
26 maja

Dzień 
Matki

Kwiecień 2010 | Numer 66



Brałem ostatnio udział w Zjeździe Północnoamerykańskim  
w Orlando na Florydzie i muszę powiedzieć, że było to fantastycz-
ne wydarzenie. Chcę pogratulować Elvirze i Robertowi Ruizom  
z Los Angeles w Kalifornii, Dystrybutorom Roku Ameryki Pół-

nocnej. Oklaski należą się również Alvinowi i Emmie Lambrightom z Burne w Indianie, tegorocznym Top Dystrybu-
torom o największych obrotach niemanagerskich. Jesteśmy bardzo dumni z każdego z naszych Dystrybutorów, którzy 
zostali odznaczeni na scenie, i już nie mogę się doczekać, by być świadkiem jeszcze większych sukcesów Ameryki Północnej  
w 2010 roku.
Spośród wielu wspaniałych chwil, jakie przeżyliśmy w Orlando, chciałbym przywołać szkolenie Adama Maya, jednego  
z Top Dystrybutorów UK i uczestnika Podziału Zysków. Wystąpienie Adama było pełne ogromnych emocji i pasji,  
i wzbudziło w słuchaczach poczucie optymizmu i inspiracji szansą Forever. Adam przypomniał nam wszystkim, że aby 
osiągnąć sukces, musimy wypracować odpowiednie psychiczne nastawienie. Rzucił też wyzwanie wszystkim uczestnikom, 
by na przyszłoroczny Zjazd przywieźli ze sobą pięć osób – zacny cel, do którego osiągnięcia wszyscy powinniśmy dążyć. 
Koniecznie zajrzyjcie na www.flpmedia.com, aby pobrać prezentację PowerPoint Adama lub obejrzeć nagranie tej sesji 
szkoleniowej – na pewno warto!
Kiedy przez ostatnie kilka tygodni oglądałem relacje z Olimpiady i podziwiałem niesamowite występy uczestników z ca-
łego świata, często myślałem o tym wszystkim, czego ci sportowcy musieli dokonać, by znaleźć się w tym punkcie swojego 
życia. Każdy sportowiec biorący udział w zawodach ma za sobą nieskończoną ilość godzin ogromnego wysiłku, wytrwało-
ści w obliczu niepowodzeń i rozczarowań, nadziei na wygraną, która motywuje go do parcia do przodu, dążenia do coraz 
lepszych wyników i ciągłego próbowania od nowa, bez względu na niesprzyjające okoliczności. Za każdym zwycięstwem 
– porażką zresztą również – stoją niezliczone godziny dążenia do tego, by być coraz lepszym. W swojej książce „Poza sche-
matem” Malcolm Gladwell wielokrotnie pisze o „zasadzie 10 000 godzin”, utrzymując, że kluczem do sukcesu, niezależnie 
od dziedziny, w dużej mierze jest powtarzanie danego zadania przez w sumie około 10 000 godzin. Światowej klasy spor-
towcy, którzy reprezentują olimpijski poziom, z pewnością poświęcili taką ilość czasu, by odnieść sukces.
Zasada ta nie odnosi się jednak wyłącznie do olimpijczyków. Ma ona zastosowanie w życiu każdego z nas. Myślę wręcz, że 
jednym z najbardziej znaczących przesłań Igrzysk Olimpijskich jest pokazanie, że doskonałość jest wszędzie dookoła nas. 
W większości przypadków nie jest nagradzana złotymi medalami ani uroczystymi ceremoniami – co więcej, może nigdy 
nie zostać doceniona. Prawda jest jednak taka, że w każdym z nas jest potencjał osiągnięcia wielkości w dziedzinie, w którą 
zaangażujemy swój czas i wysiłek – a już z całą pewnością odnosi się to do każdego z nas w pracy nad rozwojem biznesu 
Forever. 
Innym ważnym punktem prezentacji Adama było to, byśmy nasz biznes traktowali jak biznes. Musimy mieć do niego po-
ważne nastawienie i inwestować w niego czas, potrzebny na odniesienie takiego sukcesu, jaki chcemy. Według badań Glad-
wella jest to około 10 000 godzin. Nie wiem, czy to faktycznie ta magiczna liczba, ale mogę Wam zagwarantować, że kiedy 
zaangażujecie się w budowę biznesu i poświęcicie swój czas i wysiłek tak jak olimpijczycy, których z taką przyjemnością 
oglądałem w Vancouver, zbierzecie plony swojej pracy. Nie raz dowiedli tego Dystrybutorzy tacy jak Adam May, Ruizowie, 
Lambrightowie i inni niezliczeni członkowie naszej Rodziny Forever.
Dziękuję Wam za wszystko, co robicie, by Forever było wielkie. Chylę czoła przed wysiłkiem, jaki wkładacie w rozwój 
swojego biznesu – z ogromną radością każdego z Was udekorowałbym złotym medalem!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Złoto Forever

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Jacek Kandefer, Dyrektor
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Wiosenna energia!
Europejski Zjazd i Podział Zysków był po prostu fenomenalny! 
Wszyscy, którzy byliśmy w Londynie, możemy od dziś zaświad-
czyć, że słynną angielską flegmę można włożyć między bajki! Ta-
kiego entuzjazmu, energii i fantastycznej zabawy, jakie panowały 
na Wembley Arena, Europa dawno nie widziała! Ponad 9000 Dystrybutorów wypełniło tę ogromną halę, by wspólnie 
świętować swoje osiągnięcia. Niesamowite wypowiedzi, wspaniałe awanse, imponujące czeki z Programu Podziału Zysków 
i doskonałe występy artystyczne sprawiły, że dwa zjazdowe dni były cudowną przygodą. Fantastycznym elementem Zjazdu 
był, zorganizowany po raz pierwszy w historii, sobotni Poranek z Diamentami, podczas którego europejscy Top Dystrybu-
torzy dzielili się swoimi doświadczeniami i radzili, jak dynamicznie rozwijać swój biznes, by dołączyć do elitarnego grona 
Diamond Managerów. 
Nie było uczestnika Zjazdu, który po tak potężnej dawce pozytywnych emocji nie wracałby do kraju pełen energii i planów 
jeszcze intensywniejszej pracy nad realizacją swoich marzeń z Forever. Było to doskonale widoczne podczas marcowego 
Success Day – przywieziony z Londynu entuzjazm udzielił się całej sali, która po prostu nim kipiała! Teraz czas przekuć ten 
zapał na wytężone działania, które zaowocują wzrostem obrotów każdego z nas. Już niebawem, w maju, będziemy obcho-
dzić kolejne urodziny Forever – i jestem przekonany, że będziemy mieli mnóstwo powodów do świętowania!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Marta Chronowska
Jan Duraziński
Krystyna Jucha
Anna i Józef Kusy
Elżbieta Milosevski
Gabriela i Marek Opatowiczowie
Elżbieta i Rajmund Pawliczkowie
Beata Piwowarczyk
Krystyna Rychta
Grażyna Walasek

Krystyna Rychta

Maria i Jacek Bartkowiakowie

Wiesława i Adam Spyrowie

Barbara i Kazimierz Swobodowie

Dorota Dziuba

Helena i Bernard Glogazowie

Anna i Józef Kusy

Katarzyna Siadul

Maria Sztafa

Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Małgorzata i Maciej Bakalarczykowie
Mariola Banaszczuk
Edyta Bartkiewicz
Wiesław Baryła
Józefa Bieleń
Kamila Bieńkowska
Magdalena Bosak
Agnieszka Bratek
Bernarda Burkowicz
Joanna Ceglarek
Marlena Charun
Grzegorz Chwolik
Stanisław Czajkowski
Maria Czapp
Ilona Czarnecka
Marta Derlatka
Magdalena Długosz
Anna Dras
Salomea Drewing
Aleksandra i Artur Drewniakowie
Alina Dudek
Danuta Dunak
Magdalena Dyrda
Lucyna Dziadoń
Weronika Filip
Aneta Florek
Lidia Gębala
Rafał Gizela
Irena Glowania
Iwona Gotłas

Monika Grygian
Maria Jakubik
Jolanta Jędrasik
Barbara Jędraszek
Kariona Jurczak
Monika Kaczorek
Grażyna Kanclerz
Dorota Kapcewicz
Wanda Kaźmierczak
Małgorzata Klata
Piotr Kornaś
Danuta Kosior
Gabriela Kotas
Janina Kotuła
Maria i Marek Kowalczykowie
Teresa Kozieł
Danuta Kramarczyk
Katarzyna Krzeszowska
Bożena Lampka
Jolanta i Norbert Laryszowie
Anna Leszczycka
Halina Liedtke
Zofia Lizoń
Emilia Ludwikowska
Agata Łada
Grażyna Maczek
Jolanta Madej
Justyna Malesa
Marek Marcinkowski
Małgorzata Markowicz

Anna Markowicz-Smardz
Małgorzata Matuszewska
Emilia Matykiewicz
Mirosław Mazur
Monika Mitoraj
Dorota Morawska
Bożena Motyka
Katarzyna i Piotr Mrozowiczowie
Irena Musiał
Renata Nowara
Jadwiga Odrzywolska
Regina Olejnik
Mariusz Orlowski
Stanisława Orszulak
Andrzej Pająk
Magdalena Pankowska
Jadwiga Pawłowska
Magdalena Perwenis
Ewa Pękalska
Wiktoria Piotrowska
Ewa Praska
Wanda Pronobis
Kazimiera Rajska
Helena Rosińska
Jan Rząd
Marzena Sajdak
Anna Samborska
Radosław Sapiński
Joanna Sklorz
Renata Skórka

Sylwia Sołtys
Michał Sosnowski
Sylwia Stachowicz
Liliana Suduł
Katarzyna i Piotr Szarłowiczowie
Maria i Tomasz Szeflerowie
Agnieszka Śliwa
Ewa Świerczek
Magdalena Tracz
Marek Tucharz
Barbara Turska-Puchacz
Monika Tworek-Kucia
Maciej Ufniak
Rita i Jan Urbańscy
Jerzy Waledoff
Jadwiga i Tadeusz Wąsowie
Agnieszka Windak
Iwona Winiarska
Maryla Wiśniewska
Teresa Wojtkowiak
Weronika Wolna
Agnieszka Wolniakowska-Pieleń
Gabriela Wosik
Monika Wzorek
Magdalena Zalewska
Daniela Zdrojewska
Jacek Zieliński
Małgorzata Zwierzchowska
Elżbieta Żabczak
Izabela Żur
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TOP DYSTRYBUTORZY
największe struktury

najskuteczniejsi sponsorzy

obroty niemanagerskie

1. Bogumiła i  Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Wiesława i Adam Spyrowie
4. Magdalena Strojna
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

Anna
Marek

Renata Błażejewska

Aleksandra i Artur 
Drewniakowie

1. Urszula Zyskowska
2. Wiesława i Adam Spyrowie
3. Teresa i Marek Moryniowie
4. Magdalena Strojna
5. Urszula Przystaś
6. Anna i Romuald Weszkowie
7. Lidia i Wiesław Fiutakowie
8. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
9. Urszula i Mirosław Kapustowie
10. Ewa i Piotr Jurkowie

11. Justyna i Waldemar Brzescy
12. Maria i Jacek Bartkowiakowie
13. Maria Maciałek
14. Urszula i Tomasz Kućkowie
15. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
16. Anna i Zbigniew Adamik
17. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
18. Alicja i Krzysztof Markowscy
19. Anna i Andrzej Popielarzowie
20. Danuta i Edward Wienchowie

6. Stanisława Karpińczyk
7. Urszula Zyskowska
8. Teresa i Marek Moryniowie
9. Grzegorz Sieczka
10. Jolanta i Radosław Jochimowie

2 3Renata i Marek Cieślikowie
Alicja i Mieczysław Dudziakowie
Agnieszka i Jerzy Gadeccy
Ewa Borys 
Halina Ćwik 
Alicja Golonka
Renata Jarosz

Lucyna Jurkowska
Kamila i Tomasz Kobierowscy
Halina i Wiesław Micorkowie

Zasady kwalifikacji

Poziom I
Poziom II

Poziom III

Miesiące kwalifikacji Ilość pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy
50

75
100

drugi
100

150
200

trzeci
150

225
300

400 $
600 $

800 $
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Wiesława i Adam 
Spyrowie

Senior Managerowie

Jolanta  i Radosław
Jochimowie

Soaring Managerowie

Ewa
Chruścińska
Senior Manager

PROGRAM  MOTYWACYJNY



Portret sukcesu

Pikul
Manager
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Benjamin Franklin, współautor amerykań-
skiej Deklaracji Niepodległości i Konsty-

tucji Stanów Zjednoczonych, wygłosił 
słynne, często cytowane zdanie, że 

tylko dwie rzeczy są pewne w życiu 
człowieka – podatki i śmierć. Gdy-

by żył w naszych czasach i spotkał 
na swojej drodze życiowej Fo-

rever Living Products, mógłby  
z czystym sumieniem dodać, że 
jest jeszcze jedna pewna rzecz: 
15. każdego miesiąca na 
konto dystrybutora wpły-
wa wypracowana przez 
niego premia. Za każdym 

razem, kiedy jestem nagaby-
wany przez przedstawicieli róż-

nych działających w Polsce firm 
MLM, przypominam sobie, dla-

czego jestem z Forever, i utwier-
dzam się w przekonaniu, że dokona-

łem właściwego wyboru. Porównując 
ofertę produktów i plan marketingowy, 

a przy tym mając w pamięci pewność, jaką 
daje ponad 30-letnie doświadczenie firmy 

działającej w 140 krajach na wszystkich konty-
nentach, nie mam najmniejszych wątpliwości. Dlatego 

nadal zaskakuje mnie, jak wiele osób narzekających na swoją pra-
cę, na brak możliwości rozwoju, na brak czasu dla siebie i rodziny, 
na zbyt niskie zarobki i brak satysfakcji z tego, co robią, godzi się  
z codzienną rutyną i niedogodnościami wynikającymi z wykony-
wania pracy. Natomiast tak trudno jest im zaakceptować proste 
reguły Forever Living, takie jak używanie produktów i dziele-
nie się nimi, uczestniczenie w szkoleniach i zaangażowanie w 
szkolenie nowych dystrybutorów, nabywanie pewności siebie  
i wiary w skuteczność działania produktów oraz możliwości, jakie 
daje plan marketingowy FLP.  Jeśli znajdzie się odpowiednie osoby 
do współpracy, to na kolejne awanse nie trzeba długo czekać.
Zapewne każdy dystrybutor ma swoją receptę na to, jak odnieść 
sukces, ja przypominam sobie starą przypowiastkę. Na farmie zwie-

rzęta postanowiły uczcić urodziny swojego gospodarza, zebrały się 
więc na naradę, by ustalić, jaki prezent sprawi mu najwięcej radości. 
Obrady trwały długo i nie były łatwe. W końcu ustalono, że zrobią 
gospodarzowi jajecznicę na bekonie. Wszystkie zwierzęta uradowały 
się z podjętej decyzji. Kury przechwalały się, że to one wniosą naj-
ważniejszy wkład w prezent, na co świnia odpowiedziała: wy tylko 
partycypujecie, a ja jestem w pełni zaangażowana. Tylko całkowite 
zaangażowanie i pasja towarzysząca pracy mogą doprowa-
dzić do wspaniałych rezultatów. 
Spotykając najlepszych dystrybutorów, utwierdzam się w tym 
przekonaniu. Pozostający jeszcze żywo w pamięci Europejski Zjazd  
i Podział Zysków 2010 w Londynie był moim pierwszym Zjazdem 
z Forever. Ogromna dawka pozytywnej energii bijącej z wypełnio-
nej dystrybutorami z całej Europy Wembley Arena i wspomnienie 
serdecznych gratulacji od przebranych za Wikingów reprezen-
tantów Skandynawii (nikt mi już nie powie, że Finowie, Szwedzi  
i Norwegowie to zimne narody) oraz innych narodowości dodaje 
sił do codziennej pracy jeszcze długo po zakończeniu Zjazdu. 
Uczestnicy Programu Podziału Zysków odebrali w sumie ponad  
6 milionów euro, a największy czek na prawie 500 tys. euro wypra-
cował Węgier Miklos Berkics. Szkoda, że Polska, kraj o potencja-
le podobnym, a nawet większym niż Węgry czy Rumunia, wciąż 
nie może przekroczyć magicznej bariery 5 tys. pk. miesięcznych 
obrotów, by uczestniczyć w Programie Podziału Zysków. Jestem 
przekonany, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem wszystkich 
dystrybutorów wkrótce będzie to możliwe. Ja ze swojej strony do-
łożę wszelkich starań, z niecierpliwością czekając na kwalifikację do 
przyszłorocznego Zjazdu Europejskiego 2011 w Wiedniu.
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Europejski Zjazd i Podział Zysków

Wybory 
Miss Sonya 2010

Wszystkie misie Forever 
wyprzedane!

Miklos Berkics

465 916,13 euro

16 000 $
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Minęło już kilka dni od naszego powrotu z Londynu, 
a ja wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem! Bardzo 
mi się podobał program artystyczny, jak również nie-
ocenione wypowiedzi liderów naszej firmy. W uszach 
mam słowa Rexa, a w oczach jego oddanie dla 
każdego z nas.
Bardzo się cieszę, że mogłam poznać i zobaczyć Lon-
dyn, i jakby dotknąć jego historii. Dziękuję Grzesiowi 
Sieczce oraz Stasiowi Makowskiemu za zorganizowanie 
wyjazdu i stworzenie pięknej atmosfery, która zosta-
nie w sercach każdego uczestnika.

Maria Kostuch, Senior Manager

8 marca 2010 r. wróciłem wraz z innymi z siedmiodniowej wyprawy do gościnnego Londynu. 
Uczestniczyliśmy tam w kolejnym Europejskim Zjeździe naszej wielkiej Firmy. Zarząd FLP na czele 
z Rexem i Greggiem zgotował dla ponad 9 tys. osób z Europy (z Polski ponad 200 uczestników) 
i tym razem wielkie świętowanie po podsumowaniu wyników za ubiegły rok. W roku światowego 
kryzysu i recesji nasze FOREVER odnotowało kolejny sukces – był to kolejny rok rozwoju 
i wzrostu obrotów. Na Zjeździe widzieliśmy „nowych szczęśliwych” – bardzo dużo awansów  
w planie marketingowym od pozycji Managera do Diamentowego Managera. 
Wręczono czeki z Programu Podziału Zysków. Otrzymało je 208 dystrybutorów z Europy na 
łączną kwotę ponad 6 milionów euro. Czy nas, Polaków, stać na powrót do grupy tych krajów, 
które cieszą się z Profit Share?  Przecież w historii polskiego Forever zdobywaliśmy drugie miejsce 
w Europie i trzecie na świecie, a nasi dystrybutorzy też otrzymywali czeki. Zależy to tylko od 
nas – od polskich dystrybutorów robiących obroty w Polsce. 
Podczas Zjazdu Rex „otworzył skarbiec i pokazał nam swoje diamenty” – uczestniczyliśmy we 
wspaniałym szkoleniu Diamentowych Managerów z Europy. Ich doświadczenie, wskazówki i rady 
pomogą nam wszystkim w jeszcze efektywniejszym i bardziej dynamicznym budowaniu naszego 
biznesu we współpracy z Forever. Działo się to wszystko w atmosferze ogromnego entuzjazmu 
uczestników, w pięknej scenografii Areny Wembley, przy wyjątkowej oprawie muzyczno-rozrywkowej 
oraz wzorowej angielskiej organizacji i porządku.
Dopełnieniem Zjazdu była wycieczka turystyczna. W trzy dni zobaczyliśmy w Londynie to wszystko, 
co każdy Europejczyk przynajmniej raz w swoim życiu powinien zobaczyć.
Warto więc było w ubiegłym roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, realizować kwalifikację 
i być uczestnikiem wspaniałej „uczty FOREVER”. Przeżyć osobistych nie zastąpią na pewno nawet 
szczegółowe relacje, kolorowe filmy lub piękne zdjęcia. Już dzisiaj razem zaplanujmy aktywniejszą 
pracę i wspólne świętowanie jej efektów na przyszłorocznym Europejskim Zjeździe we Wiedniu.
                                      
Z serdecznymi pozdrowieniami Stanisław Makowski, Manager 
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Zdobywcy Country Pride 
Award: Rumunia

Za rok jedziemy do Wiednia!

Diamonds are Forever!

Zdobywcy Spirit  Award:

Grecja
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Jako dystrybutor Forever mam zaledwie miesięczny staż. Do Londynu 
na Zjazd Europejski zostałem zaproszony przez moich sponsorów Teresę  
i Stanisława Makowskich.  Na miejsce zbiórki wycieczki autokarowej jecha-
łem z mieszanymi uczuciami, a nawet z obawami, jak mnie przyjmie nowe, 
nieznane mi środowisko. Miłe zaskoczenie pojawiło się już w Poznaniu, gdy 
spotkałem się z dystrybutorami z regionu pomorskiego. 
Ludzie z Forever nie są tacy sami jak ci, których spotykamy na co dzień.  
W życiu, gdy pojawia się biznes i pieniądze, towarzyszą im przeważnie 
zawiść, zazdrość i inne negatywne emocje. Tego nie widziałem na Zjeździe, 
a były tam ogromne pieniądze. W Forever umiemy cieszyć się nie tylko  
z własnych osiągnięć, ale i z sukcesów innych ludzi. Jestem wdzięczny 
Forever, moim sponsorom i tym wszystkim, z którymi spędziłem siedem 
wspaniałych dni, których nigdy nie zapomnę. Postanowiłem, że w przyszłym 
roku pojadę na Zjazd do Wiednia, ale już z kwalifikacji, oraz planuję zabrać 
tam swoich znajomych, by pokazać im „skarbiec Rexa z diamentami”. Wraz 
z pozdrowieniami przekazuję do wykorzystania część albumu fotograficzne-
go z Londynu mojego autorstwa. Jako projektant i specjalista w zakresie 
wzornictwa oferuję również swoje zaangażowanie dla stworzenia wizerunku 
grupy polskiej na przyszłoroczny Zjazd. Do tego dołożymy WSZYSCY jeszcze 
więcej entuzjazmu i jako Polska wygramy Spirit Award! 

Paweł Kamiński, Asistant Supervisor  

Wyjazd do Londynu był dla mnie niesamowitym przeżyciem. To miasto kultury i tradycji połączonej z nowoczesnością. 
Cały Londyn tętni życiem i można spotkać tu przekrój wszystkich narodowości, a zwiedzanie go to przyjemność dla 
konesera zabytków. Zjazd Europejski, który odbył się w Arenie Wembley, był najbardziej ekscytującą przygodą, na którą 
czekałam cały rok. Znów mogłam stać się częścią wielkiej rodziny Forever i cieszyć się z ich sukcesów. Cudownie jest 
poczuć tę potęgę Forever w rozentuzjazmowanym dziesięciotysięcznym tłumie, który tak jak ja kocha ludzi i firmę. Ta 
energia i entuzjazm dadzą mi na długo siłę i motywację do pracy.
Słowa przekazane przez czołowych dystrybutorów, np. Katrin Bajri, o swoich doświadczeniach w pracy i o tym,  
w jaki sposób dotarli tak wysoko, są dla mnie najważniejszą informacją i wskazówką, jak zaplanować cały 2010 rok. 
Słowa Rexa o tym, że zawsze i wszędzie, nawet na dworcu w metrze, możemy spotkać osobę, która potrzebuje pracy 
i produktów, są ważnym przesłaniem dla naszej pracy.
Życzę wszystkim takich wrażeń, jakie stały się moim udziałem, i namawiam wszystkich do pracy, dzięki której znów 
znajdziemy się na kolejnym Zjeździe, aby cieszyć się z efektów swojej pracy i innych.

Ewa Guz, Supervisor
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Mnóstwo pozytywnych emocji po powrocie 
z Europejskiego Zjazdu i Podziału Zysków!

Przemysław
Pikul

Jadwiga i Andrzej
Adamczykowie

Nowi 
Managerowie

Nowi Assistant
Managerowie

Elżbieta
Sarga

Krystyna
Brońka

Agnieszka Kręcioch i Katarzyna Janiczek 

o pielęgnacji Forever



Warszawa | 20 marca 2010
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Wiesława i Adam Spyrowie

Prowadzący:
Kierownik Marketingu i PR

Joanna Klupp 
i Manager 

Stanisław Makowski

Nowi Assistant
Managerowie

Program Motywacyjny

Nowi 
Supervisorzy

Nowi Assistant
Supervisorzy
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Radosław Jochim

Dyrektor
Jacek 
Kandefer
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Rozkwitnij wiosną
Katarzyna Węglarz
masaż i odnowa biologiczna

Wiosna to według naszego zagara biologicznego właści-
wy moment, aby z większą energią wdrażać pożyteczne 
i zdrowe nawyki. I tak po długiej zimie zauważamy, że na-
sze ciała wymagają „gruntownych remontów i napraw”. 
Przybyło centymetrów, ubyło mięśni. Pamiętając, że  
w zdrowym ciele zdrowy duch, zadbajmy o jedno i dru-
gie, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Teraz 
mamy ostatnią szansę na to, aby dobrze wyglądać w ulu-
bionym bikini lub nabrać energii na spacery po górach... 

Produkty Forever ułatwią nam to zadanie. Doskonałym sposobem 
na dodanie sobie energii jest spa (sanus per aquam – czyli zdro-
wy przez wodę). Wystarczy, że po męczącym dniu udamy się do 
gabinetu odnowy biologicznej, jaki zafundujemy sobie w... naszej 
łazience. Do tego celu użyjmy Aroma Spa Collection. Jest to 

bogaty zestaw: Rela-
xation Shower Gel, 
Bath Salts oraz Massa-
ge Lotion. W jego 
składzie znajdują się 
naturalne składniki, 

które nasza skóra wręcz po-
kocha: miąższ Aloe Vera, który 

nawilży i ukoi skórę, ekstrak-
ty owocowe oraz bonus  
w postaci aromaterapii. Za-
warta w nim lawenda działa 

uspokajająco. Bodźce zapachowe, 
które przenoszone są przez włókna 
nerwowe do kory mózgowej, po-

wodują lepsze samopoczucie. Dzięki temu sen 
po wieczornym seansie w naszym domowym spa 

będzie spokojny. 

Najpierw użyjmy Relaxation Shower Gel wraz z myj-
ką loofah, czyli gąbką z trawy morskiej. Wykonajmy nią masaż 
całego ciała: ruchami okrężnymi z dołu do góry w kierunku serca.  

W efekcie otrzymamy nawilżoną i jedwabiście gładką skórę – bę-
dzie to jednocześnie doskonały peeling, który poprawi krążenie 
krwi. Po peelingu czas na kąpiel w Relaxation Bath Salts. Działają 
one kojąco i rozluźniająco, a zawarte w soli minerały przyniosą ulgę 
napiętym mięśniom i obolałym stawom. Unoszący się z kąpieli za-
pach lawendy ukoi ból głowy, zaś skóra całego ciała będzie zaróżo-
wiona, nawilżona i... odmłodzona. Cudowny aromat pozwoli nam 
przenieść się w wyobraźni do czasów starożytnego Egiptu, kiedy to 
Kleopatra, starając się o względy Marka Antoniusza, kazała pokryć 
podłogi pałacu warstwą płatków róż o grubości 46 cm. My mamy 
do dyspozycji Relaxation Massage Lotion – nowoczesny, a zara-
zem łączący starożytną wiedzę o aromaterapii wraz z osiągnięcia-
mi nowoczesnej kosmetologii. Jest to znakomicie wchłaniający się 
po kąpieli balsam do całego ciała – polecany dla każdego rodzaju 
skóry! Postarajmy się wmasowywać go od kostek w górę. Zawiera 
on ekstrakt z białej herbaty, która tworzy tarczę antyoksydacyjną 
zabezpieczająca przed wolnymi rodnikami. Masaż przy użyciu tego 
balsamu stanowi dopełnienie zabiegu Aroma Spa Collection. Re-
laks gwarantowany!
Nasz domowy pakiet spa pomoże usunąć toksyny z ciała, a my mo-
żemy wzmocnić jego działanie, pijąc Herbatkę ziołową z kwia-
tem aloesu. Zioła w tej mieszance, bogate we bioflawonoidy, 
oczyszczą organizm i pomogą... pozbyć 
się nadwagi. Już Indianie usuwali tok-
syny za pomocą wysokich temperatur, 
przebywając w namiotach ogrzanych 
gorącymi kamieniami.
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My mamy Aloesowy Zestaw Tonizujący do ciała jako sposób 
na naturalne „rzeźbienie sylwetki”. Tonizacja polega na nakładaniu 
na wybrane partie ciała kremu termoaktywnego. Następnie owija-
my  je folią na około 45 minut. Przykrywamy się kocem i ukadamy 
wygodnie, z nogami nieco uniesionymi wyżej. Proces ten zwięk-
sza pocenie się, wydalanie toksyn przez skórę. Zawarty w Kremie 
Tonizującym rozgrzewający olejek cynamonowy oraz pieprz tu-
recki powodują usprawnienie metabolizmu w tkance podskórnej. 
Po odwinięciu ciała z folii delikatnymi ruchami wmasowujemy 
Aloesowy Krem Pielęgnacyjny. Spowoduje on zamknięcie 
porów skóry, zwiększenie elastyczności, a także wygładzenie na-
skórka. Pamiętajmy o tym, gdyż często po odchudzaniu pozostaje 

nadmiar skóry. Dlatego polecam Aloesową Emul-
sję Nawilżającą, zawierającą aloes, olejek z pestek 
moreli, kolagen, elastynę, olejek jojoba, witaminę E, 
kwas AHA, wyciąg z rumianku. Jest to doskonały kok-
tajl ujędrniający dla zwiotczałej odchudzaniem skóry. 
Utrwaleniem uzyskanych efektów zajmie się stosowany 
codziennie Aloesowy Żel do kąpieli, który dzięki 
zawartości aloesu i krzemu wzmacnia strukturę skóry.  
W procesie ODNOWY, regeneracji i detoksu pobu-
dzony układ limfatyczny przyczynia się do zmniejszenia 
zatrzymywania wody w organizmie, dzięki temu cellulit 
staje się mniej widoczny. 

Zrelaksowani i rozluźnieni nabierzemy apetytu 
na ruch na świeżym powietrzu. Pamiętajmy wtedy  
o Nature-Min. Występujące w nim biopierwiast-
ki takie jak wapń, żelazo, fosfor, jod, magnez, 

cynk, selen, miedź, mangan, molib-
den i wanad, wzmocnią nasze kości, 
zapobiegając kontuzjom. Chcąc zgu-
bić dodatkowe kilogramy, sięgnijmy 
po Garcinia Plus, która również doda nam energii. 
Wyciąg z tamaryndowca i chrom w połączeniu z ru-
chem zamienią nasz tłuszczyk w mięśnie. Kolejnym 
naszym pomocnikiem w powrocie do 
dobrej formy będzie Forever Lean. 
Dostarczy on dwóch składników: 

błonnika z opuncji figowej oraz białka z fasoli zwy-
czajnej, które razem zwiążą tłuszcze oraz spowolnią 
przyswajanie cukrów. Trzecim, najskuteczniejszym 
składnikiem prodktu jest chrom, który hamuje 
apetyt na słodycze.

Codziennie do pracy, szkoły 
i na trening zabierzmy ze 
sobą wodę, do której 
dodajmy Miąższ Aloe 
Vera. Wzbogacimy ją 
tym samym o 75 sub-
stancji odżywczych, 
200 składników aktyw-
nych, 20 minerałów – 
dzięki temu cały dzień 
będziemy mieć dużo 
siły i energii. 

Jeśli nie możemy się skupić na ODNOWIE 
biologicznej, zastosujmy Mleczko Pszczele, będące iście kró-
lewskim pokarmem. Produkt ten zwiększy naszą wytrzymałość  
i wydajność. Spowoduje przypływ sił witalnych, a dzięki zawartości 
aminokwasów, biopierwiastków, enzymów oraz witamin z grupy  
B poprawi nam nastrój i zwiększy odporność.

Pamiętajmy o syste-
matycznym stosowa-
niu produktów Forever, 
które pochodzą wprost 
z natury – są biozgod-
ne z naturą człowieka  
i dlatego tak doskonale 
przyswajane przez nasz 
organizm. Połączenie su-
plementacji z dietą oraz 
ruchem da zaskakujące 
efekty, pozwalające cieszyć 
się przez długie lata do-
brym samopoczuciem  
i świetną kondycją.
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13-14 lutego 2010
BOCHNIA

Inicjatorką, a zarazem gospodarzem szkolenia  
w hotelu Millenium była Diamond-Sapphire Ma-
nager Bogumiła Sroka, która bazując na swoich 
doświadczeniach, pokazała nam, jak zaplanować 
własny biznes z Forever. Cieszymy się ze spotka-
nia z osobą, która osiągnęła najwyższą pozycję  
w planie marketingowym w Polsce, a jednocześ-
nie na co dzień pozostała skromna i służy pomocą 
wszystkim niedoświadczonym dystrybutorom.
Wykład znanej psycholog Iwony Majewskiej-Opiełki 
utwierdził nas w przekonaniu, że w dążeniu do osiąg-
nięcia wytyczonych celów najważniejsza jest nasza 
wewnętrzna motywacja. Spotkanie w Bochni dało 
nam wskazówki i energię do dalszej pracy, jak zapew-
niała nas nasza sponsorka i przyjaciółka Ula Zyskow-
ska. Czekamy na kolejne tego typu szkolenia!!!
Dystrybutorzy: Marzena i Dariusz Dudkowie,  
Jolanta Szyma, Barbara Dudek

Jestem dystrybutorką firmy Forever od sierpnia 2009 i pierwszy raz uczestniczyłam  
w takim wydarzeniu, jakim było szkolenie w Bochni. Śmiem twierdzić, że było to jed-
no z lepszych, o ile nie najlepsze szkolenie, w którym brałam udział. Wiedza, którą 
nam przekazywano, była niezwykle treściwa i poparta przykładami z życia, a dodat-
kowo niesamowicie dużo pozytywnej energii sprawiało, że wszystko chłonęłam jak 
gąbka. Pani Iwona Majewska-Opiełka przekazała nam mnóstwo energii, dodała wiary  
i utwierdziła w moich życiowych przekonaniach. Jestem osobą pozytywnie nasta-
wioną do życia, energiczną i czerpiącą radość z najmniejszych rzeczy, dlatego niemal  
z otwartymi ustami słuchałam każdego przekazanego nam przez Panią Iwonę zdania. 
Od momentu szkolenia z zainteresowaniem śledzę również bloga Pani Iwonki. Jest 
niezwykle ciekawy, a wiele postów nazywa po imieniu rzeczy, wydarzenia, które gdzieś 
tam nieuporządkowane, kłębiły mi się głowie.
Niezwykłe wrażenie wywarła na mnie również Pani Bogumiła Sroka, która przez całe 
spotkanie emanowała magicznym ciepłem, skromnością i jednocześnie niesamowi-
tym zaangażowaniem. Najciekawsze jednak były rozmowy w kuluarach, gdzie Pani 
Bogumiła zdradzała nam tajemnice swojego sukcesu. Najważniejsze to pozytywnie 
podchodzić do życia, przekazywać dobrą energię i konsekwentnie dążyć do wyzna-
czonego przez siebie celu, a sukces będzie gwarantowany!
Iwona Milewska

20 lutego 2010
GDAŃSK

Podczas spotkania w Hotelu Scandic Dy-
rektor Jacek Kandefer mówił o dynamicz-
nym rozwoju biznesu FLP, a biochemik 
Małgorzata Stręk o ważnej roli antyutle-
niaczy dla zachowania dobrego zdrowia.

To nie było pierwsze szkolenie, w jakim brałam udział, ale pierwsze, na 
które przywiozłam moją grupę i mojego męża. 13 i 14 lutego w prze-
pięknej sali Hotelu Millenium mieliśmy bardzo wartościowe szkolenie 
marketingowe. Myślę, że każdy z nas powinien przejść takie szkolenie, 
aby zrozumieć plan marketingowy i uświadomić sobie, skąd w naszej 
firmie biorą się pieniądze. Muszę przyznać, że to szkolenie otworzyło 
mi oczy na wiele spraw związanych z moją pracą. Umiem wyliczyć swo-
je premie i nauczyć tego moich dystrybutorów. Cenię sobie niezwykle 
Panią Bogusię i jej szkolenia. Dostałam mnóstwo wiedzy i energii! Cie-
szę się, że jest moim nadsponsorem i że mogę się od niej uczyć. Wiedza, 
jaką wynoszę z jej szkoleń, bardzo pomaga mi w pracy z moją grupą. 
Poza tym utwierdzam się w przekonaniu, że podjęłam właściwą decy-
zję, podpisując umowę z Forever. Doskonałe szkolenia prowadzi też 
Ula Zyskowska. Duże wrażenie zrobiło na mnie również wystąpienie 
Dyrektora Jacka Kandefera.
Agnieszka Podoba, Supervisor
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16 marca 2010
KOŚCIERZYNA

25 marca 2010
WARSZAWA

W Kościerzynie spotkania odbywają się we wtorki. Staram się w każdym 
uczestniczyć, mimo że pracuję też w firmie, która zabiera mi sporo czasu.  
16 marca było wyjątkowo. Dzieliliśmy się wrażeniami ze Zjazdu Europej-
skiego w Londynie. Ja też tam byłam – odczucia są niesamowite, trudne do 
opisania. Relacje pomiędzy uczestnikami innych krajów były przyjazne, wręcz rodzinne, mimo bariery językowej.
Na koniec Halinka Micorek zaskoczyła nas po raz kolejny swoją spontanicznością i pomysłowością. Poczęstowała wszystkich własnym wy-
piekiem w kształcie serc, na którym było przesłanie marketingowe. Trudno spotkać taką atmosferę w innych znanych mi miejscach pracy. 
Alicja Stolc, Assistant Supervisor

25 marca w Biurze Głównym FLPP odbyło się 
spotkanie Wielkanocne, zorganizowane przez 
warszawskich liderów.  

Jeżeli osiągniesz awans na stanowisko Supervisora w okresie  
od stycznia do kwietnia 2010, zapraszamy na spotkanie  
do Biura Głównego FLPP w Warszawie, Al. Jerozolimskie 92. 
A wtedy:

weźmiesz udział w warsztatach „Od Supervisora   Ê
     do Managera”, czyli praktycznej nauce, jak awansować

zwiedzisz Biuro Główne i poznasz pracowników Ê
wymienisz doświadczenia z Supervisorami z całej Polski   Ê

     podczas wspólnej kolacji
będziesz uczestniczyć w Success Day Ê

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. 
Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przyjazdu 
do 10 maja.

Od 1 kwietnia 2010 trwa kwalifikacja na lipcowe szkolenie  
w Biurze Głównym FLPP w Warszawie. 

SZKOLENIE 
4/6 PK.

14-15 maja 2010 24 lipca 2010

SPOTKANIE
SUPERVISORÓW

Wszystkie osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają 
listowne zaproszenie z Biura Głównego FLPP.

Dystrybutorzy od stanowiska Managera wzwyż  
osobista aktywność 6 pk. miesięcznie  

w okresie kwiecień, maj, czerwiec 2010

Assistant Supervisorzy, Supervisorzy 
i Assistant Managerowie  

osobista aktywność 4 pk. miesięcznie  
w okresie kwiecień, maj, czerwiec 2010

Warunki kwalifikacji:
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Matki Forever piękne!

Touch of Sonya
Nowość!!!

Touch of Sonya – Barwy Jesieni
| kod 314 zawiera:
101 Paleta Barwy Jesieni
184 Zestaw korektorów
187 Forever Alpha-E Factor
190 Błyszczyk do ust kryształowy
191 Błyszczyk do ust perłowy
192 Błyszczyk do ust złocisty
193 Błyszczyk do ust wiśniowy
233 Alluring Eyes
282 Sonya Skin Care Collection
308 Sonya Aloe Mineral Makeup natural
309 Sonya Aloe Mineral Makeup amber
310 Sonya Aloe Mineral Makeup caramel
311 Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
Literatura

Touch of Sonya – Róża Pustyni 
| kod 315 zawiera:
104 Paleta Róża pustyni
184 Zestaw korektorów
187 Forever Alpha-E Factor
190 Błyszczyk do ust kryształowy
191 Błyszczyk do ust perłowy
192 Błyszczyk do ust złocisty
193 Błyszczyk do ust wiśniowy
233 Alluring Eyes
282 Sonya Skin Care Collection
308 Sonya Aloe Mineral Makeup natural
309 Sonya Aloe Mineral Makeup amber
310 Sonya Aloe Mineral Makeup caramel
311 Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream
Literatura

26 maja to szczególna data – wyjątkowy dzień, by uczcić wyjątkowe kobiety. Nikt na 
świecie nie troszczy się o nas tak jak matki. Skorzystajmy z tej okazji, by okazać im, 
jak bardzo są dla nas ważne i jak bardzo je kochamy. 
Kolekcja Sonya to unikalne kosmetyki kolorowe i produkty pielęgnacyjne, dzięki 
którym nasze matki zawsze pozostaną pięknymi kobietami!

Fantastyczny pakiet łączący kosmetyki 
kolorowe i produkty pielęgnacyjne Sonya – 
doskonały, by pokazywać innym, jak potęga 
Aloe Vera nawilża, odmładza i podkreśla 
naturalne piękno. Skorzystaj z tej wyjątko-
wej oferty i odkryj piękny sposób rozwoju 
biznesu z nowym Touch 
of Sonya od Forever  
– o wartości 2 pk.!



Informacje

suplementy diety

Suplementy diety Forever Living Products 
wytwarzane są z naturalnych składników 

najwyższej jakości, uprawianych lub 
pozyskiwanych z najlepszych źródeł.

048  

Absorbent-C®

Absorbent-C to witamina C w połączeniu z otrębami 
owsianymi. Dobrze jest mieć stale w zasięgu ręki tak cenne 
uzupełnienie naszej diety w witaminę C, która wzmacnia 
odporność, naczynia krwionośne, zwiększa przyswajanie 
żelaza, no i oczywiście jest jedną z najważniejszych witamin 
przeciwutleniających. Otręby owsiane są od lat zalecane przez 
żywieniowców jako znakomity element prozdrowotnej diety. 

100 tabletek

222 

Forever Active Probiotic®

Forever Active Probiotic został stworzony by 
pomóc przezwyciężać zaburzenia równowagi 
mikroflory jelitowej. Ta mała, łatwa do połknięcia 
kapsułka wspiera zdrowie układu trawienne-
go, podnosi odporność, może łagodzić skutki 
alergii pokarmowych. Forever Active Probiotic to 
obecnie jedyna na rynku stabilna forma sześciu 
szczepów bakterii kwasu mlekowego:
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, 
Bifidobacterium lactis, Lactobacillus rhamnosus, 
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, 
która nie wymaga przechowywania w lodówce.

30 kapsułek

5 SUPLEMENTY DIETY

Koncentraty

Nasze napoje i koncentraty to wspaniały 
dodatek uzupełniający codzienną dietę, 

służący naszemu zdrowiu 
i dobremu samopoczuciu. 

015 

Miąższ Aloe Vera
Liść tej niezwykłej rośliny jaką jest Aloe 
Vera zawiera ponad 200 substancji, w tym 
składniki mineralne, aminokwasy, witami-
ny. Nasz miąższ będący produktem unikal-
nego, opatentowanego procesu stabilizacji 
aloesu wybierany jest przez wszystkich, 
którym zależy na tym, by jak najdłużej pod-

trzymać zarówno dobre zdrowie, siły witalne, jak i młody wygląd. 
Miąższ Aloe Vera pomaga wzmocnić naturalne mechanizmy obron-
ne organizmu oraz podwyższyć jego biologiczną sprawność. Może 
służyć jako znakomity środek odżywczo-stymulujący regulujący 
prawidłowe funkcje tkanek naszego organizmu. 

1 litr

034 

Aloe Berry 
Nectar
Najważniejszym 
składnikiem tego 
produktu jest sta-
bilizowany miąższ 

Aloe Vera. Dzięki dodatkowi 
soku z żurawin i jabłek Aloe 
Berry Nectar zyskał szczególne 
właściwości żywieniowe.

1 litr

077 

Forever Aloe 
Bits n’ Peaches®

Ten pyszny napój 
zawiera czysty 
miąższ aloeso-
wy z dodatkiem 

kawałków i soku z brzoskwiń. 
Może wesprzeć pracę przewodu 
pokarmowego i systemu immu-
nologicznego. Bits n’Peaches jest 
wymarzonym i bardzo smacz-
nym napojem dla każdego, kto 
ceni sobie dbałość o zdrowie.  

1 litr

270
Forever Aloe2Go®

Uwielbiasz korzystne działanie 
Miąższu Aloe Vera i słodki smak 
Pomesteen Power. Forever wzięło 
to, co najlepsze  z obu tych pro-
duktów i połączyło w poręcznej 
saszetce. Aloe2Go to produkt, 
który może ci towarzyszyć zawsze  
i wszędzie – przy biurku,  
w podróży, w samochodzie, na 
spacerze. Po prostu weź saszetkę, 
oderwij w zaznaczonym miejscu 
i już masz dostęp do smacznych 
dobrodziejstw naszych dwóch 
odżywczych napojów!
30 saszetek á 88,7 ml 
Saszetki nie są sprzedawane pojedynczo.

262
Forever Pomesteen Power®

Wśród soków i ekstraktów 
owocowych tworzących 
ten fantastycznie sma-
kujący napój znajdziesz 
m.in. granaty, gruszki, 
mangostan, maliny, jeżyny, 
borówki i wyciąg z pestek 

winogron. Wszystkie składniki, 
a zwłaszcza granaty i mangostan 
mają wysoką wartość ORAC. To 
wskaźnik mocy z jaką antyutle-
niacz walczy z wolnymi rodnika-
mi. Zasmakuj w tym wyjątkowym 
napoju wieloowocowym i daj 
szansę zadziałać antyutleniaczom.
473 ml

3 NAPOJE

NOWE PRODUKTY 2
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Sonya® Aloe Deep Moisturizing Cream 
Aloesowy krem głęboko nawilżający
Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream z wyciągiem  
z kory sosny do najnowszy dodatek do Sonya Skin 
Care Collection. Wyciąg z kory sosny walczy z wol-
nymi rodnikami, by pomóc w zachowaniu i wzmoc-
nieniu kolagenu w skórze. W połączeniu z czystym, 
stabilizowanym miąższem Aloe Vera, ceramidami  
i substancjami nawilżającymi najnowszej generacji 
pomaga zachować i dostarczać wilgoć w głąb ze-
wnętrznych warstw skóry, aby przywracać i zachowy-
wać młodzieńczy blask cery.

71g

Produkty opisane w niniejszej broszurze zawierają 
witaminy, minerały i inne substancje odżywcze pomoce 

w zachowaniu ogólnej dobrej kondycji zdrowotnej. 
Przeznaczeniem opisanych produktów nie jest 

diagnozowanie, leczenie konkretnych chorób lub scho-
rzeń ani im zapobieganie. W przypadku kłopotów zdro-

wotnych zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

17 SONYA

Sonya® 
Eyeshadow 
Trio
Dwie doskona-
łe kompozycje 
potrójnych cie-
ni do powiek 
do wyboru, 

dzięki którym twoje spojrzenie 
będzie niesamowicie uwodziciel-
skie. Aplikowane na sucho nadają 
spojrzeniu miękkość, nakładane 
wilgotnym aplikatorem wyrazi-
ściej podkreślają oczy.
 

204  Sedona 
203  Springtime

colour collection

Unikalne składniki Sonya pielęgnują skórę 
i pomagają ją chronić, koić i nawilżać.

*Aby zobaczyć pełną gamę barw Sonya Colour Collection, 
poproś swojego Dystrybutora o broszurę Sonya Colours (#9950).

Róże* Sonya®

Dodaj trwałego i naturalnego 
blasku swoim policzkom dzięki 
przyjaznym twojej skórze, aksa-
mitnym różom o czystych kolo-
rach. Podkreślą one owal twojej 
twarzy, ożywiając ją i nadając
zdrowy wygląd. 

11 odcieni

Podkłady 
kompaktowe* 
Sonya®

Dzięki 
trwałym 
podkładom 
Sonya piękny 

wygląd staje się prosty i natural-
ny. Nie tylko kryją one niedo-
skonałości cery, lecz także ją 
pielęgnują za sprawą wyciągu 
z aloesu, który gwarantuje odpo-
wiedni stopień nawilżenia skóry, 
pomaga jej oddychać i sprawia, 
że podkład jest hipoalergiczny. 
12 odcieni

184 

Zestaw  
korektorów
Sonya® 
W tym wyjątko-
wym zestawie 
korektorów znajdziesz pięć 
różnych odcieni, które dosko-
nale zamaskują niedoskonałości 
każdej karnacji. Możesz łączyć 
różne kolory lub korzystać 
z jednego – tak czy inaczej, 
pożegnaj się z niedoskonałościa-
mi, przebarwieniami i innymi 
problemami i przywitaj się z 
idealnie wyglądającą skórą!

Cienie do powiek Sonya®

Cienie do powiek Sonya znako-
micie podkreślą twoje oczy. Są 
one dostępne w wielu odcieniach: 
od naturalnych, odpowiednich 
na każdą okazję kolorów, do 
intensywnych barw w głębokich, 
błyszczących odcieniach.

pure and simple

FOREVER™

INFORMATOR O PRODUKTACH 2010 

ć
ą

ą
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ą
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Forever Living Products i Aloe Vera of  America kontynuują proces eliminowania 
kartonowych opakowań produktów pielęgnacyjnych w ramach dążenia do zachowania 
najwyższych standardów ekologicznych. Już niebawem w sprzedaży bez opakowań 
zewnętrznych Forever Aloe Scrub i Aloe MSM Gel.

PRODUKTY BEZ KARTONÓW

17

 Materiały marketingowe

Forever 
w Europie

INFORMATOR O PRODUKTACH
Podstawowe narzędzie pracy z klientami detalicznymi 
teraz w nowej szacie graficznej!

kod 391 | cena 1 szt.:

1,50 PLN, gdy kupujesz 50 szt.
2,00 PLN, gdy kupujesz 25 szt.
2,50 PLN, gdy kupujesz 1 szt.

Przypominamy, że sprzedaż produktów Forever na aukcjach internetowych (np. Allegro) 
stanowi naruszenie Zasad Działalności i polityki Firmy. 
W stosunku do dystrybutorów działających w ten sposób będą wyciągane konsekwencje 
– z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich włącznie.

Zadzwoń do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55, aby zamówić produkty z do-
stawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych. 

Pamiętaj! Otwórz przesyłkę w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

1 kwietnia 2010 r. uległa zmianie 
minimalna wartość pierwszego za-
mówienia, składanego wraz z Umo-
wą Dystrybutorską – wynosi ona 
obecnie 250 zł, tak jak w przypadku 
pozostałych zamówień.

Forever Living Products Germany
Schloss Freiham
Freihamer Allee 31
81249 München Germany

 Nowy adres FLP w Niemczech

PIERWSZY ZAKUP

ZAMÓWIENIA WYSYŁKOWE

SPRZEDAŻ W INTERNECIE



Wydarzenia

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

Międzynarodowej  
Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE  
CERTYFIKATY

FOREVER LIVING PRODUCTS 
POLAND JEST CZŁONKIEM

Znak Koszerności Amerykańskiej
Izby Handlowej

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Polskiego Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej

Produkty nietestowane  
na zwierzętach
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15 maja 2010
Warszawa
Teatr Żydowski  
Pl. Grzybowski 12/16
godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Success
Day

 Awanse i osiągnięcia

 Wycieczka do Brazylii, 

     czyli Zjazd Światowy w Rio de Janeiro

 Zmieniaj marzenia 

     w rzeczywistość z Forever

 Super Rally Dallas 2010

maj 2010
MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 15.05      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

BRODOWO 
k. ŚRODY 
WIELKOPOLSKIEJ

07-08.05      18.00 Dworek Brodowo,
ul. Poznańska 14

Budowa i rozwój 
struktur
Skuteczny sponsoring
Kompleksowa pielęgnacja 
skóry produktami FLP

Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie
Bożena Matkowska, Senior Manager
Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody

BYDGOSZCZ 11.05            18.00
25.05

NOT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na Biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZYKOWY 05.05            17.00
12.05
19.05
26.05

ul. Willowa 13 Szansa na biznes Anna Lubińska, Senior Manager

GDAŃSK 11.05            18.00
25.05

Budynek Oddziału, ul. Szymanow-
skiego 2, IV p., sala Stabilatora

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

ELBLĄG 05.05            18.00 Hotel Gromada, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes Anna i Zbigniew Adamik, 
Senior Managerowie

KOŚCIERZYNA 04.05            18.00
11.05
18.05
25.05

ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali) Szansa na biznes Halina i Wiesław Micorkowie, 
Senior Managerowie

KALENDARZ SPOTKAŃ

Świętuj z nami 
32. Urodziny FLP!



Wydarzenia
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Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56
fax 22/456 43 60
e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

FOREvER LIvING PRODuCTS POLAND
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa

GODZINY PRACY
Biuro Główne FLPP: 
pon.-pt. 09.00-17.00

Recepcja i Dział Sprzedaży:
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 09.00-20.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział Gdańsk 

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

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Barbara Józefczyk

Oddział Katowice 

ul. Ułańska 12
40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22
e-mail:  
katowice@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

Oddział 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., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Władysław Peszko

Oddział Poznań 

ul. Sczanieckiej 8A
60-216 Poznań
tel. 61/ 66 33 585
e-mail:  
poznan@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław 

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:  
wroclaw@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Grzegorz Osiński

MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY
KRAKÓW 04.05            17.00

11.05
18.05
25.05

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Wiesława Spyra, Senior Manager
Barbara Głowacz, Supervisor

KRAKÓW 07.05            18.00
14.05
21.05

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 24.05            17.00
28.05            18.00
31.05            17.00

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bożena Gaj, Senior Manager
Aleksander Konieczny, Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 10.05            17.00
17.05            17.00

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szkolenie 
marketingowe 
(tylko dla liderów)

Bożena Gaj, Senior Manager
Aleksander Konieczny, Manager
Elżbieta Sarga, Manager

KRAKÓW 05.05            18.00
12.05
19.05
26.05

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 06.05            17.00
13.05
20.05
27.05

Sala szkoleniowa przy Oddziale FLPP, 
ul. Kadecka 1/8

Szansa na biznes Bogumiła Sroka,
Diamond-Sapphire Manager
Halina Gaca, Manager

LUBLIN 04.05            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 18.05            18.00 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Urszula Zyskowska, Manager

ŁÓDŹ 25.05            11.00 Centrum konferencyjne Uniwersyte-
tu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16

FLP twoją szansą 
na własny biznes

Kompleksowa pielęgnacja 
skóry produktami FLP

Jacek Kandefer, Dyrektor

Katarzyna Janiczek, 
konsultantka aloesowej urody

OSTROŁĘKA 11.05            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Anna i Andrzej Popielarzowie, 
Managerowie

OSTROŁĘKA 17.05            18.00 SM, Klub Lokator, ul. Hallera 13 Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

POZNAŃ 10.05            18.00
24.05

Poradnia zdrowego człowieka, 
os. Władysława Łokietka 1F

Szansa na biznes Bożena Matkowska, Senior Manager
Maria Perz-Paprocka,
Senior Manager

RACIBÓRZ 07.05            17.00
28.05

Restauracja Kameralna,
ul. Kochanowskiego 1 

Szansa na biznes Kazimierz Swoboda,
Senior Manager

SANDOMIERZ 04.05            18.00
11.05
18.05
25.05

Hotel Grodzki,
ul. Mickiewicza 38

Szansa na biznes Mirosław Kapusta,
Soaring Manager

WARSZAWA 14-15.05      11.30 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Spotkanie 
Supervisorów

WARSZAWA 20.05            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Zgrabna sylwetka 
i dobre samopoczucie 
z produktami Forever

Małgorzata Stręk,
mgr biolog

WARSZAWA 25.05            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WROCŁAW 28.04            18.00 Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Jacek Kandefer, Dyrektor

WROCŁAW 12.05            18.00 Hotel Campanile, ul. Jagiełły 7 Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WROCŁAW 05.05            18.00
19.05
26.05

Oddział FLPP, ul. Gen. Pułaskiego 42C Szansa na biznes Agnieszka Wojtyna, Manager



 wyśmienity smak mango

 szybko rozpuszcza się  
      w wodzie

 tabletki można wrzucać 
      bezpośrednio 
      do butelki z wodą

Forever Fizz to tabletki 
musujące o pysznym smaku 
mango, do rozpuszczania  
w wodzie, opracowane po to, 
by szybko i łatwo dostarczyć 
energii twojemu organizmowi. 
Poczuj przypływ energii dzię-
ki tym pysznym tabletkom. 
Umieszczone pojedynczo  
w saszetkach są łatwe do za-
pakowania, gdy wyruszasz  
w trasę. Bez problemu możesz 
je także wrzucić bezpośrednio 
do butelki z wodą, by uzyskać 
orzeźwiający, pobudzający na-
pój – o dowolnej porze dnia!

Nowość!

kod 283


