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Ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś: Nie pozwól, by dzisiejsze rozczarowania rzuciły cień na jutrzejsze 
marzenia. W 34-letniej historii Forever nie raz stawaliśmy przed wyzwaniami – od przemarzniętych pól 
aloesu, przez kryzysy gospodarcze, do bezwzględnej konkurencji. Było wiele sytuacji, które mogły „rzucić 
cień” rozczarowania, ale dawno temu postanowiłem kierować się roztropną radą owej mądrej osoby. Ni-
gdy nie pozwoliłem, by przeszkody czy strach przed porażką powstrzymały realizację marzenia Forever.

Przekonałem się, że jednym z najtrudniejszych elementów spełniania marzeń lub przeprowadzania po-
zytywnych zmian, jest przetrwanie początkowego dyskomfortu. Stanowi on poważną blokadę dla wielu 
osób, które poddają się ze strachu, że nie uda im się osiągnąć zamierzonego celu. 

Pamiętajcie o ważnej prawdzie: strach przejmuje nad nami kontrolę jedynie wtedy, gdy mu na to pozwo-
limy. Tylko my mamy w sobie siłę podjęcia decyzji, jak zareagować na sytuację, w której się znajdziemy.

W jednym z wcześniejszych listów pisałem o zasadzie „100. stopnia”. Jest to koncepcja przypominająca  
o tym, że przy temperaturze 99oC z wodą nic się nie dzieje. Wystarczy jednak dodać jeden stopień i woda 
zaczyna wrzeć. Niewielkie podwyższenie wysiłku skutkuje poważną zmianą. Więcej szczegółów na temat 
tej zasady znajdziecie w motywacyjnym filmie, znajdującym się na stronie 212movie.com. Uczy nas on 
tego, że nawet minimalne zwiększenie starań może sprawić ogromną różnicę. Znajdziemy tam przykład 
odwołujący się do Indianapolis 500, jednego z wyścigów Formuły 1. W ostatniej dekadzie różnica czaso-

wa dająca zwycięstwo wynosiła 1,54 sekundy. Oznacza to, że wygraną od przegranej dzieliły niecałe dwie sekundy.

Tę ważną zasadę musimy stosować w życiu. Jeżeli pozwolicie, by obezwładnił Was strach, możecie poddać się będąc 1 stopień, 2 sekundy, czy 
1 nowego Dystrybutora od sukcesu. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby sponsor Rolfa Kippa poddał się, zanim poznał Rolfa. Nawet jeśli przy-
szłość nie układa się dokładnie tak, jak planowaliście, nigdy nie będziecie żałowali tego, kim się staliście podążając drogą ku spełnieniu marzeń 
i nie poddając się strachowi.

Czasem pokonanie trudności sprowadza się do jednego prostego pytania: jak? Jak odseparować się od swoich obaw i nie pozwolić im na sabo-
towanie naszych starań? Jak uciszyć strach i zmusić się do kolejnego kroku, a potem jeszcze jednego i jeszcze jednego? Oto kilka wskazówek, 
które mogą być, według mnie, pomocne.

1. Określ potencjalne wyzwania.

Wymień wszystkie czynniki, które mogłyby skłonić Cię do poddania się. Bądź konkretny. Jakie poświęcenia będą najtrudniejsze? Jakie zmia-
ny będą wymagały od Ciebie wyjścia daleko poza strefę komfortu? A potem zadaj sobie to pytanie: jeżeli wytrwasz, jaka Cię czeka nagroda?  
W Forever odpowiedź jest dość oczywista. 

2. Świętuj wszystkie swoje małe zwycięstwa.

Kiedy mamy wielkie cele, trudno odczuwać satysfakcję, dopóki ich w pełni nie osiągniemy. Kiedy chcesz zostać Eagle Managerem, wykreowanie 
nowego Supervisora może się wydawać po prostu kolejnym punktem na liście rzeczy do zrobienia. A przecież jest czymś o wiele ważniejszym. 
Budowanie i rozwijanie struktury to jeden z wielu sukcesów na drodze do realizacji marzeń. To ilustracja tego, jak niezwykłą osobą jesteś – uta-
lentowaną, zdolną, rozwijającą się i potężną. 

Jeżeli będziesz się nagradzać za każdy mały sukces, zaczną się one kumulować – i to właśnie one doprowadzą Cię w końcu do postawionego 
przez Ciebie celu.

3. Nie trać wiary.

Zbyt często ludzie poddają się, ponieważ przestają wierzyć, że mogą osiągnąć wymarzone przez siebie życie. Zaczynają racjonalizować: „To i tak 
jest poza moim zasięgiem”. Albo wręcz zaczynają sobie wmawiać, że tak naprawdę tego nie pragną. W takiej chwili powiedz sobie: „Mogę tego 
dokonać. To jest moja szansa – właśnie teraz – by wieść wymarzone życie. Forever jest szansą, na którą czekałem. Będę szedł do przodu.”

Dziś podejmij decyzję, by, wyzbywając się wątpliwości i obaw przekuć „jutrzejsze marzenia” w rzeczywistość. Przyjedź na nasze ostatnie Super 
Rally do przepięknego Phoenix, z deklaracją gotowości przezwyciężenia i pokonania jakichkolwiek przeszkód, jakie mogłeś napotkać w minio-
nym roku. 

Gorąco wierzę w szansę Forever. Wierzę również w Was wszystkich i wiem, że macie w sobie siłę, by osiągnąć wszystko, do czego się przyłożycie. 
Nie czekajcie ani chwili dłużej – porzućcie strach, świętujcie swoje sukcesy i nie przestawajcie wierzyć.

Do zobaczenia już wkrótce w Phoenix! 

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Żyj wymarzonym życiem

Rex Maughan
Chairman of the Board & CEO
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Nie da się ukryć, że przez niemal cały miniony miesiąc Polska żyła Mistrzostwami Europy w piłce noż-
nej. Z wielką przyjemnością oglądaliśmy zmagania najlepszych piłkarskich drużyn naszego kontynen-
tu. Najwięcej emocji budzą oczywiście bramki – każdy z widzów oglądających mecz chciałby, by goli 
padało jak najwięcej. Pod tym względem mecz finałowy nie zawiódł oczekiwań! 

Tak jak chyba wszyscy, po zakończeniu Euro zacząłem się zastanawiać, na czym polega fenomen naj-
lepszych zespołów. I wydaje mi się, że kluczem jest właśnie słowo „zespół”. Gra tych piłkarzy była nie-
samowitym popisem doskonałego zgrania i zaufania do partnerów z drużyny. I choć bramki są zawsze 
przypisywane na konto ich strzelca, to każdy gol był efektem świetnej gry zespołowej.

Dokładnie tak samo jest w Forever – z tą różnicą, że nasza drużyna nie ogranicza się do jedenastu 
zawodników! Kiedy budujemy nasz biznes FLP, sukcesu nie odniesiemy w pojedynkę. Potrzebujemy 
partnerów, z którymi będziemy „strzelać do jednej bramki”, czyli dzielić wspólny cel i pracować nad 
jego realizacją. Kiedy przyjrzymy się tym liderom i strukturom, które odnoszą największe sukcesy, do-
strzeżemy, że panuje w nich niesamowity duch zespołowości, Dystrybutorzy wzajemnie się inspirują 
i motywują. Wspaniale wykorzystują zasadę pomnażania swoich wysiłków, mają poczucie celowości 
swoich działań, jasną wizję swojej przyszłości i wyraźnie nakreślony cel, do którego dążą. 

Zwróćmy też uwagę na jeszcze jedną kwestię. Zawodnicy najlepszych drużyn, którzy siedzieli na ławce 
rezerwowych byli równie świetni, jak ci na boisku. Dlatego trenerzy tych zespołów nie mieli najmniejszych problemów ze zmianami i mogli 
każdemu z zawodników dać szansę gry. My też nie narzucajmy naszej strukturze ograniczeń. Nie skupiajmy się na trzech, pięciu, ośmiu Dys-
trybutorach, wychodząc z założenia, że to właśnie z nimi zdobędziemy szczyty. A przecież wśród naszych „rezerwowych” może być ktoś, komu 
wystarczy dać szansę, a strzeli bramkę stulecia. 

A teraz coś, o czym łatwo zapomnieć, zachwycając się lekkością i płynnością stylu gry mistrzowskich drużyn. Ich fantastyczna gra nie bie-
rze się z niczego. Doprowadziły do niej długie godziny, tygodnie, miesiące ciężkich treningów. Nie ma takiej dyscypliny – sportowej czy nie  
– w której triumfy nie byłyby poprzedzone ciężką pracą. Nie bez przyczyny mówi się, że sukces przed wysiłkiem znajdziesz tylko w słowniku. 
Nie bójmy się tej pracy. Przypomnijmy sobie swoje „dlaczego”. Kiedy będziemy wiedzieli dlaczego pracujemy i jakie nagrody nas czekają, 
okaże się, że ta ciężka praca przeradza się w pasję i wcale nie jest taka ciężka.

I na zakończenie – w przeciwieństwie do piłki nożnej, w Forever nie wygrywa tylko jedna drużyna. Tutaj każdy jest zwycięzcą!

Wasz,

Jacek Kandefer
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Awanse i osiągnięcia | czerwiec 2012

Assistant Managerowie

Assistant Supervisorzy

Supervisorzy

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

Dorota Streszewska  sponsor: Wiesława i Adam Spyrowie

Dorota Dacka   sponsor: Halina i Grzegorz Smętkowie

Agnieszka Dłubek   sponsor: Liliana Rzepka

Dorota Kahalik   sponsor: Agnieszka Dłubek

Andrzej Kubicki   sponsor: Dorota Kahalik

Anna i Piotr Kucharscy  sponsor: Eleonora i Józef Kilanowscy

Dorota Magnuszewska  sponsor: Beata Kędzierska

Karolina i Arkadiusz Makurat sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Renata Mirowska   sponsor: Sylwia Ignaszewska

Małgorzata i Leszek Pazera sponsor: Agnieszka Zyguła

Liliana Rzepka   sponsor: Piotr Wojtyna

Bożena Sadowska   sponsor: Katarzyna i Radosław Sputo

Katarzyna i Radosław Sputo sponsor: Stanisława Jędruch

Aneta Wójciak   sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Danuta Albin
Anna Aptacy
Barbara Augustyn
Anna Bajtus
Jolanta i Waldemar Bannachowie
Krystyna Bąk
Dagmara Bąk-Katoła  
   i Przemysław Katoła
Urszula i Piotr Bednarczykowie
Joanna i Robert Bednarczykowie
Wanda i Jerzy Bedusowie
Elżbieta Błaszczyk
Anna Błaszkowska
Iwona Bochniak
Anita Borowska
Urszula i Andrzej Braniowie
Monika Buczko
Maria Burniewicz
Alina Chwastowicz
Elżbieta Ciołek
Jerzy Cyło
Agata Czajkowska
Violetta Czechowska
Małgorzata i Leszek Dągowscy
Małgorzata i Marek Drewnowie
Zofia Drozdowska
Wioletta Drwal
Dorota Podgórska-Dudko  
   i Tomasz Dudko
Ewa Dyjak
Paweł Dywicki
Anna Dziekońska
Irmina Fabijańska-Florek

Aneta Figacz
Magdalena Figiel
Kinga i Artur Filipowiczowie
Alicja Gasperowicz
Lidia Giża
Anna Gładykowska
Ewa Gołaszewska
Janina i Mirosław Gontarowie
Magdalena Gorząd
Leszek Grubalski
Ewa Grusza-Jończyk
Anna Gucma-Olejko i Łukasz Olejko
Adam Hamulczuk
Bogusława Hodkowska
Anna Hotowy
Anna Huras
Dorota Jamróz
Magdalena Janaszek
Barbara Jankowska
Joanna Jaśkiewicz
Grażyna Kaczmarczyk
Aleksandra Kamińska
Karolina Kamionka
Grażyna Kasprzyk
Justyna Kiepura
Alina i Wiesław Kobusowie
Brygida Kohler
Danuta Kołodziejczyk
Barbara Konefał
Adam Kornowski
Izabela Kozłowska
Teresa Kruczyk
Maria i Lech Krygierowie

Sylwia Kubik
Agnieszka Kulas
Arleta Kundera
Monika Kural
Robert Kuźma
Marzena Kwiatkowska
Beata i Tomasz Kwidzińscy
Marzenna i Dariusz Lewandowscy
Renata Lewandowska
Bogusława Luzakowska
Magdalena Łyczko-Handziuk
Anna Łysakowska
Anna Maciejewska
Tomasz Majchrzak
Maria Makuch
Halina Makulska
Magdalena Małyszczuk
Justyna Mastej
Marek Mateja
Olga Mąkowska
Katarzyna Mencler
Urszula Mirunkiewicz
Izabela Modławska
Ewa Morawska
Mariola Muranowicz
Izabela Myśliwa
Aneta Narloch
Zofia Nawara
Halina Niciecka-Kawka
Anna Niemczyk
Jan Ochęduszko
Agnieszka Odelska
Joanna Odroń

Małgorzata Ogiejko-Szukała  
   i Piotr Szukała 
Zofia Olek
Agnieszka i Andrzej Oleszyccy
Elżbieta Osuch
Kamil Palica
Dorota Parowicz
Bożena Patury
Izabela Pełka
Małgorzata Perwenis
Anna Pieczerak
Natalia Pietroszek
Agnieszka Pikos
Małgorzata Pilecka
Hanna Pisarzewska
Beata i Bogdan Plichta
Halina Podolańska-Nabożna
Michał Potrzebowski
Dariusz Poważa
Sabina Przemus
Janina Puszcz
Barbara Rakoczy
Anna Ratajczak
Ewa Rąba
Marta Rokicka
Edyta Rollaver
Agata Rozwadowska
Aldona Rozwadowska
Izabela Rudzińska
Regina Ryl
Anna Samorajska
Agnieszka Sęczkowska
Joanna Sibrecht
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1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Magdalena Strojna
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Krystyna Sławik
2. Dorota Półka
3. Elżbieta i Jacek Słomiany
4. Joanna i Dariusz Poradowie
5. Wiera Chmielewska

1. Urszula Zyskowska
2. Urszula i Tomasz Kućkowie
3. Justyna i Waldemar Brzescy
4. Jadwiga i Andrzej Adamczykowie
5. Renata Błażejewska
6. Wiesława i Adam Spyrowie
7. Maria i Jacek Bartkowiakowie
8. Urszula Przystaś
9. Grażyna Poremov
10. Urszula i Mirosław Kapustowie

11. Magdalena Strojna
12. Mirosława i Grzegorz Weręgowscy
13. Sylwia Ignaszewska
14. Joanna i Dariusz Poradowie
15. Anna Kulbat
16. Ewa i Janusz Wiśniewscy
17. Bożena i Edmund Matkowscy
18. Bogumiła i Jan Srokowie
19. Beata Kędzierska
20. Danuta i Edward Wienchowie

6. Grzegorz Sieczka
7. Stanisława Karpińczyk
8. Jolanta i Radosław Jochimowie
9. Wiesława i Adam Spyrowie
10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

6. Justyna Kosmała
7. Anna Kulbat
8. Agnieszka Małek
9. Małgorzata Malczyk-Palka
10. Beata i Tomasz Kwidzińscy

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Assistant Supervisorzy
Agata Singh
Ela Siwek-Mitura
Bernadeta Siwik
Oskar Słomiany
Krystyna Smereczniak
Marta Smyda
Joanna Stach
Anna Starosta
Aneta Staszczyk
Agnieszka Stokowska
Dorota Surmacka

Agnieszka Syczak
Marzena i Józef Synakowie
Dorota Szarek
Wiesława Szulc
Anna Światłoń
Teresa Świętalska
Bernadeta Tarnowska
Lilla i Zbigniew Terelakowie
Aleksandra Teszner
Małgorzata Tkaczyk
Iwona Tracz

Marek Trojanowski
Grażyna Turek
Małgorzata Tuszyńska
Urszula Tyburska
Grażyna Wasiak
Romana Wielgosz
Danuta Więch
Marta Wiktorowicz
Karolina Wilk
Eugeniusz Wincławski
Beata Wiśniewska

Barbara Wojenkowska
Paweł Wojewoda
Marta Woś
Magdalena Wyrembowska
Danuta i Jerzy Zabłoccy
Joanna Zając
Ewa Zalewska
Edyta Zalewska
Bożena Zielińska
Kamilla Ziętek
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Portret sukcesu

„Każdy człowiek ma cztery dary – samoświadomość, 
sumienie, niezależną wolę i twórczą wyobraźnię.  

Dają nam one najwyższą ludzką wolność...  
moc, by wybierać, odpowiadać, zmieniać.”

Stephen Covey

Iwona i Modest 
Boguszewscy

Managerowie

Dokładnie trzy lata temu podjęliśmy współpracę z Fo-
rever Living Products po raz drugi.

Za pierwszym razem tąpnęło i nie wyszło. Mimo, że by-
liśmy Managerami i mieliśmy strukturę managerską, 
przestaliśmy się udzielać jako dystrybutorzy. Na szczęś-
cie poznaliśmy  Marylkę i Wiesia Grotyńskich. 

Mój mąż jest trenerem piłkarskim i pracuje w swoim za-
wodzie. Ja natomiast, pracując na tak zwaną umowę  
o pracę stwierdziłam, że to niestety nie dla mnie. Dowie-
dzieliśmy się, że Rex Maughan stworzył możliwość re-
sponsoringu, więc postanowiliśmy z tego skorzystać  
i jeszcze raz spróbować swoich sił w Forever.

Jak zaczynać to od nowa!

Pierwszą rzeczą był telefon do Marylki, oczywiście  
w sprawie responsoringu.

- Chyba zwariowałaś, chcesz zaczynać od nowego dys-
trybutora?

- Tak! - powiedziałam - Za pierwszym razem przeszliśmy  
wszystkie szczeble aż do Managera, dostając odzna-
czenia zwane Jonathanami, a teraz czas na Orły, ale tyl-
ko pod Twoimi skrzydłami. 

Zgodziła się i to był strzał w dziesiątkę. Trafiliśmy na 
prawdziwych Liderów, cudownych, życzliwych i szcze-
rych, którzy pokazali nam jak pracować, żeby stworzyć 
solidną i trwałą grupę. Słuchałam się ich jak najlepszego 
Trenera i osiągnęłam swój pierwszy cel – razem z mę-
żem ponownie zostaliśmy Managerami. To był nasz 
pierwszy Sukces, którego sekretem było konsekwen-
tne dążenie do celu. Tego wcześniej nie potrafiłam, 

chociaż taki model działania miałam pod ręką od 29 lat, 
ponieważ bez ciężkich treningów mój mąż nie osiągnął-
by sukcesu w sporcie. Teraz pracujemy razem i dosko-
nale wiemy, jak bardzo nasze produkty są przydatne dla 
sportowców. Wśród naszych przyjaciół i członków ro-
dziny jest wiele osób, które uprawiają różne dyscypliny 
sportowe i wszystkie są zachwycone suplementami Fo-
rever.

Następnym sukcesem było wykreowanie pierwszej 
struktury managerskiej – Managerami zostali nasi 
przyjaciele, Basia i Mohamed Aoun. Wiemy, że tym ra-
zem się uda, bo spotykamy na swojej drodze fantastycz-
nych ludzi i „nie odpuszczamy”. Pracujemy z entuzja-
zmem, który udziela się naszym dystrybutorom.

Rex Maughan mówi, że im ciężej ktoś pracuje, tym 
bardziej sprzyja mu szczęście, a przecież wszyscy 
pragniemy szczęścia. Pamiętajmy, że wymaga to nasze-
go udziału i zaangażowania. 

Dziękujemy naszym sponsorom za ich wielką pomoc, za 
to że są tak wspaniali i że zawsze możemy na nich li-
czyć.

Dziękujemy także naszym dystrybutorom za ich zaufa-
nie i za to, że tworzymy zgrany zespół, bo właśnie praca 
w zespole pozwala nam poznać własny potencjał.

Iwona i Modest Boguszewscy, Managerowie z Lublina
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Uwaga: nie czytaj tego artykułu, 
jeśli chce ci się pić…
… w przeciwnym wypadku od razu zaczniesz się roz-
glądać za Forever Pomesteen Power! 

Forever Pomesteen Power (#262) to coś więcej, niż 
bogaty, owocowy smak i aromat, a już z pewnością  
o wiele więcej, niż kubek wody z dystry-
butora. Napój ten zawiera unikalną 
mieszankę soków i ekstraktów z 

owoców takich jak, granaty, 
gruszki, mangostan, maliny, 
jeżyny, jagody i pestki wino-

gron. Z pewnością zaspokoi 
nawet największe pragnienie, jednocześ-

nie wspierając cię w walce z wolnymi rod-
nikami.

Z roku na rok coraz więcej inwestujemy  
w spowolnienie procesu starzenia. Badania potwier-
dzają, że antyutleniacze mogą pomóc przeciwdziałać 
niektórym z procesów, które uwidaczniają oznaki sta-
rzenia. Dlatego zaleca się jedzenie owoców i warzyw  
o wysokiej zawartości antyutleniaczy.

Dzięki Forever Pomesteen Power twoje serum 
młodości ma postać pysznego napoju.  
W jego składzie znajdziesz potężne 
owocowe antyutleniacze, dzięki któ-
rym jest on świetnym uzupełnieniem 
twojego zdrowego stylu życia.

Kiedy więc następnym razem ze-
chcesz wypowiedzieć wojnę 

wolnym rodnikom,  
a jednocześnie 
zachce ci się pić, sięgnij po pysz-
ny, bogaty w antyutleniacze Fore-
ver Pomesteen Power w nowej, 
poręcznej butelce!

Granaty
Sok z granatów wspiera prawidłowe funkcjonowa-
nie układu odpornościowego. Ajurweda wykorzy-
stuje go od tysięcy lat.

Mangostan
Mangostan od dawna wykorzystywany jest w po-
łudniowowschodniej Azji do wspierania odporno-
ści i układu krwionośnego. Dodaje także energii.

Ksantony
To aktywne składniki roślinne o działaniu antyutle-
niającym. Wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
stawów i układu oddechowego, a także przyczy-
niają się do zachowania prawidłowej flory bakte-
ryjnej w układzie pokarmowym.

Witamina C
Witamina C naturalnie występuje w pysznych wa-
rzywach i owocach, takich jak cytrusy, papryka 
czy słodkie ziemniaki. Wspiera układ odpornoś-
ciowy, poprawia wchłanianie żelaza z pokarmów 
roślinnych i pomaga chronić komórki przed wol-
nymi rodnikami. 

FOREVER 
POMESTEEN 
POWER



Internet
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foreverliving.com
Nowa strona dla Dystrybutorów!
Wejdź na www.foreverliving.com i zaloguj się do sekcji dla Dystrybutorów, a znajdziesz się na 
zupełnie nowej, pełnej praktycznych funkcji i cennych informacji stronie!

Udoskonalona strona główna
Informacje, których kiedyś musiałeś szukać, teraz znajdziesz na stronie głównej.

Spersonalizowany profil
Dodaj fotografię do swojego profilu oraz zobacz zdjęcia swoich dystrybutorów i sponsora. Wygeneruj też swoją 
kartę ID – wydrukuj ją i noś w portfelu, aby zawsze mieć przy sobie swój numer dystrybutorski.

Globalne obroty
W nowej, globalnej fazie Forever możesz sprawdzać swoje obroty we wszystkich krajach, w których działasz.  
Na stronie głównej zobaczysz, na jakim etapie realizacji programu Global Rally się znajdujesz.

Wykresy
Dzięki przejrzystym wykresom łatwiej będzie ci trzymać rękę  
na pulsie swojego biznesu Forever!

To tylko niektóre z wielu fantastycznych funkcji, 
jakie ma nowa strona. Zaloguj się na  
www.foreverliving.com i przekonaj się sam!



07/08.2012                                                                                                                                                                                                                                        9

discoverforever.com
Doskonałe narzędzie budowania biznesu!
Strona Discover Forever to źródło fantastycznych narzędzi do promowania biznesu, szkolenia 
dystrybutorów i pozostawania na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie Forever. To prawdziwa 
kopalnia wiedzy, gdzie każdy Dystrybutor znajdzie coś dla siebie i która jest regularnie aktualizo-
wana.

Strona została podzielona na sekcje, dzięki czemu bez trudu znajdziesz to, czego szukasz, czy będzie to film z serii 
Jestem Forever, szkolenie o Arctic-Sea, czy aktualne wydanie miesięcznika. Podstawowe zakładki to Video,  
Training, News, This is Forever oraz Events. Chcesz obejrzeć film o ARGI+? Nic prostszego! Wejdź do sekcji Video, 
wybierz język polski i zakładkę produkty. Chcesz zaznajomić nowego Dystrybutora z planem marketingowym? Obie 
części szkolenia w języku polskim znajdziesz w sekcji Training. 

Discover Forever umożliwia ci pokazywanie filmów i prezentacji potencjalnym Dystrybutorom. Nie masz 
dostępu do internetu podczas spotkania? Żaden problem! Każdy plik możesz pobrać ze strony, 
zapisać na dysku swojego komputera i odtwarzać w dowolnym momencie.

Discover Forever to naprawdę świetne narzędzie rozwoju biznesu Forever.  
Co miesiąc stronę odwiedza ponad 100 000 gości i liczba ta stale roś-
nie! Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, wejdź na www.discoverforever.com 
i dokładnie się zapoznaj się ze stroną. Będziesz zachwycony obfitością 
praktycznych informacji, które wykorzystasz do dalszego rozwoju swoje-
go biznesu FLP!



Programy promocyjne
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Mówi się, że sukces osiągają ludzie o silnej osobowości, 
mający jasno określone cele i poczucie własnej skutecz-
ności, które pozwoli im te cele realizować. Ludzie obda-
rzeni świadomością, co jest dla nich naprawdę istotne, 
czego oczekują od życia, od siebie i innych.

Kiedy rozpoczynałam współpracę z Forever, prowadzi-
łam już własną działalność gospodarczą – usługi kos-
metyczne. Miałam duże grono klientów, których wciąż 
przybywało... Dzisiaj mój gabinet cieszy się jeszcze 
większą popularnością. Zatrudniam 3 wykwalifikowane 
kosmetyczki, które wiedzę na temat firmy Forever  i pro-
duktów opanowały do perfekcji i które same mają moż-
liwość rozwoju i budowania swoich grup.

Często słyszę pytanie – „jak pracujesz?” Odpowiadam 
krótko – „CODZIENNIE” – zarówno ja, jak i moje pra-
cownice. Codziennie dzielę się informacjami o firmie  
– o tym, że firma Forever Living Products to największy 

Justyna i Waldemar
Brzescy
Eagle Managerowie

członkowie Klubu Prezydenckiego  
FLP Poland 2012

na świecie plantator, hodowca i dystrybutor produktów 
dla zdrowia i urody, których używam zarówno w domu, 
jak i w gabinecie. Idąc dalej - FLP to firma, która umoż-
liwia własny rozwój, „dorobienie” sobie do pensji, jak 
również pozwala na pełne zaangażowanie w myśl hasła 
„NO LIMITS” - bez ograniczeń w wysokości dochodów. 

Czy kiedykolwiek było dla Ciebie zaskoczeniem, że 
osiągnąłeś coś, co wydawało Ci się mało prawdopo-
dobne, lub wręcz niemożliwe? Ja tak miałam i... mam do 
dzisiaj!!! Ile razy mnie już ta firma zaskoczyła!!! :-) Gdy 
patrzę na to, co się wydarzyło w moim życiu przez ostat-
nie lata dzięki współpracy z Forever Living Products, to 
jestem zaskoczona moimi osiągnięciami. A kiedy pomy-
ślę, że to dopiero początek przygody.....?! Aż strach się 
bać! ;-)))

Wiem, że moje przekonanie do firmy i produktów jest 
coraz silniejsze, a osób cieszących się z tego, co daje 
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Forever, z każdym rokiem przybywa. Jest grono dystry-
butorów, którzy przez lata cieszyli się tylko produktem,  
a teraz chcą się mocniej zaangażować i mówią ja też 
chcę zarabiać w tej firmie, powiedz mi, co mam zrobić, 
aby również być niezależnym finansowo, zapewnić sobie 
stabilną przyszłość, dać dzieciom możliwość nauki i roz-
woju, spełniania marzeń swoich i najbliższych... Takim 
przykładem jest bliskie mi małżeństwo, które miałam 
przyjemność gościć na weekendowym spotkaniu szko-
leniowym, które zorganizowaliśmy wraz z Senior Mana-
gerami Haliną i Wiesiem Micorek w Debrzynie koło Koś-
cierzyny (patrz zdjęcia). To spotkanie dało im szerszy 
obraz firmy. Do tamtego momentu byli wiernymi konsu-
mentami i użytkownikami produktów, teraz dzielą się 
zarówno produktem, jak i planem marketingowym.

Na swojej drodze spotykam również tzw. „gotowców”. 
Są to osoby na tyle zdeterminowane i na tyle zmotywo-
wane do pracy, że są gotowe podjąć się pracy od „już”. 
Jest też grono osób, które wiedzą, że przyszłość to do-
bry MLM, na bazie dobrego produktu. No i wreszcie 
ostatnia grupa to osoby, które wiedzą na czym polega 
praca w MLM, miały już kontakt z innymi firmami,  
a w Forever najczęściej przemawia do nich plan marke-
tingowy i brak możliwości degradacji („spadania”)  
z osiągniętego stanowiska, NO LIMITS, programy moty-
wacyjne oraz szeroka oferta produktowa. O jakość pro-
duktów nawet nie pytają, bo wiedzą że w dobrym MLM 
musi być ona wysoka.

Ważnymi elementami pracy w MLM są przede wszyst-

kim osobisty cel i motywacja, które mają ogromny wpływ 
na naszą wydajność i efekty pracy. Trzeba mieć świado-
mość, że nasz sukces zależy tylko i wyłącznie od nas. 
Na początku nie raz zadawałam pytania - zawsze znaj-
dowałam na nie odpowiedzi i to pomogło przełamać mi 
obiekcje, które mnie ograniczały. Teraz jestem gotowa 
do współpracy z innymi, a moje przekonania i spójność 
wewnętrzna mi w tym pomagają.

Często słyszymy „postaw się na czyimś miejscu”. Ja ro-
bię to przy każdym kontakcie. Przypominam sobie, jak 
to ja miałam tysiące pytań i wątpliwości. Staram się na 
nie wszystkie odpowiedzieć tak, aby sprostać potrze-
bom potencjalnego dystrybutora. Istotnym elementem 
jest też wsłuchanie się w potrzeby naszego rozmówcy. 
Firma daje nam różne możliwości. A kto w dzisiejszych 
czasach nie potrzebuje suplementacji, aby czuć sie do-
brze i zachować zdrowie? Kto w dzisiejszych czasach 
nie ma potrzeby „dorobienia” sobie do pensji 500-1000 
zł? Wreszcie – ilu ludzi w dzisiejszych czasach szuka 
pracy? Czy zmiany pracy? Tak więc, patrząc na cało-
kształt oferty firmy FLP, każdy znajdzie coś dla siebie :-) 

Moje motto:

Człowiek może osiągnąć wszystko, czego 
pragnie, jeśli tylko pomoże innym w osiąg-
nięciu tego, czego oni pragną.

Zig Ziglar, pisarz, sprzedawca i mówca motywacyjny

Dzięki codziennym spotkaniom, współpracy z ludźmi  
i pracy u podstaw, osiągnęliśmy wraz z mężem status 
Eagle Managerów. Po raz kolejny :-))) ... A mój cel i plany 
na 2013 r.? Jednym z nich jest wyjazd na słoneczną  
i piękną Sardynię w gronie innych Eeagle Managerów  
z Polski!!! Tego życzymy sobie i Wam!!!  

Do zobaczenia na Sardynii!!!  :-)))



Nowe opakowanie

Ulepszona receptura
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Produkt

# 337

Moi kochani,

nadeszła wyczekiwana przez 
nas wszystkich wiosna, a wraz  
z nią pojawiły się w naszej ofercie 
fantastyczne nowości. Wspania-
łe suplementy, jak ImmuBlend, 
Gingko Plus (polecam szczegól-
nie, jeśli ktoś ma problem z na-
czynkami krwionośnymi lub trą-
dzikiem różowatym), czy długo 
oczekiwany zestaw Aloe Fleur 
de Jouvence w pięknej, letniej 
odsłonie. Postanowiłam spraw-
dzić, czy oprócz tej zewnętrznej 
zmiany, Aloesowy Kwiat Młodości 
przeszedł wewnętrzny „lifting”? 
Ciekawa byłam, co kryje piękne, 
czarno-zielone, lekkie i nowoczes-
ne, a jednocześnie eleganckie opa-
kowanie?  Po otwarciu okazało się, 
iż w środku znalazłam dokładnie 
taki sam zestaw, jaki znam od lat. 
Mleczko oczyszczające do demaki-

jażu, Tonik Nawilżający, Emulsję Pojędrniającą na Dzień, 
Krem Odżywczy na Noc, Nośnik Pudrowy, Aktywator 
Aloesowy, mieszadełko do wykonania maseczki i pę-
dzelek do jej nałożenia. Czyżby nic, oprócz opakowań 
zewnętrznych, się nie zmieniło? Pojemność 
każdego kosmetyku jest taka sama... 
A jednak! Po sprawdzeniu listy składni-
kowej każdego produktu okazało się, że 
kosmetyki mają unowocześnioną formułę! 
W żadnym nie znalazłam tzw. parabenów, 
oleju mineralnego pochodzącego z ropy 
naftowej, ulepszaczy wchłanialności. Ale 
chwileczkę… w Nośniku Pudrowym nie 
znalazłam maltodekstryny, która do spół-
ki z albuminą była odpowiedzialna za to, 
że poprzednia maseczka zastygała bardzo 
mocno na skórze! Nie zastanawiając się dłu-
go, postanowiłam sprawdzić, czy nowy zestaw 
FdJ przypadnie mi po tych zmianach do gustu. 
Zaczęłam od demakijażu Mleczkiem. I tu było 
pierwsze zaskoczenie. Mleczko ma bardziej kre-
mową konsystencję, delikatny zapach. Doskonale 
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poradziło sobie nawet  
z tuszem do rzęs. Po 

przetarciu twarzy wilgot-
nym wacikiem, skóra pozostała 

odświeżona i umyta, ale jednocześnie nawilżo-
na. Jak zwykle wymieszałam 1 łyżeczkę Nośnika Pu-
drowego i Aktywatora, i jak zwykle musiałam mieszać 
chwilę oba składniki do uzyskania konsystencji śmieta-
ny. Używając wilgotnego pędzelka nałożyłam maseczkę 
zgodnie z przebiegiem mięśni na twarzy i, patrząc z nie-
pokojem w lustro, zastanawiałam się, co dalej. Okazało 
się, że dzięki zawartości albuminy po 2-3 minutach po-
jawiło się doskonale znane uczucie zastygania. Nie było 
ono tak silne, jak przy poprzedniej wersji maseczki, ale 
efekt końcowy był doskonalszy! Ponieważ maseczka za-
styga odrobinę dłużej, mocniej rozpulchnia martwe ko-
mórki warstwy rogowej naskórka. Dzięki temu skóra jest  
o wiele lepiej odświeżona, oczyszczona, zmarszczki 
są wygładzone, a skóra promienieje. Dodat-
kowo zmywanie jest o wiele łatwiejsze. 
Myślę, że dzięki tak małej, a jedno-
cześnie istotnej zmianie, po maseczkę 
sięgną wszyscy, którzy mają wrażliwą  
i mocno unaczynioną skórę, a do tej pory 
obawiali się mocnego efektu spinania.

Po zmyciu maseczki, nałożyłam Tonik 
Nawilżający, który przywrócił mojej skó-
rze właściwy odczyn pH. Składnikami 
tego kosmetyku są: aloes, oczar wirginijski, 
ogórek, cytron, kolagen, rumianek i rozma-
ryn. Dzięki nim działa on przeciwzapalnie, 
ściągająco, bakteriobójczo, ogranicza wy-
dzielanie łoju, poprawia krążenie podskórne  
i ukrwienie skóry, wycisza dolegliwości skó-
ry z tendencją do rozszerzonych naczynek,  
a także działa ujędrniająco i odświeżająco. Na 
koniec na skórę nałożyłam Krem Odżywczy na 
Noc, zmieszany w proporcjach 1:1 z Emulsją Sa-
moopalającą, aby nadać skórze lekko opalony odcień.  
Krem nocny zawiera, oprócz aloesu, olejek z pestek 
moreli, dotleniający skwalan, rumianek, kwas hialuro-
nowy, kolagen, witaminę A,B5, C ,E i doskonale nam 
znany propolis. Dzięki temu wzmacnia naczynia krwio-
nośne, głęboko nawilża i odżywia, ściąga 
rozszerzone pory skórne, poprawia 
jędrność, elastyczność, napię-
cie oraz zapobiega powsta-
waniu zmarszczek. Mogą go 
stosować osoby o każdym 
rodzaju cery. Emulsja na 
Dzień ma lżejszą konsy-
stencję, ponieważ nie 
zawiera propolisu. Oba 

kremy pachną bardzo delikatnie  
i świetnie rozprowadzają się na 
skórze. Ponieważ, jak już pisałam, 
na całe szczęście nie ma w nich 
żadnych „polepszaczy”, potrzebują 
one chwili, aby zostały wchłonięte 
przez skórę. Kosmetyki zostawiają 
na skórze tzw. film ochronny. Jest to 
nietłusta, lekka warstwa, która za-
bezpiecza skórę przed utratą wody, 
działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych oraz promieniami UV.  

Wszystko to sprawia, że nową wersją zestawu Aloeso-
wy Kwiat Młodości jestem zachwycona! Jednocześ-
nie jestem dumna, iż firma Forever Living Products 
doskonale nadąża za nowoczesnymi trendami  
w kosmetyce, a nasz kochany Rex Maughan 

pamięta cały czas o tym, aby przede 
wszystkim korzystać z tego, co naj-
cenniejsze, czyli z Natury!

Katarzyna Janiczek,  
konsultantka aloesowej urody



Styl życia
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Mistrzowskie 
osiągnięcia  
z Forever

Po raz kolejny mam ogromną przyjemność napisać dla wspa-
niałej firmy Forever Living Products, która  od szesnastu lat 
towarzyszy mi w drodze przez życie. Moja przygoda  
z Forever zaczęła się w czasach przedszkolnych kiedy, jako 
filigranowa dziewczynka, cigle byłam nieobecna w przed-
szkolu, ponieważ zawsze jakaś choroba stawała mi na 
przeszkodzie. Wtedy ciocia Marylka (Soaring Manager Maria 
Grotyńska) zaproponowała mamie, by zaczęła podawać mi 
Miąższ Aloe Vera i Mleczko Pszczele. Po niedługim czasie 
ciocia usłyszała od taty: Jak te opłaty za przedszkole bardzo 
wzrosły. Wytłumaczenie było proste: przestałam chorować  
i dlatego cały miesiąc chodziłam do przedszkola. Od tamtej 
pory nie rozstaję się z produktami Forever.

Dzisiaj, jako dwudziestoletnia sportsmenka i studentka pierw-
szego roku Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 
wiem, jak wiele zyskuję dzięki produktom Forever.

Moim pierwszym i najważniejszym trenerem jest pani Beata 
Bodzoń.  Będąc w Kadrze Narodowej od 2007 roku, trenuję  
w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zabrzu 
pod okiem trenerów z zagranicy. Systematyczność i inten-
sywność wysiłku na treningach jest ogromna, dlatego takie 

produkty jak: Fo-
rever Active HA, 
który jest „sma-
rem” dla stawów 
i nawilża skórę, 
czy Nature-Min  
i Forever Cal-
cium wzmacnia-
jące kości  
i układ nerwowy, 
są niezbędne dla 
mojej codziennej 
diety. Przy tak 
niebezpiecznym 
i urazowym 
sporcie skrę-
cenie stawów, 
naciągnięcie 
mięśni, stłucze-
nia, otarcia czy 
sińce, to co-
dzienność. Dla-
tego na każdym 
treningu mam ze 

sobą Galaretkę Aloe 
Vera, Aloe MSM Gel, 
Aloesową Emulsję 
Rozgrzewającą  
i Aloe First, który jest 
pierwszą pomocą przy 
otarciach.

Jak już wspomniałam 
w ulotce o ARGI+, jest 
to produkt, po którym 
zdecydowanie lepiej się czuję. Mogę przepracować cały trzy 
– czterogodzinny trening, nie odczuwając większego zmęcze-
nia. Mój organizm jest lepiej dotleniony, dzięki czemu mam 
więcej siły i głębszy oddech. To ułatwia mi wykonywanie 
trudnych elementów gimnastycznych. ARGI+, w połączeniu 
z Forever Lite i Aloe Berry Nectar znacznie zwiększa moją 
wytrzymałość i pozwala mi kształtować mięśnie.

Na mojej półce w łazience są jeszcze:

- Aloesowe mydło w płynie, które oczyszcza skórę z zanie-
czyszczeń (magnezji i potu), nawilża ją i wygładza

- Emulsja Aloesowa, która wyrównuje bilans wodny w tkan-
kach naskórka

- Aloesowa Emulsja Nawilżająca, bo się szybko wchłania, 
hamuje proces starzenia i działa regenerująco

- Aloesowy Dezodorant, który daje efekt długotrwałej, natu-
ralnej świeżości, nie zawiera soli aluminium i nie plami ubrań

- Aloesowa pasta do zębów, która delikatnie rozjaśnia szkli-
wo, nie zawiera fluoru, a w swoim składzie ma propolis, który 
zwalcza stany zapalne w jamie ustnej.

Stosuję również Forever Nature’s 18. Są to pyszne „cukie-
reczki” zawierające warzywa i owoce oraz FAB, który daje 
mi naturalny zastrzyk energii. Aloe2Go w swoim składzie 
ma miąższ aloe vera ze wszystkimi jego właściwościami, 
połączony z mieszanką owoców i, ze względu na poręczną 
saszetkę, jest bardzo przydatny w podróżach (zwłaszcza 
lotniczych).

Jestem bardzo wdzięczna pani doktor Marii Kraczka – o każ-
dej porze dnia i nocy mogę liczyć na jej bardzo profesjonalną 
pomoc i dobrą radę.

Jestem zawodniczką Towarzystwa Sportowego Wisła Kra-
ków. Od 1998 roku trenuję gimnastykę sportową. Od czasu 
rozpoczęcia kariery sportowej osiągam wysokie wyniki  
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w sporcie i nauce. Pomimo dużego obciążenia treningowego 
i dysleksji, na świadectwie maturalnym uzyskałam średnią 
ocen 4,95. Jestem pewna, że pomogły mi w tym Mleczko 
Pszczele, Nature-Min i Arctic-Sea.

Od 2003 roku należałam do Kadry Narodowej juniorek, a od 
2007 roku do Kadry Narodowej Seniorek. Zdobyłam też klasę 
mistrzowską w gimnastyce sportowej kobiet. Według ran-
kingu Polskiego Związku Gimnastycznego zajmuję czołowe 
miejsce w składzie Kadry Narodowej. Aby osiągnąć sukcesy 
w tej trudnej dyscyplinie sportu, która składa się z czterech 
przyrządów (skok przez konia, ćwiczenia na poręczach, 
równoważni i ćwiczenia wolne na planszy) trenuję 3,5 godziny 
dziennie. Czas wolny od studiów i treningów poświęcam na 
udział w imprezach sportowych, zawodach oraz zgrupowa-
niach.

Jestem wielokrotną mistrzynią Indywidualnych i Drużynowych 
Mistrzostw Polski. Moimi największymi osiągnięciami są wi-
cemistrzostwa w ćwiczeniach na równoważni na Pucharach 
Świata w Ostrawie (Czechy) w grudniu 2011 roku i Mariborze 
(Słowenia) w czerwcu 2012 roku. W Turnieju Międzynaro-
dowym w Mińsku we wrześniu 2010 roku zdobyłam złoty 
medal w ćwiczeniach na równoważni i srebrny w ćwiczeniach 
wolnych, a w japońskim mieście Toyota w 2009 roku wywal-
czyłam brązowy medal w skoku przez konia.

Została mi przyznana prestiżowa nagroda imienia profesora 

Jana Janowskiego dla Najlepszego Zawodnika TS Wisła  
w 2009 roku.

Otrzymałam puchar za pierwsze miejsce w końcowej klasy-
fikacji Pucharu Prezesa Polskiego Związku Gimnastycznego 
Olsztyn 2010.

Łącznie zdobyłam 28 pucharów i 97 medali, w tym 47 zło-
tych, 22 srebrne i 28 brązowych.

Jestem świeżo upieczonym instruktorem gimnastyki sporto-
wej.

Zostałam wicemistrzynią w plebiscycie na Najpiękniejszą 
Sportsmenkę Małopolski w 2011 roku.

Bardzo cenię jakość kosmetyków kolorowych Sonya. Dlatego 
na balu studniówkowym ja i moje koleżanki miałyśmy makija-
że wykonane przez Patrycję Kwater - profesjonalną wizażyst-
kę Sonya.  

Wprowadzając stopniowo od szesnastu lat produkty Fore-
ver: napoje aloesowe, suplementy diety, produkty pszczele, 
produkty dla harmonijnej sylwetki, pielęgnacji skóry i higieny, 
a także kosmetyki z serii Sonya, mam doskonałe samopoczu-
cie, potrafię się skoncentrować, szybko zapamiętuję i bardzo 
dobrze wyglądam.

W najbliższym czasie chcę awansować na stanowisko Super-
visora w Forever, a następnie na Managera.

DZIĘKUJĘ FOREVER!

Katarzyna Jurkowska



Klub Prezydencki
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W dniach 21-23 maja br. odbyło się wyjazdowe 
spotkanie Klubu Prezydenckiego. Trzy dni spędzo-
ne w Kazimierzu Dolnym upłynęły na omawianiu 
projektów dalszego rozwoju Forever w Polsce oraz 
na zwiedzaniu tego malowniczego miasteczka i jego 
okolic.  
Zapraszając członków Klubu na doroczne sesje wy-
jazdowe, Forever dziękuje im za intensywną pracę 
i działania na rzecz firmy, jakie prowadzą w swoich 
regionach.

Członkami polskiego  
Klubu Prezydenckiego 2012 są:

Bogumiła i Jan Srokowie,  
Diamond-Sapphire Managerowie

Urszula Zyskowska, Manager

Wiesława i Adam Spyrowie, Senior Managerowie

Justyna i Waldemar Brzescy, Managerowie

Magdalena Strojna, Senior Manager

Urszula i Mirosław Kapustowie,  
Soaring Managerowie

Stanisława Karpińczyk, Senior Manager

Jadwiga i Andrzej Adamczykowie, Managerowie

Sesja wyjazdowa 2012
Kazimierz Dolny

Assistant Supervisorzy - aktywni latem!
Wszyscy Assistant Supervisorzy, którzy zarówno w lipcu, jak i w sierpniu br. speł-
nią wymóg aktywności 4 pk. i przyjadą na warszawski Success Day 15 września, 
otrzymają gadżet Forever - niespodziankę!

prez
en

t?prez
en

t?prez
en

t?prez
en

t?
4 pk. 4 pk. 4 pk. 4 pk.



Programy promocyjne

PROGRAM PROMOCYJNY
SKUTECZNI SPONSORZY  

- lATO 2012
POZIOM I

POZIOM III

POZIOM II

POZIOM IV

Uzbieraj przez 3 miesiące wymaganą ilość punktów, a otrzymasz fantastyczną nagrodę:

Zdjęcia przykładowe, rzeczywiste nagrody  mogą różnić 
się od przedstawionych na zdjęciach.

aparat 
cyfrowy

netbook

nawigacja
samochodowa

Telewizor LCD 40”

Dystrybutor, który uzyska najwięcej punktów na  
poziomie III, może zamiast netbooka wybrać telewizor LCD.

30 
punktów

70 
punktów

50 
punktów

Czas trwania programu: lipiec, sierpień i wrzesień 2012

Wymagania: Zbieraj punkty sponsorując oraz motywując do pracy i awansu swoich bezpośrednio 

zasponsorowanych Dystrybutorów. 

Punkty przyznajemy Ci następująco:
Kiedy zasponsorujesz w okresie trwania programu Nowego Dystrybutora, który dokona pierwszego zakupu  
– otrzymasz 1 punkt
Kiedy bezpośrednio zasponsorowany przez Ciebie Dystrybutor w okresie trwania programu awansuje na stanowisko:
Assistant Supervisora – otrzymasz 3 punkty
Supervisora – otrzymasz 15 punktów
Assistant Managera – otrzymasz 35 punktów
Managera – otrzymasz 45 punktów
Za datę zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje się datę zatwierdzenia Umowy Dystrybutorskiej przez Biuro Główne FLP  
Poland i złożenie pierwszego zamówienia przez Dystrybutora. Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest realizacja wymogu aktywności 4 pk.  
w miesiącach trwania programu. 
W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w Polsce. Każdy dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie 
zasad programu. Wyjątki nie będą rozpatrywane. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Nagrody z pro-
gramu nie podlegają zamianie na gotówkę ani nie mogą zostać przekazane innej osobie.
Wręczanie nagród wyłącznie podczas listopadowego Success Day. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność na tym Success Day.
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Wydarzenia i informacje

Nowe opakowanie!

Nowa strona  
dla Dystrybutorów!

FOREVER POMESTEEN POWER
teraz w nowej butelce!

lipiec-sierpień 2012 | Numer 93

POLAND
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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. - 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

Success Day
Auditorium Maximum
ul. Krupnicza 33
Kraków, godz. 11.30
cena biletu 10 PLN

21 lipca 2012

- Dyrektor Jacek Kandefer

- Diamond-Sapphire Manager Bogumiła Sroka - Co możesz osiągnąć z Forever?

- Senior Manager Wiesława Spyra - Sponsoring

- Katarzyna Janiczek - nowy zestaw Aloe Fleur de Jouvece

- dr n.med. Małgorzata Stręk - Wakacje pełne zdrowia z Forever

- Awanse i osiągnięcia

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 za-
mówienie ostatniego dnia 
roboczego miesiąca, musi 
ono trafić do Biura Główne-
go w godzinach pracy, czyli 
nie później niż do godziny 
20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną prze-
syłkę otwórz w obecności 
kuriera, aby sprawdzić, czy 
nie ma uszkodzeń.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalno-
ści [pkt. 16.02 (j)] zakazana jest  sprzedaż produktów Forever 
przez media marketingowe online, tzn. pasaże handlowe 
online czy portale aukcyjne (np. Allegro).
W stosunku do osób, które łamią Zasady Działalności umiesz-
czając produkty na portalach aukcyjnych są i będą wyciągane 
konsekwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy Dystrybu-
torskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż do wkroczenia 
na drogę sądową.

Czasopismo „Forever”

Zasady - internet

Zamówienia wysyłkowe
Od bieżącego wydania „Forever” 
przechodzi na dwumiesięczny cykl 
wydawniczy. Oznacza to, że następ-
ny numer otrzymacie Państwo  
w przesyłce z wydrukiem premii  
za sierpień 2012.



Do końca lipca kupując 4 zgrzewki (12 szt. każda) 
FAB’a (kod 321), piątą otrzymasz gratis!

Promocja!

Gratis!

Promocja obowiązuje przy jednorazowym zakupie pięciu zgrzewek.  
Wartość punktowa naliczana jest za cztery zgrzewki i wynosi 0,624 pk.  
Promocja trwa do 31 lipca 2012 lub do wyczerpania zapasów.
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