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Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek

Zapytano kiedyś Helen Keller: Czy może być coś gor-
szego, niż bycie od urodzenia niewidomym?, na co od-
powiedziała: Posiadanie wzroku, ale brak wizji. 

Co widzisz, kiedy zamkniesz oczy? Czy wyobrażasz so-
bie siebie wiodącego styl życia o jakim marzysz? Gdzie 
jesteś? Co robisz? 33 lata temu miałem wizję, która 
przerodziła się w cel, potem w sposób życia i w koń-
cu stała się rzeczywistością. Gdybym na początku nie 
miał wizji tego, co jest możliwe, nie byłoby mnie dziś 
w tym miejscu.

Tak wiele osób mówi o wizji, ale co ona naprawdę 
oznacza? Wierzę, że jest to nasza zdolność do dostrze-
gania tego, czego inni nie widzą, wiara, by wierzyć  
w to, w co inni nie wierzą i odwaga, by robić to, czego 
według innych zrobić się nie da. Wizja daje nam odwa-
gę, by szukać możliwości, które inni uznają za niepraw-
dopodobne lub zbyt trudne i by podejmować ryzyko, 
którego inni mogą unikać w obawie przed możliwością 
porażki. 

Wierzę, że każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od 
wizji. Ludzie potrzebują wizji, by motywowała ich do 
podejmowania działań, które w innym przypadku 
uznaliby za niemożliwe. Jeżeli tracimy z pola widzenia 
naszą wizję, tracimy koncentrację, brniemy naprzód 
bez kierunku i celu, a to jest niemal tak złe, jak tkwie-
nie w miejscu.

Spójrz w swoją przyszłość by zobaczyć, kim chcesz się 
stać, co chcesz osiągnąć i jak chcesz przeżyć swoje 
życie. Następnie ukształtuj to w swoją wizję i działaj. 
Jednym ze świetnych sposobów na sprawienie, by wi-
zja była bardziej realna, jest stworzenie Księgi Marzeń. 
Księga marzeń zmusza cię do konkretnej wizualizacji 
pragnień – dodatkowych pieniędzy, samochodów, 
domu, wykształcenia – w cokolwiek wierzysz, twoja 
wizja ci to umożliwi. Twoja Księga Marzeń przypomi-
na ci stale, czym jest twoja wizja i do czego może cię 
ona doprowadzić. Jest źródłem motywacji, byś parł do 
przodu nawet w najtrudniejszych chwilach.

Ważne jest, abyś pamiętał, że musisz dzielić się swoją 
wizją z innymi. Kiedy jako lider pokazujesz swojemu 

zespołowi i potencjalnym dystrybutorom swoją wizję, 
dajesz im mapę, dzięki której każdy z nich będzie mógł 
nakreślić swoją własną wizję. Z każdą osobą, na którą 
wpłyniesz, twoja wizja będzie się krystalizować i popy-
chać Cię naprzód. Kiedy będziesz dzielić się wizją i praco-
wać nad jej realizacją, twój sukces będzie większy, niż go 
sobie wyobrażałeś.

Moja wizja dla Forever była zawsze niezachwiana – da-
wać ludziom szansę na lepsze zdrowie i dostatek. Dziś 
jest ona równie prawdziwa i fundamentalna jak w 1978 
roku. Do dziś dzielę się tą wizją z milionami ludzi na 
całym świecie i jestem bardzo dumny z tego, co razem 
osiągnęliśmy. Zachęcam każdego z Was do stworzenia 
własnej wizji, łączącej Wasze osobiste cele z oczeki-
waniami biznesowymi. Pamiętajcie, z Forever macie 
swobodę zbudowania swojej wizji i pracowania nad jej 
realizacją w dowolny sposób. W tym tkwi istota nasze-
go tegorocznego motta Be free – bądź wolny. Dlatego 
mierzcie wysoko!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Znajdź swoją wizję

Rex Maughan, Chairman of the Board  & CEO



Wraz z ogłoszeniem – podczas sierpniowego Super 
Rally – wprowadzenia zmodyfikowanego Programu 
Podziału Zysków, Polska stanęła przed niesamowitą 
szansą. Według nowych zasad, jako kraj kwalifiku-
jemy się do udziału w tym najbardziej lukratywnym  
w branży programie. To jednak dopiero początek. 
Teraz wszystko w Waszych rękach – tylko od Was za-
leży, w jakim stopniu skorzystacie z tej niesamowitej 
szansy, jaką daje nam Rex. Jestem przekonany, że nie 
ma w Polsce Dystrybutora, który nie chciałby stanąć 
na scenie podczas Global Rally, by odebrać swój czek. 
Niech udział w Profit Sharing 2.0 będzie Waszym prio-
rytetem na 2012 rok, nawet jeśli nie jesteście jeszcze 
Managerami – wymogi kwalifikacyjne zaczyna się re-
alizować po awansie na tę pozycję. Pamiętajcie przy 
tym, że odbierany czek jest „zaledwie” zwieńczeniem. 
Kwalifikacja do Podziału Zysków wynika ze zbudowa-

nia solidnego biznesu Forever, a takiemu nieodmien-
nie towarzyszą solidne comiesięczne premie. 

Koniec roku to czas wyciągania wniosków z dotych-
czasowej działalności i planowania przyszłych doko-
nań. Wiemy, że odpowiednie planowanie to klucz do 
sukcesu, dlatego nie odkładajmy go na ostatnią chwi-
lę. Już teraz nakreślmy jasno wytyczoną drogę po to, 
by od pierwszych dni 2012 roku pracować na najwyż-
szych obrotach – naprawdę warto! 

Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia | październik 2011

Supervisorzy

Managerowie

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

Przemysław Abramowicz
Teresa Andrukajtis
Aneta Antosiak
Jan Badek
Danuta Bakalarska
Krystyna Banaś
Ewa Bednarz
Karol Boroński
Ewa Braun
Mateusz Broncel
Joanna Cieciuch
Anna Czajkowska
Alicja Czarnuch
Małgorzata Dąbrowska
Maria Deć
Mieczysława Dolecka
Teresa Duda
Małgorzata Dudek
Maria Dudek
Monika i Marcin  
   Duzdowscy

Michal Dyrek
Danuta Dzikowska
Beata Dziwak
Daria Eljasińska
Daniela Gamrat
Jolanta Gawron
Małgorzata Gawrych
Lidia Gdańska
Maria Głodkowska
Stanisława Gołab
Małgorzata Gołębiewska
Edyta i Mariusz  
   Goronowicz
Jolanta Greszta-Schab
Krystyna Grochowska
Jolanta Grygo
Kornelia Grzybek
Magdalena Hudak
Barbara Hyz
Justyna i Grzegorz 
   Jakubek

Bożena Janowicz
Ewelina Jasiewicz
Halina Jasik
Sławomira Jesiołowska
Helena i Ryszard Jewuła
Teresa Jutrzenka
Mirosława Kaczorowska
Alicja Kalińska
Halina Kandzia
Ewa Karamon
Anna Kawa
Krystyna Kawałko
Bronisława Kisiel
Zbigniew Klęczar
Jerzy Kołodziejczyk
Anna Kopciowska- 
   -Łukasiewska  
   i Artur Łukasiewski
Łukasz Kostrzewa
Mirosława Koszela
Irena Krafczyk

Agnieszka Krakiewicz
Krystyna Krakowiak
Joanna Krawiec
Natalia Kreft
Marta Król
Elżbieta Krzyszowiec
Anna Kubiczek
Elwira Kulawik
Elżbieta Kuna
Helena Kusnierz
Dorota i Michał  
   Kwarcińscy
Iwona Lachmann
Kamil Langner
Piotr Leśniak
Maria Lubaś
Beata Lutkiewicz
Sylwia Łachut-Kopczyńska 
   i Maciej Kopczyński
Marta Łazarczyk
Lucyna i Jan Majka

Katarzyna Maliska  
   i Grzegorz Maliski
Barbara Marchewka
Justyna Marek
Renata Marek
Leszek Maroszek
Krystyna Matusik
Grażyna Matyja
Ewa Mechelewska
Małgorzata Michalak
Henryka Mikoń
Joanna Miś-Fudali
Agata Morzyńska
Agnieszka Mroczkowska
Władysława Nilsson
Paulina Niżnik
Agnieszka Nowak
Aneta Obrzud
Romualda Oleksiewicz
Eliza i Mariusz Olszak
Dorota Olszewska

Assistant Supervisorzy

Urszula Bijak-Krzeczek    sponsor: Stanisława Jędruch

Barbara Ficek     sponsor: Regina Półtorak

Irena Grzywińska     sponsor:  Halina i Leszek Predoniowie

Ewa Hankus     sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

Tomasz Kucfir     sponsor: Grażyna Niedziela-Konopka

Joanna Oleska-Kapłoniak i Jerzy Kapłoniak sponsor:  Urszula Bijak-Krzeczek

Halina i Leszek Predoniowie   sponsor: Grażyna Kurp

Barbara Sojda     sponsor: Urszula i Tomasz Kućkowie

 Małgorzata Czarna i Eligusz Czarny 
 sponsor: Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny

 Anna Kulbat     
 sponsor: Magdalena Kurzawa

 Grażyna Niedziela-Konopka
 sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

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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Awanse i osiągnięcia | październik 2011

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Grzegorz Sieczka
5. Magdalena Strojna 

1. Anna Kulbat
2. Wiesława i Romuald Forysiowie
3. Andrzej Kisiel
4. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
5. Grażyna Niedziela-Konopka

1. Urszula Zyskowska
2. Bogumiła i Jan Srokowie
3. Urszula i Tomasz Kućkowie
4. Urszula i Mirosław Kapustowie
5. Grażyna Niedziela-Konopka
6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Katarzyna Węglarz
8. Justyna i Waldemar Brzescy
9. Danuta i Edward Wienchowie
10. Agnieszka i Wiesław Podobowie

11. Magdalena Kurzawa 
12. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
13. Anna Kulbat
14. Ewa Jurek
15. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
16. Joanna i Dariusz Poradowie
17. Maria i Wiesław Grotyńscy
18. Urszula Przystaś
19. Beata Jeziorna i Tadeusz Jeziorny
20. Andrzej i Anna Popielarzowie

6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Stanisława Karpińczyk
8. Urszula i Tomasz Kućkowie
9. Maria i Jacek Bartkowiakowie
10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

6. Anna Wójcicka 
7. Elżbieta Ostojska
8. Barbara Ficek
9. Ilona Bekair-Dłużyńska i Jarosław Dłużyński
10. Czesława Głowacka

Obroty całkowite

Najskuteczniejsi sponsorzy

Obroty niemanagerskie 

Assistant Supervisorzy

Maria Olszewska
Urszula Paradecka
Grażyna Pasturczak
Renata Patyk
Joanna Paulus
Małgorzata Piaskowska
Jerzy Pietrzyk
Violetta Pionek
Małgorzata Prądzińska
Justyna Pruska
Jolanta Pstraś
Krystyna Raczyńska
Maria Rak
Anna Rudnicka

Jadwiga i Bogusław 
   Rybusińscy
Dariusz Rymarz
Renata Sala
Alicja Salwin
Cezary Salwin
Małgorzata Duśko-Shekar  
   i Shivakumar Shekar
Marta Sip
Barbara Smolińska
Ewa Sokołowska
Irena Sokołowska
Roman Spaszor
Danuta i Wojciech Staszel

Alicja i Jacek Stawicka
Irena Steckiewicz
Halina Stemplowska
Wioletta Stępień
Aneta Stępień-Bochenek
Kinga Stępniak
Bożena Struzik
Zenon Sujecki
Monika Szarawara
Bożena Szczotka
Jerzy Szlachta
Ewa Szordykowska
Longina Szpinek
Danuta Szymanuszka

Bożena Ślusarek
Anna Tabasz
Teresa  
   Tarczyńska-Święcka
Jolanta Tarnecka-Wawrzyniak
Rajmund Tarzebski
Krystyna Tęcza
Magdalena Tomczak
Izabela Tomkiel
Jolanta Tryniszewska
Ewa Turlejska
Mirosława Uliczka
Ewa i Andrzej Urbanowicz
Piotr Warmbier

Anna Warowna
Krystyna Węchal
Krystyna i Andrzej Węsierscy
Agnieszka Więch
Aneta i Jerzy Wiśniewscy
Beata Wojewoda
Maria Wolińska
Renata Zalejska
Kamil Załeski
Klaudia Zaniewska
Anna Zawada
Elżbieta Ziemniak
Barbara Zmarzła
Agnieszka Żerzowska

TOP  DYSTRYBUTORZY

TOP  DYSTRYBUTORZY



Raporty
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BOCHNIA
Na październikowy Zjazd przyjechali do Bochni Managerowie z całej Polski. Piątkowe popołudnie poświęco-
ne było Profit Sharing 2.0. Polska również bierze udział w tym niesamowitym programie, nic więc dziwnego, 
że każdy Manager już teraz planuje, na jaką kwotę będzie opiewać jego czek!
W sobotę Managerowie wzięli udział w krakowskim Success Day (relację z tego wydarzenia znajdziecie na 
stronie obok), a wieczorem dzielili się doświadczeniami biesia-
dując przy fantastycznej góralskiej muzyce. Niedzielę natomiast 
wypełniło świetne szkolenie, które poprowadził Piotr Domurad. 
Managerowie wyjeżdżali do domów pełni nowej energii i pla-
nów dalszego, dynamicznego rozwoju biznesu - po takim week-
endzie nie mogło być inaczej!

ZJAZD MANAGERÓW

21-23 października 2011
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KRAKÓW
To było wspaniałe spotkanie, które zgromadziło Dystrybutorów nie tylko z Małopolski, ale i innych regionów. 
Licznie przybyli uczestnicy gromko oklaskiwali osoby odbierające odznaki, wysłuchali fantastycznych szko-
leń i bawili się podczas występów kabaretowych.

Diamond-Sapphire Manager
Bogumiła Sroka...

Forever Living Products otrzymało 
certyfikat od redaktora naczelnego 
czasopisma branżowego „Network 
Magazyn”

Występ kabaretu 
Marii Furman Mali pomocnicy

Upominki dla uczestników

... i Manager Urszula  
Zyskowska mówiły  
o sukcesie z Forever

Katarzyna Janiczek 
radziła jak pielęgnować 
skórę jesienią

Prowadzący:
Senior Managerowie 
Ewa i Janusz Wiśniewscy

Nowi Assistant Supervisorzy

Dyrektor Jacek Kandefer 
poprowadził specjalne 
szkolenie dla Assistant 
Supervisorów

Nowy Supervisor

SUCCESS DAY 

22 października 2011
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GDAŃSK

Assistant Supervisor Day

KATOWICE

1 października 2011

8 października 2011

Spotkania takie jak Assistant Supervisor Day są zawsze bardzo inspirujące. Możemy spotkać się z innymi 
dystrybutorami i wymienić doświadczenia, a co najważniejsze posłuchać historii sukcesu osób odbierających 
awanse. Wspaniale jest dzielić się radością z innymi, a słowa Dyrektora Jacka Kandefera jak zwykle opty-
mistycznie nastrajają do pracy. Wykład Małgorzaty Stręk przyniósł nowe wiadomości oraz ugruntował to, co 
wiemy na temat produktów Forever. 
Magdalena Semsch, Supervisor



Sprzedaż
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Gwiazdka Forever
Ostatnie miesiące roku to wspaniała szansa, by stworzyć podstawy do dynamicz-
negogo rozwoju biznesu Forever i budowania jego sukcesu w nadchodzącym roku 
(pamiętajcie o Podziale Zysków!). Wyjątkowe zestawy świąteczne, jakie dla was  
przygotowaliśmy, znakomicie ułatwią wam pracę z klientami detalicznymi i pomogą 
podzielić się darem zdrowia i urody.

Wszystkie zestawy pakowane są  
w świąteczny but z logo Forever.

Mleczko pszczele Forever
Herbatka z kwiatem aloesu
Miód pszczeli Forever

ARGI+
FAB Forever Active Boost
Forever Fast Break

Arctic-Sea
Gentleman's Pride
Emulsja Aloesowa

Avocado Soap
Forever Aloe Scrub
Krem na noc FdJ

kubek  gratis

bidon 
 gratis

s'wieczki
 gratis

s'wieczki gratis

Kod zestawu ZK 
wartość: 0,269 pk.
cena detaliczna brutto: 269,63 PLN

Kod zestawu ZB 
wartość: 0,331 pk.
cena detaliczna brutto: 337,12 PLN

Kod zestawu ZS2 
wartość: 0,242 pk.
cena detaliczna brutto: 260,88 PLN

Kod zestawu ZS1 
wartość: 0,212 pk.
cena detaliczna brutto:  
243, 53 PLN

Oferta ważna od 14 listopada do 31 grudnia 2011 
lub do wyczerpania zapasów.



Styl życia
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1. Zadbaj o właściwe odżywianie
Regularne posiłki i przekąski pomagają naszemu organizmowi w pra-
widłowym funkcjonowaniu. Choć może nas kusić przedświąteczna 

dieta, tak naprawdę ważniejsze jest, byśmy dostarczali 
organizmowi substancji odżywczych, które stanowią 

dla niego paliwo, potrzebne do sprostania nie tylko 
zwykłym codziennym obowiązkom, ale również 

przedświątecznej bieganinie i stresowi. Uważnie 
rób zakupy i planuj zdrowe posiłki oraz prze-
kąski, obfitujące w produkty z pełnych ziaren, 
świeże owoce i warzywa, niskotłuszczowy na-

biał oraz chude mięso i ryby. Nie żałuj sobie wę-
glowodanów ani białek.

2. Dobrze się wysypiaj
Sen, obok gimnastyki i właściwego odżywiania, jest jedną z pierw-
szych rzeczy, które zaniedbujemy, kiedy nasz rozkład dnia staje się 
zwariowany. Może się okazać, że coraz później kładziesz się spać  
i coraz wcześniej wstajesz, by zdążyć ze wszystkim, co wydaje się być 
potrzebne do przygotowania świąt. Stres może też powodować za-
burzenia rytmu snu, takie jak pobudzenie, bezsenność, czy noce spę-
dzane na wierceniu się i przekręcaniu z boku na bok. Doceń jednak 
potęgę wysypiania się. Badania wykazały, że odpowiednia ilość snu 

Dla wielu z nas Święta są najbardziej wy-
czekiwanym momentem roku. Cieszymy 
się na spotkania z przyjaciółmi i rodziną, 
pyszne jedzenie i wspólne świętowanie. 
Dlatego tak ważne jest, by nasz układ 
odpornościowy był wtedy w jak najlep-
szej formie. O to, by w dobrej kondycji 
cieszyć się świętami, możemy za-
troszczyć się na różne sposoby.

Zdrowe Święta

może poprawiać pamięć, redukować stany zapalne, wydłużać czas 
koncentracji, a także utrzymywać wagę pod kontrolą. Aby zachować 
prawidłowy rytm snu, spróbuj chodzić spać i wstawać o jednakowej 
porze, nawet w weekend; wypracuj zwyczaj związany z zasypianiem, 
taki jak filiżanka herbaty lub medytacja na godzinę przed pójściem 
do łóżka; zadbaj również o to, by twoja sypialnia była cicha, czysta  
i wygodna.

3. Pij więcej wody
Kiedy temperatura spada, mamy tendencję do picia mniejszej ilości 
wody, ponieważ nie łakniemy jej chłodzącego działania tak bardzo 
jak latem. Jednak zimą również należy pić dużo wody, ponieważ 
odpowiednie nawilżenie utrzyma błony śluzowe w zdrowiu, co po-
może ci obronić zatoki i nozdrza przed zarazkami. Woda jest również 
świetnym napojem na świąteczny czas, ponieważ dzięki niej będziesz 
mieć poczucie sytości, co uchroni cię przed sięgnięciem po kolejny 
kawałek ciasta. Amerykański Instytut Medycyny (Institute of Medi-
cine) zaleca, aby kobiety piły w sumie 9 szklanek płynów dziennie,  
a mężczyźni 13 szklanek. 

4. Nie oszczędzaj na suplementach 
Ubezpieczasz samochód? Dlaczego więc nie zain-
westować w ubezpieczenie swojego organizmu? 
Niewiele zapracowanych osób potrafi utrzymać 
dietę wystarczająco bogatą w witaminy i minera-
ły, by zachować optymalną kondycję. Suplementy 
dają ci gwarancję, że poświęcasz swojemu orga-
nizmowi odpowiednią uwagę. Tej jesieni pamię-
taj o Propolisie Pszczelim Forever (kod 027) – ten 
produkt to doskonały sposób na wsparcie natu-
ralnych mechanizmów obronnych organizmu. 

Skorzystaj z tych prostych rad, a swoje święta 
spędzisz w szczytowej formie.

źródło: Forever International, listopad 2011
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Okres kwalifikacyjny do uczestnictwa w największym 
europejskim święcie Forever został zakończony! Już 
teraz gratulujemy wszystkim laureatom programu 
Zjazd Europejski 2012 – ich pełną listę opublikujemy  
w grudniowym wydaniu Forever.

Ci z Was, którzy nie wypracowali kwalifikacji, a chcieliby 
wziąć udział w ostatnim Europejskim Zjeździe Forever, 
będą mieli  taką szansę. Bilety w cenie 25 euro będą 
do nabycia przez internet od 1 grudnia 2011. Dokładne 
informacje o stronie, na której będzie można kupić 
bilety podamy na Facebook'u oraz w następnym nu-
merze miesięcznika.

Zaglądaj regularnie na stronę www.europeanrally.eu 
by być na bieżąco ze zjazdowymi wiadomościami. Znaj-
dziesz tu m.in. adresy hoteli i miejsca zjazdu, odpowie-
dzi na najczęściej zadawane pytania i mnóstwo innych 
ważnych informacji.

PLAN ZJAZDU

Czwartek, 23 lutego 2012
Dystrybutorzy, którzy uzyskali kwalifikację w programie Zjazd Europejski, 
do Podziału Zysków oraz Eagle Managerowie przyjeżdżają do Budapesz-
tu. Transfer do hoteli osób, które uzyskały kwalifikację, jest zapewniony.

Piątek, 24 lutego 2012
Transfer z hoteli kwalifikacyjnych do Sportareny.
12.00 - 18.00 Zjazd Europejski, dzień 1.
Transfer do hoteli kwalifikacyjnych.

Sobota, 25 lutego 2012
Transfer z hoteli kwalifikacyjnych do Sportareny.
10.00 - 12.00 Specjalna sesja szkoleniowa
12.00 - 13.00 Przerwa
13.00 - 17.30 Zjazd Europejski, dzień 2.
Transfer do hoteli kwalifikacyjnych.

Niedziela, 26 lutego 2012
Transfer Dystrybutorów, którzy uzyskali kwalifikację w programie Zjazd 
Europejski, do Podziału Zysków oraz Eagle Managerów z hoteli na 
lotnisko.
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Dzięki Profit Sharing 2.0 każdy Dystrybutor Forever bę-
dzie miał większą szansę, by zarabiać więcej pieniędzy 
w większej liczbie krajów niż kiedykolwiek wcześniej…

KORZYŚCI
1. Każdy uczestniczący kraj, którego sprzedaż przekracza 3000 pk. bę-
dzie zasilać globalną pulę. 
Pamiętaj! Teraz Polska też bierze udział w Podziale Zysków.

2. Każdy, kto uzyska kwalifikację do Profit Sharing 2.0, niezależnie od 
tego, czy osiągnie 1500 pk., czy nie, zostanie zaproszony na Global 
Rally, by odebrać swój czek!
Pamiętaj! Masz szansę odwiedzić najbardziej egzotyczne miejsca 
świata.

3. W ramach programu Profit Sharing 2.0 Dystrybutorzy mogą zali-
czyć każdego kwalifikującego się Managera Podziału Zysków (PSM)  
w strukturze z dowolnego uczestniczącego kraju, do swojego udziału 
w puli zysków oraz do swojego poziomu kwalifikacji w programie.
Pamiętaj! Teraz możesz skorzystać ze swoich międzynarodowych 
PSM do zwiększenia nie tylko swojego udziału w puli zysków, ale 
również poziomu kwalifikacji.

WAŻNE POJĘCIA
Realizując kwalifikację pamiętaj o tych ważnych definicjach:

Kraj uczestniczący – kraj, który uzyskał kwalifikację do udziału w Po-
dziale Zysków

Kraj zamieszkania – kraj, w którym mieszkasz i który jest ci przypisa-
ny jako Kraj Zamieszkania

Kraj kwalifikacji – kraj uczestniczący, który wybrałeś jako kraj kwalifi-
kacji (w którym zamierzasz spełnić wymogi dla swojego poziomu)

PODSTAWOWE WYMAGANIA  
DLA WSZYSTKICH POZIOMÓW
1. WSZYSTKIE poniższe wymagania musisz wypełnić albo w kraju za-
mieszkania, albo w kraju kwalifikacji. Nie możesz łączyć ich realizacji 
w różnych krajach:

(a) być Uznanym Managerem, który jest aktywny

(b) kwalifikować się do Premii Lidera w każdym miesiącu okresu 
kwalifikacyjnego

PROFIT SHARING 2.0
2. Poniższe wymagania możesz wypełnić w DOWOLNYM kraju uczest-
niczącym:

(a) mieć kwalifikację do Programu Motywacyjnego

(b) kupować produkty po zużyciu 75% ich uprzednich zapasów, jak 
to zostało zapisane w Zasadach Działalności

(c) budować biznes FLP zgodnie z  normami etycznymi MLM oraz 
Zasadami Działalności

(d) brać udział w firmowych wydarzeniach

POZIOMY
Poziom 1 – Spełnij podstawowe wymagania i osiągnij 700 osobistych 
i niemanagerskich punktów kartonowych, z których 150 musi pocho-
dzić z „nowego” biznesu. Pamiętaj, że te nowe punkty kartonowe 
możesz osiągnąć gdziekolwiek na świecie, jeżeli jednak zostaną wy-
generowane poza twoim krajem kwalifikacyjnym, nie będą wliczone 
do twojego udziału w puli zysków. Wykreuj Managera o obrotach 
600 punktów kartonowych, jak w starym programie, lub Managera 
Podziału Zysków w DOWOLNYM z uczestniczących krajów.

Poziom 2 – Spełnij podstawowe wymagania i osiągnij 600 punktów 
kartonowych, z których 100 musi pochodzić z „nowego” biznesu. 
Wykreuj 3 Managerów Podziału Zysków, każdy w osobnej linii, w do-
wolnym z uczestniczących krajów. 

Poziom 3 – Spełnij podstawowe wymagania i osiągnij 500 osobistych 
i niemanagerskich punktów kartonowych, z których 100 musi pocho-
dzić z „nowego” biznesu, i wykreuj 6 Managerów Podziału Zysków.

Profit Sharing 2.0 to doskonałe narzędzie, by zyskać 
globalny wymiar. Niższe wymagania dla uczestniczą-
cych krajów i możliwość zaliczenia do swojego udziału 
w globalnej puli zysków Managerów Podziału Zysków 
całego świata sprawia, że każdy Dystrybutor zyskuje 
prawdziwie globalną szansę.
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Przez niemal 30 lat Dystrybutorzy FLP wypracowywali kwalifikację na fundowany przez Forever wyjazd na Super Rally, organizowane corocznie 
w sierpniu w jednym z miast Ameryki Północnej. Zawsze było to tak fenomenalne wydarzenie, że znajdowanie sposobów na to, by z roku na 
rok było coraz lepsze, stawało się prawdziwym wyzwaniem. Rozwiązanie tego wyzwania zostało ogłoszone w sierpniu: od 2013 roku Super Rally 
zostaje zastąpione przez Global Rally.

Global Rally oferować będzie wyższy poziom motywacji, uznania i szkolenia, a odbywać się będzie w różnych malowniczych miastach świata. 
Zamiast więc jechać co roku do Ameryki Płn., Dystrybutorzy będą mieli okazję zwiedzić Azję, Europę, Afrykę, a także Amerykę Południową  
i Północną. Najlepsze jest to, że kwalifikacja na Global Rally pozostaje taka sama: 1500 pk. (na poziom 1500)! Pamiętajcie też, że każdy, kto 
zrealizuje program Podziału Zysków, jednocześnie kwalifikuje się do wyjazdu na Global Rally!

Oczywiście, możesz uzyskać kwalifikację na wyższym poziomie i tym samym przedłużyć swój pobyt w zjazdowym mieście aż do 9 dni! Obroty 
potrzebne do kwalifikacji na kolejne poziomy wynoszą: 2500 pk., 5000 pk., 7500 pk., 10 000 pk. oraz 12 500 pk.

Zmieniamy także porę zjazdu. Począwszy od pierwszego Global Rally w 2013 r., zjazdy będą odbywać się w marcu/kwietniu. W związku z tym 
zmienia się również okres kwalifikacyjny, który będzie trwać od stycznia do grudnia. Już dziś zacznijcie planować kwalifikację i od stycznia pra-
cujcie tak, by pojechać na pierwszy Global Rally w 2013 roku!

Ponieważ kwalifikacja na ostatnie Super Rally trwa do 31 marca 2012, z pewnością ucieszy was informacja, że wasze obroty z zazębiających się 
okresów kwalifikacyjnych (styczeń – marzec 2012) będą zaliczone zarówno na poczet Super Rally 2012, jak i Global Rally 2013!

Miejsce Global Rally 2013 podane zostanie w specjalnym webinarze Biura Głównego FLP Int. pod koniec grudnia. Kiedy je poznacie, postawcie 
sobie za cel udział w największym wydarzeniu Forever w historii!

Kto może wziąć udział? Każdy! Dystrybutorów, którzy osiągną obroty powyżej 1500 pk., lub zakwalifikują się 
do Podziału Zysków, nagrodzimy wycieczką na Global Rally!

Jaki jest okres kwalifikacyjny? styczeń – grudzień 2012

Kiedy odbędzie się Global Rally? marzec/kwiecień 2013

Gdzie odbędzie się zjazd? Lokalizacja zostanie ogłoszo-
na podczas specjalnego grudniowego webinaru!

Dlaczego powinienem wziąć udział? Dołącz do 
tysięcy Dystrybutorów z całego świata uczestniczących 
w największym wydarzeniu FLP w historii!

Skąd uzyskać więcej informacji? Bądź na bieżąco 
zaglądając na www.discoverforever.com 

OD SUPER DO GLOBAL
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International Directory 2011

Spotkanie Supervisorów

MyFLPBiz

Broszura International Directory 2011 wypełniona jest pięknymi, kolorowymi foto-
grafiami i opisami każdego aspektu Forever – od historii Firmy, przez działalność 

operacyjną w ponad 150 krajach, zakłady wytwórcze AVA, do ośrodków Fo-
rever Resort w Stanach Zjednoczonych 

i Afryce Południowej. Wejdź do świata 
Forever i pokazuj 

do niego drogę 
każdemu, kogo 

spotkasz!

kod 10125
cena 20,00 PLN

My FLP Biz to twoje internetowe centrum zarządzania bizne-
sem Forever. W miarę jak rośnie twoja struktura i baza klien-
tów detalicznych, staje się ono coraz bardziej nieocenione. 
Dzięki My FLP Biz możesz tworzyć raporty ilustrujące działal-
ność twojego zespołu, a e-wiadomości umożliwią ci informo-
wanie na bieżąco dystrybutorów i klientów. Księga marzeń 
będzie ci przypominać, dlaczego budujesz biznes Forever,  
a Lista Nazwisk ułatwi codzienną rekrutację. A to tylko nie-
które z licznych atutów MyFLPBiz. Decydując się na prenu-
meratę tego niesamowitego narzędzia, pamiętaj o promocji 
– dwa miesiące korzystania możesz mieć gratis!

20 stycznia 2012
Biuro Główne FLPP
Al. Jerozolimskie 92
Warszawa, 11.30

Jeśli w okresie  
od września do grudnia br.  
awansujesz na stanowisko 
Supervisora, zaprosimy cię do 
Warszawy na:

specjalne warsztaty „Od  #
Supervisora do Managera”,
zwiedzanie Biura Głównego  #
FLPP,
bezpłatny udział w Success Day, #
wymianę doświadczeń z Supervisorami z całej Polski  #
podczas wspólnej kolacji.

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervi-
sorów. Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. 
Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie swojego przy-
jazdu na recepcji Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają 
kwalifikację, otrzymają pisemne zaproszenie.

NOWOŚĆ!

www.discoverforever.com
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286 | Relaxation Bath Salts
        Relaksujące sole do kąpieli
Uwolnij się od trosk, biorąc aroma-
tyczną kąpiel w legendarnych solach 
z Morza Martwego, lawendzie i innych 
olejkach eterycznych.
350 g

288 | Relaxation Massage Lotion 
       Relaksujący balsam do masażu
Poczuj na własnej skórze kojące, od-
żywcze właściwości Aloe Vera, olejków 
eterycznych, białej herbaty i ekstraktów 
owocowych, tworzących ten gładki, nie 
pozostawiający tłustego osadu balsam 
do masażu.
192 ml

287 | Relaxation Shower Gel
        Relaksujący żel pod prysznic
Korzystaj z zaawansowanej pielęgnacji 
skóry za każdym razem, gdy bierzesz 
prysznic z naszym aromatycznym 
Relaxation Shower Gel, stworzonym 
m.in. z aloesu, olejków eterycznych 
i ekstraktów owocowych.
192 ml

Forever Living Products połą-
czyło dobroczynne właściwości 
miąższu Aloe Vera ze składni-
kami najwyższej jakości, by za-
oferować wam gamę niezrów-
nanych codziennych produktów 
pielęgnacyjnych.

285 | Forever Aroma         Spa CollectionPieść swoje zmysły nasząnową trzyelementowąkolekcją produktówaroma spa. Rozkoszuj siękąpielą z dodatkiem solirelaksujących, oczyszczajskórę żelem pod prysznici pielęgnuj ją balsamemdo masażu – na swojejwłasnej domowej farmie piękności!
284 | Avocado Face & Body Soap
       Mydło do twarzy i ciała z awokado
To czyste, łagodne mydło w kostce zawiera masło awoka-
do o właściwościach odżywczych i nawilżających, dzięki 
którym twoja twarz i ciało będą gładkie i czyste. Świeży, 
cytrusowy zapach ożywi cię za każdym razem, gdy się 
myjesz.
142 g

285 | 
        Spa CollectionPieść swoje zmysły nasząnową trzyelementowąkolekcją produktówaroma spa. Rozkoszuj siękąpielą z dodatkiem soli

kąpielą z dodatkiem soli

kąpielą z dodatkiem soli

kąpielą z dodatkiem solirelaksujących, oczyszczaj

relaksujących, oczyszczajskórę żelem pod prysznici pielęgnuj ją balsamemdo masażu – na swojejwłasnej domowej farmie piękności!

kąpielą z dodatkiem soli

kąpielą z dodatkiem soli

kąpielą z dodatkiem soli

kąpielą z dodatkiem solirelaksujących, oczyszczaj

relaksujących, oczyszczajskórę żelem pod prysznici pielęgnuj ją balsamemdo masażu – na swojejwłasnej domowej farmie piękności!

pielęgnacyjnych.

       Relaksujący balsam do masażu

żywcze właściwości Aloe Vera, olejków 
eterycznych, białej herbaty i ekstraktów 
owocowych, tworzących ten gładki, nie 

287

        Relaksujący żel pod prysznic
Korzystaj z zaawansowanej pielęgnacji 
skóry za każdym razem, gdy bierzesz 
prysznic z naszym aromatycznym 
Relaxation Shower Gel, stworzonym 
m.in. z aloesu, olejków eterycznych 
i ekstraktów owocowych.

Forever Aroma         Spa CollectionPieść swoje zmysły naszą

i ekstraktów owocowych.i ekstraktów owocowych.
192 ml192 ml

Avocado Face & Body SoapAvocado Face & Body Soap

i ekstraktów owocowych.
192 ml
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264 | Forever Active HA®
Forever Active HA® to źródło kwasu hialuronowego 
o niskiej masie cząsteczkowej, który ma właściwo-
ści nawilżające oraz olejku imbirowego i kurkumy. 
Dzięki temu jest to jeden z najlepszych dostępnych 
na rynku suplementów diety nawilżających nasze sta-
wy i skórę. Forever Active HA® to klucz, byś znowu 
zaczął działać jak dobrze naoliwiona maszyna.
60 kapusłek

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

039 | Arctic-Sea® Super Omega-3
To wspaniałe naturalne źródło 
wzmacniających nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3. 
Ten odżywczy olej z arktycznych 
ryb głębinowych może wesprzeć 
odporność, usprawnić układ krążenia 
oraz podnieść kondycję całego 
organizmu.
60 kapsułek

Suplementy diety Forever Living Products wytwarzane są 
z naturalnych składników najwyższej jakości, uprawianych 
lub pozyskiwanych z najlepszych źródeł.

039 | Arctic-Sea
To wspaniałe naturalne źródło 
wzmacniających nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega-3. 
Ten odżywczy olej z arktycznych 
ryb głębinowych może wesprzeć 
odporność, usprawnić układ krążenia 
oraz podnieść kondycję całego 
organizmu.
60 kapsułek

048 | Absorbent-C®
Absorbent-C
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
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Dobroczynne produkty z ula są nieodzownym 
elementem naturalnie zdrowego stylu życia.

036 | Forever Royal Jelly®
       Mleczko Pszczele Forever
Mleczko pszczele jest produktem odżyw-
czym zupełnie wyjątkowym, przeznaczo-
nym jedynie dla wybranych. W rodzinie 
pszczelej jest to królowa, w firmie Forever 
Living Products – wszyscy, którym bliska jest 
idea korzystania z najcenniejszych produktów 
odżywczych. Ten iście królewski pokarm 
sprawia, że możemy bardziej dbać o naszą 
sprawność, zmniejszać zmęczenie, nabierając 
w zamian sił i optymizmu.
60 tabletek

207 | Forever Bee Honey®
       Miód Pszczeli Forever
Pyszna skarbnica naturalnych dobro-
dziejstw, wszystko to, co jest ukryte 
w miodzie. Cukry pro-
ste – glukoza i fruktoza 
niezbędne do prawidłowej 
pracy mózgu sprawiają, że 
Miód Pszczeli Forever to 
niebywałe źródło „szyb-
kiej” energii. Produkt 
ten, którego porcja 
dostarcza ok. 70 kcal 
jest łatwostrawny i 
dostarcza wielu cen-
nych z żywieniowego 
punktu widzenia 
składników.
0,5 kg

027 | Forever Bee Propolis®
        Propolis Pszczeli Forever
Propolis to substancja ochronna zbierana 
i wykorzystywana przez pszczoły do zachowa-
nia czystości ula. Propolis jest tak skuteczny, 
że wnętrze pszczelego ula jest bezpieczniej-
sze niż większość sal operacyjnych! Wzbo-
gacony mleczkiem pszczelim, 
Propolis Pszczeli Forever 
to doskonały sposób na 
wsparcie naturalnych 
mechanizmów 
obronnych 
organizmu.
60  tabletek

Dobroczynne produkty z ula są nieodzownym 
elementem naturalnie zdrowego stylu życia.

027 | Forever Bee Propolis®
        Propolis Pszczeli Forever
Propolis to substancja ochronna zbierana 
i wykorzystywana przez pszczoły do zachowa-
nia czystości ula. Propolis jest tak skuteczny, 
że wnętrze pszczelego ula jest bezpieczniej-
sze niż większość sal operacyjnych! Wzbo-
gacony mleczkiem pszczelim, 
Propolis Pszczeli Forever 
to doskonały sposób na 
wsparcie naturalnych 
mechanizmów 
obronnych 
organizmu.
60  tabletek

036 

       Mleczko Pszczele Forever
Mleczko pszczele jest produktem odżyw-
czym zupełnie wyjątkowym, przeznaczo-
nym jedynie dla wybranych. W rodzinie 
pszczelej jest to królowa, w firmie Forever 
Living Products – wszyscy, którym bliska jest 
idea korzystania z najcenniejszych produktów 
odżywczych. Ten iście królewski pokarm 
sprawia, że możemy bardziej dbać o naszą 
sprawność, zmniejszać zmęczenie, nabierając 
w zamian sił i optymizmu.

w miodzie. Cukry pro-
ste – glukoza i fruktoza 
niezbędne do prawidłowej 
pracy mózgu sprawiają, że 
Miód Pszczeli Forever to 
niebywałe źródło „szyb-
kiej” energii. Produkt 

nych z żywieniowego 
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Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca  Kod: 064 | 118 ml

Przeci´tny mieszkaniec umiarkowanej strefy klimatycznej przy-
najmniej dwa razy do roku odczuwa łamanie w koÊciach, dwa 
razy si´ zazi´bia, lub łapie infekcj´, co drugi w wieku dojrzałym 
gn´biony jest przez dolegliwoÊci, których powodem sà zmiany 
zwyrodnieniowe stawów lub kr´gosłupa. 
Najprawdopodobniej wszystkie wymienione i wiele innych po-
mniejszych czynników sprawia, ̋ e coraz wi´cej osób bardzo dba 
o to, aby Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca znajdowała si´ stale 
w zasi´gu ich r´ki. Jej u˝ycie wespół z delikatnym masa˝em do-
starcza obolałym tkankom miłego, kojàcego ciepła, co pomaga 
znieÊç dolegliwoÊç naciàgni´tych mi´Êni. 
Wchodzàcy w skład Emulsji salicylan metylowy działa lekko 
przeciwzapalnie, zwłaszcza ˝e skojarzono go z naturalnymi 
właÊciwoÊciami mià˝szu aloesowego i olejku eukaliptusa. 
Dzi´ki takiemu składowi si´gamy ch´tnie po Aloesowà Emul-
sj´ Rozgrzewajàcà, a bardziej zapobiegliwi rozmasowujà 
z jej pomocà przemarzni´te stopy, nie czekajàc na pierwsze 
kichni´cie.

Produkty Forever u˝ywam od 15 lat. Podstawowym produktem, który sto-
suj´ w swojej praktyce to Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca. Uwa˝am, ˝e jest 
niezastàpiona – Êwietnie si´ sprawdza przy masa˝u dajàc efekt rozgrzania mi´Êni 
odpowiedzialnych za prac´ kr´gosłupa i poszczególnych stawów. Jej pod-
stawowe zalety to bardzo bogaty skład oparty na mià˝szu aloesowym – dzi´ki 
czemu doskonale si´ wchłania, a co najwa˝niejsze, nie powoduje uczuleƒ, 
w przeciwieƒstwie do innych specyfi ków, które stosowałem na ˝yczenie klien-
tów. Przy problemach typowo stawowych dodatkowo stosuj´ Aloe MSM Gel – 
czyli połàczenie mià˝szu aloesowego z biosiarkà.
Niedyspozycje stawowo-mi´Êniowe dajà si´ we znaki du˝ej cz´Êci społeczeƒstwa. 
Masa˝e i rehabilitacja to tylko jedna z form radzenia sobie z tym problemem. 
Bardzo wa˝nà rol´ odgrywa suplementacja, czyli dostarczanie organizmowi 
brakujàcych mu minerałów i innych substancji

Rehabilitant, masa˝ysta Janusz Kosior

Sprawne mi´Ênie 
i stawy

Twój dystrybutor Forever

 

Aloe MSM Gel  Kod: S-205 | 118 ml

W tym produkcie mià˝sz aloesowy połàczono z dimetylosulfonem 
(MSM) – organicznym zwiàzkiem siarki, która jest niezb´dna do 
prawidłowego funkcjonowania niemal ka˝dej ludzkiej komórki. 
Najwi´cej tego pierwiastka w postaci organicznej znajduje si´ 
w naszych stawach (tkanka chrz´stna) oraz w tkance łàcznej. Nasz 
organizm potrafi  korzystaç z tego zwiàzku jako ze êródła biosiarki. 
Jej zwiàzki sà niezb´dne przy odtwarzaniu tkanki chrz´stnej oraz 
łàcznej w naszych stawach.

Wszelkie prawa zastrze˝one listopad 2011

Forever Marine Mask Kod 234 | 113 g

Jest to ∏atwa w stosowaniu maseczka o du˝ej 
zawartoÊci mià˝szu Aloe Vera. Zawiera tak˝e natu -
ralne minera∏y morskie z alg i wodorostów. Dzi´ki tak 
dobranemu sk∏adowi oczyszcza skór´, jednoczeÊnie 
wyg∏adzajàc jà i nawil˝ajàc.

Forever Epiblanc Kod 236 | 28,3 g

Jest to krem, którego formu∏a zosta∏a opracowana 
specjalnie po to, by rozjaÊniaç cer´, wyrównywaç 
koloryt skóry i jednoczeÊnie zmniejszaç widocznoÊç 
ciemnych plam. Podstawà tego znakomitego 
produktu jest mià˝sz Aloe Vera, który nast´pnie 
po∏àczono z naturalnymi ekstraktami roÊlinnymi. 

Forever Alluring Eyes Kod 233 | 28,3 g

Produkt ten nale˝y do najnowszej generacji kremów 
pod oczy. Od˝ywia, regeneruje i odm∏adza delikatnà 
skór´ w okolicach oczu. Zawiera superaktywne 
sk∏adniki: czysty mià˝sz Aloe Vera, witamin´ E, 
bisabolol oraz hialuronian sodowy. Krem ten zapro-
jektowano specjalnie po to, aby przywracaç m∏ode, 
jasne spojrzenie na Êwiat, bez Êladu zm´czenia 
wokó∏ oczu.

Forever Aloe Scrub Kod 238 | 99 g

W Scrubie skojarzono dwa sposoby oczyszczania: 
mechaniczne – za pomocà mikrokuleczek utwardzo-
nego olejku jojoba, oraz enzymatyczne, wynikajàce 
z naturalnych w∏aÊciwoÊci czystego mià˝szu alo-
esowego. Scrub ma naturalny dla mià˝szu aloeso-
wego lekko kwaÊny odczyn, co sprawia, ˝e mimo 
skutecznego dzia∏ania oczyszczajàcego nie narusza 
zbytnio naturalnego lipidowo-wodnego systemu 
ochronnego.
Przy cerze z problemami, przet∏uszczajàcej si´ 
mo˝na go u˝ywaç nawet codziennie, podczas gdy 
przy innych rodzajach cery wystarczy robiç to raz na 
jakiÊ czas.

Aloe MSM Gel Kod 205 | 118 ml

Ten produkt to znakomita spó∏ka dwóch naturalnych 
sk∏adników – mià˝szu aloesowego i bardzo ∏atwo 
przyswajalnej organicznej siarki. Jest to lekki bar-
dzo łatwo wchłaniajàcy si´ ˝el o działaniu kojàcym 
i regenerujàcym.
Aloe MSM Gel ma zbawienny wp∏yw na skór´, szcze-
gólnie gdy chodzi o cer´ tràdzikowà, ∏ojotokowà czy 
mieszanà.

Aloes
dla urody

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy Kod 055 (zestaw)

Zestaw ten to nie tylko sposób na 
pi´knà i g∏adkà skór´ ca∏ego cia∏a, 
ale tak˝e rewelacyjne narz´dzie do 
„rzeêbienia” sylwetki. U˝ywajàc 
elementów sk∏a  dowych zesta-
wu zgodnie z instrukcjà, mo˝na 
znaczàco poprawiç wyglàd swojej 
skóry, uj´drniç cia∏o, a tak˝e straciç 
kilka zb´dnych centymetrów 
w miejscach najwi´kszego na-
gromadzenia podskórnej tkanki 
t∏uszczowej!

W Aloesowym Zestawie Tonizujàcym wykorzy stano nie tylko rege-
neracyjne dzia∏anie i nawil ̋ ajàce w∏aÊciwoÊci mià˝szu aloesowego, 
ale tak˝e jego niezwyk∏e zdolnoÊci penetracyjne. Wspania∏e efek-
ty przynosi zastosowanie tego zestawu do walki z bardzo przykrà 
i szpecàcà dolegliwoÊcià, jakà jest cellulit.

•
Zapytaj tak˝e o suplementy diety, które od˝ywià Twojà skór´ od 
wewnàtrz.

Twój dystrybutor Forever
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Galaretka Aloe Vera  Kod: 061 | 118 ml

Galaretka Aloe Vera Forever Living Products 
to po prostu 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. Galaretka Aloe Vera ma 
niewiarygodnie du˝o zastosowaƒ, w których 
zawsze wykorzystuje si´ najcenniejsze cechy 
mià˝szu aloesowego. A oto niektóre sposoby 

jej u˝ycia w obr´bie jamy ustnej:
•  Galaretk´ Aloe Vera mo˝na nak∏adaç na dziàs∏a mi´kkà 

szczoteczkà do z´bów lub nawet czystym palcem. Wska-
zany jest przy tym lekki masa˝ dla u∏atwienia wnikania 
sk∏adników mià˝szu w dziàs∏a. Zabieg taki najlepiej jest 
wykonywaç tu˝ po wieczornym myciu z´bów.

•  Galaretkà Aloe Vera mo˝na zwil˝yç niç dentystycznà 
i prze prowadziç dok∏adne czyszczenie wszystkich prze-
strzeni mi´dzyz´bowych.

•  Wszelkie protezy trzymajà si´ o wiele lepiej, je˝eli przed 
ich porannym osadzeniem, bàdê nawet kilka razy w ciàgu 
dnia, na∏o˝y si´ Galaretk´ Aloe Vera zarówno na dziàs∏a, 
jak i na protez´.

Higiena jamy ustnej 
i piel´gnacja z´bów

Dba∏oÊç o zdrowe z´by i dziàs∏a to nie tylko te wszystkie 
zabiegi, które mo˝na wykonaç miejscowo w jamie ust-
nej, samodzielnie bàdê w gabinecie stomatologicznym. 
Na stan zdrowia z´bów, a zw∏aszcza dziàse∏, ma ogrom-
ny wp∏yw kondycja zdrowotna ca∏ego organizmu. Spytaj-
cie o to swojego stomatologa – ka˝dy z nich bez wyjàtku 
powie, ˝e nie ma zdrowych dziàse∏ i mocnych z´bów 
bez ogólnie dobrego zdrowia. W suplementach dietety 
Forever znajdziesz zarówno cenne substancje mineral-
ne wspomagajàce procesy koÊciotwórcze, jak i elementy 
wzmacniajàce tkank´ ∏àcznà. Wiele produktów Forever 
Living Products, w tym przede wszystkim Mià˝sz Aloe 
Vera, znakomicie s∏u˝y zachowaniu dobrej kondycji. 

Twój dystrybutor Forever
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Twój dystrybutor Forever

Produkty
od˝ywcze

Forever Active Probiotic®  Kod: 222 | 30 kapsu∏ek

Forever Active Probiotic został stworzony by pomóc 
przezwyci´˝aç zaburzenia równowagi mikrofl ory jeli-
towej. Ta mała, łatwa do połkni´cia kapsułka wspiera 
zdrowie układu trawiennego, podnosi odpornoÊç, 
mo˝e łagodziç skutki alergii pokarmowych.

ARGI+TM Kod: 320 | 300 g

ARGI+TM dostarcza 5 gramów L-argininy oraz synergicznie 
działajàce witaminy, by daç ci zastrzyk energii, jakiego potrze-
bujesz na cały, wypełniony zaj´ciami dzieƒ. L-arginina to amino-
kwas, który odgrywa wiele wa˝nych ról w naszym organizmie, 
m.in. wspomagajàc podział komórek, budujàc białka i wspierajàc 
wytwarzanie tlenku azotu. Zmieszaj ARGI+TM z wodà lub innym 
napojem i pokochaj jego smak!

Forever Garcinia Plus®  Kod: 071 | 70 kapsulek

Owoce z drzewa tamaryndowca (Garcinia cambogia) sà bardzo cenione 
ze wzgl´du na szczególne właÊciwoÊci od˝ywcze i zdrowotne. Sà one 
êródłem kwasu hydroksycytrynowego (HCA), składnika redukujàcego 
powstawianie komórek tłuszczowych. Kwas ten sprzyja syntezie i ma-
gazynowaniu glikogenu w wàtrobie, co przyspiesza uczucie sytoÊci. 
Niektóre badania wykazujà jego właÊciwoÊci zwi´kszajàce termoge-
nez´. Dobrze jest włàczyç Forever Garcinia Plus do rozsàdnie zaplano-
wanej diety i codziennej porcji za˝ywanego ruchu!

Forever Kids®  Kod: 198 | 120 tabletek

Sà to tabletki do ssania dla dzieci i dorosłych, zawierajàce wa˝ne 
dla zdrowia witaminy, substancje mineralne oraz naturalne sub-
stancje od˝ywcze pochodzenia roÊlinnego, czyli tzw. fi toskładniki – 
stanowiàce o wysokiej wartoÊci od˝ywczej warzyw i owoców.

Forever Calcium®  Kod: S-206 | 90 tabletek

Jest to produkt, w którym połàczono wapƒ z magnezem i witaminà 
D3 w doskonałych proporcjach. Wapƒ odgrywa kluczowà rol´ w roz-
woju i budowie mocnego układu kostnego. Niepodwa˝alna tak˝e 
jest jego rola w kurczliwoÊci mi´Êni i regulacji ciÊnienia krwi. Magnez 
wpływa na metabolizm wapnia oraz aktywnoÊç licznych enzymów 
uczestniczàcych w budowie koÊçca. Witamina D jest niezb´dna 
w utrzymaniu prawidłowej mineralizacji koÊci zwi´kszajàc wchłania-
nie wapnia w przewodzie pokarmowym.

Forever Fast Break®  Kod: 267 | 57 g

Dzi´ki Forever Fast Break zawsze mo˝esz mieç 
przy sobie wartoÊciowà dietetycznie przekàsk´. 
Jest ona nie tylko znakomitym sposobem na szyb-
kie dostarczenie białka, witamin i składników mi-
neralnych, ale równie˝ elementem dbałoÊci o zdro-
wie i sprawnoÊç w sytuacjach wzmo˝onej pracy 
organizmu.

Produkty pszczele

Miód Pszczeli Forever  Kod: 207 | 0,5 kg

Pyszna skarbnica naturalnych dobrodziejstw, wszystko to, co jest ukryte 
w miodzie. Cukry proste – glukoza i fruktoza, niezb´dne do prawidłowej 
pracy mózgu, sprawiajà, ˝e Miód Pszczeli Forever to niebywałe êródło 
„szybkiej” energii.

Mleczko Pszczele Forever  Kod: 036 | 60 tabletek

Mleczko pszczele jest produktem od˝ywczym zupełnie wyjàtkowym, 
przeznaczonym jedynie dla wybranych. W rodzinie pszczelej jest to kró-
lowa, w fi rmie Forever Living Products – wszyscy, którym bliska jest idea 
korzystania z najcenniejszych produktów od˝ywczych. Dzi´ki swoim 
szczególnym właÊciwoÊciom ten niezwykły produkt sprawia, ˝e mo˝emy 
bardziej wytrwale przezwyci´˝aç trudy ˝ycia codziennego.

Propolis Pszczeli Forever  Kod: 027 | 60 tabletek

Propolis to substancja ochronna zbierana i wykorzystywana przez pszczo-
ły do zachowania czystoÊci ula. Propolis jest tak skuteczny, ˝e wn´trze 
pszczelego ula jest bezpieczniejsze ni˝ wi´kszoÊç sal operacyjnych! 
Wzbogacony mleczkiem pszczelim, Propolis Pszczeli Forever to doskona-
ły sposób na wsparcie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu 
i zmniejszenie ryzyka infekcji.
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Ulotki   
tematyczne

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe
Zamów produkty z dostawą do domu – kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu trzech dni roboczych.
Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronie internetowej www.flpp.com.pl 
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, tel. 22/456 43 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60   - wysłać e-mail na adres flpp@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach pra-
cy, czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

Sprzedaż produktów 
Forever na aukcjach 
internetowych (np. Al-
legro) stanowi naru-
szenie Zasad Działalności 
i polityki Firmy. Sprzecz-
na z Zasadami jest również 
sprzedaż produktów Forever  
w punktach handlu detaliczne-
go, np. w sklepach, aptekach, 
komisach, na bazarach. W sto-
sunku do dystrybutorów naru-
szających Zasady Działalności będą wycią-
gane konsekwencje – z zawieszeniem w 
prawach dystrybutorskich włącznie.

Już w sprzedaży nowa wersja 
podstawowego narzędzia pracy 
z klientami detalicznymi! Przepięk-
nie ilustrowane opisy wszystkich 
dostępnych w Polsce produktów 
Forever!

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.

Prezentacja poszczególnych grup produktów w poręcznej formie! 
Nowe wersje ulotek dostępne już we wszystkich Centrach Produktów. 

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. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
– dzień Success Day  
09.00-11.00

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

godZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 
12.00-19.00

Kierownik:
Robert Męc

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

NOWOŚĆ!

Sprawne  
mięśnie i stawy
kod 184 | cena 1 szt.:
0,25 PLN, gdy 
kupujesz 50 szt.
0,50 PLN, gdy 
kupujesz 1 szt.

Produkty  
odżywcze
kod 185 | cena 1 szt.:
0,25 PLN, gdy 
kupujesz 50 szt.
0,50 PLN, gdy 
kupujesz 1 szt.

Higiena jamy 
ustnej i pielęg-
nacja zębów
kod 416 | cena 1 szt.:
0,25 PLN, gdy 
kupujesz 50 szt.
0,50 PLN, gdy 
kupujesz 1 szt.

Aloes dla urody
kod 406 | cena 1 szt.:
0,25 PLN, gdy 
kupujesz 50 szt.
0,50 PLN, gdy 
kupujesz 1 szt.
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MIASTO DATA     GODZINA ADRES WYDARZENIE PROWADZĄCY

WARSZAWA 03.12      11.30 Teatr Żydowski, 
Pl. Grzybowski 12/16

Success Day

EŁK 18.11            18.00 Sale bankietowe „Czajka”
ul. Magazynowa 4

Szansa na biznes
Zimowa i karnawałowa 
pielęgnacja  
produktami Forever

Marek Sawicki, Manager

Katarzyna Janiczek,  
konsultantka aloesowej urody

GDAŃSK 20.11            12.00 Centrum Handlowe „Manhattan”
Al. Grunwaldzka 82

Forever twoją szansą 
na biznes
Zimowa i karnawałowa 
pielęgnacja  
produktami Forever

Grzegorz Sieczka,  
Soaring Manager

Katarzyna Janiczek,  
konsultantka aloesowej urody

SZCZECIN 26.11            12.00 Willa West-Ende
Al. Wojska Polskiego 65

Szansa na biznes
Zimowa i karnawałowa 
pielęgnacja  
produktami Forever

Łucja Trzpis, Manager

Katarzyna Janiczek,  
konsultantka aloesowej urody

ByDGoSZCZ 06.12            18.00
16.12

NoT, Bydgoski Dom Technika, 
ul. Rumińskiego 6, I p., sala 110

Szansa na biznes Halina i Grzegorz Smętkowie, 
Senior Managerowie

CHARZyKoWy 07.12            17.00
14.12
21.12

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

ELBLĄG 05.12            18.00 Hotel Arbiter, Pl. Słowiański 2 Szansa na biznes

Jesień z aloesem

Anna i Zbigniew Adamik
Senior Managerowie
dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

GDAŃSK 01.12            19.00
08.12
15.12

Siedziba Tadamm Surprise Institute, 
ul. Batorego 43 
(wejście od ul. Topolowej)

Szansa na biznes Grzegorz Sieczka, 
Soaring Manager

GDyNIA
Wielki Kack

06.12            18.30
13.12
20.12

osiedle Fikakowo, ul. Górnicza 42 Produkty aloesowe 
Forever dla zdrowia 
i urody

Joanna Porada, Assistant Manager
Beata Gracz, Supervisor

KoŚCIERZyNA 06.12            18.00
13.12
20.12

ul. Derdowskiego 11 (przy Rogali) Twój sukces z Forever Halina i Wiesław Micorkowie, 
Senior Managerowie

KRAKÓW 01.12            17.00
08.12
15.12
22.12
29.12

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

Szansa na biznes Bogumiła Sroka,  
Diamond-Sapphire Manager
Helena Gaca, Manager
Grażyna Kulesza, Supervisor

KALENDARZ SPOTKAŃ grudzień 2011

Success Day
3 grudnia 2011

WARSZAWA 
Teatr Żydowski

Pl. Grzybowski 12/16
godz. 11.30

cena biletu 20 zł

Wybory Miss Sonya Ö  - kto będzie reprezentował 
Polskę na Zjeździe Europejskim?
Zaplanuj sukces swój i grupy na  Ö rok 2012 
Jak karnawał to tylko z Forever  Ö - Katarzyna Janiczek 
Kto zakwalifikował się na Europejski Zjazd   Ö

Budapeszt 2012
Awanse Ö



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. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
w Success Day 09.00-11.00

Oddział gdańsk 

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

gODZiNY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00
wt., śr., czw. 12.00-19.00
Kierownik:  
Robert Męc

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 03.12            10.00

10.12       
17.12       

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

Szansa na biznes Edward Kupis, Manager
Urszula Przystaś, Manager
Maria Sztafa, Manager
Marta Charaziak, Supervisor

KRAKÓW 06.12            17.00
13.12
20.12
27.12

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

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

KRAKÓW 02.12            17.00
05.12       
09.12       
12.12
16.12       
19.12
23.12
30.12

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

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

KRAKÓW 07.12            18.00
14.12
21.12
28.12

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

Szansa na biznes Maria i Wiesław Grotyńscy, 
Senior Managerowie

LUBLIN 06.12            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szansa na biznes Urszula Zyskowska, Manager

LUBLIN 20.12            18.15 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 7 Szkolenie produktowe Anna Świderska, Supervisor

ŁÓDŹ 06.12            18.00 Aloesowe Centrum, ul. Kilińskiego 85 Szansa na biznes
Motywacja

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Joanna Szymańska, trener ASDIMO

ŁÓDŹ 13.12            18.00 Aloesowe Centrum, ul. Kilińskiego 85 Szansa na biznes
Skuteczne działanie

Grażyna Kurp, Soaring Manager
Joanna Szymańska, trener ASDIMO

oSTRoŁĘKA 07.12            18.00 Centrum Rozwoju i Terapii „Harmonia”, 
II p., ul. Gorbatowa 7D/24C

Szansa na biznes Łucja Wojciechowska, Supervisor
Ilona Bekair, Assistant Supervisor

oSTRoŁĘKA 19.12            18.00 SM Klub Lokator
ul. Hallera 13

Szansa na biznes Teresa i Stanisław Makowscy,
Managerowie

oŚWIĘCIM 09.12            18.00 oświęcimskie Centrum Kultury,  
ul. Śniadeckiego 24

Szansa na biznes
Zimowa oferta  
produktowa Forever

Urszula Kućka, Soaring Manager
dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

PIoTRKÓW
TRyBUNALSKI

07.12            18.00 Miejski ośrodek Kultury
Al. 3 Maja 12

Szansa na biznes

Zimowa oferta  
produktowa Forever

Janina Puchalska, Senior Manager
Małgorzata Ciszewska,  
Assistant Supervisor
dr Katarzyna Zgirska-Kulazińska

PoZNAŃ 10.12            15.00 Poradnia zdrowego człowieka,
os. Łokietka 1F/1

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

RACIBÓRZ 02.12            17.00
16.12

ul. opawska 83b/6 Szansa na biznes Kazimierz Swoboda, 
Senior Manager

SANDoMIERZ 06.12            18.00 Hotel Grodzki, ul. Mickiewicza 38 Szansa na biznes Mirosław Kapusta, Soaring Manager

WARSZAWA 05.12            18.00
19.12

Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes oraz
programy motywacyjne

Renata Błażejewska, Senior Manager
Jadwiga Adamczyk, Manager

WARSZAWA 12.12            18.00 Biuro Główne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92

Szansa na biznes Maria i Jacek Bartkowiakowie,
Soaring Managerowie

WRoCŁAW 14.12            17.30 oddział FLPP, ul. Pułaskiego 42C Szansa na biznes Piotr Wojtyna, Supervisor

Gwiazdka Forever
Skorzystaj z wyjątkowych zestawów świątecznych, jakie 
przygotowaliśmy – znakomicie ułatwią one pracę  
z klientami detalicznymi i pomogą podzielić się 
darem zdrowia i urody.
Szczegółowe informacje w listopadowym wydaniu 
miesięcznika oraz w Centrach Produktów FLPP.

Sprzedaż

Gwiazdka Forever

Ostatnie miesiące roku to wspaniała szansa, by zbudować solidne fundamenty pod 

dynamiczne rozpoczęcie Nowego Roku i przyszłoroczny sukces swojego biznesu 

Forever (pamiętajcie o Podziale Zysków!). Wyjątkowe zestawy świąteczne, jakie dla 

was przygotowaliśmy, znakomicie ułatwią wam pracę z klientami detalicznymi i pomogą 

podarować dar zdrowia i urody.

Wszystkie zestawy pakowane są 

w świąteczny but z logo Forever.

Mleczko pszczele Forever

Herbatka z kwiatem aloesu

Miód pszczeli Forever

ARGI+FAB Forever Active Boost

Forever Fast Break

Arctic-SeaGentleman's Pride

Emulsja Aloesowa

Avocado Soap
Forever Aloe Scrub

Krem na noc FdJ

kubek  gratis

bidon  gratis

s'wieczki gratis
s'wieczki gratis

Kod zestawu ZK 

wartość: 0,269 pk.

cena detaliczna brutto: 269,63 PLN

Kod zestawu ZB 

wartość: 0,331 pk.

cena detaliczna brutto: 337,12 PLN

Kod zestawu ZS2 

wartość: 0,242 pk.

cena detaliczna brutto: 260,88 PLN

Kod zestawu ZS1 

wartość: 0,212 pk.

cena detaliczna brutto: 

243, 53 PLN

Oferta ważna od 14 listopada do 31 grudnia 2011 

lub do wyczerpania zapasów.
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