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Nowe opakowania
Forever Absorbent-C

Absorbent-C pomaga utrzymaç w zdrowiu tkank´ ∏àcznà, 
skór´ i stawy oraz wp∏ywa pozytywnie na uk∏ad oddecho-
wy. Niedobór witaminy C mo˝e prowadziç do p´kania na-
czynek oraz do krwawienia dziàse∏. Aby upewniç si´, ˝e 
ca∏a witamina C zawarta w tabletkach Absorbent-C zosta-
nie przez organizm wch∏oni´ta, osadziliÊmy jà na bazie 
otràb owsianych. kod 48

Forever Nature-Min

Minera∏y z dna morza mogà byç bardzo korzystne dla ludz-
kiego organizmu. Kopalny montmorylonit, wchodzàcy  
w sk∏ad tabletek Forever Nature-Min, dostarcza organi-
zmowi wi´kszoÊç substancji mineralnych potrzebnych 
cz∏owiekowi, w tym wapno, fosfor i magnez – a wszystko 
to w odpowiednich proporcjach. kod 37

Emulsja Aloesowa

Doskona∏y produkt nawil˝ajàcy do piel´gnacji zarówno 
twarzy, jak i ca∏ego cia∏a. Czysty, stabilizowany mià˝sz 
Aloe Vera skomponowano z olejkiem jojoba, kolagenem, 
elastynà oraz witaminà E, uzyskujàc w efekcie delikatnà 
emulsj´, tak dobrze i trwale kojàcà suchà, podra˝nionà 
skór´. Szybko przywraca naturalnà równowag´ pH skóry, 
nadajàc jej mi´kkoÊç i g∏adkoÊç. kod 62

Aloesowa Emulsja Samoopalajàca

Je˝eli regularnie u˝ywasz Aloe Sunscreen, aby chroniç 
swojà skór´ przed negatywnym dzia∏aniem promieni 
s∏onecznych, ale mimo wszystko chcesz cieszyç si´ pi´knà 
opaleniznà, Aloesowa Emulsja Samoopalajàca jest pro-
duktem w∏aÊnie dla Ciebie! Jest to ∏atwa w u˝yciu emul-
sja na bazie Aloe Vera, dzi´ki której uzyskasz równomiernà 
opalenizn´ bez wychodzenia na s∏oƒce! Emulsja nie wy-
dziela nieprzyjemnego zapachu aktywujàc si´, a im cz´Ê-
ciej jà nak∏adasz, tym g∏´bsza jest twoja opalenizna. Dla-
tego jeÊli chcesz si´ bezpiecznie opalaç przez ca∏y rok bez 
przebywania na s∏oƒcu, si´gnij po Aloesowà Emulsj´ 
Samoopalajàcà! kod 239

Forever Lite Shaker

Nie pozwól, by poÊpiech dnia codziennego odbi∏ si´ na 
twoim zdrowiu! W shakerze Forever rozmieszasz do 750 
ml ulubionego koktajlu z Forever Lite, niezale˝nie od tego, 
gdzie b´dziesz – w pracy, w szkole czy w podró˝y! Zaletà 
shakera jest nie tylko jego trwa∏oÊç, ale tak˝e to, ̋ e mo˝esz 
go myç w zmywarce. kod 9783
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List od prezydenta

Nasza przysz∏oÊç to miliardy

Spójrzcie na to fantastyczne zdj´cie zrobione 

na poczàtku XX w. w Las Vegas. Jest to billbo-

ard stojàcy na placu budowy przysz∏ego Clark 

County Convention Center. To bardzo odwa˝ne oÊwiadczenie – Nasza 

przysz∏oÊç to miliony – gdy stoi si´ na Êrodku pustyni, nie majàc nic 

dooko∏a, ˝adnego widocznego czy namacalnego potwierdzenia swo-

ich s∏ów. A jednak ludzie ci byli gotowi zaryzykowaç wszystko, by zre-

alizowaç swoje marzenia. Mo˝na niemal us∏yszeç s∏owa m´˝czyzny 

przy mikrofonie, który dzieli si´ swojà wizjà z wàtpiàcymi 

s∏uchaczami. 

Je˝eli dobrze si´ „ws∏uchacie”, us∏yszycie negatywne g∏osy wszech-

obecnych z∏odziei marzeƒ, którzy stajà na drodze ka˝dego sukcesu. 

Znacie te g∏osy: To si´ nigdy nie uda!, Tu nie ma wody!, Nikt tu nie b´dzie 

przyje˝d˝a∏! itp. Chc´, byÊcie patrzàc na t´ fotografi´, wyobrazili sobie 

Las Vegas, niezwyk∏e miasto, wybudowane na Êrodku pustyni, które 

obecnie stanowi dom dla 1,7 mln ludzi i odwiedzane jest przez 38 mln 

turystów rocznie. (Szacuje si´, ˝e do 2010 r. liczba ta wzroÊnie do 43 

mln!). W Las Vegas mieszczà si´ najwi´ksze hotele i oÊrodki wypoczyn-

kowe na Êwiecie, o ∏àcznej liczbie 130 000 pokoi i sumie rocznych ob-

rotów wynoszàcej miliardy dolarów. Czy myÊlicie, ˝e ci ludzie na sce-

nie mieli wizj´ czegoÊ tak ogromnego?... Ja myÊl´, ˝e TAK!

Ju˝ sam fakt, ˝e czytacie ten list, jest dla mnie dowodem, ˝e i Wy ma-

cie tego rodzaju wizj´ – macie wiar´, jesteÊcie gotowi ci´˝ko pracowaç 

i wierzyç w coÊ, w co byç mo˝e nie wierzà inni! Jestem pewien, ˝e 

gdybyÊcie byli w Nevadzie, gdy robiono to zdj´cie, bylibyÊcie jednà  

z osób na scenie, dzielàcych si´ swojà wizjà lepszej przysz∏oÊci.

Jak wiecie, nasz tegoroczny Zjazd Mi´dzynarodowy odbywa∏ si´ 

w∏aÊnie w Las Vegas. I Zjazd, i wycieczka pozjazdowa to niesamowite 

prze˝ycie i by∏bym dumny, gdybyÊcie w przysz∏ym roku do∏àczyli do 

naszej ekipy. Je˝eli byliÊcie na Zjeêdzie, to jestem pewien, ˝e Êwietnie 

sp´dziliÊcie czas; jeÊli nie – nie przegapcie Zjazdu w przysz∏ym roku. 

Ju˝ dziÊ zacznijcie planowaç ten wyjazd. Zaplanujcie uczestnictwo  

w Zjeêdzie, wytrwale pracujcie, by uzyskaç kwalifikacj´, a my gwaran-

tujemy Wam wycieczk´ Waszego ˝ycia!

Wypracujcie w sobie takà wizj´, jakà mieli ludzie uwiecznieni na  

czarno-bia∏ym zdj´ciu. To wizjonerzy, których planów warto „pos∏uchaç”; 

oni wiedzà, ˝e nasza przysz∏oÊç to miliony. Miliony kartonów produk-

tów dostarczane milionom ludzi ̋ yjàcych na milionach kilometrów kwa-

dratowych naszej planety i miliony zarobionych przez Was dolarów, któ-

re pomogà Wam zbudowaç legat oparty na rozwoju i osiàgni´ciach.

GdybyÊcie mieli wystawiç billboard na placu budowy swojego bizne-

su FLP, co byÊcie na nim umieÊcili? Ja osobiÊcie chcia∏bym, aby na 

moim by∏o napisane: Nasza przysz∏oÊç to miliardy!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora
Las Vegas to miasto rozrywki – 

najwi´kszy tego typu kompleks na 

Êwiecie! Zjazd fantastyczny, atmo-

sfera cudowna i to wszystko w oto-

czeniu miasta t´tniàcego ˝yciem 24 

godziny na dob´ – a˝ ˝al by∏o zasypiaç.

Codzienne spotkania z dystrybutorami Forever – na scenie, w kuluarach, 

na widowni, w restauracjach i na koniec (poczàtek) dnia przy automa-

tach do gier lub stolikach pokrytych zielonym suknem napawa∏y euforià 

i radoÊcià. Tysiàce ludzi pogodnych i bogatych dzi´ki Forever – cie-

szàcych si´ sukcesem w otoczeniu limuzyn, gwiazd i luksusu, o którym 

bez naszej cudownej Firmy nie mogliby nawet marzyç. Przepych i bo-

gactwo Las Vegas pasowa∏y jak ula∏ do nieograniczonych mo˝liwoÊci 

i szansy, jakà daje Forever! 

MieliÊmy jeszcze jeden powód do dumy i radoÊci – Forever Living 

Products Poland po raz kolejny otrzyma∏o za wyniki finansowe 

presti˝owà nagrod´ Gold Coin Club i symboliczny pojemnik wype∏niony 

z∏otymi monetami. To tak… na szcz´Êcie. Wiemy, ˝e im wi´cej pracu-

jemy, tym bardziej sprzyja nam szcz´Êcie! Nauczy∏ nas tego swoim 

wzorem sam Rex Maughan. Pami´tajcie o tym i nie pozwólcie, by 

nast´pny Zjazd w Houston odby∏ si´ bez Waszego udzia∏u!

Wasz,

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek |
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Z ostatniej chwili! Uwaga – zmiana zasad kwalifikacji!

Europejski Zjazd FLP Nicea 2006
Zasady programu: 
1. Program trwa od 1 paêdziernika 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. 
2. Wszystkie wymagania muszà zostaç spe∏nione w czasie trwania programu.  
�.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie z zasadami sponsorowania Success Start.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:
• byç aktywnym przez ca∏y czas trwania programu, 
• zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu Nowych Dystrybutorów*, 
•  z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç stanowisko Asystenta Kierownika,  

a nast´pnie zakupiç co najmniej 2 pk.

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I, 
•  pomóc 5 nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych  

Nowych Dystrybutorów*,
•  z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç stanowisko Asystenta Kierownika,  

a nast´pnie zakupiç co najmniej 2 pk.,
•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. w czasie trwania konkursu.

POZIOM III

Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu II, 
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu  

trzech kolejnych Nowych Dystrybutorów*,
•  z których ka˝dy musi w czasie trwania konkursu osiàgnàç stanowisko  

Asystenta Kierownika, a nast´pnie zakupiç co najmniej 2 pk.,
•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech  

niezale˝nych liniach dystrybutorów z I generacji,
•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu.

4.  Za dat´ zasponsorowania nowego dystrybutora przyjmuje si´ dat´  
zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland.

5. Nagrody: 
•  Poziom I: bilety na Zjazd Europejski, bankiet oraz pakiet uczestnika Zjazdu  

dla dystrybutora i osoby towarzyszàcej.
•   Poziom II: nagrody z poziomu I plus zakwaterowanie w hotelu  

podczas trwania Zjazdu (3 noce i 4 dni) dla dystrybutora i osoby towarzyszàcej.
•  Poziom III: nagrody z poziomu I i II plus bilety na przelot dla dystrybutora  

 i osoby towarzyszàcej.

6. Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´.

7. Nagrody z programu nie mogà zostaç przekazane innej osobie.

8.  W programie uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali  
na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP.

*  UWAGA! Dystrybutorzy responsorowani NIE WLICZAJÑ si´ do konkursu.



UWAGA! Od 1 sierpnia br. zmieni∏y si´ zasady kwalifikacji 10 Najlepszych: pod uwag´ brana jest wy∏àcznie iloÊç pk. nie-mened˝erskich 

uzyskana w danym miesiàcu. Warunkiem kwalifikacji do rankingu jest aktywnoÊç 4 pk.

5

1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Anna i Andrzej Popielarzowie
3. Wies∏awa i Adam Spyrowie
4. Danuta i Edward Wienchowie
5. Urszula Zyskowska

 6. Anna i Metody Lubiƒscy
 7. Bo˝ena Gaj
 8. Renata Girtler
 9. Krystyna i Roman Królowie
10. Bogus∏awa i Edward Kupisowie

Asystenci KIEROWNIKA

Ma∏gorzata Anwailer, Marzena Basta, Barbara Bàk, Bo˝ena Berent, Magdalena i Krystian Blockowie, Klaudia Bogus∏awska, Joerg Bunk,  

Katarzyna Byczyk, Jolanta Chmielewska, Maria Czajka, Izabela i W∏odzimierz Dankowscy, Ewa Dobrowolska, Ewa Domeradzka, Anna Dudek, 

Izabela Dulkiewicz-Voznik, W∏adys∏awa Dziadoƒ, Wioletta Dziedzicka, Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie, Anna i S∏awomir Filipkowie, Karina 

Franek, Monika Gawronek, Wioletta Go∏´biowska, Anna i Krzysztof Gràtkowscy, Urszula Guzik, Gra˝yna Halek, Ewa Hejlman, Ma∏gorzata Janus, 

Gra˝yna i Ryszard Jurusiowie, Wioletta Kawalec, Beata Kawka, Krystyna Klimont, Danuta i Tomasz Ko∏odziejczykowie, Zuzanna Korzeniowska, 

Elwira Krasucka, El˝bieta Krawczyk, Jolanta Kubat-Jeziorowska, Maria i Jaros∏aw Kubisiowie, Katarzyna i Daniel Kujawscy, Bogus∏awa Kustra, 

˚aneta Matkowska, Iwona M´˝yƒska, El˝bieta i Artur Miernikowie, Agnieszka Mozga∏a, Ewa Nakoneczny, Anna Nowak, Ewa Olejnik, Jolanta  

i Marek Ostrowscy, Jadwiga Pawlik, Anna Pluta, Pawe∏ Pokorski, Ma∏gorzata Potocka, Teresa Prasak-Tworzyk, Renata Pulchna, Anna Ruciƒska, 

Teresa Sadowska, Beata Skubisz, Anastazja S∏awek, Barbara So∏tys, Danuta Sowa, Danuta i Krzysztof Stepnowscy, Aneta Strz´pek, Teresa  

Swatowska, Marzena Sza∏ata, Maria Szrajber, Iwona Tchórzewska, Maria Tomasik, Anastazja Tyrpu∏a, Gra˝yna Wajda, Wanda Warda,  

Magdalena Woêniak, Karol Wyszyƒski, Maria Zanieska

Gra˝yna Gill Izabela Janik

10 NAJLEPSZYCH

Awanse i osîàgni´cia | sierpieƒ 2005

KIEROWNICY sponsorzy:
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W tym roku na Zjazd Mi´dzynarodowy 

pojechali: Bogumi∏a Sroka, Klaudia 

Sroka, Magdalena Strojna, Bo˝ena 

Mach, Maria Duraziƒska, Jacek Bart-

kowiak, Stanis∏aw Kardasz, Krysty-

na Miklas, Grzegorz Sieczka, Roman 

Sieczka.

Zesz∏oroczny Zjazd by∏ fenomenalny  

i Biuro G∏ówne mia∏o bardzo wysoko zawieszonà poprzeczk´, przy-

gotowujàc spotkanie w Las Vegas. Dlatego jechaliÊmy pe∏ni wycze-

kiwania i ciekawoÊci – co tym razem przygotowa∏o FLP Int., czy tego-

roczny Zjazd b´dzie znowu jeszcze lepszy ni˝ poprzedni? Czy to w ogó-

le mo˝liwe? Teraz ju˝ wiemy: TAK!

Czwartek, 8 sierpnia
Pierwszy punkt imprez Zjazdowych to inauguracja nowoÊci: produk-

tów, literatury, opakowaƒ. Og∏aszaniu nowych produktów zawsze to-

warzyszy dreszczyk emocji – a˝ do tej chwili jest to przecie˝ najpilniej 

strze˝ony sekret, nie znany ˝adnemu z dystrybutorów.

Wieczorna kolacja to nie tylko wyÊmienita kuchnia, ale przede wszyst-

kim powitania przyjació∏ z ca∏ego Êwiata, rozmowy „na mi´dzy-

narodowym szczeblu”: powa˝ne o biznesie i beztroskie o stu innych 

rzeczach. To tak˝e okazja do pamiàtkowych zdj´ç z Rexem Maugha-

nem, który podchodzi do ka˝dego stolika, aby osobiÊcie przywitaç 

wszystkich przyby∏ych.

Piàtek, 9 sierpnia
Najpierw kupujemy nowe produkty – ka˝dy wychodzi ob∏adowany do 

granic mo˝liwoÊci (znowu ten nadbaga˝!).

Potem pierwsza cz´Êç Zjazdu: mi´dzynarodowe delegacje, nowe 

awanse, wystàpienia szkoleniowe i konkursy. A ˝e Las Vegas to 

Êwiatowa stolica rozrywki, nie brakuje fantastycznych wyst´pów ar-

tystycznych – i bardziej powa˝nych, i zupe∏nie odlotowych!

Sobota, 10 sierpnia
Drugi dzieƒ Zjazdu: prezentacja 15 najlepszych paƒstw Êwiata (Japo-

nia nadal dumnie dzier˝y palm´ pierwszeƒstwa!), awanse na najwy˝sze 

pozycje w planie marketingowym, wspania∏e szkolenia i jeszcze lep-

sza zabawa (jak˝e by inaczej, skoro Êpiewa∏ dla nas sam wielki Elvis!). 

I oczywiÊcie og∏oszenie, gdzie spotkamy si´ nast´pnym razem:  

Houston, Houston, czy nas s∏yszysz? W przysz∏ym roku czeka ci´  

niezapomniane prze˝ycie!

Po˝egnalny bankiet nieco bardziej nastrojowy ni˝ kolacja powitalna – 

w koƒcu z niektórymi przyjació∏mi zobaczymy si´ dopiero w Houston. 

UÊciski na po˝egnanie, ostatnie, pamiàtkowe zdj´cia i… do zobacze-

nia za rok!
Jacek Kandefer, Dyrektor Krajowy FLPP

Fortuna sprzyja 
Forever!

Zjazd Mi´dzynarodowy | Las Vegas 2005
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1.  Polska ekipa na scenie z Rexem 
Maughanem

2. W drodze na Zjazd

3.  Tanya Zgorzelski, asystentka 
Dustina Greene’a, wiceprezesa 
ds. operacji europejskich

4. Powitalna kolacja

5. Po˝egnalny bankiet

6. Przed szkoleniem

8.  Pamiàtkowe zdj´cie z Rexem 
Maughanem

11-12. Las Vegas nocà

Z liderami z innych paƒstw:

7. Rumunia

9. Serbia

10. Grecja

7
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Goràca 
motywacja!

Dyrektor Jacek Kandefer z prowadzàcymi: Mened˝er Alicjà Dudziak i Senior 
Mened˝er Urszulà Kuçkà 

Forever Vision: Jak budowaç biznes  
– rady ze Zjazdu Europejskiego

Dr Jerzy Oleszkiewicz 
o produktach od˝ywczych

Kosmetyczka Katarzyna 
Sobczak o piel´gnacji 
skóry

Wystàpienie motywacyjne Mened˝er Krystyny Oruby

Sponsorzy na medal

Uczestnicy szkolenia 6 pk. Uczestnicy Zjazdu Europejskiego w Kopenhadze

Kierownicy

Asystenci Kierownika

10 Najlepszych: maj i czerwiec 2005

Trening Jonathana | 2� lipca 2005
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Kraków

Wspólny wyjazd na szkolenie, na którym zdobywamy wiedz´, pewnoÊç 

i dodatkowe umiej´tnoÊci, jest niezwykle cenny w naszej pracy.

Tym razem du˝a grupa dystrybutorów z Olkusza uczestniczy∏a w Spot-

kaniu Regionalnym w Krakowie w dniu 2 lipca br. By∏o ono wspania-

le przygotowane, ciekawe i pe∏ne motywacji. Najwspanialszà postacià 

by∏ Jasiu WiÊniewski – miesi´czne niemowl´ w krawacie! 

Po takim spotkaniu warto na goràco przedyskutowaç te tematy, które 

zwróci∏y naszà szczególnà uwag´. Tak si´ te˝ sta∏o. Dyskusja bez-

poÊrednio po powrocie z Krakowa odby∏a si´ na dzia∏ce w ˚uradzie,  

a poniewa˝ pora by∏a obiadowa, wi´c kie∏baski z grilla pomog∏y nam 

zaspokoiç potrzeby cia∏a. Oto zdj´cie grupy zebranej w malowniczej 

scenerii.

Pozdrawiam wszystkich uczestników i dzi´kuj´ za poÊwi´cony czas  

i mi∏à atmosfer´.

Wies∏awa Spyra, Senior Mened˝er z Olkusza

Lublin

W kwietniowym numerze czasopisma „Lubelska Przedsi´biorczoÊç” 

ukaza∏ si´ obszerny artyku∏ poÊwi´cony Urszuli Zyskowskiej, Mened˝er 

FLP.

Ostro∏´ka

20 czerwca br., w Klubie Lokator w Ostro∏´ce odby∏o si´ spotkanie 

FLP. Wyk∏ad wyg∏osi∏ dr Zdzis∏aw Kubat na temat „W trosce o nasze 

dzieci”. Pan doktor, na pierwszy rzut oka powa˝ny i skromny, olÊni∏  

i zaskoczy∏ uczestników spotkania – pe∏en energii, z ogromnà wiedzà 

i pasjà, mówi∏ rzeczowo, a zarazem dowcipnie. Goràco poleca∏ suple-

mentacj´ oraz picie aloesu jako profilaktyk´ wielu chorób. 

Wyk∏ad by∏ bardzo pouczajàcy w kwestii zadbania o zdrowie swoje, 

rodziny i klientów.

Teresa Kulczyk, Asystent Kierownika

Raporty regionalne | wiosna - lato 2005
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Zielona jest moc

(…) WyciÊni´ty z liÊci aloesu sok, pity w formie napoju, znakomicie 

wp∏ywa na przywracanie prawid∏owej przemiany materii i poprawia 

samopoczucie. (…) Sam sok aloesowy znajdujàcy si´ w wielu prepa-

ratach kosmetycznych okazuje si´ niezwykle skuteczny w leczeniu 

tràdziku i piel´gnacji w∏osów, powodujàc ich lepsze odrastanie oraz 

pobudzajàc i wzmacniajàc cebulki w∏osowe. (…)

Dobre Rady, 01/08/2005

Trzeba mi wielkiej wody… – artyku∏ o nawil˝aniu skóry latem.

(…) Kwas hialuronowy ∏àczy (…) obie cechy – zatrzymuje wod´ i jed-

noczeÊnie nie pozwala jej uciec. Podobne dzia∏anie ma popularny  

aloes. Mo˝esz wi´c jego sokiem przecieraç twarz nawet kilka razy 

dziennie. (…)

S∏owo Polskie, Gazeta Wroc∏awska 14/07/2005

RoÊlinne balsamy po opalaniu

Spieczonà skór´ ∏agodzà aloes, awokado i olejek winogronowy.

Naj, 18/07/2005

Aloes – ukojenie dla skóry

Mià˝sz tej znanej roÊliny, bogaty w witaminy, minera∏y i aminokwasy, 

to fantastyczny kosmetyk: nawil˝a i od˝ywia skór´, spowalnia jej sta-

rzenie. Ale czy wiesz, ̋ e tak˝e jà leczy? ̧ agodzi stany zapalne, u∏atwia 

gojenie si´ tkanek, przyspiesza regeneracj´ naskórka oraz zmniejsza 

ból. Dzi´ki tym w∏aÊciwoÊciom szybko przynosi ulg´ przy oparzeniach 

s∏onecznych i ukàszeniach owadów. (…)

Lek w Polsce, 01/05/2005

Aloes (Aloe Vera) – zastosowanie w stomatologii

(…) Aloe Vera redukuje ból wywo∏any owrzodzeniami oraz zmianami 

p´cherzykowatymi umiejscowionymi na wargach jamy ustnej, wspo-

maga leczenie zapalenia dziàse∏, liszaja p∏askiego oraz zwalcza wirus 

herpes siplex. (…)

Super NowoÊci, Dodatek II, 31/05/2005

Zdrowotne w∏aÊciwoÊci soku z aloesu

Historia stosowania. Aloes to roÊlina, która od wieków wzbudza∏a za-

interesowanie ludzi. Podziwiali jej niezwyk∏e umiej´tnoÊci przetrwa-

nia w ekstremalnych pustynnych warunkach. Szybko odkryli te˝, ˝e 

liÊcie aloesu, a przede wszystkim mià˝sz ukryty pod skórkà, posiadajà 

niezwyk∏e, lecznicze w∏aÊciwoÊci. Dlatego nazywali go „cudownà 

roÊlinà”, „roÊlinà d∏ugowiecznoÊci”, „roÊlinà, która wszystko leczy”, 

„roÊlinà pierwszej pomocy”, „cichym uzdrowicielem” czy „lilià  

pustyni”. (…)

˚yj zdrowo i aktywnie 01/07/2005
S∏oneczne promienie

Aloes chroni skór´ przed promieniami UVA i UVB, ∏agodzi podra˝nienia, 

stymuluje odnow´ zniszczonego naskórka. (…) 

G∏os Wielkopolski, Zdrowie, 23/06/2005

Zio∏owe gwiazdy

Aloes pochodzi z Afryki tropikalnej, gdzie pokrewne gatunki uwa˝ane 

sà za antidotum na rany zadane zatrutymi strza∏ami. Ch∏odzàcy mià˝sz 

liÊci od dawien dawna u˝ywany by∏ do opatrywania oparzeƒ i niewiel-

kich ran. Obecnie dzi´ki starannym badaniom wiadomo, ̋ e aloes przy-

nosi bogactwo niecodzienne. Zosta∏o udowodnione, ˝e zawiera a˝  

10 pierwiastków Êladowych: bor, miedê, ˝elazo, magnez, molibden, 

mangan, cynk, stront, nikiel i tytan. Pod tym wzgl´dem nie ma sobie 

równych.

Przyjació∏ka, 04/08/2005

Zio∏a we w∏osach

Aloes. Dlaczego warto go stosowaç. W mià˝szu aloesu sà niemal 

wszystkie witaminy, jakich potrzebujà w∏osy (A, B, C) i pierwiastki 

(miedê, magnez, cynk) oraz substancje zatrzymujàce wod´. Dzi´ki temu 

pobudza uÊpione mieszki w∏osowe, a tak˝e dostarcza bodêców do 

wzrostu nowych w∏osów. Sok z aloesu zapobiega równie˝ powstawa-

niu ∏upie˝u (dzia∏a grzybobójczo).

Gospodyni, 01/08/2005

Porady zio∏owe – aloes

(…) Wyciàg z aloesu ma ogromne zastosowanie w kosmetyce, gdzie 

wykorzystuje si´ jego dzia∏anie intensywnie nawil˝ajàce oraz bakte-

riobójcze.

ABC, 23/08/2005

Kosmetyki naturalne

Dobroczynny aloes. Jest jednà z najcz´Êciej stosowanych roÊlin do 

produkcji kremów czy mleczek do twarzy. Ze wzgl´du na obecne  

w nim sole mineralne, enzymy, witaminy i aminokwasy doskonale 

sprawdza si´ jako Êrodek nawil˝ajàcy i regenerujàcy tkanki. Kosme-

tyki wzbogacone w aloes wnikajà g∏´boko w skór´, pobudzajàc 

jednoczeÊnie dzia∏anie elastyny i kolagenu. W efekcie przywracajà 

j´drnoÊç oraz wyg∏adzajà drobne zmarszczki.

Zdrowa Medycyna, 01/09/2005

Artyku∏ Aloes – zielony lekarz

| Aloes w prasie
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Aloes – kluczem do zdrowia 
i d∏ugiego ˝ycia naszych czworono˝nych przyjació∏
O przydatnoÊci aloesu w weterynarii po raz pierwszy us∏ysza∏am 

od mojego dziadka, który stosowa∏ go w swojej praktyce wetery-

naryjnej.

A on s∏ysza∏ o nim od mojego pradziadka, który równie˝ by∏ lekarzem 

weterynarii. W tamtych czasach aloes, kit pszczeli, zio∏a takie jak np. 

pio∏un, czosnek, cebula by∏y cz´sto u˝ywane przez lekarzy zarówno 

w medycynie, jak i w weterynarii. Mój ojciec, który równie˝ jest leka-

rzem weterynarii, mia∏ ju˝ do dyspozycji szerszà gam´ leków (antybio-

tyków czy ew. leków sterydowych). Ale równie˝ i w tych latach aloes 

by∏ wykorzystywany w ró˝nych preparatach jako immunostymulator 

np. Fibs, Biostymina.

Jako ˝e historia lubi si´ powtarzaç, kontynuujàc tradycje rodzinne  

w czwartym pokoleniu lekarzy weterynarii równie˝ u˝ywam prepara-

tów z aloesem. Z preparatami firmy Forever zetkn´∏am si´ w 1997 roku. 

Od tego czasu z bardzo dobrymi rezultatami stosuj´ je u naszych 

czworono˝nych milusiƒskich w postaci mià˝szu, galaretek, ̋ eli, szam-

ponów, sprayu.

Mià˝sz aloesu posiada w∏aÊciwoÊci oczyszczajàce, stymulujàce, bakte-

riostatyczne, grzybostatyczne. Aloes „znieczula”, nawil˝a, dzia∏a prze-

ciwÊwiàdowo, pobudza naskórkowanie i ziarninowanie. Stàd te˝ jego 

szerokie zastosowanie w dermatologii weterynaryjnej, jak równie˝  

w okulistyce, gastrologii, stomatologii, otolaryngologii czy chirurgii.

W mià˝szu znajdujà si´ niemal wszystkie witaminy (z przewaga wita-

min B2, B6, C). Aloes jest roÊlinà, której mo˝na u˝ywaç pojedynczo, jak 

i w po∏àczeniu z innymi substancjami pochodzenia naturalnego czy 

syntetycznego. Obserwuje si´ w weterynarii jego dzia∏anie synergi-

styczne z innymi lekami.

Czysty aloes ma dla ludzi czasami cierpki i gorzki smak. A zwierz´ta, 

np. koty, dosyç ch´tnie go pijà i bardzo dobrze na niego reagujà. Mo˝na 

go stosowaç w profilaktyce zdrowotnej zwierzàt w celu podwy˝szenia 

odpornoÊci szczególnie u m∏odych zwierzàt (szczeni´ta, koci´ta). Sto-

sowany u starszych zwierzàt poprawia ich kondycj´ i przed∏u˝a ̋ ycie. 

Stosowany w stresie obni˝a reakcje zwierzàt na stres. Bardzo skutecz-

ne okaza∏o si´ w weterynarii skojarzone podawanie aloesu z prepara-

tami homeopatycznymi.

Cz´sto dzia∏anie aloesu wykazuje podobne efekty do dzia∏ania prepa-

ratów kortyzonowych z tà tylko ró˝nicà, ˝e ca∏kowicie bez skutków 

ubocznych. Cz´sto ma to miejsce przy d∏ugotrwa∏ym leczeniu chorób 

skóry . Aloes potrafi byç wtedy bardzo dobrym uzupe∏nieniem dotych-

czas stosowanych metod terapeutycznych.

Oprócz psów i kotów preparaty aloesowe znajdujà szerokie zastoso-

wanie w profilaktyce i leczeniu chorób koni np. problemów ze stawa-

mi, Êci´gnami, skórà czy z przewodem pokarmowym. Do tej pory 

cz´sto pomijane by∏o w publikacjach leczenie aloesem najmniejszych 

ulubieƒców dzieci jak np. szynszyli, myszoskoczków, Êwinek morskich, 

chomików, królików, szczurów itd.

Zwierz´ta te majà tendencje do zapadania na szereg 

schorzeƒ takich jak: bakteryjne zapalenie skóry, bakte-

ryjne zapalenie ∏ap, utrata ow∏osienia, choroby paso-

˝ytnicze, zapalenia sutka, otarcia, zranienia i owrzo-

dzenia nosa, tzw. mokry ogon (schorzenie widy-

wane najcz´Êciej u myszoskoczków i chomi-

ków), zapalenie spojówek, zapalenie  

i owrzodzenie rogówki, zaparcia, bie-

gunki, choroby uk∏adu oddechowego 

(szczególnie u szczurów i myszy).

Preparatami w powy˝szych przy-

padkach wykorzystywanymi do le-

czenia lub wspomagania leczenia 

sà:

Mià˝sz Aloe Vera – jako dodatek do 

wody lub podawany bezpoÊrednio doustnie;

Aloesowe Myd∏o w P∏ynie – u˝ywane miejscowo do mycia chorych 

miejsc;

Aloe First – poczàtkowe leczenie miejscowe; mo˝e te˝ byç wdycha-

ny w nebulizacji (wch∏anianie si´ substancji drogà wziewnà przez b∏on´ 

Êluzowà);

Galaretka Aloe Vera – do stosowania miejscowego;

Krem Aloesowo-Propolisowy – do stosowania miejscowego na po-

wierzchniach zaka˝onych.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e nieumiej´tne stosowanie nawet najwspanial-

szych preparatów mo˝e zaszkodziç zwierz´tom. Dlatego aby nie szko-

dziç i zwi´kszyç skutecznoÊç dzia∏ania, zach´cam przed ich u˝yciem 

do skontaktowania si´ z lekarzem weterynarii.

Cz´sto oprócz stosowania preparatów aloesowych konieczne jest  

zastosowanie antybiotyków, zwiàzków sterydowych czy innych leków 

wspomagajàcych.

Z mojego doÊwiadczenia wynika, ˝e cz´sto dzi´ki zastosowaniu pre-

paratów aloesowych w leczeniu skojarzonym z lekami weterynaryjny-

mi udaje si´ zmniejszyç dawki tych leków i skróciç okres ich podawa-

nia, zachowujàc ich pe∏nà skutecznoÊç.

Podsumowujàc – aloes to doskona∏y Êrodek wspomagajàcy profilak-

tyk´ i leczenie, wp∏ywajàcy na bardzo dobrà kondycj´ naszych czwo-

rono˝nych przyjació∏.

Lek. weterynarii Gra˝yna Szwedziuk-B´Ê
Specjalista chorób psów i kotów 
Dermatolog
Cz∏onek zarzàdu Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Weterynarii Ma∏ych Zwierzàt
e-mail: gszb@poczta.onet.pl

Aloes dla zwierzàt |
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Oznacza to, ˝e bezpoÊrednio kontrolujemy ka˝dy etap procesu 

produkcyjnego – od plantacji do gotowego produktu.

Zaczynamy od uprawy aloesu na tysiàcach akrów ˝yznej gleby w Sta-

nach Zjednoczonych, Meksyku i Republice Dominikany. Uprawiamy 

wy∏àcznie aloes najlepszy z najlepszych – Aloe Barbadensis Miller –  

i w∏aÊnie on jest sk∏adnikiem naszych wyrobów. JakoÊç naszego 

aloesu mówi sama za siebie – AVA jest odbiorcà pierwszej Piecz´ci 

Aprobaty Mi´dzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu (IASC), przy-

znawanej za jakoÊç i czystoÊç produktu. (Z tego wyró˝nienia jesteÊmy 

szczególnie dumni, poniewa˝ czysty, stabilizowany mià˝sz Aloe Vera 

jest g∏ównym sk∏adnikiem wi´kszoÊci naszych produktów.)

Po zebraniu aloes jest wysy∏any do zak∏adów przetwórczych w 

Teksasie i Republice Dominikany, gdzie mià˝sz pozyskany z liÊcia jest 

stabilizowany. Nasz proces stabilizacji jest opatentowany, dzi´ki 

czemu mo˝emy Wam zagwarantowaç najwy˝szà jakoÊç aloesowych 

produktów dla zdrowia i urody.

Kontrola nad plantacjami i procesem stabilizacji to tylko niewielka 

cz´Êç roli, jakà w Forever Living Products odgrywa AVA. Od tworzenia 

nowych produktów, poprzez produkcj´, a˝ do wysy∏ki – w ka˝dym  

z dzia∏ów zajmujàcych si´ tymi zadaniami pracujà wspaniali ludzie, 

dzi´ki którym mo˝emy realizowaç naszà ide´: „Od roÊliny do produktu 

dla Ciebie”.

Don Calhoun, 

Executive VP of AVA 

(Dyrektor Zarzàdzajàcy AVA)

Czy zastanawialiÊcie si´ kiedyÊ, 

gdzie powstajà nasze napoje aloe

sowe, emulsje i kremy? Otó˝ te 

doskona∏e wyroby produkowane sà 

w Aloe Vera of America (AVA), 

naszych zak∏adach wytwórczych  

w Dallas.

Jako dyrektor zarzàdzajàcy AVA od samego 

poczàtku jestem zaanga˝owany w ka˝dy 

etap dzia∏alnoÊci operacyjnej – od two-

rzenia nowego produktu, poprzez jego wy-

twarzanie, pakowanie i wysy∏k´ na ca∏y 

Êwiat. Bioràc pod uwag´ dynamiczny rozwój, jakiego od 27 lat do-

Êwiadcza nasza firma, z ogromnà przyjemnoÊcià og∏aszamy przenosiny 

do nowego, przestronniejszego zak∏adu. W ciàgu najbli˝szego roku 

b´dziemy opuszczaç obecnie zajmowane pomieszczenia (o po-

wierzchni 15 tys. m2) i przeprowadzaç si´ do po∏o˝onego niedaleko 

zak∏adu (o powierzchni 26 tys. m2) – na t´ przeprowadzk´ czekajà  

ju˝ wszyscy nasi pracownicy!

Je˝eli kiedykolwiek zwiedzaliÊcie nasze zak∏ady w Dallas, na pewno 

zwróciliÊcie uwag´ na ciàg∏y gwar i ruch – jak w ulu. Warkot wózków 

wid∏owych przenoszàcych i ustawiajàcych wysokie kontenery z na-

szymi produktami – takimi jak Mià˝sz Aloe Vera, Aloe Bits n'Peaches 

i Emulsja Aloesowa – miesza si´ z rytmicznym buczeniem maszynerii 

i urzàdzeƒ butelkujàcych. Jednak tak wspania∏ym zak∏adem jesteÊmy 

nie dzi´ki maszynom, ale dzi´ki fantastycznym, zaanga˝owanym 

pracownikom, którzy nadajà AVA jej obecny, unikalny charakter. 

Aby mieç pewnoÊç co do najwy˝szej jakoÊci oraz ze wzgl´du na 

kontrol´ kosztów, w AVA realizowana jest zasada poziomej integracji. 

ALOE VERA OF AMERICA, INC.

AVA II

| Raport specjalny
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Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Teraz, kiedy twój biznes ma solidne podstawy w postaci obrotów 

4 punktów kartonowych (pk.) miesi´cznie, jesteÊ gotów rozpoczàç 

realizacj´ zasady, na której opiera si´ marketing sieciowy, a jest 

nià prawo pomna˝ania. Ty jako jednostka mo˝esz zrealizowaç tyl-

ko ograniczonà liczb´ pk. miesi´cznie. Twój czas, twoje mo˝liwoÊci, 

nawet twoja energia majà swoje granice. Jednak sponsorujàc in-

nych i uczàc ich robienia tego co ty, pomna˝asz swój czas, 

mo˝liwoÊci i energi´, a wtedy nie ma ˝adnych ograniczeƒ co do 

obrotów. Wyobraê sobie: wystarczy, ˝e sponsorujesz tylko jednà 

osob´ miesi´cznie i uczysz jà realizacji 4 pk. miesi´cznie, nast´pnie 

ta osoba sponsoruje i uczy 4 pk. jednà osob´ miesi´cznie, itd. – po 

pó∏ roku mia∏byÊ 60 dystrybutorów w grupie, realizujàcych obro-

ty 4 pk. ka˝dy. A to daje 240 pk. miesi´cznie! Nic dziwnego, ̋ e Wal-

ter Chrysler nazwa∏ prawo pomna˝ania „ósmym cudem Êwiata”!

Jak wi´c sponsorowaç innych? Proces ten sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: 

znajdowania zainteresowanych osób, prezentowania im szansy na bi-

znes i uczenia ich budowania biznesu. W tym miesiàcu skoncentruje-

my si´ na pierwszej cz´Êci procesu, czyli na znajdowaniu osób zain-

teresowanych biznesem.

Odkryj swoje „dlaczego”

Drugim co do skutecznoÊci narz´dziem sponsorowania jest twoje 

„dlaczego”. (Najskuteczniejszym narz´dziem jest czek na 10 000$, ale 

takiego mo˝esz jeszcze nie mieç…) Twoje „dlaczego” to powód, dla 

którego jesteÊ dystrybutorem FLP. Jest to twój w∏asny powód. Byç 

mo˝e oczekujesz dochodów wynikajàcych z twoich rzeczywistych 

wysi∏ków, a nie z widzimisie prze∏o˝onego; byç mo˝e jesteÊ zm´czony 

korporacyjnym wyÊcigiem szczurów; mo˝e chcesz mieç wi´cej cza-

su dla rodziny; a mo˝e chcesz zarabiaç naprawd´ solidne pieniàdze. 

Niezale˝nie od tego, co stanowi twoje „dlaczego”, musisz je okreÊliç, 

zapisaç w jak najbardziej zwi´z∏ej formie i zapami´taç tak, abyÊ móg∏ 

je przekazaç innym w czasie krótszym ni˝ 30 sekund.

Twoje „dlaczego” jest tak wa˝ne, poniewa˝ o wiele ∏atwiej zasponso-

rowaç kogoÊ, inspirujàc go i motywujàc swoim powodem ni˝ prze-

kazujàc ca∏à fachowà, technicznà wiedz´ o FLP. Na poczàtku ludzi 

mo˝e wcale tak bardzo nie obchodziç, ˝e Forever Living Products ist-

nieje ju˝ ponad 27 lat i ̋ e jest to najwi´ksza firma aloesowa na Êwiecie. 

Istnieje jednak du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e zainspiruje ich twoje 

stwierdzenie: UÊwiadomi∏em sobie, ˝e trwa∏ego sukcesu finansowe-

go nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ dla mojego pracodawcy. Odkry∏em, 

˝e Forever to dla mnie doskona∏e narz´dzie do realizacji finansowych 

zamierzeƒ. Zanim wi´c spróbujesz zasponsorowaç swojego pierw-

szego dystrybutora, musisz okreÊliç, zdefiniowaç i zapami´taç swo-

je „dlaczego”.

Zrób list´

Podobnie jak przy organizowaniu prezentacji produktów, tak˝e w tym 

przypadku wa˝ne jest stworzenie listy osób, które mogà byç zainte-

resowane ofertà biznesowà. OczywiÊcie wiele z osób, które u˝ywajà 

produktów, to doskonali kandydaci na partnerów biznesowych. Kie-

dy opracujesz list´, poproÊ swojego bezpoÊredniego sponsora lub 

kogoÊ z nadsponsorów, aby pomóg∏ ci w nawiàzywaniu wst´pnych 

kontaktów. Ich celem b´dzie umówienie si´ na prezentacj´ szansy na 

biznes. Najskuteczniejszym sposobem sà trzyosobowe telekonfe-

rencje.

Przygotowanie do trzyosobowych telekonferencji

Jak sama nazwa wskazuje, trzyosobowe telekonferencje to rozmowy 

telefoniczne, w których uczestniczà trzy osoby: ty, twój sponsor i kan-

dydat na dystrybutora. Twoja rola to przygotowanie kandydata do roz-

mowy z twoim sponsorem. Dzwonisz do ka˝dej osoby z listy i rozpo-

czynasz rozmow´ mniej wi´cej tak:

John, pijesz Mià˝sz Aloe Vera z ogromnà korzyÊcià dla zdrowia. Chc´, 

abyÊ wiedzia∏, ˝e Forever to o wiele wi´cej ni˝ tylko produkty. Ja 

zaanga˝owa∏em si´ we wspó∏prac´ z firmà, poniewa˝ uÊwiadomi∏em 

sobie, ̋ e trwa∏ego sukcesu finansowego nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ 

dla mojego pracodawcy. Odkry∏em, ̋ e Forever to dla mnie doskona∏e 

narz´dzie do realizacji finansowych zamierzeƒ. Chcia∏bym si´ tym  

z tobà podzieliç. Czy mia∏byÊ kilka minut na telekonferencj´ z osobà, 

która pokaza∏a mi FLP? Âwietnie sobie radzi i chcia∏bym, abyÊ jà po-

zna∏. Je˝eli wolisz, mo˝emy do ciebie zadzwoniç póêniej dzisiaj lub  

jutro. Zgadzasz si´?

Je˝eli dzwonisz do kogoÊ, kto jeszcze nie u˝ywa produktów, mo˝esz 

powiedzieç coÊ takiego:

John, dzwoni´ do ciebie poniewa˝ pozna∏em wspania∏à szans´ na bi-

znes. Zdecydowa∏em si´ zaanga˝owaç, poniewa˝ uÊwiadomi∏em so-

bie, ˝e trwa∏ego sukcesu finansowego nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ 

dla mojego pracodawcy. Odkry∏em, ̋ e Forever to dla mnie doskona∏e 

narz´dzie do realizacji finansowych zamierzeƒ. MyÊl´, ˝e ta szansa 

by∏aby doskona∏a równie˝ dla ciebie, dlatego chcia∏bym si´ nià z tobà 

podzieliç podczas telekonferencji z osobà, która pokaza∏a mi ten bi-

znes. Âwietnie sobie radzi i by∏oby super, gdybyÊ móg∏ jà poznaç. Czy 

Jak sponsorowaç 
innych
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Wybory i Stypendia 
Miss Arizona 2005
Pomaganie innym w realizacji ˝yciowych marzeƒ zawsze by∏o credo 

zarówno Forever Living Products, jak i Rexa Maughana. Przed-

si´biorstwo „Wybory i Stypendia Miss Arizona” to kolejna organiza-

cja, która pomaga innym ludziom, a konkretnie m∏odym kobietom,  

zrealizowaç marzenia. Ponad 15 lat temu Rex podjà∏ wspó∏prac´ z tà 

organizacjà i od tej pory Forever Living Products jest g∏ównym spon-

sorem Wyborów i Stypendiów Miss Arizona. 

Tegoroczna impreza odby∏a si´ 23-25 lipca w Gilbert w Arizonie –

obecnoÊç Forever podczas tego wydarzenia by∏a bardzo widoczna! 

Na stoiskach dost´pna by∏a firmowa literatura z informacjami na te-

mat FLP. Cynthia Hampton i Donna Levy, specjalistki Sonya Colour 

Collection, obecne by∏y ca∏y czas za kulisami, gdzie s∏u˝y∏y kandydat-

kom pomocà przy makija˝u. Ich wielogodzinna praca si´ op∏aci∏a, jako 

˝e zawodniczki by∏y bardzo zadowolone z profesjonalnej pomocy 

Cynthii i Donny oraz doskona∏ej jakoÊci kosmetyków Sonya, a ca∏a im-

preza odnosi∏a olbrzymi sukces!

Tu˝ przed og∏oszeniem wyników Forever Living Products przyzna∏o 

specjalne stypendium – Stypendium Arizona Forever. Ka˝da z kandy-

datek na Miss musi wybraç swoje osobiste has∏o, które b´dzie pro-

pagowaç przez ca∏y rok swojego panowania. Dodatkowo musi opra-

cowaç odr´bne, oficjalne has∏o, w którym koncentruje si´ na tym, co 

mo˝e zrobiç jako Miss dla Arizony, nad jakimi wa˝nymi dla swojego 

stanu zagadnieniami pracowaç. Stypendium ma wartoÊç 2000$ i mo˝e 

byç wykorzystane na dowolnej uczelni w Arizonie. Zosta∏o ono stwo-

rzone, by zach´caç kandydatki do promowania i piel´gnowania uni-

kalnego dziedzictwa stanu Arizona. W tym roku laureatkà stypendium 

zosta∏a Savanna Troupe, która z ogromnym wzruszeniem odbiera∏a 

pamiàtkowà tablic´ z ràk Davida Andersona, wiceprezesa ds. sprzeda˝y 

FLP Int. 

Nowà Miss Arizona 2005 zosta∏a Audrey Sibley. Emocjonujàcà cere-

moni´ koronacji oglàdali obecni na widowni Ruth i Rex Maughan. Miss 

Arizona otrzymuje prawo do bezp∏atnej nauki na Uniwersytecie Wiel-

kiego Kanionu oraz stypendium o wartoÊci 5000$, ufundowane przez 

Forever Living Products.

mo˝emy dziÊ albo jutro do ciebie zadzwoniç?

To samo podejÊcie mo˝esz zastosowaç wobec osób, które poznajesz 

w ciàgu dnia:

Wiesz John, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e trwa∏ego sukcesu finansowego 

nie osiàgn´ robiàc to, co robi´ dla mojego pracodawcy. Odkry∏em 

doskona∏à szans´ na realizacj´ swoich finansowych zamierzeƒ  

w bran˝y zdrowia i urody. Mo˝e i ty by∏byÊ zainteresowany, chcia∏bym 

si´ z tobà podzieliç tà szansà podczas telekonferencji z osobà, która 

pokaza∏a mi ten biznes. Âwietnie sobie radzi i by∏oby super, gdybyÊ 

móg∏ jà poznaç. Czy mo˝emy zadzwoniç do ciebie dziÊ lub jutro?

Trzyosobowa telekonferencja

Faktyczna rozmowa nie powinna trwaç d∏u˝ej ni˝ 5 minut. Zaczynasz 

jà, mówiàc o swoim „dlaczego”, a nast´pnie przedstawiasz sponso-

ra. Nast´pnie twój sponsor przekazuje swój entuzjazm wobec szan-

sy na biznes, nadmienia o zarobkach (swoich lub swoich sponsorów) 

i zach´ca rozmówc´ do wys∏uchania trzydziestominutowej prezenta-

cji. Wtedy znowu ty przejmujesz rozmow´ i prosisz o spotkanie. Po 

umówieniu si´ na prezentacj´ koƒczysz rozmow´.

Wa˝ne jest, aby oprzeç si´ pokusie wyjaÊniania wszystkiego przez te-

lefon. Je˝eli kandydat prosi ci´ o dodatkowe wyjaÊnienia, powinieneÊ 

odpowiedzieç coÊ takiego:

John, bardzo bym chcia∏, ale prawda jest taka, ˝e przez telefon nie 

móg∏by przedstawiç ca∏ej sprawy. Prezentacja ilustrowana jest wykre-

sami i zdj´ciami, chcia∏bym, abyÊ je zobaczy∏, ̋ eby w pe∏ni zrozumieç 

mo˝liwoÊci, jakie daje ten biznes. Obiecuj´, ̋ e nie zajmiemy ci wi´cej 

ni˝ pó∏ godziny i ̋ e b´dzie to dla ciebie bardzo wa˝ne pó∏ godziny! Czy 

czwartek ko∏o po∏udnia ci odpowiada?

Pami´taj, ̋ e im wi´cej telefonów wykonasz, tym lepiej b´dzie ci sz∏o. 

Poçwicz ze swoim sponsorem do chwili, gdy b´dziesz potrafi∏ p∏ynnie 

przekazywaç swoje „dlaczego”. Na poczàtku mo˝e nie iÊç tak g∏adko, 

jak byÊ chcia∏, ale z czasem b´dzie coraz lepiej. A wtedy b´dziesz móg∏ 

si´ skoncentrowaç na ws∏uchaniu si´ w potrzeby kandydata, a nie na 

tym, co mówisz. 

| Akademia biznesu



Promocje 

Informator o produktach
Kupujàc 50 szt., zap∏acisz 100 z∏, czyli tylko 
2 z∏ za egzemplarz.
Cena informatora: � z∏/1 egz.

Katalog produktów
Kupujàc 10 szt., zap∏acisz 60 z∏,  
czyli tylko 6 z∏ za egzemplarz.
Cena katalogu: 8 z∏/1 egz. 

Witamy Nowych Dystrybutorów 
Od 1 wrzeÊnia br. do ka˝dego pierwszego 
zakupu do∏àczamy zestaw próbek gratis!

Uczestnictwo w targach

Przypominamy, ˝e Dystrybutorzy, którzy 
chcà promowaç firm´ produkty FLP na tar-
gach, wystawach i tego typu imprezach, 
muszà uprzednio uzyskaç pisemnà apro-
bat´ Dzia∏u Marketingu FLP Poland.

Literatura dla nowych dystrybutorów

Przypominamy, ̋ e do ka˝dego pierwszego 
zakupu (400 z∏) dodajemy:
– Umow´ Dystrybutora
– Zasady Dzia∏alnoÊci FLPP
– Informator o produktach

Do ka˝dego pierwszego zakupu (mini TOF, 
TOF lub produkty o wartoÊci 2 pk.) dodaje-
my:
– Umow´ Dystrybutora
– Zasady Dzia∏alnoÊci FLPP
– Informator o produktach
– Katalog produktów
– Prezentacj´ FLP
– pakiet ulotek informacyjnych FLP
– kaset´ „Napoje aloesowe”
–  broszur´ „Piel´gnacja skóry od 

wewnàtrz”

Nowe materia∏y marketingowe

Do kupienia we wszystkich Centrach Pro-
duktów FLPP
• Wydanie specjalne „Forever”
1 szt. - 2 z∏;
50 szt. – 50 z∏, czyli 1 z∏ za 1 egzemplarz.

• Mini-reklamówki
1 szt. – 0,26 z∏ • 10 szt. – 2,05 z∏

Zamawianie z wysy∏kà do domu

Przypominamy, ̋ e od lipca br. zamówienia 
wysy∏kowe na produkty przyjmujemy do 
ostatniego dnia roboczego miesiàca 
w∏àcznie.

Zamówienia przyjmowane sà pod  
warszawskimi numerami telefonów:  
456 43 54 lub 55. Przesy∏ka zostanie 

dostarczona w ciàgu trzech dni  
roboczych. Zamówienia o wartoÊci 
powy˝ej 1500 z∏ – dostawa gratis.

Elektroniczny biuletyn dla dystrybutorów

Je˝eli chcecie otrzymywaç bie˝àce wia-
domoÊci z ̋ ycia Forever, podajcie nam swój 
adres mailowy , a b´dziemy Wam regular-
nie wysy∏aç informacje o firmowych szko-
leniach, promocjach itp. Adresy mo˝na 
przesy∏aç pocztà, faxem lub mailem na 
adres m.hajzner@flpp.com.pl. Prosimy  
o zaznaczanie, jakiego regionu majà doty-
czyç przesy∏ane Wam wiadomoÊci (impre-
zy ogólnopolskie, Warszawa, Gdaƒsk, Ka-
towice, Kraków, Poznaƒ, Wroc∏aw).

Szkolenie 6 pk. w paêdzierniku

15 paêdziernika 2005, Biuro G∏ówne FLPP, 
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 
11-16.30.
Tematy:
– Skuteczne zarzàdzanie grupà.
–  Jak efektywnie prowadziç struktury do 

awansów.
– Rola lidera w zespole. Coaching.

Osoby, która uzyskajà kwalifikacj´, otrzy
majà pisemne powiadomienie. 
Przypominamy, ˝e 1 paêdziernika br. roz-
poczyna si´ nowa kwalifikacja, która po-
trwa do 31 grudnia br.

Warunkiem zakwalifikowania si´ jest uzy-
skanie przez dystrybutora:
•  comiesi´cznej osobistej aktywnoÊci co 

najmniej 6 pk. przez trzy kolejne miesià-
ce: lipiec, sierpieƒ, wrzesieƒ – dla osób 
od stanowiska Kierownika wzwy˝;

•  4 pk. comiesi´cznej aktywnoÊci – dla 
Asy stentów Kierownika (w momencie 
uzyskania awansu na Kierownika wyma-
gana aktywnoÊç w nast´pnym miesiàcu 
wzrasta do 6 pk.). 

Sprzeda˝ w internecie

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów 
FLP na aukcjach internetowych jest sprze-
czna z Zasadami Dzia∏alnoÊci Firmy.

Informacje |



 

           XII Urodziny FLP Poland!!!!! 
         Ju˝ teraz zarezerwuj t´ dat´: 26 listopada 2005 

           Hotel Westin, Warszawa, Al. Jana Paw∏a II 21, godz.1�:00

                            NowoÊci!!! Szkolenia!!! 
            Awanse i odznaczenia: na scen´ zapraszamy dystrybutorów,  

którzy w okresie listopad 2004 – paêdziernik 2005 uzyskali awans na stanowisko od Kierownika wzwy˝!

                                            Bilety w sprzeda˝y od 24/10/2005. 
          Uwaga! Od 24/10/05 do 10/11/05 promocja!! Bilet grupowy dla 5 osób – 160 z∏!!! Indywidualny – 40 z∏.

Trening Jonathana 24 wrzeÊnia 2005 r.

Warszawa, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00 
Wra˝enia z Mi´dzynarodowego Zjazdu w Las Vegas!
Wzmocnienie odpornoÊci organizmu na jesieƒ z produktami  
Forever – dr Maria Pasturczak
Zasady kwalifikacji na Europejski Zjazd w Nicei 2006!
Aby Twoja struktura mog∏a si´ rozwijaç, ty musisz si´ rozwijaç! 
Liderstwo poprzez przyk∏ad!

Bilety indywidualne 20 z∏

Jak zawsze w przeddzieƒ Treningu zapraszamy na: 

Spotkanie Mened˝erów 2� wrzeÊnia 2005 r.

Biuro G∏ówne FLP Poland 
Al. Jerozolimskie �2, Warszawa, godz. 1�:00

Spotkania regionalne

BYDGOSZCZ, 1 paêdziernika 2005 r.
Hotel Pod Or∏em, ul. Gdaƒska 14, 12:00-16:00
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
W czym tkwi si∏a aloesu? Clean+Lean – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska
Dlaczego Forever? – Senior Mened˝er Halina Sm´tek
Praca w Forever dzisiaj – Kierownik Jolanta Kilanowska
Kwalifikacja na Europejski Zjazd w Nicei 2006! – Przodujàcy Mened˝er 
Rados∏aw Jochim

SZCZECIN, 1 paêdziernika 2005 r.
Klub XIII Muz, pl. ˚o∏nierza Polskiego 2, 12:00-16:00
Forever szansà na biznes dla ka˝dego – Przodujàcy Mened˝er Grze-
gorz Sieczka
Moja praca z Forever – Senior Mened˝er Magdalena Strojna
Wspomagajàce dzia∏anie produktów Forever w chorobach wewn´trz
nych: Mià˝sz Aloe Vera, Propolis Pszczeli Forever, Mleczko Pszczele 
– dr Marek Wierzchowski

KRAKÓW, 8 paêdziernika 2005
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. 2� listopada 46,  
11:00-15:00
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
Wykorzystaj realizacj´ programu Nicea do planowania awansów  
i dynamicznego rozwoju swojej struktury – Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka
Jak wspó∏pracowaç z FLP, aby storzyç w∏asnà, stabilnà fim´ dajàcà 
pieniàdze i zdrowie na zawsze – Senior Mened˝er Maria Grotyƒska
FLP – Ludzie, fakty, pieniàdze – Senior Mened˝er Wies∏aw Grotyƒski
Jak zosta∏am Kierownikiem w kilka miesi´cy? – Marta Paciorek-Spieszny
Rola produktów FLP w profilaktyce i leczeniu stanów nadpobudliwoÊci 
i nerwic – dr Maria Kraczka
As. Kierownika – awanse

POZNA¡, 12 listopada 2005
X Urodziny Oddzia∏u
Centrum Kongresowe, ul. Miczurina 20a, godz. 12:00-16:00
Szczegó∏y w nast´pnym numerze Forever!

Szkolenia marketingowo-produktowe

WARSZAWA
6 paêdziernika 2005 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie �2 
godz. 18:00 Szansa na Biznes 
godz. 18:45 Produkty FLP w profilaktyce schorzeƒ górnych dróg  
oddechowych – dr Maria Brz´k-Czy˝

REGIONY

OÂWI¢CIM, 1� paêdziernika 2005 r.
Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24
godz. 18:00 Szansa na Biznes
godz. 18:45 Poprawianie odpornoÊci organizmu z produktami Forever 
– dr Maria Pasturczak 

OSTRO¸¢KA, 20 paêdziernika 2005 r.
Klub Lokator, ul. Hallera 1�, godz. 18:00
godz. 17:00 Szansa na Biznes
godz. 17:45 Wspomagajàce dzia∏anie produktów Forever w choro
bach wewn´trznych: Mià˝sz Aloe Vera, Propolis Pszczeli Forever, 
Mleczko Pszczele – dr Marek Wierzchowski 

PRZEMYÂL, 15 paêdziernika 2005 r.
Hotel Gromada, ul. Pi∏sudskiego 4 
godz. 16:00 Szansa na Biznes
godz. 16:45 Rola aloesu w zwalczaniu zapaleƒ – dr Artur Nowak 

ZAKOPANE, 20 paêdziernika 2005 r.
Hotel Wersal, ul. Tetmajera 14a
godz. 18:00 Szansa na Biznes
godz. 18:45 Produkty Forever – odpornoÊç i walka ze stresem

Szansa na Biznes:

Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa �
11, 25/10/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Gdaƒsk, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
12/10/05 – Mened˝er Krystyna Król 
26/10/05 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
12/10/05 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik
25/10/05 – Mened˝er Bo˝ena Mach

Kraków, sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
 5/10/05 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2,  
                      godz. 18:00 
1�/10/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

¸ódê, biuro Przodujàcego Mened˝era Gra˝yny Kurp, ul. Kiliƒskiego 85

Lublin, Pensjonat Relax, ul. Przyjaêni 17, godz. 18:00
21/10/05 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

Lublin, biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, ul. M. Sk∏odowskiej- 
-Curie 2/6, tel. 0-81/5� 108 5�

Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 1�, godz. 18:00 
26/10/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

Wroc∏aw, budynek obok Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 4/10/05 – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
11/10/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
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