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Forever Lite     CZEKOLADOWY 

Najwa˝niejsze składniki:

Specjalna mieszanka aminokwasowa – naj∏atwiej przyswajane bia∏ko pochodzenia 
roÊlinnego, niezb´dne do budowy i sprawnego funkcjonowania organizmu. 
Na uwag´ zas∏uguje szczególnie tzw. aminogram Forever Lite, czyli wza
jemne proporcje poszczególnych aminokwasów, starannie dobrane tak, 
aby jak najbardziej zbli˝yç si´ do dietetycznego idea∏u – naszego dziennego 
zapotrzebowania aminokwasowego. Bardzo wa˝ne w sk∏adzie Forever Lite 
sà te˝ aminokwasy egzogenne, których nasz organizm nie potrafi sam wy
twarzaç i w zwiàzku z tym nasze po˝ywienie musi byç tak skomponowane, 
aby nie powsta∏y niedobory tych cennych sk∏adników.

Witaminy i sk∏adniki mineralne – Forever Lite zaspokaja zapotrzebowanie organi
zmu na wszystkie sk∏adniki niezb´dne do jego prawid∏owego fukcjonowa
nia. Przy regularnym u˝ywaniu Forever Lite mo˝na liczyç na uzupe∏nienie 
ju˝ istniejàcych niedoborów sk∏adników od˝ywczych, co wp∏ywa na 
wyraênà popraw´ samopoczucia.

B∏onnik – w postaci zarówno rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej jest niezb´dny 
do regulacji prawid∏owej pracy jelit. U∏atwia przyswajanie sk∏adników 
od˝ywczych i oczyszczanie organizmu ze zb´dnych produktów przemiany 
materii.

Beta-karoten – niezb´dny w diecie, jest tzw. prekursorem witaminy A i jednoczeÊnie 
jednà z najlepszych substancji przeciwdzia∏ajàcych powstawaniu wolnych 
rodników w organizmie. 

Fruktoza – naturalny cukier wyst´pujàcy w owocach. Pomaga regulowaç poziom 
cukru we krwi, co sprzyja kontrolowaniu apetytu.

Wapƒ – w postaci organicznie zwiàzanej, w obecnoÊci odpowiedniej iloÊci soli mag
nezu, jest niezwykle ∏atwo przyswajalny przez organizm.

kod 21



3

List od prezydenta

Osiemdziesiàt/dwadzieÊcia
Co za miesiàc! To by∏o naprawd´ niesamowite pi´ç tygodni. Im 

wi´ksza i lepsza jest nasza firma, tym wi´cej cudownych ludzi mam 

okazj´ odwiedzaç. Niedawno wróci∏em z pi´ciotygodniowego wy

jazdu dooko∏a Êwiata, podczas którego by∏em mi´dzy innymi na 

wyspach Samoa, w Bangkoku (Tajlandia), Ho Chi Min (Wietnam), 

Kuala Lumpur (Malezja) i w Singapurze, gdzie odby∏o si´ uroczyste 

otwarcie nowego Biura G∏ównego, mieszczàcego si´ w gustownie 

odrestaurowanym zabytkowym budynku z 1892 roku. Po wyjeêdzie 

z Singapuru przenios∏em si´ do Indonezji, gdzie wzià∏em udzia∏  

w ró˝nych imprezach Forever, mi´dzy innymi w konkursie pi´knoÊci 

sponsorowanym przez lini´ Sonya Colour Collection. MyÊl´, ˝e by∏a 

to jedna z najd∏u˝szych wypraw, jakie odby∏em od poczàtku istnie

nia Forever, ale gdy jest tak wiele rzeczy do zrobienia i tak wiele 

osób, z którymi warto si´ spotkaç, czas szybko mija! Podró˝ujàc 

przez te niezwyk∏e kraje, ponownie by∏em pod wra˝eniem wartoÊci 

ludzi, którzy anga˝ujà si´ w nasz biznes. Sà to najlepsi z najlepszych 

i jestem dumny, ˝e jestem cz´Êcià ich Rodziny Forever. 

Jestem pewien, ˝e wszyscy s∏yszeliÊcie o zasadzie 80/20, którà po 

raz pierwszy przedstawi∏ w∏oski ekonomista Vilfredo Pareto w 1906 

roku. Jego teori´ mo˝na bezpoÊrednio prze∏o˝yç na nasze codzien

ne ˝ycie. Zgodnie z nià, ze wszystkich rzeczy, które robimy, tylko 

niewiele (20%) ma kluczowe znaczenie, a wi´kszoÊç (80%) to rzeczy 

trywialne. WartoÊcià Zasady Pareta jest to, ˝e przypomina nam ona, 

by koncentrowaç si´ na tych 20%, które majà znaczenie, bo w∏aÊnie 

one przynoszà 80% rezultatów. Kiedy poÊpiech dnia codziennego 

zaczyna wysysaç z Was wszystkie soki, je˝eli wiecie, ˝e czegoÊ  

nie zdà˝ycie zrobiç, upewnijcie si´, ˝e nie b´dzie to coÊ z tych 20%. 

W kontekÊcie Zasady Pareta trzeba pami´taç, aby 80% swojego czasu 

poÊwi´caç na robienie 20%, które majà najwi´ksze znaczenie. 

Obserwujàc od wielu lat dystrybutorów i pracowników Forever, 

zauwa˝y∏em, ˝e ogólnie rzecz bioràc bardzo dobrze realizujà zasad´ 

Pareta i robiàc to, osiàgajà coraz lepsze wyniki. Istnieje ogromna 

ró˝nica mi´dzy ludêmi, którzy tylko mówià o pracy, a którzy faktycz

nie pracujà! Niezale˝nie od zadania, wi´kszoÊç z nas otrzymuje taki 

sam poziom motywacji. Jednak niektórzy ignorujà ten bodziec, inni 

usprawiedliwiajà swój brak aktywnoÊci, a jeszcze inni na szcz´Êcie 

biorà si´ do pracy. To sà prawdziwi „robotnicy Êwiata”, ludzie, któ

rzy zdajà si´ byç w centrum wszystkiego. Sà oni gotowi przezwy

ci´˝yç wszelkie osobiste lub zawodowe niepokoje i nie „ugrz´znàç”.

Zach´cam Was, abyÊcie poÊwi´cili chwil´ na stworzenie w∏asnej li

sty 20%, które musicie osiàgnàç. Kiedy b´dziecie mieç takà list´, za

planujcie, jak sp´dzicie 80% swojego czasu pracujàc nad realizacjà 

zadaƒ z listy. Zobaczycie ró˝nic´ w swojej efektywnoÊci. Przestaƒcie 

si´ koncentrowaç na codziennych, rutynowych zaj´ciach, które 

pozbawiajà Was produktywnoÊci, i zajmijcie si´ prawdziwymi wy

zwaniami. Czas zrezygnowaç z komfortowej przeja˝d˝ki i obraç kurs 

ku przysz∏oÊci – obiecuj´ Wam, ˝e doÊwiadczycie znaczàcego roz

woju w ka˝dym aspekcie swojego ˝ycia!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Zróbmy sobie prezent! Urodzinowy! Tak, 

tak… i nie mam na myÊli tylko Skorpionów  

i Strzelców, którzy Êwi´tujà swoje urodziny 

w listopadzie. Wszyscy dystrybutorzy FLP 

Poland majà swoje urodziny – ju˝ dwunaste!

12 lat obecnoÊci Forever w Polsce to Êwietna 

okazja, by sprezentowaÊ sobie poprzez aktywnoÊç wy˝szy bonus, 

awans czy przymierzyç si´ do Programu Motywacyjnego i w Nowy 

Rok wjechaç nowiusieƒkim samochodem! Ka˝dy awans od 

Kierownika wzwy˝ to prezent od Forever i bilet oraz nocleg na 

Europejski Zjazd Podzia∏u Zysków, który ju˝ w lutym odb´dzie si´  

w Bukareszcie! Wi´ksze obroty to wi´ksze pieniàdze – a Âwi´ta  

i Sylwester za pasem! Bàdêmy uÊmiechni´ci i obdarujmy bliskich 

górà prezentów dzi´ki szansie, jakà daje Forever!

Listopad to jeden z najgor´tszych biznesowo miesi´cy roku – 

podejmijmy rywalizacj´ z w∏asnymi s∏aboÊciami, pokonajmy je  

i cieszmy si´ marzeniami spe∏nionymi dzi´ki mo˝liwoÊciom biznesu 

Forever.

Z okazji naszych wspólnych urodzin ˝ycz´ Paƒstwu wysokich 

lotów si´gajàcych marzeƒ i realizacji wszystkich celów i planów, 

które wià˝ecie z pracà z FLP!

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
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Anna i Metody Lubiƒscy
3. Danuta i Edward Wienchowie
4. Krystyna i Jerzy Orubowie
5. Renata Giertler

 6. Wies∏awa i Adam Spyrowie
 7. Anna i Andrzej Popielarzowie
 8. Ewa i Piotr Jurkowie
 9. Anna Kaniewska
10. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie

Asystenci KIEROWNIKA

Maria Babisz, Tomasz Baca, Miros∏awa i Stanis∏aw Bajkowie, Katarzyna Bajkowska, Maria Banasik, Artur Baran, Rafa∏ Baran, Jolanta i Bogus∏aw 
Bartosikowie, Danuta Bàdaruk, Iwona Bàkowska, Bo˝ena Bera, Jerzy Bernecki, Miros∏awa Bia∏a, Jadwiga Biela, Wiktor Biernacki, Aleksandra 
Biliƒska, Marzena Biliƒska, Ma∏gorzata Bogucka, Joanna Bolis´ga, Magdalena Bolis´ga, Ewa Borkowska, Stanis∏awa Boroƒ, Renata Bryg, Ar-
letta Brzeziƒska, Andrzej Bucholc, Stanis∏awa Buczek, Joanna Bujar, Hanna Chmielewska, Janina Chowaniec, Jadwiga Chrobak, Wac∏aw Ciba, 
Ewa Cieczko, Jadwiga i Andrzej Cieczkowie, Jolanta Cieszanowska, Zofia i Artur CieÊlowie, Maria Czarnecka-Lempart, W∏adys∏awa Czernecka, 
Maria Czulak, Danuta Dachtera, Ewa Derkowska, Anna D´bska, Barbara Dubiel-Lesiak, El˝bieta i Marek Dudkowie, Bronis∏awa Dulkiewicz, Ja-
nina Ejchorst, Marzena Fabczak, Ewa Ficoƒ, Bogumi∏a Fi∏on, Ewa Folek, Lidia i Marek Fràckowiakowie, Irena Fyrguth, Anna Gajecka, Irena 
Gala, Joanna Gawe∏, Joanna Gawinek, Ma∏gorzata i Narcyz Gdeszowie, Ma∏gorzata Gieszcz, Krystyna i Andrzej Golowie, Renata Golak, Tere-
sa Go∏àb, Dominik Gordzielik, Anna Gowin, Irena Gronecka, Beata GrzeÊkowiak, Agata i Oleg Gumieniukowie, Emilia Gumowska, Krystyna i Jó-
zef Gwiazdowie, Pawe∏ Hajek, Ma∏gorzata Haslinger, Joanna Hetman, Krystyna Holtz, Teresa Jachna, Anna i W∏adys∏aw Jagie∏∏owie, Wanda 
Janik, Agnieszka Janowska, Ma∏gorzata Janusz, Mariola Jarocka, Ewa Jarosz, Krystyna Jarzàb, Stanis∏awa Jasiƒska, Adam Jasiƒski, Monika 
Jaworska, El˝bieta i Marian J´drzejczykowie, Urszula Kaczor, Benigna Kalus, Danuta Ka∏uziƒska, Ewa i Marian Kamiƒscy, Justyna Kamiƒska, 
Ma∏gorzata Kamiƒska, El˝bieta Kamiƒska-Trebisz, Jolanta i Krzysztof Kasprzakowie, Edyta Kawiarowska, Bo˝ena Kilan, Waldemar Klajst, Pawe∏ 
Knychas, Dorota Ko∏odziejczyk, Jolanta Kordalska, Karolina Korneluk, Magdalena Korys∏awska, ¸ucja Kossakowska, Anna Kot, Zofia Kot, Justy-
na i Robert Kot∏owscy, Dariusz Kowal, Zofia Kowalczyk, Anna Kowalska, Daniel Kozub, Dorota Krakowiak, Zbigniew Krasa, Hanna Krawczyk, 
Maria Krawczyk, Krystyna Kr´cichwost, Ewa Krowicka, Sara Krysztofowicz, Krystyna Krzy˝osiak, Ewa i Tadeusz Kuchnowie, Halina i Marek 
Kuczkowie, Gra˝yna Kuna, Jacek Kupis, Jaros∏aw KuÊnierz, Bernadetta Langer, Kazimiera Lener, Beata Lewandowska, Zofia i Marian Lewan-
dowscy, Ryszard Lewiƒski, Teresa Ligas, Leszek Litka, Patrycja Ludwin, Krystyna ¸ab´dê, Urszula ¸apot, Dorota ¸ukaszek, Beata i Henryk 
¸ukawscy, Cecylia Malinowska, Lidia Ma∏ecka, Stanis∏awa Maniak, Anna i Adam Manikowscy, Beata Marek, Bernard Materne, Iwona Mazur, 
Monika Mazur, Jerzy Mazurek, Danuta Micha∏owska, Natalia Mielniczek, Jadwiga Mitoraj, Zola Mkatshane, Katarzyna Modzelewska, Janina 
Molenda, Maria Moniewska, Alina Mosiƒska, Agata Mroczkowska, Katarzyna Muszalik, Ma∏gorzata Naprawska, Ewa Nowacka, Aleksandra No-
wak, Edward Nowakowski, Justyna i Adam Nu˝yƒscy, Gabriela Oleksy, Rados∏aw Omieciƒski, ¸ukasz Ostrowski, Irena Pacholczyk, Jacek Pa-
sternak, Piotr Pawlicki, Lucyna Pazdur, Katarzyna Piàtkowska-Szki∏∏àdê, Bo˝ena Piecyk, El˝bieta Pienià˝ek, Gra˝yna Piesiak, Bo˝enna Pióro, Re-
nata Pisarska, Ma∏gorzata Plichta, Dorota Polok, Sylwia Polok, Aneta Pondo, Anna i Cezary Pot´gowie, Halina Pruszkowska-Mucha, Anna PruÊ, 
Daniel Przybysz, Ntombekhaya Grissel Pulo, Mariusz Romanek, Beata Ró˝aƒska, Sylwia Ró˝ycka-Kowal, Regina RyÊnik, Jolanta Rzepa, Gra˝yna 
Sadowska, Jacek Sadraku∏a, Gra˝yna Samól, Maria Sawa, Alicja Sàdej, Zofia Siembida, Jolanta Siwek, Robert Siwek, Julita Skrzypiƒska, Joan-
na Sloan, Iwona S∏uga, Ryszard Smerne, Anna Soroczyƒska, El˝bieta Sowa, Kazimiera Sporysz, Gra˝yna Sroka, Jolanta Staromiejska, Krysty-
na Stec-Lenart i Marek Lenartowie, Wanda Stefaƒska, Agnieszka Strzelecka, Anna i Ireneusz Suliszowie, Urszula Supernak, Anna Suszyna, Kin-
ga Suwiczak, Lucyna Szarkowicz, Antoni Szczeniowski, Henryka i Ireneusz Szkodowie, Wanda Szlàzak, Maria i Stefan Szmelterowie, Teresa 
Szmelter, Teresa Szpruch, Sylwia Szreder, Teresa Szyd∏o, Monika Szymaniak, Barbara Szyryk, Aneta Âliwiƒska, Michalina i Kazimierz Âwiergie-
lowie, Halina Tekiela, Tadeusz Telkel, Jaros∏aw Tkaczyk, Anna Tomasik, Elwira Tomczyk, W∏odzimierz Tomczyk, Magdalena Tyborska, Pawe∏ 
Ulaniuk, Ma∏gorzata Urban, Magdalena Urbaniak, Ewa Welc, Bogdan Wenderski, Marcin Wilk, Ma∏gorzata Willaume, Lidia Wilusz, Urszula 
WiÊniewska, Anna Witowska, Apolonia Wloka, Bo˝ena Wróblewska, Mariola i Leszek Zawadowie, Irena Zdybel, Dorota Zembaczyƒska, Alicja 
Zieliƒska, Anna Zieliƒska-Âmietana, Zofia Zi´ba, Agnieszka Zjawiƒska, Katarzyna Zwiernik, Ewa i Krzysztof Zygnerowie

Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie Anna i Metody Lubiƒscy

Agata Fabczak Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie

Jadwiga Jastrz´bska Jadwiga Adamczyk

Marta Kamieniarz Anna Kaniewska

Jolanta i Konrad Mazurowie Jadwiga Jastrz´bska

Jadwiga Przybysz Jolanta i Konrad Mazurowie

Ewa Szmelter Jolanta Kilanowska

Maria Tomasik Jerzy ¸umiƒski

Anna Kaniewska Urszula i Miros∏aw Kapustowie

Odbiór nagród i odznaczeƒ tylko na Treningu Jonathana odbywajàcym si´ bezpoÊrednio po uzyskaniu kwalifikacji. Na scen´ wywoływane 
sà wyłàcznie osoby, które potwierdzà swojà obecnoÊç przy stanowisku recepcyjnym.

10 NAJLEPSZYCH   struktury niemened˝erskie

Awanse i osiàgni´cia | paêdziernik 2005

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

KIEROWNICY sponsorzy:



XII Urodziny FLP Poland!!! 
NowoÊci!!!  Szkolenia!!!  Motywacja!!!  Atrakcje!!!

Forever –  Fakty, Ludzie, Pieniàdze
Jak wspó∏pracowaç z Forever, aby stworzyç w∏asnà stabilnà firm´

Kabaret SeR z programem rozrywkowym „AlloEs-trada”
Wybór najbarwniejszego regionu 

Awanse i odznaczenia: na scen´ zapraszamy dystrybutorów,  

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

Jeszcze w sprzeda˝y bilety indywidualne –  40 z∏.

W dniu Urodzin Centrum Sprzeda˝y Warszawa czynne do godziny 13.00
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Sezon 
biznesowy 
w pe∏ni

Kierownicy Asystenci Kierownika
10 Najlepszych

Jacek Kandefer,  
Dyrektor FLPP

Wywiady Forever Vision

Prowadzàce: Mened˝er Maria 
Perz-Paprocka i Senior Mened˝er 
Bo˝ena Matkowska

Bo˝ena Matkowska „Praca od podstaw” Dr Artur Nowak „Od kataru do astmy”

Trening Jonathana | 22 paêdziernika 2005

19 listopada 2005 • Hotel Marriott, Warszawa 
Al. Jerozolimskie 65/79, godz.13:00

XII Urodziny FLP Poland!!! 
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Zimowa 
ochrona
Nadchodzi pora sp´kanych ust, czerwo-

nych policzków i suchej skóry. Nie mówiàc 

ju˝ o przezi´bieniu i grypie. Teraz jest 

odpowiedni moment – zanim zima na 

dobre si´ zadomowi – aby „uodporniç” 

na niepogod´ zarówno skór´, jak i uk∏ad 

immunologiczny. Na poczàtek oznacza 

to du˝o snu, picie znacznej iloÊci wody 

i regularnà gimnastyk´. Poza tym lekarze 

radzà, aby w tym okresie, kiedy wilgotnoÊç 

spada, a bakterie si´ mno˝à, szczególnie na 

siebie uwa˝aç i wzmacniaç organizm – i od 

Êrodka, i od zewnàtrz.

Aby przygotowaç skór´ na trudy zimy, warto ju˝ 

teraz chroniç jà, nak∏adajàc przed ka˝dym wyjÊciem 

na dwór Forever Aloe Sunscreen. Zimowy spacer bez ochrony 

przed szkodliwymi promieniami s∏onecznymi mo˝e byç groêniejszy 

dla twojej skóry ni˝ s∏oneczny, letni dzieƒ sp´dzony w parku. Zimo

we warunki pogodowe, takie jak wiatr czy s∏oƒce odbijajàce si´ od 

Êniegu, sà bardziej szkodliwe dla skóry ni˝ cokolwiek innego, nie 

wspominajàc o tym, ˝e wiatr w du˝ym stopniu przyczynia si´ do 

suchoÊci powietrza.

Taki brak odpowiedniego nawil˝enia nie tylko podkreÊla widoczne 

zmarszczki, ale tak˝e mo˝e przyspieszaç powstawanie nowych. 

Dlatego jeszcze wa˝niejsze staje si´ u˝ywanie odpowiedniego,  

delikatnego preparatu oczyszczajàcego, takiego jak Mleczko 

Oczyszajàco-Z∏uszczajàce AFdJ. Mleczko to zmywa makija˝ i usu

wa zanieczyszczania oraz zapewnia skórze odpowiednie pH 

i nawil˝enie. Nast´pnie nale˝y na∏o˝yç Tonik Nawil˝ajàcy AFdJ, 

który zawiera oczar wirginijski, od˝ywiajàcy komórki kolagen 

i alantoin´, dzi´ki czemu nadaje skórze równowag´ i redukuje roz

miar porów.

Zima to dobra pora na wypróbowanie R3 Factor – ekskluzywnego 

po∏àczenia stabilizowanego mià˝szu Aloe Vera, rozpuszczalnego 

kolagenu, witamin A i E oraz alfahydroksykwasów (AHA). Dowie

dziono, ˝e AHA to skuteczna kontrola suchej skóry i pozytywny 

wp∏yw na „niewidzialne” zmarszczki – te, które dopiero formujà si´ 

w g∏´bszych warstwach skóry; kwasy te jednoczeÊnie niwelujà 

powierzchniowà szorstkoÊç skóry.

Zimà kuszà nas d∏ugie, goràce kàpiele, ale uwaga: mogà byç one 

bardzo niezdrowe, gdy˝ tak˝e wysuszajà skór´. Dlatego kàp si´ 

w ciep∏ej, a nie goràcej wodzie, u˝ywaj Aloesowego ˚elu do 

Kàpieli, który zapobiegnie przesuszeniu skóry i pobudzi krà˝enie. 

I nawil˝aj, nawil˝aj, nawil˝aj. Kluczowe znaczenie ma nie tylko od

powiednie (cz´ste i obfite) nawil˝anie skóry od stóp do g∏ów – der

matolodzy zalecajà tak˝e, aby nawil˝aç skór´ nawet 

wtedy, gdy jest ona mokra – np. po kàpieli – aby jak 

najwi´cej wilgoci pozosta∏o w skórze.

Dermatolodzy zalecajà tak˝e, aby podczas zimowych 

miesi´cy stosowaç „bogatsze” nawil˝acze. Dlatego 

warto do codziennej piel´gnacji dodaç Alpha-E 

Factor. Jest to serum bogate w antyutleniajàce wi

taminy A, C i E, stanowi wi´c doskona∏à broƒ w wal

ce z wolnymi rodnikami – szkodliwymi czàsteczkami, 

których powstawaniu sprzyjajà tlen, promienie 

s∏oneczne i negatywne czynniki Êrodowiskowe i które 

mogà przyczyniaç si´ do przedwczesnego starzenia 

skóry. AlphaE Factor mo˝na nak∏adaç w po∏àczeniu 

z Galaretkà Aloe Vera – nie ma nic lepszego dla 

zm´czonej skóry jak podwójna dawka aloesu!

O ile dodatkowe nawil˝enie skóry zimà jest bardzo 

wa˝ne, o tyle dodatkowe witaminy od wewnàtrz sà 

wr´cz nieodzowne – bakterii wokó∏ mnóstwo, 

a uk∏ad odpornoÊciowy zdaje si´ byç o tej porze roku 

s∏abszy. A gdy przychodzà Âwi´ta, sami go jeszcze os∏a

biamy, dodajàc do naszej diety wi´cej s∏odyczy i niezdrowych po

traw. Dlatego lekarze zalecajà zwi´kszenie zawartoÊci w diecie wi

tamin, minera∏ów i substancji od˝ywczych. WÊród suplementów, 

jakie jemy o tej porze roku, nie powinno zabraknàç nast´pujàcych:

Forever Arctic-Sea o wysokiej zawartoÊci wielonienasyconych 

kwasów t∏uszczowych omega3 z ryb morskich oraz wielonienasy

conych kwasów t∏uszczowych omega9 z oleju z oliwek. ArcticSea 

to nie tylko lepsze zdrowie, ale tak˝e ∏adniejsza cera.

Pola Zieleni to nasz „ogród w buteleczce”, pe∏en witamin, 

minera∏ów, protein, aminokwasów, enzymów, antyutleniaczy 

i chlorofilu. Dlatego jest niezastàpiony, by poprawiç „zimowà” 

przemian´ materii, zw∏aszcza w szalonym, Êwiàtecznonoworocz

nym okresie.

Propolis Pszczeli Forever, który zawiera 22 aminokwasy, witaminy 

B kompleks i wzbogacone jest mleczkiem pszczelim, to doskona∏y 

sposób na wzmocnienie organizmu – produkt ten wspiera natural

ne si∏y obronne organizmu podczas sezonu grypowoprzezi´

bieniowego.

Mià˝sz Aloe Vera to jeden z najlepszych dost´pnych na rynku su

plementów od˝ywczych dla ogólnej kondycji organizmu. Zawiera 

ponad 20 minera∏ów, 18 aminokwasów i 12 witamin.

Jeszcze dziÊ uzupe∏nij zapasy produktów Forever! Nie daj si´ za

skoczyç zimie i ju˝ teraz przygotuj si´ do obrony przed nià – dzi´ki 

temu Âwi´ta sp´dzisz radoÊnie i rodzinnie!

Zdrowie i uroda |
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Szczytno 14-16 paêdziernika 2005

W dniach 14-16.10.2005 r. zorganizowaliÊmy wraz z ostro∏´ckà strukturà szkolenie dla 
135 dystrybutorów FLPP z ró˝nych regionów kraju, przyst´pujàcych do realizacji 
programu „Zjazd Europejski CANNES – NICEA 2006”. Spotkali si´ oni w malowniczo 
po∏o˝onym nad jeziorem ¸´sk OÊrodku Wypoczynkowym k/Szczytna na Mazurach. Has∏o 
przewodnie szkolenia: „START – SUKCES NICEA”. By∏y to dla uczestników prawie trzy 
dni  intensywnego szkolenia pod kierunkiem takich liderów FLPP jak: Przodujàcy 
Mened˝erowie Maria Duraziƒska, Jacek Bartkowiak i Grzegorz Sieczka, Senior 
Mened˝erowie Halina Sm´tek i Magdalena Strojna, Mened˝er Anna Popielarz  
i Kierownik FLPP Jolanta Kilanowska. By∏y te˝ dobre rady Dyrektora FLPP Jacka 
Kandefera. Nie zabrak∏o równie˝ rekreacji i rozrywki. W´drówka i wycieczka rowerowa 
Êcie˝kami pi´knych, z niebem gadajàcych lasów mazurskich, po∏àczone z grzybobraniem 
to atrakcje, które by∏y udzia∏em nie tylko wszystkich mieszczuchów. Niezapomnianym 
akordem by∏a Wielka Biesiada Mazurska Forever przy rytmach Zespo∏u „MEIK”  
z Bia∏egostoku. W takiej atmosferze wszyscy uczestnicy szkolenia podj´li decyzj´ – na 
pewno spotkamy si´ w Cannes i Nicei. ˚ycz´ spe∏nienia wszystkich marzeƒ i pe∏nej 
realizacji podj´tych w „Kulce” celów. JednoczeÊnie dzi´kuj´ wszystkim liderom grup 
dystrybutorskich z Gdaƒska, Elblàga, Szczecina, Brodnicy, Bydgoszczy, Wroc∏awia, 
Warszawy i Sandomierza za pomoc w realizacji tego przedsi´wzi´cia szkoleniowego dla 
naszych partnerów w biznesie Forever.

Stanis∏aw Makowski,  
Asystent Mened˝era z Ostro∏´ki

14.10, piàtek, godz. 4.00 nad ranem (a w∏aÊciwie Êrodek nocy, bo to ju˝ po∏owa 
paêdziernika). Trudno wyjÊç z domu, ale na peronie szczeciƒskiego dworca czeka pociàg 
do Olsztyna, a spotkanie w OÊrodku „Kulka” ciàgnie jak magnes. JEDZIEMY! Trzy 
szczecinianki – ¸ucja, Ania i Helena oraz Celina z nadmorskiego ÂwinoujÊcia. ˚eby 
wsiàÊç do naszego pociàgu, wyjecha∏a ju˝ wieczorem!
Godz. 17.00, za nami 13 godzin podró˝y. To nic, zostawiamy swoje walizki  
i rozpoczynamy fantastyczne trzy dni z Forever – wyk∏ady, rozmowy, zabawa, spacery. 
Jakie tam jest powietrze! A jak gotujà! ˚al by∏o wyje˝d˝aç.
Mimo ˝e jestem dystrybutorem Forever ju˝ od 10 lat, ciesz´ si´ ogromnie, ˝e mog∏am 
wys∏uchaç perfekcyjnych wyk∏adów Przodujàcych Mened˝erów Marii Duraziƒskiej  
i Jacka Bartkowiaka, Senior Mened˝er Haliny Sm´tek, Przodujàcego Mened˝era 
Grzegorza Sieczki i Kierownik Jolanty Kilanowskiej. Pozwolili mi powtórzyç znane mi  
ju˝ tematy, uporzàdkowaç wiedz´, dodali tyle energii, ˝e wystarczy chyba na nast´pne 
10 lat. DZI¢KUJ¢ ZA TO Z CA¸EGO SERCA!
Szczególnie chc´ podzi´kowaç Joli Kilanowskiej i jej m∏odemu zespo∏owi za dodanie mi 
wiary i ochoty do pracy z m∏odzie˝à – DZI¢KUJ¢ CI JOLU!
To cudowne spotkanie nie odby∏oby si´, gdyby nie Asystent Mened˝era Stanis∏aw 
Makowski i jego ekipa z Ostro∏´ki. To by∏ prawdziwy majstersztyk. GRATULUJ¢! 
DZI¢KUJ¢! DZI¢KUJ¢! DZI¢KUJ¢!
W drodze powrotnej trudno by∏o zasnàç, wi´c przegada∏am ca∏à noc z mojà sponsorkà 
¸ucjà Trzpis, planujàc wyjazd na Zjazd Europejski w 2006 roku.
Szczecin powita∏ nas pi´knym porankiem i leniwie przeciàgajàcymi si´ mewami, 
ruszajàcymi na poranny ∏ów – mo˝e wÊród nich te˝ sà prawdziwe Jonathany? Po 
odpoczynku ka˝da z nas sprawdzi, czy nie ukry∏y si´ gdzieÊ w pobli˝u!
Jeszcze raz wszystkim UCZESTNIKOM, PROWADZÑCYM SZKOLENIE I ORGANIZATOROM  
DZI¢KUJ¢ I DO ZOBACZENIA W NICEI!

Helena Taczek, Senior Mened˝er ze Szczecina

Szkolenie by∏o fenomenalne, organizacja super profesjonalna. Stanis∏aw Makowski 
przeszed∏ samego siebie w perfekcyjnym pilotowaniu wszystkich spraw organizacyjnych. 
Wielkie dzi´ki STASIU! Chyl´ czo∏a.
Atmosfera wÊród uczestników wspania∏a, ciep∏a – tak mogà si´ uczyç, trenowaç tylko 
dojrzali ludzie, màdrzy ˝yciowo i biznesowo. Dzi´kuj´ wszystkim Mened˝erom  
z zaprzyjaênionych struktur za aktywne uczestnictwo – razem mo˝na wi´cej.
Dzi´kuj´ Dyrektorowi Jackowi Kandeferowi za cudnà adaptacj´, ekscytujàce, màdre 
szkolenie i za umiej´tnoÊç zabawy z naszymi partnerami biznesowymi. Umia∏eÊ byç 
TRENEREM i cz´Êcià wielkiego zespo∏u.
Dzi´kuj´ lekarzom za wyk∏ady, màdre, ˝yciowe i proste – jesteÊcie tu mile widziani, dla 
Was te˝ jest duuu˝o miejsca. Uczcie nas dbaç o zdrowie nasze, naszych rodzin oraz 
klientów!
Do uczestników mam takie przes∏anie – pami´tajcie codziennie o podj´tych 
zobowiàzaniach – codziennie zróbcie kroki do przodu w swojej FIRMIE.
Wi´cej na razie nie pisz´, bo id´ do pracy, czas realizowaç plany przyj´te w „Kulce”.
Pozdrawiam!

Halina Sm´tek, Senior Mened˝er z Bydgoszczy

Udany i bardzo pouczajàcy zjazd Foreverowców! JesteÊmy zainspirowane do dzia∏ania. 
Spotka∏yÊmy ludzi sukcesu, uÊmiechni´tych pasjonatów, którzy swoim entuzjazmem 
pociàgajà innych. Oni kochajà to, co robià! 
Jedzenie wyÊmienite, a biesiada – zabawa z taƒcami do Êwitu. Obcy ludzie, a jednak 
atmosfera rodzinna. Ile˝ ciekawych pomys∏ów narodzi∏o si´ podczas rozmów, szkoleƒ  
i zabawy!!! Trudy podró˝y nie majà znaczenia. Do dzie∏a!

Halina Micorek i Ewa Zblewska  
z ¸ubiany i KoÊcierzyny

W „Kulce” jesienne s∏oƒce Êwieci∏o ca∏à pe∏nià. Promienie odbija∏y si´ od 
˝ó∏toczerwonych liÊci mazurskiego lasu i kolorami dawa∏y inspiracj´. Inspiracj´ do 
dzia∏ania, do prezentowania, do zapraszania nowych ludzi, do pracy z ludêmi, do 
dzielenia si´ z nimi tym, co mamy najlepsze. Dla mnie sta∏y si´ impulsem do rozpocz´cia 
przygody  
z Forever.

Krzysztof Stefaƒski, Asystent Kierownika

Szkolenie w „Kulce” k/Szczytna by∏o zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. 
Spotkali si´ tam dystrybutorzy z ró˝nych struktur, dzi´ki czemu obok wspania∏ych zaj´ç 
dydaktycznych mogliÊmy wymieniç mi´dzy sobà doÊwiadczenia  i fantastycznie si´ 
bawiç. Dowodzi to, ˝e dystrybutorzy Forever to jedna wielka rodzina. Wszyscy 
na∏adowaliÊmy akumulatory do realizacji programu „Cannes-Nicea 2006”.
Tak si´ sta∏o dzi´ki organizatorowi Asystentowi Mened˝era Stanis∏awowi Makowskiemu 
i wspania∏ym szkoleniowcom.

Menad˝erowie Alicja i Grzegorz Dukat  
z grupà uczestników szkolenia z Brodnicy

Kraków  8 paêdziernika 2005

Regionalne sukcesy

Raporty regionalne | wrzesieƒpaêdziernik 2005
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Krynica  10-11 wrzeÊnia 2005

W dniach 10-11 wrzeÊnia Senior Mened˝er Urszula Kuçka i Mened˝er Barbara Oruba 
zorganizowa∏y dwudniowy wyjazd szkoleniowo-rekreacyjny do Krynicy. W pierwszym 
dniu, przy pi´knej pogodzie, na Êwie˝ym powietrzu, z uwagà s∏uchaliÊmy wyk∏adu 
kosmetyczki, Katarzyny Janiczek, która jasno i zrozumiale przekaza∏a nam mnóstwo 
fachowych rad, popartych wiedzà o produktach i doÊwiadczeniem.
Wieczorem pieczyste i Êwietna zabawa przy góralskiej muzyce do póênej nocy. Rano 
postawi∏ nas na nogi motywujàcy wyk∏ad Dyrektora Jacka Kandefera. Jego cenne 
uwagi pomogà nam w dalszej pracy i awansach. 
WyjechaliÊmy w pe∏ni wypocz´ci, z ogromem wiedzy i zapa∏em do pracy. Witaj Niceo!

Anna ¸àka-Ryczko, Mened˝er
Renata Jarosz, Kierownik

Warszawa  15 paêdziernika 2005 r.

W po∏owie paêdziernika w Biurze G∏ównym FLPP odby∏o si´ kolejne szkolenie laureatów 
konkursu 6 pk. 

Dystrybutorzy,  
którzy zakwalifikowali si´ 
do udzia∏u w nim:
El˝bieta Kreczyƒska
Wies∏awa Zasempa
Magdalena Strojna
Wies∏awa i Adam Spyrowie 
Grzegorz Sieczka
Krystyna i Aleksander Konieczny
Anna i Metody Lubiƒscy
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie 
Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Urszula Zyskowska
Urszula i Miros∏aw Kapustowie 
Lidia i Wies∏aw Fiutakowie 
Janina Januszewska
¸ucja Koby∏ka
Anna i Zbigniew Adamik 
Anna Krempska
Bo˝ena i Edmund Matkowscy 
Zofia Marian Staropi´tkowie 
Janina i Witold Puchalscy 

Halina i Grzegorz Sm´tkowie 
Miros∏awa i Jan Gajdowie 
Anna i Andrzej Popielarzowie 
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy 
Krystyna i Roman Królowie 
El˝bieta i Józef Glapowie
Krystyna Krawczyƒska
Urszula i Krzysztof Ostrowscy
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
Krystyna i Jerzy Orubowie 
Anna Kaniewska
Danuta i Micha∏ Grabarscy 
Irena i Zygfryd Prondzinscy 
Jadwiga Przybysz
Ewa Szmelter
Anna i Dariusz Stepnowscy
Jolanta Kilanowska

Nast´pne szkolenie 6 pk. 14 stycznia 2006 r.
Warunkiem zakwalifikowania si´ jest uzyskanie:
• comiesi´cznej osobistej aktywnoÊci co najmniej 6 pk. przez trzy kolejne miesiàce: 
paêdziernik, listopad, grudzieƒ – dla dystrybutorów od stanowiska Kierownika wzwy˝,
• 4 pk. comiesi´cznej aktywnoÊci – dla Asystentów Kierownika (w momencie uzyskania 
awansu na Kierownika wymagana aktywnoÊç w nast´pnym miesiàcu wzrasta do 6 pk.). 

Bydgoszcz  1 paêdziernika 2005

Szczecin  1 paêdziernika 2005

Jacek Kandefer,  
Dyrektor FLPP

Makija˝e Sonya

Regionalne osiàgni´cia

Dr Marek Wierzchowski  
o produktach

Mened˝erki ze Szczecina Anna Krempska 
i ¸ucja Trzpis 

Dr Maria Kraczka o produktach Wystàpienie Jacka Kandefera,  
Dyrektora FLPP

Liderzy regionu (od lewej): Grzegorz 
i Halina Sm´tkowie, Senior Mened˝e-
rowie oraz Rados∏aw Jochim, Przodu-
jàcy Mened˝er 

Jolanta Jochim, Przodujàcy 
Mened˝er, Halina Sm´tek i Jolanta 
Kilanowska, Kierownik
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Forever Living Products oferuje wiele materia∏ów 
marketingowych, które stanowià nieocenionà pomoc  
w budowaniu biznesu Forever.  
Przedstawiamy niektóre z nich.

Kalendarz 2006    
Ekskluzywna publikacja przygotowana przez FLP International, 
która pomo˝e ci zaplanowaç ca∏y rok. Edycja limitowana! Warto 
pospieszyç si´ z zakupem!

kod 9818 cena 25 z∏

„Minera∏y FLP” dr Jerzy Oleszkiewicz  
Broszura zawierajàca opis sk∏adników 
mineralnych, potrzebnych do optymalnego  
funkcjonowania ludzkiego organizmu. Przy  
ka˝dym minerale znajdziesz list´ produktów  

FLP, w których jest on zawarty.
kod 499 cena 7,50 z∏
przy zakupie 10 szt. cena 1 broszury 5,00 z∏

Zasady Dzia∏alnoÊci FLP Poland    
Podstawowa broszura,  
którà musi znaç  
ka˝dy dystrybutor FLP!  
Nowa wersja ju˝ w sprzeda˝y!

kod 139 cena 2,00 z∏

Materia∏y marketingowe FLP

Torba reklamowa Sonya
Bardzo elegancka torba reklamowa – nie tylko na produkty Sonya!

kod 318 cena 2,99 z∏

Mini-reklamówka
Por´czne opakowanie 
indywidualnych produktów FLP.

kod 498 cena 0,26 z∏
przy zakupie 10 szt. cena 1 reklamówki 0,20 z∏

Planowanie biznesu
Pierwsze narz´dzie pracy nowego  
dystrybutora! Pozwala zaplanowaç  
pierwszy etap budowania biznesu  
Forever, by od samego poczàtku by∏ on  
jak najbardziej dynamiczny!

kod 385 cena 4,00 z∏

Od Kierownika do Mened˝era
Bezkonkurencyjna, gdy chcesz osiàgaç 
ko le jne s t anowiska w P lan ie 
Marketingowym Forever! Dzi´ki niej 

zaplanujesz swój awans i osiàgniesz go!
kod 491 cena  6,00 z∏

Materia∏y marketingowe FLP

Great for your office, 
at home, or as a gift!

Order Today!
Supplies are limited!

1 -888 -440 -ALOE (2563) | 11 | WWW.FOREVERL IV ING.COM

16 Month Calendar - This eye-catching calendar is ideal for
your home or office, and makes a great gift for your family,
friends and customers!  Each month, from September 2005
until December 2006, enjoy beautiful images, thoughtful quotes
and useful product information – in a convenient size for deco-
rating any wall.
Item #9818
$8.50  ea.

Poster Trio - Hang these posters separately or as a
group. Two of the posters measure at 22x28; the
third is 11x28 inches.  These colorful posters are a
visual representation of who we are - and they make
great gifts, too!
Item #9841
$5.00/set

Brama Zachodnia

Al. Jerozolimskie 92

00-807 Warszawa

tel. (0-22) 456 43 56-59

www.flpp.com.pl

e-mail: flpp@flpp.com.pl

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND Sp. z o.o.

J E R Z Y  OL E SZ K I E W ICZ

Minerały FLP
W E WSPÓŁCZ E SN EJ 

PROF I L A K T YC E

Chociaż różnimy się od człowieka żyjącego przed 

tysiącami lat, to nasze ciało, mimo że ubrane nie 

w skóry, lecz jedwab i dżinsy, potrzebuje wciąż 

takich samych substancji odżywczych.

Pamiętajmy, że trzeba śledzić sygnały płynące 

z własnego, biologicznego systemu wczesnego 

ostrzegania. Należy umieć obserwować swój 

organizm.

Ta pozycja piśmiennicza przedstawia również 

wczesne objawy niedoboru minerałów, często 

niezauważane, których jednak nie powinno się 

ignorować.

Dr Jerzy Oleszkiewicz – doktor nauk 

medycznych, długoletni 

ordynator Oddziału 

Dziecięcego w Dziekanowie 

Leśnym, dyrektor 

Szpitala Pediatrycznego, 

im. prof. Jana Bogdanowicza 

w Warszawie, twórca Zespołu 

Psychosomatycznego.

NOWOÂå

NOWOÂå

NOWOÂå
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Materia∏y marketingowe FLPMateria∏y marketingowe FLP

Bloczek rachunków
Podstawowe narz´dzie pracy z klientami 
detalicznymi. Najwygodniejszy sposób 
rejestrowania sprzeda˝y!
kod 104 cena 3,60 z∏

International Directory
Szalenie elegancki 
przewodnik po Êwiecie 
Forever! Pi´knie ilustrowane 
informacje o wszystkich 
Êwiatowych biurach FLP  
i kurortach Forever. Najlepsze 
potwierdzenie pot´gi Forever!

kod 397                       cena 20,00 z∏

Naklejka na samochód    
Dost´pna w dwóch kolorach: granatowym dla posiadaczy jasnych 
aut oraz srebrnym dla samochodów o ciemnej karoserii.

kod 429 cena 1,00 z∏

Pakiet ulotek informacyjnych FLP
Doskona∏e narz´dzie do  
nawiàzywania pierwszego kontaktu. 
Wszystkie podstawowe informacje 
o FLP  „w pigu∏ce”.

kod 477 cena pakietu 50 szt. 15,25 z∏

Ulotka Clean+Lean
Niezastàpiona, gdy chcesz pozyskiwaç klientów, 
którzy kupià zestaw Clean 9 lub Lifestyle 30.
kod 487 cena 1,00 z∏

Ulotka Forever Active Probiotic
Pe∏na informacja o jednym z 
najpopularniejszych produktow Forever!

kod 489 cena 0,50 z∏

Ulotka Forever Marine Mask i Forever Epiblanc
Informacje, które przekonajà ka˝dà klientk´ do wypróbowania 
naszych najnowszych produktów piel´gnacyjnych!

kod 495 cena 0,50 z∏

Ulotka Forever Lite Ultra
Zobacz, czym ró˝ni si´ ten produkt  
od „tradycyjnego” Forever Lite.

kod 496 cena 0,50 z∏

Wydanie specjalne „Forever”
Odpowiedê na pytanie, na czym  
polega moc aloesu i dlaczego  
produkty FLP na bazie Aloe Vera  
nie majà sobie równych!

kod 497 cena 2,00 z∏
przy zakupie 50 szt. cena 1 egzemplarza 1 z∏

Twój biznes Forever |

315x120 mm; 2 wersje kol.: Silver 877 i PMS 295;  klejaca folia przezroczysta 

NOWOÂå
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Z A W S Z E  D O B R Y  P O M Y S ¸ 

Aloe Berry Nectar – te same witaminy, substancje mineralne, 

aminokwasy i enzymy co w czystym Mià˝szu Aloe Vera plus ko

rzystne dzia∏anie ˝urawin i jab∏ek!

˚urawiny zawierajà du˝à iloÊç witaminy C, sprzyjajà sprawnemu 

funkcjonowaniu uk∏adu moczowego. Sà tak˝e naturalnym êród∏em 

piknogenolu, jednego z najsilniejszych anty

utleniaczy, który wp∏ywa na zachowanie ko

lagenu i ochron´ skóry. Sok jab∏kowy jest 

cenny ze wzgl´du na zawartoÊç nie tylko 

antyutleniajàcych witamin A i C, ale tak˝e 

potasu i pektyn, które wspomagajà oczysz

czanie organizmu.

Aloe Berry Nectar to korzystne dzia∏anie 

Aloe Vera i jednoczeÊnie pyszny smak 

Êwie˝ych ˝urawin i soczystych jab∏ek!
 kod 34 

D L A  P I ¢ K N A  T W O I C H  W ¸ O S Ó W

Chowane pod czapkà, oklapni´te, bez po∏ysku – w∏osy zimà wyma

gajà szczególnej troski. Dlatego zestaw do piel´gnacji w∏osów 

b´dzie prezentem mile widzianym pod choinkà!

Szampon AloeJojoba  kod 58
Od˝ywka do W∏osów AloeJojoba kod 59
Forever Aloe ProSet kod 66
Forever Aloe Styling Gel kod S194

D L A  T W O J E G O  G E N T L E M A N A

Porcja piel´gnacji, która ucieszy ka˝dego pana!

Aloesowy ˚el do Kàpieli kod 14
Gentleman’s Pride kod 70
Perfumy 25th Edition for Men kod S209

F O R E V E R  A C T I V E  P R O B I O T I C

Doskona∏e ukojenie zm´czonego Êwiàtecznymi biesiadami 

˝o∏àdka!

UWAGA! PROMOCJA: Tylko teraz znajdziesz dodatkowe opako

wanie Forever Active Probiotic w ka˝dym zamawianym Touch of 

Forever – i mini, i maxi!

S Y L W E S T E R  P E ¸ E N  B L A S K U

Je˝eli na balu sylwestrowym 
chcesz wszystkich olÊniç nie tyl
ko super eleganckà kreacjà, ale 
tak˝e pi´knà opaleniznà, a nie 
masz ochoty (i s∏usznie, bo to 
niezdrowe!) albo czasu skorzy
staç z solarium, Aloe Sunless 
Tanning Lotion to strza∏ w dzie
siàtk´!

 kod S195

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

GWIAZDKA FOREVER
Pami´taj o Êwiàtecznych prezentach!

otrzymasz 

O D ˚ Y W K ¢  D O  W ¸ O S Ó W 
A L O E - J O J O B A  GRATIS!!!                             

Promocja trwa do 31 grudnia 2005 r. Oferta wa˝na do wyczerpania zapasów.
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Gratulacje! W∏aÊnie zasponsorowa∏eÊ nowego dystrybutora! Twoje 

zabiegi rekrutacyjne zosta∏y nagrodzone i w twojej rosnàcej 

strukturze pojawi∏ si´ potencjalny Diamentowy Mened˝er. To, co 

zrobisz w ciàgu najbli˝szych 30 dni, w du˝ym stopniu zadecyduje  

o ostatecznym sukcesie twojego nowego dystrybutora. Pami´taj, 

premi´ grupowà od obrotów zasponsorowanych przez ciebie 

dystrybutorów otrzymujesz dla zrekompensowania wysi∏ków, jakie 

w∏o˝ysz w ich szkolenie i motywowanie. WysokoÊç i trwa∏oÊç 

twojej premii grupowej sà wprost proporcjonalne do skutecznoÊci, 

z jakà szkolisz swój zespó∏. 

BezpoÊrednio po podpisaniu Umowy Dystrybutorskiej twoim 

priorytetem jest przekonanie nowego dystrybutora do zakupu 

zestawu Touch of Forever. W artykule „I co teraz”, opublikowanym 

w czerwcowym numerze „Forever”, znajdziesz podpowiedzi, które 

pomogà ci wyt∏umaczyç, jak bardzo jest to wa˝ne. 

Teraz mo˝esz skoncentrowaç si´ na swojej pierwszej formalnej 

sesji szkoleniowej z wykorzystaniem broszury „Planowanie Biz

nesu”. Jest to 1,5godzinne szkolenie, które powinieneÊ przepro

wadziç z nowym dystrybutorem w ciàgu dwóch dni po podpisaniu 

Umowy.

Szkolenie to ma spe∏niç trzy zadania:

1.   OkreÊliç i zapisaç g∏ówny powód, dla którego dystrybutor 

do∏àczy∏ do FLP („dlaczego”).

2. WyjaÊniç, na czym polega Cykl Sukcesu FLP.

3.  PodkreÊliç znaczenie podstawy, jakà jest miesi´czny obrót 4 pk., 

i zaplanowaç pierwsze 30 dni dzia∏alnoÊci tak, aby 

zrealizowaç ten cel.

Szkolenie „Planowanie Biznesu” 

zaczni j od pomocy nowemu 

dystrybutorowi w okreÊleniu i 

zapisaniu powodu, dla k tórego 

do∏àczy∏ do firmy. WyjaÊnij, ˝e b´dzie 

to jego najskuteczniejsze narz´dzie 

pracy, dlatego ˝e b´dzie stanowiç 

inspiracj´ nie tylko dla niego, ale tak˝e dla 

osób, które b´dzie sponsorowaç. Owo 

„dlaczego” nie powinno byç d∏u˝sze ni˝ 

dwa, trzy zdania i powinno stanowiç szczerà 

i bezpoÊrednià odpowiedê na pytanie: 

„Dlaczego podjà∏eÊ biznes FLP?”. Oto przyk∏ad 

„dlaczego”, które zapisa∏ pewien nowy 

dystrybutor: Zawsze chcia∏em, aby moja ˝ona mia∏a pi´kny dom  

z basenem. Szybko zda∏em sobie spraw´, ˝e pracujàc na etacie 

nigdy nie b´d´ w stanie zrealizowaç tego celu. Kiedy pozna∏em 

FLP, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e to doskona∏e narz´dzie, które 

przyniesie mi dom, i jestem na najlepszej drodze, aby spe∏niç swój 

cel!

Nast´pnie, opierajàc si´ na broszurze „Planowanie Biznesu”, 

wyjaÊnij nowemu dystrybutorowi, na czym polega Cykl Sukcesu 

FLP. WyjaÊnij, ˝e marketing sieciowy opiera si´ na zasadzie 

duplikacji. Aby twoi dystrybutorzy mogli duplikowaç twoje 

dzia∏ania, musisz pracowaç wed∏ug systemu, który jest zrozumia∏y 

i prosty do zastosowania w praktyce. Cykl Sukcesu FLP jest 

w∏aÊnie takim systemem, dlatego wa˝ne jest, aby ka˝dy dystrybutor 

dzia∏a∏ zgodnie z nim i tego samego uczy∏ swojà grup´. 

Teraz czas wziàç si´ do pracy. Pozosta∏à cz´Êç szkolenia powinniÊcie 

poÊwi´ciç na planowanie konkretnych dzia∏aƒ, które podejmie twój 

nowy dystrybutor w ciàgu najbli˝szych 30 dni. Po pierwsze, w ka˝

dym z czterech nadchodzàcych tygodni wybierzcie dzieƒ, w którym 

dystrybutor przeprowadzi u siebie w domu Prezentacj´ Produktów. 

Nast´pnie pomó˝ dystrybutorowi wype∏niç List´ Kontaktów, którà 

znajdziecie pod koniec broszury.

Kiedy ju˝ to zrobicie, wyjaÊnij w ciàgu kilku minut, jak prezentacja 

b´dzie przeprowadzona, i poproÊ dystrybutora, aby opowiedzia∏  

o jednym lub dwóch swoich ulubionych produktach. WyjaÊnij, ˝e 

wi´kszà cz´Êç pierwszej prezentacji przeprowadzisz ty, a podczas 

kolejnych trzech, czterech b´dziesz s∏u˝yç swojà pomocà. W ka˝dej 

nast´pnej prezentacji twój udzia∏ b´dzie coraz mniejszy, a twojego 

dystrybutora coraz wi´kszy. Kiedy nadejdzie czas czwartej 

prezentacji, dystrybutor poprowadzi ca∏e spotkanie.

Nast´pnie twój nowy dystrybutor kontaktuje si´ z ka˝dà osobà  

z listy kontaktów – dzwoni do niej lub wysy∏a pisemne 

zaproszenie na Prezentacj´ Produktów. Je˝eli zaprosi 20 osób, 

na prezentacj´ przyjdzie prawdopodobnie cztery lub pi´ç. Po 

pierwszej prezentacji, na kolejnà dystrybutor powinien 

ponownie zaprosiç osoby, które si´ na niej nie pojawi∏y. 

Dlatego nowy dystrybutor powinien organizowaç co 

najmniej jednà prezentacj´ tygodniowo, dopóki nie 

wypracuje bazy klientów detalicznych, wystarczajàcej do 

realizacji obrotów 4 pk. Kiedy to osiàgnie, powinien 

prowadziç domowà Prezentacj´ Produktów przynajmniej 

raz w miesiàcu, aby systematycznie t´ baz´ rozwijaç.

Oto kilka podpowiedzi, jak zapraszaç na Prezentacj´ 

Produktów. Najprostszym sposobem jest po prostu 

zadzwonienie do osoby z listy i powiedzenie: – 

Odkry∏em fantastyczne produkty aloesowe dla zdrowia i urody  

i w nast´pny czwartek u mnie w domu odb´dzie si´ ich prezentacja. 

Czy masz ochot´ do nas do∏àczyç?

Je˝eli dystrybutor zna ju˝ produkty z w∏asnego doÊwiadczenia: – 

Od pewnego czasu u˝ywam fantastycznego produktu aloesowego, 

który cudownie zadzia∏a∏ na mojà skór´! Wed∏ug mnie sà to tak 

Pierwsze 30 dni
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Akademia biznesu |

Next, teach your new distributor the FLP Success Cycle
as outlined in the Planner. Explain that network market-
ing is based upon the principle of duplication. In order
to duplicate yourself, you must have a system that is
easy to understand and put into practice. The FLP
Success Cycle is the system, and it is important that
every distributor follow it and teach it to others.

Now it's time to go to work. The remainder of this train-
ing should be dedicated to planning specific actions
that you and your distributor will take in the next 30
days. First, choose one day during each of the next four
weeks for holding a Product Demonstration in your new
distributor's home. Then, assist them in filling out the
Contact List near the end of the Planner.

Once this is done, spend a few minutes explaining how
to conduct the demonstration, and give your distributor
an assignment to talk about one or two of his favorite
products. Explain to him that you will do most of the
first demonstration, and will assist him with a total of
three or four. With each new demonstration, your par-
ticipation decreases and their participation increases;
so that by the fourth demonstration, your new distribu-
tor is completing the entire presentation.

Now it is time for your new distributor to contact each
person on the list, either by phone or with a written
invitation, and invite them to the Product
Demonstration. If they invite 20, perhaps four or five
will show up. After the first demonstration, invitations
should be extended to all the people on the Contact
List who did not attend; continue to invite those who
do not attend to the next demonstration. This is why
your new distributor needs to host at least one demon-
stration every week until they have developed a cus-

tomer base sufficient to consume 4cc per month.
When they reach that point, they should hold a Product
Demonstration in their home at least once a month, so
as to continually add to their customer base.

Here are some ideas for inviting people to a Product
Demonstration. One way is simply to call the people on
the list and say, I have found some very exciting health
and beauty products based on the aloe vera plant, and
am having a demonstration in my home next Thursday
evening. Would you like to join us?

If you have had previous experience with the product:
I've been using a fantastic aloe vera product which has
done wonders for my skin! I am so excited about it that
I am hosting a demonstration in my home this Thursday
evening. It would be great if you could join us; can 
you come?

After your demonstration, you can re-invite those who
didn't attend: We had such a great time last night with
the aloe vera product demonstration, that we are going
to hold another one next Thursday. It would be great if
you could come. I promise, it will be well worth your
time. Can you make it?

The key is to never give up. As long as you are having
demonstrations in your home, you can keep inviting the
same people over and over again. Eventually, they 
will attend!

This Business Planner training is essential to your new
distributor. Take the time to get them started correctly;
be with them during the first steps to assist and encour-
age them. After all, this is what sponsoring is all about!

1 -888 -440 -ALOE (2563) | 19 | WWW.FOREVERL IV ING.COM



Polish

Kontakt Pomoc Sklep Do cz teraz!

Witamy

Strona g ówna

O nas

Plan Marketingowy Forever

Do cz teraz

wiatowe biura

Informacja o produktach

Sonya Colour

Kup produkty

Pliki do pobrania

Media

Twoje marzenie, nasz plan!

Od 27 lat Forever Living Products zaanga owane jest 

w wyszukiwanie najlepszych naturalnych róde  zdrowia i 

urody oraz dzielenie si  nimi ze wiatem. Za o one w 1978 

roku FOREVER zapisa o nowy rozdzia  w dziedzinie 

wykorzystywania tego, co w naturze najlepsze, by dzia a o dla 

twojego zdrowia. Nasza kompleksowa oferta napojów 

aloesowych, produktów 

do piel gnacji skóry oraz kosmetyków kolorowych dostarcza 

dobroczynne dzia anie aloesu ca emu cia u. A kiedy dodasz 

do tego pe n  lini  suplementów dietetycznych i produktów 

z pszczelego ula, zyskasz kompletny system dla naturalnego 

osi gni cia lepszego zdrowia i urody.

Dzisiaj, Forever jest wartym wiele miliardów dolarów 

przedsi biorstwem dzia aj cym w ponad 105 krajach jako 

najwi kszy na wiecie plantator, wytwórca i dystrybutor Aloe 

Vera. Ze wiatowej siedziby firmy w Scottsdale w Arizonie 

mi dzynarodow  dzia alno ci  operacyjn  kieruje Rex Maughan, 

za o yciel firmy i prezes zarz du. Ponad 7,5 miliona 

dystrybutorów cieszy si  wsparciem, narz dziami i 

wskazówkami potrzebnymi, by y  w lepszej kondycji 

zdrowotnej i finansowej.

Copyr ight © 2004 Forever Living.com LLC. All rights reserved
Presented by Forever Living.com on behalf of Forever Living Products Poland, Sp zo.o
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EUROPEJSKI ZJAZD 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 paêdziernik 2005 – styczeƒ 2006 uzyskajà awans 

na stanowiska od Kierownika wzwy˝.

Êwietne produkty, ˝e w najbli˝szy czwartek organizuj´ u siebie ich 

prezentacj´. By∏oby super, gdybyÊ móg∏ przyjÊç. B´dziesz?

Po pierwszej prezentacji dystrybutor mo˝e ponowiç zaproszenie 

wobec osoby, która w niej nie uczestniczy∏a w nast´pujàcy sposób: 

– Zesz∏ego wieczoru podczas prezentacji produktów aloesowych 

tak Êwietnie si´ bawiliÊmy, ˝e za tydzieƒ robimy nast´pnà. By∏oby 

Êwietnie, gdybyÊ mog∏a przyjÊç, gwarantuj´, ˝e nie zmarnujesz 

czasu. Uda ci si´?

Nowa promocja!

Tylko teraz dodatkowe próbki w ka˝dym kupowanym Touchu: Maxi 
TOF: 20 szt., Mini TOF: 15 szt. 

Sponsoring mi´dzynarodowy – wyp∏aty premii z Bu∏garii

Biuro G∏ówne FLP Bu∏garia zwraca uwag´ dystrybutorów na kwe
sti´ terminowej realizacji czeków z tytu∏u dzia∏alnoÊci dystrybutor
skiej w tym kraju. Termin wa˝noÊci wystawionego czeku – czyli 
okres, w którym mo˝na go zrealizowaç – up∏ywa po 6 miesiàcach 
od daty wystawienia. Op∏aty bankowe za niezrealizowany lub prze
dawniony czek b´dà potràcane przez FLP Bulgaria z premii danego 
dystrybutora.
Dystrybutorzy, którzy wolà otrzymywaç premie bezpoÊrednio na 
konto, proszeni sà o przes∏anie nast´pujàcych danych:
Nazwisko (nazwa) odbiorcy • Bank • Adres banku • Rachunek ban-
kowy/IBAN • Kod SWIFT
Dane te mo˝na przes∏aç do Biura G∏ównego FLP Bu∏garia: faks 
(359) 2 954 96 68; email: flpb@flp.bg lub do Katarzyny Bajery  
w warszawskim Biurze G∏ównym FLPP: faks (22) 456 43 60; email: 
k.bajera@flpp.com.pl. 

Kluczem jest wytrwa∏oÊç. Nie poddawaj si´ – dopóki prowadzisz 

domowe Prezentacje Produktów, ca∏y czas ponawiaj zaproszenia 

tych samych osób. W koƒcu przyjdà!

Szkolenie „Planowanie Biznesu” ma kluczowe znaczenie dla 

twojego nowego dystrybutora. PoÊwi´ç swój czas, aby od samego 

poczàtku odpowiednio budowa∏ biznes. Bàdê z nim na poczàt

kowym etapie, aby s∏u˝yç mu pomocà i zach´tà. W koƒcu na tym 

w∏aÊnie polega sponsorowanie!

Tak pracujemy

23 grudnia 2005 r. 
Biuro G∏ówne i Oddzia∏y czynne do godz. 17.00

30 grudnia 2005 r. 
Biuro G∏ówne i Oddzia∏y czynne do godz. 17.00. Zamówienia 

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

Od stycznia 2006 r. w dniu Treningu Jonathana Centrum  
Produktów Warszawa czynne do godz. 12.00.

FLP na Êwiecie

Nowe biuro Forever we Francji:
Forever Living Products France
107, Boulevard Malesherbes, 75 008 Paris
numer telefonu i faksu oraz adres mailowy  
pozostajà bez zmian:
tel. (33) 145 00 05 50, faks (33) 145 00 05 65
flpf@foreverfrance.fr

Nowa strona internetowa FLP po polsku!

Teraz www.foreverliving.
com tak˝e w polskiej wersji. 
Zapraszamy!

Sprzeda˝ w internecie

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów FLP na aukcjach interneto
wych jest sprzeczna z Zasadami Dzia∏alnoÊci Firmy.

| Akademia biznesu

FRANCE
European Rally

For more information, please contact
Country Manager, Philippe Decottignies

at 011-33-1-45-000-550.

ROMANIA
European Profit Share
For more information, please contact
Country Manager, Dr. Gabor Szocs
at 011-40-21-222-8923.

| Informacje



Nawiàzujàc do poprzedniego artyku∏u, pragn´ si´ z Paƒstwem po-
dzieliç dobrà wiadomoÊcià.
Otó˝ wraz z grupà lekarzy specjalizujàcych si´ w ró˝nych dziedzinach 
weterynarii od pewnego czasu z powodzeniem prowadzimy obser-
wacje nad przydatnoÊcià produktów FLP we wspomaganiu leczenia 
ró˝nych dolegliwoÊci naszych czworono˝nych przyjació∏.
ZadbaliÊmy o to, aby konsultanci  posiadajàcy wiedz´ na temat stoso-
wania tych preparatów u zwierzàt byli dla Paƒstwa dost´pni mo˝liwie 
w ca∏ej Polsce. A  wszystko  po to, aby Paƒstwo mieli lepszy dost´p 
do fachowych informacji i zdawali sobie spraw´, ˝e naszych 
czworono˝nych milusiƒskich nie da si´ wyleczyç „przez telefon”. 

Pragn´  tylko przypomnieç, o czym pisa∏am w poprzednim artykule: 
˝e nawet najlepsze produkty nieumiej´tnie zastosowane zamiast po-
móc, mogà zaszkodziç.
Oddajemy do Paƒstwa dyspozycji ni˝ej wymienionych lekarzy wete-
rynarii z doÊwiadczeniem w zastosowaniu produktów Forever Living 
Products.

Lekarz weterynarii Gra˝yna Szwedziuk-B´Ê
Specjalista chorób psów i kotów 
Cz∏onek Zarzàdu Polskiego Stowarzyszenia 
Lekarzy Weterynarii Ma∏ych Zwierzàt 
˚oliborska Klinika Weterynaryjna, Warszawa

Produkty FLP w r´kach lekarzy weterynarii nareszcie w Polsce!

BIA¸YSTOK: Lek. wet. Ma∏gorzata Adamska, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0609483501

CIECHANÓW: Lek. wet. Andrzej Gotz,  specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0602646168

GDA¡SK: Lek. wet. Ma∏gorzata Taube, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601657790

GRUDZIÑDZ: Lek. wet. Piotr Ciszewski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0603800064
 Lek. wet. Gabriela Perzanowska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0692434354
 Lek. wet. Jacek Mederski, specjalista radiologii, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0604577659

KRAKÓW: Lek. wet. Gra˝yna Gawor, Lecznica dla zwierzàt „ARKA”, tel. kom. 0501368136
 Lek. wet. Anna Derkowska, Lecznica dla zwierzàt „ARKA”, tel. kom. 0501595591

LEGIONOWO: Lek. wet. Jacek Bany, specjalista chirurgii, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0602742542

LUBLIN: Dr n. wet. Dorota Pomorska, specjalista chorób psów i kotów, dermatolog, Lecznica dla zwierzàt, 
                                              tel. kom. 0607359414
 Lek. wet. Dorota ¸opucka, Lecznica dla zwierzàt

¸OWICZ: Lek. wet. S∏awomir i Teresa Kucharek, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0509220774

¸ÓDè: Lek. wet. Jaros∏aw Balcerak, Klinika weterynaryjna „As”, tel. kom. 0601683957
 Lek. wet. Pawe∏ Ko∏odziejczak, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601229441

¸OM˚A: Lek. wet. Adam O∏dziejewski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0602127339

OLSZTYN: Lek. wet. Ma∏gorzata WiÊniewska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0692436850

PABIANICE: Lek. wet. Pawe∏ Szymaƒski, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0605603970

PODKOWA LEÂNA: Lek. wet. Maria Morawska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601338219

POZNA¡: Lek. wet. Ryszard Lewiƒski, specjalista chorób psów i kotów, Klinika dla zwierzàt  tel. kom. 0602 274791
 Lek. wet. Tomasz Nowak, specjalista rozrodu zwierzàt, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0508 100030
 Lek. wet. Anna Golec, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601180041

PRZEMYÂL: Lek. wet. Kamil Policht, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg, Lecznica dla zwierzàt,
 tel. kom. 0608344418

RZESZÓW: Lek. wet. Hanna Sowa, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0606623636

SZCZECIN:  Dr n. wet. Leonard Guga∏a, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chirurg onkolog, Lecznica dla zwierzàt,
 tel. kom. 0693022185

USTRO¡: Dr n. wet. Zbigniew Blimke, specjalista chorób psów i kotów, Przychodnia weterynaryjna, tel. lecznicy 8543493

WARSZAWA:  Lek. wet. Gra˝yna Szwedziuk-B´Ê, specjalista chorób psów i kotów, ˚oliborska Klinika Weterynaryjna,
                                                          tel. kom. 0608588080, (22) 7515376, 7515378
 Dr n. wet. El˝bieta Kurska, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Elwet”, tel. kom. 0602538158
 Dr n. wet. Bogdan Kurski, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Elwet”, tel. kom. 0602227784
 Lek. wet. Pawe∏ Kowalczyk, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Bemowo”, tel. kom. 0602246001
 Lek. wet. Irena Raczko, specjalista chorób psów i kotów, Klinika weterynaryjna „Ursynów”, tel. kom. 0602661277
 Lek. wet. Tomasz Jackowski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt „Ursynów”, tel. kom. 0602458585
 Lek. wet. Miros∏aw  Olbromski, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt „Bari”, tel. kom. 0602 42 49 83
 Lek. wet. Tomasz Kujawka, specjalista chorób psów i kotów, ˚oliborska Klinika Weterynaryjna, tel. kom. 0603673873

WROC¸AW: Dr n. wet. Wojciech Hildebrand, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 0601786433
 Lek. wet. Iwona Klimentowska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tek. kom. 0507144600

ZGIERZ:  Lek. wet. Dominika Domaƒska-Chrzanowska, specjalista chorób psów i kotów, Lecznica dla zwierzàt, tel. kom. 
 0500015936, tel. lecznicy (46) 7160904



Âwiàteczne spotkania z Dyrektorem

WARSZAWA, 13 grudnia 2005 r.
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00

WROC¸AW, 14 grudnia 2005 r.
budynek oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00 

KATOWICE, 15 grudnia 2005 r.
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00

KRAKÓW, 16 grudnia 2005 r.
Klub Ekspresik, ul. Westerplatte 20 (budynek Poczty G∏ównej, 
wejÊcie od Stra˝y Po˝arnej), godz. 18:00  

BYDGOSZCZ, 20 grudnia 2005 r.
Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

Jeszcze w listopadzie:

ZAKOPANE, 25 listopada 2005 
Hotel Saba∏a, ul. Krupówki 11, godz. 17:00
Spotkanie marketingowe z Jackiem Kandeferem,  
Dyrektorem FLP Poland   

¸ÓDè, 30 listopada 2005 
Centrum szkoleniowokonferencyjne, ul. Kopciƒskiego 16/18
godz. 18:00
Szansa na Biznes
Produkty FLP w profilaktyce chorób serca i uk∏adu krà˝enia  
– dr Katarzyna Zgirska- Kulaziƒska    

Szkolenia marketingowo-produktowe

WARSZAWA, 8 grudnia 2005 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Bàdêmy pi´kne z Forever na Êwi´ta i karnawa∏ – Epiblanc, Marine 
Mask i inne kosmetyki Forever – kosmetyczka Katarzyna Janiczek  

REGIONY

GDA¡SK, 3 grudnia 2005 r.
Hotel Mercure Hevelius, ul. Heweliusza 22, godz. 12:00
Forever Twojà Szansà na w∏asny biznes – Jacek Kandefer, Dyrek-
tor FLP Poland
Zdrowie kobiety w okresie menopauzy – suplementacja produkta-
mi FLP – dr Zdzis∏aw Kubat

SZCZECIN, 3 grudnia 2005 r. 
Hotel Novotel, al. 3 Maja 31, godz. 11:00
Szansa na Biznes
 Produkty FLP w profilaktyce chorób serca i uk∏adu krà˝enia  
– dr Katarzyna  Zgirska-Kulaziƒska    

PRZEMYÂL, 3 grudnia 2005 r. 
Hotel Gromada, ul. Pi∏sudskiego 4, godz. 16:00
Szansa na Biznes
Od˝ywianie skóry od wewnàtrz i piel´gnacja produktami Forever  
– kosmetyczka Katarzyna Sobczak  

OSTRÓDA, 7 grudnia 2005 r. 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 17:00
Szansa na Biznes 
 Oczyszczanie organizmu z produktami Forever – dr Katarzyna  
Zgirska-Kulaziƒska    

PABIANICE, 7 grudnia 2005 r. 
Centrum Zdrowia i Urody Carmen, ul. ks. P. Skargi 61, godz. 16:00
Szansa na Biznes 
 Cieszmy si´ zdrowiem i dobrym samopoczuciem w ka˝dym wieku  
z produktami Forever – dr Maria Kraczka    

BYDGOSZCZ, 2 grudnia 2005 r. 
Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

OSTRO¸¢KA, 6 grudnia 2005 r. 
Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 17:00
Szansa na Biznes 
 Profilaktyka chorób serca i uk∏adu krà˝enia z produktami Forever  
– dr Maria Pasturczak    

OÂWI¢CIM, 13 grudnia 2005 r. 
Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Bàdêmy pi´kne z Forever na Êwi´ta i karnawa∏ – Epiblanc, Marine 
Mask i inne kosmetyki Forever – kosmetyczka Katarzyna Janiczek   

KRAKÓW, 6 grudnia 2005 r. 
Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00
Szansa na Biznes
Bàdêmy pi´kne z Forever na Êwi´ta i karnawa∏ – Epiblanc, Marine 
Mask i inne kosmetyki Forever – kosmetyczka Katarzyna Janiczek

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
6/12/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
14/12/05 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG 
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
14/12/05 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
2/12/05 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

KRAPKOWICE 
biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. ks. Duszy 32, g. 18:00 
8/12/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

LUBLIN 
Pensjonat „Relaks”, ul. Przyjaêni 17, godz. 18:00
8/12/05 – 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. 17:00 
6/12/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00
 8/12/05 – Przodujacy Mened˝er Grzegorz Sieczka

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 6/12/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
20/12/05 – Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

| Wydarzenia


