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Mi´dzynarodowej 
Rady Naukowej 

ds. Aloesu

Amerykaƒskiej 
Izby 

Gospodarczej 

Polskiego  
Stowarzyszenia 

Sprzeda˝y 
BezpoÊredniej

Nowe opakowanie

Forever  
Aloe  
Scrub

Wyjàtkowe po∏àczenie stabilizowanego mià˝szu Aloe Vera i mikrogranulek uzyskanych 

z czystego olejku jojoba sprawia, ˝e Forever Aloe Scrub jest wystarczajàco delikatny, 

by mo˝na go by∏o u˝ywaç na co dzieƒ, a jednoczeÊnie wystarczajàco skuteczny, aby 

usuwaç zanieczyszczenia gromadzàce si´ w delikatnych porach skóry. Oba te naturalne 

sk∏adniki wspomagajà naturalny proces odnowy skóry, a jednoczeÊnie chronià jà 

przed wysychaniem oraz negatywnymi skutkami sztucznych substancji oczyszcza

jàcych.

Forever Aloe Scrub delikatnie usuwa martwe komórki naskórka oraz zanieczyszczenia, 

które zatykajà pory i nadajà cerze ziemisty wyglàd, a tym samym przyczynia si´ do 

tego, ˝e skóra jest bardziej promienna, Êwie˝sza i zdrowsza. Ten naturalny preparat 

oczyszczajàcy mo˝e byç stosowany co dzieƒ, zarówno do piel´gnacji twarzy, jak  

i ca∏ego cia∏a.
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List od prezydenta

Nie ma wi´kszej motywacji, inspiracji i Êwi´towania ni˝ podczas 

Mi´dzynarodowego Zjazdu Forever Living Products. Prawdziwa 

kulminacja tak wielu sukcesów i spe∏nionych marzeƒ! Na stronie 

www.foreverliving2005.com oraz w amerykaƒskim wydaniu 

specjalnym czasopisma „Forever” znajdziecie wiele zdj´ç, które 

pomogà Wam na nowo prze˝yç tamte radosne chwile. To by∏ 

fantastyczny Zjazd – tak wiele wa˝nych momentów, tak du˝o 

sukcesów, które mogliÊmy Êwi´towaç. Miejsce spotkania by∏o 

wspania∏e, show zabawny, a awanse i osiàgni´cia motywujàce. 

Nowe produkty b´dà wspania∏ym dodatkiem do naszej oferty.

Najlepsze ze wszystkiego jest jednak to, ˝e mia∏em mo˝liwoÊç 

sp´dziç czas z tymi z Was, którzy do∏àczyli do nas w mieÊcie, które 

nigdy nie zasypia – Las Vegas! Ci z Was, którzy nie byli w Las Vegas 

– obejrzyjcie zdj´cia i zadajcie sobie pytanie, czy nie chcecie byç 

cz´Êcià mi´dzynarodowych spotkaƒ, szkoleƒ i zabawy podczas 

Zjazdu 2006 w Houston. Wyznaczcie cel i stwórzcie plan, a potem 

pracujcie tak, aby osiàgnàç kwalifikacj´ i przyjechaç na Zjazd. 

Obiecuj´ Wam niezapomniane prze˝ycia! Houston to doskona∏y 

gospodarz Zjazdu, którego mottem przewodnim – i naszym has∏em 

na 2006 rok – jest „To Live, To Fly – ˝yç, wzlatywaç”.

˚ycz´ Wam mi∏ego oglàdania zdj´ç i pami´tajcie – rozwijajcie swój 

biznes tak, abyÊcie mogli spotkaç si´ z nami w Houston. 

Uczestnictwo w Zjeêdzie Mi´dzynarodowym musi byç na Waszej 

liÊcie marzeƒ. Na mojej ju˝ jest – do zobaczenia w Houston! 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Tematem, który ostatnio pojawia si´ doÊç cz´sto na naszych 

szkoleniach, jest liderstwo poprzez przyk∏ad. OkreÊlenie lider 

dotyczy wszystkich dystrybutorów, którzy sponsorujà nowe osoby 

i budujà struktury. Rozwój naszego biznesu Forever bezpoÊrednio 

zale˝y od tego, jakimi liderami jesteÊmy i czego uczymy naszych 

dystrybutorów. Doskona∏à ilustracjà tego zagadnienia jest poni˝sza 

historia:

WÊród studentów przeprowadzono pewien eksperyment. Podzie

lono ich na dwie grupy, z których ka˝da mia∏a odbyç ze swoim wyk∏a

dowcà pi´ciotygodniowy kurs.

W grupie A nauczyciel sta∏ przed s∏uchaczami i przez cztery tygod

nie prowadzi∏ wyk∏ady. W tym czasie studenci po prostu s∏uchali  

i nie mogli zadawaç ˝adnych pytaƒ.

W grupie B:

i.  Przez pierwszy tydzieƒ nauczyciel sta∏ przed s∏uchaczami i pro

wadzi∏ wyk∏ad. Studenci w dowolnym momencie mogli zadawaç 

pytania.

ii.  W drugim tygodniu wyk∏adowca zmieni∏ ustawienie sali: zrezyg

nowa∏ z ∏awek, usadzi∏ s∏uchaczy w pó∏kolu i w ten sposób 

prowadzi∏ spotkanie.

iii.  W trzecim tygodniu studenci siedzieli w pe∏nym kole, a wyk∏a

dowca prowadzi∏ spotkanie siedzàc wÊród nich.

iv.  W czwartym tygodniu wyk∏adowca tak˝e siedzia∏ ze swoimi 

studentami w kole, ale tym razem zaj´cia odbywa∏y si´ w formie 

dyskusji. Nauczyciel móg∏ si´ do niej w∏àczaç jedynie zadajàc 

nast´pujàce pytania:

a. Czy sà jeszcze jakieÊ pytania?

b. Czy ktoÊ chcia∏by jeszcze coÊ dodaç lub powiedzieç?

Pierwszego dnia piàtego tygodnia obaj wyk∏adowcy przekazali 

swoim grupom wiadomoÊç, ˝e nie mogà przyjÊç na zaj´cia. Studenci 

z grupy A po chwili spakowali si´ i rozeszli do domów, natomiast 

studenci z grupy B usiedli w kole i kontynuowali prac´. 

W naszej bran˝y lider nie jest egoistà – ca∏à swojà wiedz´ przekazuje 

dystrybutorom i zach´ca ich do nieustannego rozwoju. Sukces 

grupy uzale˝niony jest od zdolnoÊci dystrybutorów do samodzielnej 

pracy. Dobry lider uczy swoich partnerów biznesowych wszystkiego, 

co sam potrafi, b´dàc wzorem do naÊladowania. Najlepszy lider to 

ten, który w swojej grupie wzbudzi samodzielnoÊç, zapa∏, entuzjazm 

i konsekwentnà prac´, zaspokajajàcà pragnienie SUKCESU.

Powodzenia!

Wasz,

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek |
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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.  
3.  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.

8-10 czerwca 
2006



XII Urodziny FLP Poland!!! 
               NowoÊci!!! Szkolenia!!! Motywacja!!! Atrakcje!!! 
                           Wybór najbarwniejszego regionu 

                 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∏.

                                     W dniu Urodzin Centrum Sprzeda˝y Warszawa czynne do godziny 13.00
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Anna i Metody Lubiƒscy
3. Anna i Andrzej Popielarzowie
4. Wies∏awa i Adam Spyrowie
5. Bogus∏awa i Edward Kupisowie

 6. Danuta i Edward Wienchowie
 7. Urszula Zyskowska
 8. Renata Giertler
 9. Krystyna Kwiecieƒ
10. Piotr Jurek

Asystenci KIEROWNIKA

Bo˝ena Barszcz, Bernarda Bielatowicz, Katarzyna Borek, Jolanta i Wojciech Czopkowie, Helena Deszczyƒska, Jaros∏aw Deszczyƒski, Roman 

Domaƒski, Beata Dom˝a∏, Dorota Feduniewicz, Dorota Frankowska, Teresa Gorycka, Bogus∏awa Hada∏a, Agnieszka i Krzysztof Jasionkowie, 

Bogus∏awa Kaciczak, Maria i Joachim Kasprzikowie, Jan Kaszuba, Zofia Ki´dracha, Anna Kolasa, Edward KoÊció∏ek, Jolanta i Witold Lechwa-

rowie, Danuta Lewandowska, Robert Libera, Agnieszka Majkowska, Gabriela Michalska, Barbara Michota-Stangreciak, Urszula Nachajska, Kry-

styna Nowak, El˝bieta Olszewska, Olga Onichowska, Barbara Or∏oÊ, Sandra Paêdzior, Teresa Piwowarska, Wies∏awa Pozarowszczak, Jadwiga 

Prusiewicz, Marta i Stanis∏aw Puchniakowie, Halina Radwaƒska, Barbara Rucka, Ma∏gorzata Serafin, El˝bieta Skrzeszewska, Krzysztof 

Stefaƒski, Stanis∏awa Âliwiƒska, Ma∏gorzata Âwierczyƒska, Mateusz Tomasik, Barbara Trojniak, Beata Wanat, Krystyna Wellenger, Rafa∏ Wódz, 

Monika Zi´bicka

Agnieszka Piersa Krystyna Kaczyƒska

Irena i Mieczys∏aw Ziemakowie Agnieszka Piersa

Kazimiera Ksi´˝arczyk Urszula i Tomasz Kuçkowie

Anna Pe∏ka Wanda Zi´ba

Agnieszka DulkiewiczRozlach Krzysztof Ward´ga

Alina MyÊlak Irena i Mieczys∏aw Ziemakowie

Jerzy ¸umiƒski W∏adys∏aw W∏odarczyk

Anna i Dariusz Stepnowscy Alina MyÊlak

1. Urszula i Krzysztof Ostrowscy
2. Urszula i Tomasz Kuçkowie
3. Agnieszka DulkiewiczRozlach

4. Urszula Zyskowska
5. Kazimiera Ksi´˝arczyk

10 NAJLEPSZYCH

Awanse i osîàgni´cia | wrzesieƒ 2005

5 SPONSORÓW NA MEDAL                 lipiecwrzesieƒ 2005

Uwaga: zmiana daty i miejsca! 
19 listopada 2005 • Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79, godz.13:00

KIEROWNICY sponsorzy:
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Przygotowania  
do podboju 
Nicei i Cannes!

Asystenci Kierownika

Wspomnienia z Las Vegas

Stanis∏aw Makowski, Asystent Mened˝era  
o kwalifikacji na Zjazd Europejski

10 Najlepszych

Kierownicy

Prowadzàce:  
Anna Popielarz,  
Mened˝er  
i Halina Sm´tek,  
Senior Mened˝er

Halina Sm´tek, Senior 
Mened˝er o liderstwie

Dr Maria Pasturczak  
o odpornoÊci jesienià

Jolanta Kilanowska 
o pracy Kierownika

Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

Forever Vision: moja praca z FLP

Wi´cej zdj´ç na www.flpp.com.pl

Trening Jonathana | 24 wrzeÊnia 2005



Dr Katarzyna Zgirska- 
-Kulaziƒska

Mened˝er El˝bieta Glapa  
i Dyrektor FLPP Jacek Kandefer

Pokaz capoeiry

Asystenci Kierownika Dyrektor FLPP 
Jacek Kandefer

Dr Artur Nowak Iluzjonista Tomasz Jarema

Senior Mened˝er Stanis∏awa Karpiƒczyk wr´cza kwiaty najbardziej 
zas∏u˝onej Seniorce regionu Janinie Biernackiej

Kierownik Halina 
Zdanowska

Asystent Mened˝era 
Wioletta Burek

Kierownik Anna 
Kaniewska

7

Konin

10 wrzeÊnia br. odby∏o si´ pierwsze regionalne spotkanie w Koninie. Jest to dobra 
prognoza dla naszego regionu! Dzi´ki takim spotkaniom mo˝na zapoznaç wi´kszà 
grup´ osób z produktami FLP oraz mo˝liwoÊcià pracy w systemie MLM.
Podzi´kowania dla Dyrektora Jacka Kandefera!

El˝bieta Glapa, Mened˝er

Bardzo sobie ceni´ wszystkie szkolenia i spotkania osób zwiàzanych z FLP. Nie 
zawiod∏am si´ równie˝ na kolejnym, tym razem zorganizowanym w Koninie przez 
Mened˝er naszej grupy, Panià El˝biet´ Glap´.
Spotkanie by∏o bardzo profesjonalne. Ka˝dy uczestnik móg∏ znaleêç w programie 
coÊ dla siebie. M∏odzi ludzie zadbali o rozrywk´, dr Katarzyna ZgirskaKulaziƒska 
o nasze zdrowie – mówiàc o zapobieganiu alergiom – a pan S∏awomir Gacka o to 
jak utworzyç w∏asny, dobry biznes.
Spotkanie to bardzo mnie zmotywowa∏o do dalszej pracy w naszej Firmie!

Teresa Modzelewska, Asystent Kierownika

Takie spotkania sà jak najbardziej wskazane! UzyskaliÊmy cennà wiedz´ na temat 
niezwyk∏ej roÊliny, jakà jest aloes. Bardzo podoba∏ mi si´ wyk∏ad pana S∏awomira 
Gacki, który swoim programem pokaza∏, jak mo˝na skutecznie pracowaç z Fore
ver i jakà przysz∏oÊcià jest MLM.

Anna Anders, Asystent Kierownika

Sandomierz

23 wrzeÊnia br. w pi´knym hotelu Basztowy w Sandomierzu odby∏o 
si´ spotkanie z okazji 10lecia istnienia FLP w tym regionie. Naszà 
uroczystoÊç zaszczyci∏ swojà obecnoÊcià Dyrektor Jacek Kandefer, 
który w swoim wystàpieniu podsumowa∏ wyniki naszej pracy oraz 
udzieli∏ cennych wskazówek na przysz∏oÊç.
Niezwykle ciekawy wyk∏ad o produktach wyg∏osi∏ dr Artur Nowak. 
Natomiast dystrybutorki z naszego regionu opowiada∏y o swojej 
pracy w biznesie Forever. Mówi∏y o tym z ogromnym entuzjazmem, 
który udzieli∏ si´ s∏uchaczom!
W cz´Êci artystycznej wystàpi∏ m∏ody iluzjonista Tomasz Jarema, 
którego wyst´p wzbudzi∏ zachwyt i rozbawi∏ wszystkich goÊci. 
Atmosfera spotkania by∏a sympatyczna, ciep∏a i rodzinna, urozma
icona losowaniem upominków, na które sk∏ada∏y si´ oczywiÊcie 
produkty Forever. 
Na zakoƒczenie spotkania, w dobrych humorach, przy goràcych 
dyskusjach, konsumowaliÊmy tort urodzinowy, który wszystkim 
bardzo smakowa∏.

Urszula i Miros∏aw Kapustowie, Senior Mened˝erowie

Raporty regionalne | wrzesieƒ 2005



8

Piel´gnacja 
w∏osów po lecie
Aloes ju˝ od stuleci wykorzystywany jest do wzmacniania, 

od˝ywiania i nawil˝ania w∏osów. Jest to znakomita roÊlina, którà 

warto uczyniç sta∏ym elementem kompleksowej piel´gnacji w∏o

sów, tym bardziej, ˝e dzia∏a doskonale na ka˝dy rodzaj w∏osów. 

Niezale˝nie wi´c od tego, czy twoje w∏osy sà suche, przet∏uszczajàce 

si´, zniszczone, po trwa∏ej czy farbowane, z pomocà naszych pro

duktów piel´gnacyjnych mogà staç si´ pi´kne, bujne i lÊniàce.

Kolejnym wa˝nym sk∏adnikiem jest olejek jojoba. Ma on niebywa∏e 

w∏aÊciwoÊci nawil˝ajàce, dzi´ki którym od dawna jest elementem 

receptur produktów do piel´gnacji w∏osów. Przywraca w∏aÊciwe 

nawil˝enie zarówno w∏osom, jak i skórze g∏owy. Dodaje w∏osom 

obj´toÊci i usuwa sebum, a jednoczeÊnie wzmacnia w∏osy na ca∏ej 

ich d∏ugoÊci, a˝ po koƒce. Dzi´ki temu ∏atwo rozczeszesz mokre 

lub suche w∏osy, nie powodujàc ich elektryzowania si´.

Szampon Aloe-Jojoba Oparta na czystym aloesie receptura  

o odpowiednim odczynie pH sprawi, ˝e twoje w∏osy b´dà lÊniàce, 

mi´kkie i ∏atwe do uk∏adania. Stabilizowany mià˝sz Aloe Vera dzia∏a 

korzystanie nie tylko na w∏osy, ale równie˝ na skór´ g∏owy. Jego 

niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci powodujà, ˝e Szampon AloeJojoba jest 

naturalnà alternatywà dla innych szamponów, a dzi´ki ∏agodnej, 

lecz skutecznej recepturze mo˝e byç stosowany do piel´gnacji 

ka˝dego rodzaju w∏osów.

Szampon AloeJojoba dba o zdrowie w∏osów i skóry g∏owy, po

przez swoje enzymatyczne dzia∏anie usuwajàc martwe komórki. Mià˝sz 

Aloe Vera wzmacnia w∏osy, dostarczajàc im aminokwasy „pasu

jàce” do aminokwasów zawartych w mieszkach i brodawkach  

w∏osowych. Dostarcza tak˝e saponiny i naturalne substancje pie

niàce, dzi´ki czemu oczyszcza i wzmacnia w∏osy, a tak˝e dodaje im 

obj´toÊci. 

Od˝ywka do w∏osów Aloe-Jojoba Forever Living Products 

skorzysta∏o z najnowszych osiàgni´ç w dziedzinie piel´gnacji 

w∏osów i po∏àczy∏o je ze swoim bogatym doÊwiadczeniem – czego 

efektem jest Od˝ywka do w∏osów AloeJojoba o odpowiednim 

odczynie pH – tak by delikatnie i skutecznie dbaç o twoje w∏osy. 

Przeznaczona jest ona do stosowania po Szamponie AloeJojoba. 

Po∏àczenie aloesu i jojoby skutecznie od˝ywia w∏osy, nadaje im 

Êwie˝oÊç i jedwabistà elegancj´. Do tych dwóch g∏ównych 

sk∏adników dodano substancje od˝ywcze, które najpierw zapo

biegajà elektryzowaniu si´ w∏osów, a nast´pnie pokrywajà w∏osy 

warstwà ochronnà, by je wzmocniç, nadaç im mi´kkoÊç oraz za

pobiegaç rozdwajaniu si´ koƒcówek. Warstwa ochronna pozostaje 

na w∏osach, pomagajàc je chroniç przed negatywnymi skutkami 

suszenia w∏osów suszarkà.

Forever Aloe Styling Gel Ten rewolucyjny, oparty na Aloe Vera 

˝el do uk∏adania w∏osów o wielu zastosowaniach wzmacnia i re

generuje w∏osy, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie u∏o˝enie dowolnej 

fryzury. Niezale˝nie od tego, w jaki sposób uk∏adasz w∏osy, Forever 

Aloe Styling Gel jest doskona∏y dla wszystkich typów w∏osów  

i fryzur.

Wodoodporna i bezalkoholowa receptura zapewnia fryzurze 

odpowiednià trwa∏oÊç, a jednoczeÊnie zwi´ksza jej obj´toÊç i do

daje blasku. Dzi´ki Forever Aloe Styling Gel twoje w∏osy b´dà 

mia∏y zdrowy wyglàd przez ca∏y dzieƒ.

Forever Aloe Pro-Set Forever Living Products stworzy∏o ten 

bezalkoholowy, nieniszczàcy warstwy ozonowej spray do w∏osów 

z myÊlà o klientach, którym zale˝y na dba∏oÊci o Êrodowisko 

naturalne. Zawarto w nim najlepsze sk∏adniki, dzi´ki którym nie 

tylko przed∏u˝a trwa∏oÊç fryzury, ale tak˝e jà chroni.

Wiele sprayów do uk∏adania w∏osów dost´pnych w sklepach 

zawiera alkohol, który mo˝e wysuszaç w∏osy. D∏ugotrwa∏e u˝y

wanie produktów do uk∏adania w∏osów na bazie alkoholu mo˝e 

prowadziç do zatkania mieszków w∏osowych oraz do pokrycia 

w∏osów warstwà wstrzymujàcà ich roÊni´cie. Mogà one staç si´ › 

                                                                            (dokoƒczenie na stronie 9)

S U P E R  P R O M O C J A ! ! !
Kupujàc trzy sztuki dowolnych produktów  
do piel´gnacji w∏osów: Szampon AloeJojoba,  
Od˝ywka AloeJojoba, Forever Aloe ProSet, Forever Aloe Styling Gel

| Piel´gnacja skóry

otrzymasz 

OD˚ Y WK¢ DO W¸OSÓW ALOE- JOJOBA 
GRATIS!!!                             Promocja trwa od 1 paêdziernika do 31 grudnia 2005 r. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów.
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Zdrowie, 1/10/2005

Aloes dobry dla skóry

Staro˝ytni Egipcjanie nazywali go roÊlinà nieÊmiertelnoÊci. Zawiera 

ponad 200 aktywnych substancji o niewiarygodnych w∏aÊciwoÊciach 

leczniczych. (…)

Bella Relaks, 12/09/2005

Aloes leczy skór´ i uodparnia

Naj, 19/09/2005

Wzmocnij swojà odpornoÊç, nim nadejdà ch∏ody

(…) Atak wirusów i bakterii pomogà ci odeprzeç lecznicze roÊliny, 

np. aloes. Zawiera on pektyny – zwiàzki zwi´kszajàce zdolnoÊç 

uk∏adu immunologicznego do rozpoznawania i niszczenia mikrobów. 

(…)

Zielony Sztandar, 23/09/2005

Zio∏a wzmocnià w∏osy

Aloes: Dzia∏a bakteriobójczo. Nadaje w∏osom elastycznoÊç i pu-

szystoÊç. (…)

Kurier Poranny Dodatek, 27/09/2005

RoÊliny, które zwi´kszajà odpornoÊç na przezi´bienia

Aloes: Wyciàg z tej znanej roÊliny zawiera substancje zwi´kszajàce 

zdolnoÊç uk∏adu odpornoÊciowego do rozpoznawania i niszczenia za-

razków. Substancje te przyczyniajà si´ te˝ do zwi´kszenia liczby leu-

kocytów (w tym limfocytów B i T) sterujàcych rozpoznawaniem i nisz-

czeniem bakterii i wirusów. (…)

Pani Domu, 2/10/2005

Kosmetyka naturalna

Aloes ukoi, nawil˝y, wyg∏adzi. Sok z liÊci aloesu zawiera aktywne en-

zymy, proteiny, witaminy oraz minera∏y. Wyg∏adza i nawil˝a skór´, 

poprawia jej ukrwienie. (…)

Trybuna, 31/08/2005

Cudowny sukulent

Wykorzystanie aloesu w farmakologii i kosmetologii nie jest 

nowoÊcià. Lecznicze w∏aÊciwoÊci tej roÊliny znali ju˝ staro˝ytni Egip-

cjanie. Jednak dopiero w ostatnich latach obserwujemy wzrastajàce 

zainteresowanie aloesem, jako uniwersalnym i skutecznym panace-

um. (…)

˚yjmy D∏u˝ej, 01/10/2005

Czas zapomnieç o lecie

(…) Cennym sk∏adnikiem kosmetyków jest aloes. Nie tylko nawil˝a 

skór´, dzia∏a tak˝e bakteriobójczo, nadaje si´ wi´c do piel´gnacji su-

chej cery tràdzikowej, oraz przyspiesza syntez´ kolagenu, co ma zna-

czenie w przypadku suchej cery dojrza∏ej. (…)

Piel´gnacja w∏osów po lecie      (dokoƒczenie ze strony 8)

› tak˝e przesuszone i pozbawione koloru. Produkty takie mogà 
podra˝niaç skór´ g∏owy i powodowaç inne problemy z w∏osami, sà 
równie˝ szkodliwe dla Êrodowiska.
G∏ówne sk∏adniki Aloe ProSet sà przyjazne dla w∏osów i skóry 
g∏owy: oczyszczona woda przywraca w∏osom w∏aÊciwe nawil˝enie, 
stabilizowany mià˝sz Aloe Vera zwi´ksza ich elastycznoÊç, dzi´ki 
czemu lepiej si´ uk∏adajà, a hydrolizowane bia∏ko roÊlinne dostarcza 
w∏osom substancji od˝ywczych.
Aloe ProSet, u˝ywany w po∏àczeniu z pozosta∏ymi produktami do 
piel´gnacji w∏osów Forever, dodatkowo chroni koƒcówki w∏osów 
przed rozdwajaniem i innymi negatywnymi czynnikami. Jest to 
doskona∏y od˝ywczy spray do uk∏adania w∏osów. Nak∏adaj kilka 
lekkich warstw (pozwalajàc ka˝dej wyschnàç), a uzyskasz trwa∏à 
fryzur´, zachowujàc zdrowie w∏osów. 

Aloes w prasie
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Pola Zieleni  
– bogactwo 
sk∏adników
M∏oda ruƒ zbo˝owa – czy to pszeniczna, owsiana, czy j´czmienna 

– zanim nastàpi proces formowania si´ k∏osa, stanowi nies∏ychanie 

bogaty skarbiec najwartoÊciowszych sk∏adników, jakimi dysponu

je Natura. Niewiele jest na Êwiecie produktów od˝ywczych, które 

zawiera∏yby tak niesy∏anie skondensowanà form´ niezb´dnych 

nam sk∏adników, jak tabletki Pól Zieleni, w których sk∏ad wchodzà 

sproszkowane êdêb∏a najcenniejszej, m∏odej runi zbo˝owej. Przyj

rzyjmy si´ temu sk∏adowi nieco bli˝ej:

Lucerna

Jest to jeden z najbogatszych w sk∏adniki mineralne pokarmów 

dost´pnych cz∏owiekowi. W medycynie ludowej wielu krajów 

u˝ywa si´ lucerny jako znakomitej od˝ywki dla kobiet w cià˝y. Jest 

ona tak bogata w sk∏adniki mineralne, ˝e oczekuje si´ od niej, i˝ 

wyeliminuje poranne nudnoÊci oraz ogólnà s∏aboÊç spowodowanà 

zwi´kszonym zapotrzebowaniem na te sk∏adniki podczas cià˝y. Ko

rzenie lucerny wrastajà w ziemi´ do 5 m g∏´bokoÊci w poszukiwa

niu najlepszych minera∏ów, jakie mo˝na znaleêç w glebie. Zawiera 

ona wapƒ, magnez, fosfor, potas, a oprócz tego wszystkie znane 

witaminy (A, B kompleks, C, D, E, K i U), biotyn´, cholin´, ˝elazo, 

bia∏ko, tryptofan (aminokwas). Sk∏adniki mineralne sà tak wywa

˝one, aby zapewniç najwi´kszà ich przyswajalnoÊç w organizmie. 

Ich postaç chemiczna sprawia, ˝e wywierajà neutralizujàcy efekt 

na uk∏ad trawienny. 

M∏ody zielony j´czmieƒ

Trawy j´czmienia bogate sà w wapƒ, ˝elazo, wszystkie podstawo

we aminokwasy, witamin´ C, flawonoidy, witamin´ B12 oraz w wie

le sk∏adników mineralnych i enzymów. Dr Kubota z Tokio uwa˝a, ˝e 

zielony j´czmieƒ wspomaga leczenie ˝o∏àdka, chorób dwunastnicy 

i trzustki, jednoczeÊnie b´dàc wspania∏a substancjà przeciwdzia

∏ajàcà stanom zapalnym.

Zielona pszenica

Bardzo bogata od˝ywczo roÊlina, która zawiera bezcenny zestaw 

witamin, sk∏adników mineralnych i elementów Êladowych. Niektó

rzy lekarze utrzymujà, ˝e oko∏o 1 kg Êwie˝ej zielonej pszenicy od

powiada pod wzgl´dem wartoÊci od˝ywczej 23 kilogramom naj

szerszego zestawu warzyw.

Struktura molekularna chlorofilu z zielonej pszenicy jest bardzo 

zbli˝ona do hemoglobiny, czyli bia∏ka przenoszàcego tlen w czer

wonych krwinkach. Jedynà ró˝nicà jest atom metalu. W ciele 

cz∏owieka jest nim ˝elazo, a w chlorofilu magnez. Przeprowadzono 

eksperymenty ze zwierz´tami cierpiàcymi na anemi´ i stwierdzo

no, ˝e po 45 dniach stosowania chlorofilu iloÊç czerwonych cia∏ek 

wróci∏a do normy.

Pieprz Cayenne

Od dawna u˝ywany w medycynie naturalnej, jest katalizatorem dla 

dzia∏ania wszystkich zió∏. Okaza∏o si´, ˝e usprawnia krà˝enie, wspo

maga trawienie i powstrzymuje sk∏onnoÊç do krwotoków. Zawiera 

witaminy A, B1, B2, B3, B5, B9 i C, jak równie˝ wiele bezcennych  

enzymów dzia∏ajàcych bezpoÊrednio w naszym przewodzie pokar

mowym. Moda na wykorzystanie pieprzu Cayenne w medycynie 

naturalnej sprawi∏a, ˝e coraz wi´cej osób wozi go ze sobà w posta

ci proszku lub nalewki w podr´cznej apteczce, traktujàc jako „pre

parat pierwszej pomocy”.

Miód

Czasami postrzegany jako element masy tabletkowej w Polach Zie

leni, miód w istocie jest pe∏nowartoÊciowym sk∏adnikiem tego pro

duktu, zwierajàcym 35% bia∏ka (po∏ow´ wszystkich aminokwasów), 

a tak˝e du˝à iloÊç w´glowodanów, witaminy z zestawu B kompleks, 

witaminy C, D i E oraz cenne sk∏adniki mineralne. Dostarcza nam 

szybkiej do spo˝ytkowania energii oraz sprzyja dobremu zdrowiu.

| Produkt
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My si´ zimy nie boimy    dr Maria Kraczka

Lato by∏o jakieÊ szare 
i s∏owikom brak∏o tchu, 
smutnych wierszy par´ 
ktoÊ napisa∏ znów.

Tyle mój ukochany Andrzej Sikorowski z krakowskiej grupy Pod 

Budà.

A lato by∏o, jakie by∏o. Ka˝dy – gdzie i kiedy móg∏ – ∏apa∏ s∏oƒce, 

wdycha∏ Êwie˝e powietrze. Kto móg∏, objada∏ znajome lub zaprzy

jaênione ogródki z truskawek, poziomek, rzodkiewek i wszelkiej 

innej zieleniny. Nie ominà∏ w ogrodzie agrestu i porzeczek. Nade 

wszystko polowaliÊmy wszyscy na ka˝dy promyk s∏oƒca. Nie do 

pogardzenia by∏a równie˝ morska bryza – i s∏usznie, bo to praw

dziwie od˝ywczy wiatr od morza. Kto by∏ przezorny, tych skarbów 

lata napcha∏ troch´ w s∏oiki, troch´ zamrozi∏. Spóênialscy jeszcze 

zdà˝à zakisiç ostatnie ogórki, buraczki, zaprawiç papryk´. Tak 

uzbrojeni, nas∏uchujàc z l´kiem komunikatów o grypie, równie˝ 

ptasiej, czekamy na listopadowe s∏oty oraz d∏ugie i mroêne zimowe 

wieczory.

Czy lato w domu mo˝e trwaç ca∏y rok? Wszyscy, którzy mnie ju˝ 

choç troch´ znajà, wiedzà, ˝e jeÊli takie pytanie zadaje Kraczkowa, 

to odpowiedê mo˝e byç tylko jedna – oczywiÊcie TAK! 

˚adnych tajemnic, ju˝ podaj´ przepis:

Przygotuj w domu miejsce, najlepiej w kuchni i ˝eby by∏ do 

niego swobodny dost´p dla wszystkich domowników. Po∏ó˝ 

tam zielonà serwetk´ – choçby papierowà, byleby zielonà. Teraz 

przygotuj sporà, ∏adnà (te˝ mo˝e byç zielona) tack´, misk´ lub 

salaterk´. W∏ó˝ do przygotowanego naczynia po jednym 

opakowaniu: Absorbent-C, Pól Zieleni, Nature-Min, Arctic-Sea, 

Mleczka Pszczelego, Propolisu, Garlic-Thyme, Gin-Chia. Do 

lodówki w∏ó˝ Mià˝sz Aloe Vera – otwarty. W ten prosty sposób 

zaprosi∏aÊ do swojego domu lato i tylko od ciebie teraz zale˝y, 

˝eby nie zabrak∏o go przez ca∏à zim´, choçby by∏a najd∏u˝sza.

Najwa˝niejszym sk∏adnikiem wszystkich produktów z letniej misy 

jest najprawdziwsza s∏oneczna energia – ta sama, której brak odczu

wamy w zimie najboleÊniej. To w∏aÊnie krótki dzieƒ, pochmurne 

niebo, d∏ugi wieczór odbierajà nam ch´ç do ˝ycia. Czy wiecie, ˝e  

to w∏aÊnie jesienià tak ogromnie wzrasta iloÊç depresji, za∏amaƒ 

psychicznych i samobójstw? Ten ponury czas sprawia, ˝e tak jak  

z drzew opadajà liÊcie, z nas opada witalnoÊç, a razem z nià od

pornoÊç. Warto zatem zjeÊç Pola Zielni, NatureMin, przegryêç 

AbsorbentC, ∏yknàç Mià˝szu Aloe Vera. Jesienià i zimà  budzik 

zawsze dzwoni za wczeÊnie – w Êrodku nocy, nawet gdy zegar 

nieub∏aganie wskazuje ósmà rano. Zamiast porannego „szatana” 

wychyl kieliszeczek aloesu, przegryê GinChià i popraw Absor

bentemC. Masz trudny dzieƒ – egzamin, rozmow´ z szefem lub 

prezentacj´ – do∏ó˝ jeszcze Mleczko Pszczele Forever i ruszaj! 

Pewnie zdarzy si´ nie raz tej jesieni, ˝e otoczà ci´ „smarkacze” – ale 

nie ma∏e urocze dzieciaki, tylko doroÊli z czerwonymi nosami, dra

matycznie szukajàcy chusteczki do nosa. Nie czekaj, a˝ „sprze

dany” przez nich katar na dobre zagoÊci w twoim nosie. Zaraz 

zastosowana Galaretka Aloesowa (nasz „zielony listek”) – posma

ruj nià nos – par´ kapsu∏ek GarlicThyme, tabletek NatureMin  

i AbsorbentC, kilka ∏yków aloesu – powtórz tak kilka dni i problem 

z g∏owy!

W d∏ugie zimowe wieczory, gdy czasem pojawia si´ nuda, ch´tniej 

ni˝ latem zaglàdamy do lodówki – coÊ dobrego by si´ zjad∏o. Ju˝ 

nie z grilla, a z patelni – mo˝e ˝eberko, jakiÊ schabik. Zjad∏oby si´ 

coÊ s∏odkiego… A co na to cholesterol? A co wy na to, mili biesia

dnicy? A my oczywiÊcie Forever ArcticSea. Kapsu∏eczk´ przed 

biesiadà i smacznego. I koniecznie troszk´ GarlicThyme oraz so

lidny ∏yk aloesu po kolacji.

Tu mnie boli, tu mnie strzyka, tam mnie rwie – a co to za nowina. 

Jesieƒ to „cudowny” czas na wszelkiej maÊci zawiania, nerwobóle, 

postrzykni´cia. Z luboÊcià wy∏a˝à w tym czasie wszystkie za

dawnione reumatyzmy, osteoporozy, stare urazy. Zamiast wyprawy 

do apteki po Êrodki przeciwbólowe wypróbujcie Aloe MSM Gel, 

Emulsj´ Rozgrzewajàcà. Koniecznie do tego par´ tabletek Nature 

Min, mo˝e Forever Calcium i na deser Forever Freedom. I co? 

Proste, ju˝ po bólu.

I ju˝ na koniec – która z paƒ sp´dza zim´ w czapceniewidce? 

Dlaczego? Skóra po lecie nadmiernie wysuszona, ma∏o j´drna. 

Codziennie przymusowe spacery do pracy, na zakupy, potem krzà

tanina w domu sprawiajà, ˝e nasza skóra szarzeje, jest zm´czona, 

nieÊwie˝a; w∏osy przet∏uszczajà si´ znacznie szybciej.

W ∏azience ustawcie koszyczek – te˝ mo˝e byç zielony – a w nim 

Aloesowy ˚el do Kàpieli, Szampon Aloe-Jojoba, Od˝ywk´ 

Aloe-Jojoba, Aloesowe Myd∏o w P∏ynie. Koniecznie musi tam 

byç Emulsja Nawil˝ajàca, przyda∏by si´ Krem Aloesowo- 

-Propolisowy. Na d∏ugie jesiennozimowe wieczory zaplanujcie 

koniecznie babski wieczór – z Forever Aloe Scrub, Maseczkà  

i koniecznie jakimiÊ smako∏ykami, które same przygotujecie.

Kap, kap p∏ynà ∏zy
w ∏ez ka∏u˝ach ja i ty…
p∏acze z nami deszcz
i fontanna szlocha te˝…

a niech tam szlocha, panie Sikorowski, niech szlocha. A u nas, 
panie Sikorowski, ciàgle lato.

Z pozdrowieniami – te˝ letnimi,
Wasza Kraczkowa

Zdrowie |
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Zapalenie to wspólny problem medycyny i biologii, jest to proces 

fizjologiczny, reakcja ustroju na nadmierne bodêce. Celem zapalenia 

jest przywrócenie stanu równowagi, ale czasami, w zale˝noÊci od 

nasilenia, mo˝e ono wspó∏tworzyç zjawiska niepo˝àdane.

Zapalenie jest nieod∏àcznym elementem naszego ˝ycia, starano si´ 

je opisaç i sklasyfikowaç od najdawniejszych czasów. Znano w sta

ro˝ytnoÊci jego objawy –  zaczerwienienie, obrz´k, ból, goràczk´, 

zaburzenie funkcji.

Podsumowujàc – zapalenie jest zespo∏em reakcji organizmu 

wywo∏anych dzia∏aniem substancji obcych, uszkodzeniem tkanek 

itd. Procesy te umo˝liwiajà eliminacj´ wielu czynników szkodliwych, 

powodujà uszkodzenia, ale jednoczeÊnie pobudzajà napraw´ 

uszkodzeƒ i przywrócenie prawid∏owych funkcji narzàdów lub  

tkanek. 

Wi´kszoÊç chorób – utrata zdrowia – ma swój poczàtek w rozwija

jàcym si´ zapaleniu.

Uk∏ad odpornoÊciowy razem z uk∏adem nerwowym i krwionoÊnym 

pe∏nià w ustroju funkcje zespalajàce i odpowiadajà za utrzymanie 

równowagi pomi´dzy organami i tkankami. Podstawowà rolà uk∏a

du immunologicznego jest rozpoznanie czynników obcych zwanych 

antygenami – to np. bakterie, czàstki organiczne, py∏y, ale te˝ ko

mórki nowotworowe, kompleksy immunologiczne. Sprawny uk∏ad 

immunologiczny potrafi opanowaç wi´kszoÊç zaka˝eƒ i zlikwido

waç komórki nowotworowe.

G∏ówne narzàdy tego uk∏adu to: w´z∏y ch∏onne, Êledziona, szpik 

kostny, grasica; produkujà one liczne komórki uk∏adu odpor

noÊciowego, które rozmieszczone sà g∏ównie w uk∏adzie pokarmo

wym, oddechowym i skórze. Komórki te pe∏nià ró˝ne funkcje i pra

wid∏owa odpowiedê immunologiczna zale˝y od sprawnej wspó∏

pracy pomi´dzy nimi. Komórki wspó∏dzia∏ajà ze sobà i przekazujà 

sobie ró˝nego typu sygna∏y – odbywa si´ to bàdê poprzez bez

poÊredni kontakt, bàdê poprzez substancje chemiczne przez nie  

wydzielane. 

Ten system informacji pomi´dzy komórkami pozwala zapoczàt

kowaç ca∏y proces reakcji zapalnej i w efekcie broni organizm przed 

skutkami dzia∏ania antygenów.

Pierwszà linià obrony w organizmie sà komórki, które nie rozpoznajà 

typu zagro˝enia, jakie wywo∏ane jest wnikni´ciem okreÊlonego an

tygenu, czyli zwalczajà wszystko, co zagra˝a ustrojowi. Sà to ma

krofagi  (granulocyty, komórki cytotoksyczne), a gdy one zawiodà, 

uruchamiana zostaje odpowiedê ukierunkowana, czyli taka, która 

wymaga rozpoznania czynnika zagro˝enia.

Przeciwzapalne dzia∏anie aloesu
Jedno z zasadniczych dzia∏aƒ aloesu to wp∏yw na uk∏ad immunolo

giczny. Jest to konsekwencjà dzia∏ania jego substancji czynnych na 

komórki uk∏adu odpornoÊciowego i mechanizmy odpowiedzi  

immunologicznej. Zwiàzki chemiczne zawarte w aloesie majà 

w∏aÊciwoÊç regulacji odpowiedzi immunologicznej w zale˝noÊci od 

potrzeb – raz mocniej, a raz s∏abiej. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e jest to 

w∏aÊciwoÊç niewielu roÊlin.

W ciàgu wielu lat badaƒ nad w∏aÊciwoÊciami mià˝szu Aloe Vera po

znano szereg zwiàzków biologicznie czynnych, które odpowiadajà 

za jego dobroczynne dzia∏anie na nasz organizm. Nale˝y wspo

mnieç chocia˝ o tych najwa˝niejszych i o tych, które ze wzgl´du na 

nowo odkryte w∏aÊciwoÊci dajà nadziej´ na popraw´ naszego  

stanu zdrowia w przysz∏oÊci.

Glikoproteiny wyizolowane ze Êwie˝ego mià˝szu – pektyny majà 

zdolnoÊç zag´szczania krwi, aktywujà sk∏adniki odpowiedzi immu

nologicznej.

Aloina reguluje wytwarzanie melaniny (ciemny barwnik skóry)  

w skórze, zapobiegajàc oparzeniom s∏onecznym, hamuje uwalnia

nie histaminy.

Acemannan to aktywny biologicznie wielocukier i ma dzia∏anie 

wielokierunkowe. Jego wyizolowanie i poznanie mechanizmów 

dzia∏ania sta∏o si´ ogromnym osiàgni´ciem.

Uwa˝a si´, ˝e jego kluczowym dzia∏aniem jest aktywacja makrofa

gów, co uruchamia ca∏à lawin´ zdarzeƒ i z∏o˝onych reakcji ∏aƒ

cuchowych. To z kolei stymuluje rozwój reakcji zapalnej z ca∏à jej 

konsekwencjà i zaanga˝owaniem wielu komórek odpornoÊciowych 

i nie tylko. Acemannan stymuluje wzrost czynników, które wykazujà 

silne dzia∏anie przeciwnowotworowe, z czym wià˝à si´ du˝e nadzie

je na przysz∏oÊç. Jak widaç, dzia∏anie jest wielokierunkowe i nadal 

trwajà prac´ nad jego w∏aÊciwoÊciami.

Ostatnio wykazano w∏aÊciwoÊci przeciwwirusowe acemannanu. 

Okaza∏o si´, ˝e hamuje on wiàzanie wirusa HIV z komórkà doce

lowà, hamuje jego namna˝anie, znacznie wyd∏u˝a prze˝ywalnoÊç 

komórek zaka˝onych. Nawet w du˝ych dawkach nie jest szkodliwy 

dla gospodarza. 

Aloe-emodyna – to prawdopodobnie nowy typ czynnika przeciw

nowotworowego, dzia∏a na komórki nowotworowe guzów central

nego uk∏adu nerwowego, powodujàc ich obumieranie.

Lista ta mo˝e byç o wiele d∏u˝sza, a dzia∏anie aloesu obejmuje kilka

dziesiàt pozycji; szeroko wykorzystujemy go we wspó∏czesnej far

makologii.

Moc aloesu to moc wszystkich jego sk∏adników. Ich wspólne dzia∏a

nie jest zupe∏nie inne ni˝ ka˝dego z osobna, dlatego nale˝y trakto

waç picie mià˝szu aloesowego jako najw∏aÊciwszy sposób suple

mentacji.

Aloes powoli przemienia si´ w gwiazd´ na farmakologicznym  

firmamencie ludzkoÊci.

Rola aloesu w zwalczaniu zapaleƒ  Dr Artur Nowak  
| Zdrowie
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W poprzednim miesiàcu omawialiÊmy poszukiwanie kandyda-

tów na dystrybutorów i umawianie si´ z nimi na prezentacj´ 

szansy na biznes. Tym razem zajmiemy si´ pewnymi wa˝nymi za-

gadnieniami, dzi´ki którym prezentacja ta b´dzie udana. 

PrzygotowaliÊmy dla Was bar

dzo skuteczne narz´dzie pracy, 

do wykorzystywania podczas 

prezentacji. Dzi´ki Prezentacji 

FLP (czy to w formie plansz, czy 

CD) przedstawisz kandydatowi 

na dystrybutora Forever produk

ty i plan marketingowy w prosty, 

uporzàdkowany i przyst´pny spo

sób. Omawiajàc kolejno wszystkie 

plansze, w maksymalnie pó∏ godziny przeka˝esz kandydatowi 

wszystkie informacje i motywacj´, jakich potrzebuje, by podpisaç 

Umow´ Dystrybutora. Kluczem do skutecznego pos∏ugiwania si´ 

planszami jest çwiczenie prezentacji ze sponsorem, wspó∏ma∏˝on

kiem, dzieçmi czy nawet przed lustrem! Najlepsze efekty uzyskasz 

omawiajàc na g∏os prezentacj´ strona po stronie, çwiczàc ró˝ne 

sposoby przedstawiania poszczególnych plansz.

Pami´taj, ˝e celem prezentacji biznesowej jest zasponsorowanie 

nowego dystrybutora, a nie sprzeda˝, dlatego nie poÊwi´caj za 

du˝o czasu na omawianie poszczególnych produktów, dzi´ki cze

mu b´dziesz mieç wi´cej czasu na prezentacj´ szansy na biznes  

i planu marketingowego.

JeÊli to mo˝liwe, swoje pierwsze prezentacje powinieneÊ prowa

dziç z pomocà sponsora. Na poczàtku twój sponsor powinien mó

wiç przez 25 minut, a ty przez 5. Póêniej ka˝dy z was powinien mó

wiç 15 minut. Potem, ty powinieneÊ prowadziç prezentacj´ przez 

25 minut, a sponsor przez 5. Wtedy jesteÊ gotów poprowadziç pre

zentacj´ samodzielnie oraz pomagaç w tym swoim nowym dystry

butorom.

Niektóre z kluczowych, choç cz´sto pomijanych czynników decy

dujàcych o tym, czy prezentacja jest udana, wià˝à si´ z miejscem, 

twoim wyglàdem oraz tym, co motywuje kandydata na dystrybu

tora.

•   Wybierz miejsce, gdzie nie b´dzie czynników rozpraszajàcych, 

takich jak telewizja, cz∏onkowie rodziny.

•   Wybierz miejsce, gdzie mo˝esz mówiç normalnym g∏osem i byç 

s∏yszanym.

Prowadzenie udanych 
prezentacji Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Akademia biznesu |
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•  Upewnij si´, ˝e masz doÊç miejsca na prezentacj´ materia∏ów.

•   Niech twój wyglàd odzwierciedla solidnoÊç Firmy i jakoÊç pro

duktów. Pami´taj, ˝e kandydat musi najpierw „kupiç” ciebie, za

nim „kupi” szans´ na biznes i zostanie dystrybutorem.

OkreÊl, co stanowi dla kandydata najwi´kszà motywacj´ do zosta

nia dystrybutorem. Lody mo˝esz prze∏amaç w nast´pujàcy spo

sób:

Do plansz prezentacyjnych do∏àcz (na wst´pie) kartk´ papieru, na 

której wyraênie, drukowanymi literami b´dzie napisane:

•  elastyczny rozk∏ad dnia

•  dodatkowy/solidny dochód

•  brak d∏ugów

•  pozytywny wk∏ad

•  edukacja dzieci

•  nowy dom

•  podró˝e

•  czas dla rodziny, na hobby i rozrywki.

W pewnej chwili, zanim przeka˝esz swoje „dlaczego”, poka˝ t´ 

kartk´ kandydatowi i wyt∏umacz, ˝e wi´kszoÊç osób do∏àcza do fir

my z jednego z powy˝szych powodów. Zapytaj kandydata – Który 

z tych punktów jest dla Pani/Pana najwa˝niejszy? Gdy us∏yszysz 

odpowiedê, zapytaj – Dlaczego jest to dla Pani/Pana wa˝ne? Po 

wys∏uchaniu odpowiedzi, powiedz – Uznam t´ prezentacj´ za suk

ces, jeÊli uda mi si´ pokazaç Pani/Panu w jaki sposób Plan Marke

tingowy Forever Living Products pomo˝e Pani/Panu to osiàgnàç!

Zacznij prezentacj´ od przekazania swojego „dlaczego” (pami´taj, 

˝e jest to twoje najskuteczniejsze narz´dzie sponsorowania, dlate

go mów klarownie, z entuzjazmem i pewnoÊcià). Nast´pnie, przejdê 

do plansz i omawiaj je strona po stronie, tak jak çwiczy∏eÊ. Bàdê 

gotów przerywaç i w razie potrzeby odpowiadaç na pytania. Je˝eli 

odpowiedê na pytanie zawarta jest w którejÊ z dalszych plansz, 

mo˝esz powiedzieç coÊ takiego: To bardzo dobre pytanie, za par´ 

minut dojdziemy do tej kwestii.

Po zakoƒczeniu omawiania plansz zapytaj kandydata, czy ma pyta

nia. Kiedy odpowiesz ju˝ na wszystkie pytania, mo˝esz powiedzieç 

coÊ takiego – By∏oby wspaniale z Panià/Panem pracowaç i pomóc 

Pani/Panu w realizacji Pani/Pana celów. Czy mo˝emy podpisaç 

umow´ i od razu zaczàç? W tym momencie kandydat mo˝e odpo

wiedzieç na trzy sposoby. Reagujesz zgodnie z tà odpowiedzià. 

Oto kilka pomys∏ów:

1.  Kandydat zgadza si´ i zostaje dystrybutorem. Wspaniale!  

Zasponsoruj go, zamów Touch of Forever i umówcie si´ na Pla

nowanie Biznesu (w ciàgu najbli˝szych dwóch dni!). Zostaw mu 

materia∏y marketingowe, aby przejrza∏ przed waszym nast´pnym 

spotkaniem. 

2.  Kandydat wyra˝a pewne wàtpliwoÊci. Po pierwsze, pami´taj, ˝e 

wàtpliwoÊci to po prostu sposób na powiedzenie „prosz´, daj mi 

powód, abym si´ przy∏àczy∏!”. Odpowiedz na ka˝dà z wàtpli

woÊci, a nast´pnie ponów pytanie o podpisanie umowy. Je˝eli 

kandydat prosi o troch´ czasu przed podj´ciem decyzji, zostaw 

mu materia∏y marketingowe do przejrzenia, wyraê swoje przeko

nanie co do jego potencja∏u i zapytaj, czy mo˝esz zadzwoniç za 

par´ dni.

3.  Kandydat mówi „nie” (co naprawd´ oznacza „nie teraz”). W tym 

wypadku podzi´kuj za poÊwi´cony ci czas. Zapytaj, czy by∏by 

zainteresowany wypróbowaniem produktów. Zostaw kilka mate

ria∏ów marketingowych do przejrzenia. Wyraê swoje przekona

nie, ˝e Êwietnie by sobie poradzi∏ wspó∏pracujàc z FLP i zasuge

ruj, aby w przysz∏oÊci jeszcze to przemyÊla∏.

Nawet Diamentowi Mened˝erowie nie sponsorujà ka˝dego, z kim 

umawiajà si´ na prezentacj´. Nauczyli si´, ˝e ka˝de „nie” przybli˝a 

ich do „tak”, którego oczekujà. Je˝eli zasponsorujesz 2 osoby na 

10, z którymi si´ spotkasz, to bardzo dobry wynik. Dlatego pod 

˝adnym pozorem nie popadaj w zniech´cenie. Nast´pnym razem 

omówimy prac´ z nowo zasponsorowanym dystrybutorem. A tym

czasem çwicz prezentacj´ i przedstawiaj jà jak najwi´kszej liczbie 

osób; za dzia∏alnoÊç sponsorskà zostaniesz w przysz∏oÊci tysiàc

krotnie wynagrodzony!

| Akademia biznesu



Tak pracujemy

UWAGA!  
31 paêdziernika br. Biuro G∏ówne FLPP czynne do godz. 17.00. 

Zamówienia wysy∏kowe tak˝e przyjmowane sà  
do godz. 17.00.

Nowe materia∏y marketingowe

Do kupienia we wszystkich Centrach Produktów FLPP:  
teczki z logo Forever
1 szt. – 2,50 z∏;
10 szt. – 20 z∏, czyli 2 z∏ za 1 egzemplarz.

Szkolenie 6 pk.

Od 1 paêdziernika do 31 grudnia br. trwa kwalifikacja na stycznio
we szkolenie 6 pk.

Warunkiem zakwalifikowania si´ jest uzyskanie:
•  comiesi´cznej osobistej aktywnoÊci co najmniej 6 pk. przez trzy 

kolejne miesiàce: paêdziernik, listopad, grudzieƒ – dla dystrybu
torów od stanowiska Kierownika wzwy˝,

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

ZJAZD EUROPEJSKI 
PODZIA¸U ZYSKÓW

Bukareszt, 25 lutego 2006 r. 

DODATKOWY  
PROGRAM PROMOCYJNY!!!

FLP oferuje  
bilet wst´pu na Zjazd  

oraz zakwaterowanie w hotelu podczas Zjazdu (1 noc)  
wszystkim dystrybutorom,  

którzy w okresie  
od paêdziernika 2005 do stycznia 2006  

uzyskajà awans na stanowiska  
od Kierownika wzwy˝.

ZJAZD MI¢DZYNARODOWY 
Houston, sierpieƒ 2006 r.

Okres kwalifikacyjny: 1 kwietnia 2005 – 31 marca 2006

Nowe poziomy kwalifikacji na srebrnà wycieczk´ pozjazdowà

Wycieczka pozjazdowa

1500 pk.  
Kiedy za pierwszym razem osiàgniesz 
w ciàgu okresu kwalifikacyjnego 1500 
pk., kwalifikujesz si´ do uczestnictwa 
w tradycyjnej wycieczce pozjazdowej, 
z przystankami w Phoenix, McAllen, 

Dallas i Las Vegas.  
Otrzymujesz tak˝e $500 kieszonkowe

go (na par´ dystrybutorskà).

Srebrna wycieczka pozjazdowa

2500 pk.  
daje Ci kwalifikacj´ do uczestnictwa  
w wycieczce pozjazdowej. Otrzymu

jesz tak˝e $1000 kieszonkowego  
(na par´ dystrybutorskà)!

5000 pk. 
to te same przywileje jak przy 2500 

pk. + dodatkowe $1000 dla pary 
dystrybutorskiej, specjalne odznacze

nie podczas Zjazdu 
Mi´dzynarodowego oraz prawo korzy

stania z nowej sekcji VIP w punkcie 
sprzeda˝y!

7500 pk. 
to te same przywileje jak przy 5000 pk. + dodatkowe $1000 kieszon

kowego dla pary dystrybutorskiej oraz specjalna sesja  
z zarzàdem firmy podczas Zjazdu Mi´dzynarodowego!

10 000 pk.  
to te same przywileje jak przy 7500 pk. + przelot na Zjazd klasà 

biznesowà!

Informacje |



Trening Jonathana 22 paêdziernika 2005 r.

Warszawa, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00 

Tajemnice sukcesu z Forever!!!

Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

Dobrze dobrany zespó∏ warunkiem efektywnej pracy. 

Pojedê z nami na po∏udnie Francji:  
kwalifikacja na Europejski Zjazd 2006 ju˝ si´ zacz´∏a!

Awanse i odznaczenia

Bilety indywidualne 20 z∏

Jak zawsze w przeddzieƒ Treningu zapraszamy na: 
Spotkanie Mened˝erów 21 paêdziernika 2005 r.

Biuro G∏ówne FLP Poland 
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 13:00

Jeszcze w paêdzierniku

GDA¡SK, 20 paêdziernika 2005 r., Centrum Handlowe „Manhattan”
godz. 16:45  Plan Marketingowy FLP Twojà szansà na Europejski 

Zjazd 2006
godz. 18:00  Od˝ywianie skóry i piel´gnacja aloesowymi produkta

mi Forever – kosmetyczka Mariola Suchodolska

LUBLIN, 26 paêdziernika 2005 r., Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9 
godz. 17:00 Szansa na biznes 
godz. 17:45  Wspomagajàce dzia∏anie produktów Forever w choro

bach wewn´trznych – dr Marek Wierzchowski

Spotkania regionalne

ELBLÑG, 5 listopada 2005 r.
Atrium, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, 12:0016:00
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
Wspom agajàce dzia∏anie produktów Forever w chorobach wew

n´trznych  – dr Marek Wierzchowski 
System atyczna praca drogà do sukcesu – Mened˝erowie Wies∏awa 

i Boles∏aw Kruszyƒscy
Forever  – biznes rodzinny – Kierownicy Ma∏gorzata i Dariusz Le-

wandowscy 
Jak zapl anowaç i wykorzystaç realizacj´ Programu Zjazdu Europej

skiego Nicea 2006 – Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik  

KRAPKOWICE, 5 listopada 2005 r.
Dom Kultury, ul. Prudnicka 7, godz. 12:00
Dlaczeg o Forever? – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska  

i Mened˝er Krystyna Wingert
Rola aloesu w zwalczaniu zapaleƒ – dr Artur Nowak

POZNA¡, 12 listopada 2005 r.
Centrum Kongresowe, ul. Miczurina 20a, godz. 12:0016:00
X Urodziny Oddzia∏u
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
Produ kty Forever w profilaktyce chorób serca i uk∏adu krà˝enia –  

dr Katarzyna Zgirska- Kulaziƒska
Dlaczego MLM? – S∏awomir Gacka

KATOWICE, 15 listopada 2005 r.
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 17:30
IX Urodziny Oddzia∏u 
Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer
Wspom agajàce dzia∏anie produktów Forever w chorobach wew

n´trznych – dr Marek Wierzchowski

Szkolenia marketingowo-produktowe

WARSZAWA, 16 listopada 2005 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92
godz. 18:00 Szansa na Biznes
godz. 18:45  Produkty Forever w profilaktyce chorób serca i uk∏adu 

krà˝enia – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  

REGIONY

GDA¡SK, 8 listopada 2005 r., CH „Manhattan”, ul. Grunwaldzka 82
godz. 16:30 Szansa na Biznes  
godz. 18:00 Rola aloesu w zwalczaniu zapaleƒ – dr Artur Nowak 

SANDOMIERZ, 17 listopada 2005 r., Instytut Teologiczny, ul. Mariacka 9
godz. 18:00 Szansa na Biznes
godz. 18:45  Wspomagajàce dzia∏anie  produktów Forever w choro

bach wewn´trznych – dr Marek Wierzchowski  

SZCZECIN, 11 listopada 2005 r., Hotel Novotel, al. 3 Maja 31
godz. 18:00 Szansa na Biznes
godz. 18:45  Aloesowa piel´gnacja i od˝ywianie skóry od wewnàtrz 

– dr Katarzyna Zgirska- Kulaziƒska

WROC¸AW, 8 listopada 2005 r., Budynek ASCO, pl. Pi∏sudskiego 13
godz. 18:00 Szansa na Biznes
godz. 18:45  Wspomagajàce dzia∏anie  produktów Forever w choro

bach wewn´trznych – dr Marek Wierzchowski  

KRYNICA, 18 listopada 2005 r., Hotel Saol, ul. Zdrojowa 16
godz. 18:00 Szansa na Biznes  
godz. 18:45  Piel´gnacja skóry produktami Forever – kosmetyczka 

Katarzyna Sobczak    

TARNÓW,  4 listopada 2005 r. 
OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30
godz. 17:00 Szansa na Biznes  
godz. 17:45  Aloesowa  piel´gnacja i od˝ywianie skóry od wewnàtrz 

– dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska 

KRAKÓW, 15 listopada 2005 r., Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1
godz. 18:00 Szansa na Biznes  
godz. 18:45 Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

Szansa na Biznes

Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
8, 11/11/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Gdaƒsk, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
 9/11/05 – Mened˝er Krystyna Król 
23/11/05 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
 9/11/05 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik
29/11/05 – Mened˝er Bo˝ena Mach

Kraków, sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
2/11/05 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, g. 18:00 
10/11/05 – Kierownik Agnieszka Osiƒska

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

Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
21/11/05 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

Lublin, biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, ul. M. Sk∏odowskiej 
Curie 2/6, tel. 081/53 108 53

Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13, godz. 18:00 
21/11/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

Wroc∏aw, budynek obok Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 8/11/05 – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
15/11/05 – Kierownik Agnieszka Osiƒska

| Wydarzenia


