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W∏aÊnie wróciliÊmy z naszej dorocznej Konferencji Klubu Prezy

denckiego, która w tym roku odbywa∏a si´ w Dallas w Teksasie. 

WybraliÊmy Dallas, poniewa˝ dzi´ki temu mieliÊmy okazj´ pokazaç 

cz∏onkom naszego amerykaƒskiego Klubu Prezydenckiego nowà 

siedzib´ Aloe Vera of America, a jednoczeÊnie skorzystaç z po∏u

dniowej goÊcinnoÊci w Southfork Ranch. Wspaniale by∏o dzieliç  

z nimi ich podekscytowanie, tym wi´ksze, ˝e dla niektórych by∏a to 

pierwsza wizyta w „nowej” AVA. Nowa siedziba wyglàda∏a niesa

mowicie i pragn´ goràco podzi´kowaç Chrisowi Hardy’emu, wice

prezydentowi AVA i wszystkim jego pracownikom za to, ˝e uczyni

li to miejsce tak wspania∏ym i ˝e dostarczajà produkty nam wszyst

kim na ca∏ym Êwiecie.

MieliÊmy tak˝e okazj´ odbyç z Klubem Prezydenckim kilka 

Êwietnych prezentacji szkoleniowych. Jednà z rzeczy, które z przy

jemnoÊcià og∏osi∏em, by∏ fakt, ˝e ponownie osiàgn´liÊmy � miliar

dy $ rocznej sprzeda˝y, mamy 8,75 miliona dystrybutorów na 

Êwiecie i dzia∏amy w ponad 1�0 krajach. Co wi´cej, ta lista stale si´ 

wyd∏u˝a!

Wspaniale jest byç cz´Êcià Forever, zw∏aszcza kiedy wkraczamy  

w wiosenne miesiàce i temperatura lekko roÊnie. Widzimy troch´ 

wi´cej s∏oƒca, troch´ wi´cej kwiatów i o wiele wi´cej zieleni. Jest 

to czas, by strzàsnàç z siebie zimowà melancholi´ i zrobiç wiosen

ne porzàdki w biznesie. Czas umyç okna swojej wizji i pe∏niej do

strzec t´ najwi´kszà szans´, której jesteÊcie cz´Êcià. Odkurzcie lu

stra wàtpliwoÊci i wymieçcie paj´czyny ospa∏oÊci, jednoczeÊnie 

mocno chwytajàc wspania∏e mo˝liwoÊci, jakie przynosi wiosna.

Par´ miesi´cy temu Forever Resorts Êwi´towa∏y swoje �5lecie,  

z której to okazji mieliÊmy fantastyczne przyj´cie w naszym Biurze 

G∏ównym. Podczas tego wieczoru pad∏o zdanie, o którym doÊç 

du˝o myÊla∏em: „FLP kszta∏tuje odmienny rodzaj zachowania”. 

MyÊl´, ˝e osoba, która wymówi∏a te s∏owa, mia∏a na myÊli to, ˝e 

my, jako dystrybutorzy i cz∏onkowie zespo∏u Forever Living i Fore

ver Resorts, zawsze dostrzegamy, ˝e szklanka jest w po∏owie 

pe∏na. JesteÊmy optymistycznà grupà ludzi i jestem z tego faktu 

bardzo dumny. Jestem dumny, ˝e jestem zwiàzany z grupà gotowà 

zawsze patrzeç na dobre strony wszystkiego, gotowà zawsze prze

kuwaç ka˝de wyzwanie na szans´ i tak bardzo przekonanà co do 

naszej firmy, by wiedzieç, ˝e mo˝e ona pomóc ka˝demu, wsz´dzie, 

niemal w ka˝dej sytuacji. Zach´cam wi´c Was, abyÊcie w �007 

roku nadal robili te dobre rzeczy, co dotychczas – co wi´cej, dane 

za styczeƒ pokazujà, ˝e to b´dzie dla nas wszystkich fantastyczny 

rok! Nadal rozmawiajcie z coraz wi´kszà liczbà osób, dzielcie si´ 

coraz wi´kszà liczbà produktów i pracujcie jeszcze troszk´ ci´˝ej, 

by stworzyç dla siebie jaÊniejszà przysz∏oÊç.

Przypominam sobie stwierdzenie s∏ynnego gracza Chicago Bears, 

Waltera Paytona: „Pami´taj, jutro nikomu nie jest przyrzeczone”. 

Ka˝dy z nas musi sam kreowaç swojà w∏asnà przysz∏oÊç czy swo

je w∏asne jutro – a wszyscy wiecie, ˝e jutro jest tworzone dzisiaj. 

Tak wi´c powodzenia, ci´˝ko pracujcie i pami´tajcie, ˝e „Pot´ga 

Forever to Pot´ga Mi∏oÊci!”

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Stwórz swojà w∏asnà przysz∏oÊç
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Kiedy spotykam si´ z dystrybutorami z ró˝nych cz´Êci Polski – i nie tylko Polski – 

cz´stym tematem naszych rozmów jest oczywiÊcie dà˝enie do osiàgni´cia sukcesu.  

I choç metody pracy mogà byç ró˝ne, to ogólny szlak prowadzàçy do sukcesu pozo

staje zawsze niezmienny. Przede wszystkim potrzebna jest wizja, marzenie, które chce

my spe∏niç. Marzenie to musimy nast´pnie przekuç na konkretny cel. Wtedy pozostan

ie nam tylko podj´cie okreÊlonych dzia∏aƒ, które doprowadzà nas do tego celu real

izacji. Brzmi to bardzo prosto i w gruncie rzeczy takie w∏aÊnie jest. Wa˝ne jest tylko, aby 

nigdy nie traciç z oczu owej wizji, bo to w∏aÊnie ona b´dzie naszà si∏à nap´dowà, przy

czynà, dla której b´dziemy pracowaç a˝ do osiàgni´cia celu. W FLP t´ si∏´ nap´dowà 

nazywamy naszym „DLACZEGO”. Na pewno ka˝dy z Was nie raz widzia∏ cykl sukcesu 

Forever – w naszych podr´cznikach szkoleniowych czy prezentowany podczas ró˝nych 

spotkaƒ. Cykl ten sk∏ada si´ z kolejnych dzia∏aƒ, które prowadzà do rozwoju biznesu, 

a nasze „dlaczego” jest tym, co daje nam motywacj´ do ich nieustannego podejmo

wania; tym, co sprawia, ˝e co rano nie mo˝emy si´ wr´cz doczekaç, by zaproponowaç 

naszà wspania∏à szans´ na biznes i produkty nowym osobom.

Skorzystajmy z nadchodzàcej wiosny, aby przeprowadziç „generalne porzàdki” w swo

im biznesie: przyjrzeç si´ na nowo swoim celom, zrewidowaç skutecznoÊç podej

mowanych wysi∏ków, dokonaç stosownych korekt i z nowà energià ruszyç w s∏oneczny 

Êwiat spe∏niaç swoje marzenia. Czego Wam tej wiosny goràco ˝ycz´!

Wasz,

Jacek Kandefer

Droga do sukcesu

Zdrowych i pogodnych Âwiàt Wielkanocnych,  
               pe∏nych radosnego, wiosennego nastroju  

                                               oraz serdecznych spotkaƒ  

                         w gronie rodziny i wÊród przyjació∏  

                                    wszystkim Dystrybutorom 

                                              ˝yczy  
                                    Forever Living Products Poland    
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Najwi´kszy na Êwiecie 
plantator,  
wytwórca  

i dystrybutor  
produktów  
aloesowych  
i pszczelich

Zbiorniki w AVA

Europejski Podzia∏ Zysków 2006

Colombia City Hotels Kalifornia Super Rally FLP 2006

Dzia∏alnoÊç operacyjna 
w USA  

i 120 innych krajach

63 ekskluzywne oÊrodki wypoczynkowe  
w Stanach Zjednoczonych i na ca∏ym Êwiecie

Mad River Wyoming

Temple Bar Arizona

70 Srebrna Edycja

Kamerun

Trendz w Park Estes 
Park w KoloradoMagazyn AVA

Dem. Republika Kongo

Centurion Hotel RPA

Jezioro Ozarks State Park 
Marina Missouri

Ogólna sprzeda˝ 
detaliczna: 

ponad � miliardy $ 2006 Dystrybutorzy 
na Êwiecie: 
ponad 8,75 miliona



�0 NAJLEPSZYCH struktury niemanagerskie

MANAGEROWIE sponsorzy:

SUPERVISORZY sponsorzy:

Assistant SUPERVISORZY

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

Soaring MANAGER sponsor:
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Janina Banach Aleksandra Poleszczuk
Magdalena i Andrzej Bizoniowie Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Ewelina Fràczek Robert P∏onka
Robert P∏onka Renata Jarosz
Jadwiga i Jan Trebuniowie Ewa i Janusz WiÊniewscy
Edyta Zych Joanna Gach

Renata Jarosz Urszula i Tomasz Kuçkowie

Anna Sobania Katarzyna Psurek

Anna i S∏awomir Filipkowie Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Aleksandra Poleszczuk Anna i S∏awomir Filipkowie

Urszula i Tomasz Kuçkowie Wiera Or∏owska

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 �. Stanis∏awa Karpiƒczyk (bez zmian)
 3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bz)
 4. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+3)
 5. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)

 6. Grzegorz Sieczka (�)
 7. Magdalena Strojna (1)
 8. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+�)
 9. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak(1)
10. Krystyna i Aleksander Konieczny (+3)

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
 �. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+1)
 3. Urszula i Tomasz Kuçkowie (+�)
 4. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy (+6)
 5. Monika CieÊlik (–1)
 6. Renata Jarosz (+�)
 7. Bo˝ena Gaj (+�)
 8. Aleksandra Poleszczuk (–)
 9. Teresa i Marek Moryniowie (–)
10. Anna Sobania (–3)

11. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–)
1�. Anna i Metody Lubiƒscy(–)
13. Bogus∏awa i Edward Kupisowie (bez zmian)
14. Urszula Zyskowska (+�)
15. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (–4)
16. Krystyna Kwiecieƒ (+3)
17. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (–)
18. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (–1)
19. Magdalena Strojna (+1)
�0. Anna i Andrzej Popielarzowie(6)

W nawiasach podajemy ró˝nic´ mi´dzy miejscem w rankingu zajmowanym w poprzednim miesiàcu a pozycjà bie˝àcà. 

Marianna Andrzejczak
Barbara Anielska
Maria Bachleda
Agnieszka Bala
Jan Bartoszek
Arkadiusz Basak
Jadwiga i Andrzej Biestekowie
Abba Biszczak
Danuta Boksa

Jolanta Bonkowska
Leszek Brzozecki
Natalia Budzyƒska
Irena Chmielewska
Zyta i Grzegorz Cholewczyƒscy
Ewa Chrupa∏a
Janina CieÊla
Henryk Ciupak
Barbara Czerkies

Ewa I Zbigniew Darmorosowie
Pawe∏ Derdziƒski
Marcin D´bowski
Ma∏gorzata DuÊko
Maria i Jerzy Ermanowiczowie
Maria Furman
Robert Golonka
Teresa Go∏àb
Malwina i Robert Gonczarowie

¸ucja Gruca
Barbara Grzanka
Teresa GrzelakowskaMrówka
Danuta i Jerzy Gwi˝d˝owie
Ma∏gorzata Hoffmann
Joanna IgnatowiczJanda
Beata Januszewska
Jerzy Jedynak
Gra˝yna J´drzejak

Awanse i osiagniàcia | Luty �007



Cz∏onkami Klubu Prezydenckiego na �007 rok zostali:

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.

Assistant SUPERVISORZY cd.
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Awanse i osiàgni´cia | 

Klub 
Prezydencki 
2007
Z ogromnà przyjemnoÊcià og∏aszamy powo∏anie 

nowej Rady Liderów na rok �007, która nazwana 

zostanie, podobnie jak we wszystkich krajach 

Forever, Klubem Prezydenckim. Do cz∏onkostwa 

w tym elitarnym klubie zaproszonych zostaje 

pi´ciu Top Dystrybutorów o najwi´kszych obro

tach grupowych oraz pi´ciu Najlepszych Dystry

butorów o najwi´kszych obrotach niemanager

skich, którzy nie tylko dynamicznie budujà swój 

w∏asny biznes, ale tak˝e aktywnie uczestniczà  

w ˝yciu firmy. 

Cz∏onkowie Klubu Prezydenckiego co miesiàc 

spotykaç si´ b´dà z Dyrekcjà FLP Poland, aby 

omawiaç kluczowe dla rozwoju Forever w Polsce 

kwestie. Cz∏onkowie Klubu Prezydenckiego b´dà 

stanowiç naturalne, silne wsparcie dla wszyst

kich dystrybutorów FLP w Polsce, dzielàc si´ 

swoimi doÊwiadczeniami, wiedzà i entuzjazmem 

oraz aktywnie wspierajàc wszystkie dzia∏ania  

Forever.

Bogumi∏a i Jan Srokowie Stanis∏awa Karpiƒczyk

Urszula Kuçka 
Tomasz Kuçka

Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Urszula i Miros∏aw Kapustowie Wies∏awa i Adam Spyrowie

Danuta i Edward Wienchowie Bo˝ena Gaj

W∏adys∏awa J´drzejczuk
Miros∏awa Jurik
Marzena Klakla
Iwona Klimek
Karolina Kopeç
Helena Kos
Barbara Kosowska
Romuald Kosznik
Agnieszka KoÊcianek
Anna Kozie∏
Katarzyna Koz∏owska
Krystyna Krasodomska
Anna Krawczyk
Anna Krawczyk
Katarzyna Kudlek
Anna Kuligowska
Anna i S∏awomir Kusikowscy
Jolanta i Janusz Lemaƒscy
Krystyna Liwiƒska
Bo˝ena MajewskaSiwiec
Marianna Mazur

Wiktor Mentel
Maria MiÊ
Renata Motyl
Monika Niedurny
Magdalena Niesyczyƒska
Agnieszka Nowak
Justyna Obacz
El˝bieta Olszewska
Nina Olszewska
Ma∏gorzata Osica
Kazimierz Pacia
Teresa Pasich
Dorota PaterKraƒska 
    i Kazimierz Kraƒski
Halina Pawlik
Ewa Paw∏owska
Anita i Tomasz Piechnikowie
Magdalena Pieróg
Anna PilchPerlak
Jolanta Piotrowska
Piotr Piwko

Beata Politowska
Stanis∏awa Radek
Anna Rakowska
Renata RyÊ
Weronika Rzàca
Bo˝ena Sabat
Edyta i Dariusz Sanakowie
Maria Semla
Longina i Franciszek Sierantowie
Alicja i Henryk Sikorowie
Krystyna Skupnik
Katarzyna Stadnik
Krystyna Stawska
Ilona Stefaƒska
Dorota St´pieƒ
Anna Stopka
Danuta Strza∏ka
Joanna Synowiec
Halina Szczech
Ewa Szcz´sna
Alicja i Ireneusz Sznurawowie

Leokadia Âliwa
Anna Taracha
Iwona Tomicka
Katarzyna Trebunia
Ma∏gorzata Trzaskoma
Bernadetta Wawrzyƒczak
Barbara W´drychowicz
Jadwiga i Mariusz Wildowie
Irena Wiliƒska
Wojciech Wincek
Marta WiÊniewska
Edwarda WojtynowskaGrobelska
    i Jannek Wojtynowski
Maria i Dariusz Woêniakowie
Anna Woêniƒska
Bo˝ena i S∏awomir Wójcikowie
Ewa Wróblewska
Leszek Wszo∏ek
Wanda Zalewska
Bo˝ena Zgutka
Dorota ˚uraw
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Dlaczego Forever?

Izabela Skwierawska: – Firma Forever Living Products jest bardzo 

przejrzysta, dba o ludzi, przyciàga lojalnych klientów. Inne firmy 

wydawa∏y mi si´ ma∏o wiarygodne. W Forever wszystko jest jasne 

i do sprawdzenia. Jej wizytówkà sà dobre produkty, których nie 

sposób si´ wstydziç. Ostatecznie do Forever przekona∏y mnie 

efekty, jakie zauwa˝yliÊmy po naprawd´ nied∏ugim stosowaniu 

produktów. Skoƒczy∏y si´ bóle w kolanach u mojego syna, proble

my gastryczne m´˝a, moje zdrowie równie˝ si´ poprawi∏o. 

OczywiÊcie dodatkowe czynniki, takie jak mo˝liwoÊç rozwoju oraz 

pog∏´bianie wiedzy z dziedziny profilaktyki zdrowia, równie˝ 

przekona∏y mnie do firmy. Ciesz´ si´, ˝e Forever podaje natur´  

w taki sposób, aby ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie. 

Jest Pani kosmetyczkà – jak na poczàtku wyglàda∏o po∏àczenie 

pracy zawodowej i Forever?

– Zale˝a∏o mi na tym, aby zapoznaç bliskich, znajomych, osoby  

z bran˝y i nie tylko, z ofertà firmy. OczywiÊcie wprowadzi∏am pro

dukty do swojego gabinetu. Zadowolone klientki by∏y najlepszym 

dowodem na to, ˝e mój wybór by∏ trafiony. Szybko przekona∏am 

si´, ˝e kosmetyki Forever sà dobrze tolerowane, poniewa˝ nie 

uczulajà, sà bardzo skuteczne, wspaniale radzà sobie z wieloma 

problemami skórnymi – po prostu dzia∏ajà… i nie tylko na ludzi. Tu 

musz´ dodaç, ˝e Aloe First i Galaretka Aloesowa zastosowane po 

usuni´ciu guza u mojej suczki spowodowa∏y, ˝e ani razu nie 

zainteresowa∏a si´ ranà, a w tej chwili nie ma Êladu po zabiegu! Co 

ciekawe, gdy po operacji nie chcia∏a piç, pomyÊla∏am, ˝eby podaç 

jej Mià˝sz Aloe Vera – oczywiÊcie wypi∏a. 

W którym momencie nabra∏a Pani pewnoÊci, ˝e mo˝e osiàgnàç 

awans?

– Gdy moja sponsorka Halina Micorek opowiada∏a o mo˝liwoÊciach, 

awansach, budowaniu struktury, wszystko to wydawa∏o mi si´ nie

realne. Wtedy po prostu jeszcze nie myÊla∏am o sukcesie. Szybko 

jednak okaza∏o si´, ˝e moje szcz´Êcie do ludzi mnie nie opuÊci∏o. 

Uda∏o mi si´ zaprosiç do wspó∏pracy wspania∏ych ludzi, którzy 

chcà dbaç o swój rozwój osobisty i zdrowie. Ich praca i entuzjazm, 

a do tego pomoc Halinki Micorek i jej m´˝a Wies∏awa utwierdzi∏y 

mnie w przekonaniu, ˝e awans jest mo˝liwy. Cieszy mnie to, ˝e si´ 

wspieramy, wymieniamy doÊwiadczeniami, uczymy od siebie.  

Jestem im wdzi´czna, bo wiem, ˝e mój awans to równie˝ ich 

zas∏uga. Wszyscy od poczàtku bardzo si´ anga˝ujà i wierz´, ˝e 

nied∏ugo b´dà w strukturze kolejne awanse – czego im z ca∏ego 

serca ˝ycz´. 

Dalsze plany zwiàzane z rozwojem struktury?

– Plany sà, czas poka˝e, jak b´dzie z ich realizacjà. Nabieram 

doÊwiadczenia, chocia˝ rok to naprawd´ krótko. Nadal licz´ na 

wsparcie mojego sponsora. Ciesz´ si´, ˝e ciàgle poznaj´ nowych 

ludzi. JeÊli mówià mi „nie”, nie zra˝am si´, bo majà do tego prawo. 

Tak jest przecie˝ w ka˝dej bran˝y – to ludzie dokonujà wyboru, nie 

mo˝na ich do niczego zmuszaç. Gdy nie jesteÊmy natarczywi, sta

jemy si´ bardziej wiarygodni. 

Co jest dla Pani w ˝yciu najwa˝niejsze?

– Zawsze rodzina, dom, spokój, zdrowi, zadowoleni klienci – to bar

dzo wzmacnia. Zale˝y mi na dobrych relacjach z ludêmi, wiem, ˝e 

wszystkich nie da si´ uszcz´Êliwiç, niektórzy po prostu nie chcà. 

Czego by Pani ˝yczy∏a wszystkim nowym dystrybutorom?

– Mnie Firma Forever nauczy∏a, jak dbaç o zdrowie w∏asne i swojej 

rodziny, i za to najbardziej dzi´kuj´! 

Nowym dystrybutorom ˝ycz´ lojalnych, Êwiadomych klientów, 

oraz optymizmu i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu.

Izabela i Ireneusz 
Skwierawscy
Nowi Managerowie
Awans: styczeƒ �007

| Portret sukcesu



Managerowie Anna Popielarz i Stanis∏aw Makowski  
z Dyrektorem Jackiem Kandeferem
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Raporty regionalne |

Ostro∏́ ka 19 stycznia �007

Organizatorami spotkania byli Managerowie: Anna i Andrzej Po-
pielarzowie oraz Teresa i Stanis∏aw Makowscy. 

Podsumowanie pracy w 2006 roku przedstawi∏ Manager Stanis∏aw 
Makowski. JesteÊmy dumni z tego, co osiàgn´liÊmy, ale staç nas 
na du˝o wi´cej! O zamierzeniach ostro∏´ckich Foreverowców 
opowiedzia∏a Manager Anna Popielarz. Plany sà bardzo ambitne, 
jednak zamierzamy je zrealizowaç.

Dyrektor Jacek Kandefer udzieli∏ wielu praktycznych wskazówek, 
jak pracowaç i jak zdobywaç nowych klientów, by osiàgnàç sukces 
oraz zamierzony cel. Z ust Dyrektora pop∏yn´∏o wiele ciep∏ych s∏ów 
– jesteÊmy bardzo wdzi´czni za entuzjastyczne szkolenie.

Jestem w Forever nieca∏y rok. Ciesz´ si´ bardzo, ˝e pozna∏am tak 
wspania∏à firm´ i produkty. Forever to wiele nowych mo˝liwoÊci, 
wiele sposobów, by lepiej si´ czuç i lepiej ˝yç.

Moje plany na 2007 rok to: zdobyç jak najwi´cej umiej´tnoÊci, 
„zaanga˝owaç si´ na ca∏ego” i osiàgnàç awans na pozycj´ Managera!
Panie Dyrektorze – dzi´kujemy, ˝e odwiedzi∏ Pan Kurpie i zaszczepi∏ 
w nas optymizm do dalszej pracy w 2007 roku.

Irena Ba∏azy, Assistant Supervisor

Aloes w prasie |

Moda na zdrowie 1/�007
Czy wiesz, ˝e
Gdy si´ poparzysz, mià˝sz z liÊci aloesu szybko z∏agodzi 
ból. A gdy si´ skaleczysz, przyspieszy gojenie si´ rany. 
(…)

Zwierciad∏o �/�007
Pi´knoÊç z afrykaƒskiego buszu
(…) Z kolei kobiety z plemion pó∏nocnej Afryki ˝yjàcych na 
pustyni, gdzie skromne zapasy wody nie pozwalajà na wy-
korzystywanie jej do kàpieli, u˝ywajà do mycia i nawil˝ania 
skóry galaretowatego soku z grubych liÊci aloesu. Zresztà 
wyciàg z aloesu ju˝ od staro˝ytnoÊci by∏ w Afryce cenionà 
roÊlinà. Ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci antybakteryjne stoso-
wano go do opatrywania ran i w postaci ok∏adów na opu-
chlizny. (…)

S∏owo Polskie Gazeta Wroc∏awska, 01/0�/�007
Przykra reakcja na stres
(…) Wybieramy dezodoranty, które majà w sk∏adzie natu-
ralne substancje regulujàce prace gruczo∏ów, np. aloes 
(…)

Lady Fitness 3/�007
Sk∏adniki dla cery
(…) Aloes – w roÊlinie tej zawarte sà witaminy, substancje 
mineralne, biostymulatory, wolne aminokwasy. (…)

Echo Dnia Kieleckie Zdrowie, 04/01/�007
Regenerujàcy uk∏ad
(…) Nowoczesne preparaty do utrwalania fryzury zawierajà 
substancje, które regenerujà zniszczone w∏osy (…) Aloes 
ma dzia∏anie bakteriostatyczne i ∏agodzàce. Zapewnia 
prawid∏owy odczyn kwasowo-zasadowy zarówno skórze, 
jak i w∏osom. (…)



ALOE VERA  
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WejÊcie g∏ówne do Aloe Vera of America

Nowa, doskonalsza 
siedziba

Podobno wi´ksze nie znaczy lepsze. Có˝, w przypadku naszego 

nowego zak∏adu przetwórczego Aloe Vera of America w Dallas,  

w Teksasie, wed∏ug nas jednak tak jest! „AVA” – jak jà nazywamy – 

sfinalizowa∏a ostatnio przeprowadzk´ do nowej, supernowoczes

nej i naprawd´ ogromnej siedziby. Tak bardzo jesteÊmy pewni 

waszego rozwoju, jakim b´dziecie si´ cieszyç, ci´˝ko pracujàc nad 

budowà swojego biznesu Forever, ˝e zainwestowaliÊmy miliony  

w ten niesamowity zak∏ad.

Wiemy… ci´˝ko czuç dreszczyk emocji na myÊl o fabryce! Ale daj

cie nam jeszcze chwil´, a opowiemy wam, co sprawia, ˝e skacze

my z radoÊci!

Przesy∏anie ponad 350 000 kartonów w ponad ��0 kontenerach do 

ponad 1�0 miejsc docelowych na ca∏ym Êwiecie to wcale nie taki 

ma∏y wyczyn. Przede wszystkim wymaga naprawd´ du˝o prze

strzeni – ale… Nowa siedziba AVA ma tej przestrzeni pod dostat

kiem – jest dwa razy wi´ksza ni˝ poprzednia, zajmuje ponad �5 000 m� 

i ma w zapasie miejsce na dodanie kolejnej sekcji, kiedy b´dziemy 

jej potrzebowaç! Mamy obecnie �0 ramp za∏adunkowych, baz´ 

kontenerów w liczbie ponad 50, a miejsce, w którym realizujemy 

zamówienia wysy∏kowe, jest ponad trzy razy wi´ksze ni˝ poprzednio!

To, co na pewno wzbudzi w was dreszczyk emocji, to informacja  

o naszej „zdolnoÊci produkcyjnej” – co oznacza iloÊç aloesu, jakà 

co miesiàc mo˝emy poddaç stabilizacji i przelaç do tych pi´knych, 

˝ó∏tych baniaczków. Có˝, dzi´ki nowym udoskonaleniom naszej  

linii nape∏niajàcej, obecnie jesteÊmy w stanie nape∏niç imponujàcà 

| Raport specjalny
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Chris Hardy, wiceprezydent AVA i Calvin Shuler, Dyrektor zak∏adu w Dallas

Pakowanie produktów

Hol z prezentacjà historii firmy i procesu produkcyjnego na Êcianach

Zbiorniki z napojami aloesowymi

Rampy za∏adunkowe

Baza kontenerów do przesy∏ek mi´dzynarodowych

liczb´ ponad miliona galonów dziennie. To oznacza comiesi´cznà 

produkcj´ oko∏o 4 milionów baniaków, czyli 333 334 kartony wyso

kiej jakoÊci, naturalnego mià˝szu Aloe Vera – gotowego do wysy∏ki 

do was. Laboratorium Kontroli JakoÊci, gdzie produkty sà badane 

i poddawane analizom na czystoÊç i jakoÊç, tak˝e potroi∏o swój 

rozmiar.

To, co omówiliÊmy, to zaledwie kilka z wielu udoskonaleƒ, jakie 

kryje ten niezwyk∏y zak∏ad. Dlaczego nie omawiamy wszystkich? 

Bo chcemy, abyÊcie przyjechali i zobaczyli je na w∏asne oczy, co 

osiàgniecie kwalifikujàc si´ do udzia∏u w Traditional Post Rally, 

odbywajàcej si´ po Super Rally w sierpniu. Wi´cej informacji na 

temat zasad kwalifikacji znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci.

Co to wszystko oznacza dla was jako dystrybutorów? Có˝, oznacza 

to, ˝e niezale˝nie od tego, jak wieloma baniaczkami, tubkami, pale

tami czy kremami dzielicie si´ na ca∏ym Êwicie, b´dziemy je wam 

w stanie dostarczyç jeszcze sprawniej – co w skrócie oznacza szyb

ciej i jeszcze bardzo Êwie˝o! Dzi´kujemy za wszystko, co robicie, 

pomagajàc budowaç Rodzin´ Forever! Nie mo˝emy si´ doczekaç, 

˝eby pokazaç wam Nowà AVA!



1�
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witamina E
Witamina E jest substancjà rozpuszczalnà w t∏uszczach. Nie mo˝e 

byç wytwarzana w organizmie, wi´c trzeba jà dostarczaç w po˝y

wieniu. Zarówno u m´˝czyzn, jak i u kobiet witamina E warunkuje 

p∏odnoÊç. Przyczynia si´ równie˝ do zapobiegania poronieniom. 

Mo˝na jà stosowaç u kobiet w cià˝y i matek karmiàcych piersià bez 

obawy o szkodliwy wp∏yw na dziecko. Witamina E usprawnia 

uk∏ad odpornoÊciowy i przyczynia si´ do ochrony przed choroba

mi wywo∏anymi przez bakterie i wirusy. Przyczynia si´ równie˝ do 

leczenia zatruç metalami ci´˝kimi. Stosowana w odpowiednio 

du˝ej dawce (400 mg dziennie) zapobiega powstawaniu zaçmy. 

Uczestniczy w zapobieganiu chorób nowotworowych i w pomniej

szaniu szkodliwych efektów chemioterapii i radioterapii. 

Witamina E, pozytywnie dzia∏ajàc na mi´Ênie, jest przyjazna dla 

serca. Hamujàc zlepianie si´ krwinek przeciwdzia∏a zawa∏om. Ba

dania przeprowadzone w Finlandii i Niemczech wykaza∏y, ˝e 400 

mg witaminy E dziennie daje znacznà popraw´ sprawnoÊci  

psychicznej i fizycznej u osób w zaawaansowanym wieku. Wed∏ug 

statystyk rzàdowych oko∏o 30% Amerykanów cierpi na niedobory 

witaminy E.

Najwa˝niejszà funkcj´ witamina E pe∏ni jako przeciwutleniacz roz

puszczalny w t∏uszczach. Poniewa˝ wa˝nym sk∏adnikiem mózgu sà 

substancje t∏uszczowe – jest on szczególnie nara˝ony na dzia∏anie 

wolnych rodników. Dlatego bez odpowiednich iloÊci witaminy E 

kwasy t∏uszczowe ulegajà  zmianom, które uniemo˝liwiajà im 

prawid∏owe funkcjonowanie. Z tego powodu witamina E dobrze 

chroni komórki mózgu równie˝ przed procesami normalnego  

starzenia si´. 

Logiczne jest, ˝e pierwszymi objawami niedoboru witaminy E sà 

zaburzenia neurologiczne. Udary mózgowe znalaz∏y si´ bowiem, 

obok raka i zawa∏u serca, w pierwszej trójce zabójców ludzi naszej 

cywilizacji.

Jak widzimy, istnieje wystarczajàco du˝o powodów, aby regularnie 

za˝ywaç witamin´ E, zw∏aszcza gdy zbli˝amy si´ do wieku 

Êredniego. 

KorzyÊci wynikajàce ze stosowania:

• zarówno u m´˝czyzn, jak i u kobiet warunkuje p∏odnoÊç

• przyczynia si´ równie˝ do zapobiegania poronieniom

•  usprawnia uk∏ad odpornoÊciowy i przyczynia si´ do ochrony 

przed chorobami wywo∏ywanymi przez bakterie i wirusy

• przyczynia si´ równie˝ do leczenia zatruç metalami ci´˝kimi

•  stosowana w odpowiednio du˝ej dawce (400 mg dziennie) 

zapobiega powstawaniu zaçmy

•  uczestniczy w zapobieganiu chorobom nowotworowym  

i pomniejszaniu szkodliwych efektów ubocznych  

chemioterapii i radioterapii

• pozytywnie dzia∏ajàc na mi´Ênie, jest przyjazna dla serca

• hamujàc zlepianie si´ krwinek przeciwdzia∏a zawa∏om

Chroni mózg na cztery sposoby:

•  neutralizuje wolne rodniki, które wieloletnim  

bombardowaniem uszkadzajà komórki mózgowe

•  reguluje przekazywanie bodêców nie tylko pomi´dzy  

komórkami, ale tak˝e wewnàtrz komórek

•  pe∏ni rol´ w regulacji uk∏adu odpornoÊciowego, przeciwdzia

∏ajàc reakcjom zapalnym, prowadzàcym do udarów i ot´pienia

•  hamuje tworzenie si´ p∏ytek mia˝d˝ycowych, 

ograniczajàcych przep∏yw krwi przez t´tnice

Witamin´ E znajdziesz m.in. w Forever Lite, Forever Lite Ultra i Fo

rever Kids.

W poprzednim wydaniu „Forever” znajdziesz s∏owo wst´pne oraz 
informacje o Omega-3.

Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER 3/�007
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Wielkimi krokami zbli˝a si´ wiosna, z ka˝dym dniem nasze ubrania 

b´dà coraz mniej zakrywaç, a coraz wi´cej ods∏aniaç. I co wtedy? 

Czy zimowe palta zrzucimy z ulgà czy z „lekkà nieÊmia∏oÊcià”? Czy 

odkryta skóra b´dzie g∏adka i j´drna, czy… nie do koƒca? Warto ju˝ 

teraz zadbaç o to, aby chowanie zimowych ubraƒ w g∏´bokie 

czeluÊcie szafy i wyjmowanie zwiewnych sukienek i krótkich spód

niczek sprawia∏o nam tylko i wy∏àcznie radoÊç!

Co to jest cellulit?

Problemy z tzw. „pomaraƒczowà skórkà” na udach i poÊladkach 

ma blisko 80% wszystkich kobiet. To, ˝e cellulit jest wy∏àcznie 

problemem kobiet, zwiàzane jest ze specyfikà skóry kobiecej i jej 

reakcjà na ˝eƒskie hormony. Kobiety majà stosunkowo elastycznà 

skór´, pod którà znajdujà si´ powi´kszone komórki t∏uszczowe.  

U kobiet w∏ókna kolagenowe odpowiedzialne za spr´˝ystoÊç skóry 

u∏o˝one sà równolegle obok siebie, podczas gdy u m´˝czyzn 

uk∏adajà si´ one w regularnà sieç. Skutek: powi´kszajàce si´ ko

mórki t∏uszczowe przeciskajà si´ na górnà warstw´ skóry i stajà si´ 

mniej lub bardziej widoczne. To, ˝e komórki t∏uszczowe odk∏adajà 

si´ przede wszystkim na udach i poÊladkach, zale˝y od kobiecej 

gospodarki hormonalnej. Du˝à rol´ przy cellulicie odgrywajà te˝ 

tzw. predyspozycje genetyczne, poniewa˝ s∏aba skóra jest po pro

stu dziedziczna, co nie oznacza jednak, ˝e zawsze musi si´ na niej 

pojawiç cellulit. Czynniki zewn´trzne  z pewnoÊcià  pot´gujà gene

tycznie uwarunkowane sk∏onnoÊci. 

Jak wiemy, stosowanie mià˝szu aloesowego sprzyja oczyszczaniu 

tkanek  z toksyn  i zb´dnych produktów przemiany materii. G∏ówny 

k∏opot z cellulitem zaczyna si´ w∏aÊnie wtedy, gdy tkanki nie radzà 

sobie z odprowadzaniem ich na zewnàtrz. 

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy 

Forever Living Products stworzy∏o znakomità broƒ do walki ze 

szpecàcym cellulitem, czyli Aloesowy Zestaw Tonizujàcy, w które

go sk∏ad wchodzà: Aloesowy Krem Tonizujàcy, Aloesowy Krem 

Piel´gnacyjny, Aloesowy ˚el do Kàpieli, myjka z w∏ókien luffy  

dyniowatej i folia  do owijania cia∏a podczas sesji tonizacyjnych. 

W produktach piel´gnacyjnych wchodzàcych w sk∏ad zestawu czy

stemu mià˝szowi towarzyszà aktywne wyciàgi z bluszczu, tawu∏y, 

powojnika, morszczynu, skrzypu i pieprzu tureckiego, a tak˝e ole

jek imbirowy i cynamonowy oraz rozpuszczalne formy kolagenu  

i elastyny. Stwierdzono,  ˝e wszystkie te substancje naturalne majà 

wybitne dzia∏anie tonizacyjne, a czysty mià˝sz aloesowy wielokrot

nie wzmacnia ich akcj´ oraz zapewnia transport do g∏´boko 

po∏o˝onych tkanek.

Przy lekkim lub Êrednio zaawansowanym cellulicie Zestaw 

Tonizujàcy mo˝e byç niezwykle skuteczny, doprowadzajàc wr´cz 

do zaniku „pomaraƒczowej skórki”. Aby jednak uzyskaç takie efek

ty, w wi´kszoÊci przypadków nale˝y zastosowaç kuracj´ trwajàcà  

46 tygodni po∏àczonà z prawid∏owà dietà i çwiczeniami. Warto so

bie bowiem uÊwiadomiç, ˝e brak ruchu i nieprawid∏owe od˝ywianie 

to zabójcy pi´knych ud i j´drnych poÊladków. Ten, kto za ma∏o si´ 

rusza, a wi´c nie uprawia regularnie (co najmniej 3 razy w tygo

dniu) sportu, ma na udach i poÊladkach ma∏o masy mi´Êniowej.  

Te braki cia∏o zast´puje tkankà t∏uszczowà, która z kolei pogarsza 

krà˝enie. Bardzo wa˝ne jest picie du˝ej iloÊci p∏ynów: minimum  

� do 3 litrów wody, najlepiej niegazowanej. 

By Twoja skóra by∏a g∏adka i j´drna…

1.  Te partie skóry, które b´dà tonizowane, prze

myj Aloesowym ˚elem do Kapieli i myjkà  

z loofy.

�.  Zmierz obwód tonizowanych partii cia∏a (uda, 

ramiona, poÊladki, biodra, brzuch, talia) i za

pisz wyniki.

3.  Na∏ó˝ Aloesowy Krem Tonizujàcy i owiƒ do∏à

czonà do zestawu folià. Folia nie powinna 

zbytnio uciskaç tkanek, ale nie mo˝e równie˝ 

byç za∏o˝ona za luêno, tak by opada∏a. Foli´ 

pozostawiamy na jednà godzin´. W tym cza

sie skóra rozgrzewa si´ i czerwienieje – to 

oznaka, ˝e tonizacja dzia∏a! 

4.  Zdejmujemy foli´ i ponownie dokonujemy po

miarów. Nast´pnie nak∏adamy Aloesowy 

Krem Piel´gnacyjny, który znakomicie prze

d∏u˝y proces tonizacji. 

Aloesowy Krem Piel´gnacyjny mo˝e byç tak˝e 
nak∏adany na te obszary cia∏a, których nie to-
nizuje si´, czyli np. na przedramiona, klatk´ 
piersiowà czy ∏ydki.

Wiosenne porzàdki z pomaraƒczowà skórkà!
Uroda |
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Clean 9

Dietetycy i eksperci od spraw zdrowia uwa˝ajà, ˝e tak jak dbamy  

o to, aby nasze cia∏o by∏o czyste od zewnàtrz, tak samo powinniÊmy 

dbaç o czystoÊç organizmu od wewnàtrz – by pozbyç si´ toksyn  

i z∏ogów, które mogà szkodziç naszemu zdrowiu. Clean 9 to 

dziewi´ciodniowy program stworzony po to, by pomóc ci w oczy

szczeniu organizmu ze szkodliwych konserwantów i substancji 

chemicznych, a jednoczeÊnie zapoczàtkowaç proces spalania nad

miaru t∏uszczu. W sk∏ad Oczyszczajàcego Progamu Od˝ywczego 

Clean 9 wchodzà cztery spoÊród naszych najpopularniejszych pro

duktów: Mià˝sz Aloe Vera, Forever Lite, Pola Zieleni i Forever Gar

cinia Plus. W takim zestawie dostarczajà one optymalnych, boga

tych w substancje od˝ywcze sk∏adników, które b´dà wspieraç twój 

organizm podczas dziewi´ciodniowego oczyszczania. 

Je˝eli twój uk∏ad trawienny pe∏en jest toksyn, które gromadzi∏y si´ 

latami, a pochodzà z chemicznych sk∏adników i zanieczyszczeƒ za

wartych w ˝ywnoÊci, którà jemy, i powietrzu, które wdychamy,  

organizmowi bardzo trudno optymalnie przyswajaç konieczne sub

stancje od˝ywcze z pokarmu i suplementów. Podj´cie dziewi´

ciodniowego programu oczyszczania to potwierdzenie twojego 

zaanga˝owania, by uzyskaç kontrol´ nad tym zdrowym stylem 

˝ycia, który zawsze wydawa∏ ci si´ tak nieuchwytny.

 

Lifestyle 30

Oczyszczajàcy program od˝ywczy Clean 9 da ci poczucie takiego 

zapa∏u i energii, ˝e uzyskane rezultaty b´dziesz chcia∏ utrzymaç 

przez reszt´ ˝ycia. Lifestyle 30 przeniesie ci´ do kolejnej fazy kon

troli wagi i utrzymania ogólnego zdrowia i samopoczucia. Zosta∏ 

on stworzony jako trwa∏y program, który pomo˝e ci nauczyç si´ 

jak kontrolowaç swoje zdrowie raz na zawsze – bo jeÊli ty o to nie 

zadbasz, to kto?

Lifestyle 30 to doskona∏e rozwiàzanie problemów, z jakimi wiele 

osób boryka si´ na co dzieƒ – utrzymanie w∏aÊciwej wagi. Jest to 

program od˝ywczy dla wszystkich, którzy majà dosyç odchudza

nia z efektem jojo i niezdrowej diety i chcà na dobre zmieniç swój 

styl ˝ycia.

Zamiast wi´c wymyÊlaç wymówki, dlaczego nie mieÊcisz si´  

w swoje ukochane d˝insy, skorzystaj z programu Lifestyle 30, aby 

wieÊç zdrowsze, szcz´Êliwsze ˝ycie!

www.foreverC9L30.com*
•  poznaj produkty, które wchodzà w sk∏ad ka˝dego  

z programów

• przeczytaj opinie osób, które osiàgn´∏y swoje cele

•  skorzystaj z tabel, aby wyliczyç najlepsze dla ciebie 

wskaêniki zwiàzane z prawid∏owà dietà i wagà

* strona w j´zyku angielskim

Clean 9 i Lifestyle 30
Chyba ka˝dy z nas zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e nasza codzienna  

dieta doÊç daleko odbiega od idea∏u. Jemy za du˝o soli i cukru,  

pijemy za du˝o kawy, wiele kupowanych przez nas produktów 

spo˝ywczych zawiera ró˝ne dodatki chemiczne. Nawet warzywa  

i owoce – wydawaç by si´ mog∏o, ˝e tak zdrowe – z regu∏y uprawia

ne sà ze znacznym wykorzystaniem nawozów sztucznych, chemicz

nych Êrodków owado i chwastobójczych itp. co w doÊç du˝ym 

stopniu redukuje ich „naturalnoÊç”. Do tego dochodzà zanieczysz

czenia Êrodowiska i powietrza, którym na co dzieƒ oddychamy.

Co si´ dzieje z toksynami pochodzàcymi z tych wszystkich êróde∏, 

gdzie trafiajà? Je˝eli mamy ÊwiadomoÊç, ˝e do naszego organizmu, 

mamy za sobà pierwszy krok do odkrycia jak my sami mo˝emy 

znaczàco wp∏ynàç na ogólnà popraw´ swojego zdrowia i samopo

czucia! 
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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 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
• Dlaczego Forever – Manager Anna Sobania
• Planowanie w biznesie
•  Stosowanie produktów Forever najlepszym sposobem  

na poprawienie odpornoÊci – dr Maria Kraczka
•  Dlaczego produkty Forever – Assistant Supervisor El˝bieta 

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

Spotkanie regionalne

Kraków, �4 kwietnia �007
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. �9 listopada 46

godz. 17:00�0:30

•  Forever Twojà szansà na biznes – Dyrektor Jacek Kandefer
•  Jak zadbaç o zdrowie dzieci i doros∏ych z produktami FLP, cz. II 

– dr Katarzyna Zgirska- Kulaziƒska

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´:

 �1 kwietnia �007
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

Osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, otrzymajà 
pisemne zaproszenie.

Szkolenie dla Supervisorów

Szkolenie dla Supervisorów, którzy osiàgn´li awans w okresie  
od paêdziernika 2006 do kwietnia 2007.

19�0 maja �007
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

Wszystkie osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, 
otrzymajà pisemne zaproszenie.

Szansa na Biznes

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

3, �4/04/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
ELBLÑG 

Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00
4/04/07 – 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 
3/04/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
�3/04/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

6, �7/04/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
4/04/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00

4, �5/03/07 – Managerowie regionu

P R O M O C J E

SELL MORE GEL!
MIÑ˚SZ TO POT¢GA!

Pracuj aktywnie ju˝ od pierwszego zakupu!

Teraz twój pierwszy awans z dodatkowà promocjà:

s  do ka˝dego maxi Touch of Forever (o wartoÊci � pk.),  
nabywanego przez Nowego Dystrybutora w ramach 
pierwszego zakupu dodajemy Mià˝sz Aloe Vera

Promocja trwa do 31 sierpnia 2007 r.

s  Ju˝ teraz: 
do ka˝dego Mià˝szu Aloe Vera  
dodajemy ulotk´  
„10 powodów, aby piç Mià˝sz Aloe Vera” gratis!

Promocja trwa do 31 sierpnia 2007 r.

Clean 9 i Lifestyle 30

GRATIS!

�8 marca �007
Warszawa, Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, godz. 17:00

Propolis pszczeli Forever – Tadeusz Kaczmarczyk
wst´p 15,00 z∏

Organizatorzy: Jadwiga Adamczyk, tel. 691 03� �19
Krzysztof Stefaƒski, tel. 660 �30 ��8

Wydarzenia i informacje |
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Nasz stabilizowany mià˝sz Aloe Vera 
jest najwy˝szej jakoÊci. Aby utrzymaç 
ten standard, zintegrowaliÊmy pozio
my ca∏ego „aloesowy” procesu. Kon
trolujemy ka˝de ogniwo procesu pro
dukcyjnego, od plantacji, poprzez zak
∏ady przetwórcze, dzia∏ badaƒ i rozwo
ju, pakowanie, a˝ do wysy∏ki i dystry
bucji. Dzi´ki temu mo˝emy zagwaran
towaç jakoÊç produktów FLP milionom 
naszych klientów i dystrybutorów, któ
rzy polegajà na nich jako na zdrow
szym i bardziej satysfakcjonujàcym 
êródle utrzymania. •

Po oko∏o 3 latach starannej uprawy 
ka˝dy dojrza∏y liÊç aloesu jest delikat
nie, r´cznie odcinany u nasady. Nast´p
nie, natychmiast po odci´ciu, liÊcie sà 
transportowane do zak∏adu w celu 
przetworzenia, tak aby mià˝sz pozosta∏ 
w jak najÊwie˝szej, czystej postaci. •

LiÊcie przechodzà proces oczyszcza
nia, polegajàcy na wielokrotnym p∏u
kaniu w zimnej wodzie oraz myciu pod 
wysokim ciÊnieniem. Wszelkie pozosta
∏oÊci zanieczyszczeƒ sà usuwane, liÊcie 
sà sprawdzane pod wzgl´dem ewen
tualnych uszkodzeƒ, a nast´pnie fileto
wane. •

Opatentowany przez FLP system eks
trakcji mià˝szu oddziela czysty mià˝sz 
aloesowy od zewn´trznej skórki liÊcia. 
Czysty mià˝sz Aloe Vera gromadzony 
jest w zbiornikach z nierdzewnej stali  
i natychmiast przechodzi proces stabili
zacji, który chroni go przed utlenieniem  
i utrwala jego naturalny potencja∏. •

Po stabilizacji mià˝sz poddawany jest 
wnikliwym badaniom laboratoryjnym  
i analizom w celu potwierdzenia jego 
czystoÊci i konsystencji. Po zbadaniu  
i zaaprobowaniu mià˝sz jest transpor
towany do zak∏adu wytwórczego FLP, 
Aloe Vera of America w Dallas w Tek
sasie, gdzie poddawany jest serii  
badaƒ mikrobiologicznych i iloÊcio
wych. •

Po akceptacji mià˝sz jest przelewany 
do zbiorników formulacyjnych. Kiedy 
faza komponowania produktów jest 
zakoƒczona, opakowania sà nape∏
niane na naszej zautomatyzowanej linii 
nape∏niajàcej. Nasze rewolucyjne wy
posa˝enie butelkujàce mo˝e wyprodu
kowaç ponad 100 000 opakowaƒ pod
czas jednej zmiany. Oznacza to nape∏
nienie, opiecz´towanie i zapakowanie 
ponad trzech baniaków Aloe Vera na 
sekund´! •

Aby upewniç si´ co do jakoÊci  
i konsystencji produktów, 

nasi technicy kontroli jakoÊ
ci regularnie sprawdzajà 
opakowania podczas 
ca∏ego procesu nape∏
niania. Na opakowania 
zostaje nast´pnie nanie
siony – za pomocà naj

wy˝szej jakoÊci koderów 
atramentowych – numer 

serii oraz data wa˝noÊci. •

AVA co miesiàc wysy∏a ty
siàce kontenerów. Jes

teÊmy jednym z najwi´
kszych eksporterów 
w po∏udniowych Sta
nach. Kontenery wy
sy∏ane sà do ponad 
100 krajów Êwiata, 

dostarczajàc ludziom 
takim jak wy to, co 

wed∏ug nas jest najlep
szymi produktami zdrowot

nymi na Êwiecie. •
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