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W 2004 roku, w liÊcie zatytu∏owanym „Uwielbiam poranki”, 
dzieli∏em si´ przemyÊleniami na temat daru i szansy, jakie sà 
nam dane – czyli daru czasu. Wybaczcie cytat z tamtego listu, 
ale wydaje mi si´ wyjàtkowo odpowiedni na t´ por´ roku – 
mam nadziej´, ˝e nie b´dziecie mi mieli za z∏e przytoczenia go. 
Zamiast jednak zatytu∏owaç ten list „Uwielbiam poranki”, 
wybra∏em tytu∏ „Uwielbiam Nowy Rok!”.

W 2004 roku pisa∏em:
(…) Cz´sto s∏ysz´, ˝e ˝ycie jest niesprawiedliwe i w pewnych 
okolicz noÊciach ∏atwo przytaknàç takiemu punktowi widzenia. 
Zw∏aszcza gdy padamy ofiarà ewidentnie niesprawiedliwego gnie-
wu czy bólu – kiedy cierpi dziecko, traci si´ prac´ czy kiedy 
niewinnà osob´ spotyka tragedia. Jest jednak dziedzina, w której 
˝ycie jest bez wzgl´dnie sprawiedliwe, po równo obdzielajàc wszyst-
kich m´˝czyzn, kobiety i dzieci. Dziedzina ta to iloÊç czasu, jaki 
jest nam dany ka˝dego dnia. Ka˝dy z nas ma 24 godziny, czyli 
1440 minut, czyli 86 400 sekund na dob´, by odnosiç sukcesy,  
doskonaliç si´ i rozwijaç albo wr´cz przeciwnie – by roztrwoniç  
i zmarnowaç ten dar czasu.  

Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e ˝yjemy w ró˝nych miejscach i warun-
kach, ale wszystko sprowadza si´ do tego, ˝e ka˝dy z nas ma 
mo˝liwoÊç wyboru, jak wykorzystaç dany mu czas. Viktor Frankl 
w swojej poruszajàcej ksià˝ce „Man’s Search for Meaning” napi-
sa∏: – Cz∏owiekowi mo˝na odebraç wszystko oprócz... ostat-
niej z ludzkich swobód – wyboru nastawienia do konkret-
nych okolicznoÊci, wyboru swojej w∏asnej drogi.  

Czy nie powinniÊmy wi´c korzystaç z czasu màdrze i z pasjà, 
energià oraz zaanga˝owaniem, by robiç to, co nale˝y, i budowaç 
˝ycie pe∏ne perspektyw? Mam nadziej´, ˝e ka˝dy dystrybutor FLP 
w ka˝dym zakàtku Êwiata budzi si´ rano Êwiadom stojàcych przed 
nim mo˝liwoÊci. Wiadomo, ˝e niektóre dni sà gorsze ni˝ inne, ale 
to w∏aÊnie one sà najtrafniejszym testem naszego zaanga˝owania. 
Wygrywa ten, kto pokonuje wyzwania, dà˝y do celu i si´ga po na-
grod´.

I oto stajemy na progu 2008 roku. Ten list czytacie pewnie ju˝ 
w styczniu, co oznacza, ˝e mamy oko∏o 11 i 1/2 miesiàca, aby 
sprawiç, by 2008 rok by∏ sukcesem. Jak ju˝ wielokrotnie 
mówi∏em, sukces jest ca∏kowicie osobistym dà˝eniem. Jednak 
chcia∏bym, abyÊcie rozwa˝yli par´ fundamentalnych kwestii.

Pierwsza z nich to wdzi´cznoÊç. Proste „dzi´kuj´” mo˝e wiele 
zdzia∏aç, dlatego Êmia∏o doceniajcie wokó∏ siebie ludzi, którzy 
sà cz´Êcià Waszej podró˝y do sukcesu. Bàdêcie wdzi´czni za 
szans´ bycia cz´Êcià Forever. Pami´tajcie, ̋ e najwi´kszym spraw-

dzianem prawdziwej wdzi´cznoÊci jest to, co robicie z danym 
Wam czasem.

Druga to ci´˝ka praca. Nie da si´ iÊç na skróty, je˝eli robota ma 
byç dobrze wykonana. Nasz biznes nie jest ∏atwy – jest prosty, 
ale nie ∏atwy. Musimy rozumieç podstawy rozmawiania  
z ludêmi, korzystania z produktów i Êmia∏ego dzielenia si´ 
szansà i produktami z ka˝dym, kogo spotykamy – niezale˝nie 
od naszego nastroju. To nie jest oferta „szybkich pieni´dzy” – 
oczywiÊcie dowiedliÊmy, ˝e mo˝ecie si´ wzbogaciç, ale uzyska-
nie nagród wynika z wysi∏ku w∏o˝onego w budow´ biznesu. To 
fantastyczne uczucie, kiedy k∏adziesz si´ wieczorem spaç ze 
ÊwiadomoÊcià, ˝e ci´˝ko przepracowa∏eÊ dzieƒ.

Jeden z naszych pracowników cz´sto mówi, ˝e „z uczciwoÊcià 
jest jak z cià˝à – albo jesteÊ, albo nie”. W byciu uczciwym nie 
ma miejsca na odcienie szaroÊci, natomiast w uczciwym 
podejÊciu do naszego biznesu tkwi wielka pot´ga. Zauwa˝y∏em, 
˝e ludzi odnoszàcych sukcesy cechuje uczciwoÊç – ci, którzy sà 
gotowi rozmawiaç i byç uczciwymi wobec samych siebie  
i w kontaktach z innymi, osiàgnà sukces, na jaki liczà.

I w koƒcu, dobrze si´ bawcie. Niech to, co robicie, sprawia 
Wam przyjemnoÊç. Forever to niesamowita szansa. Mamy prze-
cie˝ niezwyk∏y dar – mo˝liwoÊç oferowania ludziom nadziei! 
Rok 2007 by∏ dla nas w Forever szczególny. Kiedy ˝egnamy 
trzy pierwsze dekady naszej dzia∏alnoÊci i kiedy patrz´ wstecz, 
dominuje we mnie poczucie dobrej zabawy przez te wszystkie 
lata. Nie raz s∏yszeliÊcie, jak mówi∏em: „Je˝eli si´ dobrze nie ba-
wisz, to znaczy, ˝e coÊ robisz êle!”.

Jednym z g∏ównych powodów, dla których uwielbiam Nowy 
Rok, jest to, ˝e nikt z nas nie jest doskona∏y. Wszyscy 
pope∏niamy b∏´dy i czasem nie spe∏niamy oczekiwaƒ. Ale 
Nowy Rok jest naszà szansà, by spróbowaç jeszcze raz, by zmie-
niaç nasze s∏aboÊci w atuty i staç si´ troch´ lepszym. Przed 
Wami puste p∏ótno nowego roku. Màdrze dobierzcie kolory  
i namalujcie arcydzie∏o, byÊcie pod koniec 2008 roku mogli je 
zatytu∏owaç „sukces”.

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

list od prezydenta

Uwielbiam Nowy Rok!
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Sprzeda˝y BezpoÊredniej

I oto zakoƒczyliÊmy pe∏en sukcesów rok 2007 i z rozmachem 

wkroczyliÊmy w Nowy Rok! Rozpocz´liÊmy go dynamicznie, 

od pierwszych dni aktywnie dzia∏ajàc!

Przed nami 12 nowych miesi´cy – przyniosà nam one wyzwa-

nia oraz wiele radoÊci, dokonaƒ i osiàgni´ç. Niech b´dzie to dla 

nas rok wyt´˝onej pracy – bo tylko ona przyniesie nam owoce. 

A pracy przed nami niema∏o. Wiele osób zna i produkty Fore-

ver, i potencja∏ biznesowy, jaki oferuje nasza firma. Jednak mi-

liony osób w Polsce wcià˝ czekajà na kogoÊ, dzi´ki komu b´dà 

cieszyç si´ lepszym zdrowiem i poprawià stan swoich finansów. 

Naszym zadaniem na rok 2008 jest otwarcie si´ w∏aÊnie na 

nich – bo pomagajàc im, zrealizujemy i nasze cele, poczàwszy 

od tych skromnych, a˝ po te najÊmielsze.

Nasze nieustajàce wysi∏ki przyniosà nam niewyobra˝alny roz-

wój biznesu, sprawià, ˝e razem osiàgniemy obroty 5000 pk.  

i ka˝dy z nas b´dzie móg∏ odebraç swój w∏asny czek w ramach 

Programu Podzia∏u Zysków! Czego w Nowym Roku ˝ycz´ 

nam wszystkim!

Wasz,

Jacek Kandefer

Witamy w 2008!
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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.

SUPERVISORZY sponsor:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

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

Awanse i osiagniàcia | grudzieƒ 2007
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Assistant SUPERVISORZY 

Barbara Kapera Krystyna Harasz

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Stanisława Karpiƒczyk (bez zmian)
 3. Ewa ChruÊciƒska (+1)
 4. Magdalena Strojna (+1)
 5. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (+3)

 6. Grzegorz Sieczka (–3)
 7. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (bez zmian)
 8. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+2)
 9. Wies∏awa i Adam Spyrowie (–3)
10. Bo˝ena Gaj (+2)

 1. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)
 2. Wiesława i Adam Spyrowie (bez zmian)
 3. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (+5)
 4. Bo˝ena Gaj (+3)
 5. Anna i Andrzej Popielarzowie (+1)
 6. Krystyna Kwiecieƒ (+5)
 7. Urszula PrzystaÊ (+2)
 8. Ewa i Piotr Jurkowie (–4)
 9. Urszula Zyskowska (–4)
10. Anna i Zbigniew Adamik (–)

11. Magdalena Strojna (+3)
12. Danuta i Edward Wienchowie (+3)
13. Anna i Metody Lubiƒscy (–)
14. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy (+2)
15. Anna i Emil Sobaniowie (–)
16. Renata B∏a˝ejewska (–)
17. Maria Macia∏ek (–)
18. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (–)
19. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak (–9)
20. Alicja i Krzysztof Markowscy (–1)

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.

Izabela Adamowicz

Joanna i Pawe∏ Aniserowiczowie

Iwona Babraj

Maria Baran

Monika i Krzysztof Baranowscy

Marlena Barca

Rafa∏ Batko

Marzena Biernat

Barbara Busse

Miros∏awa i Marek Ca∏owie

Aleksandra Chmiel

Emilia Chorobik

Roksana i Andrzej Cwynarowie

Edyta Dàbrowska

Bo˝ena Denkiewicz

Alicja Derlatka

Przemys∏aw Dobak

Jolanta Dru˝kowska

Magdalena Dyas

Urszula Fajks

Jolanta Fiba

Teresa Gaborek

Gra˝yna Gniadek

Magdalena Golor

Gra˝yna Gorgoƒ

Anna Górska

Anna Grzegórzko-Pi´tak

Stanis∏awa Gwizda∏a

Maciej Hes

Wojciech Hospod

Zofia Jadczak

Beata Jarz´bak

Ma∏gorzata Jastrzàb

Anna i Piotr Jenerowiczowie

Maria Kaczara

Joanna Kaczmarczyk

Barbara Kapinos

Danuta Karluto

Krystyna Klimza

Joanna Kolonko

Renata Ko∏odziej

Anna Konieczko

Ewa Kopyciƒska

El˝bieta Kornacka

Izabela Kortalla

Krystyna KoÊman

Aneta Kr´cid∏o

Renata Krupa

Teresa Kula

Anna Lekiera

Katarzyna i Andrzej ¸ukaszewscy

Jadwiga ¸ukomska

Bernard Magier

Gra˝yna i Bogus∏aw Motykowie

Alicja Olko

Monika Ossowska

Teresa Pa∏ka

Magdalena Pa∏ka

Zofia Pasowicz

Teresa PaÊnik

Janina Polanowska

Robert Przymus

Danuta Pych

Ewa Py˝

Jadwiga Radgowska

Sylwia Radgowska

Maria Raêna

El˝bieta Recelaff

Gra˝yna Roc∏owska-˚o∏àdek

Waldemar Równy

Piotr Ruciƒski

Lucyna Rycicka

Jadwiga Schlappa

Joanna Sieradzka

Irena Sikora

Rados∏aw Szczot

Edyta Szewczyk

Ewa Szostak

Regina Szott

Krystyna Szudziƒska

Justyna Âliwiƒska

Hanna Âwiackiewicz

Stanis∏aw Urbaniak

Julita Wa˝na

Magdalena Wilkowska

Zofia Winiarska

Anna Wójcicka

Wojciech Wróbel

Janina Wymys∏o

Beata Zagórska

Andrzej ˚urawski
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 1. Bogumiła i Jan Srokowie
 2. Stanis∏awa Karpiƒczyk
 3. Grzegorz Sieczka
 4. Ewa ChruÊciƒska
 5. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
 6. Magdalena Strojna
 7. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
 8. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 9. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak
10. Bo˝ena Gaj

Zjazd Âwiatowy 
Bogumiła i Jan Srokowie jako 

dystrybutorzy, którzy osiàgn´li najwi´ksze 
obroty grupowe w 2007 roku, zostajà 

nagrodzeni wyjazdem na Âwiatowy Zjazd 
FLP do Tajlandii.

Gratulujemy!!!

 1. Urszula i Mirosław Kapustowie
 2. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 3. Urszula Zyskowska
 4. Anna i Andrzej Popielarzowie
 5. Danuta i Edward Wienchowie
 6. Bo˝ena Gaj
 7. Urszula PrzystaÊ
 8. Ewa i Piotr Jurkowie
 9. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
10. Anna i Metody Lubiƒscy

Osiàgni´cia 2007 |

obroty niemanagerskie

najwi´ksze struktury

TOP DYSTRYBUTORZY 2007

TOP DYSTRYBUTORZY 2007
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26 paêdziernika 2007 r. Rex Maughan zosta∏ wprowadzony do Gale-
rii S∏aw Szko∏y Biznesu W.P. Careya na Uniwersytecie Stanowym 
Arizony. Rex studiowa∏ na Uniwersytecie Stanowym Arizony i tutaj 
ukoƒczy∏ wydzia∏ ksi´gowoÊci. Galeria S∏aw Szko∏y Biznesu W.P. 
Careya honoruje absolwentów, którzy odnieÊli znaczàcy sukces  
w swojej dziedzinie i majà istotne zas∏ugi dla lokalnej lub ogólnokra-
jowej spo∏ecznoÊci. Ceremonia zgromadzi∏a studentów, absolwen-
tów, wyk∏adowców i innych goÊci, którzy sp´dzili ten wieczór na ko-
lacji, dancingu i specjalnej ceremonii wprowadzajàcej. Mniej ni˝ 50 
osób na Êwiecie dostàpi∏o zaszczytu wprowadzenia do Galerii S∏aw 
Szko∏y Biznesu W.P. Careya od chwili jej za∏o˝enia w 1977 roku.
UroczystoÊç wprowadzenia Rexa do presti˝owej Biznesowej Galerii 
S∏aw poprowadzi∏ Robert E. Mittelstaedt Jr., dziekan Szko∏y Biznesu 
W.P. Careya. Jako Prezydent i CEO Forever Living Products, Rex 

Maughan jest liderem i wielkim wizjonerem, który majàc aloes i po-
mys∏ na biznes, stworzy∏ i rozwinà∏ niesamowità mi´dzynarodowà 
firm´. Efekty jego dzia∏aƒ charytatywnych sà widoczne zarówno lo-
kalnie, jak i w ró˝nych cz´Êciach Êwiata. Podczas swojego przemó-
wienia Rex podzi´kowa∏ rodzicom i rodzinie oraz wyró˝ni∏ wszyst-
kich dystrybutorów, dzi´ki którym FLP jest najpot´˝niejszà  
i odnoszàcà najwi´ksze sukcesy prywatnà firmà w Arizonie.

Rex Maughan 
wprowadzony do Galerii Sław 
Uniwersytetu Stanowego Arizony

Klub Prezydencki 2007
17 grudnia 2007 r. odby∏o si´ po˝egnalne spotkanie Klubu Prezy-
denckiego 2007. Mimo ˝e by∏o to ju˝ ostatnie zebranie, cz∏onkowie 
Klubu byli równie aktywni jak podczas wszystkich poprzednich 
spotkaƒ, ˝ywo dyskutujàc o ró˝nych wnioskach i pomys∏ach, które 
majà tylko jeden cel – pomóc wszystkim dystrybutorom w rozwoju 
ich biznesu. By∏a to tak˝e okazja do podsumowaƒ – wiele podejmo-
wanych przez nas w tym roku dzia∏aƒ zainspirowa∏y w∏aÊnie dysku-
sje podczas spotkaƒ Klubu.

Cz∏onkami Klubu Prezydenckiego 2007 byli: 
Bogumi∏a i Jan Srokowie, Diamond-Sapphire Managerowie
Stanis∏awa Karpiƒczyk, Senior Manager
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie, Soaring Managerowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie, Senior Managerowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie, Senior Managerowie
Danuta i Edward Wienchowie, Managerowie
Urszula i Tomasz Kuçkowie, Soaring Managerowie
Bo˝ena Gaj, Senior Manager

Wszystkim cz∏onkom Klubu 
sk∏adam serdeczne podzi´kowania za aktywne 

wspieranie Forever Living Products Poland  
przez ca∏y miniony rok!

W nast´pnym wydaniu „Forever” zaprezentujemy cz∏onków Klubu 
Prezydenckiego 2008.

| Raporty specjalne



7

Regionalne spotkania gwiazdkowe
Grudzieƒ to nie tylko miesiàc wzmo˝onej aktywnoÊci 

dystrybutorskiej, ale tak˝e Êwiàtecznych spotkaƒ. Jak 

co roku, dystrybutorzy w ca∏ej Polsce wspólnie kol´dowali, 

biesiadowali i sk∏adali sobie najserdeczniejsze ˝yczenia, ale 

tak˝e podsumowywali mijajàcy i planowali nadchodzàcy rok.

Kraków 17 grudnia 2007 r.

Wroc∏aw 19 grudnia 2007 r.

Katowice 18 grudnia 2007 r.

Warszawa 12 grudnia 2007 r.

Do siego roku!



8

Laureaci Programu „Zimowy Wzrost”
listopad 2007
El˝bieta i Bronis∏aw Antkowiakowie
Barbara i Stanis∏aw Babiƒscy
Karol Bajer  
Ma∏gorzata Balmas  
Adam Ba∏azy  
Adam Banasiak  
Bogus∏awa Bàbacz-Czerwiec  
Alicja Bia∏kowska
Bernarda Bielatowicz  
Krystyna Chmielewska  
Aniela Choroszczak  
Wanda Chytnar
Joanna Ciàg∏o
Agnieszka Cichoƒ
Zofia i Artur CieÊlowie
Urszula CieÊlik  
Sabina Ci´˝ak  
Teresa Cybulska  
Anna i Józef Cygankiewiczowie
Ewa i Roman Czajkowie
Halina Czarnecka  
Wanda Czechyra  
Bronis∏awa Czerwiƒska  
Bo˝ena åwik  
Dorota Dacka  
Barbara i Zenon Dar∏akowie
Ewa i Zbigniew Darmorosowie
Urszula i Marek Dàbkowie
Jolanta i S∏awomir D´bek
Anna Domaƒska-Bober  
i Tadeusz Bober
Teresa Duch
Dorota Dziuba  
Renata Dziwisz  
Leszek Fàfara  
Danuta i Karol Fiszka-Borzyszkowscy
Wanda GabryÊ  
Maria Gawron
Anna Gàtarz  
Renata G∏ownia  
Maria Godula  
Danuta Gordzielik  
Bogus∏aw Gos  
Gra˝yna Gospodarczyk  

Gra˝yna Grandys  
Helena Gruba  
Stanis∏awa i Piotr Grzankowie
Lidia Haberka  
Barbara Haczek  
El˝bieta Helizon-Radliƒska  
Teresa Hornicka
Czes∏aw Hrut
Aleksandra Jab∏oƒska
Halina Jaczewska-Szafa∏owicz  
Danuta Janaszek
Katarzyna Janiczek  
Ma∏gorzata J´drzejczyk  
Jadwiga Juroszek  
Kinga Kacprzak
Marta Kamiƒska
Aneta Kamola
Barbara Kapera  
Agnieszka Kapera  
Bo˝ena i Stanis∏aw Kawowie
Agata Kawaler
Zygmunt Kàtowski  
Barbara i Jan K´dziorowie
Barbara K´dzior  
Marta Kisa∏a  
Ewa Knowa  
Gra˝yna Korczyk  
W∏adys∏awa i Janusz Kosiorowie
Regina i Kazimierz Kowalscy
El˝bieta Krajewska
Zofia Krawczuk
Marzena Krucza∏a  
Ewa Krutki
Aneta Ksià˝ek  
Anna Kuçka  
Barbara Kuran-CieÊlewska  
Ma∏gorzata Kusto  
Lidia KuÊnierz
Anna i Jaros∏aw Lewczukowie
Sylwia Lorenc-Lisiewicz  
Lidia ¸akomiec 
Felicja i Andrzej ¸ubiƒscy
Janusz Maciorowski
Marcin Marek
Micha∏ Matejczyk  

Zofia i Jan Matysiakowie
Gabriela Mazuga  
Dorota Miesiàc  
Aneta i Marek Mikosowie
El˝bieta Miku∏a  
Ma∏gorzata Misielak  
Jolanta Mleczko  
Mateusz Moryƒ  
Aneta Moskwa  
Monika Mrózek  
Marta Mysza  
Agnieszka Niezgodzka  
Joanna i Marcin Nowakowie
Aleksandra Obidziƒska  
Sabina Okoƒska  
Regina Or∏owska  
W∏adys∏awa Orzechowska  
Jaros∏aw Pa∏ka  
Maria i Sebastian Paruzelowie
Teresa Pasich  
Kamila Patyna  
Anna Petrycka  
Maria Piegza  
Przemys∏aw Pikul  
Ma∏gorzata Pilch  
Stefania Pob∏ocka  
Wioletta i Jan Podgórscy
Renata Policht
Iwona Popiel  
Ewa Potucha  
Cecylia Richter  
Irma i Czes∏aw Rodakowie
Maria Rukasz  
Zofia Rybska  
Bo˝ena Sabat  
Mariola Schneider  
Ma∏gorzata Schneider  
Ewelina Sendek  
Jadwiga Sieczka  
Jerzy Sierakowski  
Zofia i Ireneusz Sikorscy
Krystyna Skalska  
Ewa i Marcin Skowroƒscy
Maria Skrzypiƒska
Renata S∏omiƒska

Anna i Leszek S∏otowie
Katarzyna S∏upska-Gawliƒska  
Henryk Smaroƒ
Eleonora Smu˝na  
Edyta Sobczyk  
Ma∏gorzata Soj  
El˝bieta Sojka  
Anna Sokólska  
Monika Sokó∏  
Anna Surma  
Barbara Surowiec  
Izabella i Waldemar Swierzewscy
Beata i Dariusz Sza∏kowscy
Krystyna Szamocka
Edyta i Ryszard Szeligowie
Aleksandra Szmidtke-Haaza  
Beata i Jaros∏aw Szumielewiczowie
Mariusz Szygulski  
Miros∏awa Szymczyk  
Jolanta Âmia∏kowska  
Jadwiga i Andrzej Âwiàtkowie
Janina i Marian Tatajowie
Eugenia i Piotr Truszkowscy
Ma∏gorzata i Henryk Tyborscy
˚aneta Tymczyszyn
Gra˝yna Urban
Katrin Uroda
Bo˝ena i Artur WaluÊkiewiczowie
Edyta Wielguszewska  
Krystyna Wiktorzak  
Gra˝yna Wilkowska  
Henryka WiÊniewska  
Krystyna i Wojciech W∏odarczykowie
Anna Wojtyna  
¸ukasz Wojtyna  
Marta Woldaƒska  
Zofia Wójcik  
Tadeusz Zaboklicki  
Bo˝ena Zgutka  
Krystyna Zimnicka  
Barbara Z∏otowska  
Halina i Jan ZmyÊlony
Teresa i Piotr ˚urkowie
Barbara i Andrzej ˚y∏owscy

grudzieƒ 2007
Joanna i Pawe∏ Aniserowiczowie
Henryka Augustyniak  
Arkadiusz Bach  

Monika i Krzysztof Baranowscy
Jan Bartoszek
Jadwiga Bogda∏  
Gra˝yna Budniewska  

Joanna Bujar 
Alicja Bulak
Zofia Cedler  
Marzena i Jacek Celmerowie

Aldona i W∏odzimierz Chleboszowie
Wac∏aw Ciba  
Maria i Stanis∏aw Darmorosowie
Izabela Dàbrowska l

ZIMOWY WZROST: program dla Assistant Supervisorów
Pozosta∏y czas trwania programu: styczeƒ, luty 2008.

Zasady i nagrody: Ka˝dy Assistant Supervisor, który w dowolnym miesiàcu trwania programu  
uzyska wzrost pk. aktywnoÊci* o minimum 1 pk. w stosunku do miesiàca poprzedniego, otrzyma

ATRAKCYJNÑ FIRMOWÑ NAGROD¢!
Nagrody przyznawane sà co miesiàc. Dodatkowo wÊród wszystkich laureatów programu,  

obecnych na marcowym Forever Success Day w Warszawie, rozlosujemy

PRZENOÂNY ODTWARZACZ DVD!
* pk. w∏asne i od osobiÊcie zasponsorowanych Nowych Dystrybutorów

| Program promocyjny

d P ROGR A M d P ROMOC YJN Y d T RWA!  d P ROGR A M d P ROMOC YJN Y d T RWA!
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Iwona i Jacek Wadasowie
Nowi Managerowie
Awans: sierpieƒ 2007
O firmie, a w∏aÊciwie o produktach aloesowych dowiedzia∏am si´ od 
mojej kole˝anki Wiesi Krywult na „obcej ziemi”, gdzie wspólnie 
miesz ka∏yÊmy i pracowa∏yÊmy. W∏aÊnie ten pomys∏ przywioz∏a  
z któregoÊ wyjazdu weekendowego do Polski i po powrocie zarazi∏a 
mnie nim. Chodzi∏o o Galaretk´ Aloesowà, którà zakupi∏am w pierw-
szej kolejnoÊci i o której szybko zapomnia∏am. Nie pomyÊla∏am, ˝e 
to, co mam najcenniejszego, le˝y gdzieÊ niezauwa˝one i niewykorzy-
stane, gdy par´ lat póêniej nie mog∏am uporaç si´ ze spalonà skórà 
na szyi z powodu pewnego zabiegu, który mia∏ mi pomóc,  
a wr´cz przeciwnie – oszpeci∏. Nie pomóg∏ wtedy zestaw ró˝nych 
maÊci i specyfików, które stosowa∏am. Dopiero olÊnienie, wspo-
mniana uwaga mojej sponsorki o dobroczynnym dzia∏aniu Galaretki 
przynios∏a nadspodziewane efekty. Niejeden raz przekona∏am si´  
o skutecznoÊci tego produktu, wi´c coraz cz´Êciej si´ga∏am po 
nowe.
O mo˝liwoÊci zarabiania w firmie dowiedzia∏am si´ od Senior Mana-
ger Marylki Grotyƒskiej, którà pozna∏am podczas spotkania w Wied-
niu. Natychmiast powsta∏a myÊl, ˝eby nast´pne spotkanie zorgani-
zowaç po powrocie z Austrii w moim rodzinnym Zakopanem. Pierw-
sze spotkanie z zaproszonymi osobami by∏o bardzo udane. Na kolej-
ne zaprosi∏am m.in. Bo˝enk´ Lub´ i wtedy naprawd´ zaczà∏ si´ 
wyÊcig po awans Supervisora, Assistant Managera i póêniej Mana-
gera. Mam to szcz´Êcie, ˝e spotykam na swojej drodze ludzi, którzy 
przyczyniajà si´ do swojego, jak i mojego sukcesu. OczywiÊcie cze-
ka mnie jeszcze du˝o pracy, ˝eby poczuç autentycznà satysfakcj´  
z tego, co robi´.
Ciesz´ si´, ˝e wraz z mojà rodzinà dzi´ki produktom aloesowym 

mog´ zdrowiej ˝yç i stosowaç szeroko poj´tà profilaktyk´, zarabiaç, 
podró˝owaç, poznawaç nowych ludzi i oczywiÊcie rozwijaç si´.
Dzi´kuj´ ca∏ej mojej grupie za wysi∏ek i zaanga˝owanie, jakie 
wk∏adajà w rozwój i budowanie swoich struktur.
Wszystkim dystrybutorom i czytelnikom ̋ ycz´ wszelkiej pomyÊlnoÊci 
i samych sukcesów w Nowym Roku!

Iwona Wadas

l

Edyta Dàbrowska  
Ewa Dembiƒska  
Danuta i Marek Dewerowie
Melania i Wiktor Dobranowscy
Anna Domaƒska-Bober  
i Tadeusz Bober
Violetta i Wojciech Drzyma∏owie
El˝bieta Feluks  
Lidia i Marek Fràckowiakowie
Danuta Gawenda  
Ma∏gorzata G∏a˝ewska  
Anna i Stefan Grochalowie
Angelika i Piotr Hanowscy
El˝bieta Iwaniec  
Magdalena Jab∏oƒska  
Bronis∏awa Jasiƒska  
El˝bieta i Marian J´drzejczykowie
Marcin Kalitowski  
Marzena Kaƒczuga  
Agnieszka Kapera  
Katarzyna Kasperkiewicz  
Anna Kasprzak  
Krystyna Klimza  
Bo˝ena i Józef Kokociƒscy
Andrzej Ko∏odziej
Renata Ko∏odziej  
Anna Konieczko  
Anna i Arkadiusz Konieczny

Teresa Koz∏owska
Wanda Krajnjak
Renata Krupa  
Magdalena Langer  
El˝bieta Leszczyƒska  
Iwona Liczmaƒska-Zgoda  
i Jerzy Zgoda
Ewa i Wac∏aw Litwicowie
Izabela Loranc  
Lucjana Lorenc  
Janina ¸ach  
Halina i Leszek ¸aszkiewiczowie
El˝bieta i Andrzej ¸ubowie
Jadwiga ¸ukomska  
Anna i Zdzis∏aw Maciàgowie
Aleksandra i Robert Matusiakowie
Krystyna i Andrzej Mielcowie
El˝bieta Miku∏a  
Gabriela i Jacek M∏ynarscy
Teresa Morawska
Mateusz Moryƒ
Magdalena i Wojciech Morzyƒscy
Monika Mrózek
Krystyna Nakielska
Maria Nicpoƒ
Agnieszka Oczkowska  
Anna OleÊ  
Janusz Paczewski  
Aniela Palarz  

Magdalena Pa∏ka  
Teresa Parzych  
Teresa PaÊnik  
Iwona i Dariusz Paterowie
Beata Pilaszek  
Walentyna P∏awska  
Olga P∏awska  
Roman Podsiad∏o  
Marcin Podsiad∏o  
Jolanta Pó∏torak  
Mariola Py∏a  
Maria i Krzysztof Rembikowscy
Irena Rogala
Arleta i Piotr Rosiƒscy
Ma∏gorzata Roszak
Wanda i Tadeusz Ro˝kowie
Wioletta i Wojciech Rogowie
Jacek Sadraku∏a  
El˝bieta Sagatowska  
Ma∏gorzata Schneider  
Teresa Siciƒska  
Zofia Siembida  
Ma∏gorzata Sienkiewicz  
Anna i S∏awomir Sieƒczy∏owie
Jerzy Sierakowski  
Zofia i Ireneusz Sikorscy
Dorota Skrzypiƒska
Karolina Stojek
Hanna Suda

Stafania Szewczuk
Konrad Szmidt
Katarzyna Sztafa
Anna i Piotr Szwedowie
Justyna Âliwiƒska
Ewa i Aleksander Âmigielscy
Hanna Âwiackiewicz
Ma∏gorzata Âwiderek  
Maria i Piotr Âwietlikowscy
Danuta i Andrzej Âwita∏owie
Danuta i Jerzy Tkaczowie
Marta Tkaczyk
Valentyna Votska  
Maria Wac∏awek  
Agnieszka i Marcin Wardowscy
Zofia Winiarska  
Józefa WiÊniewska  
Janusz Wlachos  
W∏odzimiera W∏odarczak  
El˝bieta i Pawe∏ Wronowie
Anna Wrona
Monika Wróbel  
Wojciech Wróbel  
El˝bieta i Wiktor Zajàcowie
Barbara Zawiasa  
Joanna Zaworska  
Maria i Piotr Zderowie
Andrzej ˚urawski

Portret sukcesu |



10

Uwielbiasz korzystne dzia∏anie Mià˝szu Aloe Vera. I uwiel-

biasz s∏odki, od˝ywczy smak Forever Pomesteen Power. 

FLP wzi´∏o to, co najlepsze z obu tych napojów, i po∏àczy∏o 

w por´cznej, jednorazowej porcji! Forever Aloe2Go to go-

towy napój zawsze i wsz´dzie – na biurku, w podró˝y,  

w samochodzie, na spacerze. Po prostu chwyç saszetk´, 

oderwij w zaznaczonym miejscu i ju˝ masz dost´p do 

smacznych dobrodziejstw naszych dwóch od˝ywczych 

napojów!

A oto 10 najwa˝niejszych powodów, dla których warto mieç Aloe2Go  

zawsze pod r´kà:

10. G∏ód. Wyobraê sobie, ˝e siedzisz przy biurku i marzysz o czymÊ, 

co zaspokoi twój g∏ód i da ci energi´, by przetrwaç kolejne zebranie. 

Aloe2Go mo˝e byç takim zastrzykiem energii, wspierajàc twój orga

nizm w´glowodanami z∏o˝onymi. Badania wykazujà, ˝e przekàski  

o wysokiej zawartoÊci w´glowodanów z∏o˝onych (w przeciwieƒstwie 

do potraw obfitujàcych w rafinowane cukry) mogà przyczyniaç si´ do 

ogólnego dobrego samopoczucia. Z Aloe2Go mo˝esz nabraç energii,  

a jednoczeÊnie utrzymaç prawid∏owà wag´.

9. Naturalne odm∏odzenie. Si´gnij po Aloe2Go i poczuj naturalnà 

pot´g´ odm∏adzajàcà. Aloe Vera mo˝e wspomagaç wzrost naskórko

wy, wspierajàc dzia∏anie fibroblastów. To jeden z powodów, dla któ

rych nazwano go „cudownà roÊlinà” – umiej´tnoÊç wspierania odm∏a

dzania istniejàcych komórek i wzrostu nowych. Nasze komórki sà co

dziennie atakowane. Dostarcz im pot´g´ Aloe Vera i potencja∏ wspie

rania odpornoÊci kryjàcy si´ w owocach granatu i mangostanu!

8. Codzienna dba∏oÊç o skór´. Aloe Vera to obfite êród∏o substan

cji budulcowych wspierajàcych i utrzymujàcych zdrowie komórek. 

Dzi´ki od˝ywczym „cegie∏kom” Aloe Vera i unikalnym w∏aÊciwoÊciom 

owoców granatu i mangostanu skóra mo˝e wykorzystywaç te sub

stancje od˝ywcze, aby na co dzieƒ walczyç z oznakami starzenia. Ot

wórz saszetk´ Aloe2Go i rozsmakuj si´ w formule, która pomo˝e Ci 

dbaç o skór´.

7. Pyszny smak. Dzi´ki po∏àczeniu odÊwie˝ajàco s∏odkiego aromatu 

mangostanu (nazywanego ze wzgl´du na wyborny smak „królowà 

owoców”)  z odÊwie˝ajàcà delikatnoÊcià granatu, doÊwiadczycie sma

ku tak rozkosznego jak ˝adnego innego owocu. Skosztuj aromatyczne

go bogactwa tych dwóch owoców oraz aloesu, malin, je˝yn, borówek 

i winogron, a oka˝e si ,́ ˝e przepyszny smak jest wystarczajàcym po

wodem, by si´gnàç po Aloe2Go!

6. Substancje od˝ywcze. Mià˝sz Aloe Vera, owoce granatu i man

gostanu oraz wszystkie inne owoce egzotyczne zawarte w Aloe2Go sà 

pysznie od˝ywcze. Aloe Vera zawiera witaminy C, A, E, B oraz cynk, 

wapƒ, miedê, magnez, mangan i fosfor. Granaty otrzyma∏y jednà  

z najwy˝szych not za w∏aÊciwoÊci antyutleniajàce. Mangostan to jedno 

z najobfitszych êróde∏ ksantonów (fitosk∏adników o dzia∏aniu korzyst

nym dla uk∏adu odpornoÊciowego) poÊród wszystkich owoców.

5. Dzia∏anie kojàce. Kojàce dzia∏anie mià˝szu Aloe Vera jest niemal 

legendarne. Zawiera on 12 naturalnych substancji, które dzia∏ajà 

∏agodzàco bez efektów ubocznych. Badania pokazujà tak˝e, ˝e mo˝e 

on wspieraç prawid∏owà mobilnoÊç stawów i mi´Êni. Owoc mango

stanu by∏ przez stulecia wykorzystywany z powodu swych naturalnych 

w∏aÊciwoÊci kojàcych. Pij codziennie Aloe2Go jako element regularne

go programu dba∏oÊci o organizm i bàdê gotów na kolejne wyzwania!

4. Zdrowe trawienie. Mià˝sz Aloe Vera ze wzgl´du na zawartoÊç 

licznych enzymów mo˝e mieç naturalne dzia∏anie detoksykujàce. Picie 

Aloe2Go wspomaga prac´ jelit i przyczynia si´ do prawid∏owego po

ziomu flory bakteryjnej, tym samym wspierajàc zdrowie uk∏adu tra

wiennego. Z pomocà wszystkich polifenoli z granatów, mangostanu  

i innych owoców w nim zawartych, Aloe2Go wspomaga silny i zdrowy 

uk∏ad trawienny, przyczyniajàc si´ do lepszej absorpcji substancji 

od˝ywczych, co w efekcie wspiera zdrowie komórek.

3. Zdrowe wsparcie serca. Granaty w wielu kulturach znane sà jako 

owoce d∏ugowiecznoÊci. Ich sok ma wyjàtkowe w∏aÊciwoÊci 

antyutleniajàce, skutecznie przyczyniajàc si´ do zdrowia uk∏adu serco

wonaczyniowego. Wed∏ug niektórych badaƒ pot´˝ne antyutleniacze  

z granatów i aloesu mogà bezpoÊrednio wspieraç naczynia poprzez re

dukcj´ stresu oksydacyjnego. Mangostan ma równie˝ wyjàtkowà 

zawartoÊç ksantonów i innych fitosk∏adników, które sà wed∏ug 

doniesieƒ korzystne dla uk∏adu krwionoÊnego. 

2. Imponujàcy Koktajl Antyutleniajàcy. Twój uk∏ad odpornoÊciowy 

nie b´dzie wiedzia∏, dzi´ki czemu jest w szczytowej formie – ale ty tak! 

Jest powszechnie wiadome, ˝e granaty majà wi´cej antyutleniaczy ni˝ 

borówki, zielona herbata czy wino. Owoc mangostanu ma najwy˝szà 

zawartoÊç ksantonów wÊród wszystkich owoców. Niektóre badania 

wykazujà, ˝e ksantony wspierajà uk∏ad odpornoÊciowy w wi´kszym 

nawet stopniu ni˝ witaminy C i E. Mià˝sz Aloe Vera zapewnia naturalne 

wsparcie uk∏adowi immunologicznemu ze wzgl´du na wysokà 

zawartoÊç polisacharydów i innych substancji naturalnie wzmac nia

jàcych odpornoÊç. Pami´tajàc o tych potencjalnych korzyÊciach, 

b´dziesz chcia∏ mieç pewnoÊç,  ˝e twoje zapasy saszetek Aloe2Go ni

gdy nie ulegnà wyczerpaniu!

1. Bezkompromisowa wygoda. Aloe2Go daje ci wsparcie, jakiego 

potrzebuje twój organizm! Wykorzystujàc legendarnà pot´g´ „cudow

nego aloesu”, jednoczeÊnie uwalniajàc bogactwo fitosk∏adników za

wartych w granatach i mangostanie i dope∏niajàc ca∏oÊci mieszankà 

bogatych w pot´˝ne antyutleniacze owoców i ekstraktów malin, 

je˝yn, borówek i winogron – b´dziesz pi∏ Aloe2Go codziennie. Twój 

organizm b´dzie domaga∏ si´ niekoƒczàcego si´ zasobu pysznych 

substancji od˝ywczych – zakl´tych w jednej por´cznej saszetce! 

Aloe2Go to twój codzienny prezent dla organizmu. Gratulacje!

Forever 
  Aloe2Go

| Nowy produkt
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Kiedy koƒczy si´ okres Êwiàteczny, wiele osób stara si´ zgubiç ki-

logramy, jakie im przyby∏y w Êwi´ta. To dla nas doskona∏a okazja, 

by prezentowaç nasz system kontroli wagi Clean 9 i Lifestyle 30. 

Ale ta okazja to coÊ o wiele wi´cej ni˝ tylko pomoc w utracie kil-

ku zb´dnych kilogramów. W internecie znaleêliÊmy nast´pujàce 

dane na temat nadwagi i oty∏oÊci: 

W Polsce, jak wykazujà badania przeprowadzone w 2000 r. przez In-

stytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia w Warszawie, ponad 50% osób 

doros∏ych (19-59 lata) cierpi na nadwag´ bàdê oty∏oÊç. W starszych 

grupach wieku – 40-49 lat ponad 60% osób ma nadmiernà mas´ 

cia∏a. W badaniach tych stwierdzono, ˝e cz´stoÊç wyst´powania 

nadwagi i oty∏oÊci ma tendencj´ wzrostowà. Odsetek oty∏ych, za-

równo kobiet jak i m´˝czyzn, w 2000 r. wzrós∏ w stosunku do 1991 

roku. WÊród m´˝czyzn w wieku 50-59 lat w 2000 r. oty∏oÊç stwier-

dzano dwukrotnie cz´Êciej ni˝ w 1991 r. (25,3% vs 12,4%). W bada-

niu WOBASZ przeprowadzonym w latach 2003-2005 w 16 woje-

wództwach w pe∏ni potwierdzono alarmujàcà sytuacj´ w zakresie 

nasilenia oty∏oÊci, gdy˝ u 21,2% m´˝czyzn i 22,4% kobiet w wieku 

od 20 do 74 roku ˝ycia stwierdzono oty∏oÊç, a dodatkowo nadwag´ 

odpowiednio u 40,4% i 27,9%.

Podobnie wysokà cz´stotliwoÊç wyst´powania nadwagi i oty∏oÊci 

stwierdzono w populacji chorych hospitalizowanych w Polsce. Jest 

to stan alarmujàcy, gdy˝ nadmierna masa cia∏a wià˝e si´  

z powa˝nymi konsekwencjami zdrowotnymi. U osób oty∏ych wzra-

sta ryzyko rozwoju chorób uk∏adu krà˝enia, cukrzycy typu II, kamicy 

˝ó∏ciowej, niektórych nowotworów, zespo∏u nocnego bezdechu  

i schorzeƒ uk∏adu kostno-stawowego.

Nadwaga i oty∏oÊç w coraz wi´kszym stopniu dotyka tak˝e dzieci  

i m∏odzie˝. Wed∏ug badaƒ ogólnopolskich przeprowadzonych przez 

Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia w 2000 r., wystàpi∏y one u 12,6% 

ch∏opców i u 12,2% dziewczàt (1-18 lat).

êród∏o: http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/npz_nadwadze_otylosci_25072007.pdf

Jak niesamowità mamy mo˝liwoÊç pozytywnego wp∏ywu na zdro-

wie innych! Tak wiele osób boryka si´ z nadwagà i oty∏oÊcià – 

pomyÊlcie, jakie to ogromne pole do dzia∏ania dla naszych fanta-

stycznych programów Clean 9 i Lifestyle 30! Rynkowe zapotrzebo-

wanie na te produkty jest tak du˝e, ˝e dystrybutor móg∏by zbudo-

waç ca∏y biznes w oparciu wy∏àczenie o te dwa zestawy. A oto kilka 

podpowiedzi, jak promowaç system kontroli wagi FLP:

1   U˝yj Clean 9, a nast´pnie Lifestyle 30 i zgub zb´dne 
kilogramy. To najwa˝niejszy czynnik sukcesu twojej 
promocji. Inni zobaczà, ˝e szczuplejesz, i b´dà chcieli 
wiedzieç, jak to robisz.

2 Naucz si´ poruszaç kwesti´ oty∏oÊci  
(i rozwiàzania, jakie oferujesz) podczas ka˝dej 
rozmowy, jakà odbywasz.

3 Nie zapomnij o tym, jak wa˝ne jest, by po Clean 9 
podjàç d∏ugoterminowe zaanga˝owanie w program 
Lifestyle 30. To dla twoich klientów klucz, dzi´ki 
któremu b´dà chudnàç do czasu uzyskania idealnej 
wagi. Nawet wtedy Lifestyle 30 to element 
doskona∏ego stylu ˝ycia o w∏aÊciwych nawykach  
dla utrzymania m∏odzieƒczej figury i energii!

4 Pami´taj, aby oferowaç szans´ na biznes swoim 
klientom po tym, jak doÊwiadczà przyp∏ywu energii  
i odp∏ywu kilogramów po zastosowaniu Lifestyle 30. 
Ich entuzjazm bez wàtpienia zwi´kszy twoje obroty  
i dochody.

Programy Clean 9 i Lifestyle 30 mogà stanowiç naprawd´ skutecz-

ne rozwiàzanie jednego z najwi´kszych zdrowotnych wyzwaƒ. To 

najlepszy moment, by budowaç biznes oferujàc odpowiedê na to 

wyzwanie. Jako dystrybutor FLP jesteÊ na w∏aÊciwym miejscu, we 

w∏aÊciwym czasie, z w∏aÊciwym produktem. To, w po∏àczeniu  

z twoim entuzjazmem, wysi∏kiem i wytrwa∏oÊcià tworzy najlepszy 

przepis na sukces!

Biznes |

CLEAN 9      LIFESTYLE 30
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SKIN CARE COLLECTION

w trosce o naszà skór´

Sonya Skin Care Collection to:
• Aloesowy ˝el oczyszczajàcy do twarzy, zawierajàcy aloes, wyciàg 
z owoców cytronu, który stanowi cenne êród∏o bioflawo noidów, beta-ka-
rotenu i soli mineralnych. Dzia∏a na skór´ odÊwie ̋ ajàco i wzmacniajàco,  
a tak˝e rozjaÊniajàco, ∏agodzi podra˝ nienia. Wyciàg z ogórka dostarcza 
skórze kwasów organicznych, enzymów, witamin A, B, C oraz mikropier-
wiastków (˝elazo, cynk, mangan, miedê) i siarki. Dzi´ki temu skóra jest 
w∏aÊciwe nawil˝ona i elastyczna. Dodatkowo posiada w∏aÊciwoÊci 
oczysz czajàce i regenerujàce.
• Aloesowy tonik odÊwie˝ajàcy zawiera aloes, wyciàg z ogórka, 
nawil˝ajàcà gliceryn´, olejek jojoba, który nadaje skórze mi´kkoÊç, 
wyciàg z bia∏ej herbaty oraz doskonale znany ze swoich higroskopijnych 
w∏aÊciwoÊci kwas hialuronowy, który wraz glicerynà zapobiega utracie 
wody z naskórka.
• Aloesowy peeling g∏´boko oczyszczajàcy do twarzy i szyi, gdzie 
funkcje enzymatycznego peelingu spe∏nia czysty mià˝sz aloesowy, nato-
miast peelingu mechanicznego – utwardzone mikrogranulki olejku jojo-
ba. Oprócz tego gliceryna, wyciàg z ogórka i owoców cytronu odÊwie˝ajà, 
oczysz czajà i pomagajà zregenerowaç naskórek po ka˝dym zabiegu.
• Aloesowe serum od˝ywcze do twarzy i szyi. Ten kosmetyczny 
cud zas∏uguje na osobny artyku∏! A dlaczego, dowie si´ ka˝dy, kto choç 
raz u˝yje tego wspania∏ego produktu. Serum jest nie tylko wyÊmie nitym 
koktajlem od˝ywczym dla naszej skóry, jest tak˝e doskona∏à bazà 
silikonowà pod makija  ̋oraz rewelacyjnym „suchym olejkiem” do masa˝u 
odm∏adzajàcego!
Aloes, gliceryna, ekstrakt z kory mimozy regenerujà, zabliêniajà, 
odbudowujà naskórek, dzia∏ajà antybakteryjne, bardzo silnie nawil˝ajà. 
Do tego wyciàg z bia∏ej herbaty powoduje, i˝ aloesowe serum, dajàce 
uczucie jedwabistej skóry dzi´ki lotnym silikonom, jest niezastàpionym 
„zastrzykiem m∏odoÊci” dla naszej skóry. Pami´taj my, ˝e jeÊli u˝ywamy 
serum na dzieƒ, to zawsze po nim nak∏adamy Aloesowy krem kojàcy. 
• Dope∏nieniem ca∏ego programu jest Aloesowy krem kojàcy do 
skóry twarzy i szyi, w którym zebrane zosta∏y najlepsze sk∏adniki ze 
wszystkich produktów Sonya SCC. Aloes, wyciàg z bia∏ej herbaty, kwas 
hialuronowy, gliceryna, wyciàg z owoców cytronu oraz u∏at wia jàce roz-
prowadzenie ˝elowe silikony powodujà, i˝ prze pi´k nie pachnàcy krem 
jest nie tylko nawil˝ajàco-regenerujàcà ucztà dla cia∏a, ale tak˝e dla 
zmys∏ów! 
Ogromnà zaletà tych produktów jest ich wydajnoÊç. Odrobina serum czy 
kremu wystarczy, by pokryç ca∏à twarz i szyj´. Przy tworzeniu Sonya SCC 
pami´tano nie tylko o tym, aby zadbaç o najwy˝szà jakoÊç kosmetyków. 
Pi´kne opakowania oraz ich funkcjonalnoÊç, przemyÊlana w najdrobniej-
szych szcze gó∏ach, to klucz do sukcesu Sonya Skin Care Collection.
Pami´tajmy, i˝ 1 szklanka bia∏ej herbaty zawiera tyle antyoksydantów, ile 
12 szklanek naturalnego soku pomaraƒczowego! Co ciekawe, zawiera  
o 30% wi´cej przeciwutleniaczy ni˝ popularna zielona herbata. Stàd te˝  
i cena tego wa˝nego sk∏adnika – w Polsce za 100 gramów bia∏ej herbaty 
mo˝na zap∏aciç nawet 200 z∏!

Jestem przekonana, i˝ ka˝dy doceni wspania∏y skarb, jaki Rex Maughan 
da∏ nam w tym sezonie pod choink´.

˚ycz´ samych sukcesów z Sonya Skin Care Collection w Nowym Roku 
2008!

W dzisiejszym Êwiecie coraz 
g∏oÊniej mówi si´ o nie tylko  
o skutkach, ale tak˝e o przy-
czynach przedwczesnego 
starzenia si´. Wokó∏ nas jest 
ogromna masa czynników, któ-
re powodujà tworzenie si´ w na-
szym organizmie tak zwanych 
WOLNYCH RODNIKÓW, które 

dos∏ownie nas „po˝erajà”,  
a my nie jesteÊmy w stanie 
zbyt wiele na to poradziç.

Ka˝dy z nas ju˝ s∏ysza∏ o tych bardzo aktywnych czàstecz-
kach, ale skàd one si´ biorà w naszych organizmach? Otó˝ 
przyczynà powstawania wolnych rodników sà REAKTYW-
NE FORMY TLENU (RFT), b´dàce produktem ubocznym 

metabolizmu tlenowego lub powstajàce w warunkach 
stresu oksydacyjnego. Sà to zwiàzki chemiczne 

posiadajàce w uk∏a dzie niesparowane elektrony, 
charakteryzujàce si´ wysokà reaktyw noÊcià. RFT 
dzia∏ajà destrukcyjnie i sà jednà z przyczyn STA-
RZENIA SI¢ organizmów – w tym równie˝ skóry. 

Na szcz´Êcie, Rex Maughan nie zostawi∏ nas na 
pastw´ wolnych rodników. 30 lat temu da∏ nam 
do walki pot´˝nà broƒ, jakà jest czysty mià˝sz 
Aloe Vera, a od niedawna mamy Natures’18. 
Si´gajàc po najnowoczeÊniejsze osiàgni´cia kos-

metologii, stworzy∏ pe∏ny program do pie-
l´gnacji skóry. W trosce o nas i o naszà skór´ 

powsta∏a Sonya Skin Care Collection.

Podstawowym sk∏adnikiem wszystkich 
produktów Sonya SCC jest czysty 

mià˝sz aloesowy, którego zbawien-
ne dzia∏anie na skór´ doceniono 
ju˝ w staro˝ytnoÊci. Jednak 
nowoÊcià, jakà mo˝na odnaleêç  

w zestawie, jest wyciàg z liÊci 
BIA¸EJ HERBATY. 

Bia∏a herbata jest naturalnym ANTYOKSY-
DANTEM, dos∏ow nie ZMIATACZEM WOLNYCH 

RODNIKÓW. Poniewa˝ jest ∏atwo przyswajalna, 
chroni naszà skór´ przed promieniowaniem UV, 
wzmacnia tkank´ ∏àcznà i Êciany naczyƒ krwionoÊ-

nych oraz hamuje procesy utleniania si´ 
t∏uszczów nienasyconych. Zatem bia∏a herbata jest bardzo 

aktywnym PRZECIWUTLENIACZEM. Dodatkowo ochra-
nia przed fotostarzeniem.

Katarzyna Janiczek,  

konsultantka aloesowej urody

Udanej 
        randki!

| Nowy produkt



Ró˝owy
WÊród pomadek Sonya Colour Collection  

znajdziesz rozmaite odcienie ró˝owego:
Barely Pink (kod S-119)
Sheer Bliss (kod S-120)

Pink Champagne (kod S-123)
Dusty Rose (kod S-124)
Brandy Ice (kod S-125)

Je˝eli chcesz dodaç ustom blasku,  
na szmink´ na∏ó˝ kryszta∏owy 

b∏yszczyk do ust  
(kod S-190). 

Czerwony
Poka˝ si´ od nami´tnej, ognistej strony i skorzystaj z tych odcieni.

Kontur ust doskonale zaznaczysz kredkà do ust w odcieniu mahogany  
(kod S-173). Wybierz jednà z d∏ugotrwa∏ych,  

niewysychajàcych pomadek w czerwonych odcieniach.  
Porsche Red (kod S-130) lub Deepest Love Red (kod S-129). 

Ich atutem jest to, ˝e zawierajà tak˝e sk∏adniki, które  
chronià i nawil˝ajà. Zamiast szminki mo˝esz 
wybraç b∏yszczyk w odcieniu wiÊniowym  

(kod S-193).

Kosmetyki kolorowe nie b´dà si´ ∏adnie prezentowaç, 
które sà wyschni´te, spierzchni´te i pop´kane.  

A takie mogà byç nasze usta zimà, jeÊli o nie w∏aÊciwie  
nie zadbamy. Dlatego zawsze noÊ przy sobie Aloe Lips  

i nak∏adaj go przed ka˝dym wyjÊciem z domu oraz zawsze,  
gdy poczujesz, ˝e twoje usta potrzebujà ochrony  

i nawil˝enia. Dodatkowo kilka razy w tygodniu, przed 
na∏o˝eniem Aloe Lips, masuj usta mi´kkà 

szczoteczkà (np. do z´bów) – usunie  
to martwy naskórek  

i poprawi ich ukrwienie.
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Udanej 
        randki!

Raport regionalny Ostro∏´ka 

9 listopada 2007 r. w Ostro∏´ce goÊcili Dyrektor Jacek Kandefer  
i Joanna Klupp. To wydarzenie zgromadzi∏o licznà grup´ dystrybuto-
rów. Prezentacja Dyrektora w oparciu o doÊwiadczenia Eddiego Chaia 
pokaza∏a nam wiele nowych drogowskazów do pracy w Forever. 
Wszyscy uczestnicy spotkania z du˝ym entuzjazmem planujà dalszà 
prac´ z Forever. 
Wa˝nym goÊciem tego spotkania by∏ równie˝ Manager Tadeusz Kacz-
marczyk. Wyg∏osi∏ on wyk∏ad szkoleniowy na temat: profilaktyka cho-
rób cukrzycy przy u˝yciu produktów FLP.

7 grudnia 2007 r. odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe dystrybutorów  
i przyjació∏ Forever w Ostro∏´ce, które przy gotowa∏y oraz prowadzi∏y 
Barbara Owczarska i Barbara Turowska.
Wigilia Âwiàt Bo˝ego Narodzenia to szczególny czas dla ka˝dego  
z nas. Trwamy w tradycji naszych przodków i przekazujemy je 

nast´pnym pokoleniom. W naszym Êrodowisku sta∏o si´ tradycjà, aby 
przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia spotkaç si´ w gronie przyjació∏ 
„foreverowskich”, podzieliç si´ op∏atkiem i z∏o˝yç sobie Êwiàteczne 
˝yczenia. Nasi Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie oraz Tere-
sa i Stanis∏aw Makowscy stworzyli Êwiàteczny nastrój, sk∏adajàc 
wszystkim ˝yczenia, a o zwyczajach Êwiàteczno-noworocznych w tra-
dycji kurpiowskiej opowiada∏ jej znawca i znakomity krasomówca Pan 
Jerzy Kijowski – doktor historii. Ponadto goÊciliÊmy Managera Tadeu-
sza Kaczmarczyka, który równie˝ skierowa∏ do nas mi∏e i ciep∏e s∏owa. 
W taki wieczór nie zabrak∏o oczywiÊcie Miko∏aja z prezentami – ode-
gra∏ go Karol Bajer.
By∏y tak˝e konkursy, których uczestnicy otrzymali nagrody. Nad 
oprawà muzycznà i Êpiewem kol´d czuwa∏ Pan Karol Wyszyƒski. Ser-
deczne podzi´kowania nale˝à si´ Pani Gra˝ynie Grzególskiej oraz 
wszystkim, którzy przyczynili si´ do prze˝ywania mi∏ych, sympatycz-
nych i niezapomnianych chwil w gronie tych, z którymi chcemy  
bywaç.

Barbara Owczarska, Supervisor

Walentynki  ♡ Kolory miłości
CZERWONY i RÓ˚OWY to dwa z naszych ulubionych kolorów Sonya Colour Collection. 

Oba te kolory symbolizujà mi∏oÊç. Czerwony jest goràcy, ognisty i nami´tny, a ró˝owy romantyczny, subtelny i uroczy. Oba znaj-
dziesz w wielu odcieniach wÊród naszych kosmetyków kolorowych do piel´gnacji ust. 



Forever Living Products Poland  
Biuro G∏ówne  
i Centrum Sprzeda˝y Warszawa
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56 do 59
fax 22/456 43 60

Godziny pracy:
Biuro G∏ówne FLPP 
pon.– pt. 09.00-17.00

Recepcja i Dzia∏ Sprzeda˝y:
pon., pt. – 09.00-17.00
wt., Êr., czw. – 09.00-20.00
sobota pracujàca w Success Day  
– 09.00-12.00

Oddzia∏ FLPP Gdaƒsk
ul. Szymanowskiego 2
80-280 Gdaƒsk
tel. 58/521 93 99
e-mail: gdansk@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Marek Wielicki

Oddzia∏ FLPP Katowice
ul. U∏aƒska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail: katowice@flpp.com.pl 

Godziny pracy: 
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Stanis∏aw Szczepanik 

Oddzia∏ FLPP Kraków
ul. Kadecka 1
30-078 Kraków
tel. 12/636 23 11
e-mail: krakow@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik W∏adys∏aw Peszko

Oddzia∏ FLPP Poznaƒ
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznaƒ
tel. 61/66 33 586
tel./fax 61/66 33 585
e-mail: poznan@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik El˝bieta ˚ebrowska 

Oddzia∏ FLPP Wroc∏aw
ul. Gen. Pu∏askiego 42c (parter)
53-505 Wroc∏aw
tel. 71/788 91 99
e-mail: wroclaw@flpp.com.pl

Godziny pracy:
   pon., pt. – 09.00-17.00
   wt., Êr., czw. – 12.00-19.00
Kierownik Grzegorz Osiƒski 

Laureaci Programu „Karnawał Forever”

Bo˝ena Gaj
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Sylwia Haberla
Krystyna Kwiecieƒ
Marcin Marek
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Anna i Andrzej Popielarzowie

Katarzyna Pordzik
Ewa i Marcin Skowroƒscy
Anna i Emil Sobaniowie
Joanna Wandzik
Danuta i Edward Wienchowie
Piotr Wojtyna
Anna Wójcicka
Genowefa Wójcicka

Serdecznie gratulujemy!!!

Wielki bal karnawa∏owy Forever
Wis∏a, 2-3 lutego 2008

Hotel Go∏´biewski, al. Ks. Bp. Bursche 3 

www.golebiewski.pl

Wszystkie osoby, które uzyska∏y kwalifikacj´, otrzymajà pisemne zaproszenie z Biura G∏ównego FLP Poland. 
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Forever Success Day

Warszawa, 19 stycznia 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16

godz. 11:30
•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Top dystrybutorzy 2007 roku
•  Moja droga do pozycji Managera – Dawid Ko∏acz
•  Zimowa ochrona z produktami Forever. Nowy zestaw do 

piel´gnacji cery Sonya Skin Care Collection – Katarzyna  
Janiczek, konsultantka aloesowej urody

Bilety do 11/01/2008 w cenie 10 z∏. Od 14/01/2008 w cenie 20 z∏.

Uwaga uczestnicy Europejskiego Zjazdu w Budapeszcie: 
bezpoÊrednio po Success Day, oko∏o godz. 16:00, odb´dzie si´ 
spotkanie przedwyjazdowe! 

Spotkania regionalne

Gdaƒsk, 16 lutego 2008
Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 2, godz. 11:30

•  Dyrektor Jacek Kandefer
• Soaring Manager Grzegorz Sieczka
• Senior Manager El˝bieta Kreczyƒska
•  Produkty Forever w trosce o nasze zdrowie  

– dr Marek Wierzchowski

Szczecin, 28 stycznia 2008
Klub 13 Muz, pl. ˚o∏nierza 2, godz. 18:00

•  Wp∏yw aloesu na prawid∏owe funkcjonowanie przewodu 
pokarmowego – dr Maria Kraczka

Szkolenie 4/6 pk.

Od stycznia 2008 rozpoczyna si´ kwalifikacja na kolejne  
szkolenie  4/6 pk.

Dystrybutorzy, którzy w styczniu, lutym i marcu 2008 r. 
uzyskajà osobiste obroty:

4 pk. miesi´cznie: Assistant Supervisorzy
6 pk. miesi´cznie: od Supervisora wzwy˝

wezmà udzia∏ w szkoleniu, które odb´dzie si´ w kwietniu 2008.

Szansa na Biznes

GDA¡SK 
sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 17:00
5, 26/02/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

ELBLÑG 
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00 

 13/02/08 –  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 24/46, tel. 0-81/442 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 0-81/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 

5/02/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
18/02/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

13, 20, 27/02/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

1, 29/02/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

12/02/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

SZCZECIN 
Gmach TVP, ul. Niedzia∏kowskiego 24, 4. p., pok. 13, godz. 18:00

12, 26/02/08 –  Manager ¸ucja Trzpis 
Supervisor Zbigniew Gazdowski

SZCZECIN 
ul. Mickiwicza 78/3, godz. 18:00

21/02/08 – Senior Manager Helena Taczek

WROC¸AW 
Oddzia∏ FLPP, ul. Gen. Pu∏askiego 42c

6, 27/02/08 – godzina 18:00

Forever Success Days w Warszawie w roku 2008

19 
stycznia

15 
marca

31 
maja 

30 lat FLP

19 
lipca

20 
wrzeÊnia

15 
listopada

Uwaga! Prosimy o Êledzenie bie˝àcych wydaƒ FOREVER. Daty mogà ulec zmianie.

NowoÊç!
6 fantastycznych firmowych plakatów. 

Doskona∏a ozdoba biura lub prezent 

dla nowych dystrybutorów i klientów. 

WyÊmienite, by nagradzaç  

i motywowaç struktury!

kod 9953; cena 15,00 z∏ za komplet 6 sztuk

Wydarzenia |

$ $         $$$



22-24 lutego 2008

Biuletyn zjazdowy

22-23 lutego 2008 
Papp Laszlo Sport Arena

1143 Budapest, Stefánia út 2

Internet: www.budapestarena.hu

W sobot´ po Zjeêdzie odb´dzie si´ bankiet dla osób,  

które uzyska∏y kwalifikacj´ (poziom I, II i III).

Kwalifikacja – poziom II i III
Trzydniowe zakwaterowanie w hotelu:

• przyjazd do Budapesztu: 21 lutego (czwartek)

• wyjazd z Budapesztu: 24 lutego (niedziela)

Hotel: Kempinski Hotel Corvinus Budapest

Erzsébet tér 7-8 

1051 Budapest, Hungary 

Internet: www.kempinski-budapest.com

Prezentacja kraju
Jak co roku kraje b´dà rywalizowaç o nagrod´ Spirit Award! To fantastyczne 

wyró˝nienie, przyznawane za efektowne i entuzjastyczne reprezentowanie swojego 

kraju na Zjeêdzie. Dlatego:

4  Wszyscy polscy uczestnicy proszeni sà o jednolity strój podczas Zjazdu: bia∏e  

koszule/bluzki i czarne spodnie/spódnice. Zach´camy do 

zakupu dost´pnych w Biurze G∏ównym czerwonych  

polarowych bez r´ kaw ników z logo Forever (cena: 50 z∏).

4  Entuzjazm to pot´ga! Bàdêmy aktywni przez ca∏y czas: ˝ywe reakcje, doping i aplauz to podstawowe 

elementy Zjazdu. 

4  Biuro G∏ówne FLPP przygotowa∏o kilka du˝ych flag Polski, które zostanà rozdane podczas Zjazdu. 

B´dziemy machaç flagami przez ca∏y czas trwania Zjazdu!

4 Chóralne skandowanie i Êpiewanie mile widziane! 

Na scen´ wychodzà wy∏àcznie dystrybutorzy, którzy uzyskali kwalifikacj´ (poziom I, II i III).

Przypominamy, ˝e 19 stycznia, bezpoÊrednio po Success Day, w Teatrze ˚ydowskim odb´dzie si´ spotkanie przedwyjazdowe.

Europejski Zjazd i Podzia∏ Zysków

Budapeszt


