeêdzie, opublikujemy w majowym wydaniu  
Forever.

•
1 kwietnia �007 r. zaczyna si´ okres kwalifikacyjny 
na Super Rally w �008 roku. Ka˝dy z dystrybutorów 
ma szans´ wyjazdu do USA z Forever!

Wymogi  
(roczne obroty wraz z grupà 

w okresie 1 kwietnia 2007 – 31 marca 2008) 
oraz nagrody:

10 000, 7500 lub 5000 pk.

• Udzia∏ w wycieczce Silver Post Rally
•  � bilety lotnicze na Zjazd (dystrybutorzy o obrotach 10 000 pk. 

lecà klasà biznesowà)
• zakwaterowanie w hotelu na 4 doby
• posi∏ki
• � opaski wejÊciowe na Zjazd
• torba zjazdowa, pakiet produktów oraz � Tshirty zjazdowe
• identyfikator VIP

2500 pk.

• Udzia∏ w wycieczce Silver Post Rally
• � bilety lotnicze na Zjazd 
• zakwaterowanie w hotelu na 4 doby
• posi∏ki
• � opaski na Zjazd
• torba zjazdowa, pakiet produktów oraz � Tshirty zjazdowe

1500 pk.*

• � bilety lotnicze na Zjazd
• zakwaterowanie w hotelu na 4 doby
• posi∏ki
• � opaski na Zjazd
• torba zjazdowa, pakiet produktów oraz � Tshirty zjazdowe
*  Je˝eli po raz pierwszy osiàgniesz 1500 pk. w ciàgu okresu kwalifikacyjnego, 

weêmiesz udzia∏ nie tylko w Zjeêdzie, ale tak˝e w wycieczce Traditional Post 

Rally. Po udziale w Traditional Post Rally mo˝esz w przysz∏oÊci kwalifikowaç si´ 

do udzia∏u w wycieczce Silver Post Rally, osiàgajàc roczne grupowe obroty 

powy˝ej 2500 pk. 

1250 pk.

Ten poziom dost´pny jest wy∏àcznie w USA i Kanadzie.

1000 pk.

• zakwaterowanie w hotelu na 3 doby
• � opaski na Zjazd

750 pk.

• zakwaterowanie w hotelu na 1 dob´
• � opaski na Zjazd

500 pk.

• � opaski na Zjazd

250 pk.

• 1 opaska na Zjazd

Pk. zagraniczne

Do kwalifikacji 1500 i 2500 pk. do punktów krajowych mo˝na 
doliczaç pk. uzyskane z dzia∏alnoÊci zagranicznej. 
UWAGA! Przypominamy, ˝e dystrybutorzy majà obowiàzek do-
starczenia do Biura G∏ównego FLPP w Warszawie formularza 
potwierdzajàcego osiàgni´tà za granicà iloÊç pk. nie póêniej ni˝ 
do 30 kwietnia. Formularze dost´pne sà u Katarzyny Bajery.


