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W∏aÊnie wróciliÊmy ze spektakularnego brazylijskiego Podzia∏u Zy

sków w Rio de Janeiro. Wydarzenie to okaza∏o si´ ogromnym suk

cesem, a udzia∏ w nim by∏ przywilejem. Tak jak zawsze, niezwykle 

emocjonujàca by∏a mo˝liwoÊç docenienia wspania∏ych liderów  

i wr´czenia im setek tysi´cy dolarów w nagrod´ za ich ci´˝kà prac´ 

i zaanga˝owanie. Uczestniczenie w tego typu imprezach sprawia 

du˝o radoÊci, a my uwielbiamy sp´dzaç czas z naszymi przyjació∏mi 

z ca∏ego Êwiata.

JesteÊmy cz´Êcià nadzwyczajnej firmy, pe∏nej wspania∏ych ludzi. 

Im wi´cej czasu z nimi sp´dzam, tym silniej utwierdzam si´ w prze

konaniu, ˝e jesteÊmy prawdziwym „biznesem ludzi”. Nasz sukces 

w wi´kszym stopniu zale˝y od naszej umiej´tnoÊci sprawiania, by 

ludzie czuli si´ chciani i potrzebni, ni˝ od dok∏adnego przestrzega

nia ksià˝kowych wytycznych, jak prowadziç biznes. Nie sugeruj´, 

byÊmy ignorowali to, czego nauczyliÊmy si´ w zwiàzku z zarzà

dzaniem profesjonalnym biznesem Forever. Musimy raczej upew

niç si´, ˝e traktujemy naszà szans´ Forever jako coÊ wi´cej ni˝ hob

by czy rozrywk´. Staram si´ Wam przekazaç, ˝e aby odnieÊç suk

ces w tym biznesie, nie trzeba mieç dyplomu uniwersyteckiego; 

wystarczy byç tylko gotowym ci´˝ko pracowaç i traktowaç innych 

tak, jak Wy sami chcielibyÊcie byç traktowani.

W odniesieniu do prowadzenia biznesu istnieje doÊç powszechne 

b∏´dne mniemanie – ˝e musimy byç twardzi, surowi czy czasem 

wr´cz apodyktyczni. Rozumiem, ˝e niekiedy presja, pod jakà 

mo˝emy si´ znaleêç, dà˝àc do zaspokojenia naszej potrzeby samo

doskonalenia, zwi´ksza nasz stres, co z kolei wystawia naszà 

cierpliwoÊç na prób´. Jednak to, jak zachowamy si´ w takich sytu

acjach, wp∏ynie na nasz rozwój jako liderów. Warto wtedy pami´taç 

o stwierdzeniu, które mówi o „zachowaniu klasy, gdy sytuacja jest 

napi´ta”. Niezapomniani liderzy zawsze wyglàdajà, jakby mieli 

wszystko ca∏kowicie pod kontrolà, niezale˝nie od tego, co dzieje 

si´ w Êrodku.

Ta „klasa” mo˝e objawiaç si´ na wiele sposobów. Jednym z naj

bardziej oczywistych przyk∏adów jest zwyk∏a uprzejmoÊç, 

zw∏aszcza gdy spotykamy si´ z odmowà. Tak jak mówi∏em ju˝ nie 

raz, kiedy ktoÊ mówi Wam, ˝e nie jest zainteresowany naszà szansà 

na biznes, tak naprawd´ ma na myÊli: „jeszcze nie” albo „nie jest to 

dla mnie odpowiedni czas”. Kolejny przyk∏ad „klasy” to zachowa

nie cierpliwoÊci w stosunku do klientów, nowych dystrybutorów, 

struktur w∏asnych i innych liderów. PoÊwi´çcie czas, aby wys∏uchaç 

ich pytaƒ i trosk, a dzi´ki temu dacie przyk∏ad pracy zespo∏owej  

i szacunku, który pozostawi niezapomniane wra˝enie.

Pami´tajcie, ˝e nikt nie jest doskona∏y. PowinniÊmy byç za to 

wdzi´czni, poniewa˝ proces stawiania czo∏a wyzwaniom, uczenia 

si´ na b∏´dach i Êwi´towania sukcesów sà nitkami, które splatamy, 

by stworzyç ten wspania∏y gobelin zwany ˝yciem.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Pozostaw niezapomniane wra˝enie
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BezpoÊredniej

Zadajmy sobie dwa pytania, zdawaç by si´ mog∏o, ˝e retoryczne, 

choç… 

Pierwsze z tych pytaƒ brzmi: „Czy sà w Twoim otoczeniu ludzie, 

którzy nie znajà produktów FLP?”. Ka˝dy zaanga˝owany dystrybu

tor bez sekundy wahania oczywiÊcie odpowie przeczàco. No to 

lecimy: kelnerka, która wczoraj tak mi∏o obs∏ugiwa∏a nas w restau

racji; pani, która sta∏a przed nami w kolejce na poczcie; stewardes

sa, która nas obs∏ugiwa∏a, gdy lecieliÊmy na Zjazd Europejski FLP; 

sprzedawczyni w piekarni, gdzie zawsze kupujemy Êwie˝e bu∏eczki; 

pan, który pomóg∏ nam w sklepie wybraç nowà armatur´ do 

∏azienki itp., itd. I co? Czy z r´kà na sercu mo˝emy powiedzieç, ˝e 

wykorzystujemy ka˝dà okazj´ do podzielenia si´ produktami lub 

szansà na biznes? Forever Living Products stwarza tak ogromne 

mo˝liwoÊci – zarówno w dziedzinie finansów, jak i zdrowia – jak 

˝adna inna firma na Êwiecie. Do nas nale˝y podzielenie si´ tà infor

macjà ze wszystkimi osobami, z którymi si´ zetkniemy, po to by 

ka˝dy móg∏ samodzielnie podjàç decyzj´, która mo˝e zmieniç jego 

˝ycie!

A teraz drugie pytanie, mo˝e troch´ bardziej podchwytliwe: „Czy 

jest w twoim otoczeniu ktoÊ, kto nie wie, jak produkty FLP dzia∏ajà 

NA CIEBIE?”. Je˝eli nawet wszystkie osoby z naszego otoczenia 

znajà produkty FLP, pozostaje pytanie – jak je znajà? Czy jako ilus

tracje w katalogu produktów i ewentualnie szczelnie zamkni´te 

opakowania stojàce u Was w domu na pó∏ce? Czy te˝ jako êród∏o 

naszej witalnoÊci, energii, wspania∏ego wyglàdu i Êwietnej kondy

cji? Nie na darmo przy ka˝dej okazji powtarzamy, ˝e powinniÊmy 

byç „produktem naszych produktów”. Dla osób, które nas znajà, 

najlepszà rekomendacjà i bodêcem do zakupu jest nasze zado

wolenie z u˝ywania produktów i szczery entuzjazm, z jakim b´

dziemy o tym mówiç. Nie ma lepszej reklamy skutecznoÊci produk

tów ni˝ my i nasze fantastyczne samopoczucie!

˚ycz´ wszystkim energii i radoÊci ˝ycia z produktami Forever. 

Wasz,

Jacek Kandefer

Twoje produkty Forever
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Biuro G∏ówne: pon.-pt. 9.00-17.00
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Urszula i Tomasz 
Kuçkowie
Nowi Soaring Managerowie
Awans: luty �007

�

Moja przygoda z Forever Living Products rozpocz´∏a si´ w 1995 

roku, kiedy sta∏am si´ klientkà firmy. Zacz´∏am wówczas kupowaç 

produkty dla siebie i moich rodziców. Przekona∏am si´ szybko  

o ich skutecznoÊci, przyjaznym sposobie za˝ywania i klasie firmy, 

która szybko reagowa∏a na moje potrzeby. Zacz´∏am si´ zastana

wiaç, czy posiadam cechy, dzi´ki którym mog∏abym rozpoczàç 

wspó∏prac´ z firmà, zw∏aszcza ˝e nigdy nie zajmowa∏am si´ takà 

dzia∏alnoÊcià. W tym momencie uzyska∏am wielkie wsparcie od 

moich najbli˝szych i po rozwa˝eniu wszystkich za i przeciw posta

nowi∏am si´ powa˝niej zaanga˝owaç. PomyÊla∏am, spróbuj´ – 

szczególnie ˝e lubi´ pomagaç ludziom, a w tym biznesie da si´ to 

po∏àczyç. Proces uczenia si´ trwa∏ d∏ugo, ale uda∏o mi si´ wypra

cowaç g∏ówne zasady pracy. Moje dzia∏ania opar∏am na tzw. fila

rach sukcesu:

1. Entuzjazm

�. Kompetencja

3. Empatia

�. Indywidualizacja

Entuzjazm: bo ∏atwo nim zaraziç pozosta∏ych cz∏onków zespo∏u; 

zwi´ksza integracj´ – pozwala marzyç i cieszyç si´ sukcesami.

Kompetencja: trzeba si´ szkoliç – byç zorientowanym w ofercie 

produktów i wszystkich nowinkach – i dzieliç si´ swoimi doÊ

wiadczeniami.

Empatia: trzeba si´ wczuwaç w potrzeby wspó∏pracowników, 

wspieraç ich, pomagaç im, byç z nimi na dobre i z∏e.

Indywidualizacja: ka˝dego nale˝y traktowaç indywidualnie, trze

ba wskazywaç mocne strony i podpowiadaç, jak je mo˝na wy

korzystywaç; problemy, w oparciu o swoje doÊwiadczenia,  

pomagaç rozwiàzywaç natychmiast.

Sukces by∏ mo˝liwy, poniewa˝ na swojej drodze spotka∏am ludzi, 

którzy te˝ byli zainteresowani podj´ciem takiej próby. Uda∏o nam 

si´ stworzyç super zgrany zespó∏ – jestem dumna z moich partne

rów biznesowych.

I bardzo, z ca∏ego serca chc´ wszystkim „moim” wspó∏pracownicom 

podzi´kowaç i pogratulowaç – nie sposób wszystkich wymieniç, 

ale musz´ wspomnieç Alicj´ Dudziak, Jadwig´ Sàczewskà, El˝biet´ 

Momot, Gra˝yn´ Ryczko, Barbar´ Broƒk´, Renat´ Jarosz. To wspa

nia∏e dystrybutorki i oddane przyjació∏ki.

To, ˝e dotar∏am to tego miejsca w planie marketingowym, to w du

˝ej mierze zas∏uga firmy, od której otrzymuj´ zawsze ogromne 

wsparcie – niezwyk∏à serdecznoÊç i kompetencj´. Za wszystko 

goràco dzi´kuj´!

Prawdziwym i niekwestionowanym autorytetem jest dla mnie Rex 

Maughan. Wszystkie jego s∏owa traktuj´ jak prawdziwe „z∏ote 

myÊli” i staram si´ do nich stosowaç.

Za wszystko jeszcze raz pragn´ goràco podzi´kowaç, a wszystkim 

dystrybutorom FLP ˝yczyç wielu sukcesów!

Urszula Kuçka

Pierwsze spotkanie z Rexem Maughanem

| Portret sukcesu
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Boutique 3/2007

Dieta dla skóry
(…) Mià˝sz aloesowy ma takie pH, jakie  
powinna posiadaç zdrowa skóra. (…)

Twoje Imperium 19/03/2007

Aloes poprawia przemian´ materii!
(…) Aloes ma równie˝ dzia∏anie bakterio-
bójcze. Dlatego zapobiega nadmiernej fer-
mentacji w jelitach. Aloes to idealny spe-
cyfik dla osób cierpiàcych na zaburzenia 
pracy przewodu pokarmowego! (…)

Przyjació∏ka, 15/03/2007

Aloes – roÊlina do zadaƒ specjalnych
(…) Dojrza∏e egzemplarze aloesu to kopal-
nia witamin (A, C i z grupy B), minera∏ów 
(np. wapƒ, magnez i ˝elazo), enzymów i cu-
krów – w sumie ok. 140 zdrowotnych sub-
stancji! Takie zestawienie sprawia, ˝e aloes 
przyspiesza gojenie si´ ran i regeneruje 
skór´. Dzia∏a bakteriobójczo i wzmacnia or-
ganizm. Pomaga te˝ wygraç z niestraw-
noÊcià, wrzodami ˝o∏àdka i dwunastnicy. 
(…)

Assistant SUPERVISORZY – marzec �007 

Alina Antoƒ
Katarzyna Augustyn
Honorata BachorowskaPiwowarczyk
Honorata Bakun
Alicja Banaczyk
Barbara Bartosik
Lucyna i Marek Bednarek
Marta BielGo∏aska
Barbara Cebula
Monika Denka
Barbara i W∏adys∏aw Dobrzaƒscy
Emilia Ehlert
Joanna Filarska
Helena Gagatek
Henryk i Ewa Gardzielowie
Barbara G∏owacka
Mariusz G∏owacki
Piotr Golec
Ewa Górna
Alicja Grabczyƒska
Bo˝ena Grabska
Wanda Grinkiewicz
Ewa Grodzka
Justyna Ha∏at
Iwona i Micha∏ Hocho∏owscy
Irena i Mariusz Ignaczakowie
Katarzyna I∏yszyn
Maria Iwaƒczuk
Michalina Kaleta
Przemys∏aw i Aneta Kaliscy

Dorota Kedir
Mariola Kinal
Barbara Klahs
Anna Klusek
Aleksandra Knapik
Marta Knych
Ma∏gorzata i Dariusz Kordowie
Wies∏awa Koryciƒska
W∏adys∏awa i Roman Kosowscy
Agnieszka Kowalczyk
Wies∏awa Krawczyk
Alina Kroczek
Joanna Krosny
Wies∏awa Krosny
Ewa Krupa
Magdalena i Maciej Krzeptowscy
El˝bieta Kucera
Andrzej Kucharski
Halina Kuczyƒska
Gra˝yna Kukulska
Marzanna Kulma
Aneta Kutrzuba
Marta Kuzara
Ewelina Kwiatek
Ma∏gorzata Lalik
Izabella Lewandowska
Monika ¸uckiewicz
Aleksandra ¸uczko
Mariola ¸upiƒska
Wojciech Ma∏eta

Andrzej Marchewka
Marta Mendel
Karolina Mielcarska
Bogus∏awa Misiak
Maria MiÊ
Urszula MiÊta
Ma∏gorzata Murmy∏o
Bo˝ena No˝ewska
Piotr Owczarczak
Janina Pamu∏a
Anna Pawica
Krzysztof i Katarzyna Pawlicowie
Jadwiga Pechula
Alicja PiasekBa∏dowska  
      i Bogumi∏ Ba∏dowski
Anna Piàtek
Maria Piegza
Kazimiera i Krzysztof Piorunkowie
Danuta Piórkowska
Ma∏gorzata Piros
Agnieszka Pluta
Kamila Popandowska
Irena Przyborowska
Brygida i Rudolf Pytlikowie
Gabriel i Monika Rafalscy
W∏odzimierz Rafalski
Józef Rainer
Joanna Rozemberg
El˝bieta Rychert
Urszula Rzepecka

Jolanta Rzeszuto
El˝bieta Skolimowska
Anna S∏ota
El˝bieta Sojka
Alicja i Tomasz So∏tys
Ma∏gorzata Spust
Halina Stanis∏awska
Tadeusz i Rozalia Sto∏yciowie
Renata Sypieƒ
Agnieszka i Marcin Szab∏owscy
Krystyna Szamocka
Lidia i Daniel Szopiƒscy
Sabina Sztafa
Mariusz Szygulski
Wioletta Tomala
Urszula Tomsia
¸ukasz Wieczorek
Gra˝yna Wilkowska
Alicja i Jaros∏aw Wiznerowie
Joanna Wojty∏ko
Janusz Wolak
Kinga i Tomasz Wójcikowie
Marta Wójcik
Zofia Wyrobiec
Anna Wysoczaƒska
Krystyna Zok
Anna ˚mija

Aloes w prasie |



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

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

�

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)

 �. Stanisława Karpiƒczyk (bez zmian)

 3. Wiesława i Adam Spyrowie (+5)

 �. Urszula i Mirosław Kapustowie (1)

 5. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)

 �. Grzegorz Sieczka (bez zmian)

 7. Jolanta i Radosław Jochimowie (3)

 8. Magdalena Strojna (1)

 9. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (bez zmian)

10. Una GurawskaMach i Maciej Mach (+3)

 1. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)

 �. Wiesława i Adam Spyrowie (bez zmian)

 3. Monika CieÊlik (+�)

 �. Katarzyna Pordzik ()

 5. Bogusława i Edward Kupisowie (+5)

 �. Wiesława i Bolesław Kruszyƒscy (�)

 7. Urszula Zyskowska (+7)

 8. Urszula PrzystaÊ ()

 9. Teresa i Marek Moryniowie (bez zmian)

10. Bo˝ena Gaj (3)

11. El˝bieta i Stanisław Bieniaszowie (+�)

1�. Ewa i Piotr Jurkowie ()

13. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (+5)

1�. Joanna Gach ()

15. Lidia i Wiesław Fiutakowie ()

1�. Krystyna Kwiecieƒ (bez zmian)

17. Gra˝yna Piontek ()

18. Anna i Andrzej Popielarzowie (+�)

19. Anna i Metody Lubiƒscy(7)

�0. Aleksandra Poleszczuk (1�)

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

SUPERVISORZY sponsorzy:

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

Monika Gałgan Bo˝ena i Michał Broƒkowie

Ewa i Andrzej Karolakowie Aleksandra Poleszczuk

Anna Kuêdub Joanna Gach

Małgorzata Marsowicz Bo˝ena Osowska

Bo˝ena Osowska Monika Gałgan

Lidia i Wiesław Fiutakowie Anna Krzysztofczyk

Joanna Gach Urszula i Mirosław Kapustowie

Anna Krzysztofczyk Ewa Piwowarczyk

Awanse i osiagniàcia | Marzec �007



Nowy Soaring Manager  
Urszula Kuçka 

Nowi Managerowie:

Izabela i Ireneusz Skwierawscy

Renata Jarosz Anna Sobania

Najlepsi  
– struktury 
niemanagerskie Styczeƒ 2007  Luty 2007

Wyk∏ad dr. Jerzego 
Oleszkiewicza

Supervisorzy Assistant Supervisorzy

Program Motywacyjny: 
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Top Dystrybutorzy 
2006: 1. Bogumi∏a Sroka 2.Grzegorz Sieczka

3. Stanis∏awa Karpiƒczyk 4. Magdalena Strojna

Najlepsi – struktury niemanagerskie: Rok 2006 

Assistant Managerowie

7

Forever Success Day | 17 marca �007 

Wiosenne awanse!
Marcowy Success Day obfitowa∏ w osiàgni´cia. UroczyÊcie Êwi´towaliÊmy dokonania  
dystrybutorów, którzy nie tylko odbierali na scenie gratulacje, ale tak˝e mogli podzieliç si´ 
z uczestnikami spotkania wskazówkami, jak powieliç ich sukcesy. By∏a to dla wszystkich 
wspania∏a inspiracja!
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Gdaƒsk �� lutego �007 r.

Gdaƒski Forever Success Day wype∏niony by∏ fantastycznymi 

szkoleniami i wyk∏adami motywacyjnymi, dzi´ki którym jego 

uczestnicy wyszli zainspirowani do aktywnego rozwoju biznesu  

i „uzbrojeni” w praktyczne porady, jak to robiç!

Kraków 3 marca �007 r.

W tym regionalnym Success Day uczestniczy∏o ponad �00 dystry

butorów regionu ma∏opolskiego, a ponad 50 osób wysz∏o na scen´ 

odebraç odznak´ Assistant Supervisora! Fantastyczne wystàpienia 

liderów doda∏y wszystkim energii do dalszej, intensywnej pracy 

nad budowà biznesu FLP!

Ostro∏´ka 1� lutego �007 r. 

Ju˝ po raz trzeci grup´ FLP w Ostro∏´ce odwiedzi∏ Tadeusz Kacz

marczyk specjalizujàcy si´ w propagowaniu wiedzy o produktach 

pszczelich. Tym razem licznie przyby∏ym s∏uchaczom opowiedzia∏, 

jak zaspokajaç niedobory minera∏ów i witamin produktami FLP.

Sposób przedstawienia tematu by∏ bardzo interesujàcy, tote˝ po 

wyk∏adzie ustawi∏a si´ kolejka ch´tnych do uzyskania dodatko

wych informacji. 

Stanis∏aw Wojciechowski, Assistant Supervisor

Poznaƒ 10 marca �007 r.

Poznaƒski Success Day zgromadzi∏ ponad 70 uczestników z ca∏ej 

Wielkopolski. Dyrektor Jacek Kandefer mówi∏ o tym, jak w prakty

ce realizowaç podstawowy czynnik sukcesu, czyli � pk. osobistej 

aktywnoÊci, Manager Krzysztof Aleksandrowicz radzi∏, jak awanso

waç na pozycj´ Managera, natomiast Tomasz Piechocki i Tadeusz 

Kaczmarczyk podzielili si´ ze s∏uchaczami swojà olbrzymià wiedzà 

o  produktach.

| Raporty regionalne
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Trzemeszno 1 marca �007 r.

1 marca br. w Domu Kultury w Trzemesznie ko∏o Gniezna mia∏o 

miejsce spotkanie z dr Magdalenà Lewandowskà, która omawia∏a 

udzia∏ produktów FLP w walce z alergiami. Na wyk∏adzie obecni 

byli tak˝e Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie z Ostro∏´ki. 

Wyk∏ad przeprowadzony by∏ bardzo profesjonalnie i wys∏uchaliÊmy 

go z ogromnym zainteresowaniem. 

Bo˝ena Buczyƒska, Aleksandra Wróblewska-Zieliƒska, 

Genowefa Owczarzak, Arleta Rosiƒska – Assistant Supervisorzy

Wàbrzeêno 8 marca �007 r.

„Tajemnica kobiety pi´knej, màdrej i zdrowej tkwi w aloesie” – ta

kie motto przyÊwieca∏o kobietom w dniu 8 marca �007 r. na spot

kaniu w restauracji „Pod Or∏em” w Wàbrzeênie. Przy pi´knie zasta

wionych sto∏ach, w mi∏ej i rodzinnej atmosferze bawi∏o si´ du˝e 

grono kobiet. Impreza by∏a wyÊmienita, Êpiewano piosenki bie

siadne przy akompaniamencie gitary, uÊmiech goÊci∏ na twarzach 

wszystkich uczestniczek. Spotkanie by∏o okazjà do wymiany doÊ

wiadczeƒ, a dla nowych osób poszerzeniem wiedzy o aloesie. Oso

by bioràce udzia∏ w ró˝nego rodzaju konkursach zosta∏y nagrodzo

ne produktami FLP. 

Maria S∏awiƒska, Assistant Managera

Warszawa 3 marca �007 r.

Wyk∏ad Tadeusza Kaczmarczyka na temat mleczka pszczelego 

ogromnie mnie zachwyci∏. Jestem pod wra˝eniem wielkiej si∏y 

tego niezwyk∏ego produktu. Ju˝ nie mog´ si´ doczekaç nast´pnego 

wyk∏adu, na którym b´dà przybli˝one inne produkty pszczele, 

szczególnie propolis. Polecam wszystkim bez wyjàtku!

Krystyna Wiktorzak, Assistant Supervisor

W  niezwyk∏y Êwiat pszczó∏ i dzia∏anie mleczka pszczelego na orga

nizm cz∏owieka wprowadzi∏ nas dr genetyki molekularnej i znawca 

apimondii Tadeusz Kaczmarczyk.

Organizatorzy spotkania: Jadwiga Adamczyk, Assisant Managera 

i Krzysztof Stefaƒski, Assistant Supervisor

Raporty regionalne |
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Obecnie nie ma ju˝ chyba osoby, która nie zdawa∏aby sobie spra

wy z tego, jak niszczàco na skór´ dzia∏a opalanie i jakie spustosze

nia mo˝e poczyniç promieniowanie UVA i UVB. Nie ma wàtpliwoÊci: 

je˝eli chcesz si´ opalaç, jedynym bezpiecznym sposobem jest sto

sowanie samoopalaczy, a wÊród nich Aloe Sunless Tanning Lotion 

nie ma sobie równych! Stworzony specjalnie, by piel´gnowaç 

twojà skór´ aloesem i innymi substancjami wybitnie nawil˝ajàcymi, 

Aloe Sunless Tanning Lotion zapewnia przyjaznà skórze, naturalnà, 

g∏adkà i równomiernà opalenizn´ – bez ryzyka, jakie niosà ze sobà 

promienie UVA i UVB.

¸àczàc 100% stabilizowany mià˝sz Aloe Vera z najnowszymi doko

naniami w dziedzinie samoopalania, stworzyliÊmy produkt, który 

jak ˝aden inny piel´gnuje i podkreÊla pi´kno skóry. Dzia∏a dzi´ki 

wykorzystaniu DHA (dihydroksyaceton), bezbarwnego cukru, któ

ry „opala”, barwiàc komórki powierzchniowe w zewn´trznej war

stwie skóry. Dlatego im cz´Êciej stosujemy Aloe Sunless Tanning 

Lotion, tym g∏´bszy kolor uzyskamy. Poniewa˝ komórki naskórka 

ulegajà naturalnemu procesowi z∏uszczania, kolor b´dzie stopnio

wo blaknà∏. 

Co wi´cej, im cz´Êciej nak∏adasz t´ bogatà w substancje od˝ywcze 

emulsj´ na bazie aloesu, tym zdrowiej b´dzie wyglàdaç twoja skó

ra. Aloe Sunless Tanning Lotion u˝ywany wraz z innymi preparata

mi kosmetycznymi Forever zapewni Ci piel´gnacj´ najwy˝szej 

jakoÊci.

A teraz sposób na to, by przez ca∏y rok cieszyç si´ skórà 

rozÊwietlonà „poca∏unkiem s∏oƒca” – w sposób zdrowy  

i bezpieczny:

S  Pierwszym krokiem do uzyskania wspania∏ej opalenizny 

jest z∏uszczenie naskórka. Skóra musi byç g∏adka i wolna od 

martwych, zrogowacia∏ych komórek. Im bardziej sucha skó

ra lub im bardziej wilgotny klimat, tym bardziej nale˝y za

dbaç o z∏uszczenie naskórka, aby uzyskaç równomiernà 

opalenizn´. Aby delikatnie oczyÊciç te partie cia∏a, na które 

b´dziesz nak∏adaç Aloe Sunless Tanning Lotion, u˝yj Fore

ver Aloe Scrub i lekko ciep∏ej wody. (Uwaga: nie u˝ywaj 

myjki loofah ani nie gól si´ przed aplikacjà emulsji 

samoopalajàcej – mo˝e to zostawiç szorstki Êlad na skórze, 

który sprawi, ˝e opalenizna nie b´dzie równomierna; nato

miast przez trzy godziny po na∏o˝eniu emulsji nie gimnasty

kuj si´ – pocenie mo˝e spowodowaç pojawienie si´ smug). 

S  Osusz si´ dok∏adnie i postaw w zasi´gu r´ki: Aloesowe 

Myd∏o w p∏ynie, aby cz´sto myç r´ce mi´dzy aplikacjami; 

szczoteczk´, aby oczyÊciç d∏onie i paznokcie, kiedy skoƒ

czysz; luêny strój, np. podomk´ lub szlafrok, który na∏o˝ysz 

czekajàc, a˝ emulsja si´ wch∏onie.

A L O E  S U N L E S S  T A N N I N G  L O T I O N

Opalenizna na (z∏oty!) medal

| Produkt



11

Opalenizna na (z∏oty!) medal
S  Zacznij od testowego na∏o˝enia odrobiny Aloe Sunless  

Tanning Lotion na wewn´trznà stron´ ramienia, aby spraw

dziç, jaki odcieƒ bràzu uzyskasz podczas pierwszej aplikacji. 

Kluczem do uzyskania równomiernej opalenizny jest na∏o

˝enie g∏adkiej, cienkiej warstwy równomiernie coraz szer

szym ruchem okr´˝nym, dooko∏a np. nogi, a nie w gór´  

i w dó∏. Unikaj nak∏adania zbyt du˝ej iloÊci samoopalacza za 

jednym razem. Bardziej równomierny, nasycony odcieƒ 

uzyskasz nak∏adajàc kolejne warstwy.

S  Nak∏adajàc Aloe Sunless Tanning Lotion, zwróç szczególnà 

uwag´ na kolana, ∏okcie, kostki i okolice oczu. Te partie 

mogà zabarwiç si´ bardziej ni˝ pozosta∏e cz´Êci cia∏a, po

niewa˝ mi´dzy bruzdki dostaje si´ wi´ksza iloÊç emulsji. 

Dlatego aby uzyskaç bardziej równomiernà opalenizn´, 

oko∏o dziesi´ç minut po na∏o˝eniu samoopalacza wetrzyj  

w te cz´Êci cia∏a (∏okcie, kolana, nadgarstki, wierzch d∏oni, 

itp.) odrobin´ Aloesowej Emulsji Nawil˝ajàcej, aby zniwelo

waç ten efekt. (Podobnie z p´pkiem – aby uchroniç go przed 

zbytnim zbràzowieniem wetrzyj w niego Aloesowà Emulsj´ 

Nawil˝ajàcà naniesionà na wacik do uszu. Pami´taj tak˝e  

o tym, ˝e skóra naturalnie opalona b´dzie si´ „opalaç” na 

ciemniejszy kolor). 

S  Je˝eli nak∏adasz samoopalacz na twarz, najpierw przetrzyj 

jà delikatnie Mleczkiem OczyszczajàcoZ∏uszczajàcym, 

nast´pnie na∏ó˝ Emulsj´ Uj´drniajàcà na dzieƒ i pozostaw 

na oko∏o 10 minut. W przypadku cery t∏ustej, je˝eli zwykle 

u˝ywasz kremu R3 Factor, nie nawil˝aj skóry bezpoÊrednio 

przed zastosowaniem samoopalacza, w przeciwnym  

bowiem wypadku zabarwi on krem, a nie skór´, i „zmyje 

si´” nied∏ugo po na∏o˝eniu. Dodatkowo unikaj nak∏adania 

samoopalacza na linii w∏osów, poniewa˝ mieszki w∏osowe 

w sposób naturalny „przyciàgnà” wi´cej koloru, ni˝ byÊmy 

chcieli.

S  Kiedy ju˝ zakoƒczysz aplikacj´ Aloe Sunless Tanning Lotion, 

na∏ó˝ szlafrok lub inne wygodne ubranie czekajàc, a˝ emul

sja ca∏kowicie si´ wch∏onie. Dopiero wtedy mo˝esz si´ 

„normalnie” ubraç.

Opalenizna pojawi si´ po oko∏o czterech, pi´ciu godzinach, dlate-

go warto na∏o˝yç samoopalacz na par´ godzin przed po∏o˝eniem 

si´ spaç. Aby zachowaç opalenizn´, wystarczy nawil˝aç skór´ 

pomi´dzy kolejnymi aplikacjami samoopalacza! Jest to tak proste! 

Kiedy si´ obudzisz, twoja skóra b´dzie pi´knie opalona i cudownie 

od˝ywiona! 

RADY DLA TWOJEGO BIZNESU

Niezale˝nie od tego, jakà pozycj´ zajmujecie w planie marketingo-
wym FLP, zawsze warto przypomnieç sobie pewne podstawowe  
zasady, które sà kluczem do osiàgania sukcesów.

Krok 1.
Skoncentruj si´ na dawaniu, nie na braniu – nagrody przyjdà same
Mamy prawdziwe szcz´Êcie, majàc tak wiele do zaoferowania. 
Dzielàc si´ swojà wiedzà, przyjaênià, szczerym zainteresowaniem 
ludêmi i wspieraniem ich, realizujemy styl ˝ycia, który w naturalny 
sposób przyciàga do nas innych.
To samo odnosi si´ do naszych dystrybutorów. B´dàc dla nich prze-
wodnikami, zach´cajàc ich i poÊwi´cajàc im swój czas, wszyscy zy-
skujemy jako cz∏onkowie zdrowej, prosperujàcej struktury. W marke-
tingu sieciowym nie ma wi´kszej prawdy ni˝ ta, zgodnie z którà im 
wi´cej dajesz, tym wi´cej zyskujesz.

Krok 2.
UÊwiadom sobie, ˝e to TY jesteÊ firmà

Niezale˝nie od tego, jak wspania∏e jest FLP jako firma, oferta pro-
duktowa i szansa na biznes, to w∏aÊnie Ty masz najwi´kszy wp∏yw 
na to, jak nasza firma postrzegana jest w oczach innych. Kiedy si´  
z kimÊ spotykasz, jesteÊ dla niego najwa˝niejszym przedstawicie-
lem firmy. Opiekujàc si´ innymi i uczàc ich, jak odnieÊç sukces z Fo-
rever, dajesz im coÊ, co tylko Ty mo˝esz zaoferowaç: samego siebie!

Krok 3.
Skorzystaj z zalet sprzeda˝y detalicznej wÊród rodziny i znajomych
Fantastyczna linia produktów FLP oferuje tak wiele korzyÊci tak wie-
lu ludziom. Kiedy dzielimy si´ naszymi produktami z rodzinà i przyja-
ció∏mi, dajemy im szans´ doÊwiadczenia ich korzystnego dzia∏ania  
w tempie, jakie im odpowiada.
Kiedy przekonajà si´ sami jak skuteczne i wyjàtkowe sà nasze pro-
dukty, b´dà chcieli dowiedzieç si´ o nich czegoÊ wi´cej. Wtedy  
w sposób zupe∏nie naturalny b´dziesz móg∏ podzieliç si´ z nimi do-
datkowymi informacjami.

Krok 4.
Dziel si´ szansà na biznes z ludêmi biznesu

Tak jak cz∏onkowie rodziny i znajomi to dobrzy kandydaci, by dzieliç 
si´ z nimi ofertà produktowà, liderzy biznesu i sprzeda˝y to ludzie,  
z którymi szczególnie warto dzieliç si´ szansà na biznes, poniewa˝ 
szybko mogà dostrzec pot´g´ naszego planu marketingowego i na-
prawd´ powa˝nie podejÊç do naszej oferty biznesowej. Nast´pnym 
razem, gdy b´dziesz negocjowa∏ jakiÊ zakup, pami´taj, aby podzieliç 
si´ ze sprzedawcà szansà na biznes. 

Krok 5.
Sukces rodzi sukces

Planujàc dzia∏ania, dzi´ki którym zrealizujesz swoje cele, wa˝ne jest, 
abyÊ pami´ta∏ tak˝e o swojej strukturze i robi∏ wszystko, aby wspie-
raç jej sukcesy i rozwój. W koƒcu im wi´ksze sukcesy odnoszà twoi 
dystrybutorzy, tym wi´ksze sukcesy stanà si´ i twoim udzia∏em!

Krok 6.
Skorzystaj z przepisu na sukces

Forever Living Products daje ci skuteczny przepis na sukces – sy-
stem ∏atwy do powielenia, stworzony, by dzieliç si´ nim z innymi.  
Z „Planowaniem biznesu” i zestawem Touch of Forever nietrudno 
jest zaczàç, nie ustawaç w dzia∏aniach i – rosnàç w si∏´!

Biznes |
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witamina A

Witamina A jest substancjà rozpuszczajàcà si´ w t∏uszczach. 

Wyst´puje w dwóch formach: jako retinol w produktach pocho

dzenia zwierz´cego, np. w tranie, oraz jako karoten w owocach  

i warzywach o intensywnym zabarwieniu.

Karoten, b´dàc prekursorem witaminy A, po spo˝yciu zamienia si´ 

w t´ witamin´. Jest nietoksyczny i dlatego bezpieczny dla ludzkie

go organizmu. 

Dobowe zapotrzebowanie doros∏ego m´˝czyzny wynosi 5000 j.m. 

(jednostek mi´dzynarodowych), kobiety – �000 j.m. Podczas lakta

cji kobiety powinny zwi´kszyç dzienne spo˝ycie tej witaminy  

o �000 j.m.

Poziom witaminy A obni˝a si´ u palaczy tytoniu! M.in. ten fakt  

lokuje palaczy w grupie wysokiego ryzyka chorób nowotworo

wych.

Objawy niedoboru:

• zmniejszona odpornoÊç na infekcje dróg oddechowych

• os∏abienie wzroku, szczególnie po zachodzie s∏oƒca

• nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o

• wysychanie spojówek

• suche i ∏amliwe w∏osy bez po∏ysku

• kamica nerkowa

• tràdzik

• ró˝nego rodzaju wykwity skórne

•  u dzieci zahamowanie wzrostu oraz nieprawid∏owy rozwój 

z´bów

• sucha i ∏uskowata skóra

• przy równoczesnym niedoborze cynku – utrata w´chu 

KorzyÊci wynikajàce ze stosowania:

•  jest antyutleniaczem, szczególnie dobre wyniki uzyskuje 
si´ podajàc jednoczeÊnie z witaminà E i selenem, które 
równie˝ majà dzia∏anie przeciwutleniajàce

•  jest u˝yteczna w zapobieganiu nowotworom i ich leczeniu; 
szczególne zastosowanie ma u osób leczonych chemio
terapià i radioterapià, poniewa˝ te metody generujà 
tworzenie w organizmie wolnych rodników

•  jest u˝yteczna w leczeniu m∏odzieƒczego tràdziku  
i ∏uszczycy

•  jest skuteczna w leczeniu wielu chorób skóry, w∏àcznie  
z uczuleniem wywo∏anym intensywnym promieniowaniem 
s∏onecznym

•  jest skuteczna w leczeniu wielu chorób okulistycznych  
i zapobieganiu im

•  poprawia cer ,́ hamuje proces starzenia si´ skóry, pomaga 
w leczeniu zmarszczek i tzw. plam starczych na skórze

•  zwi´ksza odpornoÊç na infekcje, szczególnie górnych dróg 
oddechowych

•  dzia∏a dla zdrowia w∏osów, paznokci, dziàse∏ i z´bów

•  ∏agodzi skutki nadczynnoÊci tarczycy

Witamin´ A znajdziesz m.in. w Forever Lite, Forever Lite Ultra  

i Forever Kids.

Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER �/�007
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Forever 
Garcinia Plus

Deborah Wolfe

Garcinia cambogia, czyli tamaryndowiec malabarski, to roÊlina 

rosnàca w Indiach. Zawiera ona substancj´ zwanà kwasem hy

droksycytrynowym (HCA), który jest chemicznie identyczny z kwa

sem cytrynowym zawartym w pomaraƒczach i innych owocach 

cytrusowych. Mià˝sz owocu tamaryndowca, który zawiera oko∏o 

30% HCA, ju˝ od wieków u˝ywany jest przez ludnoÊç po∏udniowej 

Azji jako przyprawa, dzi´ki której posi∏ek jest bardziej sycàcy.

Kwas hydroksycytrynowy by∏ dok∏adnie badany przez ponad �0 

lat. Badania do dziÊ wykazujà, ˝e przynosi on znaczne i wszech

stronne korzyÊci dla zdrowia, w tym w zakresie kontroli wagi i po

ziomu t∏uszczów we krwi (takich jak cholesterol), szybkoÊci prze

miany materii, zredukowania tendencji organizmu do magazyno

wania t∏uszczu, zmniejszania apetytu i wspomagania zdolnoÊci or

ganizmu do spalania kalorii. Kwas ten jest nie tylko efektywny, ale 

jak wykazano, tak˝e wyjàtkowo bezpieczny, co jest bardzo wa˝nym 

czynnikiem odró˝niajàcym go od innych produktów odchudzajàcych 

dost´pnych na rynku. HCA nie dzia∏a przez mózg, centralny uk∏ad 

nerwowy ani nadnercza. Dzia∏a lokalnie na poziomie przemiany 

w´glowodanów i przez wàtrob´. W ten sposób wp∏ywa na apetyt  

i tendencj´ organizmu do przyjmowania nadmiernej iloÊci kalorii, 

aby przekszta∏ciç je w t∏uszcz.

Oto niektóre szczególne zalety HCA wed∏ug badaƒ:

•  Obni˝a poziom, na którym organizm przemienia w´glowodany  

w t∏uszcz. 

•  Obni˝a poziom, na którym organizm przetwarza nadmierne kalo

rie w t∏uszcz.

•  Obni˝a produkcj´ lipoprotein o niskiej g´stoÊci, czyli LDL  

(z∏y cholesterol) i szkodliwych kwasów t∏uszczowych, dzi´ki 

zmniejszeniu tendencji do produkcji kwasów t∏uszczowych.

•  Usprawnia i reguluje poziom energii, zwi´kszajàc zdolnoÊç ma

gazynowania glikogenu (zdrowych zapasów energii) w wàtrobie  

i innych tkankach, co w efekcie wywo∏uje wi´kszà i bardziej 

stabilnà energi´.

•  T∏umi apetyt i sprawia, ˝e posi∏ki sà bardziej sycàce.

•  Zmniejsza apetyt, nie wp∏ywajàc na centralny uk∏ad nerwowy.

•  Zwi´ksza produkcj´ ciep∏a przez organizm, aktywujàc proces  

termogenezy oraz przyspieszajàc przemian´ materii i spalanie 

kalorii.

Nasz organizm przetwarza kalorie, które zjadamy, w energi´.  

Problemy powstajà, gdy przyjmujemy wi´cej kalorii ni˝ potrzeba, 

aby sprostaç potrzebom energetycznym. Nadmiar ten mo˝e byç 

magazynowany w wàtrobie i mi´Êniach jako glikogen, który jest 

gotowà formà energii. Ale wàtroba mo˝e zmagazynowaç tyle gli

kogenu, aby wystarczy∏o na par´ godzin. Kiedy dosi´ga granicy 

swoich mo˝liwoÊci i nie mo˝e zmagazynowaç ju˝ wi´cej, pozosta∏a 

cz´Êç jest przekszta∏cana w kwasy t∏uszczowe z pomocà enzymów. 

T∏uszcz ten jest nast´pnie magazynowany w organizmie. Naturalny 

kwas hydroksycytrynowy hamuje enzymatycznà produkcj´ t∏usz

czów poprzez wiàzanie do ATP (enzym adenozynotrifosfataza). 

Wtedy wàtroba jest w stanie zsyntetyzowaç wi´cej glikogenu, co 

powoduje zintensyfikowanie sygna∏u sytoÊci do mózgu, przez co 

zmniejsza si´ apetyt i ∏aknienie.

Mówiàc krótko, badania wykaza∏y, ˝e naturalny wyciàg z owoców 

Garcinii dzi´ki du˝ej zawartoÊci HCA reguluje proces magazyno

wania t∏uszczu, zmniejsza apetyt, wczeÊniej wysy∏ajàc do mózgu 

sygna∏ sytoÊci, przyspiesza spalanie kalorii, a wszystko to przy 

BRAKU efektów ubocznych.

 

Fragmenty artyku∏u, który pierwotnie ukaza∏ si´ w „Pot´dze Forever” grudzieƒ 1997.

Dialogi z Deborah |



Zasady programu:
1.  Program trwa od 1 maja do 31 lipca 

2007 r.
�.  Wszystkie wymagania muszà zostaç 

spe∏nione w czasie trwania programu.
3.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie  

z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLP Poland.

Aby uzyskaç kwalifikacj´, nale˝y:
 byç aktywnym przez ca∏y czas trwania 
programu
 zasponsorowaç bezpoÊrednio pi´ciu 
Nowych Dystrybutorów*
 z których ka˝dy musi w czasie trwania 
programu osiàgnàç stanowisko 
Assistant Supervisora, a nast´pnie 
zakupiç co najmniej � pk.

*  UWAGA! Dystrybutorzy responsorowani 
nie wliczajà si´ do konkursu.
Za dat´ zasponsorowania Nowego 
Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ 
zatwierdzenia umowy dystrybutorskiej 
przez Biuro G∏ówne FLP Poland.

•

•

•

PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007

Nagroda:

Forever Success Weekend
1� wrzeÊnia �007 r.

Tego lata efektem dynamicznego budowania biznesu b´dzie  

nie tylko rosnàca premia, ale tak˝e fantastyczna nagroda!

Niezale˝nie od tego, czy dopiero zaczynacie dzia∏alnoÊç,  

czy jesteÊcie zwiàzani z firmà od lat, zapraszamy Was  

do udzia∏u w nowym fantastycznym

PROGRAMIE PROMOCYJNYM!

PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007

Team Building • Motywacja • Integracja • Zabawa

Nagroda z programu nie podlega zamianie na gotówk´ i nie mo˝e zostaç przekazana innej osobie.

Team Building • Motywacja • Integracja • ZabawaTeam Building • Motywacja • Integracja • Zabawa
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

Warszawa, 19 maja �007 
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 1�/1�

godz. 11:301�:30
•  Echa  Zjazdu  Âwiatowego / Europejskiego / Programu Podzia∏u 

Zysków w Sztokholmie – Dyrektor Jacek Kandefer
•  Uczestnicy Zjazdu dzielà si´ wra˝eniami
•  Jak zabezpieczyç si´ przed utratà antyutleniaczy w okresie let-

nim – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska
• Uroda z Forever latem – skuteczna ochrona przed s∏oƒcem
• Moja droga do pozycji  Managera – Manager Renata Jarosz
• Awanse i odznaczenia.
Bilety do 11/05 w cenie 10 z∏. Od 1�/05 w cenie �0 z∏

Poznaƒ, � czerwca �007
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118

godz. 11:301�:00
• Forever Twojà szansà na biznes – Dyrektor Jacek Kandefer
• Specyfika pracy w MLM – Senior Manager Jerzy Kowalski
•  Od Kierownika do Managera – Senior Manager Bo˝ena Mat-

kowska
• Produkty pszczele cz. II – Tadeusz Kaczmarczyk
Bilety do �5/05 w cenie 10 z∏. Od �8/05 w cenie �0 z∏

Gdaƒsk, 1� czerwca �007
Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie �

Godz. 11:30
Program spotkania w nast´pnym numerze Forever.

Spotkania regionalne

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

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

Poznaƒ, 9 maja �007
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna �

godz. 18:00
•  Tworzenie struktur – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a 

Sroka 

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.

Szkolenie 6 pk

Uwaga! Kwiecieƒ to pierwszy miesiàc kwalifikacji na  
kolejne szkolenie 6 pk!
Dystrybutorzy, którzy w kwietniu, maju i czerwcu �007 uzyskajà 
osobisty obrót � pk. miesi´cznie (lub � pk. w przypadku Asysten
tów Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´

w lipcu �007.
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, Warszawa

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

1�, �8/05/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
ELBLÑG 

Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 17:00
9/05/07 – 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 ��/��, tel. 081/��� 7� 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 
8/05/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
�1/05/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Poradnia Zdrowego Cz∏owieka, os. W∏. ¸okietka 1F, godz. 18:00

9, 1�, �3, 30/05/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                                Manager Maria PerzPaprocka

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 1�:30

�, �5/05/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
8/05/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

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

9, 30/03/07 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J E

Sprzeda˝ produktów na aukcjach internetowych

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów Forever na aukcjach inter
netowych stanowi naruszenie Zasad Dzia∏alnoÊci i polityki Firmy. 
W stosunku do dystrybutorów dzia∏ajàcych w ten sposób b´dà 
wyciàgane konsekwencje – z zawieszeniem w prawach dystrybu
torskich w∏àcznie.

Super Rally FLP – pk. zagraniczne

Przypominamy, ˝e do kwalifikacji 1500 i �500 pk. do punktów kra
jowych mo˝na doliczaç pk. uzyskane z dzia∏alnoÊci zagranicznej.

Dystrybutorzy majà obowiàzek dostarczenia 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.

Godziny otwarcia – majowy weekend

Biuro G∏ówne i Oddzia∏y FLPP b´dà dzia∏aç:
30 kwietnia 9:00�0:00 (Dzia∏ Sprzeda˝y Biura G∏ównego)
 9:0017:00 (Oddzia∏y)
1, � i 3 maja dni wolne od pracy
� maja 9:0017:00

PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007

Team Building • Motywacja • Integracja • ZabawaTeam Building • Motywacja • Integracja • ZabawaTeam Building • Motywacja • Integracja • Zabawa

Wydarzenia i informacje |



J U ˚  W  S P R Z E DA ˚ Y 

Nowe informatory o produktach!!!

Nowa, fantastyczna szata graficzna podstawowego narz´dzia sprzeda˝y!

Cena: 1 szt. – �,50 z∏
Pakiet 50 szt. – 90 z∏, czyli TYLKO 1,80 z∏ za 1 szt.

Zapraszamy do wszystkich Centrów Produktów!

GRATIS!

August 2006 | Issue 65

S E L L  M O R E  G E L !
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

s    Ju˝ teraz: 

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

Promocje trwajà do 31 sierpnia 2007 r.


