
Zdrowi i pi´kni
w harmonii z naturà 

Wydanie specjalne



Forever Living Products Int.
                   ★   stały rozwój od 31 lat
                 ★   roczne obroty: 2,5 miliardy $
               ★   ponad 137 paƒstw Êwiata
             ★   ponad 9,25 mln dystrybutorów
           ★   ponad 200 produktów w ofercie
         ★   Êwiatowy potentat w uprawie Aloe Vera…
      ★  …oraz w wytwarzaniu i dystrybucji aloesowych produktów dla zdrowia i urody
   ★   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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Gdy patrzy si´ na okładk´ amerykaƒskiego wydania naszego 
czasopisma, widaç, ˝e Êwi´tujemy setne wydanie miesi´cznika  
„Forever International”. Kiedy wspominam ostatnie osiem lat, 
jestem dumny z tego, co reprezentuje to czasopismo. W tym 
czasie co miesiàc pokazywaliÊmy Wam, jak budujemy, bazujàc 
na solidnych fundamentach, rozprzestrzeniajàc si´ na Êwiecie  
i wprowadzajàc nowe fantastyczne produkty, zmieniajàce ˝ycie 
milionów ludzi. A jednak te 100 wydaƒ odpowiada zaledwie 
ułamkowi historii FLP. Przez dziesi´ciolecia publikowaliÊmy 
miesi´czny biuletyn, który pomagał nam Êwi´towaç Wasze, 
naszych cudownych Dystrybutorów, osiàgni´cia. DzieliliÊmy 
si´ korzyÊciami naszych wspaniałych produktów i propo no
waliÊmy wyjàtkowe szkolenia na temat szansy na biznes Fore
ver. Mam nadziej´, ˝e miało to prawdziwy wpływ na Was  
i rozwój Waszego biznesu. 

Có˝, wystarczy wspominek. Czekam na lektur´ kolejnych 100 
wydaƒ, poniewa˝ wiem, ˝e b´dà wiele mówiły o nieustannym 
rozwoju i sukcesie Forever na Êwiecie. A skoro mowa o Êwi´
towaniu – Zjazd czas zaczàç! Ju˝ nie mog´ si´ doczekaç spot
kania tysi´cy z Was na Super Rally w Dallas w Teksasie. Mog´ 
Wam powiedzieç, ˝e pracownicy Biura Głównego bez wytch
nienia pracujà nad przygotowaniami do tego, co ma byç naj
wi´kszym i najlepszym Super Rally w historii. Niech z WAMI 
te˝ tak b´dzie!

Skoro Super Rally tu˝, tu˝, oznacza to, ˝e jesteÊmy w połowie 
roku. Wierz´, ˝e jest to zawsze dobry moment, by spojrzeç 
wstecz i dokonaç ponownej oceny tego, na jakim jesteÊcie eta
pie realizacji celów postawionych sobie w styczniu. Nawet  
w sytuacji ekonomicznego niepokoju i Êwiatowej recesji, jakiej 
doÊwiadczamy obecnie, Forever ma dobry rok. Ale chcemy, by 

był to ÂWIETNY rok! Jak tego dokonaç? Przeglàdajàc cele,  
jakie sobie postawiliÊcie, oceniajàc, co osiàgn´liÊcie do tej pory  
i okreÊlajàc, co musicie zrobiç w drugim półroczu, by zapewniç 
sobie osiàgni´cie swoich celów. 

Pami´tam, jak kiedyÊ usłyszałem, ˝e „cel to marzenie z datà  
realizacji”. We mnie to powiedzenie budziło zawsze poczucie 
poÊpiechu. Pozwólcie wi´c, ˝e zapytam, jaki jest Wasz cel?  
Prowadziç nowy samochód, spłaciç dom, wykształciç dzieci, 
osiàgnàç Podział Zysków, wyjechaç na wymarzone wakacje 
czy wziàç po raz pierwszy udział w Super Rally? Aby osiàgnàç 
swoje cele, na reszt´ roku potrzebowaç b´dziecie pasji, 
wytrwałoÊci i poczucia poÊpiechu, które b´dà dla Was moty
wacjà do ich osiàgni´cia. Pami´tajcie wi´c, niezale˝nie od tego, 
jakie mogà byç Wasze cele, du˝e czy małe, z Forever Living 
mo˝ecie je osiàgnàç!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Wspominajàc przeszłoÊç… 
patrzàc w przyszłoÊç
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Od 1 sierpnia 2009 Ceny dla Nowych Dystrybutorów (NDP) również w Polsce!!!
System NDP:

Każdy Nowy Dystrybutor (niezależnie od daty podpisania umowy) dokonuje zakupów bezpośrednio od Firmy 
po Cenach dla Nowych Dystrybutorów (New Distributor Prices - NDP). 

Cena NDP to sugerowana cena detaliczna minus 15%. 
Nowi Dystrybutorzy kupują produkty według cennika NDP do czasu awansu na stanowisko Assistant Supervisora.

Różnica między NDP a ceną hurtową (15% ceny detalicznej) wypłacana jest bezpośredniemu sponsorowi (Assistant Supervisor lub wyżej).

Na przykład, przypuśćmy, że sponsorujesz Nowego Dystrybutora, 
który zamawia produkty o wartości 1 pk. 
Twoja premia NDP wyniesie:

Turbo-doładuj swój biznes wykorzystując możliwości NDP! 
Już wkrótce zobaczysz efekty na swoim koncie bankowym!

Oprócz tego otrzymujesz premię osobistą 
w wysokości zgodnej z pozycją zajmowaną 
w Planie Marketi ngowym:
Assistant Supervisor 5%
Supervisor 8%
Assistant Managera 13%
Manager 18%

  935,00 PLN = wartość 1 pk. w cenie detalicznej nett o
            x 15%
  140,25 PLN = premia NDP wypłacana sponsorowi 
                (As. Supervisor lub wyżej)

Turbo-doładowanie twojego biznesu!

2

Przed nami lato, jakiego jeszcze nie było! Z ogromną przyjemnością ogłaszam wprowa-

dzenie na naszym rynku Cen Dla Nowych Dystrybutorów (NDP), dzięki którym rozwój bi-

znesu Forever będzie jeszcze bardziej dynamiczny!

Powodzenia w spełnianiu marzeń z Forever!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Nowe standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: zasponsoruj minimum trzech nowych Dystrybuto-
rów pierwszej generacji, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Assistant Supervisora. Dodatkowo, ka˝dy z nich 
musi osiàgnàç minimalnà sum´ punktów kartonowych, tak jak przedstawiono na rysunku powy˝ej. Realizuj 
wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu i osiàgnij z tà nowà grupà wymaganà iloÊç 
pk., jak opisano powy˝ej. Program promocyjny b´dzie trwał od 1 lipca 2009 do 31 paêdziernika 2009. Wszystkie 
wymagania muszà zostaç zrealizowane w czasie trwania programu. Nowi Dystrybutorzy, zasponsorowani w trak-
cie trwania programu, którzy chcà uzyskaç kwalifikacj´, muszà zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim 
pierwszym miesiàcu oraz w ka˝dym nast´pnym. Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ 
dat´ zatwierdzenia Umowy Dystrybutorskiej przez Biuro Główne FLP Poland. W programie uczestniczyç mogà 
jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w krajach europejskich. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszà byç 
dystrybutorami krajowymi, na stałe zamieszkałymi w Polsce. Ka˝dy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumie-
nie zasad programu. Wyjàtki nie b´dà rozpatrywane. Nagrody programu obejmujà wyłàcznie to, co zostało wy-
mienione powy˝ej. W przypadku dodatkowych pytaƒ prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody z programu 
nie podlegajà zamianie na gotówk´ ani nie mogà zostaç przekazane innej osobie.

4-6 marca
Okres kwalifikacyjny: 

1 lipca – 31 paêdziernika 2009

Poziom III

Osiagnij 95 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 20 pk. (w tym zakupy w∏asne) z tà nowà grupà

 bilety na Zjazd Europejski

TY
(aktywnoÊç 4 pk.)

TY
(aktywnoÊç 4 pk.)

TY
(aktywnoÊç 4 pk.)

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.

Assistant Supervisor
min. 30 pk.

Assistant Supervisor
+ 2 pk.

Assistant Supervisor
+ 2 pk.

Assistant Supervisor
+ 2 pk.

Assistant Supervisor
+ 2 pk.

Assistant Supervisor
+ 2 pk.

Assistant Supervisor
min. 15 pk.
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 Managerowie

 Soaring Managerowie

 Assistant Managerowie

 Supervisorzy

 Assistant Supervisorzy

 Joanna Gach

Urszula i Mirosław  
Kapustowie

 Edyta Zych

 Barbara Kaliś
 Justyna Łukawska
 Julia Mach
 Hanna i Zygmunt Mitońscy
 Grażyna i Witold Nogowie
 Aneta i Tadeusz Rybkowie
 Barbara i Roman Szałapscy
 Artur Zych

Barbara Adamczuk
Sylwia Babiuch
Jacek Banyś
Grażyna Barszczewska
Justyna Bartosz
Agnieszka Buchajczuk
Sebastian Burny
Krystyna Cholewa
Małgorzata  
   i Stefan Cykowiakowie
Anna Czekaj
Barbara Dawiec
Halina Dąbek
Teresa Dudanowicz
Krystyna Dudek
Natalia i Mieczysław Dudzikowie
Sylwia Flis
Alicja i Krzysztof Frąckowiakowie
Iwona Gnap
Grażyna Goliszewska
Barbara Góralczyk
Marta Grabska-Press
Dorota Guźniczak
Agata Jarosz
Jadwiga Kacalińska
Małgorzata  
   i Andrzej Kalinowscy

Marta Kamińska
Anna Kamińska-Dalmer  
   i Jarosław Dalmer 
Aleksandra Kasprzak
Małgorzata Kijas
Bożena i Wiesław Klimczukowie
Monika Kociniak
Małgorzata i Edward Koniccy
Genowefa Kościółek
Georg Kotzian
Iwona Koziatek
Katarzyna Krawiec
Jolanta Kubica
Helena Kubieniec
Anna Kulka
Grażyna Kuśmierkiewicz
Genowefa Kutela
Bożena Kuźnia
Alicja Lachowska
Rafał Lewczuk
Dorota i Sławomir Lissowie
Edyta Lorek
Dorota Łatka
Izabela Łęcka-Kurek
Aleksandra Łyszkiewicz
Kamila Maciejewska
Alicja Madej

Agnieszka i Leszek Magierowie
Ewa Makulska
Jolanta Mann
Krystyna Markucińska
Marlena Masłowska
Elżbieta Maślanka
Elżbieta Maziarz
Robert Męc
Lucyna Nadolska
Grażyna Niemczyk-Kuczkowska
Renata Olszewska
Krystyna Ostrowska
Katarzyna Otrzonsek
Grażyna Padewska
Ewa Pałka
Jagoda Pańczocha
Anna Pieczniak
Karolina i Kamil Piskorzowie
Karolina i Paweł Piweccy
Aleksander Platek
Aleksandra Płecha
Paulina Polak
Jadwiga Proczek
Krystyna Radomska
Aneta Rak
Barbara Rusek
Agnieszka i Daniel Sawiccy

Marzena Skoczeń
Katarzyna Smyk
Monika Smyrgała
Teresa Sobczyk
Roman Sobczyński
Małgorzata Sobecka
Małgorzata Sroczyńska
Magdalena Szatko
Irena i Ryszard Szczepankowie
Katarzyna Szymaszyk
Magdalena Taczalska
Edyta Tarasek
Honorata i Dariusz Tobolscy
Maria Tokarczyk
Dawid Tomaszczyk
Ewa Tomaszek
Anna Walczyńska
Janina Widomska
Weronika Więckowska
Maria Wójciak
Wojciech Wróbel
Maria Zasadni
Patryk Zastempowski
Krystyna Zebrowska
Maria Ziętek-Kosmatka  
   i Jerzy Kosmatka
Ewelina Zioła

sponsorzy:  
Urszula i Mirosław Kapustowie

 sponsor: Ewa Drąg

sponsor: Joanna Gach

Wiesława i Adam Spyrowie
Artur Zych
Grzegorz Sieczka
Teresa i Aleksander Pająkowie
Joanna Wandzik
Anna i Metody Lubińscy
Julia Mach
Edyta Zych

sponsor:

Uwaga! Jeżel i planujesz awans (od Supervisora wzwyż) i chcesz, aby informacja o twoim osiągnięciu  
została zi lustrowana fotografią, prześl i j nam swoje zdjęcie na adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później  
niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.

AWANSE I OSIÑGNI¢CIA – CZERWIEC 2009
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Szkolenie 4/6 pk

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

 Warunki kwalifikacji:
Assistant Supervisorzy, Supervisorzy i Assistant 

Managerowie osobista aktywnoÊç 4 pk. miesi´cznie 
w okresie lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ 2009

Dystrybutorzy od stanowiska Managera wzwy˝  
osobista aktywnoÊç 6 pk. miesi´cznie w okresie 

lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ 2009
Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà listowne 

zaproszenie z Biura Głównego FLPP.

Szkolenie dla Supervisorów

Supervisorzy, którzy uzyskali lub uzyskajà awans w okresie od 
maja do sierpnia 2008, zostanà zaproszeni na specjalne, dwu-
dniowe 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.

TOP DYSTRYBUTORZY
największe struktury

obroty niemanagerskie

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Chruścińska

3. Stanisława Karpińczyk

4. Urszula i Mirosław Kapustowie

5. Magdalena Strojna

 1. Urszula Zyskowska

 2. Urszula i Mirosław Kapustowie

 3. Joanna Gach

 4. Wiesława i Adam Spyrowie 

 5. Edyta Zych

 6. Urszula Przystaś

 7.  Bożena Gaj

 8. Danuta i Edward Wienchowie

 9. Magdalena Strojna

10. Krystyna i Jerzy Orubowie

11. Ewa i Piotr Jurkowie

12. Urszula i Tomasz Kućkowie

13. Anna i Metody Lubińscy

14. Maria Maciałek

15. Bogumiła i  Jan Srokowie

16. Danuta i Mieczysław Osińscy

17. Joanna Wandzik

18. Teresa i Wiesław Sygułowie

19. Maria i Wiesław Grotyńscy

20. Jolanta i Radosław Jochimowie 

 6. Urszula Zyskowska

 7. Grzegorz Sieczka

 8. Wiesława i Adam Spyrowie

 9. Jolanta i Radosław Jochimowie

10. Maria i Jacek Bartkowiakowie

Uwaga! Odbiór nagród i odznaczeń tylko na Success Day odbywającym się bezpośrednio po uzyskaniu kwalifikacji. 
Na scenę wywoływane są wyłącznie osoby, które potwierdzą swoją obecność przy stanowisku recepcyjnym.
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Kwas hialuronowy (HA), główny 
składnik Forever Active HA, nale-
ży do grupy naturalnie występują-
cych w naszym organizmie związ-
ków, które razem z włóknami  
kolagenu i elastyny są podsta-
wowymi elementami istoty 
międzykomórkowej tkanki 
łącznej. HA występuje w du-
żej ilości w skórze, stawach, 
ciałku szklistym oka, a na-
wet we łzach. 
Dlaczego HA jest tak 
ważny? Otóż posiada 
unikatową zdolność 
wiązania dużych ilości 
wody, a co za tym 
idzie, zapewnia pra-
widłowe uwodnienie 

tkanek, dodatkowo 
ułatwiając t ransport  

substancji odżywczych.
Przypuszczalnie nie zdajemy 

sobie sprawy z faktu, że każdy nasz ruch 
wspomagany jest przez kwas hialuronowy, który  

w stawach pełni funkcję smaru zmniejszającego siły tarcia. Nie-
stety, w miarę upływu czasu ilość tego cennego kwasu w naszych 
tkankach znacznie maleje. W starzejącej się chrząstce następuje  

Wakacje – czas odpoczynku i relaksu. Niezależnie 
od tego, czy wybieramy się na pieszą wędrów-
kę po górach czy marzymy o godzinach spę-
dzonych na plaży lub po prostu chwili spokoju  

w domowym zaciszu, właśnie teraz najlepiej 
pomyśleć o zdrowiu i urodzie. Okres 
wakacji to doskonały moment, by  
zacząć prawidłowo dbać także o na-
sze ciało, a nowy produkt na polskim 
rynku, Forever Active HA, skutecznie 
nam w tym pomoże. To rewelacyj-
ne uzupełnienie diety, dzięki które-
mu wreszcie możemy prawidło-
wo chronić stawy i pielęgnować  
skórę od wewnątrz.

rozluźnienie włóknistej struktury, co osłabia odporność na urazy 
mechaniczne powstające w ciągu całego życia i tym samym dopro-
wadza do ścierania się chrząstki. Tymczasem to właśnie od prawid-
łowej budowy tkanki chrzęstnej zależy sprawność i odporność  
naszych stawów. Do tej pory, aby zahamować proces starzenia  
i wspomóc stawy, kwas HA mógł być podawany jedynie w trakcie 
inwazyjnych zabiegów, w postaci odrębnych wstrzyknięć do każde-
go stawu. Teraz, dzięki zastosowanej w Forever Active HA wyjąt-
kowej technologii Injuv®, możemy uzupełnić naszą dietę o kom-
pleks zawierający kwas hialuronowy o niskiej masie cząsteczkowej.  

Sprawność, zdrowie i uroda dla każdego

Rewolucja
z Forever Active HA

Małgorzata Stręk
Dr n. med., biochemik

kod 264

NOWOÂCI
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Poprawia to znacznie stopień jego wchłaniania z przewodu pokar-
mowego i umożliwia przyjmowanie doustnie.
Stosowanie Forever Active HA codziennie dostarczy naszym sta-
wom „smar”, który zwiększy przenikalność substancji odżywczych 
do chrząstek i wydatnie poprawi kondycję naszego narządu ruchu, 
by niezależnie od wieku cieszyć się znakomitą sprawnością fizyczną. 
Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi i intensywnie uprawiamy 
sport czy wchodzimy w wiek dojrzały, dodajmy do naszej diety dwie 
kapsułki Forever Active HA dziennie i nie obawiajmy się kontuzji, 
porannego sztywnienia stawów czy zniewolenia przez ból i choroby 
zwyrodnieniowe w podeszłym wieku.
HA ma jednak znacznie szersze znaczenie – aż 50% tego kwasu  
w organizmie człowieka znajduje się w głębszych warstwach skóry. 
W młodej skórze jest go pod dostatkiem, co gwarantuje sprężystość 
i brak zmarszczek. Cóż, jak już wiemy, ilość HA z wiekiem maleje, 
co stanowi jedną z przyczyn spadku nawilżenia i jędrności skóry. 
Latem jesteśmy szczególnie narażeni na dodatkową utratę wody,  
a promieniowanie ultrafioletowe generuje w naszej skórze nadmier-
ne ilości wolnych rodników, które degradują cząsteczki HA.  
W efekcie dochodzi do znacznego obniżenia napięcia skóry i poja-
wienia się zmarszczek. Stosowanie kremów i zabezpieczanie skóry  
z zewnątrz jest niezbędne, ale wciąż niewystarczające.
Wreszcie mamy produkt, który jest wspaniałym wsparciem dla Alo-
esowej Emulsji Nawilżającej, kremu pod oczy Alluring Eyes, 
Kremu Odżywczego na noc, używanych codziennie, aby osłonić, 
nawilżyć i wygładzić skórę. Forever Active HA hamuje procesy sta-
rzenia się skóry od wewnątrz, by jak najdłużej zachowała promien-
ny wygląd. 
Młodzieńczy blask zachowają także nasze oczy. Wielu z nas do-
świadczyło, a wszyscy zapewne słyszeliśmy o tzw. zespole suchego 
oka, najczęściej spowodowanym przebywaniem w klimatyzowanym 
pomieszczeniu lub nadmiernym mruganiem związanym z pracą 

Forever Lean dostarcza dwóch rewolucyjnych 
składników, które mogą pomóc w zmniejszeniu 
absorpcji kalorii z tłuszczy i węglowodanów. 
Pierwszym z tych składników jest liść opuncji 
figowej. Dzięki wysokiej zawartości rozpusz-
czalnego błonnika absorbuje on znaczną 
ilość tłuszczu, który w przeciwnym wypadku 
zostałby zmagazynowany w organizmie. 
Drugi rewolucyjny składnik, pozyskiwany 
z fasoli zwyczajnej, spowalnia przyswa-
janie cukrów w jelicie cienkim, cza-
sowo hamując działanie enzymów 
odpowiedzialnych za przemianę 
skrobi w cukier. 
Co więcej, w Forever Lean te 
dwa potężne składniki zosta-
ły dopełnione trójchlorkiem 
chromu, który jest mikro-
elementem wspierającym 
organizm w zakresie utrzy-
mywania odpowiedniego po-
ziomu cukru we krwi. 
Forever Lean to nowy, komplekso-
wym suplement kontroli wagi, który 
pomoże ci zmaksymalizować wysiłki, 
gdy ich elementem będzie również 
zdrowa dieta i regularne ćwiczenia.

Nowość!!!

przy komputerze. Poza oczywistym dyskomfortem w postaci uczu-
cia swędzenia i suchości oka, zespół ten może doprowadzić do  
poważniejszych dolegliwości. Z pomocą po raz kolejny przychodzi 
nasz nowy produkt Forever Active HA, dzięki któremu skutecznie 
ochronimy gałkę oczną przed podrażnieniami i zmęczeniem.
Pomarańczowe kapsułki Forever Active HA wzbogacono imbirem  
i kurkumą, których bioskładniki od tysiącleci wykorzystywane są 
przez tzw. chińską i tybetańską medycynę. Głównymi aktywnymi 
biologicznie składnikami olejku imbirowego i korzenia kurkumy są 
biof lawonoidy, których działanie porównywane jest do najsilniej-
szych przeciwutleniaczy – tokoferolu i kwasu askorbinowego. Świat, 
w którym żyjemy: zanieczyszczone powietrze, konserwanty czy 
przetworzona żywność, wprowadzają do organizmu wielokrotnie 
więcej wolnych rodników, niż jest on w stanie wyeliminować. Bio-
f lawonoidy z imbiru i kurkumy szczególnie aktywnie „wymiatają” 
wolne rodniki, regulują poziom głównego antyutleniacza krwinek 
czerwonych, a także wpływają na aktywność wielu enzymów anty-
oksydacyjnych, co skutecznie zapobiega destrukcyjnemu działaniu 
wolnych rodników i zabezpiecza każdą komórkę naszego organi-
zmu. 
Już od dziś zacznijmy dbać o swój organizm, pomóżmy stawom  
zachować prawidłowe funkcjonowanie, by niezależnie od wieku  
cieszyć się znakomitą sprawnością ruchową. Niech okres wakacji, 
prócz odpoczynku, relaksu i niezapomnianych wspomnień zapo-
czątkuje także lepszy, zdrowszy i bardziej świadomy etap całościo-
wego dbania o nasze zdrowie. Teraz możemy zjednoczyć wszystkie 
siły natury dostępne w suplementach diety i napojach aloesowych 
FLP, aby zadbać także od wewnątrz o utrzymanie delikatnej rów-
nowagi zdrowotnej całego organizmu, nie zapominając przy tym  
o prawidłowym nawilżeniu i odżywieniu swoich stawów i skóry. 
Niekwestionowana nowość na naszym rynku, Forever Active HA, 
skutecznie nam to umożliwi. 

kod 289

Kontrola wagi  prosta, jaknigdy  dotąd!!!



Success Day

Success Day we wrzeÊniuOd 1 sierpnia 2009 Ceny dla Nowych Dystrybutorów (NDP) również w Polsce!!!
System NDP:

Każdy Nowy Dystrybutor (niezależnie od daty podpisania umowy) dokonuje zakupów bezpośrednio od Firmy 
po Cenach dla Nowych Dystrybutorów (New Distributor Prices - NDP). 

Cena NDP to sugerowana cena detaliczna minus 15%. 
Nowi Dystrybutorzy kupują produkty według cennika NDP do czasu awansu na stanowisko Assistant Supervisora.

Różnica między NDP a ceną hurtową (15% ceny detalicznej) wypłacana jest bezpośredniemu sponsorowi (Assistant Supervisor lub wyżej).

Na przykład, przypuśćmy, że sponsorujesz Nowego Dystrybutora, 
który zamawia produkty o wartości 1 pk. 
Twoja premia NDP wyniesie:

Turbo-doładuj swój biznes wykorzystując możliwości NDP! 
Już wkrótce zobaczysz efekty na swoim koncie bankowym!

Oprócz tego otrzymujesz premię osobistą 
w wysokości zgodnej z pozycją zajmowaną 
w Planie Marketi ngowym:
Assistant Supervisor 5%
Supervisor 8%
Assistant Managera 13%
Manager 18%

  935,00 PLN = wartość 1 pk. w cenie detalicznej nett o
            x 15%
  140,25 PLN = premia NDP wypłacana sponsorowi 
                (As. Supervisor lub wyżej)

Turbo-doładowanie twojego biznesu!
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Warszawa, 19 wrzeÊnia 2009
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 11:30

•  Relacja z Super Rally w Dallas
•  Jak pozyskaç partnerów do marketingu sieciowego  

– dr Józef Maciuszek, Wydzia∏ Zarzàdzania i Komunikacji Spo∏ecznej 
Uniwersytetu Jagielloƒskiego

•  Europejski Zjazd Londyn 2010                                        Bilety w cenie 20 zł 

Spotkania regionalne

Katowice, 23 lipca 2009 
Restauracja „Mieszko” (nad Oddziałem FLPP), ul. Ułaƒska 12, godz. 18:00

•  Nowe, korzystne zmiany szansà na zaplanowanie dynamicznego rozwoju  
twojego biznesu!!! – Bogumiła Sroka, Diamond-Sapphire Manager

Kraków, 28 lipca 2009
Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46, godz. 18:00

•  Nowe, korzystne zmiany szansà na zaplanowanie dynamicznego rozwoju  
twojego biznesu!!! – Bogumiła Sroka, Diamond-Sapphire Manager

Rzeszów, 29 lipca 2009 
Hotel Forum, ul. Lisa Kuli 19, godz. 17:00

•  Jak byç zdrowym i sprawnym mimo upływu lat – mgr biolog Ewa Gardziel, 
diagnosta medyczny

•  Nowe, korzystne zmiany szansà na zaplanowanie dynamicznego rozwoju  
twojego biznesu!!! – Bogumiła Sroka, Diamond-Sapphire Manager

Szczecin, 5 sierpnia 2009
Hotel Novotel, al. 3 Maja 3, godz. 18:00

•  Nowe sposoby na rozwój biznesu Forever – Manager Łucja Trzpis

•  Produkty pszczele Forever – Manager Tadeusz Kaczmarczyk 

Katowice, 20 sierpnia 2009
Restauracja „Mieszko” (nad Oddziałem FLPP), ul. Ułaƒska 12, godz. 18:00

•  Nowe sposoby zarabiania z Forever – Senior Manager Wiesława Spyra 

•  Jak byç zdrowym i sprawnym mimo upływu lat  
– mgr biologii Ewa Gardziel, diagnosta medyczny

Chojnice, 27 sierpnia 2009
Sala Restauracji „Sukiennice”, ul. Sukienników 14, godz. 18:00

•  Budowanie odpornoÊci z produktami Forever  
– dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

•  Szansa na Biznes – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

Kraków, 27 sierpnia 2009
Centrum Kongresowe UR, al. 29 Listopada 46, godz. 18:00

•  Szansa na Biznes 

•  Niedobory w ˝ywieniu poczàtkiem degradacji organizmu  
– dr Jerzy Oleszkiewicz

Warszawa, 18 lipca 2009 • Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 11:30 •
GoÊç specjalny – znana aktorka i pisarka  
           Bàdê szcz´Êliwa całe ˝ycie – czyli Agnieszka Perepeczko o aloesie

4   Jedziemy na Super Rally do Dallas!
          4   Biznes Forever – nowa szansa na rozwój

                    4   Europejski Zjazd i Podział Zysków: Londyn 2010
4   Programy motywacyjne Cena biletu 20 zł
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Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Klub Modraczek, ul. Ogrody 15, godz. 17:30

25/08/09 –  Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

CHARZYKOWY 
ul. Willowa 13, godz. 17:00

3,10,17,24/08/09 – Senior Manager Anna Lubiƒska

GDA¡SK 
Budynek Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, IV p.,  

Sala Stabilatora, godz. 18:00
25/08/09 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

 5/08/09 –  Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

KOÂCIERZYNA
ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali), godz. 18.00

 4,11,18,25/08/09 –  Senior Managerowie Halina  
i Wiesław Micorkowie

KRAKÓW 
Sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7, godz. 18:00

18,25/08/09 –  Manager Urszula Zyskowska

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

 4/08/09 – Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie
17/08/09 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

POZNA¡ 
Poradnia Zdrowego Cz∏owieka, os. W∏. ¸okietka 1F,  

godz. 18:00
17,31/08/09 –  Senior Manager Bo˝ena Matkowska,  

Senior Manager Maria Perz-Paprocka

RACIBÓRZ 
Klub NOT, ul. Kochanowskiego 6, godz. 16:30

 7,28/08/09 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

 4/08/09 – Soaring Manager Miros∏aw Kapusta

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

11,25/08/09 –  Manager Stanis∏aw Makowski,  
Supervisor Agnieszka Drzewiƒska

WROC¸AW 
Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42c, godz. 18:00

12,26/08/09 – Soaring Managerowie Maria i Jacek Bartkowia-
kowie

WYDARZENIA


