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Zmiany w Zasadach Dzia∏alnoÊci 
FLP Poland
Do obowiàzujàcych Zasad Dzia∏alnoÊci Forever Living Products  
zostajà wprowadzone nast´pujàce zmiany:

1.  Okres oczekiwania dla dystrybutorów, którzy rozwiàzujà Umow´ Dystry-
butorskà, a nast´pnie chcà jà ponownie zawrzeç, zostaje wyd∏u˝ony do dwóch 
lat.

Rozdz. 10, punkt 10.3. Ka˝dy Dystrybutor, który rezygnuje z dzia∏alnoÊci 
i rozwiàzuje Umow´ Dystrybutora, mo˝e podjàç ponownà wspó∏prac´ 
z Firmà dopiero po up∏ywie dwóch lat od daty zatwierdzenia przez Biuro 
G∏ówne FLP Poland pisemnej rezygnacji z dzia∏alnoÊci. Wznowienie 
dzia∏alnoÊci wymaga akceptacji Dyrekcji FLP Poland.

2.  Kiedy dystrybutor rezygnuje z dzia∏alnoÊci i zwraca towar, zarówno premie, 
jak i punkty kartonowe wynikajàce ze zwracanych produktów zostanà 
potràcone sponsorowi i nadsponsorom.

Rozdz. 10, punkt 10.7. FLP Poland odkupi od dystrybutora rezygnujàcego 
z dzia∏alnoÊci wszystkie niesprzedane, nadajàce si´ do dalszej odsprzeda˝y 
produkty FLP, które zosta∏y przez niego zakupione w okresie 12 miesi´cy 
poprzedzajàcych rezygnacj´. Odkupienie produktów nast´puje po tym, jak 
FLP Poland otrzyma od Dystrybutora pisemne potwierdzenie ch´ci rezyg-
nacji z dzia∏alnoÊci, co jednoczeÊnie oznacza utrat´ wszelkich praw i przy-
wilejów wynikajàcych z Umowy Dystrybutorskiej. Dystrybutor rezygnujàcy 
z dzia∏alnoÊci zobowiàzany jest wype∏niç Formularz Zwrotu Produktów 
oraz dostarczyç do Biura G∏ównego FLP Poland wszystkie produkty, któ-
re FLP Poland ma mu refundowaç, wraz z dowodem zakupu (faktura). Kie-
dy dystrybutor rezygnujàcy z dzia∏alnoÊci dokona zwrotu produktów, pre-
mie oraz punkty kartonowe przypisane z tytu∏u zakupu tych produktów 
sponsorom i nadsponsorom dystrybutora zostanà odliczone. Je˝eli punkty 
kartonowe wykorzystane by∏y do awansu sponsorów dystrybutora, awanse 
te zostanà ponownie przeliczone z wy∏àczeniem tych punktów kartono-
wych w celu sprawdzenia, czy awans zachowuje swojà wa˝noÊç. Po weryfi-
kacji dystrybutorowi zostanie wyp∏acona kwota stanowiàca równowartoÊç 
produktów, pomniejszona o wartoÊç premii osobistych naliczonych z tytu∏u 
zakupu tych produktów oraz o koszty manipulacyjne w wysokoÊci 10%. 
Rezygnacja z dzia∏alnoÊci spowoduje wykluczenie dystrybutora z Planu 
Marketingowego, a zbudowana przez niego struktura dystrybutorska zo-
stanie podporzàdkowana jego bezpoÊredniemu sponsorowi.

3.  Zgodnie z Zasadami Dzia∏alnoÊci FLP Poland niedozwolone jest sponsoro-
wanie i budowanie struktury w imieniu innej osoby.

Rodz. 8, punkt 8.2.a. Niedozwolone jest Êwiadome lub nieÊwiadome pod-
pisanie Umowy Dystrybutorskiej oraz tworzenie struktury przez pe∏no-
mocnika. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji, zostanie ona dostoso-
wana przez Biuro G∏ówne FLP Poland do obowiàzujàcych Zasad Dzia-
∏alnoÊci. Decyzja Biura G∏ównego FLP Poland o rozwiàzaniu umowy 
z dystrybutorem, o przesuni´ciu lub korekcie premii, punktów kredyto-
wych, programów promocyjnych itp. wynikajàcych z zaanga˝owania 
Dystrybutora w dzia∏ania lub zaniechania niezgodne z Zasadami Dzia-
∏alnoÊci jest ostateczna. Celowe zaniedbanie lub lekcewa˝enie Zasad 
Dzia∏alnoÊci przez dystrybutora nie b´dzie dopuszczone, a Êrodki zarad-
cze mogà obejmowaç rozwiàzanie Umowy Dystrybutorskiej oraz po st´-
powanie sàdowe.

Powy˝sze zmiany w Zasadach Dzia∏alnoÊci obowiàzujà od 1 marca 2005 r.

Zasady dzia∏alnoÊci
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List od prezydenta

SWÑ ROL¢ 
GRAJ DOBRZE

W tym miesiàcu jest mi niezwykle trudno odnaleêç w∏aÊciwe s∏owa. 
Z jednej strony, tak wiele dzieje si´ w Êwiecie Forever, tyle spraw na-
pawa optymizmem, tak bardzo si´ rozwijamy, tylu ludziom pomaga-
my produktami i planem marketingowym. A jednoczeÊnie jesteÊmy 
pogrà˝eni w smutku, widzàc tragedi´ i cierpienia spowodowane przez 
tsunami, które pod koniec grudnia uderzy∏o w Po∏udnio wà Azj´. Bez 
ostrze˝enia, z katastroficznà, pora˝ajàcà si∏à odebra∏o ̋ ycie tysiàcom, 
w jednej chwili wymaza∏o z mapy domy i przekreÊli∏o ˝yciowy doro-
bek milionów. W przeciàgu kilku minut zniszczeniu uleg∏o to, czego 
stworzenie trwa∏o pokolenia. Mo˝na si´ tylko domyÊlaç bólu ludzi, 
którzy bezpoÊrednio ucierpieli z powodu tak niewiarygodnej, 
niszczàcej pot´gi natury. MyÊli i modlitwy nas wszystkich w Forever 
kierujemy ku tym, którzy cierpià, i mamy nadziej´, ̋ e przekazane przez 
nas Êrodki finansowe i produkty choç w niewielkim stopniu przyczynià 
si´ do poprawy sytuacji.

W chwilach takich tragedii cz∏owiek zaczyna si´ zastanawiaç, kim jest 
i co osiàgnà∏. Zabiegani, zapracowani, w poÊpiechu dnia codziennego 
– ∏atwo przychodzi nam traktowanie tego wszystkiego, co mamy, jako 
czegoÊ oczywistego. ̧ atwo nam cieszyç si´ mo˝liwoÊciami, zdrowiem, 

energià i witalnoÊcià, jakimi jesteÊmy obdarzeni, a jednak tak rzadko 
przystajemy, by zastanowiç si´ nad tym, ile jest rzeczy, za które 
powinniÊmy byç wdzi´czni. Wydarzenia takie jak to, które mia∏o miej-
sce w Azji, powinny pe∏niç rol´ katalizatora i sprawiaç, ̋ e na nowo po-
czujemy wdzi´cznoÊç oraz ch´ç, by to, co nam dano, wykorzystaç do 
czynienia dobra. PowinniÊmy teraz odnowiç nasze ˝ycie i podjàç de-
cyzj´, by w swoim skromnym zakresie zmieniaç Êwiat na lepsze – byç 
troch´ bardziej uprzejmymi, przyjacielskimi, hojnymi i wspó∏czujàcymi. 
Przypomina mi si´ maksyma, wyryta nad bramà wejÊciowà do miasta 
Sterling w Szkocji: „Jaka twa profesja by nie by∏a, swà rol´ graj do-
brze”. Wykorzystajmy poczàtek nowego roku, by na nowo poczuç 
wdzi´cznoÊç, realizujmy w ˝yciu powy˝sze s∏owa i dà˝my do tego, by 
byç najlepszymi, jak tylko mo˝na.

Azja le˝y tysiàce mil od Stanów Zjednoczonych, dlatego wielu osobom 
w Ameryce mo˝e byç trudno wyobraziç sobie ogrom zniszczeƒ spowo-
dowanych przez tsunami. Jednak Forever ma swoich dystrybutorów 
w ka˝dym z paƒstw doÊwiadczonych katastrofà. Sà oni cz∏onkami 
Rodziny Forever i ∏àczymy si´ z nimi w ich bólu. Âwiat okreÊla si´ cza-
sem mianem „globalnej wioski”, a wÊród definicji s∏owa wioska poja-
wia si´ i taka: „obszar zasiedlony, mniejszy od miasteczka”. Kiedy spoj-
rzymy na to z tej perspektywy, zobaczymy, jak bliski, niemal intymny, 
jest Êwiat, w którym ˝yjemy. 

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Szkolenie Michaela Strachowitza podczas ostatniego Treningu Jonat-
hana to kolejne potwierdzenie tego, w jak prostym biznesie dzia∏amy. 
Zarówno ka˝dy z naszych szkoleniowców, jak i wszyscy najlepsi dys-
trybutorzy sà jednomyÊlni. Budowanie i rozwój biznesu nie wymaga 
magicznej ró˝d˝ki, za dotkni´ciem której w naszej strukturze rozb∏ysnà 
same „gwiazdy”, ale realizowania pewnych, jasno sprecyzowanych 
i ÊciÊle okreÊlonych dzia∏aƒ: sprzeda˝y produktów, prowadzenia pre-
zentacji biznesowych, nawiàzywania nowych kontaktów, utrzymywa-
nia kontaktów ze swoimi dystrybutorami itp. Byç mo˝e brzmi to ba-
nalnie, ale tylko systematycznoÊç i wytrwa∏oÊç w codziennym pona-
wianiu tych wszystkich czynnoÊci sprawi, ˝e odniesiemy sukces. Jedy-
nym gwarantem powodzenia w biznesie Forever sà nasze w∏asne 
dzia∏ania i konsekwencja w dà˝eniu do wyznaczonego celu. Je˝eli dziÊ 
nie zadzwonimy do kolejnej osoby z naszej Listy kontaktów, to nie 
odb´dziemy z nià jutro spotkania i jej nie zasponsorujemy. Biznes Fo-

rever to niezwyk∏a szansa na niezale˝noÊç finansowà i styl ˝ycia, o ja-
kim marzymy. Aby jà wykorzystaç, nie mo˝emy ustawaç w codzien-
nym nawiàzywaniu kontaktów z nowymi osobami i proponowaniu im 
produktów oraz szansy na biznes. Je˝eli na spotkanie umawiamy si´ 
raz w miesiàcu, nie mo˝emy si´ spodziewaç dynamicznego rozwoju 
struktury. I odwrotnie, im wi´cej osób dowie si´ o naszej ofercie, tym 
szybciej zbudujemy zgrany zespó∏. Pami´tajmy przy tym, ˝e jednà 
z podstawowych zasad marketingu sieciowego jest zasada duplikacji. 
Nasi dystrybutorzy b´dà powielaç nasze dzia∏ania i budowaç struk-
tur´ w takim samym stylu i tempie jak my!

Dawajmy im dobry przyk∏ad i ju˝ dziÊ zacznijmy prac´, której 
zwieƒczeniem b´dzie realizacja naszych marzeƒ!

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek 
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W tym miesiàcu wybraliÊmy dwa artyku∏y z miesi´cznika Inside Aloe, 
grudzieƒ 2004, publikowanego przez Mi´dzynarodowà Rad´ Naukowà ds. 
Aloesu (International Aloe Science Council – IASC), obydwa poruszajàce 
niezmiernie istotnà kwesti´ jakoÊci produktów aloesowych.

Piecz´ç aprobaty IASC 
gwarancjà jakoÊci dla klientów

Jeszcze nie tak dawno temu, kiedy ktoÊ powiedzia∏ Aloe Vera, w odpo-
wiedzi s∏ysza∏ „co prosz´?” Dzisiaj aloes jest ju˝ ogólnie znany i nikogo 
nie trzeba przekonywaç do jego wartoÊci. Jest to roÊlina powszechnie wy-
korzystywana, a zakres jej zastosowaƒ jest niewiarygodnie szeroki.
To publiczne uznanie dla aloesu napawa nas oczywiÊcie zadowoleniem, 
niestety uczuciu radoÊci towarzyszy pewna doza frustracji. Kiedy porów-
nujemy iloÊç surowca uzyskiwanego z upraw aloesowych z iloÊcià goto-
wych produktów zawierajàcych wÊród sk∏adników aloes, mi´dzy tymi da-
nymi istnieje ogromna rozbie˝noÊç. Sà dwa g∏ówne powody takiego sta-
nu rzeczy. Po pierwsze, wi´kszoÊç produktów na rynku zawiera niewiel-
kie iloÊci Aloe Vera. Dodanie do sk∏adników aloesu – niezale˝nie od jego 
iloÊci – pomaga sprzedaç produkt! Klienci wypatrujà wÊród etykiet has∏a 
„z aloesem”. Takie produkty wcià˝ zyskujà na popularnoÊci. Sam fakt wy-
korzystywania przez wiele firm aloesu jako sk∏adnika ich produktów jest 
pozytywny, niestety, mniejsza iloÊç aloesu oznacza ni˝sze koszty, a na ety-
kiecie wcià˝ mo˝na przecie˝ napisaç „zawiera aloes”. 
IASC nie przyznaje certyfikatów produktom, które zawierajà mniej ni˝ 
15% aloesu. ZwartoÊç ni˝sza ni˝ 15% mo˝e sprawiç, ̋ e produkt nie b´dzie 
mia∏ korzystnych w∏aÊciwoÊci, jakie klient pragnie i spodziewa si´ uzy-
skaç.  Minimalna zawartoÊç pi´tnastu procent aloesu wp∏ywa na 
zwi´kszenie ceny produktu, a ˝e – jak wiadomo – cena jest dla 
firm handlowych wa˝nym czynnikiem, zmniejszajà one iloÊç tego 
sk∏adnika. 
Drugim powodem rozbie˝noÊci danych jest fakt, ˝e aloes ∏atwo „podro-
biç”. LiÊç aloesu sk∏ada si´ z oko∏o 99,5% p∏ynu oraz 0,5% substancji 
sta∏ych. Do przetwarzanego aloesu wystarczy dodaç wi´cej wody, aby 
zwi´kszyç jego iloÊç – najprawdopodobniej nie zostanie to wykryte. Fak-
tem jednak pozostaje, ̋ e aby aloes pozosta∏ skuteczny, musi byç przetwo-
rzony w odpowiednim terminie i we w∏aÊciwy sposób. 
Je˝eli klient chce byç pewny dokonanego wyboru i zadowolony z kupio-
nego produktu, powinien szukaç wyrobów opatrzonych piecz´cià apro-
baty IASC. Na produktach zatwierdzonych przez IASC mo˝na naprawd´ 
polegaç!

IASC prosi o pomoc w zapobieganiu zwodniczym 
twierdzeniom na temat aloesu

Era elektroniczna nasta∏a na dobre; mo˝emy Êmia∏o korzystaç z jej do-
brodziejstw, ale te˝ niestety przynios∏a ona ze sobà pewne problemy. 
Na przyk∏ad internet. W internecie mo˝na „powiedzieç” niemal wszyst-
ko, bez obaw o skutki. Aloes zdaje si´ byç doskona∏ym materia∏em dla 
wszystkich, którzy lubujà si´ w przesadzonych twierdzeniach, b∏´dnych 
wywodach itp. Dzia∏ania takie sà oczywiÊcie szkodliwe dla bran˝y aloe-
sowej i nie ustajemy w wysi∏kach, by popularyzowaç w∏aÊciwà wiedz´ 
o Aloe Vera. Na powszechnym dost´pie do prawdziwych wiadomoÊci 
skorzysta ca∏a bran˝a. 
Kolejna sprawa to nielegalne umieszczanie piecz´ci IASC na produktach 
ró˝nych firm – chcemy prosiç was o pomoc w walce z  tym problemem. 
Musimy broniç si´ przed nadu˝ywaniem piecz´ci aprobaty czy nielegal-
nym pos∏ugiwaniem si´ nià. Kiedy traficie na produkt z pie cz´cià IASC 
na etykiecie lub stwierdzeniem typu: „ten produkt ma certyfikat IASC”, 
najprostszym sposobem na potwierdzenie auten tycznoÊci znaku/tekstu 
jest sprawdzenie tego na naszej stronie internetowej. Na www.iasc.org 
znajdziecie pe∏nà list´ firm i produktów, które posiadajà certyfikat Rady. 
Je˝eli produktu, który sprawdzacie, tam nie ma, dajcie nam znaç. Dzi´ki 
naszym wspólnym wysi∏kom wiarygodnoÊç bran˝y aloesowej b´dzie ros∏a 
jeszcze bardziej!

Gene Hale, Dyrektor Generalny IASC

Ju˝ w sprzeda˝y nowy podr´cznik szkoleniowy „Planowanie 
Biznesu FLP”. Jest to element Akademii Biznesu Forever, 
przeznaczony dla osób rozpoczynajàcych dzia∏alnoÊç. 
Pozwala zaplanowaç codzienne dzia∏ania 
i osiàgni´cie awansu na stanowisko Kierownika.

Do kupienia we wszystkich Centrach Sprzeda˝y.
kod 385   cena 4,00 z∏

Planowanie 
Biznesu FLP

Aloes w prasie
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Bo˝ena Gaj
3. Anna i Zbigniew Adamikowie
4. Anna i Metody Lubiƒscy
5. Wies∏awa i Adam Spyrowie

 6. Magdalena Strojna
 7. Krystyna i Jerzy Orubowie
 8. Izabela i Bogdan Zasadowie
 9. Gra˝yna Kurp
10. Bogus∏awa i Edward Kupisowie

10 NAJLEPSZYCH

KIEROWNICY sponsorzy:

Irena i Ryszard Kowalkowscy Anna i Zdzis∏aw Ratajczyk
Wies∏awa Rudnicka Irena i Ryszard Kowalkowscy
Izabella Szewczyk Piotr Jurek
Jadwiga Kurzawa Krystyna i Roman Królowie

Asystenci KIEROWNIKA :

Ewa Babula, Alicja Bednarska-Majchrzak, El˝bieta Blaut, Beata i Tomasz Bro˝ynowie, Irena Budnik, Teresa Bury, Ma∏gorzata 
Cembrowicz, Iwona Ciara, Aleksander Ciàg∏o, Daniela Ci˝ewska, Jaros∏aw Czekoƒski, Ewa Dàbek-Derba, Joanna Dobrowol-
ska, Stefania Go∏osiƒska, Jolanta Gorczyca, Alicja Górka, Ma∏gorzata Grobelna, El˝bieta Grych, Mirena Guse, Greta Handzlik, 
Ewa Jakoniuk, Danuta Janaszek, Klaudia Jarnot, Krystyna i Andrzej Jasiƒscy, Donata Kamieniczna, Angela Karpiuk, Teresa Kar-
ska, Patrycja K´dzierska, Regina Koz∏owska, Piotr Koêlak, Joanna i Grzegorz Krzeszewscy, Teresa Kulczyk, Marek Majda, Joan-
na i Mariusz Marczakowie, Maria i Jan Mas∏ochowie, Marlena Mas∏owska, Agnieszka Michalak, Anna Michalska, Aniela Mich-
niak, Anna Mróz, Iwona Naciuk, Mariusz Nacula, Maciej Narewski, Oliwia Nasta∏ek, Ma∏gorzata Nizio, Marta Nowak-Siry, Iza-
bela Noworyta, Marek Olejnik, Adam Opaliƒski, Katarzyna i Adam Palkowie, Renata Pasowicz, Maria Pazdalska, Stanis∏awa 
Pelczar, Sylwester Pietrzak, El˝bieta Piwowarczyk, Ma∏gorzata Placek, Maria P∏awiak, Krystyna Polus, Krzysztof Popecki, Kry-
stynaPopiel, Zofia i Jaros∏aw Rybakowiczowie, Katarzyna Sadurska, Agnieszka Siciarz, Zofia Sikorska, El˝bieta Skalska, Ma∏gorzata 
Skwarek, Bo˝ena i Maciej S∏oƒscy, Danuta Sosnowska, Krystyna Spychalska, El˝bieta Sroka, Anna Staƒczak, Kamilla Swerpel, 
Miros∏aw Szyd∏owski, Halina Âl´zak, Teresa Ura, Jan Ward´ga, Danuta Wentrys, Renata Wiatrowska, Irmina Wójtowicz, El˝bieta 
i Grzegorz Zab∏occy, Sabina Zajàc, Wies∏awa Zajàc.

Pierwsi na Êwiecie 
Potrójnie Diamentowi Mened˝erowie

Elvira i Roberto Ruiz
Dystrybutorzy amerykaƒscy

GRATULUJEMY!!!

PROGRAM MOTYWACYJNY
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy, Senior Mened˝erowie.

Na zdj´ciu Jadwiga Sàczewska odbiera symboliczny klucz 
od Dyrektora Jacka Kandefera

Awanse i osiàgni´cia • styczeƒ 2005 



10 Najlepszych (listopad 2004 r.) 

10 Najlepszych (grudzieƒ 2004 r.) 

Asystenci Mened˝era

Kierownicy

Asystenci Kierownika

Michael Strachowitz i Jacek Kandefer

5 Sponsorów na Medal (wrzesieƒ-grudzieƒ 2004 r.)

Jacek Kandefer, Dyrektor FLP Poland
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Prosto na szczyt
Warszawa, 29 stycznia 2005 r.

Podczas styczniowego Treningu Jonathana zapro-
ponowaliÊmy dystrybutorom tylko jedno szkolenie 
– ale za to jakie! Poprowadzi∏ je jeden z najlepszych 
europejskich szkoleniowców w dziedzinie MLM, 
Michael Strachowitz. Ten praktyk marketingu siecio-
wego, który przeszed∏ wszystkie szczeble kariery 
w bran˝y, teraz jako konsultant dzieli si´ swoimi 
doÊwiad czeniami i wiedzà z innymi.

W Warszawie przykuwa∏ uwag´ s∏uchaczy od pierwsze-
go do ostatniego s∏owa, przekazujàc wiele cennych 
wiadomoÊci i praktycznych porad, których zastoso wanie 
zaowocuje Diamentowymi Mened˝erami!

Trening Jonathana
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Pomagamy
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e na poczàtku stycznia br. Forever 
Living Products Poland wspar∏o finansowo spektakl Teatru Edu -
kacji i Profilaktyki „Maska”, jaki odby∏ si´ w Domu Dziecka Nr 1 
im. M. Falskiej w Warszawie.

Andrzejki w Elblàgu   listopad 2004

Spotkanie andrzejkowe by∏o dla struktury elblàskiej okazjà do Êwi´-
towania zwyci´stwa w rywalizacji o miano Najbarwniejszego Regio-
nu na XI Urodzinach FLP Poland. By∏a wspania∏a zabawa, du˝o taƒca, 
dobre jedzenie oraz wzajemne gratulacje i podzi´kowania za odnie-
siony sukces. 

Stwierdzam z satysfakcjà, ̋ e znalaz∏am si´ w zespole ludzi, którzy nie 
tylko wspó∏dzia∏ajà i wspierajà si´ w codziennej, solidnej pracy, ale 
tak˝e ch´tnie spotykajà si´ w atmosferze fantastycznej zabawy, tworzàc 
przyjaênie i osobiste wi´zi. O powodzeniu naszej struktury decyduje 
wspania∏a atmosfera tworzàcych jà ludzi, zaanga˝owanie w dystrybu-
cj´ oraz ogromny entuzjazm Mened˝er Bo˝eny Mach. ˚yczy∏abym 
nam wszystkim, abyÊmy ten entuzjazm wykorzystali do osiàgania ko-
lejnych sukcesów.

Zofia Kapa∏a, Kierownik z Elblàga

Szkolenie dla kosmetyczek

11 stycznia br. w warszawskim Biurze G∏ównym FLP Poland odby∏o 
si´ ca∏odniowe szkolenie dla kosmetyczek. W pierwszej cz´Êci szko-
lenia dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska mówi∏a o suplementach die-
tetycznych Forever, o znaczeniu dba∏oÊci o skór´ od wewnàtrz 
i koniecznoÊci dostarczania organizmowi odpowiednich substancji 
od˝ywczych. Cz´Êç drugà, którà poprowadzi∏a kosmetyczka Mariola 
Suchodolska, wype∏ni∏y praktyczne informacje i pokazy zabiegów 
piel´gnacyjnych z u˝yciem produktów FLP.

FLP na salonach... kosmetycznych

Centrum Masa˝u i Kosmetyki „Worldgem Cosmetics” w Elblàgu to nowo-
czesny, du˝y oÊrodek odnowy biologicznej, dzia∏ajàcy od dwóch lat. 
Od roku Centrum wspó∏pracuje z Forever Living Products, stosujàc 
produkty firmy w zabiegach kosmetycznych i masa˝u.
Holistyczne podejÊcie OÊrodka do piel´gnacji cia∏a i odnowy biolo-
gicznej oraz profilaktyki zdrowia stwarza potrzeb´ i mo˝liwoÊci sto-
sowania w szerokim zakresie ró˝norodnych zabiegów, co pozwala na 
wykorzystanie pe∏nego asortymentu produktów Forever.
Klienci Centrum zapraszani sà na spotkania z wiza˝ystà i wyk∏ady le-
karzy specjalistów organizowane cyklicznie przez Forever w Elblàgu. 

Na takich spotkaniach dodatkowo potwierdza si´ wysoka jakoÊç pro-
duktów FLP, dzi´ki czemu nie tylko wzrasta ich sprzeda˝, ale tak˝e 
zainteresowanie zabiegami w OÊrodku z u˝yciem kosmetyków i su-
plementów FLP.

Zofia Kapa∏a 
w∏aÊcicielka Centrum Masa˝u i Kosmetyki oraz Kierownik FLP

Raporty regionalne
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1. Mià˝sz Aloe Vera

Niekwestionowany król wszystkich ran-
kingów Forever! Podstawowy produkt 
naszej firmy, od którego wszystko si´ 
zacz´∏o. Zajmuje sta∏e miejsce w lodów-
kach osób, którym zale˝y na zachowa-
niu zdrowia.

2. Dezodorant 
Aloe Ever-Shield

D∏ugotrwa∏a, naturalna Êwie˝oÊç na co dzieƒ! 
Produkt wytwarzany bez wykorzystania antyper-
spiracyjnych soli aluminium. Zawsze popularny, 
zawsze wÊród bestsellerów!

3. Forever Nature-Min

Bogactwo z dna morza wydobyte na powierzch-
ni´! ¸atwoprzyswajalne przez ludzki organizm 
minera∏y, które zapobiegajà niedoborom mine-
ralnym i ich skutkom.

4. Forever 
Garlic-Thyme
Dobroczynne dzia∏anie czosnku bez jego inten-
sywnego zapachu. Po ten produkt si´ga ka˝dy, 
kto chce si´ uchroniç przed in-
fekcjami wirusowymi i bakteryj-
nymi – nie tylko w okresie 
jesienno-zimowym.

5. Galaretka Aloe Vera

Wielka pot´ga aloesu zakl´ta w ma∏à tubk´. 
Warto si´ z nià nie rozstawaç – ∏agodzi po dra˝-
nienia, przyspiesza procesy gojenia i regenera-
cji skóry.

6. Mià˝sz Aloe Vera 
z sokiem z ˝urawin i jab∏ek

Wzbogacony smak, korzyÊci „aloesowe” 
bez zmian. Drugi co do popularnoÊci na-
pój aloesowy.

7. Mleczko Pszczele Forever

Pokarm królowej, z którego ch´tnie korzystajà 
zwykli Êmiertelnicy. Zastrzyk energii prosto 
z ula!

8. Forever Freedom

Napój aloesowy obecny na rynku od 
nieca∏ych dwóch lat. W 2003 roku na 
miejscu 10, w 2004 awansowa∏ o dwa 
„oczka”. Nic dziwnego – jest to wspania∏y 
sposób na zachowanie sprawnoÊci rucho-
wej przez d∏ugie lata!

9. Aloesowa Pasta do z´bów Forever Bright

Co najmniej dwa razy 
dziennie pomaga nie tyl-
ko piel´gnowaç z´by, ale 
tak˝e zadbaç o dziàs∏a!

10. Forever Absorbent C

Naturalna witamina C, której znaczenia nie 
trzeba ju˝ chyba nikomu wyjaÊniaç, osadzona 
na otr´bach owsianych, które poprawiajà jej 
przyswajanie.

BESTSELLERY 2004
Akademia Produktów 



8 9

FOREVER 
GINKGO PLUS 

– NAKARM UMYS¸
LiÊcie i nasiona mi∏orz´bu japoƒskiego (Ginkgo bilobae) od dawna wy-
korzystywane by∏y w Azji. Najlepiej znanà w∏aÊciwoÊcià wyciàgu uzy-
skiwanego z liÊci tego wspania∏ego drzewa jest zdolnoÊç poprawiania 
bystroÊci umys∏owej poprzez pobudzanie dop∏ywu krwi do mózgu 
i koƒczyn. Kiedy zespó∏ Dzia∏u Rozwoju i Badaƒ FLP Int. zdecydo-
wa∏ si´ wykorzystaç ginkgo do produkcji nowego suplementu, jego ce-
lem by∏o po∏àczenie go z innymi zio∏ami, tak aby wykorzystaç ich sy-
nergiczne dzia∏anie dla zwi´kszenia efektywnoÊci produktu w s∏u˝eniu 
zdrowiu i dobrej kondycji. WÊród tych zió∏ znalaz∏y si´ grzyby Reishi, 
jagody cytryƒca chiƒskiego oraz korzeƒ Fo-Ti. Efektem prac jest Fo-
rever Ginkgo Plus – „pokarm dla umys∏u”.

Grzyby Reishi (Ganoderma lucidum)

Sà one bardzo popularne w tradycyjnej medycynie chiƒskiej i od daw-
na u˝ywane. Ich chiƒska nazwa Ling Zhi znaczy „roÊlina wzmacniajàca 
ducha”. Jest to rzadka odmiana grzybów, trudna w uprawie. Grzyby 
Reishi znane sà z pozytywnego wp∏ywu na krà˝enie krwi i sprzyjania 
zdrowiu naczyƒ krwionoÊnych. Wzmacniajà uk∏ad odpornoÊciowy, 
majà dzia∏anie adaptogenne, przeciwzapalne, chronià wàtrob´.

Jagody cytryƒca chiƒskiego (Shizandra chinensis)

Cytryniec chiƒski to wieloletnie pnàcze o owocach w postaci czerwo-
nych, zebranych w grona jagodach. RoÊnie w pó∏nocnych Chinach oraz 
sàsiadujàcych z nimi terytoriach Rosji i Korei. Chiƒczycy nazywajà go 
wu-wei-zi, czyli owocem pi´ciu smaków, poniewa˝ okrywa owocu jest 
s∏odka, mià˝sz kwaÊny, nasiona gorzkie i cierpkie, a wyciàgi z nasion 
nabierajà s∏onego smaku. Owoce, które sà wyjàtkowo bogate w zwiàzki 
chemiczne o w∏aÊciwoÊciach zdrowotnych i wzmacniajàcych ludzki 
organizm, stosuje si´ przy zm´czeniu fizycznym i umys∏owym oraz 
przy wyczerpaniu i os∏abieniu ogólnym. Najwa˝niejsze substancje 
aktywne cytryƒca to lignany – schizandryna oraz jej pochodne – któ-
re wspierajà funkcje wàtroby oraz stymulujà system immunologiczny.

Korzeƒ Fo-Ti (Polygonum multiflorum)

Po polsku Fo-Ti to rdest wielokwiatowy – szybko rosnàce pnàcze 
o sercowatych liÊciach z licznymi drobnymi kwiatami. Wyciàg z ko-
rzenia fo-ti obni˝a poziom cholesterolu, opóênia procesy starzenia. 

Mi∏orzàb japoƒski: 
ciekawostki

• uznawany za najstarszà ze znanych roÊlin

• ponoç mo˝e osiàgaç wiek do 1000 lat

• Goethe napisa∏ o nim wiersz 

•    Konfucjusz uwielbia∏ czytaç, medytowaç i nauczaç 
w jego cieniu

• Japoƒczycy nazywajà go I-cho, co oznacza „drzewo 
z liÊçmi jak kacze nogi”

• buddyjscy mnisi uprawiajà go w ogrodach przy Êwià-
tyniach i uwa˝ajà za Êwi´te drzewo

• od tysiàcleci stanowi jedno z najpopularniejszych zió∏ 
medycyny chiƒskiej

Akademia Produktów
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WA˚NE INFORMACJE

Wyjazd na koszt w∏asny

Bilety na Zjazd
Cena: 15 euro
W celu zakupu biletu uczestnictwa w Zjeê-
dzie prosimy o kontakt z Joannà Klupp 
w warszawskim Biurze G∏ównym, nie póê-
niej ni˝ do 21 marca 2005 r.

Rezerwacja hotelu
Je˝eli oprócz biletu chcecie równie˝ doko-
naç rezerwacji hotelu, prosimy o kontakt 
z Joannà Klupp, nie póêniej ni˝ do 25 
lutego 2005 r. Prosimy o przygotowanie nu-
meru i daty wa˝noÊci karty kredytowej – sà 
one wymagane dla potwierdzenia rezerwacji.

Wa˝ne adresy

Piàtek, 3 czerwca 2005 r. godz. 13:00
Szkolenie
(tylko dla osób, które uzyska∏y kwalifikacj´)
Falconer Radisson SAS
Center Falconer Alle 9
DK-2000 Frederiksberg (Kopenhaga)
Wieczorny bankiet
Nimb, Tivoli
Sobota, 4 czerwca 2005 r.
Europejski Zjazd FLP
godz. 13:00
Forum 
Julius Thomsens Plads 1
DK-1925 Frederiksberg C (Kopenhaga)
Adres hotelu, gdzie zakwaterowani b´dà dystry-
butorzy, którzy uzyskali kwalifikacj´ na Zjazd, 
zostanie podany w kwietniu br.

Poziom ha∏asu podczas Zjazdu

Zjazd Europejski w Kopenhadze odb´dzie 
si´ w Forum. Dopuszczalny poziom ha∏asu 
w sali regulowany jest odpowiednimi prze-
pisami prawnymi. Nie jest on zbyt wysoki 
i wyklucza pewne okreÊlone êród∏a 
dêwi´ku/ha∏asu. Dlatego NIEDOZWO-
LONE B¢DZIE U˚YWANIE POD-
CZAS ZJAZDU TRÑBEK I KLAKSO-
NÓW.
W przypadku przekroczenia poziomu 
ha∏asu impreza zostanie przerwana przez 
policj´, dlatego niezmiernie wa˝ne jest 
przestrzeganie tego przepisu.
Rywalizacja paƒstw o nagrod´ Spirit 
Award b´dzie koncentrowa∏a si´ na ko-
stiumach, owacjach itp.

I spotkanie przedwyjazdowe

19 marca 2005 r., bezpoÊrednio po Treningu 
Jonathana, w hotelu Kyriad – kontakt: Joanna 
Klupp, Kierownik Marketingu i PR, Biuro 
G∏ówne FLP Poland

WIZYTA 
W KOPENHADZE

Królewskie miasto
Kopenhaga to siedziba najstarszej na Êwiecie monar-
chii. Obecnie panujàca królowa, Ma∏gorzata II, miesz-
ka w po∏o˝onym w sercu Kopenhagi pa∏acu Amalien-
borg. 
Innà znanà budowlà królewskà jest zamek Rosenborg, 
który stanowi∏ siedzib´ duƒskich w∏adców a˝ do XIX 
wieku. Od lat trzydziestych dziewi´tnastego wieku 
mieÊci si´ w nim muzeum oraz królewski skarbiec, 
gdzie przechowywane sà klejnoty koronne.
Muzeum Stajni i Powozów Królewskich mieÊci si´ 
w Christianborg, dawnej siedzibie królewskiej, obec-
nie zajmowanej przez parlament oraz sàd najwy˝szy.
Natomiast z królewskich siedzib po∏o˝onych poza 
stolicà najbardziej godny polecenia jest z pewnoÊcià 
zamek Kronborg, wpisany w 2000 r. na list´ Âwiato-
wego Dziedzictwa Kultury UNESCO. To w∏aÊnie 
w tym zamku Szekspir umieÊci∏ akcj´ swojej naj-
s∏ynniejszej tragedii „Hamlet”.

Rozrywki
Najwi´kszym kompleksem roz-
rywkowym jest w Kopenhadze 
jest park Tivoli – przeogromny lu-
napark i przepi´kny ogród bota-
niczny. Park rozrywki zajmuje po-
wierzchni´ 88 000 km2 i jest jed-

nym z najbardziej znanych na Êwiecie. Wieczorami w Tivoli odbywajà si´ tak˝e koncerty 
i przedstawienia teatralne.

Zakupy
Ulica Stroget jest najd∏u˝szà ulicà handlowà w Europie! Znajdziecie tu sklepy firmowane przez 
wi´kszoÊç mi´dzynarodowych marek. Warto te˝ pochodziç po ma∏ych sklepikach po∏o˝onych 
w bocznych uliczkach i cz´sto umiejscowionych w pi´knych zabytkowych kamienicach.

Europejski Zjazd FLP
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EUROPEJSKI ZJAZD FLP
KOPENHAGA   3-5 czerwca 2005 r.

Lista uczestników

Poziom III

Nagrody: Bilety na Zjazd Europejski, bankiet oraz pakiet uczestnika Zjazdu dla dystrybuto-
ra oraz jego wspó∏ma∏˝onka; zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu dla dystry-
butora oraz jego wspó∏ma∏˝onka; bilety na przelot dla dystrybutora oraz jego wspó∏-
ma∏˝onka

Ma∏gorzata i Krzysztof Aleksandrowiczowie
Maria i Piotr Cybulscy
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Danuta i Wies∏aw Ostrowscy

Poziom II

Nagrody: Bilety na Zjazd Europejski, bankiet oraz pakiet uczestnika Zjazdu dla dystrybu-
tora oraz jego wspó∏ma∏˝onka; zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu dla dys-
trybutora oraz jego wspó∏ma∏˝onka

Poziom I

Nagrody: Bilety na Zjazd Europejski, bankiet oraz pakiet uczestnika Zjazdu dla dystrybuto-
ra oraz jego wspó∏ma∏˝onka

GRATULUJEMY!!!

Anna i Zbigniew Adamikowie
Wioletta i Wies∏aw Burkowie
Maria i Ryszard Chmielowie
Dorota Czerwionka
Alicja i Grzegorz Dukatowie
Lidia i Wies∏aw Fiutakowie
Helena i Antoni Gacowie
Leszek Gajewski
Zofia Gierlak-Dubiniewicz i Jerzy Dubiniewicz
Maria i Wies∏aw Grotyƒscy
Halina i Janusz Jurkowscy
Stanis∏aw Kardasz
Joanna i Marek Klimowie
Maciej Kowacz
Krystyna i Roman Królowie
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Ewelina i Rafa∏ Kwiatkowie
Anna i Metody Lubiƒscy
Anna ̧ àka-Ryczko
Bo˝ena Mach

Gra˝yna i Ryszard Margasowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Gabriela Muszkiet
El˝bieta i Bogdan Olesiowie
Krystyna i Jerzy Orubowie
Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy
Grzegorz Osiƒski
Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki
Halina i Tomasz P∏ócienniakowie
Anna i Andrzej Popielarzowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Krystyna i Andrzej Âwierczyƒscy
¸ucja Trzpis
Anna WaÊkiewicz
Danuta i Edward Wienchowie
Krystyna i Edward Wingertowie
Anna Wójcicka
El˝bieta i Tomasz Wudziƒscy
Wanda i Andrzej Zi´bowie
Witold Zobel

Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie
Barbara i Piotr Gajtkowscy
Krzysztof Jasik
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Katarzyna i Robert Kopaczowie

Anna Krempska
Teresa i Marek Moryniowie
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Dorota i Franciszek Zaorscy

Hans Christian 
Andersen

W 2005 r. Dania Êwi´tuje 
200. urodziny wielkiego 
bajkopisarza. Z tej okazji 
przez ca∏y rok odbywaç 
si´ b´dà ró˝ne uroczy-
stoÊci, koncerty, wystawy 
itp. 

Oficjalna informacja turystyczna
Wonderful Copenhagen: www.woco.dk
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Spotkania regionalne
12/03/05 X-lecie oddzia∏u Kraków
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej
ul. 29 listopada 4/6, godz. 12:00

Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer
dr  Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska Od˝ywianie i oczyszczanie 
organizmu po zimie. Clean+Lean 
Iwo na Majewska-Opie∏ka Motywacja wewn´trzna – podstawà 
Twojego sukcesu

 2/04/05 Poznaƒ, Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 12:00
Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer
dr J erzy Oleszkiewicz U˝ytecznoÊç produktów FLP 
     w zaspokajaniu g∏odu jakoÊciowego
Senior Mened˝er Jacek Bartkowiak Skuteczny sponsoring
Rodzinne muzykowanie

Trening Jonathana 19 marca 2005 r.
Warszawa, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00 
dr Maria Pasturczak Powitajmy wiosn´ w dobrej formie z produktami 

Forever
Akademia Biznesu Forever – Jak skutecznie wykorzystaç broszury mar-

ketingowe „Od kierownika do Mened˝era” i „Planowanie biznesu” 
w budowaniu struktur

10 Najlepszych za rok 2004
Uczestnicy Europejskiego Zjazdu FLP – Kopenhaga 2005 

Spotkanie Mened˝erów 18 marca 2005 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 13:00
Podsumowanie szkolenia Michaela Strachowitza i jego praktyczne 
      wykorzystanie dla rozwoju biznesu FLP

Szkolenia o produktach 
WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
biochemik Karol GrzeÊkowiak
3/03/05  Produkty FLP w walce z wolnymi rodnikami i chorobami 

cywilizacyjnymi  
dr Hanna Krauzewicz
17/03/05  Produkty FLP w dolegliwoÊciach uk∏adu ruchu

REGIONY
dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska SkutecznoÊç produktów Forever 

w walce z alergiami.
5/03/05 Poznaƒ, Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 16:00
dr Ma∏gorzata Markiewicz Aloesowy Êwiat kobiet 
9/03/05 Katowice, SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00
dr Aniela Samoç Rola produktów Forever w radzeniu sobie z objawa-

mi okresu menopauzy  w ˝yciu kobiety
14/03/05 Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00  
dr Maria Pasturczak Produkty FLP w profilaktyce nowotworowej
16/03/05 Lublin, Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, godz. 18:15

dr Maria Kraczka Chcesz mieç zdrowe dziecko? Forever Ci w tym 
pomo˝e

17/03/05 Szczecin, Hotel Novotel, al. 3 Maja, godz. 18:00
dr Marek Wierzchowski Produkty FLP w profilaktyce nowotworowej
21/03/05 ¸ódê, Okr´gowa Izba Lekarska, ul. Czerwona 3, godz. 18:00   
dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska Produkty FLP w zapobieganiu  alergiom
16/03/05 Wroc∏aw, budynek ASCO, ul. Pi∏sudskiego 13, godz. 18:30

Szkolenie marketingowe 
Dyrektor Jacek Kandefer FLP Twojà szansà na w∏asny biznes
30/03/05  Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13, godz. 18:00

Szkolenie dla kosmetyczek 
9/03/05 Biuro G∏ówne, Warszawa,  Al. Jerozolimskie 92, godz. 11:00
dr K. Zgirska-Kulaziƒska Od˝ywianie skóry od wewnàtrz
dyplomowana kosmetyczka Mariola Suchodolska Praktyczne zastosowa-

nie produktów Forever w zabiegach piel´gnacyjnych na cia∏o i twarz
Bilety (25 z∏) do nabycia w Biurze G∏ównym. IloÊç miejsc ograniczona 

Szkolenie 6 pk. 
3/03/05 Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 12:00-16:00

Specjalne szkolenie dla dystrybutorów, którzy osiàgn´li co najmniej 6 pk. 
osobistej aktywnoÊci w ka˝dym z trzech ostatnich miesi´cy 2004 r.
Szkolenie poprowadzi Dariusz Rajca, trener i mened˝er, wieloletni 
dyrektor ds. szkoleƒ Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr
Coaching: Jak efektywnie prowadziç struktury. Motywowanie i wspie-
ranie dystrybutorów w rozwoju ich umiej´tnoÊci sprzeda˝owych

Szansa na Biznes:
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
8, 22/03/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz  Sm´tkowie
Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
druga Êroda miesiàca – Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamikowie
ostatni wtorek – Mened˝er Bo˝ena Mach
Gdaƒsk, sala szkoleniowa w budynku oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
druga Êr. – Mened˝er Krystyna Król 
czwarta Êr. – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka
Kraków, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
pierwsza Êr. – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 
Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, godz. 18:00 
drugi czwartek – Kierownik Agnieszka Osiƒska
¸ódê, biuro Przodujàcego Mened˝era Gra˝yny Kurp, ul. Kiliƒskiego 85
Ostro∏´ka, SM , ul. Hallera 13, godz. 18:00 
7/03/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie
Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30
pierwszy i trzeci poniedzia∏ek
Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
pierwszy wtorek miesiàca – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
drugi wtorek – Kierownik Agnieszka Osiƒska

Wydarzenia i informacje

Zamówienia z dostawà do domu

Od kwietnia 2005 r. zamówienia z dostawà do domu b´dà przyjmowane 
nie póêniej ni˝ na trzy dni robocze przed koƒcem miesiàca.
Ostatnim dniem przyjmowania zamówieƒ w roku 2005 b´dà:

W tych dniach zamówienia b´dà przyjmowane do godziny 20.00 (równie˝ 
w poniedzia∏ki i piàtki). 
Odbiór towaru musi nastàpiç w tym samym miesiàcu, w którym zosta∏ on 
zamówiony. W przypadku nieodebrania towaru przed koƒcem mie siàca, 
pk. wynikajàce z nieodebranego zamówienia nie b´dà zaliczane do punk-
tacji za dany miesiàc. 
Zamawianie produktów z dostawà do domu pod warszawskim numerami 
telefonów: 22/456 43 54-55. Dostawa w ciàgu trzech dni roboczych.
Powy˝sze zmiany wynikajà z regulacji zawartych w Emerging Issues Task 
Force (EITF) No. 00-21 wydawanym przez Financial Accounting Stan-

dards Board. Zgodnie z tymi regulacjami zaliczenie sprzeda˝y nast´puje 
w momencie odbioru towaru przez klienta. Dlatego wprowadzenie danych 
do systemu komputerowego i naliczenie wynikajàcych z zakupów punk-
tów musi nast´powaç w miesiàcu, w którym towar zosta∏ dostarczony.
Sà to standardy mi´dzynarodowe, które obowiàzujà firmy dzia∏ajàce nie 
tylko lokalnie, w obr´bie jednego paƒstwa, ale przedsi´biorstwa pro-
wadzàce globalnà dzia∏alnoÊç operacyjnà na wielu rynkach, a do takich 
zalicza si´ Forever Living Products.

Miód Pszczeli Forever
Informujemy, ˝e po wyczerpaniu obecnych zapasów Miodu Pszczele-
go Forever, produkt ten nie b´dzie dost´pny na rynku polskim. Jest 
to spowodowane zakazem importu miodu z USA do krajów Unii 
Europejskiej (dyrektywa Komisji Europejskiej 2004/432/EC z dnia 
29/04/2004).

27 kwietnia  
25 maja

27 czerwca
26 lipca

26 sierpnia
27 wrzeÊnia

26 paêdziernika
25 listopada

27 grudnia


