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John Wayne powiedzia∏ kiedyÊ: „Jutro to najwa˝niejsza rzecz  

w ˝yciu. Przychodzi do nas Êwie˝e o pó∏nocy. Kiedy nadchodzi  

i oddaje si´ w nasze r´ce, jest doskona∏e. Ma nadziej´, ˝e 

nauczyliÊmy si´ czegoÊ od wczoraj”. Có˝ za niesamowicie pot´˝ne 

przypomnienie, ˝e ka˝dy nowy dzieƒ jest darem i ˝e powinniÊmy 

byç wdzi´czni za dawanà nam ka˝dego poranka szans´, by troch´ 

wi´cej osiàgnàç, pracowaç nad swoimi s∏aboÊciami i rozwijaç 

mocne strony.

Wszyscy mamy byç za co wdzi´czni. W USA Êwi´tujemy w tym 

miesiàcu wolnoÊç i niepodleg∏oÊç. Jest to jedno z naszych 

najwa˝niejszych Êwiàt, poniewa˝ przypomina nam o naszej 

wolnoÊci wyboru takiego ˝ycia, jakie chcemy wieÊç. WolnoÊç jest 

darem, którego nigdy nie mo˝emy przyjmowaç za pewnik.

 

Przypomnia∏em sobie o tym ostatnio, uczestniczàc w Success Day 

w Budapeszcie, kiedy ponad 13 000 osób przyby∏o do Budapest 

Arena, by Êwi´towaç pot´g´ swojego biznesu Forever. To by∏a nie

samowita impreza, podczas której uznaliÊmy dokonania tysi´cy  

ludzi, w tym ponad 4000 Assistant Supervisorów. Ich entuzjazm 

wobec nowej szansy by∏ zaraêliwy. Raz po raz wyra˝ali wdzi´cz

noÊç za szans´ poprawy swojego zdrowia i stylu ˝ycia.

W miar´ rozwoju naszego biznesu na Êwiecie otwierajà si´ nowe 

mo˝liwoÊci wykorzystania jakoÊci naszych produktów. Otworzy

liÊmy tak˝e nowe Sonya Health and Wellness Center, ekskluzywne 

spa zdrowia i urody w zamku Szirak, kurorcie Forever po∏o˝onym 

tu˝ pod Budapesztem, poÊród pi´knego w´gierskiego krajobrazu. 

Nieustanne dzielenie si´ naszà szansà bez wàtpienia wymaga 

wysi∏ku i ci´˝kiej pracy, ale robiàc to b´dziecie pomagali innym 

osiàgnàç to, czego pragnà – a wtedy i Wy spe∏nicie swoje marze

nia.  Kiedy sponsorujecie nowe osoby, pami´tajcie, aby trzymaç 

si´ podstaw – stwórzcie razem list´ 100 i bàdêcie obecni, by po

móc przy pierwszych telefonach; nauczcie profesjonalnych technik 

spotkaƒ indywidualnych. Poka˝cie nowym cz∏onkom zespo∏u, jak 

prowadziç skuteczne prezentacje produktów i ustawicznie umac

niajcie znaczenie pozostawania osobà pozytywnà i pe∏nà optymi

zmu. Trzymajcie si´ sprawdzonych metod i pami´tajcie, ˝e nie ma 

drogi na skróty. Duplikujàc ten prosty plan, jakim jest nasz cykl 

szkoleniowy, zbudujecie solidny i satysfakcjonujàcy biznes  

Forever. 

Ciàgle pozosta∏o du˝o czasu w �007 roku, dlatego nie zwalniajcie 

latem tempa, poniewa˝ jutrzejszy sukces budowany jest dzisiaj. 

Przyjcie do przodu z pasjà i wiarà. Tak jak przypomina nam John 

Wayne – ka˝dy dzieƒ, kiedy nadchodzi, jest doskona∏y – naszà 

odpowiedzialnoÊcià jest, by go nie zmarnowaç! 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta
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Polskiego  
Stowarzyszenia Sprzeda˝y 

BezpoÊredniej

Nasta∏o lato, a wraz nim kwalifikacja na Zjazd Europejski. Wszyscy 

dystrybutorzy pracujà pe∏nà parà – tegoroczne lato to goràcy  

sezon pod ka˝dym wzgl´dem! 

Pami´tajmy o fundamentalnych zasadach, na jakich opiera si´  

rozwój naszego biznesu. Po pierwsze, entuzjazm wynikajàcy  

z u˝ywania produktów Forever. Dzi´ki nim tryskamy energià  

i ch´tnie si´ nimi dzielimy ze wszystkim dooko∏a. Dzielimy si´  

z rodzinà i przyjació∏mi, ale tak˝e z tymi, których poznaliÊmy  

i z którymi zaprzyjaêniliÊmy si´ dzi´ki temu, ˝e zostali naszymi 

klientami. Ten nasz entuzjazm i wigor stanowià nasze najlepsze 

narz´dzie sprzeda˝y, które pomo˝e nam utrzymywaç sta∏à baz´ 

klientów detalicznych i stopniowo jà poszerzaç. To w∏aÊnie da 

stabilnoÊç dla obrotów ka˝dego z naszych aktywnych dystrybuto

rów. Wielu spoÊród naszych klientów dostrze˝e w FLP nie tylko 

szans´ na lepsze zdrowie, ale tak˝e na popraw´ swoich finansów, 

i do∏àczy do nas jako nasi partnerzy biznesowi.

Nasza radoÊç z wielkich mo˝liwoÊci, jakie zaoferowa∏ nam Prezy

dent Rex Maughan to najwi´ksza zach´ta dla innych, by równie˝ 

zdobyç niezale˝noÊç i bezpieczeƒstwo finansowe z Forever.  

A sponsoring to êród∏o rozwoju naszego biznesu.

Bàdêcie pogodni i radoÊni, a prezentacja biznesu Forever stanie si´ 

êród∏em wielkiej satysfakcji i sukcesów Waszych i Waszych dystry

butorów.

Wasz,

Jacek Kandefer

Dzia∏ Operacyjny Agnieszka Ramotowska  
a.ramotowska@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y S∏awomir Szymaniak  
s.szymaniak@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y oraz Recepcja: 
pon., pt.: 9.00-17.00; wt., Êr., czw.: 9.00-20.00 
sobota pracujàca – Forever Success Day: 9.00-12.00

Biuro G∏ówne: pon.-pt. 9.00-17.00

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Brama Zachodnia, Al. Jerozolimskie 92,  
00-807 Warszawa, tel. 22 /456 43 56-59, fax 22/456 43 60 
www.flpp.com.pl; www.foreverliving.com 
e-mail: flpp@flpp.com.pl

Sk∏ad, korekta: Irmedia  
Druk: Team, Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów  
i redagowania tekstów przyj´tych do druku.  
Wszelkie prawa zastrze˝one.
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MANAGEROWIE sponsorzy:

Gabriela i Alfred Muschkiet Maria i Ryszard Chmielowie

Maria i Ryszard Chmielowie Danuta i Edward Wienchowie

Tadeusz Kaczmarczyk Wanda i Andrzej Zi´bowie

Dawid Ko∏acz Maria Lodarska

SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

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

Awanse i osiagniàcia | czerwiec �007

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

44

Irena i Zbigniew Ba∏azy Krystyna i Wies∏aw Kaczyƒscy

Maria Borowa Tadeusz Kaczmarczyk

Halina Ko∏acz Dawid Ko∏acz

Urszula i Romuald Maciantowiczowie Gabriela i Alfred Muschkiet 

Alicja i Henryk Sikorowie Anna i Piotr Gostomczykowie

Jolanta GeniuszS∏ywka i Jan S∏ywka Anna i Metody Lubiƒscy

Agnieszka S∏uszniakZiarko Wies∏awa i Adam Spyrowie

Ma∏gorzata i Andrzej Sochowie Dawid Ko∏acz

Sylwia i Hubert Stanoszkowie Gabriela i Alfred Muschkiet

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 �. Danuta i Edward Wienchowie (+7)
 3. Grzegorz Sieczka (+1)
 4. Ewa ChruÊciƒska (1)
 5. Stanis∏awa Karpiƒczyk (3)

 6. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (1)
 7. Magdalena Strojna (+1)
 8. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–)
 9. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (�)
10. Maria i Ryszard Chmielowie (–)

 1. Danuta i Edward Wienchowie (+1)
 �. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (1)
 3. Maria i Ryszard Chmielowie (–)
 4. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+4)
 5. Maria Lodarska (�)
 6. Gabriela i Alfred Muschkiet (–)
 7. Urszula Zyskowska (1)
 8. Anna i Andrzej Popielarzowie (+4)
 9. Dawid Ko∏acz (+�)
10. Urszula PrzystaÊ (–)

11. Wanda i Andrzej Zi´bowie (7)
1�. Krystyna Kwiecieƒ (+3)
13. Anna i Metody Lubiƒscy (4)
14. Anna i Zbigniew Adamik (+�)
15. Bo˝ena Gaj (1)
16. Tadeusz Kaczmarczyk (9)
17. Magdalena Strojna (–)
18. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy (–)
19. Halina i Grzegorz Sm´tek (bez zmian)
�0. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (7)

UWAGA! 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.



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.

PROGRAM PROMOCYJNY: LATO 2007
TRWA OSTATNI MIESIÑC KWALIFIKACJI!!!

JeÊli do 31 lipca spełnisz wymogi Programu, weêmiesz udział w wyjàtkowym 

Forever Success Weekend 
1� wrzeÊnia �007 w przepi´knym hotelu Magellan. 

Dokładne zasady kwalifikacji znajdziesz w czerwcowym wydaniu „Forever”,  

dost´pnym na www.flpp.com.pl i www.foreverliving.com 

Informacje o hotelu na www.hotelmagellan.pl 
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Assistant SUPERVISORZY 

Ma∏gorzata Arapinowicz
Henryka Augustyniak
Wojciech Babicz
Krzysztof Bachór
Alicja Bartkowiak
Halina Bartoszek
Magdalena Barycza
Gra˝yna Bastek
Ryszarda i Czes∏aw Bàskowie
Paulina i Marcin Belzerowscy
Bo˝ena i Andrzej Biedowie
Ewa Biller
Maria Blachnik
Alicja Ca∏ka
Janusz Cebo
Agnieszka Chmielewska
Ewa DàbrowskaPawlus
Marzena Dobrzyƒska
Jacek Dró˝d˝
Andrzej Dubiel
Helena i Eugeniusz Fedczyszynowie
El˝bieta Feliksik
Tomasz Fija∏kowski
Iwona FuksaKrupiarz
Zofia Fuszara
Jolanta Gasiƒska
El˝bieta GawlakKubik
Edyta Gawlik
Wac∏aw Grabowski
Dorota Grot
Henryk Grygianiec
Miros∏aw Gutowski
Zofia Haluch
Daniel Hermaƒski
Maria Jab∏oƒska
Aleksandra Jab∏oƒska
Anna JaÊkowska
Krystyna JaworekBezwuh∏y

Janina Jekie∏ek
Rafa∏ Jelnicki
Iwona J´drzejek
Anna KaliÊ
Aneta Kamola
Marzena Kaƒczuga
Dorota Kap∏on
Violetta Kasiarz
Joanna KasowskaPierog  
  i Grzegorz Pierog
Sviatlana Kavalenka
Justyna Kijora
Andrzej Kiraga
Krystyna Ko∏odziej
Andrzej Ko∏odziej
Zuzanna Kopacz
El˝bieta i Adam Kopciowie
Krystyna Kosowska
¸ukasz KoÊciesza
Edward Krajewski
Jerzy Krett
Urszula i Jerzy Królowie
Izabella KrugerPawlowski
Emilia Krwaczyk
Beata Krypska
Aurelia Kubik
W∏adys∏aw Kukla
Mariusz Kwiecieƒ
Marcin Kwinta
Katarzyna Lech
Danuta Lefelbajn
Regina Lenart
Bernadeta i Jan Lerchowie
Aleksandra Lorenc
Izabela LubeckaWszo∏ek
Katarzyna i Marcin Luksowie
El˝bieta i Pawe∏ ¸owiccy
Konrad ¸uczko

Tomasz ¸ugowski
Maria Machnik
Agnieszka Maduzia
Ewelina MajewskaPyrkosz
Beata Maros
Maria MaÊlej
Teresa Matysko
Danuta Mia∏kowska
Krystyna Migoƒ
Ma∏gorzata Mitoƒska
Ingryda M∏ot
Gra˝yna Niemiec
Krystyna Niemiec
Iwona Ni˝yƒska
Barbara Nowak
Jacek Opasiƒski
Ewelina Orze∏
Eugeniusz Oyrzanowski
Lech Pardo
Paulina Pardon
Halina Pauli
Stanis∏aw Pawelec
Przemys∏aw Piekie∏ko
Magdalena Pierzcha∏a
Teresa Piewcewicz
Miros∏awa PlutoPràdzyƒska
Lucyna Podgórska
Anna Politowicz
Anna Por´bska
Maria Ptak
Beata Puzdrowska
Sylwia Puzik
Jolanta i Waldemar Rakowie
Aneta Rapp
Danuta RaÊ
Jacek Richter
Maria Rojek
Krystyna Rychta

Katarzyna Rycicka
Ma∏gorzata Rydel
Maria Ry∏koKolodziej
Ewa Rytowska
Magdalena Sarna
Ma∏gorzata Schneider
Teresa Sendrowska
Wies∏awa Sitnik
Gra˝yna Skorupska
Danuta Skrzywanek
Magdalena Skubida
Henryk Smaroƒ
Marta Sobczyk
Barbara i Grzegorz Stefanowie
Waldemar Stroniewski
Anna Szabla
Agata Szafraƒska
Gra˝yna Szapowa∏
Katarzyna Szar
Krzysztof Szklarzewicz
Urszula Szkudlarek
Joanna Szuba
Ilona Szyba∏a
Jadwiga Szygut
El˝bieta Szymczak
Rafa∏ Âmigiel
Jacek Warcha∏owski
Zofia Weber
Czes∏awa Wiàz
Lidia i Zenon Wo∏kowie
Ewa Wrona
Teresa Zawadzka
Anna Zdziarska
Wioletta Ziarko
Stanis∏awa Ziarko
Jolanta Zieliƒska
Paulina Zyznawska

Awanse |
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Katarzyna Pordzik
Nowy Manager
Awans: kwiecieƒ �007

FLP pozna∏am w lutym �005 roku i po wst´pnej rozmowie bizneso

wej by∏am przekonana, ˝e to nie jest praca dla mnie. Z drugiej jed

nak strony pomyÊla∏am, ˝e skoro praca sama do mnie przysz∏a, to 

nie mog´ tak po prostu powiedzieç „nie”, a po kilku latach pracy za 

granicà chcia∏am w koƒcu zostaç i pracowaç w Polsce. 

Postanowi∏am wi´c spróbowaç.

Podpisa∏am umow´ dystrybutorskà, kupi∏am TOF i zacz´∏am pra

cowaç. Wtedy wydawa∏o mi si´, ˝e pracuj´, jednak wyjÊcie z domu 

na 3 godziny dwa razy w tygodniu to nie by∏a praca – dziÊ ju˝  

to wiem.

Dopiero na Europejskim Zjeêdzie w Cannes w �006 roku po

stanowi∏am, ˝e musz´ wszystko zmieniç, bo je˝eli b´d´ robiç to, co 

do tej pory, to daleko nie zajd´ i nic nie osiàgn´.

Tego Zjazdu nie zapomn´ nigdy. By∏a to niezapomniana wycieczka. 

Drugi raz mia∏am okazj´ spotkaç si´ z Rexem, ale przede wszyst

kim to w∏aÊnie tam na goràcej pla˝y przepi´knej francuskiej Rivie

ry zosta∏am Managerem – po prostu zmieni∏am swoje myÊlenie, 

ju˝ tam widzia∏am si´ jako Manager i wiedzia∏am, ˝e awans to tylko 

kwestia czasu. 

No i po powrocie do Polski si´ zacz´∏o!!

Sierpieƒ �006 – awans na stanowisko Assistant Managera,  

a kwiecieƒ �007 – Manager.

Na pewno nie zamierzam na tym poprzestaç.

Wytrwa∏oÊç, zaanga˝owanie, codzienna systematyczna 

praca i nieprzejmowanie si´ opinià innych to cechy, dzi´ki 

którym osiàgn´∏am sukces.  

Jednak˝e nie uda∏oby mi si´ nic, gdyby nie moja struktura – 

wspania∏e, niesamowite i nieprzeci´tne dziewczyny. Mam z nimi 

bardzo dobry kontakt, wspólnie pracujemy, szkolimy si´, krótko 

mówiàc – tworzymy zgrany zespó∏.

Dzi´kuj´ wam, ˝e jesteÊcie ze mnà!

Dzi´kuj´ te˝ moim Managerom – Danusi i Edwardowi Wienchom 

za to, ˝e zasialiÊcie we mnie aloesowe ziarenko Forever.

Kiedy stawia∏am pierwsze kroki w Forever, wszystko wydawa∏o mi 

si´ niemo˝liwe, jednak˝e nie ba∏am si´ zmian i teraz wiem, ˝e mog´ 

osiàgnàç znacznie wi´cej. Forever nauczy∏o mnie, ˝e sama musz´ 

u∏o˝yç swoje ˝ycie, bo inaczej ktoÊ inny zrobi to za mnie!!

Uczyniç swoje ˝ycie takim, jakim sobie ˝yczymy – oto 

najwi´kszy sukces.

˚ycz´ wszystkim wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu; wytrwa∏oÊç 

pomo˝e wam przezwyci´˝yç ka˝dà przeszkod´.

„Walcz aby zrealizowaç swoje marzenia i cele. Zawsze jest za 

wczeÊnie aby zrezygnowaç.”

Spotkanie z Rexem Maughanem na Zjeêdzie Europejskim 2006 w Nicei

| Portret sukcesu
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Zasady dzia∏alnoÊci | 

Manager
Awansujesz na stanowisko Managera i zo
staniesz nagrodzony z∏otà odznakà, kiedy 
wraz z grupà zgromadzisz 120 pk.  
w ciàgu jednego bàdê dwóch kolejnych mie
si´cy kalendarzowych.

Senior Manager
Odznaka z dwoma granatami b´dzie twoja, 
kiedy jako Manager zasponsorujesz  
i wykreujesz dwóch Uznanych Manage-
rów 1. generacji. 

Soaring Manager
Odznaka z czterema granatami b´dzie two
ja, kiedy jako Manager zasponsorujesz i wy
kreujesz pi´ciu Uznanych Managerów 1. 
generacji. Co wi´cej, Soaring Manager, któ
ry ma pi´ciu aktywnych Uznanych Manage
rów 1. generacji, ma obni˝one wymogi 
punktowe w Programie Motywacyjnym:  
o 40 pk. na Poziomie I, o 50 pk. na poziomie 
II i o 60 pk. na Poziomie III.

Sapphire Manager
Z∏ota odznaka z czterema szafirami b´dzie 
twoja, kiedy jako Manager zasponsorujesz  
i wykreujesz dziewi´ciu Uznanych Ma-
nagerów 1. generacji. Odznaka ta zostanie 
ci wr´czona podczas Forever Success Day 
lub innej firmowej uroczystoÊci. Co wi´cej, 
nowy Sapphire Manager zostaje nagrodzo
ny czterodniowym (trzy noce) pobytem  
w hotelu//oÊrodku wypoczynkowym  
w Polsce.

Diamond-Sapphire Manager
Z∏ota odznaka z dwoma brylantami i dwo
ma szafirami zostanie ci wr´czona podczas 
Forever Success Day, kiedy jako Manager 
zasponsorujesz i wykreujesz siedemnastu 
Uznanych Managerów 1. generacji. Co 
wi´cej, jako nowy DiamondSapphire Ma
nager otrzymasz tak˝e unikalnà rzeêb´. 
Dodatkowo zostaniesz nagrodzony pi´cio
dniowym (cztery noce) wyjazdem do wy
branego kraju w Europie.

Diamond Manager
Z∏ota odznaka z du˝ym brylantem b´dzie 
twoja, kiedy jako Manager zasponsorujesz  
i wykreujesz dwudziestu pi´ciu Uzna-
nych Managerów 1. generacji. Co wi´cej, 
jako nowy Diamond Manager otrzymasz 
tak˝e zaprojektowany specjalnie na t´ oka
zj´, przepi´kny pierÊcieƒ z brylantem. Poje
dziesz tak˝e na tygodniowà, w ca∏oÊci 
fundowanà przez firm´ wycieczk´ na Zjazd 
Âwiatowy.
Dodatkowo, Diamond Managerowie sà 
zwolnieni z wymogów pk. potrzebnych do 
Programu Motywacyjnego i Premii Grupo
wej, pod warunkiem, ˝e co najmniej  
�5 Uznanych Managerów 1. generacji jest 
aktywnych. 

Double Diamond Manager
Z∏ota odznaka z dwoma du˝ymi brylantami 
b´dzie twoja, kiedy jako Manager zaspon
sorujesz i wykreujesz pi´çdziesi´ciu 
Uznanych Managerów 1. generacji. 

Jako nowy Double Diamond Manager poje
dziesz na dziesi´ciodniowà (dziewi´ç nocy), 
w ca∏oÊci fundowanà przez firm´ wycieczk´ 
do Republiki Po∏udniowej Afryki. Otrzymasz 
tak˝e ekskluzywne pióro zdobione pi´knymi 
brylantami. 

Triple Diamond Manager
Z∏ota odznaka z trzema du˝ymi brylantami 
b´dzie twoja, kiedy jako Manager zaspon
sorujesz i wykreujesz siedemdziesi´ciu 
pi´ciu Uznanych Managerów 1. gene
racji. 

Jako nowy Triple Diamond Manager poje
dziesz na czternastodniowà (trzynaÊcie 
nocy), w ca∏oÊci fundowanà przez firm´  
wycieczk´ dooko∏a Êwiata.

Co wi´cej, otrzymasz ekskluzywny zegarek 
(wed∏ug uznania FLP) oraz statuetk´ z bràzu 
(wed∏ug uznania FLP).

Diamond Centurion Manager
Z∏ota odznaka z czterema du˝ymi brylanta
mi b´dzie twoja, kiedy jako Manager za
sponsorujesz i wykreujesz stu Uznanych 
Managerów 1. generacji. 

POZ YCJE  M A NAGER SK I E
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| Raporty regionalne

Poznaƒ � czerwca �007 r.

Dystrybutorzy, którzy przybyli na poznaƒski Success Day, wys∏uchali wielu 
fantastycznych szkoleƒ. Dyrektor Jacek Kandefer mówi∏ o ogromnych 
mo˝liwoÊciach, jakie przed ka˝dym otwiera Forever, Senior Manager Jerzy 
Kowalski, o tym jak pracowaç w MLM, a Soaring Managerowie Maria 
Duraziƒska i Jacek Bartkowiak – jak zdobywaç kolejne szczeble Planu Marke
tingowego.

Gdaƒsk 16 czerwca �007 r.

Morze, pi´kna pogoda i… wspania∏y Success Day! Tego wyjàtkowego dnia 
Dyrektor Jacek Kandefer przedstawi∏ szans´ na biznes Forever, Diamond
Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka uczy∏a, jak budowaç struktury, Manager 
Jolanta Jankowska – jak pracowaç, a dr Katarzyna ZgirskaKulaziƒska 
podzieli∏a si´ swojà wiedzà o tym, jak nasze produkty pomagajà troszczyç si´ 
o stawy i koÊci.

!

Wyprawa z aloesem w tle

Czerwcowy wyjazd szkoleniowy Forever po∏àczony ze zwiedzaniem W∏och  
i wypoczynkiem na Sycylii to wyprawa moich marzeƒ – zrealizowana dzi´ki 
Senior Managerom Marylce i Wiesiowi Grotyƒskim. By∏y chwile zachwytu  
w czasie zwiedzania Wiecznego Miasta... wielkie wzruszenie na placu Êw. Pio
tra, a zw∏aszcza przy grobie Jana Paw∏a II. Chwila zadumy na cmentarzu 
˝o∏nierzy polskich na Monte Cassino.
Póêniej nast´puje dalsza podró˝ na po∏udnie W∏och – nasz uroczy pilot po
wiedzia∏, ˝e b´dziemy na „paluszkach” buta w∏oskiego – przeprawa promowa 
na Sycyli´, zakwaterowanie na campingu w pi´knych, bia∏ych, okràg∏ych  
domkach igloo. Tutaj by∏ prawdziwy wypoczynek – pla˝a, morze, basen, 
s∏oƒce – co kto chcia∏.
Na wycieczce by∏a oczywiÊcie nasza kochana doktor Maria Kraczka, której 
wyk∏adów o produktach FLP w autokarze czy w innych miejscach s∏uchaliÊmy 
z ciekawoÊcià i uwagà, i która w niedziel´ podj´∏a nas wszystkich (ponad 50 
osób) pysznym polskim obiadem w samym sercu Sycylii. Dzi´kujemy Marysi 
jeszcze raz!
Nie mog´ nie wspomnieç o uroczystej, troch´ szalonej kolacji sycylijskiej 
urozmaiconej przez zespó∏ grajàcy dla nas ludowe melodie, ale tak˝e znane 
w∏oskie przeboje, które nuciliÊmy, taƒczàc i bawiàc si´ wspaniale.
ByliÊmy na wulkanie Etna, w Neapolu, u stóp Wezuwiusza, zwiedzaliÊmy 
Pompeje, Palermo. Bardzo pi´kny by∏ rejs na Capri – „wysp´ kochanków”. 
By∏am oczarowana, ch∏on´∏am krajobraz, zapachy, ogrody, morze w ró˝nych 
kolorach. Jeszcze tam wróc´!

Ewa Opolska, Supervisor 

Wyprawa bardzo dobrze zorganizowana. Grupa fantastycznie si´ zgra∏a. Szko
lenia bardzo ciekawe. Pilot „the best”. Sycylio wróç! Ja ju˝ t´skni´. Wielkie 
dzi´ki Marylko!

Teresa Ligas, Assistant Supervisor

Goràco dzi´kujemy za wspania∏à wypraw´ szkoleniowowypoczynkowà! Cie
kawe i praktyczne wyk∏ady doktor Marii Kraczki na pok∏adzie autokaru oraz 
Marii Grotyƒskiej na campingu po∏àczone z zabiegami kosmetycznymi Aloe 
Fleur de Jouvence i Fleur Fabrique dla wszystkich uczestników. Zwiedzanie 
historycznego Rzymu i Watykanu, malowniczej wyspy Capri, dymiàcej Etny, 
pobudzonej sycylijskà muzykà. Mile wspominajàc atmosfer´ tych dni ser
decznie dzi´kujemy!

Iwona Wadas, Assistant Managera oraz Barbara Kominko, 
Urszula Piwowar i Monika Gruszka, Assistant Supervisorzy

Po∏udnie W∏och: gaje oliwne, dojrzewajàce drzewka owoców cytrusowych 
po obu stronach drogi, która serpentynami biegnie wÊród malowniczych 
g∏azów. Za oknami autokaru lazurowe morze rozlewa si´ wokó∏, wr´cz 
zapraszajàc do kàpieli. Ju˝ widaç Sycyli´ i górujàcà nad nià Etn´. Widok nie
mal zapierajàcy dech w piersiach. Miasteczka i wsie ospa∏e od upa∏u, bo kli
mat tu iÊcie afrykaƒski. Ta wspania∏a wyprawa pozostanie na d∏ugo w naszej 
pami´ci! Wszystkie tematy poruszone na szkoleniach pozwoli∏y nam pog∏´biç 
naszà wiedz´ na temat produktów i FLP. Dzi´ki wyk∏adom dr Marii Kraczki  
i Senior Managerów Marii i Wies∏awa Grotyƒskich dowiedzia∏yÊmy si´, jak 
walczyç ze stresem, jak dbaç o zdrowie, urod´ i jak pomagaç innym. Bardzo 
dzi´kujemy!

El˝bieta Sobczyk i Bo˝ena S∏omka, Assistant Supervisorzy

Dla mnie to nie pierwszy wyjazd z Forever Living Products, znam ju˝ wielu 
wspó∏towarzyszy podró˝y i ciesz´ si´, ˝e ich spotkam. Moja przyjació∏ka 
Gra˝yna jest z nami po raz pierwszy. Podró˝ – W∏ochy nie zawiod∏y naszych 
oczekiwaƒ. Sycylia zaskoczy∏a mnie kontrastami, a Capri przyprawi∏o o „kolo
rowy zawrót g∏owy”. Wszystko by∏o niezapomniane – miejsca i ludzie. Nie bez 
powodu mówi si´, ˝e wa˝ne jest nie tylko gdzie, ale i z kim jesteÊ. Tyle o wy
poczynku, a co do szkolenia – w lipcu sponsoruj´ Gra˝yn´.

Anna Rutkowska-Naro˝niak, Assistant Supervisora

   

Pod Monte Cassino
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Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER 7/�007

Witamina B1 (tiamina)
Jest konieczna w procesie trawienia, w pracy uk∏adu nerwowego, 

mi´Êni i serca, wa˝na dla prawid∏owego rozwoju i pracy mózgu.

Szacuje si´, ˝e oko∏o po∏owy populacji krajów uprzemys∏owionych 

cierpi na niewielki, sta∏y niedobór witaminy B1. Kobiety w cià˝y i lu

dzie w podesz∏ym wieku potrzebujà dziennie wi´cej witaminy B1.

Dodatkowe zapotrzebowanie wynosi 1,5 mg. Mo˝e jednak nie wy

starczaç dla mózgu, który pracuje na wysokich obrotach.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• poprawia samopoczucie, szczególnie u kobiet

•  uczestniczàc w procesie trawienia, pomaga  
w zamianie w´glowodanów na energi´

• wspomaga proces wzrostu

• poprawia sprawnoÊç umys∏owà 

• przeciwdzia∏a niedokrwistoÊci 

•  korzystnie wyp∏ywa na uk∏ad nerwowy, 
mi´Êniowy i czynnoÊç serca

• jest przeciwutleniaczem

• pomaga zwalczyç skutki picia alkoholu

Objawy niedoboru:

• zm´czenie

• brak si∏y w mi´Êniach

• dra˝liwoÊç, z∏y nastrój

• s∏aba pami´ç

• zaburzenia w skupieniu uwagi

Witamina B2 (ryboflawina)
Odgrywa wa˝nà rol´ w metabolizmie cukrów i produkcji energii. 

Uczestniczy równie˝ w produkcji przekaêników nerwowych w mózgu 

(np. serotoniny). Jest te˝ przeciwutleniaczem. Dobowe zapotrzebo

wanie wynosi 1,7 mg. 

Badania wykazujà, ˝e niedobór witaminy B�, który stwierdzono  

u �0% ludzi, jest najcz´Êciej spotykanym niedoborem witaminowym 

w krajach uprzemys∏owionych. W diecie Amerykanów stwierdza si´ 

najwi´ksze niedobory ryboflawiny spoÊród wszystkich innych  

witamin. 

Przy rezygnacji z produktów mlecznych roÊnie ryzyko niedoboru  

witaminy B�. Zapotrzebowanie na ryboflawin´ wzrasta w czasie cià˝y 

i karmienia piersià.

grupa 
witamin B
cz.1

Witaminy te sà rozpuszczalne w wodzie, ∏atwo wi´c ulegajà znisz

czeniu podczas przygotowywania po˝ywienia. Nadmiar ich jest 

wydalany z moczem, a nie gromadzony w organizmie. Dlatego 

muszà byç dostarczone codziennie. Praktycznie nie stwarzajà ryzy

ka przedawkowania. 

Najlepsze dzia∏anie witamin z grupy B jest wówczas, gdy sà podawa

ne razem. Wykazujà synergizm, tzn. wzmacniajà nawzajem efekty 

swojego dzia∏ania.

W zwiàzku z tym w produktach FLP – Forever Lite, Forever Kids, 

baton Fast Break – zawarte sà kompleksowo.



KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

•  pomaga w utrzymaniu zdrowia skóry, w∏osów 
i paznokci

• poprawia wzrok

• wp∏ywa na proces rozrodczoÊci

• zwi´ksza wydajnoÊç fizycznà

Objawy niedoboru:

•  stan zapalny j´zyka i jamy ustnej, p´kanie 
kàcików ust (zajady)

• wypryski na skórze i na narzàdach p∏ciowych

•  nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o, zapalenie 
spojówek, j´czmieƒ

• Êwiàd pochwy

• uczucie zm´czenia

Witamina B3 (niacyna)
Jest potrzebna do utrzymania prawid∏owych funkcji uk∏adu nerwo

wego, pokarmowego, zachowania zdrowej skóry i syntezy hormo

nów p∏ciowych. Uczestniczy w usuwaniu z krwi nadmiaru szkodliwe

go cholesterolu LDL. Ma w∏aÊciwoÊci przeciwutleniajàce. W Stanach 

Zjednoczonych stosuje si´ niacyn´ zamiast pigu∏ek nasennych, jako 

lek uspokajajàcy, a w po∏àczeniu z witaminà C – w leczeniu alkoholi

zmu i migerny.

Dobowe zapotrzebowanie niacyny wynosi 18 mg, ale kobiety w cià˝y 

i karmiàce matki oraz m´˝czyêni wymagajà wi´kszej dawki.

Uczestniczy w produkcji energii. Ma bardzo du˝y wp∏yw na prac´ 

mózgu.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• poprawia pami´ç u osób w ka˝dym wieku

•  zmniejszajàc poziom cholesterolu, zapobiega 
chorobom serca

• zapobiega utracie energii

• utrzymuje w zdrowiu skór´ i nerwy

• ma w∏aÊciwoÊci przeciwutleniajàce

Objawy niedoboru:

•  ∏uskowate zapalenie skóry, nazywane „szorstkà 
skórà”

• nieprzyjemny oddech

• depresyjne nastroje

• czerwony, obrz´kni´ty j´zyk

• nie˝yt ˝o∏àdka i jelit

Witamina B5 
(kwas pantotenowy)
Uczestniczy w budowie komórek koniecznych dla zdrowia skóry  

i w∏osów. Zapewnia prawid∏owy rozwój oÊrodkowego uk∏adu nerwo

wego. Odgrywa znaczàcà rol´ w metabolizmie cukrów, t∏uszczów  

i bia∏ek. Kwas pantotenowy jest konieczny do wytwarzania przeciw

cia∏, dlatego ostatnimi czasy sta∏ si´ niezwykle popularnym suple

mentem ze wzgl´du na mo˝liwoÊç pot´gowania energii i zwalczania 

infekcji. 

Mo˝e byç syntetyzowana w organizmie przez bakterie jelitowe.  

Ten fakt nadaje szczególnà rang´ i sens stosowania po ka˝dej terapii 

antybiotykiem Forever Active Probiotic. 

Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10 mg. W leczeniu niedoborów 

stosuje si´ dawki wielokrotnie wi´ksze.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• zwi´ksza odpornoÊç na infekcje

•  zmniejsza poziom cholesterolu oraz ryzyko 
chorób serca

• przyspiesza gojenie ran

•  pomocna w leczeniu zaburzeƒ czynnoÊci 
tarczycy i nadnerczy

•  stosowana w leczeniu zapaleƒ 
wielonerwowych i nerwobóli

Objawy niedoboru:

• wzrasta podatnoÊç na infekcje

• skurcze mi´Êniowe i dr´twienie koƒczyƒ

• rozwija si´ os∏abienie, szybkie m´czenie si´

• bezsennoÊç

• pogarsza si´ trawienie

• wypadanie w∏osów i przedwczesna siwizna

Pozosta∏e witaminy z grupy B w nast´pnym wydaniu Forever.
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Forever w spa

Klub Prezydencki, w sk∏ad którego wchodzà top dystrybutorzy  

o najwi´kszych obrotach grupowych oraz top dystrybutorzy  

o najwi´kszych obrotach niemanagerskich, spotyka si´ co miesiàc, 

by omawiaç kwestie kluczowe dla rozwoju Forever w Polsce. Nato

miast ostatnie spotkanie mia∏o nieco odmienny charakter… 

Cz∏onkowie tego ekskluzywnego Klubu zaproszeni zostali przez 

FLP Poland do na∏´czowskiego spa, gdzie czas wolny mi´dzy ob

radami wype∏ni∏y regenerujàce i relaksujàce zabiegi. Nasi Liderzy 

wyje˝d˝ali z Na∏´czowa pe∏ni energii, zapa∏u i ch´ci dzielenia si´ 

swojà ogromnà wiedzà i doÊwiadczeniem w rozwoju biznesu  

Forever ze wszystkimi dystrybutorami w ca∏ej Polsce!

Uroczysta kolacja

Nasi solenizanci: Danuta Wiench i Jan Sroka

Planowanie rozwoju FLP w Polsce

W sk∏ad polskiego 

Klubu Prezydenckiego 

�007 wchodzà:

Bogumi∏a i Jan Srokowie

Stanis∏awa Karpiƒczyk

Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Urszula i Miros∏aw Kapustowie

Wies∏awa i Adam Spyrowie

Danuta i Edward Wienchowie

Urszula i Tomasz Kuçkowie

Bo˝ena Gaj

Klub Prezydencki | ���4 czerwca �007
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Europejski Zjazd i Podzia∏ Zysków

Budapeszt
Niech kwalifikacja na to najbardziej ekscytujàce wydarzenie Europy b´dzie twoim celem!

Dzi´ki swojej ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i stosowaniu w∏aÊciwych zasad MLM  
ty te˝ mo˝esz cieszyç si´ uznaniem razem z najlepszymi z najlepszych!

Program kwalifikacyjny na Zjazd Europejski
Program kwalifikacyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ,  

paêdziernik 2007. Dost´pne sà trzy poziomy kwalifikacji.

POZIOM I
Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:

•  w czasie trwania programu zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu  

Nowych Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora,  

a nast´pnie zgromadzi co najmniej � pk. osobiste*

•  realizowaç wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 

•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 lipca, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci 4 pk. poczàwszy od swojego pierwszego  

pe∏nego miesiàca wspó∏pracy z firmà**

POZIOM II
Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:

• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I

•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie  

zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. w czasie trwania programu

POZIOM III
Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:

• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I

•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu pi´ciu kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora, a nast´pnie  

zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech niezale˝nych liniach  

dystrybutorów z I generacji

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu. 

Masz teraz w sumie 10 nowych dystrybutorów: pi´ciu bezpoÊrednich i pi´ciu w drugiej generacji.

Gratulacje! To jest najwy˝sza nagroda.

���4 lutego �008



Nagrody:

•  Poziom I: 
bilet(y) na Zjazd Europejski

•  Poziom II: 
bilet(y) na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie  
w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 

•  Poziom III: 
bilet(y) na Zjazd Europejski, zakwaterowanie  
w hotelu (3 noce) oraz bilet(y) na przelot

*    Zasponsoruj nowych dystrybutorów, którzy najpierw osiàgnà stanowisko Assistant Supervisora,  
a nast´pnie zgromadzà dodatkowe � pk. osobiste. Mogà to osiàgnàç osobiÊcie kupujàc � pk. lub 
sponsorujàc nowego dystrybutora po osiàgni´ciu pozycji Assistant Supervisora.

**  Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim 
pierwszym pe∏nym miesiàcu wspó∏pracy z firmà. (Przyk∏ad: je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub 
pod koniec sierpnia, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od wrzeÊnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone 
przez niego w sierpniu b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem 
jest miesiàc paêdziernik. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III w paêdzierniku, musi w tym 
miesiàcu spe∏niç wymóg 4 pk. aktywnoÊci.

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia Umowy Dystrybutorskiej 
przez Biuro G∏ówne FLP Poland.

•  Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´ • Nagrody z programu nie mogà zostaç przekazane 
innej osobie • Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do konkursu • W programie uczestniczyç 
mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP • 
Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjàtki nie b´dà rozpatrywane • 
Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszà byç zasponsorowani w kraju.
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Jaki jest jeden z najwa˝niejszych atutów, którym mo˝emy wzboga

ciç nasz biznes Forever? Je˝eli wasza odpowiedê brzmi „przekona

nie”, jesteÊcie na dobrym tropie. Jednym z decydujàcych mierni

ków naszego sukcesu jest nasz system przekonaƒ.

Aby odnieÊç sukces, musimy wierzyç w firm´, w produkty,  

w bran˝´ marketingu wielopoziomowego i co najwa˝niejsze  

– w samych siebie. Kiedy te przekonania sà w nas ugruntowane, 

jesteÊmy pozytywni, radoÊni i pewni siebie. Z kolei ludzie wyczu

wajà wtedy, ˝e jesteÊmy szczerzy w swoim nastawieniu i systemie 

przekonaƒ, i otwierajà si´ na mo˝liwoÊci, jakimi si´ z nimi  

dzielimy. 

Wiara w dwa pierwsze elementy, czyli w FLP i w naszà wyjàtkowà 

lini´ produktów, jest najprostsza. W koƒcu jesteÊmy zwiàzani  

z firmà obecnà na rynku od niemal trzydziestu lat, b´dàcych nie

ustajàcym pasmem sukcesów. Co wi´cej, ca∏a nasza oferta pro

duktowa jest êród∏em niemal niekoƒczàcych si´ korzyÊci, którymi 

mo˝emy si´ dzieliç – od naszego zawsze doskona∏ego Aloe Vera, 

poprzez produkty pszczele a˝ po Sonya Colour Collection.

Tak˝e wiara w pot´g´ marketingu sieciowego przychodzi w miar´ 

∏atwo wi´kszoÊci osób – zw∏aszcza tym, które bezpoÊrednio 

doÊwiadczy∏y jego korzyÊci. Osoby, które przyjrzà si´ tej bran˝y, 

uÊwiadamiajà sobie tak˝e jej ogromny potencja∏, zdolny pomóc 

nam wznieÊç si´ ponad codzienny „wyÊcig szczurów” i zyskaç 

mo˝liwoÊç realizacji wy˝szych celów. Niewiele „profesji” we 

wspó∏czesnym, wymagajàcym Êrodowisku korporacyjnym mo˝e 

zaoferowaç coÊ chocia˝ w przybli˝eniu równie satysfakcjo

nujàcego.

Wiara w czwarty z elementów jest byç mo˝e tym, co wymaga 

najwi´kszego wysi∏ku: w samych siebie. A jednak bez tej wiary 

sukces nigdy nie nastàpi. Wiara jest tym, co przywo∏uje entuzjazm 

i o˝ywienie potrzebne nam, by si´gnàç po s∏uchawk´, nawiàzaç  

z kimÊ kontakt i dzieƒ po dniu szukaç nowych osób.

A to prowadzi nas do udanego poszukiwania nowych osób, czyli 

do kluczowego czynnika sukcesu. Skuteczna rekrutacja to 90% en

tuzjazmu i 10% wiedzy. Jedyny sposób na zachowanie si∏y tego 

entuzjazmu to wiara w siebie – po∏àczona z wiarà w marketing sie

ciowy, produkty i firm´.

„Ca∏a si∏a i pot´ga cz∏owieka bierze si´ z jego wiary w rzeczy niewi

dziane” powiedzia∏ James Freeman Clarke. „Ten, który wierzy jest 

silny; ten, który wàtpi, jest s∏aby. Pot´˝ne przekonania poprzedzajà 

pot´˝ne czyny”.

Ju˝ dziÊ uczyƒ krok na drodze do uwierzenia w siebie. Jest to 

pot´˝ny sposób na to, by uzyskaç wi´cej od ˝ycia, by tak˝e innym 

pomóc uzyskaç wi´cej i jednoczeÊnie rozwijaç swój biznes  

Forever!

Uwierzyç to odnieÊç sukces
| Akademia biznesu
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day 

Katowice, �5 sierpnia �007
Dom Lekarza, ul. Gra˝yƒskiego 61a

godz. 11:3016:00
•  Zrealizuj swoje cele i pragnienia z Forever – Dyrektor Jacek 

Kandefer
•  Czynniki sukcesu Forever – Manager Edward Wiench
•  Planowanie w biznesie – Senior Manager Wies∏awa Spyra
•  Jak odnaleêç swoje miejsce w Forever – Manager  

Aleksander Konieczny
•  Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna  

Zgirska-Kulaziƒska
Bilety do 17/08 w cenie 10 z∏. Od  �0/08 w cenie �0 z∏. 

Poznaƒ, 8 wrzeÊnia �007
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118

godz. 11:3016:00

•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  
Kandefer

•  Czynniki sukcesu Forever –  Manager Maria Perz-Paprocka
•  Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna  

Zgirska-Kulaziƒska
Bilety do 31/08 w cenie 10 z∏. Od 3/09 w cenie �0 z∏. 

Warszawa, 15 wrzeÊnia �007
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 1�/16

godz. 11:3016:00

•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  
Kandefer   

•  Wzmocnij swój organizm na jesieƒ z produktami Forever
•  Echa Mi´dzynarodowego Zjazdu w Anaheim!
•  Budapeszt 2008!
Bilety do 7/09 cenie 10z∏. Od 10/09 w cenie �0 z∏.

Kolejne Success Days: 

Wroc∏aw: 6 paêdziernika �007 
Gdaƒsk: �0 paêdziernika �007

Szczegó∏y spotkaƒ w nast´pnym numerze.

Spotkania regionalne

Kraków, 11 paêdziernika �007 
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. �9 listopada 46 

godz. 17:00

•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  
Kandefer

•  Jak zadbaç o zdrowie dzieci i doros∏ych, cz. IV – dr Katarzyna  
Zgirska-Kulaziƒska

Szkolenie 6 pk

W lipcu rozpocz´∏a si´ kwalifikacja na kolejne szkolenie  
6 pk!
Dystrybutorzy, którzy w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu �007 uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Assistant 
Supervisora), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´

13 paêdziernika �007 
w Biurze G∏ównym FLP Poland w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 9�. 

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

�8/08/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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 

 7/08/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
�0/08/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna �, godz. 18:00

1/08/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                          Manager Maria PerzPaprocka

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

8, ��, �9/08/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                           Manager Maria PerzPaprocka

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

3, 31/08/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

SANDOMIERZ 
Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00

14/08/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW 
Od 1/08/07 nastàpi zmiana adresu Oddzia∏u  

– informacja u Kierownika Oddzia∏u, tel. 600 800 063

I N F O R M A C J E

FLP na Êwiecie: Francja – wyp∏aty premii

Informujemy, ˝e op∏aty za przelewy bankowe premii uzyskanych  
z tytu∏u dzia∏alnoÊci we Francji, dokonywane na rzecz dystrybu
torów zagranicznych, ponoszone sà przez tych dystrybutorów. Ist
nieje jednak mo˝liwoÊç za∏o˝enia konta we Francji – wtedy premie 
b´dà przelewane na to konto bez dodatkowych op∏at. 

Ukraina – nowy adres

Nowy adres biura FLP na Ukrainie to:
Mechnikova str. 10/�
Kiev 01133

Zmieni∏y si´ tak˝e numery telefonów:
38044�847363
38044�846165
38044�846779

 R E K L A M A 

Szkolenie motywacyjne 
dla dystrybutorów FLP Poland

21-23 wrzeÊnia 2007 

Poronin, Pensjonat „El˝bieta”, ul. Jesionkówka 5a
Informacje i zapisy u organizatorki: 

Assistant Manager Bo˝ena Luba 604 465 330
Manager Koordynujàcy: 

Senior Manager Maria Grotyƒska 602 554 566

 R E K L A M A 

Wydarzenia i informacje |



LATO Z PRODUKTAMI
Aloe Sunscreen

  organiczne zwiàzki 
wielopierÊcieniowe 
poch∏aniajà szkodliwe 
promieniowanie UV

  w przypadku  
poparzenia dzia∏a kojàco  
i znieczulajàco dzi´ki 
zawartoÊci lupeolu

  mià˝sz aloesowy  
jest jednà z najsilniej 
dzia∏ajàcych anty
histaminowo substancji 
naturalnych

  przyspiesza gojenie  
i regeneracj´ tkanek

  zmniejsza nadwra˝liwoÊç 
skóry na promienie UV

  mià˝sz aloesowy jest 
naturalnym nawil˝aczem 
skóry

  produkt wzbogacony  
o dodatkowe filtry 
odbijajàce promienie UV

Aloe First
  ∏agodzi oparzenia 
spowodowane zbyt 
d∏ugim przebywaniem  
na s∏oƒcu

  ∏agodzi podra˝nienia 
spowodowane 
oparzeniami i przyspiesza 
proces odnowy skóry

  mià˝sz aloesowy  
i rumianek dzia∏ajà 
naturalnie anty
histaminowo,  
dlatego Aloe First ∏agodzi 
sw´dzenie

  rozpylony na w∏osy, chroni 
je przed niszczàcym 
dzia∏aniem promieni 
s∏onecznych, soli morskiej 
i chloru

  doskona∏y jako spray 
ch∏odzàcy i nawil˝ajàcy

Dezodorant  
Aloe Ever-Shield

  zapewnia uczucie 
Êwie˝oÊci przez ca∏y dzieƒ 
– niezale˝nie od pogody

  nie zawiera soli 
aluminium, nie powoduje 
wi´c podra˝nieƒ i reakcji 
uczuleniowych

  skuteczny, a jednoczeÊnie 
delikatny i ∏agodny dla 
skóry

  dzi´ki neutralnemu 
zapachowi idealny 
zarówno dla kobiet,  
jak i dla m´˝czyzn.

Galaretka  
Aloe Vera

  ∏agodzi skutki ukàszeƒ 
owadów

  przyspiesza gojenie si´ 
drobnych skaleczeƒ i otarç 
skóry

  ∏agodzi stany zapalne 
skóry

 bezpiecznie nawil˝a tkanki

  niezastàpiona po 
nadmiernym opalaniu

Aloe Lips
  nawil˝a i chroni usta  
przed wysuszeniem

  bardzo por´czna 
„pierwsza pomoc” przy 
ukàszeniach, drobnych 
skaleczeniach, otarciach 
itp.

Aloe Sunless Tanning Lotion
  Bezpieczna alternatywna dla opalania, dzi´ki której 

b´dziesz si´ cieszyç z∏otym odcieniem skóry 

niezale˝nie od aury panujàcej na dworze!

Wi´cej informacje o produkcie w „Forever” 04/2007.


