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Rex Maughan, C.E.O.

Ka˝dego roku moje podró˝e obfitujà w wydarzenia i niesamo
wite doÊwiadczenia, które wywierajà na mnie ogromne wra
˝enie. Mo˝liwoÊç oglàdania tak wielu wspaniałych rzeczy 
uwa˝am za prawdziwe błogosławieƒstwo. I choç staram si´ 
dzieliç nimi z Wami jak najcz´Êciej, czasem trudno jest infor
mowaç Was w pełni na bie˝àco, bo ka˝dy gest dobroci czy 
przyjaêni tak wiele dla mnie znaczy!
Jak niektórzy z Was wiedzà, niedawno wróciłem z trzytygo
dniowego wyjazdu do Afryki, gdzie m.in. uczestniczyłem  
w Zjeêdzie Afrykaƒskim w Kenii. Có˝ to było za niesamowite 
Êwi´to sukcesu! Nasza szansa budzi w Afryce wiele energii i en
tuzjazmu – i chc´ serdecznie podzi´kowaç wszystkim, dzi´ki 
którym Zjazd Afrykaƒski odniósł tak ogromny sukces! Ju˝ nie 
mog´ si´ doczekaç ponownego spotkania z Wami wszystkimi 
w przyszłym roku, na kwietniowym Zjeêdzie Âwiatowym w Jo
hannesburgu. 
Po Zjeêdzie pojechaliÊmy przyjrzeç si´ niektórym z naszych 
Kurortów Forever w RPA. Choç doÊwiadczyliÊmy tam wielu 
fascynujàcych rzeczy, jednà z najdonioÊlejszych był dla mnie 
udział w uroczystoÊci wr´czania dyplomów absolwentom Aka
demii Szkoleniowej Forever w Blyde Canyon. Cudownie było 
sp´dzaç czas z tymi wspaniałymi młodymi ludêmi, którzy majà 
za sobà cztery lata dogł´bnej edukacji w dziedzinie turystyki  
i hotelarstwa, i dzi´ki temu mogà teraz pewnie wejÊç na rynek 
pracy, podejmujàc zaj´cie czy to w jednym z Kurortów Forever, 
czy te˝ w jakimkolwiek innym oÊrodku wypoczynkowym na 
Êwiecie. MyÊl, ˝e Forever choç w niewielkim stopniu miało 
wpływ na przyszłoÊç tych młodych ludzi, naprawd´ raduje ser
ce. Dzi´kuj´ całemu personelowi Forever Resorts South Africa. 
Czekam na kolejne setki młodych ludzi koƒczàcych naszà Aka
demi´ i wykorzystujàcych nabyte umiej´tnoÊci do poprawy 
Êwiata dla siebie, swoich rodzin i dla ludzi, którym słu˝à. Na 
tym polega prawdziwa istota Forever. JeÊli ka˝dy z nas podjàłby 
si´ poprawy Êwiata, dokonałyby si´ niezwykłe rzeczy. Jednym  
z miejsc, które zmieniliÊmy – przynajmniej na kilka dni – było 
Phoenix, Arizona, gdy tysiàce dystrybutorów przyjechało do 
rodzinnego miasta Forever Êwi´towaç nasze 30 urodziny – có˝ 
to była za impreza! Wszyscy Êwietnie si´ bawiliÊmy. Wiem, ˝e 
było goràco, ale w Phoenix zawsze jest goràco, a nam, którzy tu 
mieszkamy, bardzo to odpowiada. Wiem, ˝e ka˝dy z Was wy
niósł ze Zjazdu czàstk´ jego atmosfery, którà b´dziecie mogli 
podzieliç si´ ze swoimi strukturami na całym Êwiecie. 
Pami´tajcie, aby koniecznie opowiedzieç swoim dystrybutorom 
o nowych produktach. Forever Lean to niesamowity produkt, 
który mo˝e naprawd´ odmieniç Wasz biznes! PomyÊlcie tylko, 
ile znanych Wam osób chce utrzymaç właÊciwà wag .́ A nasze 
nowe Forever Aroma Spa Collection? W Waszym sàsiedztwie 
nie powinno byç łazienki, w której nie znalazłyby si´ te pro
dukty! Koniecznie wypróbujcie je jak najszybciej – obiecuj´, ˝e 
si´ nie rozczarujecie. Nasze nowe mydło do twarzy i ciała  

Avocado Face & Body Soap podbiło przebojem Forever Resorts, 
gdzie jest u˝ywane ju˝ od pewnego czasu – jestem pewien,  
˝e i Wam si´ spodoba. A to tylko niektóre z nowoÊci! 
WprowadziliÊmy tak˝e nowe, Êwietne materiały marketingo
we, obrazujàce olbrzymie kroki, jakie poczyniliÊmy w minio
nym roku, w tym naszà nowà stron´ Aloepod.com na You 
Tube, które oferuje łàcznoÊç iTunes z iPodami i iPhone’ami. 
Bàdêcie w awangardzie w tej bezprzewodowej erze. Kiedy 
przeglàdałem niektóre z tych nowych udoskonaleƒ z naszym 
zespołem w Biurze Głównym, zauwa˝yłem, ˝e w internecie a˝ 
huczy od słów takich jak strony „społecznoÊciowej u˝ytecz
noÊci”, „społecznoÊciowego networkingu” i „wirtualnych społe
czeƒstw” – przy czym okreÊlenia te u˝ywane sà, jakby były 
czymÊ nowym. I podczas gdy pojawianie si´ w Internecie tych 
Êwietnych stron jest ekscytujàce, jednoczeÊnie uÊwiadamia mi, 
jak młode, Êwie˝e i aktualne jest Forever Living! Choç spo łecz
noÊciowy networking zacz´liÊmy ju˝ 30 lat temu, dziÊ jest on 
tak samo wa˝ny jak w pierwszym dniu naszej działalnoÊci. Po
niewa˝ my jesteÊmy firmà społecznoÊciowego networkingu  
– siecià ludzi, którzy dzielà wielkie idee, fantastyczne produkty 
i finansowà szans´ ze wszystkimi w naszej społecznoÊci. Kiedy 
wi´c idziecie opowiadaç o tym, co robicie i dlaczego to robicie, 
pami´tajcie, by powiedzieç rozmówcy, ˝e robimy to wszyscy ju˝ 
od co najmniej 30 lat!
Jest jeszcze tyle rzeczy, o których chciałbym Wam powiedzieç – 
takich jak rekordowa sprzeda˝ w ró˝nych cz´Êciach Êwiata, 
ka˝da z Waszych osobistych historii sukcesu, Silver Post Rally, 
jaka odbyła si´ w Puerto Vallarta w Meksyku, Eagle Summit 
Adventure w Wielkim Kanionie i Traditional Post Rally Tour 
– ale niestety, skoƒczyło mi si´ miejsce. Zanim jednak zakoƒcz´, 
chciałbym podzi´kowaç wszystkim pracownikom Biura Głów
nego i biur na całym Êwiecie za niezliczone godziny ich cenne
go czasu, które poÊwi´cili, by Super Rally 2008 było nie tylko 
najwi´kszym, ale i NAJLEPSZYM z naszych dotychczasowych 
Zjazdów! Wasze zaanga˝owanie jest dla mnie inspiracjà – je
stem zadziwiony szczegółami, o które zadbaliÊcie, i wyzwania
mi, które musieliÊcie pokonaç. Wiem, ˝e to znaczy bardzo wie
le dla Dystrybutorów z całego Êwiata, których po przyjeêdzie 
witajà uÊmiechni´te twarze, wygodne łó˝ko, Êwietne jedzenie  
i niezapomniane wra˝enia – Êwi´towanie sukcesów! JesteÊcie 
najlepsi z najlepszych i ju˝ nie mog´ si´ doczekaç przyszłego 
roku – poniewa˝ wiem, ˝e impreza b´dzie jeszcze wi´ksza i lep
sza. Podzi´kowania dla ka˝dego z Was i dla wszystkich Dystry
butorów na Êwiecie!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Witamy w domu, Forever!



Jacek Kandefer, Dyrektor
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Mi´dzynarodowej 
Rady Naukowej 

ds. Aloesu

Amerykaƒskiej 
Izby 

Gospodarczej

Polskiego  
Stowarzyszenia  

Sprzeda˝y BezpoÊredniej

Swoje 30. Urodziny Forever Êwi´towało w Phoenix, mieÊcie,  
w którym zacz´ła si´ niesamowita historia naszej firmy. To, jak 
ogromnà drog´ przebyliÊmy przez minione trzy dekady, dosko
nale ilustrowała prezentacja zało˝yciela FLP i twórcy jej sukce
sów, niezwykłego, charyzmatycznego wizjonera i cudownego 
człowieka, Rexa Maughana, C.E.O. FLP International. Forever 
wyrosło z wielkiej pasji, wiary w ludzi, w mo˝liwoÊç poprawy 
ich bytu i z przekonania o mocy aloesu! Podczas wzruszajàcej 
prezentacji  mieliÊmy okazj´ zobaczyç poczàtki firmy, pierwsze 
kroki w biznesie stawiane przez dystrybutorów, pierwsze spot
kania i Zjazdy. I widzieliÊmy, jakà mi´dzynarodowà pot´gà  
stało si´ Forever! 9,5 miliona dystrybutorów działajàcych w 135 
krajach Êwiata! Niesamowite wra˝enie robiły te˝ zdj´cia na
szych wielkich, ultranowoczesnych, godnych XXI wieku zakła
dów wytwórczych Aloe Vera of America w Dallas. W przy
szłym roku ka˝dy dystrybutor b´dzie miał szans´ zobaczyç je 
na własne oczy, bo właÊnie tam odb´dzie si´ Zjazd 
Mi´dzynarodowy 2009.

Dla mnie niezwykle wa˝ne podczas Zjazdu były dwa polskie 
akcenty. Po pierwsze, fantastyczna, pełna entuzjazmu grupa 

polskich dystrybutorów, która wspaniale si´ prezentowała  
w słonecznych, „aloesowych” koszulkach. Po drugie nagroda za 
doskonałoÊç operacyjnà i wynik finansowy, którà widaç na 
zdj´ciu. Jest to najwy˝sza nagroda, jakà mo˝e otrzymaç biuro 
FLP, dlatego cieszymy si´ bardzo, ˝e jesteÊmy doceniani  
i wyró˝niani w tak presti˝owy sposób. 

Jestem przekonany, ˝e b´dzie to dla nas wszystkich dodatkowà 
motywacjà, by pracowaç nie tylko na takie uznanie, ale rów
nie˝ by si´gnàç po nagrody, jakie przynosi realizacja 5000 pk. 
obrotów. Wiem, ˝e energia, jakà przywiozła ze Zjazdu tak licz
na grupa dystrybutorów, b´dzie zapalnikiem wielkich sukce
sów Forever w Polsce, i ˝e na Zjeêdzie w Dallas b´dzie nas jesz
cze wi´cej, Êwi´tujàcych osiàgni´cie przez Polsk´ 5000 pk.!

Wasz,

Jacek Kandefer

Wrzesieƒ 2008 r. 
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SUPERVISORZY sponsorzy:

ASSISTANT MANAGEROWIE sponsorzy:

TOP DYSTRYBUTORZY obroty niemanagerskie

TOP DYSTRYBUTORZY najwi´ksze struktury

4

 1. Urszula Zyskowska (bez zmian)
 2. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki (+6)
 3. Urszula i Mirosław Kapustowie (–1)
 4. Ewa i Czesław Koperscy (–)
 5. Wiesława i Adam Spyrowie (+2)
 6. El˝bieta i Zbigniew Mikułowie (–)
 7. Bo˝ena Gaj (–2)
 8. Urszula PrzystaÊ (–4)
 9. Magdalena Strojna (–6)
10. Teresa i Stanisław Makowscy (+6)

11. Ewa i Piotr Jurkowie (–2)
12. Maria i Ryszard Chmielowie (–6)
13. Anna i Andrzej Popielarzowie (–3)
14. Danuta i Edward Wienchowie (–1)
15. Anna i Zbigniew Adamik (–4)
16. Halina i Grzegorz Sm´tkowie (–2)
17. Maria i Jacek Bartkowiakowie (–2)
18. Maria i Mieczysław Osiƒscy (–)
19. Anna i Emil Sobaniowie (–)
20. Maria Kostuch (–)

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

Aleksandra Adamik Anna i Zbigniew Adamik

Ewa Guz Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Ewa Kulczyk Sławomir Kulczyk

Sławomir Kulczyk Gabriela i Jerzy Lilowie

Gabriela i Jerzy Lilowie Maria Kostuch

Alina i Krzysztof Mazgajowie Bernarda Wrona

Maria Trojanowska Halina i Leonard Zienkiewiczowie 
Bernarda Wrona Bo˝ena Gaj

Ewa i Czesław Koperscy Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

 1. Bogumiła i Jan Srokowie (bez zmian)
 2. Ewa ChruÊciƒska (+2)
 3. Grzegorz Sieczka (+4)
 4. Stanisława Karpiƒczyk (+1)
 5. Magdalena Strojna (–2)

 6. Jolanta i Radosław Jochimowie (bez zmian)
 7. Urszula Zyskowska (–5)
 8. Maria i Jacek Bartkowiakowie (+1)
 9. Wiesława i Adam Spyrowie (+1)
10. Bo˝ena Gaj (–)

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.

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.

NowoÊç!     Aloesowe trójpaki!
Ju˝ w sprzeda˝y nowe, potrójne opakowania  
na Mià˝sz Aloe Vera. Elegancki i por´czny sposób  
na dostarczenie klientowi wyczekiwanej porcji aloesu!

Kod 145 cena 20 z∏ za pakiet 5 potrójnych opakowaƒTrójpaki sprzedawane bez napojów.

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – SIERPIE¡ 2008



Assistant SUPERVISORZY 
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Anna Adamczewska

Joanna Andrzejewska

Henryka Baran

Bo˝ena i Augustyn Barczykowie

Izabela i Tomasz Bembenkowie

Piotr Bernacki

Małgorzata Białowiejska

Adela Biernacik

Jacek i Urszula Bitnerowscy

Lidia Bobkowska

Iwona Bułat

Lidia Bunder

Zofia Ciesielska

Dorota Czarnecka

Alina Czerwiƒska

Beata i Robert Czopowikowie

Waltrau Daniel

Anna Daniel

Justyna Dembiƒska

Aneta i Edward Dudarowie

Iwona Dudkowska

Aneta Dudziak

Anna Durek

Anna Dybowska

Lidia i Marian Filowie

Aleksandra Fleger

Maria Franas

Teresa Glinka

Agnieszka Górka

Gertruda Grabiec

Agnieszka Grela

Joanna i Izydor Grucowie

Agnieszka Grycz-Kilanowska

Katarzyna Grzegorczyk

Julia i Wilhelm Grzymkowie

Dariusz Grzywniak

Roman Heider

Teresa Ignatowicz

Maria Jabłoƒska

Marzena Jackowska

˚aneta Janeta

Ewa J´druszek

Łukasz J´drzejczyk

Katarzyna Jurkowska

Janina Kaleta

Barbara KaliÊ

Urszula Kamiƒska

Wioletta i Michał Karpiakowie

Jadwiga Kempisty

Joanna Kirschner

El˝bieta Kiryluk

Mateusz Kitasewski

Katarzyna i Tomasz Kleina

Gra˝yna Knapik

Katarzyna i Dariusz Kobylaƒscy

Urszula Kogut

Teresa Kojder

Kamila Konopa

Maria Kostrzeba

Norbert Kowal

Renata i Mariusz Kowalscy

Anna Kozakiewicz

Dorota Kozub

El˝bieta i Tomasz Królowie

Hanna Kruszyƒska

Anna i Wojciech Krzysztofowie

Celina Krzyworzeka-Doniec

Agnieszka Kukiełka

Maria i Zbigniew Kutarniowie

Wiletta Lal

Mariola Leliwa-Pruszak

Maria Lesik

Teresa LeÊniewska

Emilia LeÊniewska

Marta Letkiewicz

Jerzy Malik

Maria Maternak

Lucyna Matuszak

Lucyna Molenda

Katarzyna Musiał

Janusz MyÊlak

Mariola Niesłuchowska

Natalia Niewiƒska

Urszula Nowak

Monika Nowak

Mirosława Obetkon

Małgorzata i Zbigniew Oleszczukowie

Danuta Olszowa

Janusz Ostrowski

Monika i Paweł Pacholscy

Bogumiła Pajor

Barbara Parzybok

Ryszard Paurowski

Magdalena Piastowska

Ró˝a Pieczarek

Anna Pilichowska-Fràczek  

   i Bartosz Fràczek

Anna Piórkowska

Agnieszka Połeç-Partyła

Edyta Redmerska

Brygida Rekus

Zofia Rogus

Gra˝yna Rokosz

Małgorzata Rokowska

Aleksandra Ruczyƒska

Edward Rutkowski

Anna Rycerz

Joanna Rynkowska

Gra˝yna Rzepka

Wanda Saczyk

Ewelina Sadulska

Katarzyna Sala

Wanda Sarota

Maria Schlossberger

Sylwia Schygulla

Barbara Serafin

Michał Siekaƒski

Bogdan Sieradzki

Stanisława Simiƒska

Wiesława Sitarz

Regina Skowronek

Piotr Sowa

Jolanta Stachera

Małgorzata Stanuszek

Aniela Stasiak

Jadwiga St´pniak

Anna Stolarczyk

Karol Szarmaƒski

Ludwika Szczepaƒska

Klaudia Szczurek

Renata i Paweł Szymoniakowie

Katarzyna Tajak

Kornelia Tomala

Anna Tomczak

Urszula Tràbiƒska

Teresa Trytko

Barbara Trzaska

Anna i Tadeusz Urbanowie

Iwona Urbanowicz

Joanna Walaszczyk

Jolanta Waligóra

Marianna Wasà˝nik

Katarzyna Wilk

Maria WiÊniewska

Małgorzata Witka

Bronisława Wloka

Barbara Wojas-Choczaj  

    i Jan Choczaj

Agnieszka Wojciechowska

Joanna Wołosz

Paulina Wosik-Brzózka

Igor Wójcik

Mirosław Wróbel

Bo˝ena Wyligała

Krystyna Wzgarda-Łukawiecka

Małgorzata Zawadzka

Tomasz Zieliƒski

Agnieszka Zimna

Iwona i Przemysław Zimniakowie

Edyta i Wojciech Ziółkowscy

Barbara i Robert Zyburowie

Wiesława èdziebło

Anna i Waldemar ˚uchniccy

Marzena ˚ywicka

Kubki FOREVER 
Ju˝ w sprzeda˝y!

Nowe, doskonale dopasowane stylistycznie  
do Mià˝szu Aloe Vera kubki Forever!

kod 146 cena 7,– / szt.

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – SIERPIE¡ 2008
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Super 
Rally 

Phoenix 2008 

Nasza dru˝yna na Zjeêdzie

Zarzàd FLP Int.

Rex Maughan Êwi´tuje 30-lecie firmy  
              z mi´dzynarodowà rodzinà Forever

Gregg Maughan, 
Prezydent FLP

Japonia – nr 1 na Êwiecie

Nowi Managerowie  
Bo˝ena i Stanisław Lubowie

Nowi Managerowie 
Lucyna i Sławomir Marszałkowie

Dorotea Magier i Jens Leidewall  
– laureaci kwalifikacji 5000 pk.

SUPER RALLY PHOENIX 2008



W
i´

ce
j z

dj
´ç

 n
a 

 w
w

w
.fo

re
ve

rli
vi

ng
20

08
.c

om

7

SUPER RALLY 2009
Za rok zapraszamy do Dallas!!!

Polacy na Zjeêdzie

Zwiedzanie Biura G∏ównego

Prezentacje nowych 
produktów

Fantastyczna rozrywka

7-9.08.2008

DALLAS, TEXAS 
AUGUST 6- 8, 2009 
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Jesienne hity
Forever Lite

Nasza niezrównana, uniwersalna od˝ywka 

jest niezb´dna dla regeneracji całego orga-

nizmu. Za˝ywajàc jà regularnie jesienià 

prze dłu˝amy efekty lata. JeÊli w czasie let-

niego wypoczynku udało nam si´ zeszczu-

pleç, odmłodnieç lub poczuç si´ zdecydo-

wanie lepiej, Forever Lite pomo˝e nam utrzy-

maç te pozytywne zjawiska jak najdłu˝ej!

Forever Lycium Plus
Nie tylko unieszkodliwia wolne rodniki  

w momencie, gdy bezpoÊrednio atakujà 

nasz organizm, ale równie˝ z siłà kilkunasto-

krotnie wi´kszà ni˝ np. witamina C broni 

przed skutkami tych ataków. W czasach, 

gdy dziura ozonowa wcià˝ (zwłaszcza la-

tem) wisi nam nad głowami, Forever Lycium 

Plus pomaga organizmowi zachowaç rów-

nowag´ biologicznà!

Mleczko Pszczele Forever
Na pewno ułatwi Twojemu dziecku wejÊcie 

w nowy rok szkolny i szybsze skoncentro-

wanie si´ z powrotem na obowiàzkach i od-

rabianiu lekcji. Chocia˝ niestety nie wy-

myÊlono jeszcze takich tabletek, które prze-

dłu˝ałaby wakacje, z Mleczkiem Pszczelim 

Forever chodzi si´ do szkoły nieco ch´tniej 

ni˝ bez…

Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca
Ju˝ od lat znany i ceniony preparat 

piel´gnacyjny, niezwykle skutecznie przy-

wracajàcy skórze prawidłowy stopieƒ 

nawil˝enia. Dzi´ki unikalnym właÊciwoÊ-

ciom mià˝szu aloesowego nawet najbar-

dziej spalona słoƒcem skóra wróci bezpiecz-

nie do stanu równowagi po letnich szaleƒ-

stwach…

R3Factor
JeÊli masz wyjàtkowo delikatnà skór´ i oba-

wiasz si´, ˝e tego lata przesadziłaÊ z opa-

leniznà, si´gnij po tajnà broƒ FLP przeciw 

nadmiernemu starzeniu si´ skóry – emulsj´ 

R3Factor. Aloes i łagodne kwasy owocowe 

bardzo sprawnie poradzà sobie z fatalnymi 

objawami przesuszenia skóry.

Aloe First
Je˝eli chcemy przyspieszyç regeneracj´ 

przesuszonej słoƒcem skóry lub włosów, 

u˝ywajmy Aloe First codziennie po kàpieli 

bezpoÊrednio na ciało lub skór´ głowy. To 

najlepsza i najbardziej naturalna od˝ywka 

dla tkanek, jakà mo˝na sobie wyobraziç. 

Forever Aloe Scrub
Koniec lata to najlepszy czas na delikatne 

zabiegi peelingowe skóry całego ciała.  

W ˝adnej innej porze roku naskórek tak 

ch´tnie nie oczyszcza si´ z nadmiaru sta-

rych zrogowaciałych komórek, dajàc miej-

sce młodym, nowo powstajàcym tkankom. 

Dzi´ki wysokiej zawartoÊci aloesu Forever 

Aloe Scrub to delikatny zabieg złuszczajàcy 

dla ka˝dego rodzaju skóry! 

Nasza rada!

Połowa wrzeÊnia to najlepsza pora, by zaczàç myÊleç 
o prezentach gwiazdkowych. Ju˝ teraz proponuj 

klientom ró˝ne zestawienia produktów jako pomysły 
na podarunki pod choink´.

PRODUKT
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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. Dystrybutorzy 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.

TY (aktywnoÊç 4 pk.)

Assistant Supervisor Assistant Supervisor

Assistant Supervisor

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

Zjazd Europejski 
27-28 lutego 2009

Program kwalifikacyjny
Czas trwania: 
1 lipca - 31 paêdziernika 2008
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Wyobraê sobie, ˝e rozcinasz liÊç aloesu i konsumujesz 
Êwie˝y mià˝sz prosto z jego wn´trza. Sztandarowy 
produkt Forever Living, Mià˝sz Aloe Vera, maksymal-
nie odpowiada temu obrazowi! To pierwszy produkt 
w swoim rodzaju, któremu przyznano certyfikat 
Mi´dzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu – o bo-
gatej, g´stej konsystencji, tak bliski naturze, jak to tyl-
ko mo˝liwe!

10. Wpływ na jelita
Aloe Vera wspaniale wpływa na prac´ jelit, czego efektem jest  

bezproblemowe, skuteczne przemieszczanie si´ ich zawartoÊci, co 

cz´sto eliminuje dyskomfortowe, bolesne kolki.

 9.  Wsparcie zdrowego 
trawienia

Zdrowy układ trawienny to gwarancja tego, ˝e substancje 

od˝ywcze zawarte w naszym po˝ywieniu zostanà przyswojone do 

krwiobiegu. Istniejà dowody kliniczne, ˝e jelita sà w stanie przy-

swajaç te substancje – zwłaszcza białka – sprawniej przy piciu alo-

esu. Podejrzewam, ˝e równie˝ wiele innych substancji od˝ywczych 

jest lepiej absorbowanych dzi´ki aloesowi. 

 8.  Wpływ na flor´ 
jelitowà

Aloe Vera jest naturalnym „stabilizatorem” w wielu dziedzinach,  

a nigdzie bardziej ni˝ wewnàtrz jelit, gdzie dà˝y to tego, by działaç 

regulujàco na bakterie i dro˝d˝e w nich obecne. Na przykład, je˝eli 

ktoÊ cierpiałby na nadmiar dro˝d˝y w jelitach, regularne picie 

Mià˝szu przyczyniałoby si´ do ograniczania ich rozwoju. To samo 

mo˝na powiedzieç o pewnych nieprzyjaznych bakteriach, które  

w okreÊlonych przypadkach mogà si´ nadmiernie namna˝aç.

 7.  Wpływ na skór´
Komórki skóry powstajà gł´boko w epidermie, sà wtedy doÊç du˝e 

i ˝ywotne. Jednak kiedy po 21-28 dniach (w przypadku normalnej 

skóry) docierajà do powierzchni skóry, sà tylko cieniem samych 

siebie, a˝ wreszcie zmieniajà si´ cienkie płatki keratyny i odpadajà. 

Mià˝sz Aloe Vera dostarcza odpowiednich substancji od˝ywczych, 

b´dàcych pokarmem podstawowych komórek. Dzi´ki temu skóra 

pozostaje zdrowa i jest w stanie wykonywaç swoje ˝yciowe funkcje 

o wiele sprawniej – a przy tym wyglàda o wiele lepiej!

6.  Zwi´kszona aktywnoÊç 
fibroblastów

Fibroblasty to wyspecjalizowane komórki, które znajdujà si´ w skó-

rze, a ich zadaniem jest produkcja włókien takich jak kolagen i ela-

styna. Włókna te nadajà skórze jej struktur´, a tym samym 

oczywiÊcie j´drnoÊç i elastycznoÊç. Im wi´cej ich masz, tym mło-

dziej twoja skóra mo˝e wyglàdaç.

5.  Działanie 
przeciwwirusowe

W warstwie Êluzowej liÊcia, która otacza wewn´trzny mià˝sz, znaj-

duje si´ długi łaƒcuch cukrów czy te˝ polisacharydów. Majà one 

zdolnoÊç wspierania naszej obrony przed atakami ró˝nych wiru-

sów, od zwykłego przezi´bienia do bardziej nieprzyjemnych cho-

rób, i mogłyby nawet byç pomocne przy ustabilizowania układu 

odpornoÊciowego.

4.  Efekt przeciwzapalny  
i przeciwbólowy

WÊród substancji zidentyfikowanych w Aloe Vera sà takie o natu-

ralnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Ludzie, któ-

rzy regularnie pijà mià˝sz, cz´sto przekonujà si´ o jego pozytyw-

nym wpływie w przypadku stanów zapalnych.

3.  Przydatne êródło 
substancji mineralnych

WÊród substancji mineralnych w Aloe Vera znajdujà si´ wapƒ, sód, 

potas, ˝elazo, magnez, mangan, miedê i cynk. To dlatego, ˝e roÊlina 

ta z reguły roÊnie na glebach bogatych w te minerały, jej korzenie 

sà w stanie je przyswoiç, a nast´pnie przekazaç nam w bardzo 

dost´pnej postaci.

2.  Przydatne êródło 
witamin

Mià˝sz Aloe Vera zawiera wiele ró˝nych witamin – nawet Êladowe 

iloÊci witaminy B12 bardzo rzadko obecnej w roÊlinach. Oprócz wi-

taminy A zawiera tak˝e witaminy z grupy B, witamin´ C, witamin´ 

E i kwas foliowy. Wiele z tych witamin nie jest „przechowywanych” 

w organizmie, dlatego musimy je cały czas uzupełniaç z pokarmu. 

A czy jest na to lepszy sposób ni˝ picie Mià˝szu Aloe Vera, co 

jedno czeÊnie naturalnie wzmacnia mechanizm obronny organizmu 

przeciw stresowi oksydacyjnemu?

10 głównych powodów, by piç mià˝sz Aloe Vera
wg doktora Petera Athertona

PRODUKT
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A mój powód numer jeden, by piç Mià˝sz Aloe Vera to…

1.  Ogólny tonik  
dla dobrego zdrowia

Dzi´ki piciu Mià˝szu ze wszystkimi jego wa˝nymi składnikami (któ-

rych obecnie cz´sto jest zbyt mało w po˝ywieniu), w tym 19 z 20 

aminokwasów potrzebnych ludzkiemu organizmowi i 7 z 8 podsta-

wowych, które nie mogà byç po prostu wytworzone, ciało ma 

doÊç substancji od˝ywczych, by pozwoliç kompleksowym syste-

mom enzymatycznym działaç naprawd´ dobrze. Oznacza to, ˝e cia-

ło mo˝e funkcjonowaç na 100%. BezpoÊrednim efektem odczuwal-

nym przez człowieka jest wspaniałe wra˝enie dobrego samopoczucia.

Jak przekonuje tych 10 Êwietnych powodów, 
Mià˝sz Aloe Vera pity codziennie – sam  

lub w połà czeniu z innym fantastycznym, 
antyutleniajàcym produktem Forever 

Pomesteen Power – to jeden z najlepszych 
suplementów od˝ywczych jakie sà dost´pne!

10 głównych powodów, by piç mià˝sz Aloe Vera
wg doktora Petera Athertona
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Długo zastanawiałam si´, co napisaç. Co spowodowało, ˝e 
osiàgam coraz wi´cej? Wiem, ˝e przede mnà jeszcze wiele 
pracy, ˝eby osiàgnàç to, co zało˝yłam. A zało˝yłam, ˝e  

w ciàgu maksymalnie trzech lat zostan´ Diamentowym Mana
gerem.

Kiedy ponad 13 lat temu podpisywałam umow´ dystrybutorskà z Fo-
rever, wiedziałam, ˝e b´dzie to biznes mojego ˝ycia. Nie miałam bla-
dego poj´cia, jak si´ go robi, ale czułam, ˝e jest to praca, ktorej szuka-
łam. Od samego poczàtku potraktowałam Forever jak swojà prac´. 
Teraz wiem, ˝e mogłam inaczej – efektywniej, madrzej i skuteczniej. 
Wykonałam ogrom pracy, w ciàgu 9 miesi´cy zostałam Managerem. 
Osiàgałam jakieÊ wyniki, pojawiałam si´ czasami w rankingach, ale 
ca∏y czas czułam, ˝e nie tak powinno to wyglàdaç, nie takich oczeki-
wałam wyników. Bywało, ˝e czułam si´ zm´czona. Jednak ani przez 

moment nie wàtpiłam, ˝e Forever to moja praca, którà b´d´  
wykonywała zawsze. Miałam w sobie opory przed mó-

wieniem o pieniàdzach. Skupiałam si´ głównie na 
produktach. Budowałam grup´ konsumen-

tów. Przy okazji wspominałam, ˝e jest 
to bardzo dobry biznes, jednak 

nacisk kładłam nie na biznes, 
ale na produkty. Przeszłam 

wiele szkoleƒ marketingo-
wych, sama takie prowa-
dziłam, a jednak nadal kon-

centrowałam si´ na produk-
tach. Nie umiem dokładnie po-

wiedzieç, kiedy nastàpił przełom. 
Mo˝e na Europejskim Zjeêdzie w Buda-
peszcie? Mo˝e kolejne szkolenie z Bogdà 
Srokà uÊwiadomiło mi, ˝e w ten sposób 

wiele nie osiagn´?

Dzisiaj wiem, co robi∏am êle. Ponad 12 lat pra-
cowalam nie tak, co nie znaczy, ˝e sà to lata stra-

cone. Chocia˝ przyznam, wolalabym krócej dojrze-
waç. Dlatego teraz wszystkim moim dystrybutorom 

powtarzam, aby nie powielali moich bł´dów. Zawód, jaki 
wykonujemy, jest na naszym rynku nieznany, a to, co nie-

znane, przyjmowane jest z nieufnoÊcià. Widz ,́ ˝e coraz wi´cej 
osób przyłàcza si´ do Forever, chocia˝ wczeÊniej nie były otwar-

te na mojà propozycj´. To mo˝liwoÊci nieograniczonych zarobków, 
brak ryzyka i bogaty system wyna grodzeƒ powodujà, ˝e cały czas 

roÊnie grupa dystrybutorów FLP. Ludzie ró˝nych profesji zaczynajà 
budowaç struktury, wià˝àc swojà przyszłoÊç z Forever. Mam w grupie 
wielu lekarzy, artystów, sportowców. Coraz wi´cej osób zaczyna ro-
zumieç Multi Level Marketing. Coraz wi´cej osób nabiera zaufania do 
tego typu zaj´cia i produktów sprzedawanych w tym systemie. Ciesz´ 
si´ niezmiernie, ˝e Bogda Sroka miała do mnie tak du˝o cierpliwoÊci. 
Zawsze powtarza∏a, ˝e Forever to najlepszy biznes na Êwiecie, ˝e 
najwa˝niejsze w naszej pracy jest mówienie o biznesie, ˝e produkty sà 
bardzo wa˝ne, ale biznes, plan marketingowy – to sà najwa˝
niejsze elementy Forever.

Od kilku miesi´cy jestem na 1. miejscu w rankingu obrotów niemana-
gerskich. Od kilku miesi´cy wypracowuj´ ponad 100 pk. niemanager-
skich. W lipcu było to nawet ponad 150. Mogłoby byç wi´cej, gdyby 
nie wyjazd na Mi´dzynarodowy Zjazd do Phoenix. Ale wyjazd dał mi 
du˝o energii, zobaczy∏am pot´g´ Forever. To niesamowite spotkaç  

w jednym miejscu najlepszych dystrybutorów z całego Êwiata! B´dàc 
tam wiedziałam, ˝e na nast´pny Zjazd pojad´ jako Manager robiàcy 
pełnà kwalifikacj ,́ tzn. nie tylko sama impreza (4 dni) b´dzie finanso-
wana przez FLP, ale i wycieczka pozjazdowa. JeÊli coÊ mam robiç, 
chc´ to robiç jak najlepiej. I chc´ si´ uczyç od najlepszych. Dlatego za-
wsze uczestnicz´ w szkoleniach w Bochni u Bogdy Sroki. To bardzo 
du˝a pomoc – te szkolenia dajà i rozwój grupy, i rozwój nas samych. 
Kiedy byłam w Stanach, moja grupa niemanagerska w ciàgu 3 dni 
zrobiła obrót  50 pk. Nigdy by si´ tak nie sta∏o, gdyby moi dystrybuto-
rzy nie rozumieli planu marketingowego, gdyby nie byli samodzielni  
i nie pracowali.

Urszula Zyskowska
Manager 

Cz∏onek Klubu Prezydenkiego 2008

BUDOWANIE BIZNESU
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Wiele osob zadaje mi py-
tanie: jak ja to robi´? Jak 
pracuj´? Nie robi´ nic 
nadzwyczajnego, ja po 
prostu pracuj´! Forever 
to firma, która dała mi 
prac´. Ka˝dy ma jakàÊ 
prac´. Ka˝dy coÊ sprzeda-
je – jeden sprzedaje swojà 
wiedz´, swoje umie j´t-
noÊci, inny auta, jeszcze 
inny swój czas. My sprze-
dajemy – oprócz fanta-

stycznych produktów – fantastyczny bi-
znes. Mamy uczciwy produkt i uczciwy system wyna
grodzeƒ. Tak to funkcjonuje od ponad 30 lat i ma si´ coraz lepiej. 
Chciałabym, aby w koƒcu wszyscy docenili, jak wiele mo˝na osiagnàç 
współ pracujàc z FLP. Chciałabym, aby zrozumieli, ̋ e nie ma na Êwiecie 
drugiej firmy majàcej tak bogaty system wynagrodzeƒ i doskonały 
plan marketingowy, nieporównywalny z ˝adnym innym. Czy zna ktoÊ 
firm´ oferujàcà nieograniczone zarobki? Czy zna ktokolwiek firm´, 
która nagradza swoich dystrybutorów za dobrà prac´, dajàc im do-
datkowe pieniàdze na zakup domu, mieszkania, samochodu (do wy-
boru)? Czy zna ktoÊ firm´ opłacajacà swoim dystrybutorom wyciecz-
ki do fantastycznych miejsc? Czy ktokolwiek zna firm´ gwarantujàcà 
swoim dystrybutorom dziedziczenie jego struktur przez jego dzieci? 
Wiem, ˝e sà firmy dajàce któreÊ z tych profitów, ale nie znam drugiej 
takiej, która proponuje to wszystko jednoczeÊnie. Pomin´łam jeszcze 
rzecz bardzo istotnà – Podział Zysków Prezydenckich. W tym 
programie dziesiàtki osób na całym Êwiecie otrzymujà co roku czeki 
opiewajàce na niebotyczne sumy. I tak Miklós, Manager z W´gier, 

otrzymał w tym roku czek na ponad 800 tys. dolarów, Rolf Kipp z Nie-
miec na ponad 900 tys. dolarów. Nieco ni˝sze czeki otrzymuje niesa-
mowita liczba dystrybutorów. To wszystko jest dla nas, dystry
butorów FLP – wystarczy tylko pracowaç. Ka˝dy z nas mo˝e 
uczestniczyç w Podziale Zysków. Wi´c dlaczego boimy si´ mówiç lu-
dziom o biznesie Forever? Dlaczego kombinujemy, jak tu powiedzieç 
komuÊ o mo˝ liwoÊci współpracy z FLP, zamiast wprost powiedzieç, ˝e 
mamy do zaoferowania biznes, który nie ma sobie równych? To my, 
dystrybutorzy FLP, mamy asa w r´kawie. To my mo˝emy nauczyç 
ch´tnych nowego zawodu. To my mo˝emy pomóc wielu ludziom, 
poprawiajàc ich sytuacj´ materialnà, zmieniajàc jà o 180 stopni. Wiem, 
co pisz´, bo moja sytuacja przed podj´ciem współpracyz FLP była 
nieciekawa, choç mogłabym u˝yç tutaj zdecydowanie mocniejszych 

słów. Forever spotkałam w najgorszym momencie swojego ˝ycia, ale 
chyba w najbardziej odpowiednim. Wszystko albo nic. Wybrałam 
wszystko…

Wiem, ˝e wkrótce nadejdzie taki dzieƒ, ˝e Polska b´dzie robi∏a 5, 10, 
15 i wi´cej tysi´cy pk. obrotu miesi´cznie. To zale˝y od nas, dystrybu-
torów. JeÊli nie osiàgamy w swojej pracy zadowalajàcych wyników, 
jeÊli od dłu˝szego czasu coÊ nie wychodzi, to myÊl´, ˝e nale˝y coÊ 
zmieniç. Przede wszystkim nale˝y zmieniç w sobie nastawienie do 
pracy, czyli zaczàç màdrze, systematycznie i planowo praco
waç! Tyle osób wokół nas potrzebuje dodatkowych pieniedzy, po-
trzebuje pracy, potrzebuje godnie ˝yç. JeÊli chcesz, ˝eby ludzi 
cierpiàcych było mniej, daj im szans´ zarobiç na godne ˝ycie. Ja t´ 
szans´ wykorzystałam, dlatego wszystkim mówi´ o Forever,  
o mo˝liwoÊciach, jakie daje nam współpraca z tà firmà. Czasami mam 
ochot´ krzyczeç, ˝eby wszyscy usłyszeli, bo mo˝e kogoÊ przeocz´… 
Kocham t´ firm´ i kocham t´ prac´.

Niezmiernie ciesz´ si´ z nowego mieszkania, w pieknej okolicy Lubli-
na. To nagroda od Forever, poniewa˝ zrobiłam Program Motywa
cyjny.

Dlaczego zatytułowałam swój artykuł „Moje przebudzenie”? Dlate-
go ˝e przez 12 lat pracowałam ci´˝ko, ale nie do koƒca rozumiejàc 
plan marketingowy. Mówiłam o produktach, podpisywałam umowy  
z nowymi dystrybutorami głównie po to, aby mieli dost´p do produk-
tów. Kreowałam grupy sprzeda˝owe, jednak mało mówiłam o bizne-
sie. WłaÊciwie prowadziłam biznes polegajàcy tylko na sprzeda˝y 
bezpoÊredniej. CoÊ planowałam, prowadziłam szkolenia, ale cały czas 
nie uczyłam ludzi samodzielnoÊci, nie kreowalam liderów. Nie rozu-
miałam tak naprawd´ planu marketingowego, nie zdawałam sobie 
sprawy z pot´gi Forever, nie uczyłam ludzi marketingu! Od kiedy to 
si´ zmieniło, od kiedy moi dystrybutorzy rozumiejà, skàd tak na-
prawd´ biorà si´ pieniàdze, od kiedy w koƒcu mówi´ o biznesie, ucz´ 
biznesu, od kiedy pokazuj´ pieniàdze, sà tego efekty! I teraz  mam li-
derów, moi dystrybutorzy robià awanse, moje grupy kierownicze 
robià obroty rz´du ok. 30 pk. miesi´cznie ka˝da.

Ciesz´ si´ ogromnie, ˝e spotykam na swojej drodze osoby, które tak 
samo jak ja rozumiejà i czujà ten biznes. Wiem, ˝e moja energia, moje 
nastawienie, moja radoÊç przyciaga takie osoby.

Mo˝e takie przebudzenie jest potrzebne wielu osobom?
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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. Sczanieckiej 8A
60-216 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 Przemys∏aw Pawlicki 

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 

Oto, co ostatnio pisano  
o aloesie…

Bella Relaks 11/08/2008
Dobrodziejstwa natury

(…) Dobroczynny aloes Od dawien dawna jest sprzymie-
rzeƒcem piel´gnacji urody. Wyciàg z liÊci aloesu stosuje si´ 
w bardzo wielu kosmetykach. Ma działanie nawil˝ajàce i kojà-
ce. Warto, byÊ miała go w domu. Okłady z aloesu pomogà ci 
np. pozbyç si´ obrz´ków nóg, złagodzà równie˝ podra˝nienia 
skóry. Pijàc aloesowy sok wzmocnisz swój organizm, podnie-
siesz jego odpornoÊç i zdolnoÊç do regeneracji komórek. (…)

Głos Szczeciƒski 09/08/2008
Wielka jest siła aloesu

W artykule w całoÊci poÊwi´conym dobroczynnemu działaniu aloesu napisano mi´dzy innymi:

(…) Słodko-gorzki i mocny w działaniu jak poranna kawa. Niezawodny wÊród kosmetyków,  
a do tego specjalista od zmiennych nastrojów skóry. Po prostu aloes. (…) Bo aloes to niemal 
niewyczerpana studnia dobroczynnych składników. Kosmetolodzy cenià go za to, ˝e zawiera wita-
miny A, C, F, Êladowe iloÊci B12 oraz wszystkie pierwiastki, które majà zbawienny wpływ na 
naszà skór´ – sód, potas, wapƒ, magnez, mangan, miedê, chrom, cynk i ˝elazo. Dodatkowo w alo-
esie jest kwas salicylowy o silnych właÊciwoÊciach przeciwzapalnych i antybakteryjnych oraz 
aminokwasy i saponiny, zapobiegajàce utracie wody. (…) Co pozwoli przywróciç skórze optymal-
ny poziom nawil˝enia, ukoiç jà po nadmiernym opalaniu? SpecjaliÊci polecajà właÊnie aloes. Jest 
bezpieczny ze wzgl´du na swoje naturalne, roÊlinne pochodzenie i ma dobroczynny wpływ na 
ka˝dy rodzaj cery. Mo˝e byç wykorzystywany do nawil˝ania ciała i włosów. (…) 

Samo Zdrowie sierpieƒ 2008
Aloes na opryszczk´
(…) Gdy na ustach pojawia si´ zimno, warto stosowaç okłady z aloesu. Dzi´ki nim p´cherzyki 
mniej bolà, a ranka szybciej si´ goi. (…)

Warszawa, 20 wrzeÊnia 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

•  Stabilny biznes Forever – Dyrektor Jacek Kandefer
•  Blaski i cienie sponsoringu – Soaring Manager Jacek Bartkowiak
•  Echa Super Rally w Phoenix
•  Europejski Zjazd w Maladze 2009
•  Wzmocnij odpornoÊç organizmu na jesieƒ z produktami Forever

Cena biletu 10 z∏ 

Warszawa, 22 listopada 2008
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00

•  Zaplanuj sukces swój i grupy na rok 2009
•  Produkty Forever najlepszym prezentem gwiazdkowym dla Twoich bliskich i znajomych
•  Ostatni miesiàc kwalifikacji na Europejski Zjazd w Maladze!

Cena biletu 10 z∏ 
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Piecz´ç Aprobaty  
Mi´dzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak KoszernoÊci

Islamska  
Piecz´ç Aprobaty

Produkty nietestowane  
na zwierz´tach
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Szkolenia marketingowe

Katowice, 2 paêdziernika 2008
Sala konferencyjna „Mieszko”, ul. U∏aƒska 12, godz. 17:00

(nad oddzia∏em FLPP Katowice)
•  Szansa na Biznes
•  Techniki prezentacji
•  Rekrutacja
•  Europejski Zjazd w Maladze 2009
Senior Manager Wiesława Spyra, Manager Edward Wiench

Ostroł´ka, 27 wrzeÊnia 2008
Sala OSP, ul. Głowackiego 44 (nad restauracjà Awalon) 

godz. 9:00-17:00
•  Warsztaty marketingowe: rekrutacja i sprzeda˝ – Bogdan  

Szeremeta

Bilety w cenie 35 zł do nabycia u organizatorów.

Organizatorzy: Anna i Andrzej Popielarzowie tel. 600 235 012

Szkolenia regionalne

Warszawa, 24 wrzeÊnia 2008
Biuro Główne FLP Poland, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00

•  Naturalny makija˝ produktami Sonya Colour Collection. Nowe 
trendy w makija˝u – Assistant Supervisor Wiktoria Duraziƒska

Poznaƒ, 4 paêdziernika 2008
Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna 2, godz. 14:00-17:00

•  Dyrektor Jacek Kandefer
•  Soaring Managerowie Maria i Jacek Bartkowiakowie

Gdaƒsk, 11 paêdziernika 2008 
Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 2, godz. 12:00

•  Skuteczny sponsoring – Soaring Managerowie Maria i Jacek 
Bartkowiakowie

•  Echa Super Rally w Phoenix – Soaring Manager Grzegorz 
Sieczka

•  Moja praca w Forever – Assistant Supervisor Michał Szerszeƒ
•  Produkty Forever w zapobieganiu cywilizacyjnym 

dolegliwoÊcom zdrowotnych – dr Jerzy Oleszkiewicz

Poznaƒ, 25 paêdziernika 2008

Poradnia Zdrowego Cz∏owieka, os. W∏. ¸okietka 1F, godz. 14:00
•  Naturalny makija˝ produktami Sonya Colour Collection. Nowe 

trendy w makija˝u – Assistant Supervisor Wiktoria Duraziƒska

Szkolenie 4/6 pk.

Trwa ostatni miesiàc kwalifikacji na pa˝dziernikowe szkolenie  
4/6 pk! 

Warszawa, 18 paêdziernika 2008
Biuro Główne FLPP, Al. Jerozolimskie 92

Warunki kwalifikacji:

Assistant Supervisorzy:
osobista aktywnoÊç 4 pk. miesi´cznie 

w okresie lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ 2008

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

w okresie lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ 2008

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacje, otrzymajà listowne 
zaproszenie z Biura G∏ównego FLPP.
Przypominamy! Wszyscy uczestnicy szkolenia, obecni na naj-
bli˝ szym po spotkaniu Success Day w Warszawie, otrzymujà 
dodatkowà nagrod´!

Szansa na Biznes

BOCHNIA 
Aloesowe Centrum Zdrowia i Urody, Hotel Millenium,  

ul. Poniatowskiego 22, godz. 17:00
7,14,21,28/10/08 – Diamond-Sapphire Manager Bogumi∏a Sroka

BYDGOSZCZ 
Biuro Managerów Haliny i Grzegorza Sm´tków  

„Aloes dla zdrowia i urody” 
ul. Przewoêników 36, tel. 0-52/3496266

GDA¡SK 
Sala szkoleniowa w budynku Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 17:00
14,28/10/08 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

1/10/08 –  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 

 7/10/08 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
20/10/08 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

1/10/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

8,15,22,29/10/08 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  
Manager Maria Perz-Paprocka

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

3,31/10/08 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

7/10/08 – Senior Manager Miros∏aw Kapusta

WARSZAWA 
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00

7,14,21,28/10/08 –  Soaring Manager Jacek Bartkowiak

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

8,22/10/08 – godzina 18:00

Ewa i Janusz WiÊniewscy, Senior Managerowie zapraszajà na 
spotkanie w dniach 3-5 paêdziernika 2008. Zaj´cia praktyczne  
i çwiczenia na temat: „Które moje najlepsze cechy mam rozwi-
jaç aby przyniosły doskonałe efekty we współpracy z FLP?” 
– poprowadzi dr psychologii Magdalena Sadowska.

Szczegóły u organizatorów.: 
tel. (012) 6571032; mail: vinet@poczta.fm

WYDARZENIA



®Oczaruj  
od pierwszego spojrzenia!

Br wi 
Złuszcz przy pomocy Forever Aloe Scrub, aby po-

zbyç si´ pozostałoÊci makija˝u oraz martwego na-

skórka. PodkreÊl kształt brwi cieniem do powiek  

w jednym z bràzowych odcieni – mo˝esz u˝yç dwóch 

odcieni, by uzyskaç bardziej naturalny efekt. Nast´pnie 

rozczesz brwi przy pomocy rewelacyjnego bezbarwne-

go utrwalacza do brwi Brow Fix.

Rz´sy
Dobra rada: do Tuszu do rz´s Sonya dodaj dwie krople  

Aktywatora Aloesowego – zwi´kszy to jego trwałoÊç i ułatwi 

nakładanie. 

Powiek i
Pudrowe cienie do powiek b´dà miały intensywniejszy odcieƒ, 

kiedy do ich nało˝enia u˝yjesz wilgotnego aplikatora – w ten 

sposób mo˝esz nało˝yç ciemny cieƒ zamiast konturówki. Je˝eli 

chcesz rozÊwietliç zm´czone oczy, nałó˝ jasnà konturówk´  

w wewn´trznych kàcikach oczu, a cienie wybieraj w niebieskich 

lub liliowych odcieniach.

NOWOÂå!!!
Aplikatory do cieni do powiek

Ju˝ teraz do kupienia we wszystkich Centrach Produktów 
aplikatory do cieni do powiek Sonya w pakietach po 25 sztuk. 
kod 7049  cena 7 zł za pakiet 25 szt.

Nasza rada! 
Zrób prezent swojej klientce!  

 Do ka˝dego sprzedawanego cienia Sonya  
dodawaj aplikator gratis.

COLOUR COLLECTION


