
Bàdê pi´kna latem z 

Kwalifikacja na  
                Zjazd Europejski 2008 trwa! 

Sierpień 2007 | Numer 34



�

Jest sierpieƒ, a to w kalendarzu Forever oznacza jedno. Zgadza si´ 

– to czas Super Rally! Czy naprawd´ min´∏o ju˝ 1� miesi´cy od na

szego spotkania w Houston na Zjeêdzie �006? Trudno uwierzyç, jak 

szybko mo˝e zlecieç rok.

Zjazdy sà Êwietne, a Super Rally jest jednym z najlepszych! Kilku

dniowe spotkanie tysi´cy najci´˝ej pracujàcych dystrybutorów to 

coÊ, na co naprawd´ czekam z niecierpliwoÊcià. Cudownie jest od

nawiaç stare przyjaênie i jednoczeÊnie nawiàzywaç nowe. 

Kwalifikacja na Zjazd nie jest ∏atwa, niezale˝nie od tego, na jakim 

etapie kariery Forever jesteÊcie. Szczególnie trudny jest pierwszy 

raz, poniewa˝ zaczynacie od zera i zbudowanie biznesu, który 

osiàgnie 1500 pk., mo˝e potrwaç par´ lat. Jednak kiedy jà zrealizu

jecie, spodoba Wam si´ to poczucie sukcesu i nigdy nie zapomni

cie swojego pierwszego Super Rally! Od momentu wejÊcia na 

pok∏ad samolotu do momentu powrotu do domu – ka˝da minuta 

podró˝y b´dzie cudowna. Zapytajcie swoich sponsorów czy przy

jació∏ w biznesie, jak oni si´ czuli na swoim pierwszym Zjeêdzie. 

Zapytajcie ich, jak im si´ podoba∏a wycieczka pozjazdowa i doÊ

wiadczanie ka˝dego aspektu Forever „z pierwszej r´ki”, podró

˝owanie samolotami Forever, noclegi w pi´knych hotelach i bycie 

traktowanym jak zwyci´zcy, którymi jesteÊcie. Mamy wiele progra

mów motywacyjnych w naszym Planie Marketingowym, ale kwali

fikacja na Zjazd jest jednà z moich ulubionych, poniewa˝ mog´ 

Wam obiecaç, ˝e udzia∏ w Super Rally zmieni Wasze odczucia wo

bec Forever!

Min´∏y ju˝ mniej wi´cej trzy miesiàce kwalifikacji na Super Rally 

�008 i zach´cam Was wszystkich do przyjrzenia si´ obrotom i pla

nowi swojego biznesu. Z pomocà sponsorów, odwa˝nie myÊlàc, 

nakreÊlcie map´ dzia∏aƒ, które doprowadzà Was do Super Rally  

z kwalifikacjà 1500, �500, 5000, 7500 lub 10 000 pk. Nie pozwólcie, 

by kolejny rok minà∏ Wam na tym samym poziomie – zbyt du˝o jest 

oferowane, by przegapiç t´ szans´! Nawet je˝eli od 10 lat co roku 

kwalifikujecie si´ na Zjazd, postawcie sobie wyzwanie, by przejÊç 

na wy˝szy poziom. Na wy˝szych poziomach mamy wi´ksze nagro

dy. Je˝eli chcielibyÊcie dostaç troch´ wi´ksze kieszonkowe, 

zdobàdêcie kolejny poziom; je˝eli nie lubicie podró˝owaç klasà 

ekonomicznà, dokonajcie zmiany. Ju˝ teraz podejmijcie decyzj´, by 

osiàgnàç poziom 10 000 pk., i pozwólcie nam kupiç dla Was miej

sca w klasie biznesowej!

Wiem, ˝e nie jest to ∏atwe, ale o to chodzi – nie szukamy ludzi, któ

rzy oczekujà, ˝e b´dzie ∏atwo. Szukamy ludzi, którzy sà gotowi 

ci´˝ko pracowaç, stawiaç sobie cele i je osiàgaç. Mo˝ecie myÊleç, 

˝e 10 000 pk. jest bardzo daleko, ale je˝eli nie zaczniecie teraz, ni

gdy si´ nie zbli˝y. Zacznijcie tylko od jednego pk. na raz. Wyciàg

nijcie list´ kontaktów – zaktualizujcie jà i zacznijcie dzwoniç. Od

Êwie˝cie umiej´tnoÊci nawiàzywania kontaktów – ponownie za

anga˝ujcie si´ w podstawy. Zwi´kszajcie swoje obroty osobiste  

i niemanagerskie, koncentrujàc si´ na sponsorowaniu odpowied

nich osób. Pracujcie z nimi, rozwijajàc ich umiej´tnoÊci i zaanga

˝owanie w biznes. 

Jedynà rzeczà jeszcze lepszà ni˝ Wasz pierwszy Zjazd jest pierw

szy wyjazd na Zjazd osoby, którà wprowadziliÊcie do biznesu. Nie 

zapomnijcie o znaczeniu dobrego, solidnego, witalnego biznesu 

detalicznego. To êród∏o zysków i Êwietny sposób na pomaganie in

nym w poprawie zdrowia. Jest to tak˝e doskona∏y wst´p do poka

zania komuÊ biznesowego aspektu Forever. Uczcie swój zespó∏ 

podstawowych umiej´tnoÊci i zanim si´ obejrzycie, b´dziecie sie

dzieç w tym wielkim fotelu, w pierwszym rz´dzie, w drodze na Su

per Rally… z kwalifikacjà 10 000 pk.! 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Niech to b´dzie Twój Zjazd
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BezpoÊredniej

Ludzi odró˝nia od innych ˝ywych istot zamieszkujàcych naszà pla

net´ jedna wspania∏a umiej´tnoÊç. Potrafimy marzyç! Potrafimy 

wyobraziç sobie siebie w miejscu, do którego jeszcze nie 

dotarliÊmy, i dzi´ki temu osiàgamy to, co jeszcze nie tak dawno 

wydawa∏o si´ jedynie snem.

Dystrybutorzy Forever majà marzenia, które potrafià zmieniç  

w cele, i pracowaç nad ich realizacjà. Dlatego najwi´ksza doroczna 

impreza FLP, czyli Super Rally, spotkanie Rexa Maughana  

z tysiàcami top dystrybutorów z ca∏ego Êwiata, to nie tylko uroczy

sty zjazd w auli kongresowej, ale tak˝e wyprawa do krainy marzeƒ, 

do Disneylandu. To magiczne miejsce, gdzie niknà wszelkie barie

ry wieku. Tutaj mo˝emy swobodnie puÊciç wodze fantazji: marzy

my o lataniu – ju˝ lecimy; marzymy o morskich przygodach – ju˝ 

p∏yniemy na spotkanie z piratami; marzymy o pi´knym zamku – ju˝ 

idziemy w odwiedziny do królewny Ânie˝ki! 

Ale marzyç mo˝emy zawsze i wsz´dzie. Marzymy o samochodzie – 

wsiadajmy do tego wyÊnionego; o domku z ogrodem – rozglàdajmy 

si´ za w∏aÊciwà lokalizacjà; o Êwietnej szkole dla dzieci – odwiedêmy 

te najlepsze w okolicy; o wakacjach – przejrzyjmy najbardziej atrak

cyjne oferty.

I co dalej? Zamieƒmy marzenia na cele! U∏ó˝my plan, nie wahajmy 

si´ wytrwale pracowaç i si´gnijmy gwiazd!

Wasz,

Jacek Kandefer

Ludzie szcz´Êliwi majà marzenia

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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Senior MANAGEROWIE sponsor:

Danuta i Micha∏ Grabarscy Wies∏awa i Adam Spyrowie

Joanna i Maciej Nazarewiczowie Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy

Halina i Wies∏aw Micorkowie Daria Szerszeƒ

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 | lipiec �007

Assistant MANAGEROWIE sponsorzy:

MANAGEROWIE sponsorzy:

Wies∏awa i Czes∏aw Klajstowie Halina i Wies∏aw Micorkowie

Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy Wies∏awa i Czes∏aw Klajst

��

Lidia i Robert D´bscy Przemys∏aw Kwiecieƒ

Lucyna i Fryderyk Gàsiorowie Lidia i Robert D´bscy

Katarzyna i Marcin Pietruszyƒscy Joanna i Maciej Nazarewiczowie

Barbara i W∏odzimierz Przyjemscy Joanna i Maciej Nazarewiczowie

Edyta Uznaƒska Danuta i Micha∏ Grabarscy

Paulina Zyznawska Halina Ko∏acz

 1. Bogumi∏a i Jan Srokowie (bez zmian)
 �. Grzegorz Sieczka (+1)
 3. Magdalena Strojna (+�)
 �. Halina i Wies∏aw Micorkowie (–)
 5. Ewa ChruÊciƒska (1)

 6. Stanis∏awa Karpiƒczyk (1)
 7. Wies∏awa i Czes∏aw Klajstowie (–)
 8. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (�)
 9. Wies∏awa i Adam Spyrowie (1)
10. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+1)

 1. Wies∏awa i Czes∏aw Klajstowie ()
 �. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
 3. Halina i Wies∏aw Micorkowie (–)
 �. Wies∏awa i Adam Spyrowie (bez zmian)
 5. Bo˝ena i Boles∏aw Prondziƒscy (–)
 6. Joanna i Maciej Nazarewiczowie (–)
 7. Anna i Andrzej Popielarzowie (+1)
 8. Urszula Zyskowska (1)
 9. Wies∏awa Krywult (–)
10. Iwona i Jacek Wadasowie (–)

11. Magdalena Strojna (+6)
1�. Bo˝ena i Stanis∏aw Lubowie (–)
13. Danuta i Micha∏ Grabarscy (–)
1�. Bo˝ena Gaj (+1)
15. Danuta i Edward Wienchowie (1�)
16. Anna i Zbigniew Adamik (�)
17. Urszula PrzystaÊ (7)
18. Krystyna Kwiecieƒ (6)
19. Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki (+1)
�0. Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie (–)

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.
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Assistant SUPERVISORZY 

Magdalena Adamczyk
Monika Aleksak
Gra˝yna Aranin
˚aneta ArlikKuskowska
El˝bieta i Leszek Babiccy
Lidia Bajorek
Józefa Baran
Inga BaranowskaCzy˝
Henryka Bartkowska
Wanda Bartoszyƒska
Iwona Bary∏a
Piotr Bàk
Lucyna Bednarek
Ma∏gorzata Bi∏ogan
Bartosz B∏àdek
Helena Bodnar
Bo˝ena i Miros∏aw Boguccy
Ewa Bogucka
Maria Borochowska
El˝bieta Boryczk
Józefa Bro˝ek
Ró˝a Brusik
Czes∏awa i Pawe∏ Brzewiƒscy
Czes∏aw Bu∏ka
Gra˝yna Burak
Agnieszka Cha∏abisMazurek
Kamila Chebdzyƒska
Anna Chibowska
Teresa Chmiel
Marianna Chojnicka
Anna Chrzàstowska
Zbigniew Cichosz
Jan Cieniewicz
Anna CieÊlak
Zbigniew Ciszkowski
Ryszard Ciupek
Teresa Cybulska
Anna Cybylska
El˝bieta Cyran
Bo˝ena Czekaj
Berbara Czerepkowska
Izabela Czuj
Ireneusz Damps
Zenon D´bski
El˝bieta Dotka
Wojciech Drewniak
Adam Duda∏a
Lucja Duda∏a
Dorota Dulewicz
Wies∏awa Dziukowska
Danuta Fàfara
Teresa Ferenc
Józefa Fija∏kowska
Alina i Zbigniew Fircowiczowie
Maria Fuda∏a
Maria Fugas
Aniela Gajda
Sylwia Gaul
Beata Gilewicz
Aneta G∏owa
Helena G∏uchowska

Przemys∏aw Gochniak
Maria Goljanek
Joanna Go∏´biowska
Monika Gruszka
Stanis∏awa i Piotr Grzankowie
Magdalena Grzelak
Celina Grzywa
Barbara Jakuszczonek
Emilia Jareczek
Honorata Jareczek
Magdalena Jarzyna
Bogus∏awa Jasuba
Danuta Jaworowska
Krystyna Je˝ewska
Mariusz Jóêwiak
Jolanta Juda
Ewa Jurkowska
Danuta Kabat
Ma∏gorzata Kaczmarek
¸ukasz Kalinowski
Ewa Ka∏a
Marta Kamiƒska
Zuzanna Karasiewicz
Angelika Karczewska
Gra˝yna Karpiel
El˝bieta Kasiarz
El˝bieta Kaszczyƒska
Gra˝yna Kijas
Marta Kisa∏a
Marzenna Kiszteliƒska
Damian Klajst
Micha∏ Klecki
Zofia Knop
Henryka Kolbusz
Katarzyna Ko∏c
Halina i Jerzy Ko∏pakowie
Anna Komperda
Maria Konopko
Stanis∏awa Korcala
Joanna KotelaCios
Klaudia Kraka
Ewa Krutki
Joanna Krzan
Barbara KrzeÊniak
Renata Krzywicka
Urszula Krzy˝ewska
Joanna i Marek Kucharscy
Katarzyna Kuchniak
Barbara Kudaj
Bogus∏awa Kukla
Danuta Kusiecka
Mariola Kycia
Urszula Lajt
Adam Laszecki
Ma∏gorzata Ledwoƒ
Dorota Lepich
Ma∏gorzata Lesiƒska
Ewa i Wac∏aw Litwicowie
Ingrid Lysik
Agata ¸askawska
Beata ¸uczak

Helena ¸uczak
Anna ¸upicka
Ewa ¸y˝wa
Gra˝yna Madeja
Barbara Majewska
Beata Makles
Alfreda Malinowska
Henryk Maltborg
Andrzej Marsza∏kowski
Teresa Marynowska
Anna Matera
Barbara Matusiak
Agnieszka Matuszak
Agata Mazur
Anna Mazurek
Krystyna i Andrzej Màdralowie
Bo˝enna i W∏adys∏aw Michalscy
Hanna Michalska
Magdalena Midek
Joanna Mistygacz
Emilia Mitu∏a
¸ukasz Mleczko
Justyna i Rafa∏ Molowie
Bogus∏awa Mrowca
Tomasz Mrowicki
Marcin Mruga∏a
Danuta Murzynowska
Magdalena Nawrocka
Beata i Jaros∏aw Nowakowie
Ma∏gorzata Nowicka
Bo˝ena Oleksik
Anna OleÊ
Maria Opach
Regina Or∏owska
Dorota Otulska
Andrzej Pach
Anna Pajàk
Ewa Paszyna
Izabela Piaskowska
Anna Pieƒkowska
Gabriela Pietryga
Gra˝yna PikW∏odarska
Irena Pilch
¸ukasz Piorunek
Beata Pokl´kowska
Magdalena Poszewiecka
Ma∏gorzata Pozaroszczyk
Ma∏gorzata Prorok
Jakub PrzystaÊ
Witold PrzystaÊ
Zofia Puszczewicz
El˝bieta Pytlowska
Joanna i Krzysztof Raczkowscy
Daniela Radwaƒska
Wies∏aw Rembieliƒski
Barbara Remez
Gabriela Respondek
Teresa Roso∏owska
Miros∏awa Rozlach
Anna i Roman Rudniccy
Izabella Rusin

Anna Rysiowska
Alicja Sadawska
Rafa∏ S´kul
Wies∏awa Sikora
Iwona Siwek
Ewa Smaga
Gra˝yna Smantek
Hanna Smyrga∏a
Iwona Soko∏owska
Ma∏gorzata Spa∏a
Agnieszka Spyra
Sebastian Spyrka
Agnieszka Sroka
Anna Starek
Danuta Staruch
Grzegorz Strehl
Stanis∏aw Strza∏ka
S∏awomir Strzelecki
Zofia Stze˝ek
Agnieszka Suchanek
Ma∏gorzata Sugalska
Jacek Sulik
Robert Susz
Barbara Sutkowska
Marzena Syku∏a
Jadwiga Szafraniec
Justyna Szajkowska
Andrzej Szczerbiƒski
Lubow Szostak
Anna i Piotr Szwedowie
Krystyna Âl´zak
Lucyna Âliwiƒska
Monika Âwierczok
Marta Âwigut
Romuald Tatur
Agata Tobolczyk
Joanna TokarzewskaZadora
Katarzyna i Tomasz Trybowie
Maria Tysler
Ewelina Urbaniak
Jerzy Warmiƒski
Krzysztof Werner
Miko∏aj Weterle
Grzegorz Wierzba
Bo˝ena Wirkus
Aneta Wojas
Danuta Wojno
Teresa Woêniak
Barbara Wójcik
Genowefa Wrzyciel
Wioletta Wyrembak
Anna Zaworska
Joanna Zaworska
Krystyna Zdun
Barbara Zduƒczyk
Kornela Zelcer
Barbara Zi´ba
Tomasz ˚arnecki
Gabriela ˚mich
Micha∏ ˚yniewicz

Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa 

tel. +48 22  / 456 43 56÷59, fax +48 22 /456 43 60 

www.flpp.com.pl   www.foreverliving.com

e-mail: flpp@flpp.com.pl

  Ju˝ w sprzeda˝y!
Teczki na dokumenty
Pojemne –  bez trudu zmieszczà firmowe 

materia∏y marketingowe.
Praktyczne –  zabezpieczone gumkà, co chroni 

dokumenty przed wypadaniem.
Eleganckie –  z pi´knie wyeksponowanym  

logo Forever.

Errata

W spisie treÊci poprzedniego 
wydania „Forever” b∏´dnie 
podaliÊmy imi´ Pani Katarzy
ny Pordzik. Panià Katarzyn´  
i czytelników serdecznie prze
praszamy! Cena 1 szt. �,80 z∏

Awanse |

Ju˝ do kupienia we wszystkich Centrach Produktów! Ju˝ do kupienia we wszystkich Centrach Produktów! Ju˝ do kupienia we wszystkich Centrach Produktów! 

NOWOÂåNOWOÂå
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Maria Lodarska
Nowy Manager
Awans: maj �007

Znajdujàc sens i cel
w swoim ˝yciu, zauwa˝ysz
˝e masz szcz´Êcie
i b´dziesz szcz´Êliwy.

Artyku∏ ten chc´ zadedykowaç ka˝demu, kto chce choç troch´ 

zmieniç swoje ˝ycie, osiàgnàç jakiÊ cel, odnieÊç sukces, zrealizo

waç marzenia.

Chc´ ka˝demu powiedzieç, ˝e ˝ycie mo˝e byç wspania∏e i cudow

ne, je˝eli tylko dopuÊcimy do siebie takie myÊli, zaczniemy chcieç 

takimi byç.

Par´ lat temu, zanim rozpocz´∏a si´ moja przygoda z Forever, 

by∏am pewna, ˝e przegra∏am swoje ˝ycie, ˝e ju˝ nigdy nie b´d´ 

mia∏a si∏y cokolwiek w nim zrobiç lub zmieniç. By∏o tak do momen

tu, kiedy coÊ we mnie „tàpn´∏o”, olÊni∏o mnie. Przypomnia∏am so

bie, ˝e by∏am innym cz∏owiekiem, ˝e nie mog´ si´ unicestwiç, 

pogrà˝yç. Dotar∏o do mnie, ˝e jestem na tyle silna, ˝e mam w so

bie ogromne pok∏ady pracowitoÊci, komunikatywnoÊci, radoÊci, 

ch´ci pomagania innym, ˝e przynajmniej spróbuj´ powalczyç  

o lepsze jutro, o normalne, spokojne ˝ycie, o to, ˝eby by∏o wi´cej 

zadowolonych i uÊmiechni´tych ludzi. 

Na pewno sprawdza si´ zasada „dawaj, a b´dziesz móg∏ braç”, bo 

nie ma nic za nic. Zawsze powtarzam: kto sieje, ten te˝ b´dzie 

móg∏ zbieraç. Im wi´cej osób dowie si´ o naszym produktach, tym 

wi´cej z nich skorzysta. Moje motto na wizytówce brzmi: „Tyle jest 

cz∏owiek wart, ile mo˝e pomóc sobie i innym”. Nie bójcie si´ po

magaç, nie uciekajcie przed problemami, tylko po prostu zacznijcie 

je rozwiàzywaç. Zacznijcie marzyç, uÊmiechaç si´, weêcie swoje 

˝ycie w swoje r´ce, nikt za Was tego nie zrobi. Nie pozwólcie, ˝eby 

Wam uciek∏o lub przesz∏o obok Was. 

OczywiÊcie nic nie jest ani ∏atwe, ani proste, ale je˝eli czegoÊ bar

dzo si´ chce, po prostu si´ to osiàga.

Praca w Forever sta∏a si´ mojà pasjà, tym, co kocham, co lubi´ ro

biç, co  mnie spe∏nia, dodaje si∏y, ujmuje lat, pozwala fruwaç i niko

mu nie pozwol´ podciàç moich skrzyde∏. Codziennie poznaj´ no

wych ludzi, opowiadanie im o pracy, produktach i firmie jest dla 

mnie niesamowite, jest – po moich dzieciach – drugà najwa˝niejszà 

rzeczà w moim ˝yciu. 

Wierz´ w to, ˝e dzi´ki mojej pracy i Forever du˝o ludzi zmieni swo

je ˝ycie, poprawi swoje zdrowie, zobaczy lepszy i pi´kniejszy 

Êwiat. 

Chc´ podzi´kowaç (uwielbiam dzi´kowaç) moim cudownym rodzi

com, którzy zawsze sà ze mnà, mojej córce, która opiekowa∏a si´ 

moim synkiem, kiedy jecha∏am na spotkania, rodzinie i znajomym. 

Dzi´kuj´ Paƒstwu Krystynie i Adamowi Mareckim – moim sponso

rom, El˝biecie i Stanis∏awowi Bieniaszom – Eli, która wprowadzi∏a 

mnie w Êwiat Forever, Bogumile i Janowi Srokom, Ewie i Januszo

wi WiÊniewskim, Krystynie Pisarczyk, Alicji i Krzysztofowi Mar

kowskim – przede wszystkim Alicji Markowskiej, bo bez jej pomo

cy, serca i cierpliwoÊci nie by∏oby mojego sukcesu. To w∏aÊnie ta 

wspania∏a kobieta pomog∏a mi uwierzyç w siebie. Mojemu gwiaz

dorowi, przysz∏emu Diamentowi – Dawidowi Ko∏aczowi; wierz´  

w jego sukces, bo on wie, jak to si´ robi, dzi´ki niemu osiàgn´∏am 

swój. Ca∏emu Forever, wszystkim, ca∏ej mojej grupie gwiezdnych, 

cudownych dystrybutorów, którzy byli ze mnà i przy mnie – czu∏am 

ich si∏´, potencja∏, ich moc. Dzi´kuj´ za to, ˝e jesteÊcie.

Wszystkim ˝ycz´ sukcesów, osiàgni´cia wymarzonych celów, 

spe∏nienia marzeƒ i realizacji planów. UÊmiechajcie si´ i bàdêcie 

szcz´Êliwi. Pozdrawiam Was, wspania∏e Diamenty!

Szcz´Êcie to stan ducha.
Mo˝na go mieç, ile si´ chce,
jeÊli si´ chce.
Nikogo nie zmusi si´ do 
bycia szcz´Êliwym.
Ka˝dego jednak mo˝na
prowokowaç do poszukania
najlepszej cz´Êci swojego Ego.

| Portret sukcesu
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Osiàgni´cia | 

Na poczàtek coÊ o marzeniach. Dzi´ki marzeniom ludzkoÊç zesz∏a  

z drzew.

„JeÊli potrafisz marzyç, to potrafisz zrobiç”.

Walt Disney

Ka˝dy zaanga˝owany dystrybutor FLP marzy o tym, ˝eby na pew

nym etapie kariery si´gnàç po Program Motywacyjny. Jak wiemy, 

program ten to dodatkowa nagroda, dzi´ki której FLP finansuje za

kup Êrodków trwa∏ych takich jak dom, mieszkanie, samochód…

Dla nas by∏ to cel realny, ale zawsze odleg∏y. Tak wielu go osiàgn´∏o, 

a dla nas by∏ on odleg∏y – dlaczego? Brakowa∏o motywacji. Ten do

skonale zorganizowany program ma zach´caç nas do dalszej, lep

szej pracy, ale wczeÊniej trzeba CHCIEå, ˝eby sta∏ si´ naszym 

udzia∏em. Pewnego szczególnego dnia znaleêliÊmy t´ motywacj´. 

A potem by∏o planowanie dzia∏aƒ, wspó∏pracy z grupà, terminów – 

i tak �9 czerwca osiàgn´liÊmy wynik koƒcowy, oznaczajàcy sukces. 

Dla nas niós∏ on dodatkowà radoÊç, poniewa˝ spowodowa∏ awan

se w grupie. Sà nowi Managerowie, Assistant Managerowie,  

Supervisorzy, Assistant Supervisorzy. Gratulujemy Wam, Or∏y!!! 

JesteÊcie Supergrupà. Wasza praca i zaanga˝owanie spowodowa∏y, 

˝e cel zosta∏ osiàgni´ty. Naszym podzi´kowaniem dla Was b´dzie 

wysi∏ek i pomoc w realizacji Waszych celów.

Jako nagrod´ wybraliÊmy samochód. I nie mia∏ to byç tylko Êrodek 

lokomocji. Chodzi∏o o „narz´dzie pracy”, komfortowe, doskona∏e 

technologicznie, b´dàce wizytówkà FOREVER. Ten samochód to 

Citroen C� typ VTR (z pe∏nym wyposa˝eniem), samochód 

nieprzeci´tny – jak firma FOREVER LIVING PRODUCTS.

W naszej pracy zakoƒczenie jednego etapu stanowi poczàtek no

wego. W tym znaczeniu nasz Program Motywacyjny oznacza 

wytyczonà Êcie˝k´ dla naszych dystrybutorów, którà zamienimy 

na autostrad´. To b´dzie nasza wspólna droga FOREVER.

Danuta i Edward Wienchowie, Managerowie

Danuta i Edward Wienchowie
PROGRAM MOTYWACYJNY

Z tytu∏u kwalifikacji dystrybutor otrzymuje dodatkowà premi´, wyp∏acanà 
w okresie do 36 miesi´cy, która wynosi:

Poziom I równowartoÊç max. �00 USD miesi´cznie

Poziom II równowartoÊç max. 600 USD miesi´cznie

Poziom III równowartoÊç max. 800 USD miesi´cznie

Szczegó∏owe informacje na temat kwalifikacji do Programu znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLPP.

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesiàce kwalifikacji iloÊç pk. wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 �00

trzeci 150 ��5 300

Jak  zak wal i f ikowaç s i´  do  udz ia ∏u  w Programie  Mot y wacy jnym?
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| Aloes w prasie

Szkolenie 6 /4 pk.

1� lipca br. w Biurze G∏ównym FLPP w Warszawie odby∏o si´ kolejne szkole
nie dla laureatów programu 6 /� pk., poprowadzone przez wyÊmienitego tre
nera i szkoleniowca, a przy tym rekordzistk´ Êwiata w Nordic Walking, Anet´ 
Awtoniuk. Do udzia∏u w nim zakwalifikowali si´:
Irena Ba∏azy
Magdalena Buczak
Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
Beata i Janusz Florkiewiczowie
Miros∏awa i Jan Gajdowie
Jolanta GeniuszS∏ywka i Jan S∏ywka
El˝bieta i Józef Glapowie
Teresa Go∏àb
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Anna i S∏awomir Hermanowie
Renata Jarosz
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Anna Kapusta
¸ucja Koby∏ka
Ma∏gorzata Kopaczyƒska
Teresa i Wojciech Kotowscy
El˝bieta Kreczyƒska
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Barbara i Henryk Kulpowie
Gra˝yna Kurp
Stanis∏awa Kuta
Anna i Metody Lubiƒscy
Marek Lubiƒski
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Marzena Marosz

Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Halina Micorek
Violetta NowaczewskaNowak
Krystyna i Jerzy Orubowie
Agnieszka Osiƒska
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Barbara Owczarska
Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Janina i Witold Puchalscy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Grzegorz Sieczka
Irena i Roman Sieczkowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Aleksandra SzmitkeHaaza
Helena i Wac∏aw Taczek
W∏adys∏aw W∏odarczyk
Piotr Wojtyna
Anna Wójcicka
Wies∏awa Zasempa 
Wanda i Andrzej Zi´bowie

Moda na zdrowie czerwiec 2007
Doktor aloes

(…) To niezwyk∏a roÊlina. Pe∏ni´ rozwoju osiàga w wieku czte
rech lat, wtedy w∏aÊnie jego mià˝sz zawiera wszystko, co naj
cenniejsze dla zdrowia cz∏owieka. Ta kompozycja wielu wspo
magajàcych si´, wszechstronnie dzia∏ajàcych sk∏adników spra
wia, ˝e jest uwa˝any za roÊlin´ adaptogennà, czyli przy
stosowujàcà swoje dzia∏anie do potrzeb organizmu. (…)

Fakt TV 21/06/2007
Aloes wzmacnia i leczy

(…) Sok z aloesu przynosi ulg´ podra˝nionej skórze. Do tego 
wzmacnia Êcianki naczyƒ krwionoÊnych, spowalnia starzenie 
si´ skóry. Wyciàg z aloesu pomaga w leczeniu infekcji skóry: 
grzybic, egzem, czyraków, trudno gojàcych si´ ran, a tak˝e 
Êladów po ukàszeniach owadów. (…)

Echo Dnia Kieleckie 12/06/2007
Domowe sposoby na lekkie oparzenia
Zbyt d∏ugie opalanie

(…) – poparzone miejsca dobrze smarowaç delikatnie cienkà 
warstwà preparatu w postaci ˝elu lub lekkiej emulsji na bazie 
aloesu – ekstrakt z aloesu musi stanowiç oko∏o 80 procent kos
metyku. (…)

Express Ilustrowany 06/06/2007
Aloes wzmacnia i odtruwa

Ju˝ przed wiekami odkryto, ˝e sok z aloesu dzia∏a regenerujàco 
oraz uodparniajàco na organizm.

Jest równie dobrym kosmetykiem, jak i lekiem.

Sok przynosi szczególnà ulg´ wysuszonej i wra˝liwej skórze, 
poniewa˝ wch∏ania si´ cztery razy szybciej ni˝ woda oraz posia
da substancje utrzymujàce poziom nawil˝enia przez bardzo 
d∏ugi czas.

Dodatkowo poprawia ukrwienie skóry, wzmacnia naczynka 
krwionoÊne i zapobiega ich p´kaniu.

Ponadto, o czym niewielu z nas wie, sok aloesowy posiada 
niezwyk∏à w∏aÊciwoÊç poch∏aniania cz´Êci ultrafioletowego pro
mieniowania. (…)

Echo Miasta Poznaƒ 28/06/2007
Aloes po opalaniu

Oparzenia. Na zaczerwienionà po kàpieli s∏onecznej skór´ 
∏agodzàco wp∏ywa wyciàg z aloesu. (…)

Tina 04/07/2007
Pomoc dla skóry poparzonej s∏oƒcem

(…) Mià˝sz aloesu przyspiesza regeneracj´ tkanek podra˝
nionych s∏oƒcem i nawil˝a je. (…)

Trwa kwalifikacja na kolejne szkolenie 6/4 pk.

Dystrybutorzy, którzy w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu 2007 uzys
kajà osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub � pk. w przypadku Assis
tant Supervisorów), wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´

13 paêdziernika �007, w Warszawie 
w Biurze G∏ównym FLP Poland, Al. Jerozolimskie 9�. 

Osoby, które zakwalifikujà si´ do udzia∏u w szkoleniu, otrzymajà 
pisemne zaproszenie z Biura G∏ównego.
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Wasze marzenia, nasz plan!

Anna Sobania  
o swojej drodze 
do pozycji  
Managera

Potwierdzeniem powy˝szego has∏a by∏y 
wszystkie osoby, które podczas tego Success 
Day wychodzi∏y na scen´ odbie
raç gratulacje za swoje osiàg
ni´cia. Kiedy masz marzenie  
i nie wahasz si´ ci´˝ko pra
cowaç, by je zrealizowaç, 
Forever jest najlepszà 
drogà, która ci´ do niego 
doprowadzi – lub dowie
zie, gdy wypracujesz auto  
w Programie Motywacyjnym!

Nowy Manager  
Maria Lodarska

Nowi Managerowie  
Maria i Ryszard Chmielowie

Nowy Manager  
Tadeusz Kaczmarczyk

Top Dystrybutorzy – struktury niemanagerskie – maj 2007Top Dystrybutorzy – struktury niemanagerskie – czerwiec 2007

Nowi Assistant Supervisorzy

Nowi SupervisorzyNowi Assistant Managerowie

Nowy Manager  
Dawid Ko∏acz

dr Magdalena Lewandowska 
o pot´dze aloesu

Senior Manager Bo˝ena 
Matkowska i Manager 
Maria Perz-Paprocka  
o planowaniu kwalifikacji 
na Zjazd Europejski

Program Motywacyjny – Managerowie  
Danuta i Edward Wienchowie
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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 � pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 

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

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci � 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 �5 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.

���� lutego �008
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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 � 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 � 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 � 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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Sekrety pi´kna 
SONYA

Makija˝ ma dodawaç blasku, podkreÊlaç urod´ i wydobywaç  

z kobiecej twarzy to, co najpi´kniejsze. Z Sonya Colour Collection 

ka˝da z nas osiàgnie ten efekt z ∏atwoÊcià!

B∏yszczyki Sonya
Letni makija˝ powinien byç subtelniejszy i mniej wyrazisty ni˝  

zazwyczaj. Dlatego o tej porze roku warto zastàpiç szmink´ jed

nym z b∏yszczyków Sonya – nawet na pla˝y usta b´dà wyglàdaç 

∏adnie i Êwie˝o!

Sonya Trios

trójkolorowe cienie do powiek
Absolutny hit! W dwóch por´cznych pojemniczkach mieszczà si´ 

kolory odpowiednie dla ka˝dego rodzaju urody i pasujàce do 

ka˝dego stroju. Bez trudu zmieÊcisz je w ka˝dej kosmetyczce, 

zyskujàc szeÊç odcieni do wyboru, które Êwietnie dope∏nià twój 

makija˝ niezale˝nie od pory dnia (lub wieczoru), miejsca i okazji!

Kiedy na∏o˝ysz je „na sucho”, twój makija˝ b´dzie subtelny i deli

katny, natomiast gdy u˝yjesz zwil˝onego aplikatora, twoje oczy 

b´dà mocniej podkreÊlone i bardziej wyraziste. 

Springtime

Soft Green – doskona∏y  
do podkreÊlenia kàcików oczu lub  
jako eyeliner. 

Shimmery Yellow – Êwietnie rozjaÊnia lini´ brwi i powieki. 
Na∏o˝ony w wewn´trznych kàcikach górnych powiek optycznie 
powi´kszy ma∏e oczy. 

Frosted Pink – mo˝esz go u˝ywaç jako baz´ pod inne 
odcienie lub pojedynczo dla bardzo subtelnego makija˝u oczu.

Sedona

Plum – korzystaj z tego 
odcienia, by podkreÊliç kàciki oczu  
lub – na mokro – jako eyeliner. 

Light Blue – tak˝e Êwietny jako eyeliner; natomiast delikatnie 
rozmazany w zewn´trznym kàcikach oczu nada im „mi´kki” 
wyglàd.

Taupe – mo˝esz u˝ywaç tego odcienia jako baz´ pod inne, 
podobnie jak Frosted Pink, lub pojedynczo, by tylko delikatnie 
podkreÊliç oko. 

Sonya radzi
Kremowy podk∏ad Sonya nale˝y nak∏adaç 
zwil˝onà gàbeczkà – zamiast wody mo˝esz 
w tym celu u˝yç Aloesowego Toniku 

Nawil˝ajàcego.

| Uroda

Kod S�03

Kod S�0�
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Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz

| FOREVER 8/�007

Witamina B6
Witamina B6 spe∏nia wiele funkcji w organizmie cz∏owieka. Jest pod

stawowym czynnikiem, od którego zale˝y zdrowie skóry i nerwów 

oraz tworzenie si´ czerwonych krwinek. Wzmacnia odpornoÊç na in

fekcje i hamuje procesy przedwczesnego starzenia si´.

Niedobór witaminy B6 mo˝e powodowaç zaburzenia przekazu impul

sów mi´dzy komórkami nerwowymi oraz niedobór serotoniny, a co 

za tym idzie – pogorszenie nastroju, a nawet depresj´. Wprawdzie 

witamina B6 potrzebna jest do prawid∏owego funkcjonowania mózgu 

we wszystkich grupach wiekowych, ale trzeba jà dostarczaç szcze

gólnie osobom starszym, aby zapobiegaç utracie pami´ci. Badania 

pensjonariuszy domów starców w Finlandii wykaza∏y u 30% z nich 

niedobory witaminy B6.

Uczestniczy we wch∏anianiu bia∏ek i t∏uszczów. Oprócz kwasu folio

wego jest najwa˝niejszà witaminà w cià˝y. Prawie po∏owa kobiet 

ci´˝arnych cierpi na nudnoÊci z powodu niedoboru witaminy B6. 

¸àczna terapia magnezem i witaminà B6 stosowana jest u dzieci au

tystycznych. Dobowe zapotrzebowanie wynosi � mg.

Wi´kszych dawek potrzebujà kobiety w cià˝y i matki karmiàce, spor

towcy, kobiety stosujàce pigu∏ki antykoncepcyjne.

Witamina B6 mo˝e chroniç przed mia˝d˝ycà i zawa∏em serca, gdy˝ 

utrudnia tworzenie si´ blaszki mia˝d˝ycowej w Êcianie t´tnicy. Najle

piej wspó∏pracuje z witaminami B1 i B�, kwasem pantotenowym, wita

minà C i magnezem.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• pomaga w tworzeniu si´ czerwonych krwinek
•  wp∏ywa na obni˝enie poziomu cholesterolu, 

przez co zapobiega rozwojowi mia˝d˝ycy
• wzmacnia odpornoÊç na infekcje
• hamuje procesy przedwczesnego starzenia si´
• zapobiega utracie pami´ci w miar´ starzenia si´
•  ∏àczna terapia magnezem i witaminà B6 

stosowana jest u dzieci autystycznych
•  pomaga w leczeniu chorób obwodowego 

uk∏adu nerwowego (zapalenia korzonków 
nerwowych, zapalenie nerwów)

• normalizuje kwasotwórczà funkcj´ ˝o∏àdka

Objawy niedoboru:

• drgawki u ma∏ych dzieci
• k∏opoty ze skórà
• zapalenie kàcików ust
• zwi´kszona zapadalnoÊç na infekcje
• anemia
• uczucie zm´czenia i przygn´bienia
• depresja, apatia

grupa 
witamin B
cz. 2

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

czeniu podczas przygotowywania po˝ywienia. Ich nadmiar jest wy

dalany z moczem, a nie gromadzony w organizmie, dlatego muszà 

byç dostarczane codziennie. Praktycznie nie stwarzajà ryzyka prze

dawkowania. 

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.
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Objawy niedoboru (cd):

• os∏abienie pami´ci
• nerwowoÊç
• bezsennoÊç
• utrata czucia w koƒczynach
• du˝e napi´cie przedmiesiàczkowe
• bóle menstruacyjne
• ∏upie˝

Witamina B9 (folacyna)
Odgrywa ogromnà rol´ w tworzeniu si´ nowych komórek i w zwiàzku 

z tym ma du˝y wp∏yw na prawid∏owy rozwój ludzkiego zarodka. 

Spo˝ywana przed planowanym pocz´ciem i w poczàtkach cià˝y chro

ni p∏ód przed rozszczepieniem kr´gos∏upa. Rozszczep podniebienia, 

zaj´cza warga – mogà byç równie˝ spowodowane niedoborem kwasu 

foliowego w czasie cià˝y.

Witamina ta ginie natychmiast podczas gotowania, dlatego niedobór 

kwasu foliowego jest cz´sto spowodowany ˝ywieniem si´ w sto∏ów

kach i szpitalach, gdzie potrawy trzyma si´ przez d∏ugi czas w wysokiej 

temperaturze. Niedobór kwasu foliowego wykryto u ��% chorych le

czonych chirurgicznie w szpitalach Wielkiej Brytanii.

Dzienne zapotrzebowanie wynosi �00 mcg, a kobiety przed i w czasie 

cià˝y powinny otrzymywaç profilaktycznie oko∏o 800 mcg tej witaminy.

Niedobory kwasu foliowego wyst´pujà u wielu ludzi i uwa˝a si´, ˝e 

jest to najbardziej rozpowszechniona i najgroêniejsza awitaminoza na 

Êwiecie. U oko∏o �5% ludzi stwierdza si´ jej zani˝ony poziom, co stwa

rza problemy zdrowotne, szczególnie u osób w podesz∏ym wieku. 

Przeci´tny Amerykanin po pi´çdziesiàtce spo˝ywa dziennie zaledwie 

�35 mikrogramów kwasu foliowego. Osoby nadu˝ywajàce alkoholu 

wymagajà zwi´kszonej dawki kwasu foliowego, jak równie˝ osoby 

starsze oraz b´dàce na diecie odchudzajàcej.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

•  zapobiega wadom rozwojowym p∏odu,  
np. rozszczepieniu kr´gos∏upa

• pomaga zwalczyç niedokrwistoÊç
• zwi´ksza apetyt i witalnoÊç
• zwi´ksza laktacj´
• polepsza pami´ç
• pozytywnie wp∏ywa na wyglàd skóry

Objawy niedoboru:
• os∏abienie
• kraƒcowe zm´czenie
• bezsennoÊç
• dra˝liwoÊç
• k∏opoty z pami´cià i roztargnienie
• anemia
• opóêniony wzrost

Witamina B12
By∏a ostatnià z odkrytych witamin – w 19�8 r. Poniewa˝ witamina B1� 

znacznie pot´guje energi´, wierzono kiedyÊ, ˝e jest ona cudownym 

lekiem przywracajàcym m∏odoÊç.

Dzia∏anie witaminy B1� jest po∏àczone z dzia∏aniem kwasu foliowego 

(witaminy B9) – niedobór ka˝dej z nich powoduje objawy typowe dla 

niedoboru obu tych substancji.

Zbyt ma∏a iloÊç tej witaminy powoduje nie tylko anemi´, ale równie˝ 

stany zapalne j´zyka, zaburzenia uk∏adu nerwowego, np. utrat´ czu

cia i problemy z koordynacjà ruchów, dr´twienie i mrowienie 

koƒczyn, dezorientacj´, utrat´ pami´ci i ot´pienie.

Przeci´tna Amerykanka w wieku ponad pi´çdziesi´ciu lat otrzymuje 

tylko �3 do �8% zalecanej dawki witaminy B1� w swojej diecie. 

M´˝czyêni w tym samym wieku – 6� do 75% (dane Ministerstwa 

Zdrowia USA).

Ka˝dy cz∏owiek w wieku ponad pi´çdziesi´ciu lat powinien przyjmo

waç dodatkowo witamin´ B1�, aby zapobiec uszkodzeniom neurolo

gicznym spowodowanym przez jej niedobór. W tym wieku jest on naj

cz´Êciej skutkiem z∏ego wch∏aniania, co z kolei jest spowodowane  

zanikowym zapaleniem ˝o∏àdka (Narodowa Akademia Nauk USA).

Dobowe zapotrzebowanie witaminy B1� wynosi 3 mcg.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• zapobiega st∏uszczeniu wàtroby
• zwi´ksza zu˝ycie tlenu w stanach niedotlenienia
•  wykazuje dzia∏anie przeciwmia˝d˝ycowe: 

sprzyja obni˝eniu poziomu cholesterolu we 
krwi

•  ze wzgl´du na udzia∏ w tworzeniu otoczek 
mielinowych komórek jest niezb´dna  
do funkcjonowania uk∏adu nerwowego

• wzmacnia uk∏ad immunologiczny organizmu

Objawy niedoboru:

• anemia
• zaburzenia natury psychicznej
• zaburzenia cyklu miesiàczkowego
•  zaburzenia neurologiczne, takie jak:  

utrata czucia i problemy z koordynacjà 
ruchów, dr´twienie i mrowienie ràk i nóg, 
dezorientacja, utrata pami´ci i ot´pienie

• niewstrzymanie moczu
• nieprzyjemny zapach cia∏a
• stany zapalne j´zyka

Witamin´ B9 znajdziesz w Polach Zieleni.
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nowy adres 

Oddzia∏u!

15

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
•  Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna  

Zgirska-Kulaziƒska
•  Jak odnaleêç swoje miejsce w Forever – Manager  

Aleksander Konieczny
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
•  Echa Mi´dzynarodowego Zjazdu w Anaheim!
•  Moja droga do Managera – Manager Maria Lodarska
•  Wzmocnij swój organizm na jesieƒ z produktami Forever
•  Jak przed∏u˝yç m∏odoÊç i sprawnoÊç cz∏owieka  

– technolog ˝ywnoÊci Tomasz Piechocki 
•  Budapeszt 2008!
Bilety do 7/09 w cenie 10 z∏. Od 10/09 w cenie �0 z∏.

Wroc∏aw, 6 paêdziernika �007 
Hotel Mercury, pl. Dominikaƒski 1

godz. 11:3016:00
•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  

Kandefer
•  Zaplanuj swój sukces z Forever – Manager Krzysztof  

Aleksandrowicz
•  Forever – mój sposób na ˝ycie – Senior Manager Maria Osiƒska
•  Produkty Forever w trosce o nasze stawy – dr Katarzyna  

Zgirska-Kulaziƒska
Bilety do �8/09 w cenie 10 z∏. Od 1/10 w cenie �0 z∏.

Gdaƒsk, �0 paêdziernika �007
 Centrum Handlowe Manhattan, al. Grunwaldzka 8�

 godz. 11:30
•  Planowanie, dzia∏anie, kontrola, sukces – Dyrektor Jacek  

Kandefer
•  Czynniki sukcesu Forever – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
•  Planowanie w biznesie
•  Produkty Forever w walce przeciwko procesom starzenia si´ 

organizmu – dr Jerzy Oleszkiewicz
Bilety do 1�/10 w cenie 10 z∏. Od 15/10 w cenie �0 z∏.

Spotkania regionalne

Kraków, 11 paêdziernika �007 
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. �9 listopada �6 

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 Supervisorów

Warszawa, 131� paêdziernika �007
Biuro G∏ówne FLP Poland, Al. Jerozolimskie 9�.

Szkolenie dla Supervisorów, którzy osiàgn´li awans w okresie  
od maja do wrzeÊnia 2007.

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

�, �5/09/07 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka
ELBLÑG 

Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 18:00 
 5/09/07 –  Senoir 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 ��/�6, 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 
 �/09/07 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
17/09/07 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

5/09/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
               Manager Maria PerzPaprocka, Senior Manager Jerzy Kowalski

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

1�, 19, �6/09/07 – Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
                            Manager Maria PerzPaprocka

RACIBÓRZ 
Gabinet Medycyny Naturalnej, ul. Opawska 83b/6, godz. 16:30

7, �8/09/07 – Senior Manager Kazimierz Swoboda
SANDOMIERZ 

Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38, godz. 18:00
�/09/07 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WROC¸AW
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego ��c 
5, 19/09/07 – Managerowie regionu

 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, tel. 604 465 330

Manager Koordynujàcy: 
Senior Manager Maria Grotyƒska, tel. 602 554 566

Zach´ceni powodzeniem kwietniowego szkolenia,  
zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym:

Sprzeda˝ i sponsoring,  
czyli prawid∏owe budowanie struktury

7-8 wrzeÊnia 2007

Bartkowa nad jeziorem Ro˝nowskim
Informacje i zapisy u organizatora:

Manager Dawid Ko∏acz, tel. 508 207 708

 R E K L A M A 

Wydarzenia i informacje |
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Bàdê pi´kna z Sonyà  
i poka˝ si´ ca∏ej Europie!

Koniecznie czytaj nast´pny numer „Forever”!
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