
Zdrowi i pi´kni
w harmonii z naturà 

Wydanie specjalne



Forever Living Products Int.
                   ★   stały rozwój od 30 lat
                 ★   roczne obroty: ponad 2 miliardy $
               ★   ponad 130 paƒstw Êwiata
             ★   ponad 9 mln dystrybutorów
           ★   ponad 200 produktów w ofercie
         ★   najwi´kszy plantator Aloe Vera
      ★   najwi´kszy wytwórca i dystrybutor produktów aloesowych
    ★   tysiàce akrów własnych plantacji w USA, Meksyku i na Dominikanie
★   opatentowany proces stabilizacji

Aloe Vera of America, Inc.
            ★   supernowoczesne zakłady przetwórcze
         ★   25 000 m2 powierzchni
       ★   zdolnoÊç produkcyjna: ponad milion galonów mià˝szu miesi´cznie
     ★   Êcisła kontrola jakoÊci na ka˝dym etapie produkcji
★   supernowoczesna linia rozlewnicza

Nasze Certyfikaty ★ Piecz´ç Aprobaty Mi´dzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu Mià˝sz Aloe Vera wytwarzany przez Forever Living Products był pierw-
szym wyrobem na Êwiecie, jakiemu Rada przyznała swój certyfikat. Od 1982 r. zachowujemy prawo do umieszczania Piecz´ci Aprobaty IASC na swoich produktach, 
których głównym składnikiem jest czysty, naturalnie stabilizowany mià˝sz Aloe Vera ★ Âwiadectwo KoszernoÊci Te produkty FLP, które posiadajà na etykietce 
znak „K”, majà Êwiadectwo koszernoÊci, co oznacza, ˝e zarówno ich skład, jak i sposób przygotowania spełniajà warunki produktów koszernych ★ Islamska Piecz´ç 
Aprobaty To dodatkowe potwierdzenie jakoÊci oraz czystoÊci produktów, Êwiadczàce o ich mi´dzynarodowym uznaniu ★ Logo „Cruelty-free” PETA JesteÊmy 
dumni, ˝e FLP – jako firma od 30 lat, czyli od poczàtku swojego istnienia, zaanga˝owana w produkcj´ wyrobów nietestowanych na zwierz´tach – jest uprawniona do 
u˝ywania logo „cruelty-free” (wolne od okrucieƒstwa) organizacji PETA ★ Certyfikaty ISO Aloe Vera of America (AVA), wyłàczny producent wyrobów Forever Living 
Products uzyskało certyfikat ISP 14001 za swój System Zarzàdzania Ârodowiskiem (Environmental Management System). AVA jest tak˝e zarejestrowana do OHSAS 
18001 za Bezpieczeƒstwo i Higien´ Miejsca Pracy (Workplace Health and Safety). W lipcu 2007 AVA uzyskała zgodnoÊç z ISO 9001:2000 za System Zarzàdzania JakoÊcià 
(Quality Management System). Według naszej wiedzy, jest to jedyna firma w USA, która posiada certyfikaty we wszystkich trzech standardach.
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Aloes – niezwyk∏y dar natury

Ludzie ju˝ od tysi´cy lat wykorzystywali zio∏a i roÊliny, 
aby zapobiegaç schorzeniom lub je zwalczaç. Wie

le zió∏ i roÊlin jest do dzisiaj stosowanych w celu po
lepszenia samopoczucia, m.in. mi´ta, rumianek, any˝, 
koz∏ek lekarski czy wreszcie aloes. Ten ostatni sta∏ si´ 
w minionych latach prawdziwym przebojem. Nie bez 
powodu: sokowi tej roÊliny mo˝na przypisaç niezwyk∏e 
w∏aÊciwoÊci. Na ca∏ym Êwiecie miliony ludzi zachwycajà 
si´ wyjàtkowà si∏à tej pustynnej roÊliny.

Pierwsze zapisy dotyczàce soku aloesowego pochodzà 
sprzed ponad 6 tysi´cy lat, ze staro˝ytnego Egiptu. 
Aloes by∏ bardzo ceniony przez Kleopatr´ w piel´gnacji 
skóry. Sok tej roÊliny sta∏ si´ ju˝ wtedy receptà na 
nieprzemijajàce pi´kno. Mniej wi´cej z tego samego 
okresu pochodzà zapisy o aloesie z chiƒ skiego cesar
stwa. W tym regionie sok z aloesu nale˝a∏ do najcz´Êciej 
stosowanych lekarstw. Oko∏o I wieku n.e. u˝ycie aloesu 
rozpowszechni∏o si´ równie˝ w Europie. Preparat uzy
skiwany po wysuszeniu soku z liÊci aloesu znany by∏  
w lecznictwie staro˝ytnej Grecji i Macedonii. Rzymianie, 
wyko rzystujàc doÊwiadczenia Egipcjan, do∏àczali aloes 
– ku zdumieniu ˝o∏nierzy – do ich wojennego ekwipun
ku. Póêniej aloes i wyciàgi z jego liÊci stosowano zarów
no w Êredniowieczu, jak i w czasach nowo˝ytnych. Jak 
wysoko ceniono w∏aÊciwoÊci aloesu, Êwiadczy fakt, ˝e 

gdy Kolumb odkry∏ t´ roÊlin´ w Nowym Âwiecie, okreÊli∏ 
jà mianem „lekarza w doniczce”.
Przez wiele lat aloes otacza∏a z∏a s∏awa, ˝e dzia∏a 
on silnie przeczyszczajàco, co sprawi∏o, ˝e nikt nie 
zauwa˝a∏ jego dobroczynnego wp∏ywu na zdrowie 
i urod´. Punktem zwrotnym by∏o odkrycie faktu, ˝e 
substancje o niepo˝àdanych dzia∏aniach ubocznych 
(przeczyszczajàce aloina i emodyna) znajdujà si´ je
dynie w skórce liÊcia. Co ciekawe, to w∏aÊnie dzi´ki 
ich zawartoÊci aloesu w stanie naturalnym nie zjadajà 
˝adne zwierz´ta, nie siadajà na nim owady i nie niszczy 
go wi´kszoÊç roÊlinnych szkodników. W ten sposób alo
es sam broni swojego bezcennego wn´trza przed intru
zami. Dzi´ki temu odkryciu zacz´to szerzej poznawaç 
nieznane dotàd, dobroczynne w∏aÊciwoÊci tej roÊliny, 
dost´pne po starannym usuni´ciu zewn´trznej skórki 
liÊcia. W efekcie aloes jest dziÊ wykorzystywany do 
produkcji wielu Êrodków farmaceutycznych i parafarma
ceutycznych, napojów aloesowych, a tak˝e preparatów 
piel´gnujàcych urod´ i kosmetyków do demakija˝u.

W liÊciu aloesu natura zamkn´∏a niezwykle bogatà, 
ale i harmonijnà kompozycj´ sk∏adników. Dzi´ki 
temu roÊlina dzia∏a synergicznie, a poszczególne 
jej komponenty doskonale si´ uzupe∏niajà w swoim 
dobroczynnym dzia∏aniu. 

Aloes – botanicznie zaliczany do rodziny liliowatych, 
jest roÊlinà magazynujàcà sk∏adniki. Poniewa˝ roÊnie 
w rejonach pustynnych i pó∏pustynnych, jest zdolny do 
tworzenia w∏asnych substancji od˝ywczych i groma
dzenia wody. Ca∏e „bogactwo natury” i to, co decyduje 
o ̋ ywotnoÊci aloesu, zgromadzone jest w jego mià˝szu, 
którego pilnie strzegà szpiczasto zakoƒczone, masyw
ne liÊcie, g´sto otoczone wzd∏u˝ kraw´dzi kolczastymi 
zàbkami i chronione grubà skórà.

Paracelsus napisa∏:   Wszystkie ∏àki i pastwiska, 
wszystkie góry i pagórki sà aptekami.  
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Forever Living Products, za∏o˝one 
w 1978 r. przez Rexa Maughana, to 
najwi´kszy na Êwiecie plantator, 
wytwórca i dystrybutor aloesu. 
Nadrz´dnym celem firmy jest 

rozpowszechnienie aloesu 
jako tradycyjnego, zdrowego 
suplementu, który powinien 
stanowiç uzupe∏nienie naszej 

codziennej diety.

W czym tkwi si∏a aloesu? 
Dzia∏anie i sk∏adniki

Od czasu, gdy roÊlina ta 
zosta∏a ponownie odkryta 
w latach 60. ubieg∏ego wie
ku, w mià˝szu aloesu wykryto ponad 
270 mikrosk∏adni ków. Nale˝à do 
nich: substancje mineralne (wapƒ, 
magnez, fosfor, sód, cynk, ˝elazo, 
mangan, potas, chrom, miedê), aminokwa
sy (w tym dziewi´ç z dzie si´ciu tzw. podstawowych 
aminokwasów dietetycznych), nienasycone kwasy 
t∏uszczowe, substancje o dzia∏aniu przeciwbólowym, 
przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, enzymy, ligni
ny (wg wielu badaczy to dzi´ki nim aloes ma znako
mite zdolnoÊci penetracji ludzkiej skóry), saponiny (o 
dzia∏aniu Êciàgajàcym, lekko odka˝ajàcym i myjàcym), 
a tak˝e wielocukry i Êladowe iloÊci substancji  
o dzia∏aniu biostymulujàcym. Ponadto mià˝sz zawiera 
mukopolisacharydy, kwasy organiczne, aktywne en
zymy i koenzymy, bioflawonoidy, bia∏ka i tzw. wtórne 
sk∏adniki roÊlinne. Wiadomo dzisiaj, ˝e mikrosubstan
cje od˝ywcze (a wi´c wtórne sk∏adniki roÊlinne) sà 
niezb´dne do regulowania prawie wszystkich funkcji 
przemiany materii. Enzymy i pierwiastki Êladowe sterujà 
przemianà bia∏ek w naszym organizmie i poprzez to 
oddzia∏ujà na nasz system immunologiczny. Mukopoli
sacharydy s∏u˝à naszemu organizmowi jako pierwiastki 
potrzebne w procesie przemiany b∏onnika. Witaminy, 
katalazy i koenzymy wp∏ywajà korzystnie na proces 
przemiany materii w po trzebnà nam energi´.

Si∏a aloesu tkwi w jego drogocennym sk∏adzie!

Wiele sk∏adników od˝ywczych zawartych w mià˝szu 
aloesu jest dzisiaj opisywanych jako tzw. adaptogeny, 
czyli sk∏adniki, które tylko wtedy sà przyswajane przez 
organizm, gdy on ich potrzebuje. SpoÊród 270 mikro
sk∏ad ników od˝ywczych zawartych w mià˝szu aloesu 
prawie 70 stanowià adapto genne.

Byç zdrowym, dobrze wyglàdaç i mieç dobre samo-
poczucie – to najwi´ksze ˝yczenie ka˝dego z nas.

Preparaty Forever Living Products produkowane sà 
wy∏àcznie na bazie czystego mià˝szu aloesowego.  Sta
bilizacja i utrwalanie niezwykle podatnego na utlenia
nie mià˝szu odbywa si´ w opatentowanym procesie, 
z ogromnà precyzjà i starannoÊcià – tak aby zachowaç 
wszystkie wartoÊciowe sk∏adniki od˝ywcze. W ten oto 
sposób otrzymujemy prawie 100procentowy, czysty 
mià˝sz aloesowy. 

Aloes podany w formie nowoczesnych produktów 
– to wspania∏e wyjÊcie dla tych, którzy postanowili 
˝yç w zgodzie z naturà!
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1. „Cegie∏ki” budulcowe organizmu
Sk∏adnikami budulcowymi naszego organizmu sà ami
nokwasy. W aloesie zawartych jest osiem podstawo
wych aminokwasów, których organizm sam nie potrafi 
wytworzyç. Regularne picie Mià˝szu Aloe Vera pomaga 
zachowaç zdrowie, gdy˝ organizm jest stale zaopatry
wany w te aminokwasy. Analiza Aloe Vera pokazuje, ˝e 
jest on o wiele bli˝ej duplikacji aminokwasów ni˝ jaka
kolwiek inna roÊlina.

2. W∏aÊciwoÊci przeciwzapalne
Mià˝sz Aloe Vera zawiera 12 naturalnych substancji, co 
do których dowiedziono, ˝e dzia∏ajà przeciwzapalnie, 
nie powodujàc efektów ubocznych. Aloes mo˝e tak˝e 
wspieraç prawid∏owe funkcjonowanie stawów i mi´Êni.

3. Codzienna porcja witamin
Aloe Vera zawiera witamin´ A, B1, B2, B6, B12, C i E, kwas 
foliowy oraz niacyn´. Ludzki organizm nie jest w stanie 
d∏ugo przechowywaç niektórych z nich, dlatego tak 
wa˝ne jest ich uzupe∏nianie codziennà dietà. Czy jest lep
szy sposób ni˝ codzienne picie Mià˝szu Aloe Vera, który 
jednoczeÊnie naturalnie wspiera system obrony organi
zmu przed utleniaczami?

4. Codzienna porcja sk∏adników mineralnych
WÊród minera∏ów zawartych w Aloe Vera sà wapƒ, sód, 
˝elazo, potas, chrom, magnez, mangan, miedê i cynk. 
Ale˝ pot´˝ny zestaw! Wszyscy wiemy, ˝e dodawanie 
do diety potraw zawierajàcych naturalne witaminy  
i sk∏adniki mineralne jest zalecane dla dobra ogólnej 
kondycji fizycznej. Picie Mià˝szu Aloe Vera to naturalny  
i zdrowy sposób na uzupe∏nienie zasobów organizmu.

5. Odbudowa kolagenu i elastyny
Aloe Vera to obfity zapas materia∏ów budulcowych, po
trzebnych do uzyskania i zachowania zdrowej skóry. Skó
ra odtwarza si´ co 2128 dni. Mo˝e ona wykorzystywaç 
na co dzieƒ od˝ywcze sk∏adniki budulcowe zawarte  
w Aloe Vera, by przeciw dzia∏aç efektom starzenia! Co
dzienna porcja Mià˝szu Aloe Vera mo˝e byç eliksirem 
najbardziej po˝àdanym przez twojà skór´.

 6. Regulacja wagi i poziomu energii
Regularnie stosowany Mià˝sz Aloe Vera w sposób natu
ralny pozwala organizmowi oczyszczaç uk∏ad trawienny. 
Nasza dieta zawiera wiele niepo˝àdanych substancji, 
które mogà powodowaç ospa∏oÊç i wyczerpanie. Regu
larne picie Mià˝szu Aloe Vera wp∏ywa na dobre samo
poczucie, podwy˝szajàc poziom energii i pomagajàc  
w zachowaniu prawid∏owej wagi cia∏a.

 7. Wsparcie uk∏adu odpornoÊciowego
Aloe Vera stanowi naturalne wsparcie uk∏adu odpornoÊ
ciowego. Poniewa˝ uk∏ad odpornoÊciowy pracuje bez 
przerwy, by chroniç nasz organizm, Aloe Vera – dzi´ki 
naturalnym sk∏adnikom stymu lujàcym odpornoÊç – jest 
dla niego arsena∏em, z którego mo˝e czerpaç „amu
nicj´”.  

 8. Pomoc w dobrym trawieniu
Zdrowy uk∏ad trawienny to gwarancja, ˝e substancje 
od˝ywcze zawarte w naszym po˝ywieniu sà przyswa
jane i transportowane do krwioobiegu. Aloe Vera ma 
naturalne w∏aÊciwoÊci oczyszczajàce. Regularne pi
cie Mià˝szu Aloe Vera mo˝e wp∏ynàç na sprawniejsze 
funkcjonowanie jelit i efektywniejszà absorpcj´ prote
in, a jednoczeÊnie na redukcj´ niepo˝àdanych bakte
rii i dro˝d˝y – wszystko to w naturalny sposób! Aloes 
dowiód∏ tak˝e swojej skutecznoÊci w ∏agodzeniu zgagi  
i innych dolegliwoÊci trawiennych.

 9. Przyspieszenie gojenia
Aloe Vera wspiera dzia∏anie fibroblastów. Fibroblasty 
to niezwyk∏e komórki odpowiedzialne za powstawanie 
kolagenu. Biorà one tak˝e udzia∏ w ∏agodzeniu drobnych 
oparzeƒ, skaleczeƒ, otarç i podra˝nieƒ skóry.

10. Zdrowie i higiena dentystyczna
Aloe Vera ma dzia∏anie korzystne dla zdrowia jamy ust
nej i dziàse∏. Pami´taj o tym przy nast´pnej wizycie  
u dentysty!

10 najwa˝nieszych powodów

Wyobraê sobie, ̋ e rozcinasz liÊç aloesu i konsumujesz Êwie˝y mià˝sz prosto z jego wn´trza. 
Sztan darowy produkt Forever Living, Mià˝sz Aloe Vera, jest tak bliski temu obrazowi, 
jak to tylko mo˝liwe! Jest to pierwszy produkt w swoim rodzaju, któremu przyznano 
certyfikat Mi´ dzy naro dowej Rady Naukowej ds. Aloesu, co stanowi potwierdzenie, ̋ e ta 
bogata kompozycja sk∏adników jest dok∏adnie taka, jak tego chcia∏a natura.

by piç mià˝sz Aloe Vera
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Aloe Vera Gel
Wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy i biolo gicznà spraw
noÊç organizmu. Polepsza wch∏anianie substancji 
od˝ywczych, dlatego warto nim popijaç przyjmowane 
na co dzieƒ witaminy i inne suplementy dietetyczne. 
Mo˝e s∏u˝yç równie˝ jako znakomity Êrodek od˝ywczo
stymulujàcy, regulujàcy prawid∏owe funkcje wszystkich 
tkanek naszego organizmu. W czystej postaci Mià˝szu 
Aloe Vera mo˝na u˝ywaç równie˝ zewn´trznie jako 
ca∏kowicie naturalnego kosmetyku pi´legnacyj nego. 

Aloe Bits n’Peaches
Ten smaczny napój – zawierajàcy czysty mià˝sz aloeso
wy z dodatkiem kawa∏ków i soku z brzoskwiƒ, bogaty 
w witamin´ C oraz betakaroten – zosta∏ opracowany 
g∏ównie z myÊlà o dzieciach, jednak zasmakuje ka˝
demu. Poprawia apetyt tzw. niejadkom, a jednoczeÊnie 
pomaga regulowaç przemian´ materii przy sk∏onnoÊci 
do tycia i prac´ przewodu pokarmowego. Mo˝e równie˝ 
pomóc ograniczyç nadmiernà sk∏onnoÊç do alergii.  

Aloe Berry Nectar
Dzi´ki bogactwu naturalnej witaminy C, potasu i innych 
bezcennych sk∏adników od˝ywczych mià˝sz aloesowy, 
wzbogacony dodatkiem soku z ˝urawin (10%) oraz pek
tyn z jab∏ek, posiada szczególne w∏aÊciwoÊci zdrowot
ne. Sprzyja prawid∏owym procesom trawienia, wspo
maga oczyszczanie organizmu. Zawarty w nim potas 
szczególnie korzystnie wp∏ywa na prac´ serca i nerek.

Napoje aloesowe
Forever Pomesteen Power

Poczuj tak˝e niesamowità moc antyutleniaczy i zasma
kuj w wyjàtkowym nektarze wieloowocowym Forever 
Pomesteen Power! Na kompozycj´ soków i ekstrak
tów owocowych, tworzàcych ten napój  
o fantastycznym smaku, składajà si´ 
m.in. granaty, gruszki, mangostan, maliny, 
je˝yny, borówki i pestki winogron. Wszyst
kie składniki Forever Pomesteen Power,  
a zwłaszcza granaty i mangostan, zajmujà 
jedne z pierwszych miejsc pod wzgl´dem 
wartoÊci ORAC (Oxygen Radical Absor
bance Capacity), oznaczajàcej wskaênik 
mocy, z jakà antyutleniacz walczy z wolny
mi rodnikami. 

Forever Aloe2Go
Teraz mo˝esz skorzystaç z dobrodziejstw Mià˝szu Aloe 
Vera i pot´gi antyutleniaczy zawartych w Pomesteen 
Power w jednej, por´cznej saszetce. Fo
rever Aloe2Go to gotowy napój zawsze 
i wsz´dzie – przy biurku, w podró˝y,  
w samochodzie, na spacerze. Chwyç po 
prostu saszetk´, oderwij w zaznaczonym 
miejscu i ju˝ masz dost´p do smacznych 
bogactw naszych dwóch od˝ywczych 
napojów!
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Wyglàda na to, ˝e czysty mià˝sz aloesowy zosta∏ 
ponownie odkryty dla Êwiata jako idealny Êrodek 
do piel´gnacji skóry. Kiedy przyjrzymy si´ bli˝ej na
turalnym w∏aÊciwoÊciom tej roÊliny, okazuje si´, ˝e  
z aloesu dla cia∏a mo˝na zrobiç w∏aÊciwie wszyst
ko (o czym wie dzia∏a ju˝ Kleopatra, która stosowa∏a 
wy ciÊ ni´ty sok z aloesu jako chyba pierwszy na 
Êwiecie kosmetyk odm∏a dzajàcy). Obecnie na rynku 
znaleêç mo˝na pe∏nà ofert´ aloesowych Êrodków 
piel´gnacyjnych – od myde∏ o naturalnym i przy
jaznym dla skóry pH, poprzez kremy, maseczki  
i delikatne preparaty peelingowe, nienaru sza jàce 
ochronnego p∏asz cza wodnolipidowego skóry, a˝ 
po kremy tonizujàce. Si´gajàc po nie nale˝y jednak 

Aloes dla skóry, w∏osów i ca∏ego cia∏a

pami´ taç, ˝e prawdziwy kosme
tyk aloesowy musi zawieraç 
przy najmniej 20% czystego mià˝   
szu tej roÊ liny. Forever Living Pro
ducts ma Paƒstwu do zaoferowa
nia naj wy˝szej jakoÊci kosmetyki 
na bazie aloesu. Nasze kremy, 
emulsje, ˝ele i p∏yny tonizujàce 
za wierajà do 96% czystego mià˝
szu aloesowego. 

Dzi´ki naturalnym w∏aÊciwoÊ
ciom aloesu dzia∏ajà na skór´ 
wyjàt kowo dobroczynnie i w spo
sób zgodny z jej biologicznà 
naturà:

•  kojà podra˝nienia, zapobiegajà 
reakcjom alergicznym

•  przyspieszajà procesy 
regeneracji, dzia∏ajà 
odm∏adzajàco

•  nawil˝ajà skór´ zgodnie z jej 
naturalnà gospodarkà wodnà

•  nadajà skórze odpowiednià 
wartoÊç pH

•  dzia∏ajà bakteriostatycznie  
i przeciwgrzybiczo

•  przyspieszajà oczyszczanie 
tkanki podskórnej  
z toksyn (bardzo przydatne  
w zwalczaniu cellulitu)
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Aloe Fleur de Jouvence

To absolutnie jeden z najbardziej niezwyk∏ych produk
tów Forever Living Products. W eleganckiej kasetce 
znajduje si´ wszystko, co wspomaga codziennà re
generacj´ skóry. Tajemnica skutecznego dzia∏ania tej 
wyjàtkowej serii piel´gnacyjnej jest bardzo prosta: 
ka˝dy z produktów wchodzàcych w jej sk∏ad zawiera 
przede wszystkim czysty, najwy˝szej jakoÊci, naturalnie 
stabilizowany mià˝sz aloesowy, którego w∏aÊciwoÊci 
nawil˝ajàce, ∏agodzàce, piel´gnacyjne i regeneracyj
ne sà wr´cz nieocenione. Aby sprostaç wymaganiom 
naszej skóry i wspomóc jej codziennà piel´gnacj´, do 
Aloe Fleur de Jouvence dodano rozpuszczalny kolagen  
i elastyn´. Szczególnie dobrze akceptowane przez skór´ 
emulgatory, specjalne wyciàgi roÊlinne, dobrze przy
swajalne, dostosowane do pH skóry kwasy 
owocowe, olej jojoba i olej z moreli z rozpusz
czalnymi witaminami dope∏niajà receptur´ 
tego unikalnego zestawu piel´gnacyjnego. 

W sk∏ad zestawu Aloe Fleur de Jouvence 
wchodzà: 
•  Tonik Nawil˝ajàcy 
•  Mleczko Oczyszczajàco- 

-Z∏uszczajàce 
•  Emulsja Poj´drniajàca na dzieƒ 
•  Dwusk∏adnikowa Maseczka 

Od˝ywczo-Stymulujàca 
• Aktywator Aloesowy 
• Krem Od˝ywczy na noc 

Zestawy do piel´gnacji cery

Sonya Skin Care Collection

Sonya to esencja czegoÊ wi´cej ni˝ po prostu pi´kna; 
to wyraz młodzieƒczoÊci, zachwytu i miłoÊci. Składni
ki naszego zestawu do piel´gnacji cery, wÊród których 
znajdziesz Aloe Vera, ekstrakty owocowe, białà herbat´ 
i znakomite substancje nawil˝ajàce, sà darem dla twojej 
skóry. Pomagajà jej odzyskaç młodoÊç i przywróciç na
turalne nawil˝enie. Na Sonya Skin Care Collection składa 
si´ pi´ç podstawowych elementów dla oczyszczenia, 
nawil˝enia i ogólnej piel´gnacji skóry. Działajà one ra
zem, by twoja skóra pozostała Êwie˝a i promienna. Roz
koszuj si´ pi´cioetapowym procesem piel´gnacyjnym 
i traktuj swojà skór´ tak luksusowo, jak na to zasługuje!

Zestaw Sonya Skin Care Kit Collection zawiera:
• Aloe Purifying Cleanser
• Aloe Refreshing Toner
• Aloe Nourishing Serum 
• Aloe Balancing Cream
• Aloe Deep-Cleansing Exfoliator
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Piel´gnacja skóry

Kremy i emulsje

Galaretka Aloe Vera – czysty mià˝sz aloesowy osadzo
ny na lekkim, oboj´tnym noÊniku ̋ elowym. Ma dzia∏anie 
gojàce, kojàce, nawil ̋ ajàce i jednoczeÊnie Êciàgajàce. 
Dzia∏a bakteriostatycznie i grzybobójczo, ∏agodzi Êwiàd, 
pieczenie (np. po uk∏uciach owadów). Jest wr´cz nie
zastàpiona przy oparzeniach, np. s∏onecz nych. Mo˝e 
byç u˝ywana jako zupe∏nie osobny produkt piel´g
nacyjny, ale równie˝ jako „podk∏ad” pod inne specyfiki, 
poniewa˝ poprawia ich wch∏anianie przez skór´.
R3 Factor – aloesowa emulsja z ekstraktami owocowy
mi. Pomaga skórze w samooczyszczaniu z martwych, 
zrogo wa cia∏ych komórek naskórka, sprzyja lepszemu do
tlenieniu i regeneracji skóry. Regeneruje naskórek po sil
nym przesuszeniu, dzia∏a tak˝e przeciwzmarsz czkowo.
Krem Aloesowo-Propolisowy – niezwykle uniwersalne 
po∏àczenie czystego mià˝szu aloesowego z propolisem 
(kitem pszczelim) i dodatkowo z ˝ywokostem, rumian
kiem oraz witaminami A i E. Dzia∏a antybakteryjnie i prze   
ciw grzybiczo, redukuje ∏ojotok skórny i zapobiega 
k∏opotom z tràdzikiem m∏o dzieƒczym. Regeneruje na
skórek, ogranicza jego nadmierne rogowacenie, a tak˝e 
usprawnia procesy gojenia i zapobiega zaka˝eniom.  
Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca – naturalny nawil˝acz 
dla naszej skóry. Zawarte w mià˝szu wielocukry 
potrafià bardzo skutecznie zatrzymaç wilgoç w naskór
ku i d∏ugotrwale zapobiegaç przesuszaniu skóry. Dzia∏a 
przeciwzmarszczkowo i regenerujàco. Stanowi równie˝ 
doskona∏y, oddychajàcy podk∏ad pod makija˝.
Emulsja Aloesowa – bardzo udana kompozycja czyste
go mià˝szu aloesowego i naturalnych substancji ∏agod
nie zmi´kczajàcych naskórek, jak lanolina i alantoina, 
olejek jojoba, witamina E. Wspomaga i reguluje proces 
autonawil˝enia skóry. Niezastàpiona w walce z k∏opotami 
skórnymi takimi jak podra˝nienia, odparzenia, pierzchni´cia 
naskórka, Êwiàd lub opuchni´cia pourazowe.
Forever Marine Mask – g∏´bokie oczyszczenie i nawil
˝enie skóry. Oprócz czystego mia˝szu aloesowego za
wiera naturalne minera∏y pochodzàce m.in. z morskich 
alg i wodorostów, a tak˝e miód i wyciàg z ogórka.
Forever Epiblanc – specjalny krem rozjaÊniajàcy cer´, 
wy równujàcy jej koloryt i jednoczeÊnie zmniejsza jàcy 
widocznoÊç ciemnych plam. Zawiera czysty mià˝sz alo
esowy, naturalne ekstrakty roÊlinne, wyciàg ze szcza
wiu zachodniego i witamin´ E.

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy

Zestaw ten to nie tylko sposób na pi´knà i gładkà skór´ ca
łego ciała, ale tak˝e rewelacyjne narz´dzie do tak zwanego 
„rzeêbienia sylwetki”. U˝ywajàc zgodnie z instrukcjà ele
mentów składowych zestawu, mo˝na znaczàco poprawiç 
wyglàd swojej skóry, uj´drniç ciało, a tak˝e straciç kilka 
zb´dnych centymetrów w miejscach najwi´kszego nagro
madzenia podskórnej tkanki tłuszczowej!
Wspaniałe efekty przynosi zastosowanie tego zestawu 
do walki z cellulitem.
W skład zestawu wchodzà:
• Aloe Body Toner
•  Aloe Body Conditioning Creme
• Aloesowy ˚el do Kàpieli
• myjka loofah
• rolka specjalnej folii do owijaƒ*

* niedost´pna poza zestawem

Zadbaj o pí kno skóry twarzy i całego ciała z naszymi produktami pieĺ gnacyjnymi.
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Aloes ju˝ od stuleci wykorzystywany jest do wzmacnia
nia, od˝ywiania i nawil˝ania w∏osów. Dzia∏a doskonale 
na ka˝dy rodzaj w∏osów, niezale˝nie wi´c od tego, czy 
twoje w∏osy sà suche, przet∏uszczajàce si´, zniszczone, 
po trwa∏ej czy farbowane, z pomocà naszych produktów 
piel´gnacyjnych mogà staç si´ pi´kne, bujne i lÊniàce.

Szampon Aloe-Jojoba
Wspania∏e po∏àczenie nawil˝a jàcego dzia∏ania aloesu 
z delikatnie zmi´kczajàcym efektem, jaki daje olejek  
z orzeszków jojoba.
Wysoka zawartoÊç tych sk∏adników oraz ich w∏aÊciwe 
proporcje sprawiajà, ˝e Szampon AloeJojoba nawil˝a 
i od˝ywia w∏osy, dostosowujàc si´ do ich naturalnych 
wymogów: zbyt suchym z natury lub przesuszonym 
nadmiarem zabiegów upi´kszajàcych dodaje ˝ycia  
i blasku, zbyt t∏ustym zapewnia dok∏adne oczyszczenie 
oraz lepsze oddychanie skóry, a tak˝e lekkie dzia∏anie 
bakteriostatyczne i ∏agodzàce. 
Co wi´cej, szampon ten dzia∏a korzystnie równie˝ na 
skór´ g∏owy. Pomaga zapobiegaç zaburzeniom na tle 
∏ojotokowym i zwalczaç ∏upie˝. Saponiny i naturalne sub
stancje pieniàce wspaniale oczyszczajà i wzmacniajà 
w∏osy, a tak˝e dodajà im obj´toÊci.

Od˝ywka do w∏osów Aloe-Jojoba
Po∏àczenie aloesu i jojoby skutecznie od˝ywia w∏osy, 
nadaje im wra˝enie Êwie˝oÊci i jedwabistà elegancj´. 
Do tych dwóch g∏ównych sk∏adni ków dodano sub
stancje od˝ywcze, które zapobiegajà elektryzowaniu 
si´ w∏osów i pokrywajà je warstwà ochronnà, która 
wzmacnia, dodaje mi´kkoÊci i zapobiega rozdwajaniu 
si´ koƒcówek. Piel´gnowane w ten sposób w∏osy nie 
ulegajà tak ∏atwo przesuszeniu i nie tracà po∏ysku.

Forever Aloe Pro-Set
To bezalkoholowy, nie nisz czàcy warstwy ozonowej 
spray do w∏osów. Jego g∏ówne sk∏adniki sà przyjazne 
dla w∏osów i skóry g∏owy: oczyszczona woda przywra
ca w∏osom w∏aÊciwe nawil˝enie, stabilizowany mià˝sz 
Aloe Vera zwi´ksza ich elastycznoÊç, dzi´ki czemu 
lepiej si´ uk∏adajà, a proteiny roÊlinne sà êród∏em sub
stancji od˝yw czych.
Zastosowanie Forever Aloe ProSet daje wra˝enie 
wi´kszej g´stoÊci w∏osów, czyni je wyjàtkowo mi∏ymi 
w dotyku i utr wala fryzur´ bez sklejania w∏osów.

Forever Aloe Styling Gel
˚el ten utrwala fryzur´, jednoczeÊnie od˝ywiajàc w∏osy, 
dodajàc im po∏ysku i wra˝enia obfitoÊci. Nie przesusza 

struktury w∏osa, nie ch∏onie wilgoci z zewnàtrz,  
a wi´c u∏o˝ona fryzura jest nie tylko naturalna, ale 
równie˝ odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. 
Zawarte w Forever Aloe Styling Gel olejki z orzeszków 
jojoba i kie∏ków pszenicy nadajà w∏osom elastycznoÊç  
i zapobiegajà ich elektryzowaniu. 

Aloe First
Jest to produkt z pewnoÊcià niezb´dny, je˝eli w∏osy 
sà cienkie, s∏abe, wypadajà w du˝ej iloÊci lub bardzo 
szybko si´ przet∏uszczajà. Nie mo˝na równie˝ pominàç 
Aloe First w piel´gnacji wra˝liwej skóry g∏owy, która 
na wi´kszoÊç specyfików piel´gna cyjnych lub upi´ k
szajàcych reaguje podra˝nieniem, Êwiàdem i w ogóle 
– uczuciem dyskomfortu. Mià˝sz aloesowy, który jest 
podstawowym sk∏adnikiem Aloe First, dzi´ki swoim 
niezwyk∏ym w∏aÊciwoÊciom penetracyjnym potrafi 
dotrzeç od zewnàtrz a˝ do samej podstawy mieszka 
w∏osowego, gdzie dzia∏a regeneracyjnie i stymulujàco 
na procesy tzw. keratynizacji, niezb´dnej przy wytwa
rzaniu nowego w∏osa. Przy regularnym u˝yciu Aloe First 
popraw´ kondycji w∏osów widaç wyraênie ju˝ po kilku 
tygodniach!

Piel´gnacja w∏osów



W 1999 r. pasta 
Forever Bright 
otrzyma∏a nagrod´ 
Super Brand 
(Super Marka), 
przy zna wanà przez 
czytel ników jed ne go  
z najpoczyt niejszych 
ma ga zynów Êwia ta 
„Reader’s Digest”.
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Produkty wykorzystujàce rewelacyjne dzia∏anie Aloe 
Vera dla zdrowia i piel´gnacji jamy ustnej opracowa
no w Forever Living Products specjalnie po to, aby jak 
najwi´cej osób mog∏o wykorzystaç szans´ na zdrowe 
z´by przez d∏ugie lata, osadzone mocno w zdrowych 
dziàs∏ach. Tej szansy nie mo˝na zaprzepaÊciç!

Forever Bright
Jest to aloesowa pasta do z´bów o konsystencji ˝elu. 
Naturalne, bakteriobójcze w∏aÊciwoÊci mià˝szu alo
esowego zosta∏y w niej wzmocnione przez dodatek 
propolisu (kitu pszczelego). Efekt skojarzenia dwóch 
wspaniale dzia∏ajàcych substancji naturalnych okaza∏ 
si´ rewelacyjny! Aloesowa pasta dotrze 
na pewno nawet w najmniejsze prze
strzenie mi´dzyz´bowe. W tych w∏aÊnie 
trudno dost´pnych miejscach – tak 
k∏opotliwych do oczyszczenia – bardzo 
cz´sto zaczynajà si´ i próchnica, i cho
roby przyz´bia. To w∏aÊnie tam bakterie 
powodujàce parodontoz´ mogà rozwijaç 
si´ bezkarnie. I zazwyczaj to czynià, chy
ba ˝e... w∏aÊnie odkryliÊcie Forever 
Bright!
Co wi´cej, po kilku dniach u˝ywania pa
sty nast´puje wyraêna poprawa stanu 
i wyglàdu dziàse∏. Zmniejszajà si´ upo
rczywe stany podra˝nienia, ust´puje zaczerwienienie  
i nadwra˝liwoÊç dotykowa. To wynik przeciwzapal
nego dzia ∏ania mià˝szu aloesowego oraz propolisu. 
Wa˝ne jest równie˝, ˝e:
Aloesowa pasta do z´bów nie zawiera ˝adnych 
substancji powodujàcych Êcieranie szkliwa!
Jest to cecha bardzo wa˝na zw∏aszcza dla tych, którzy 
borykajà si´ z problemem parodontozy. Oznacza bo
wiem, ̋ e pasta w czasie czyszczenia z´bów nie podra˝nia 
dziàse∏. Zamiast tego mià˝sz aloesowy wzmacnia je  
i regeneruje dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom gojàcym. Alo
esowa pasta do z´bów jest tak˝e niezwykle ∏agodna dla 
szkliwa, mimo ˝e bardzo dok∏adnie oczyszcza je z nagro
madzonej p∏ytki naz´bnej. 

Balsam do ust Aloe Lips
Aloe Lips zosta∏ zaprojektowany jako ochrona delikat
nej skóry warg przed czynnikami zewn´trznymi. Nie 
dopuszcza do pierzchni´cia ust na s∏oƒcu, wietrze lub 
mrozie. Mo˝na go tak˝e nak∏adaç pod szmink´. 
Usta wyglàdajà Êwie˝o i naturalnie. 
Wiele osób u˝ywa Aloe Lips przy dokuczliwych 
zajadach lub nawracajàcej opryszczce (tak 
zwane „zimno”). Mià˝sz aloesowy wspaniale 
∏agodzi objawy nadmiernego wysychania warg  
i zapobiega bolesnym p´kni´ciom naskórka. 

Galaretka Aloe Vera
To czysty, naturalnie stabilizowany mià˝sz aloesowy 
osadzony na lekkim noÊniku ˝elowym. W ten sposób 
uzyskano bardzo po˝àdane przed∏u˝enie kontaktu 
sk∏adników mià˝szu nie tylko ze skórà, ale tak˝e ze stale 
wilgotnà b∏onà Êluzowà. A oto niektóre sposoby u˝ycia 
Galaretki Aloe Vera w obr´bie jamy ustnej:
•  Mo˝na jà nak∏adaç na dziàs∏a mi´kkà szczoteczkà do 

z´bów, lekko przy tym masujàc. Zabieg taki najlepiej 
jest wykonywaç tu˝ po wieczornym myciu z´bów.

•  Mo˝na nià zwil˝yç niç dentystycznà i prze prowadziç 
dok∏adne czyszczenie wszystkich przestrzeni mi´dzy
z´bowych. 

•   Przed porannym osadzeniem protez 
bàdê nawet kilka razy w ciàgu dnia 
mo˝na na∏o˝yç Galaretk´ Aloe Vera za
równo na dziàs∏a, jak i na protez´. Poma
ga to zapobiegaç zarówno odle˝ynom, 
podra˝nieniom b∏ony Êluzowej jamy 
ustnej, jak i nieprzyjemnemu zapachowi 
z ust.

•  Wspomaga gojenie po ró˝nego rodzaju 
zabiegach stomatologicznych.

Higiena jamy ustnej
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7  Aby upewniç si´ co do jakoÊci i konsystencji produktów, nasi technicy kontro-
li jakoÊ ci regularnie spraw dzajà opakowania podczas ca∏ego procesu nape∏ niania. Na 
opakowania zostaje nast´pnie nanie siony – za pomocà naj wy˝ szej jakoÊci koderów atra-
mentowych – numer serii oraz data wa˝noÊci.

1  Nasz stabilizowany mià˝sz Aloe Vera jest najwy˝szej jakoÊci. Aby utrzymaç 
ten standard, zinte gro waliÊmy poziomo ca∏y „aloesowy” proces. Kontroluje-
my ka˝de ogniwo procesu produkcyjnego, od plantacji, poprzez zak ∏ady prze-
twórcze, dzia∏ badaƒ i rozwoju, pakowanie, a˝ do wysy∏ki i dystrybucji. Dzi´ki 
temu mo˝emy zagwarantowaç jakoÊç produktów FLP milionom naszych klientów  
i dystrybutorów, którzy pole gajà na nich jako na zdrowszym i bardziej satysfakcjo nu-
jàcym êród le utrzymania. 

4  Opatentowany przez FLP system ekstrakcji mià˝szu oddziela czysty mià˝sz 
aloesowy od zewn´trznej skórki liÊcia. Czysty mià˝sz Aloe Vera gromadzony jest w zbior-
nikach z nierdzewnej stali i natychmiast przechodzi proces stabilizacji, który chroni go 
przed utlenieniem i utrwala jego naturalny potencja∏.

5  Po stabilizacji mià˝sz poddawany jest wnikliwym badaniom laboratoryjnym  
i analizom w celu potwierdzenia jego czystoÊci i konsystencji. Po zbadaniu i zaaprobo-
waniu mià ̋ sz jest transportowany do zak ∏adu wytwórczego FLP, Aloe Vera of Ame rica 
w Dallas w Teksasie, gdzie poddawany jest serii ba daƒ mikrobiologicznych i iloÊcio wych.

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

3  LiÊcie przechodzà proces oczyszczania, polegajàcy na wielokrotnym p∏u ka- 
niu w zimnej wodzie oraz myciu pod wysokim ciÊnieniem. Wszelkie pozosta ∏oÊci 
zanieczyszczeƒ sà usuwane, liÊcie sà sprawdzane pod wzgl´dem ewentualnych 
uszkodzeƒ, a nast´pnie filetowane.

6  Po akceptacji mià˝sz jest przelewany do zbiorników formulacyjnych. Kiedy 
faza komponowania produktów jest zakoƒczona, opakowania sà nape∏ niane na naszej 
zautomatyzowanej linii nape∏niajàcej. Nasze rewolucyjne wy posa˝enie butelkujàce mo˝e 
wyprodukowaç ponad 100 000 opako waƒ podczas jednej zmiany. Oznacza to nape∏-

nienie, opiecz´to wanie i zapakowanie ponad trzech baniaków Aloe Vera na sekund´!

8  AVA co miesiàc wysy∏a ty siàce kontenerów. Jes teÊmy jed nym z najwi´ kszych 
eks por terów w po∏ud nio wych Sta nach. Kontenery wy sy ∏ane sà do ponad 100 krajów 
Êwiata, dostar czajàc ludziom takim jak wy to, co wed∏ug nas jest najlepszymi produktami 

zdrowotnymi na Êwiecie. 
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W ˝yciu ka˝dego z nas zdarzajà si´ przełomowe momenty, kie
dy przystajemy na chwil´, by cieszyç si´ swoimi dotychczaso
wymi osiàgni´ciami. 30 urodziny Forever to właÊnie jeden  
z takich momentów. Tutaj, w Biurze Głównym, zebraliÊmy si´ 
wszyscy na odÊwi´tnym lunchu. Gaw´dziliÊmy i wspominaliÊmy 
przeszłe sukcesy i wyzwania; inspirujàce były wspomnienia 
Ruth, Gregga, Rjaya i Navaz o poczàtkach firmy i o obiecujàcej 
przyszłoÊci Forever. Chocia˝ wymieniłem tylko kilka imion, 
wiem, ˝e wszystko, co zostało osiàgni´te w ciàgu minionych 
30 lat i co zostanie osiàgni´te w przyszłoÊci, to efekt ci´˝kiej 
pracy i zaanga˝owania tysi´cy ludzi na całym Êwiecie. Na
prawd´ mamy najbardziej utalentowanà i zaanga˝owanà ro
dzin´ pracowników i dystrybutorów. Dzi´ki ludziom takim jak 
Wy jesteÊmy wspaniałà firmà o Êwietlanej przyszłoÊci. Kiedy 
tak siedzieliÊmy razem 13 maja, poczułem niesamowità 
wdzi´cznoÊç za szans´, jakà nam dano, szans´ odmiany ˝ycia 
swojego i innych. Jest to kwintesencja Forever, a według mnie 
jednym z jej najwspanialszych przykładów jest moja ˝ona Ruth. 
Uosabia ona etos Forever i od pierwszego dnia jest integralnà 
cz´Êcià naszego sukcesu. Jest dla mnie opokà, za co jestem jej 
nieskoƒczenie wdzi´czny. 
PrzeszłoÊç była niesamowita, ale jak zawsze powtarza Carl 
Zander, wiceprezes ds. sprzeda˝y w USA i były zawodowy 
gracz w futbol amerykaƒski, jesteÊmy tylko tak dobrzy jak 
nasz ostatni mecz! To prawdziwe stwierdzenie odnosi si´ do 
ka˝dej dziedziny ˝ycia i w oczekiwaniu na nast´pne 30 lat mu
simy mieç pewnoÊç, ˝e przygotowujemy si´ na jutrzejsze sukce
sy, a nie ˝yjemy wspomnieniem sukcesów wczorajszych. Ostat
nio poczyniliÊmy ogromne post´py technologiczne: uru cho
miliÊmy nowe strony internetowe do składania zamówieƒ, ra
zem z usługà MYFLPBIZ (niesamowitym narz´dziem, które 
pomaga komunikowaç si´ oraz Êledziç i promowaç swój biznes 
Forever), a tak˝e nasz własny kanał na YouTube – AloePod 
(www.youtube.com/user/AloePod). Jak˝e pot´˝nym narz´dziem 
stał si´ internet. Kontynuujemy inwestycje w badanie najlep
szych aktualnych i nowych składników do naszych produktów. 

Ulepszamy proces dostaw na całym Êwiecie, aby dostarczaç 
Wam produkty jeszcze szybciej i sprawniej. PoÊród tych działaƒ 
koncentrujàcych si´ wokół przyszłoÊci, nie spuszczamy z oka 
teraêniejszoÊci. Pierwszy kwartał 2008 to najlepszy poczàtek 
roku w naszej trzydziestoletniej historii, z dwucyfrowymi 
wskaê nikami wzrostu w wi´kszoÊci krajów. 
Super Rally jest ju˝ tu˝ za progiem. Mam nadziej´, ˝e Wasze 
plany uczestnictwa sà ju˝ gotowe. Je˝eli nie, najwy˝sza pora na 
to. Bilety schodzà szybko i niewiele ich zostało. Tegoroczny 
Zjazd b´dzie najwi´kszy i najlepszy. Strasznie si´ ciesz´, ˝e 
przyje˝d˝acie do naszego rodzinnego miasta i ˝e b´d´ mógł 
Was po nim oprowadziç. To b´dzie spektakularne wydarzenie 
i mam nadziej´ spotkaç na Zjeêdzie ka˝dego z Was. 
Przypominało mi si´ powiedzenie, które ostatnio słyszałem: 
„Grawitacja jest doskonale sprawiedliwa!”. To stwierdzenie 
przypomina nam, ˝e grawitacja działa na ka˝dego z nas  
z równà siłà. Tak samo w Forever – mamy takie same szanse 
na odniesienie sukcesu, dysponujemy takà samà iloÊcià czasu, 
mamy równy dost´p do produktów i Planu Marketingowego, 
jest równie˝ mnóstwo innych aspektów biznesu, które sà takie 
same dla ka˝dego z nas. Jedynà zmiennà jest, według mnie, 
iloÊç wysiłku, jaki jesteÊmy gotowi wło˝yç w budowanie  
biznesu. 
Jest tyle rzeczy, za które mo˝emy byç wdzi´czni rozpoczynajàc 
nowy rok Forever, tyle mo˝liwoÊci. Nigdy nie mam doÊç 
opowieÊci o nadziei, jakà daje Forever milionom ludzi na ca
łym Êwiecie. Zach´cam Was, byÊcie w kontaktach z ludêmi 
byli uczciwi i rzetelni, a odniesiecie sukces wi´kszy ni˝ wyda
wał si´ Wam mo˝liwy. 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

30 lat Forever



Jacek Kandefer, Dyrektor

Forever Living 

Products  

Poland  

jest cz∏onkiem: 

Mi´dzynarodowej 
Rady Naukowej 

ds. Aloesu

Amerykaƒskiej 
Izby 

Gospodarczej

Polskiego  
Stowarzyszenia  

Sprzeda˝y BezpoÊredniej

Dynamiczne lato Forever trwa! W tym miesiàcu rozpocz´ła 

si´ kwalifikacja na Zjazd Europejski 2009, spływajà zamówie

nia i przybywajà nowi dystrybutorzy. Nie przegapcie szansy 

na bezpłatny wyjazd do Malagi! Pozwólcie nam zafundowaç  

Wam bezpłatny przelot, pobyt w luksusowym hotelu, wy

stawny bankiet i wiele innych atrakcji. Poczujcie na własnej 

skórze motywacj´ i sukces – bàdêcie uczestnikami tego niesa

mowitego wydarzenia! 

Wakacje to fantastyczny okres na budowanie biznesu – 

wyje˝d˝amy w nowe miejsca, poznajemy nowych ludzi. Nie

samowitym narz´dziem, które wspaniale pomo˝e nam rozwi

jaç biznes, jest AloePod – nasz własny kanał na YouTube,  

o którym pisze nasz C.E.O. Rex Maughan. Jako pierwsze biu

ro europejskie umieÊciliÊmy na nim wersj´ filmu „Twoje ma

rzenie, nasz plan” w j´zyku narodowym! Teraz nawet je˝eli 

zapomnimy zabraç na wakacyjny wyjazd materiały prezenta

cyjne, wystarczy wizyta w kafejce internetowej, byÊmy mogli 

pokazaç potencjalnemu dystrybutorowi pot´g´ Forever! Co 

wi´cej, to narz´dzie doskonale sprawdza si´ tak˝e do rozwoju 

biznesu w ramach sponsoringu mi´dzynarodowego – a prze

cie˝ wakacje coraz cz´Êciej sp´dzamy za granicà – poniewa˝ 

na AloePod znajdziecie filmy Forever w ró˝nych wersjach 

j´zykowych. 

Drugi wakacyjny niezb´dnik to po prostu zapas Mià˝szu 

Aloe Vera – baniaczek lub saszetki Aloe2Go, którymi 

b´dziecie cz´stowaç wszystkich nowo poznawanych przyja

ciół. A najcenniejszym narz´dziem, które zawsze mo˝ecie 

mieç przy sobie, jest Wasze pozytywne nastawienie, entu

zjazm i radoÊç dzielenia si´ najwi´kszà szansà na Êwiecie. 

Mià˝sz Aloe Vera i nowi partnerzy biznesowi to najpewniejsza 

recepta na sukces!

Do dzie∏a!

Wasz,

Jacek Kandefer

Wydawca: Dzia∏ Marketingu FLP 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, e-mail: flpp@flpp.com.pl 
Sk∏ad, korekta: Irmedia • druk: Team, Warszawa  
Wszelkie prawa zastrze˝one
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Laureaci Programu

SKUTECZNI SPONSORZY
Poziom V

Dystrybutor, który uzyskał  
najwi´cej punktów na poziomie IV,  
mo˝e zamiast notebooka wybraç…

Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Poziom IV

100 pkt.

Bo˝ena i Stanisław Lubowie
Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Poziom III

70 pkt.

Joanna Wandzik

Poziom II
50 pkt.

Magdalena CieÊlik
Beata i Janusz Florkiewiczowie
Patrycja Kwater
Urszula PrzystaÊ
Anna i Emil Sobaniowie
Bogumiła i Jan Srokowie
Danuta i Edward Wienchowie

Poziom I
30 pkt.

Anna i Zbigniew Adamik
Maria Aniserowicz
Alicja i Mieczysław Dudziakowie
Krystyna i Zbigniew Furmanowie
Bo˝ena Gaj
Maria i Wiesław Grotyƒscy
Małgorzata i Grzegorz Gulbowie
Sylwia Haberla
Renata Jarosz
Anna Kapusta
Wiesława i Bolesław Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Zelma Lerch
El˝bieta Marcinkowska
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Monika Mes
Bogusława Michalska
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
Andrzej Planta
Katarzyna Pordzik
Anna Sokołowska
Daniel Sroka
Maria Sztafa
Iwona  i Jacek Wadasowie
Piotr Wojtyna
Urszula Zyskowska

Wr´czenie nagród na Forever Success Day w Warszawie 19 lipca 2008. Warunkiem odbioru nagrody jest obecnoÊç na Success Day.

telewizor 
LCD!

Ju˝ w sprzeda˝y!
Nowe wydanie specjalne „Forever” 
o aloesowych produktach FLP  
– doskonała pomoc w pracy  
z klientami detalicznymi! 

1 szt. – cena 2 zł.

Wydanie specjalne
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Super promocja!

Pakiet 10 szt. w cenie 10 zł,  
czyli 1 zł za 1 szt.!

PROGRAMY PROMOCYJNE FOREVER



Assistant SUPERVISORZY 

Aleksandra Aniserewicz
Wioletta Binda
Edyta Błaszczak
Bernadeta Bochenek
Sylwia Borek
Jerzy Broda
Ewa Bro˝ek
Iwona Buda
Joanna i Tomasz Całusiƒscy
Halina Chmielowska
Julia Chojak
Joanna Chrapczyƒska
Genowefa Czerniakowska
Mariola Duda
Agnieszka i Przemysław Dudka
Józef Dulak
Beata Dyla

Maria Dziedzic
Renata Dzik
Małgorzata Formas
Anna Frankowska
Małgorzata Gałuszka
Bogusława Gargacz
Katarzyna Głowska
Maria Grzegórzko
Monika Hermann
Karina Hoffmann
Maria Hopek
Agata Hospod
Adam Ignaciak
Maria Ilgner
Kinga Ilgner
Katarzyna Ilgner
Marta Jager

Sabina Jagoda
Iwona Jantos
Beata John
Katarzyna Jurczenia
Anna Jurkowska
Paulina Juszczyk
Bernadeta Kaczmarek
Kamila Kartkowska
Gabriela Kłàczek
Monika Kłoczko
Małgorzata Kochanowska-Kubiak
Ró˝a Koloch
Beata Kopuła
Roman Koralewski
Krzysztof KoÊko
Katarzyna Kotas
Anna Kowalewska

Beata Kowalska
Ewelina Kr´glicka
Małgorzata Krystofik
Mariola Krzy˝aniak
Krystyna Kukliƒska
Monika Kurnyta
Magdalena KwaÊny
Anna Lal
Teresa i Andrzej Laskowie
Czesława LeÊkiewicz
Dariusz Letkiewicz
Anna Lewicka
Rafał Lewicki
Jolanta Lis
Magdalena Lubeƒczuk
Regina Ludwikowska
Małgorzata Lukasek  »»»
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SUPERVISORZY sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

 1. Urszula Zyskowska (+1)
 2. Urszula i Mirosław Kapustowie (+1)
 3. Urszula PrzystaÊ (+2)
 4. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (+2)
 5. Danuta i Edward Wienchowie (+2)
 6. Wiesława i Adam Spyrowie (–2)
 7. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+8)
 8. Ewa i Piotr Jurkowie (+1)
 9. Bo˝ena Gaj (–8)
10. Maria i Wiesław Grotyƒscy (+8)

11. Anna i Zbigniew Adamik (+5)
12. Anna i Andrzej Popielarzowie (–4)
13. Magdalena Strojna (bez zmian)
14. Maria i Ryszard Chmielowie (–)
15. Jolanta i Radosław Jochimowie (–4
16. Maria i Mieczysław Osiƒscy (–4)
17. Aldona i Jerzy Rawiccy (–)
18. Krystyna Kwiecieƒ (–8)
19. Teresa i Marek Moryniowie (–)
20. Urszula i Tomasz Kuçkowie (–)

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

Hannah Krynicky Bogumiła i Jan Srokowie

Patrycja Kwater Maria i Wiesław Grotyƒscy

Anna Sokołowska Urszula Zyskowska

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Ewa ChruÊciƒska (bez zmian)
 3. Urszula Zyskowska (+4)
 4. Stanisława Karpiƒczyk (–1)
 5. Maria i Jacek Bartkowiakowie (bez zmian)

 6. Grzegorz Sieczka (bez zmian)
 7. Magdalena Strojna (+1)
 8. Jolanta i Radosław Jochimowie (–)
 9. Urszula i Mirosław Kapustowie (bez zmian)
10. Danuta i Edward Wienchowie (–)

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.

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – CZERWIEC 2008



PROMOCJA DLA AKTYWNYCH: 4+X
W maju 2008 do udzia∏u w losowaniu nagród zakwalifikowali si´:

Poziom Start

4 + 0 pk.  
(tylko dla Assistant Supervisorów)

Aniela Gajda
Halina Grodzicka
Gabriela Jeziorowska
Alicja Lejcyk-Kamiƒska
Jolanta Lis
Gantulga Lombo
Regina Ludwikowska
Joanna Majchrzak
Witold Majchrzak
Janina i Zbigniew Małeccy
Hanna i Zygmunt Mitoƒscy
Iwona Molter
Bo˝ena Mro˝ek
Małgorzata Piros
Wiesława Romanowska
Maria Wójcika i Mario Giuffre
Monika Wudz
Anna Zieliƒska

Poziom I

4 + 2 pk.

Maria Barabasz-Jachimiak
Alicja i Mieczysław Dudziakowie
Teresa Gołàb
Danuta i Michał Grabarscy
Maria i Wiesław Grotyƒscy
Maria Ilgner
Urszula i Mirosław Kapustowie

Poziom I (cd)
Hannah Krynicky
Mirosław Pikulski
Katarzyna Pordzik 
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Grzegorz Sieczka
Anna i Emil Sobaniowie
Wiesława i Adam Spyrowie

Poziom II

4 + 4 pk.

Bogusława Michalska
Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Poziom III

4 + 6 pk.

Anna i Zbigniew Adamik
Anna Kapusta
Patrycja Kwater
Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Urszula PrzystaÊ
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Anna Sokołowska
Joanna Wandzik

Losowanie nagród na Success Day 31 maja br.  
Warunkiem udzia∏u w losowaniu jest obecnoÊç na Success Day.

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.

Losujemy:

Losujemy:

Losujemy:

Losujemy:

Joanna Majchrzak
Barbara Mamica
Anna Mazur
Patrycja Merska
Barbara i Grzegorz Michalscy
Mikołaj Michalski
Julia MiÊkowicz
Joanna Mołodkiewicz
Dorota Morawiec
Monika Musiał
Katarzyna Nguyen-Czepielewska
Dorota Oleszek
Anna i Janusz Orpel
Ewa Ostrowska
Aleksandra Owsiak

Katarzyna Palczewska
Magdalena Piàtek
Irena Piekarz
Adriana Pienczewska
Bo˝ena Pluta
Emilia Podlesicka
Edyta Przybyła-Palla
Edyta i Sławomir Pychowie
Monika PyÊniak
Wiesław Rak
Edyta Ratajczyk
Barbara i Antoni Rostropowiczowie
Marzena Rusnak
Andrzej Rybiƒski
Gabriela Samolik

Maria Sarota
Bo˝ena Sawicka
Danuta Skorupa
Bogusława Skrobowska
Joanna Smolarczyk
Aleksandra Sołtyk
Monika Stadnik
Alicja Szewczuk
Wioletta i Paweł Âliwowie
Helena Âwiàtek
Joanna Âwierc
Melania Teszka
Wiesława Tomerska
Maria Trojanowska
Barbara Tutak

Ilona Twardowska
Barbara Urbaƒska
Daniel Wanat
Franciszka Wandzik
Dorota Wawruch
Jolanta WiÊniewska
Angelika Wójtowicz
Maria Zajàc
Bo˝ena Zendla
Wanda Zimoƒ
Joanna i Witold ˚elechowscy
Henryka ˚uwalska
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PROGRAMY PROMOCYJNE FOREVER

FOREVER LIVING PRODUCTS 
Info: (+22) 456 43 56÷59    f lpp@flpp.com.pl 
www.foreverliving.com       www.flpp.com.pl
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Wymagania dla wszystkich poziomów: Zasponsoruj trzech Nowych Dystrybutorów pierwszej generacji, którzy osiàgnà stanowisko Assistant 
Supervisora. Realizuj wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu. Program promocyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: 
lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ i paêdziernik 2008. Wszystkie wymagania muszà zostaç zrealizowane w czasie trwania programu. Dystrybutor kwalifikujàcy 
si´ do udzia∏u w programie musi realizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci od pierwszego miesiàca wspó∏pracy z firmà, i w ka˝dym kolejnym miesiàcu 
trwania programu. 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´ ani nie mogà zostaç przekazane innej osobie. W programie uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na 
sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP. Dysrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do programu. Wszyscy dystrybutorzy w grupie 
muszà byç zasponsorowani w kraju. Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Wyjàtki nie b´dà rozpatrywane.

Poziom III 
Osiagnij 80 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

bilety na Zjazd Europejski   

zakwaterowanie w hotelu (3 noce)

bilety na przelot

Poziom II 
Osiagnij 50 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

bilety na Zjazd Europejski  

zakwaterowanie w hotelu (3 noce) 

Poziom I 
Osiagnij 25 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

bilety na Zjazd Europejski

TY (aktywnoÊç 4 pk.)

Assistant Supervisor Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

Zjazd Europejski 
27-28 lutego 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania: 
1 lipca - 31 paêdziernika 2008



FLP na You Tube
Mamy własny kanał  
na You Tube!

http://www.youtube.com/user/AloePod

Na kanale AloePod znajdziecie filmy wyprodukowane  
przez Forever International: prezentacje produktów,  
wywiady z dystrybutorami i wiele innych! 

Success Day

Warszawa, 20 wrzeÊnia 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16

godz. 12:00
•  Motywacja w biznesie
•  Echa mi´dzynarodowego Zjazdu w Phoenix 
•  Europejski Zjazd w Maladze 2009
•  Wzmocnij odpornoÊç organizmu na jesieƒ z produktami Forever

Bilety w cenie 10 zł. 

Szkolenie marketingowe

Katowice, 4 wrzeÊnia 2008
Sala konferencyjna „Mieszko”, ul. Ułaƒska 12, godz. 17:00

(nad oddziałem FLPP Katowice)
•  Szansa na Biznes
•  Techniki prezentacji
•  Rekrutacja
•  Europejski Zjazd w Maladze 2009 

Senior Manager Wiesława Spyra, Manager Edward Wiench

Szkolenie dla Supervisorów

Supervisorzy, którzy uzyskali lub uzyskajà awans w okresie od 
maja do sierpnia 2008, zostanà zaproszeni na specjalne, dwudnio-
we spotkanie!

Warszawa, 19-20 wrzeÊnia 2008.
19 wrzeÊnia – szkolenie w Biurze Głównym
20 wrzeÊnia – Success Day, Teatr ˚ydowski

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacje, otrzymajà pisemne 
zaproszenie z Biura Głównego.

Szkolenie 4/6 pk.

Od 1 lipca trwa kwalifikacja na paêdziernikowe szkolenie 4/6 pk.

Warunki kwalifikacji:
Assistant Supervisorzy – osobista aktywnoÊç  

4 pk. miesi´cznie w okresie lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ 2008

Dystrybutorzy od stanowiska Supervisora wzwy˝
– osobista aktywnoÊç 6 pk. miesi´cznie 

w okresie lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ 2008

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà pisemne 
zaproszenie z Biura Głównego FLP Poland.

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ
Klub Modraczek, ul. Ogrody 15, godz. 10:00

9,23/08/08 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
27/08/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

 6/08/08 –  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 

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

POZNA¡ 
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 18:00

 6/08/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

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

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

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

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

 5/08/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WARSZAWA
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92

5,12,19,26/08/08 –  godz. 18:00

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

6,27/08/08 – godzina 18:00

WYDARZENIA

Ju˝ teraz „Twoje marzenie, nasz plan” po polsku!
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