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Nic Ci´ nie zatrzyma!

Ostatnie badania wykazujà, ˝e siarczan glukozaminy poma-

ga utrzymywaç w zdrowiu oraz regenerowaç tkank´ chrz´-

stnà. Przyjmowanie go z innymi wa˝nymi sk∏adnikami, taki-

mi jak siarczan chondroityny, MSM i witamina C, daje nie-

zwykle pozytywne rezultaty we wspieraniu prawid∏owego 

funkcjonowania stawów.

Forever Freedom to wyjàtkowa kompozycja powy˝szych 

sk∏adników, dost´pna w formie napoju aloesowego, sta-

nowiàca praktyczny i od˝ywczy sposób obrony przed ozna-

kami „zu˝ycia” stawów. Zarówno glukozamina, jak i chondro-

ityna to naturalne substancje, które pomagajà zachowaç 

struktur´ i zdrowie chrzàstek, dbajàc o odpowiednie nawod-

nienie tych „amortyzatorów” ludzkiego cia∏a. W efekcie 

do∏àczenia do nich MSM i witaminy C uzyskujemy pierwszà 

lini´ obrony przed uszkodzeniami.

Tak jak w przypadku pozosta∏ych produktów FLP, sk∏adniki 

od˝ywcze Forever Freedom pochodzà z naturalnych êróde∏ 

i uznawane sà za wyjàtkowo bezpieczne.

Wybierz Forever Freedom, 

by w sposób praktyczny 

i od˝ywczy rozpoczàç dzieƒ!

Kod produktu 196

Forever Freedom



Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Wielkanocnych 
wszystkim dystrybutorom sk∏adamy najserdeczniejsze ˝yczenia: 
du˝o zdrowia, radoÊci, smacznego jajka, mokrego dyngusa,

                         mnóstwo wiosennego s∏oƒca 
             oraz samych sukcesów!

                  Forever Living Products Poland
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List od prezydenta
NAJLEPSZY CZAS
Hej, co za wspania∏y poczàtek 2005 roku! 
Zdà˝yliÊmy si´ ju˝ spotkaç z dystrybutorami na 
Samoa, Nowej Zelandii, w Singapurze, Bangko-
ku, Hong Kongu, Chinach i na Filipinach – 
uczestniczàc w Podzia∏ach Zysków, Zjazdach 

i przyj´ciach. Przebywanie wÊród tak niezwyk∏ych ludzi by∏o bardzo 
inspirujàce i stanowi dla mnie kolejnà motywacj´ do tego, by robiç wszy-
ztko, co mog´, dla dalszego rozwoju Forever.
Mimo ˝e poczàtek roku by∏ bardzo pracowity, jeszcze wi´cej pracy przed 
nami. Kiedy pisz´ te s∏owa, przygotowujemy si´ do wyjazdu do Meksy-
ku, na tamtejszy Podzia∏ Zysków. W drodze powrotnej zatrzymamy si´ 
w paru Kurortach Forever, by pracowaç nad usprawnieniami, dzi´ki któ-
rym te najlepsze oÊrodki wypoczynkowe w Ameryce b´dà jeszcze lepsze! 
W Biurze G∏ównym sp´dzimy tylko par´ dni i zaraz lecimy do Seattle na 
doroczne spotkanie cz∏onków Klubu Prezydenckiego i Regionalnych Dy-
rektorów Sprzeda˝y. Z najwi´kszymi liderami w kraju omawiaç b´dziemy 
plany na przysz∏oÊç i z ogromnym zainteresowaniem s∏uchaç ich 
doÊwiadczeƒ z pracy „w terenie”. 
Do Seattle przyje˝d˝a mi´dzy innymi dwoje moich wspania∏ych przyja-
ció∏. Jest to para, która od lat wytycza drog´ rozwoju dla dystrybutorów 
FLP w USA i Kanadzie oraz na ca∏ym Êwiecie. To spotkanie b´dzie mia∏o 
wyjàtkowy charakter, poniewa˝ Elvira i Roberto Ruiz do∏àczà do nas jako 
Potrójnie Diamentowi  Mened˝erowie! Chc´ im goràco pogratulowaç tak 
fenomenalnego sukcesu i podzi´kowaç za lata zaanga˝owania i przyjaêni. 
Sà wspania∏ymi ambasadorami pozycji Potrójnych Diamentów, ˝yczymy 
im wszelkich sukcesów, na które tak bardzo zas∏ugujà!
Po tym prawdziwym spotkaniu mistrzów w Seattle lecimy do Berlina, 
aby wziàç udzia∏ w pierwszym pan-Europejskim Podziale Zysków. Dys-
trybutorzy z ca∏ego kontynentu przyjadà do stolicy Niemiec, by odebraç 
rekordowe czeki b´dàce nagrodà za ich ci´˝kà prac´. Stanowczo twierdz´, 

˝e jest to najlepszy, najbardziej ekscytujàcy i najbardziej op∏acalny czas na 
bycie dystrybutorem w najwspanialszej firmie na Êwiecie. Dzia∏amy w tym 
biznesie ju˝ niemal 27 lat i miesiàc po miesiàcu zdobywamy nowe szczy-
ty, bijemy nowe rekordy i zmieniamy na lepsze ˝ycie kolejnych ludzi.
A to jeszcze nie wszystko! W lutym mamy ju˝ zebrane dane ze wszyst-
kich paƒstw i mo˝emy obliczyç sprzeda˝ za 2004 rok. Mimo burzliwej 
sytuacji na Êwiecie, kiedy nasi konkurenci stawiajà czo∏a znaczàcym wy-
zwaniom, by kontynuowaç rozwój, ka˝dy z Was przyczyni∏ si´ do tego, 
˝e miniony rok by∏ kolejnym, w którym osiàgn´liÊmy wzrost. Dzi´ki 
Wam, którzy stanowicie serce naszego biznesu, uzyskaliÊmy sprzeda˝ 
2,1 miliarda dolarów, czyli o prawie 100 mln dolarów wi´cej ni˝ rok 
wczeÊniej! Niesamowite jest to, ile dotychczas zdobyliÊmy. Choç – jak ju˝ 
wspomnia∏em wczeÊniej – w zasadzie codziennie osiàgamy coÊ nowego. 
Chc´ zach´ciç ka˝dego z Was osobiÊcie do dalszego rozwoju – uczestnicz-
cie w lokalnych spotkaniach i szkoleniach, bàdêcie gotowi i ch´tni rozma-
wiaç z ka˝dà napotkanà osobà i pami´tajcie o pot´dze, jaka drzemie 
w naszej szansie na biznes, oraz o spoczywajàcej na nas odpowiedzialnoÊci, 
by si  ́nià dzieliç.
Nasza bran˝a jest jedynà, w której odniesienie sukcesu zale˝y od naszej 
umiej´tnoÊci pomagania innym i inspirowania ich, by dostrzegali to, co 
my ju˝ widzimy. Je˝eli nie potrafimy zwizualizowaç Êcie˝ki prowadzàcej 
do spe∏nienia marzeƒ, na zawsze pozostaniemy tylko marzycielami. Przy-
pomina mi si´ stwierdzenie dziewi´tnastowiecznego francuskiego pisarza 
Anatola France’a: Aby osiàgaç rzeczy wielkie, musimy i marzyç, i dzia∏aç. Wyjdêcie 
wi´c z domu, zrealizujcie swoje marzenia. Nie ustawajcie w motywowa-
niu i inspirowaniu innych do dzia∏ania, które przyniesie i im, i Wam 
spe∏nienie marzeƒ, a wtedy nadal b´dziemy razem osiàgaç rzeczy wielkie.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora
Mamy za sobà pierwszy w historii FLP ogól-
noeuropejski Zjazd z okazji Podzia∏u Zysków. 
Nieprawdopodobna radoÊç dystrybutorów 
odbiera jàcych na scenie czeki wypracowane 
w tym programie motywacyjnym przenios∏a 
si´ równie˝ na prawie trzytysi´cznà widowni´ 
dystrybutorów pragnàcych w przysz∏ym roku 

zakwalifikowaç si´ do programu. Ogromne pieniàdze (najwy˝szy czek 
to ponad 500 000 euro!), ale równie˝ te mniejsze by∏y dowodem uzna-
nia za pracowity miniony rok, budow´ biznesu zgodnie z zasadami 
dzia∏alnoÊci oraz dodatkowym zastrzykiem entuzjazmu dla nas wszyst-
kich, b´dàcych uczestnikami Zjazdu. Grupa polska obieca∏a solennie 

– w przysz∏ym roku nie zabraknie nas na scenie w Bukareszcie (bo tam 
odb´dzie si´ nast´pny Zjazd). Cel dystrybutorów zjednoczonych 
wspólnà pracà nie jest odleg∏y. Staç nas na to, by pokazaç mo˝liwoÊci 
drzemiàce w polskiej naturze i charakterze! Rok dopiero si´ rozpoczà∏. 
Starajmy si´ maksymalnie wykorzystaç ka˝dy dzieƒ z Forever, 
osiàgnijmy sukces i pomó˝my innym w jego osiàgni´ciu, popularyzujàc 
naszà wspania∏à Firm´ i doskona∏e produkty! W Rumunii spójrzmy na 
roz entuzjazmowanà wielkà rodzin´ Forever ze sceny. Zacznijmy prac´ 
teraz, w tej chwili, nie czekajàc na nowy dzieƒ!

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek 
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Ogólna sprzeda˝ 
detaliczna:

2,1 miliarda $
2004

Ponad 7,5 miliona 
dystrybutorów 
na Êwiecie

Âwiatowy lider na rynkach 
zdrowia, urody, dietetyki 

oraz kontroli wagi

Dzia∏alnoÊç 
operacyjna 

w USA i ponad 
105 krajach 

Êwiata

Nowy Kurort Forever! 
Lake Oroville Marina, Kalifornia, USA

NOWY Kurort Forever! 
Isiyala Game Lodge, RPA

58 ekskluzywnych oÊrodków 
wypoczynkowych 
w Stanach Zjednoczonych 
i na ca∏ym Êwiecie

 Najwi´kszy na Êwiecie plantator, 
wytwórca i dystrybutorów 

produktów aloesowych i pszczelich

Historia sprzeda˝y FLP
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OD ROÂLINY 

 DO PRODUKTU 

 DLA CIEBIE

Forever Living Products jest najwi´kszym plantatorem Aloe Vera 

oraz wytwórcà i dystrybutorem produktów aloesowych. Dostar-

czamy Wam wyroby najwy˝szej jakoÊci. Mo˝emy byç pewni ich 

wysokiej klasy, poniewa˝ jesteÊmy w∏aÊcicielem ka˝dego ogniwa 

procesu produkcyjnego.

1. Plantacje aloesowe
Forever Living Products uprawia tysiàce akrów ̋ yznej gleby w Stanach 
Zjednoczonych, Meksyku i Republice Dominikany. Zasadzony aloes 
jest starannie uprawiany przez oko∏o 3 lata. Dojrza∏e liÊcie sà nast´pnie 
r´cznie odcinane i b∏yskawicznie transportowane do zak∏adu przetwór-
czego, by mià˝sz pozosta∏ jak najÊwie˝szy i najczystszy.

2. Oczyszczanie i stabilizacja
LiÊcie sà starannie czyszczone: wielokrotnie p∏ukane w zimnej wodzie 
oraz myte pod ciÊnieniem. Usuwane sà wszelkie zabrudzenia, a ka˝dy 
liÊç jest sprawdzany, czy nie ma ˝adnych uszkodzeƒ. W opatentowa-
nym przez FLP procesie ekstrakcji mià˝sz oddzielany jest od skóry, nie-
wykorzystywanej i niepo˝àdanej w procesie wytwórczym. Czysty 
mià˝sz aloesowy trafia do pojemników ze stali nierdzewnej, gdzie jest 
dodatkowo filtrowany. Zaraz potem mià˝sz poddawany jest opatento-
wanemu procesowi stabilizacji, który chroni go przed utlenianiem 
i pozwala zachowaç jego naturalne w∏aÊciwoÊci.

3. Wytwarzanie produktów
Po procesie stabilizacji mià˝sz poddawany jest dok∏adnym badaniom 
i analizom laboratoryjnym, które sprawdzajà jego czystoÊç i sk∏ad. 
Po zakoƒczeniu testów i uzyskaniu aprobaty mià˝sz transportuje si´ 
do zak∏adów wytwórczych Aloe Vera of America w Dallas, gdzie prze-
chodzi seri´ badaƒ mikrobiologicznych i jakoÊciowych. Po tych bada-
niach mià˝sz ∏àczony jest z innymi sk∏adnikami lub, w przypadku czy-
stego Mià˝szu Aloe Vera, od razu nalewany do pojemników. Dzi´ki 
rewolucyjnemu urzàdzeniu rozlewczemu mo˝emy nape∏niaç ponad 
50 000 butelek na jednej zmianie. To oznacza, ˝e co sekund´ na pe∏-
niana, piecz´towana i pakowana jest ponad jedna butelka Mià˝szu Aloe 
Vera! Aby zapewniç jakoÊç produktu, proces nape∏niania i piecz´towania 
opakowaƒ kontrolowany jest przez wykwalifikowany personel tech-
niczny.  Na koniec pojemniki opatrywane sà numerem partii oraz datà 
wa˝noÊci i r´cznie pakowane do wysy∏ki.

Gotowe produkty rozsy∏ane sà do wszystkich Êwiatowych biur Fo-

rever Living Products, skàd trafiajà do dystrybutorów. Co dalej? 

Sami wiecie najlepiej...

Firma
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Anna i Zbigniew Adamikowie
3. Bo˝ena Gaj
4. Wies∏awa i Adam Spyrowie
5. Krystyna i Jerzy Orubowie

 6. Anna i Metody Lubiƒscy
 7. Krystyna Kwiecieƒ
 8. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
 9. Magdalena Strojna
10. Iwona Naciuk

10 NAJLEPSZYCH

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

Janina Adamik W∏odzimierz Kawiorowski
W∏odzimierz Kawiorowski Barbara i Henryk Rudy
Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy Anna i Zbigniew Adamikowie
Bogumi∏a Pasternak Janina Adamik
Barbara i Henryk Rudy Krystyna i Jerzy Orubowie

Asystenci KIEROWNIKA
Jadwiga Arciszewska, Ma∏gorzata Aurzecka, Aleksandra Bere˝ewska, Anita Blachuciak, Maria B∏asiak, Dominika Bonter, Emilia Bory∏a, Wioletta Brzychcy, 
Krystyna i Bogdan Burkiewiczowie, Ewa Cebula, Janina Cegielska, ¸ukasz Chudy, Danuta Dàbrowska, Zdzis∏awa Dubaniowska, Beata Elwartowska, Rozalia 
Filipek, Marzena Flis, Ma∏gorzata Fugas, Sylwia Gabrahn, Manuela Galiƒska, Urszula Gazdowska, Jolanta G´bala, Dorota Gi˝ewska, Aneta Gorszwa, Jolanta 
Gotlib, Paulina Górka, ¸ukasz Górnicki, Gra˝yna Grandys, Wioleta Grochowska, Teresa Halik, Jerzy Hawrysz, Bronis∏awa i Tadeusz Hobotowie, Marta 
Jankowska, Marta Justyƒska, Ewa Kaniewska, Ewa Kepke, S∏awomir Kitowski, Mieczys∏awa K∏osowska, Walery Ko∏omycki i Maria Szarkiewicz, Urszula 
Ko∏sut, Renata i Krzysztof Komstowie, Edyta Kos, Gra˝yna Kozie∏ek, Leszek Krajniak, Ma∏gorzata Krawiec, Kazimiera Ksi´˝arczyk, Barbara Kwoka, 
Marzena i Zenon Lamchowie, Wanda Laskowska, Zenon ¸ojewski, Edyta ¸uczycka, Janusz Majdel, Joanna Majewska, Stefania Marchowiecka, Bar∏omiej 
Masalski, Gabriela Maszka, Krystyna Michnasiƒska, Joanna i Eugeniusz Nasiadkowie, Ewa Obtu∏owicz, El˝bieta i Bernard Ollickowie, Marta Paciorek-
-Spieszny i S∏awomir Spieszny, Urszula Pawlak, Zofia P´cek, Magdalena i Tomasz Pichlakowie, Agnieszka Piechnik, Katarzyna Plichta, Agnieszka i Leszek 
Polakowie, Katarzyna Pordzik, Alina Postrzygacz, Piotr Prygies, Joanna Rapanicz, Maria i Krzysztof Rekowscy, Barbara Rodak, Miros∏awa Ro˝aƒska-
Âmieciƒska, Agnieszka Rusztowicz, Wioletta S∏ota, El˝bieta Smo∏ka, Maria Stanis∏awiszyn, Marzena Starzec, Sylwia Stepieƒ, Danuta St´pniewska, Janina 
Szewczyk, Magdalena Szewczyk, Violetta Sznapka, Agnieszka Szot, Ewa Szymczak, Marianna Tarnowska, Krystyna Trelewicz, Iwona i Jacek Wadasowie, Jerzy 
Wi´d∏ocha, Maria i Krzysztof Wróblowie, Zofia Zapotoczna, Jadwiga Zawadzka, Janina Z∏otnicka

KIEROWNICY sponsorzy:

Wies∏awa Krywult Bogus∏awa i Krzysztof Mitasowie
Adam Kurp Gra˝yna Kurp
Jadwiga i Tadeusz Piotrowscy Anna i Zbigniew Adamikowie
Hanna Kijowska Teresa i Stanis∏aw Makowscy
Ewa Michalska Bogumi∏a Pasternak
Waleria Knuth Bogumi∏a Pasternak
Barbara Dmytryszyn Waleria Knuth
Halina Wasielke-CieÊlak Eulalia Karolak
Iwona Naciuk Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

1. Bogumi∏a i Jan Srokowie

Dystrybutorzy, którzy osiàgn´li 
najwi´ksze obroty grupowe 
w 2004 roku, zostajà nagrodzeni 
wyjazdem na Âwiatowy Zjazd FLP 
do Brazylii.

2. Grzegorz Sieczka
3.  Maria Duraziƒska 

i Jacek Bartkowiak
4. Magdalena Strojna
5. Ewa ChruÊciƒska

TOP DYSTRYBUTORZY 2004 ROKU

Awanse i osiàgni´cia • luty 2005 
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IX Urodziny FLPP Oddzia∏ Gdaƒsk 
19 lutego 2005

Urodzinowe spotkanie otworzyli Ma∏gorzata Wielicka, Kierownik 
O/Gdaƒsk, oraz Grzegorz Sieczka, Przodujàcy Mened˝er, którzy bar-
dzo ciep∏o powitali zaproszonych goÊci. Wielkà perfekcj´ i profesjona-
lizm pokaza∏ w swoim wystàpieniu dyrektor FLPP Jacek Kandefer. 
Z niezwyk∏à swobodà mówi∏ o celach, jakie powinny przyÊwiecaç 
ka˝demu, kto chce w swym ˝yciu osiàgnàç sukces. Z wielkim zainte-
resowaniem s∏uchaliÊmy wszyscy prelekcji dr. Zdzis∏awa Kubata na te-
mat produktów Forever w kontekÊcie troski o dzieci. Bardzo wa˝nym 
elementem spotkania by∏y liczne awanse regionu gdaƒskiego. Halina 
Sm´tek, Senior Mened˝er z Bydgoszczy, opowiada∏a, jak dojÊç do suk-
cesu realizujàc w∏asne marzenia, przekazywa∏a cenne rady i spostrze-
˝enia. Równie˝ Mened˝er Grzegorz Dukat podzieli∏ si´ swojà historià 
wspó∏pracy z FLP. Fachowych porad dotyczàcych wizerunku w bizne-
sie wys∏uchaliÊmy z ust wiza˝ystki Krystyny Konaszewskiej. Podczas 
ca∏ego jubileuszowego spotkania towarzyszy∏a nam mi∏a dla ucha mu-
zyka szantowa. Dope∏nieniem ca∏oÊci by∏ wspania∏y tort urodzinowy!

Stefania Rosiƒska, Dystrybutor
oraz Halina Wasielke-CieÊlak, Kierownik

Nasze rocznicowe spotkanie przebiega∏o w przemi∏ej atmosferze. Zna-
komicie bawiliÊmy si´ przy muzyce szantowej i zdobywaliÊmy bogatà 
wiedz´, jakiej dostarczy∏ nam po raz kolejny dr Zdzis∏aw Kubat. By∏y 
awanse, gratulacje i wyró˝nienia. WÊród wielu przyby∏ych osób 
mieliÊmy zaszczyt goÊciç naszego dyrektora, Jacka Kandefera, który 
zmotywowa∏ nas do dalszego dzia∏ania. Takie spotkania to bez 
wàtpienia motor do osiàgania kolejnych sukcesów!

Gabriela Lila, Asystent Kierownika

Spotkanie urodzinowe w Gdaƒsku by∏o super interesujàce. Rewelacyj-
ny wyk∏ad dr. Kubata i wystàpienie dyrektora zmotywowa∏o nas do 
dalszej pracy, a koncert zespo∏u szantowego tylko wzmocni∏ nasze prze-
konanie, ˝e w tej firmie biznes ma „uÊmiechni´tà twarz”!

Marta Tomaszewska, Dystrybutor

IX Urodziny Gdaƒskiego Oddzia∏u Êwi´towaliÊmy w ekskluzywnym ho-
telu Holiday Inn i jak zwykle po∏àczyliÊmy przyjemne z po˝ytecznym. 
Jak zawsze rewelacyjny dr Kubat wspaniale mówi∏ o produktach, a szko-
lenia marketingowe, zarówno dyrektora Jacka Kandefera, jak i Senior 
Mened˝er Haliny Sm´tek oraz Mened˝era Grzegorza Dukata pokaza∏y, 

˝e ten biznes mo˝na robiç w ka˝dym wieku i ka˝dych warunkach. 
Serdeczne podzi´kowania dla gospodarzy – impreza by∏a super!

Dorota Kuffel, Dystrybutor

Szkolenie o produktach 
w Ostro∏´ce  luty 2005

8 lutego w Klubie Lokator mia∏o miejsce spotkanie z dr. Jerzym Olesz-
kiewiczem, który omawia∏ temat: Zaspokajanie g∏odu jakoÊciowego 
produktami FLP. Potwierdza si´ prawda, ˝e Kompleksowy Program 
Od˝ywczy Forever jest wspania∏à podstawà zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Wyk∏ad dr. Oleszkiewicza by∏ bardzo wyczerpujàcy, a zain-
teresowanie s∏uchaczy ogromne! Na zakoƒczenie spotkania tradycyj-
nie rozlosowano upominki. 

Dorota Zaorska, Kierownik

Dystrybutorzy pomagajà

Z inicjatywy Senior Mened˝er Urszuli Kuçki w grudniu ubieg∏ego roku 
w FLPP O/Katowice zosta∏a zorganizowana zbiórka produktów Forever dla 
dzieci Pani Jolanty Meus.
Dzi´kuj´ wraz z moimi dzieçmi za okazane „wielkie, dobre serce” 
nast´pujàcym dystrybutorom FLP: Urszuli Kuçce, Krystynie Orubie, 
Piotrowi Jurkowi, Stanis∏awowi Szczepanikowi, Danucie i Janowi Ko-
lanom, Jadwidze Sàczewskiej, Danucie Stachurze, Krystynie Broƒce, 
Krystynie Gondzik. 
Dzi´kuj´ Urszuli Kuçce za zorganizowanie tej akcji, a dyrektorowi 
FLPP Jackowi Kandeferowi za umo˝liwienie zbiórki produktów 
w Centrum Sprzeda˝y w Katowicach. 
Dzieci sà bardzo szcz´Êliwe, ˝e ktoÊ o nich myÊli! A ja jestem pewna, 
˝e dzi´ki produktom FLP b´dà o wiele zdrowsze!

Dzi´kujemy!
Jolanta Meus

Raporty regionalne
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Deborah

Wolfe

 ZANIM POMYÂLISZ 
O WYJÂCIU NA PLA˚¢... 
Aloesowy Zestaw Tonizujàcy: pytania i odpowiedzi

Tu, gdzie mieszkam, wcià˝ brodzimy po kolana w Êniegu, tymczasem 
Regionalny Dyrektor Sprzeda˝y z Kalifornii dzwoni do mnie z proÊbà 
o odpowiedê na kilka pytaƒ dotyczàcych Aloesowego Zestawu To-
nizujàcego! Podejrzewam, ̋ e to dlatego, i˝ o tej porze roku wielu z Was 
zaczyna ju˝ myÊleç o zbli˝ajàcym si´ „sezonie bikini” (ja natomiast 
wcià˝ staram si´ trzymaç ciep∏o i nie z∏apaç grypy).
Najcz´Êciej pope∏nianym b∏´dem przy u˝yciu produktów wchodzàcych 
w sk∏ad Zestawu Tonizujàcego jest czynienie czegoÊ, co hamuje lub 
wr´cz przeciwnie – nadmiernie stymuluje krà˝enie krwi. To prawda, 
zadaniem Kremu Tonizujàcego jest stymulacja krà˝enia, by uspraw-
niç usuwanie zalegajàcych w tkankach toksyn i t∏uszczów – zw∏aszcza 
tam, gdzie majà zwyczaj nadmiernie si´ gromadziç. Stosujàc owijania 
specjalnà folià powodujemy, ˝e pory si´ otwierajà i nast´puje szybsze 
oraz g∏´bsze wnikanie cennych sk∏adników w g∏àb skóry i dalej. Jed-
no jest jednak pewne – nie mo˝emy owinàç si´ zbyt ÊciÊle. Nie wolno 
doprowadziç do miejscowego zahamowania krà˝enia krwi, chyba ˝e 
zupe∏nie nie zale˝y nam na pozytywnych efektach ca∏ego przed-
si´wzi´cia...
Czasami niektórzy z Was przesadzajà, uwa˝ajàc, ˝e dla przyspieszenia 
dzia∏ania Kremu Tonizujàcego nale˝y po jego na∏o˝eniu intensywnie 
çwiczyç. Nic bardziej mylnego! Ju˝ sam Aloe Body Toner posiada 
wystarczajàcà moc usuwania toksyn z tkanek podskórnych, tak ˝e 
wcale nie musimy nadmiernie stymulowaç tego procesu. JeÊli przesa-
dzimy ze stymulacjà, zbyt wiele toksyn naraz trafi do krwiobiegu, co 
mo˝e spowodowaç nudnoÊci, bóle g∏owy i tym podobne nieprzyjemne 
objawy.
Jeden z dystrybutorów z Kalifornii pyta, czy tonizacja mo˝e byç kon-
tynuowana w czasie menstruacji. Moja odpowiedê brzmi: jest to nie-
s∏ychanie indywidualna sprawa. Co prawda, nie ma ˝adnych medycz-
nych przeciwwskazaƒ do u˝ycia Kremu Tonizujàcego, owijaƒ i Kremu 
Piel´gnacyjnego w tym czasie, ale cz´Êç kobiet odczuwa, zw∏aszcza 
w dwóch pierwszych dniach, du˝y dyskomfort, co sprawia, ˝e 
przek∏adajà kolejnà sesj´ tonizacji na nieco póêniej.
Kolejne pytanie dotyczy tego, czy z Kremem Tonizujàcym pod folià 
mo˝na spaç i tu moja odpowiedê jest zdecydowana: nie! Przypomnij-
cie sobie prosz´ wszystko, co wiecie o skórze i o przyczynach, dla któ-
rych nazywa si´ jà cz´sto „trzecià nerkà” lub „trzecim p∏ucem”. Skóra 
to ̋ ywy, oddychajàcy organ wydalania i jeÊli zatkamy jej pory, nie mo˝e 
oddychaç ani usuwaç toksyn. JeÊli stosujemy Krem Tonizujàcy wieczo-
rem i trzymamy go na ciele oko∏o godziny, to przed pójÊciem do ∏ó˝ka 

nale˝y zdjàç foli´ i reszt´ kremu wmasowaç. Niech dzia∏a dalej, kiedy 
Êpimy, ale ju˝ bez owini´cia!
Niektórzy z Was lubià po usuni´ciu folii posmarowaç tonizowane ob-
szary cia∏a Kremem Piel´gnacyjnym. Wed∏ug mnie powinny tak ro-
biç jedynie te osoby, u których ca∏y Toner uleg∏ wch∏oni´ciu pod folià 
– w przeciwnym razie jest to marnowanie produktu i pieni´dzy. Ja 
sama u˝ywam Kremu Piel´gnacyjnego dopiero nast´pnego dnia, po 
porannym prysznicu, i sàdz´, ˝e w ten sposób dzia∏anie Tonera jest 
znakomicie przed∏u˝one. Nie zawsze zdublowanie dzia∏ania produk-
tów oznacza podwojenie efektów. Wiem jednak, ̋ e nie wszyscy u˝ywajà 
Kremu Tonizujàcego wieczorem. Nieco mnie to dziwi, gdy˝ jako pro-
dukt o wi´kszym st´˝eniu tonizujàcych sk∏adników ma on 
o wiele bardziej intensywny zapach ni˝ Krem Piel´gnacyjny. Mo˝e 
jednak niektórzy z Was lubià chodziç przez wi´kszoÊç dnia w „chmu-
rze” niezwyk∏ego, intrygujàcego zapachu... W ka˝dym razie Krem 
Piel´gnacyjny pachnie o wiele delikatniej.
Aloesowy Zestaw Tonizujàcy mo˝e byç u˝ywamy wsz´dzie tam, gdzie 
dokucza cellulit. Ja sama mam genetyczne predyspozycje do „poma-
raƒczowej skórki” w rejonach od pasa w dó∏, a szczególnie – mo˝ecie 
mi wierzyç lub nie – w okolicach ∏ydek i kostek. Wiem jednak, ̋ e wie-
le kobiet walczy z tà szpecàcà dolegliwoÊcià na ramionach, plecach, 
nad kolanami, nie mówiàc ju˝ o udach, poÊladkach i biodrach.
Aloesowy Zestaw Tonizujàcy oraz w∏aÊciwa dieta i suplementy diete-
tyczne Forever Living Products to szczególnie udana kombinacja. Prze-
cie˝ ka˝demu z nas zale˝y na tym, ˝eby nie tylko sprawiç, aby cia∏o 
by∏o pi´kniejsze na tegorocznà pla˝´, ale ˝eby ten stan utrzyma∏ si´ 
jak najd∏u˝ej. Walczmy z nadwagà i nieprawid∏owà dietà, bàdêmy kon-
sekwentni w wykonywaniu starannie dobranych çwiczeƒ, a b´ dziemy 
z przyjemnoÊcià czekaç na kolejny „sezon bikini”!

 Artyku∏ pierwotnie ukaza∏ si´ w „Pot´dze Forever”, maj 1996 r.

Dialogi z Deborah
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CLEAN 9:

WST¢P DO PRAWID¸OWEJ 
PIEL¢GNACJI I OD˚YWIANIA 
SKÓRY OD WEWNÑTRZ
Skóra – najwi´kszy organ cz∏owieka (oko∏o 2 m2 powierzchni) – bar-
dzo dobrze odzwierciedla stan zdrowia jej w∏aÊciciela. Wszystkie nasze 
zewn´trzne zabiegi piel´gnacyjne sà bardzo wa˝ne, ale ju˝ od dawna 
wiadomo, ˝e o wyglàd skóry nale˝y dbaç równie˝ „od wewnàtrz”.
Prawid∏owe od˝ywienie skóry uwarunkowane jest odpowiednim „do-
wiezieniem” elementów potrzebnych do jej budowy i funkcjonowania. 
Mo˝liwe jest to jedynie przy prawid∏owym trawieniu, wch∏anianiu 
i transporcie sk∏adników pokarmowych oraz przy jednoczesnym usu-
waniu produktów przemiany materii z organizmu. Chcàc zapewniç pra-
wid∏owy przebieg wszystkich etapów, nale˝y zaczàç oczyszczanie na-
szego organizmu od przewodu pokar-
mowego. Bardzo wa˝ne jest odpo-
wiednie trawienie pokarmów, 
w szczególnoÊci bia∏ek. Przy za-
burzonej równowadze wydziel-
niczej w ˝o∏àdku, nie w pe∏ni 
strawione bia∏ka – jako oligopep-
tydy – mogà przedostawaç si´ do 
jelita grubego, a stàd przy niedo-
statecznej barierze jelitowej do 
krwiobiegu, gdzie stajà si´ alerge-
nami pokarmowymi. Oligopepty-
dy w jelicie grubym stanowià 
po ̋ ywk´ dla bakterii gnil-
nych, które produkujà sub-
stancje szkodliwe dla organi-
zmu. Jednà z nich jest indy-
kan, który przedostaje si´ z je-
lita do krwiobiegu, a stamtàd 
przez filtracj´ w nerkach do 
moczu, gdzie jego st´˝enie 
mo˝na dok∏adnie oznaczyç. Nie 
mo˝emy zapominaç równie˝ 
o naszej g∏ównej fabryce oczysz-
czajàcej – wàtrobie, która neutralizuje i usu-
wa toksyny, dostajàce si´ z zewnàtrz i powstajàce w pro-
cesach przemiany materii.

Kompleksowy program oczyszczania Clean 9 stanowi nie tylko Êwietny 
sposób na odtrucie, ale równie˝ na regeneracj´ organizmu, zw∏aszcza 
po zimie, kiedy to brak ruchu oraz bardziej kaloryczna i monotonna 
dieta sprzyjajà odk∏adaniu si´ „materia∏u zapasowego” w postaci kil-
ku kilogramów wi´cej. Czysty mià˝sz aloesowy rozpoczyna porzàdki 
od regulacji trawienia, poprawy wch∏aniania i wydalania. Zmniejszajàc 
stany zapalne w jelitach i uszczelniajàc barier´ jelitowà, zmniejsza ob-
jawy alergii pokarmowych. Po 7-10 dniach regularnego stosowania 
Aloe Vera st´˝enie indykanu w moczu spada Êrednio o po∏ow´, zmniej-
sza si´ te˝ iloÊç dro˝d˝aków, zw∏aszcza z rodzaju Candida, we florze je-
litowej.
Po takim wst´pnym oczyszczaniu znacznie zwi´ksza si´ mo˝liwoÊç 
przyswajania sk∏adników potrzebnych do budowy i funkcjonowania 
wszystkich tkanek, w tym równie˝ skóry.
Forever Garcinia Plus – wyciàg z owoców tamaryndowca, który po-
przez wspomaganie uk∏adów enzymatycznych usprawnia procesy me-
taboliczne, w tym tak˝e spalanie trójglicerydów i glikogenu w mi´Ê-
niach, zw∏aszcza jeÊli wprawimy je w ruch odpowiednimi çwiczenia-
mi, p∏ywaniem czy szybkim spacerem. Forever Garcinia Plus to rów-
nie˝ êród∏o chromu, którego niedobór ma 9 osób na 10, co sprzyja za-
burzeniom gospodarki w´glowodanowej i nadwadze.
Substancje od˝ywcze dla skóry to:
•  aminokwasy niezb´dne do produkcji bia∏ek: kolagenu, elastyny, ke-

ratyny,
•  mukopolisacharydy odpowiadajàce m.in. za prawid∏owe nawil˝enie 

skóry,
•  niezb´dne nienasycone kwasy t∏uszczowe (Forever Arctic Sea) wcho-

dzàce w sk∏ad naturalnego p∏aszcza hydro-lipidowego skóry oraz 
hamujàce starzenie si´ przez dzia∏anie antyutleniajàce,

• witaminy, g∏ównie A, C, E, witaminy z grupy B, D3,
•  makro- i mikroelementy – ca∏kiem spora cz´Êç tablicy Mendeleje-

wa – wapƒ, fosfor, magnez, krzem, siarka, cynk, miedê, selen, man-
gan, ˝elazo, chrom.

Witaminy i minera∏y warunkujà prawid∏owà budow´ i fun-
kcje biologiczne skóry, w tym równie˝ zwolnienie tem-

pa starzenia si´ i dzia∏anie przeciwzmarszczkowe.
Forever Lite – wielosk∏adnikowa od˝ywka zawie-
rajàca wszystkie niezb´dne sk∏adniki pokarmowe 
z grupy bia∏ek, w´glowodanów i t∏uszczów w bardzo 
dobrze przyswajalnej postaci oraz witaminy i mikro-
elementy. Niska kalorycznoÊç jednej porcji (ok. 90 
kcal) to dodatkowy atut.
Do programu Clean 9 w∏àczono równie˝ Pola Ziele-

ni – m∏ode zbo˝a o zachowanej pe∏nej wartoÊci biolo-
gicznej dzi´ki odpowiedniemu przy gotowaniu (od-

parowano wod´ w temperaturze po-
kojowej). Âwietne êród∏o amino-
kwasów, witamin i minera∏ów 
od˝ywiajàcych skór´, poprawiajà-
cych krà˝enie podskórne, umo˝li-
wiajàcych m.in. sprawne usuwanie 
toksyn i produktów przemiany ma-
terii, zapobiegajàcych nadmiernemu 
gromadzeniu si´ t∏uszczu pod skórà. 
Warto pomyÊleç o tym w okresie 
przednówka, kiedy cierpimy na brak 
Êwie˝ej zieleniny. Ta obecna w skle-

pach z warzywami jest na tyle „wzbo-
gacona”, ˝e lepiej z niej zrezygnowaç.

Podstawowy program Clean 9 mo˝emy rów-

List od prezydenta List od prezydentaAkademia produktów
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W miesi´czniku Salon i Elegancja, 
Kosmetik international  listopad 2004 

ukaza∏y si´ dwa obszerne artyku∏y poÊwi´cone aloesowi.

Koniecznie kup!

W pierwszym tegorocznym numerze

Les Nouvelles 
Esthetiques
ukaza∏ si´ materia∏ „Aloes: totalne 

oczyszczanie”, w którym znalaz∏ si´ 

wywiad z dr Katarzynà Zgirskà-

-Kulaziƒskà, znanà dystrybutorom 

ze szkoleƒ o produktach, jakie 

prowadzi w ca∏ej Polsce. Obok wywiadu zamieszczony 

jest dok∏adny opis zestawu Clean 9.

Express Ilustrowany 10/02/2005

Odka˝ajàcy aloes

„Sok z aloesu skutecznie zwalcza stany zapalne skóry. Ma dzia∏anie 

antybakteryjne i odka˝ajàce. Z powodzeniem leczy stany zapalne 

dziàse∏”.

Gazeta Krakowska 12/02/2005

Zielnik Krakowski

Tytu∏ pierwszego odcinka: Aloes – witaminowa bomba.

Dziennik Zachodni – ̊ yj Zdrowo
12/02/2005 

Dziennik ¸ódzki – Na zdrowie
5/02/2005

Zio∏owa apteczka – aloes

Super Express 8/02/2005 

Aloes poprawia samopoczucie

Dziennik ¸ódzki 22/02/2005

Zio∏owe kremy 
„Aloes – sok z tej roÊliny pomaga walczyç z cellulitem, ale te˝ wspa-
niale nawil˝a. Dodaje si´ go do kremów, gdy˝ pobudza komórki 
do produkcji kolagenu i elastyny, poprawia ukrwienie oraz ∏agodzi 
podra˝nienia”.

nie˝ uzupe∏niaç i wzbogacaç innymi produktami zawierajàcymi m.in. 
bioflawonoidy chroniàce przed dzia∏aniem wolnych rodników tleno-
wych, które w istotny sposób przyczyniajà si´ do starzenia komórek 
skóry i tkanki podskórnej: Forever Absorbent C, Forever Kids, Fore-

ver Gin-Chia czy najsilniejsze z tej grupy Forever Lycium Plus.

Niedobory mineralne mo˝emy uzupe∏niç, dodajàc te˝ Forever Natu-

re-Min, które ze wzgl´du na swoje morskie pochodzenie i schelatowanà 
postaç minera∏ów stanowi ich bardzo dobrze przyswajalne êród∏o.
Clean 9 to bardzo dobry poczàtek pracy nad sobà. Idealnà kontynuacjà 
jest Lifestyle 30, który uczy nas zdrowego stylu ˝ycia, k∏adàc nacisk 
na prawid∏owe od˝ywianie si´, ruch oraz uzupe∏nienie tych wszystkich 
elementów, których nasza dieta nie jest w stanie nam zapewniç.
Zanieczyszczenia cywilizacyjne, kwaÊne deszcze – to przyczyny wy-
p∏ukiwania ogromnej cz´Êci minera∏ów z gleby. JesteÊmy skazani na 
ich suplementacj´. Spo˝ywanie produktów pochodzenia zwie rz´cego, 
ska˝onych antybiotykami dodawanymi do paszy, którà karmi si´ 

zwierz´ta, prowadzi do dezorganizacji pracy przewodu pokarmowego, 
gdzie zmniejsza si´ iloÊç potrzebnych probiotyków, czyli tzw. dobrych 
bakterii.
Forever Active Probiotic to mieszanka szeÊciu podstawowych szcze-
pów dobrych bakterii, które u∏atwiajà prac´ uk∏adu trawiennego, 
wspomagajà wch∏anianie niektórych minera∏ów, sà niezb´dne do utrzy-
mania prawid∏owej odpornoÊci. Specjalna technologia kapsu∏ kowania 
pozwala na uwolnienie dobrych bakterii dopiero w miejscu przezna-
czenia, tj. w jelicie grubym.
Pi´kna cera, lÊniàce w∏osy i zdrowe paznokcie to nasza wizytówka. 
Mo˝na zabraç si´ do pracy od zaraz. Powodzenia! 

Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska 
specjalista chorób wewn´trznych

List od prezydenta List od prezydentaAloes w prasie
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Program Motywacyjny
/Samochodowy

W ramach tego programu FLP finansuje dystrybutorom zakup wybra-
nego Êrodka trwa∏ego. Najcz´stszym wyborem jest samochód (stàd na-
zwa programu), ale mo˝na tak˝e zdecydowaç si´ np. na mieszkanie, 
dom lub op∏acanie czesnego w szkole. W Programie Motywacyjnym 
mo˝e wziàç udzia∏ ka˝dy aktywny Uznany Mened˝er, który spe∏ni 
okreÊlone wymogi. Program ma trzy poziomy, a kwalifikacja na 
okreÊlony poziom zale˝y od pk. grupowych zgromadzonych w trzech 
miesiàcach kwalifikacji. I tak:

Poziom I Poziom II Poziom III

Miesiàce kwalifikacji iloÊç pk. grupowych wymaganych do kwalifikacji

pierwszy 50 75 100

drugi 100 150 200

trzeci 150 225 300

Po zakoƒczeniu trzeciego miesiàca kwalifikacji nale˝y skontaktowaç si´ 
z Katarzynà Bajerà w Biurze G∏ównym FLP Poland w celu podpisania umo-
wy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

Z tytu∏u kwalifikacji dystrybutor otrzymuje dodatkowà premi´, wy-
p∏acanà w okresie do 36 miesi´cy, która wynosi:

Poziom I równowartoÊç 400 USD miesi´cznie

Poziom II równowartoÊç 600 USD miesi´cznie

Poziom III równowartoÊç 800 USD miesi´cznie

Aby uzyskiwaç t´ premi´, nale˝y przez ca∏y okres uczestnictwa w Pro-
gramie utrzymywaç wielkoÊç grupowych pk. osiàgni´tà w trzecim 
miesiàcu kwalifikacji. W przypadku gdy wymóg ten nie zostanie zre-
alizowany, dystrybutor otrzyma premi´, która b´dzie naliczona na pod-
stawie faktycznie uzyskanej liczby pk. i która wyniesie równowartoÊç 
2,66 USD za 1 pk. – przy czym miesi´czne obroty grupowe muszà byç 
nie mniejsze ni˝ 50 pk.

Do tej pory FLP Poland sfinansowa∏o w ramach Programu 
Motywacyjnego 90 samochodów i domów! 

Szczegó∏owe informacje na temat Programu Motywacyjnego znajdziecie w Za-
sadach Dzia∏alnoÊci FLP Poland.

PROGRAMY MOTYWACYJNE FLP
Plan Marketingowy FLP zosta∏ opracowany tak, by odpowied-
nio wynagradzaç wysi∏ki ka˝dego z dystrybutorów, na wszyst-
kich stanowiskach w Planie. To jednak nie wszystko! Oprócz 
wpisanych w Plan i wynikajàcych z rozwoju biznesu premii, FLP 

oferuje tak˝e szereg programów motywacyjnych, stanowiàcych 
nagrod´ dla najaktywniejszych. Mogà w nich braç udzia∏ wszy-
scy dystrybutorzy, którzy budujà biznes Forever zgodnie z zasa-
dami firmy.

Mi´dzynarodowy
Zjazd FLP
Co roku, w sierpniu FLP Int. organizuje w jednym z miast Ameryki 
Pn. Zjazd Mi´dzynarodowy. Dystrybutorzy z ca∏ego Êwiata majà szans´ 
bezp∏atnego uczestnictwa w tym wyjàtkowym wydarzeniu. W za-
le˝noÊci od iloÊci pk. wypracowanych w okresie kwalifikacyjnym, Fo-
rever finansuje wyjazd w ca∏oÊci lub cz´Êciowo. Dok∏adne informacje 
o wymaganych iloÊciach pk. i przypisanych im nagrodach zwiàzanych 
z wyjazdem na Zjazd znajdziecie w Zasadach Dzia∏alnoÊci FLP. 

Okres kwalifikacyjny trwa od 1 kwietnia do 31 marca nast´pnego roku. Wa-
runkiem uczestnictwa jest utrzymywanie osobistej aktywnoÊci 4 pk. miesi´cznie 
przez ca∏y czas trwania programu.

W tym roku dystrybutorzy z ca∏ego Êwiata 
spotykajà si´ w bajecznym Las Vegas! 
Poznajà tam nowe produkty, wezmà udzia∏ 
w specjalnych szkoleniach marketingowych 
i b´dà hucznie Êwi´towaç kolejne sukcesy 
Forever! ZaÊ 1 kwietnia 2005 r. rozpoczyna si´ okres kwali-
fikacyjny na przysz∏oroczny Zjazd Mi´dzynarodowy – czy 
wyrobi∏eÊ ju˝ paszport?

Plan marketingowy
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Zjazd Europejski
Zanim wyjedziesz do Ameryki, w czerwcu zapraszamy Ci´ do jedne-
go z miast naszego kontynentu na Zjazd Europejski. Polscy dystrybu-
torzy byli ju˝ m.in. w Londynie, Frankfurcie i Atenach, a teraz jadà do 
Kopenhagi!
Ten Zjazd to wielkie Êwi´to dystrybutorów FLP w Europie: najlepsi 
odbierajà odznaki i gratulacje z ràk Prezydenta FLP Rexa Maughana 
i zarzàdu firmy.

Zasady kwalifikacji na Zjazd ustalane sà rokrocznie przez Biuro G∏ówne 
FLP Int. i publikowane w firmowym miesi´czniku przed rozpocz´ciem okresu 
kwalifikacyjnego, który trwa od 1 wrzeÊnia do 31 grudnia danego roku.

W poprzednim wyda-
niu „Forever Poland” 
oraz na stronie interne-
towej www.flpp.com.pl 
znajdziesz list´ uczest-
ników Zjazdu w Ko-
penhadze oraz wiele 
wa˝nych informacji 
zwiàzanych z wyjaz-
dem.

Program
Podzia∏u Zysków
Dystrybutorzy ka˝dego kraju, którego miesi´czne obroty przekraczajà 
5000 pk., majà szans´ wziàç udzia∏ w Podziale Zysków. W ramach 
tego niezwykle lukratywnego programu wyp∏acane sà jednorazowe 
premie, które mogà si´gaç setek tysi´cy dolarów!
Tegorocznym celem Polski jest do∏àczenie do grona paƒstw, których 
dystrybutorzy mogà cieszyç si´ udzia∏em w Podziale Zysków.

Zasady kwalifikacji do programu publikowane sà, gdy dany kraj spe∏nia wy-
mogi uczestnictwa.

Od tego roku wszyscy europejscy dystrybutorzy, którzy 
uzyskajà kwalifikacj´ do programu, zapraszani sà na spe-
cjalny, ogólnoeuropejski Zjazd z okazji Podzia∏u Zysków, or-
ganizowany w jednym z miast Europy. Podczas Zjazdu Pre-
zydent FLP Rex Maughan uroczyÊcie wr´cza dystrybutorom 
czeki opiewajàce na kwot´ wypracowanà w ramach progra-
mu. 26 lutego br. pierwszy taki Zjazd odby∏ si´ w Berlinie – 
fotorelacja ni˝ej.

Trzy najwi´ksze czeki

Wi´cej zdj´ç z Berlina na
www.prazzi.com/FLP-profitshare2005

Rolf Kipp, Podwójnie Diamentowy Mened˝er z Niemiec

Miklos Berkics, Diamentowo-Szafirowy Mened˝er z W´gier

Jayne Leach i John Curtis, 
Diamentowi Mened˝erowie z Wielkiej Brytanii

Od lewej: Gregg Maughan, Wiceprezydent Wykonawczy, 
Rex Maughan, Prezydent 
i Dustin Greene, Wiceprezydent ds Operacji Europejskich

Akademia Biznesu Forever
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Wspieramy Ci´
na ka˝dym etapie 
wspó∏pracy z FLP
Ty i tylko Ty jesteÊ osobà, od której zale˝y Twój sukces z FLP. Nie 
znaczy to jednak, ˝e jesteÊ zdany sam na siebie. Oferujemy Ci nie 
tylko sprawdzony plan marketingowy i doskona∏e produkty, ale 
tak˝e materia∏y szkoleniowe, które pomogà Ci pokonywaç kolej-
ne szczeble Planu Marketingowego. 

Gdy podpiszesz umow´

Planowanie Biznesu FLP to podr´cznik szkoleniowy przeznaczony dla 
osób, które rozpoczynajà wspó∏prac´ z firmà. 

Znajdziesz w nim m.in.:

– charakterystyk´ firmy

– wyjaÊnienie podstawowych poj´ç

–  cykl sukcesu FLP, czyli wskazówki, jak skutecznie budowaç biznes 
Forever

– informacje o kupowaniu produktów od firmy

– biznesplan, którego realizacja zapewni Ci awans

– wzory formularzy: lista kontaktów oraz obroty grupowe.

kod 385 cena 4,00 z∏

Gdy jesteÊ Kierownikiem
Od Kierownika do Mened˝era to broszura, 
z pomocà której zaplanujesz swoje kolejne 
awanse. Znajdziesz w niej rady, jak efektyw-
nie rozwijaç dzia∏alnoÊç, jak poszerzaç list´ 
kontaktów i pozyskiwaç nowych klientów 
oraz dystrybutorów. Zawarte sà w niej rów-
nie˝ podpowiedzi, jak nawiàzywaç rozmow´ 
z nowymi osobami, jak prowadziç prezenta-
cj´ biznesowà i jak radziç sobie z wàt-
pliwoÊciami kandydatów na dystrybutorów.
Na koƒcu broszury umieszczone sà wzory formularzy, z których mo˝esz 
skorzystaç, aby Twój biznes FLP  pozosta∏ dobrze zorganizowany!

kod 491 cena 6,00 z∏

Zawsze: Trening Jonathana
Wszystkich dystrybutorów, niezale˝nie od stanowiska, jakie 
zajmujà w Planie Marketingowym, zapraszamy do Warszawy 
na Treningi Jonathana! Sà to cykliczne, ogólnopolskie spot-
kania, których program wype∏niajà nast´pujàce elementy:

• osiàgni´cia, czyli wr´czanie odznak i nagród

• szkolenia biznesowe

• wyk∏ady o produktach

• motywacja!

Najbli˝szy Trening Jonathana ju˝ 19 marca br. 
– szczegó∏y na ostatniej stronie.

Katalog Produktów
Niewa˝ne, na jakim etapie wspó∏pracy z FLP jesteÊ – czy dopiero zaczynasz, czy masz 
ju˝ za sobà pierwsze sukcesy – Katalog Produktów jest niezastàpionym narz´dziem 
pracy! Zawiera opisy wszystkich produktów FLP – informacje, które wspaniale 
uzupe∏niajà Twoje osobiste doÊwiadczenia w u˝ywaniu produktów.

 Teraz kupisz katalog w specjalnej cenie promocyjnej: 8 z∏!

Akademia biznesu Forever
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Specjalna oferta wiosenna! Tylko teraz 
ka˝de opakowanie Touch of Forever za-
wiera dodatkowo Pola Zieleni (TOF kod 
9007) lub Forever Nature Min (TOF kody 
9004, 9005, 9010).
Oferta wa˝na jest do ostatniego dnia wios-
ny, czyli do 20 czerwca 2005 r.

Nowy biuletyn elektroniczny Od pewnego 
czasu FLP Poland oferuje swoim dystrybuto-
rom nowà form´ komunikacji elektronicznej. 
We wszystkich Oddzia∏ach oraz w ka˝dej za-
mawianej paczce znajdziecie formularz, który 
nale˝y wype∏niç i przekazaç do Biura G∏ów-
nego FLP Poland, aby otrzymywaç mailem 
bie˝àce informacje o firmowych wydarze-
niach, nowoÊciach oraz inne wa˝ne wia do-
moÊci z ˝ycia FLP.

Umowy Dystrybutora przesy∏ane faksem 
Orygina∏ Umowy Dystrybutora nale˝y dostar-
czyç do Biura G∏ównego FLP Poland w War-
szawie w terminie maksymalnie 5 dni robo-

czych od przes∏ania faksu. W przeciwnym 
razie po up∏ywie tego terminu numer dystry-
butorski zostanie zablokowany bez mo˝liwoÊci 
dokonywania zakupów.

FLP na Êwiecie

Nastàpi∏y nast´pujàce zmiany danych:

• FLP Azja (Hong Kong) – nowy adres:
Unit 2102B, Tower 2, China Hong Kong 
City
33 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon, Hong Kong
telefon i fax bez zmian

• FLP Grecja – nowy e-mail:
flpgr@foreverlivingproducts.gr

• FLP Rosja – nowy e-mail:
flp@foreverliving.ru

•  FLP Ukraina

nowe numery telefonów i faxu:
+380 44 279 16 32
+380 44 278 09 42
+380 44 278 78 64
fax +380 44 279 76 52

FLP w Polsce Od 1 marca br. Oddzia∏ 
Gdaƒsk pracuje w godzinach:
• poniedzia∏ek i piàtek 9.00-17.00
• wtorek, Êroda, czwartek 12.00-19.00

Perfumy 25th Edition for Women Biuro 
G∏ówne FLP Int. poinformowa∏o nas o chwi-
lowej przerwie w dostawach damskich per-
fum. Oznacza to, ̋ e po wyczerpaniu obecnych 
zapasów tego produktu, mo˝e on byç tymcza-
sowo niedost´pny. Warto pospieszyç si´ z za-
kupem!

Zezwolenia GIS Przypominamy, ̋ e brak nu-
meru zezwolenia GIS na etykietach produk-
tów od˝ywczych  wynika ze zmiany przepi-
sów. Zgodnie z DZ. U. Nr 63, poz. 634 z dnia 
22 czerwca 2001 r. nadzór nad jakoÊcià zdro-
wotnà Êrodków spo˝ywczych, u˝ywek, dozwo-
lonych substancji dodatkowych, innych dodat-
ków do Êrodków spo˝ywczych przy wo˝onych 
z zagranicy sprawujà od dnia 1 stycznia 
2003 r. organy Inspekcji Sanitarnej. W∏aÊciwe 
organy Inspekcji Sanitarnej równoczeÊnie 
z kontrolà celnà przeprowadzajà kontrol´ 
jakoÊci zdrowotnej importowanych towarów 
z wymienionych wy˝ej kategorii. W wyniku 
takiej kontroli Inspekcja Sanitarna wydaje 
Êwiadectwo o braku zastrze˝eƒ do jakoÊci zdro-
wotnej badanych artyku∏ów i dopiero wtedy 
mogà one trafiç do obrotu. Ka˝da partia to-
waru importowanego przez Forever Living 
Products Poland posiada powy˝sze Êwiadectwo 
– jest ono dost´pne w ka˝dym Oddziale 
FLPP.

Zmiana w polityce firmy Informujemy, ˝e 
obowiàzuje nowa polityka firmy dotyczàca 
fundowanych przez FLP wyjazdów dla dys-
trybutorów.
• Wyjazdy na Mi´dzynarodowy Zjazd FLP 
oraz stanowiàce nagrodà za osiàgni´cie pozy-
cji Mened˝era: Szafirowego, Diamentowo-
Szafirowego, Podwójnie Diamentowego oraz 
Potrójnie Diamentowego sà okreÊlane mianem 
„wycieczek gwarantowanych” i sà wycieczka-
mi dwuosobowymi. Je˝eli na Umowie Dys-
trybutora nie jest wpisany wspó∏ma∏˝onek lub 
wspó∏ma∏˝onek nie mo˝e uczestniczyç w wy-
jeêdzie, firma zezwala na to, by dystrybutoro-
wi, który uzyska∏ kwalifikacj´, towa rzy szy∏a 
inna osoba pe∏noletnia i uprawniona do bycia 
dystrybutorem FLP. Wycieczka nadal nie mo˝e 
byç przekazana na rzecz innej osoby i nie pod-
lega wymianie na gotówk´.
• Wyjazd na Âwiatowy Zjazd FLP nosi mia-
no „wyjazdu na zaproszenie”, co oznacza, ˝e 
do udzia∏u w nim uprawnieni sà wy∏àcznie 
dystrybutorzy, których dane widniejà na 
Umowie Dystrybutora. 

Lifestyle 30 Prosimy pami´taç, ̋ e zestaw ten 
stanowi wst´p do prowadzenia zdrowego sty-
lu ˝ycia i ma pomóc w nabyciu prawid∏owych 
nawyków ˝ywieniowych. Nie oznacza to jed-
nak, ˝e zawarte w nim suplementy majà  wy-
starczyç konkretnie na 30 dni.

Errata/Zjazd Europejski: Bardzo przepra-
szamy Paƒstwa: Jolant´ Dworzaƒskà-

-Chomko i Miros∏awa Chomko oraz 
Urszul´ i Krzysztofa Ostrowskich za 
omy∏kowe nieumieszczenie ich nazwisk  na 
liÊcie dystrybutorów, którzy zakwalifiko-
wali si´ na trzeci poziom wyjazdu na 
Europejski Zjazd FLP, Kopenhaga 2005.

Majowy weekend Uprzejmie informujemy, 
˝e 2 i 3 maja br. Biuro G∏ówne i Oddzia∏y sà 
nieczynne. 

Z ogromnym ˝alem 

˝egnamy jednego 

z najlepszych 

polskich dystrybutorów,

Êp. Jerzego 
Karpiƒczyka

który zmar∏ 8 lutego 2005 r. 

Pani Stanis∏awie Karpiƒczyk, 

˝onie Jerzego, 

przekazujemy najserdeczniejsze 

wyrazy wspó∏czucia w imieniu 

ca∏ej rodziny Forever.

Informacje
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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

Bilety indywidualne w cenie 20 z∏ do nabycia we wszystkich Oddzia∏ach 

Spotkanie regionalne 2 kwietnia 2005 r.
Poznaƒ, Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 12:00

Dyrektor FLP Poland – Jacek Kandefer

dr Jerzy Oleszkiewicz U˝ytecznoÊç produktów FLP w zaspokajaniu 
g∏odu jakoÊciowego
Przodujàcy Mened˝er Jacek Bartkowiak Skuteczny sponsoring
Liderzy o swojej pracy
Rodzinne muzykowanie

Wst´p wolny.

Szkolenia o produktach 
WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
Ginekolog Ma∏gorzata Markiewicz 

 7/04/05 Aloesowy Êwiat kobiet   
dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

20/04/05  Clean & Lean: oczyszczanie organizmu na wiosn´. 
Forever Active Probiotic

REGIONY
dr Maria Pasturczak 

Produkty FLP w profilaktyce nowotworowej
 8/04/05 Tarnów, Wy˝sza Szko∏a Zawodowa, ul. Mickiewicza 8, 18:00
19/04/05 Sandomierz, Instytut Teologiczny, ul. Mariacka 9, 18:00
dr Maria Kraczka 

Profilaktyka antymia˝d˝ycowa. Jak pokonaç stres?
15/04/05 OÊwi´cim, Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24, godz. 18:00
Profilaktyka schorzeƒ alergicznych u dzieci i doros∏ych
19/04/05 Kraków, Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00

dr Marek Wierzchowski 

Poprawianie odpornoÊci i profilaktyka z produktami Forever Living Products
 7/04/05 Ostro∏´ka, Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00
21/04/05 Gdaƒsk, Centrum Handlowe „Manhattan”, ul. Grunwaldzka 82 

(Uwaga! 3 pi´tro, wjazd tylko windà)
Dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska 

SkutecznoÊç produktów FLP w walce z alergiami
15/04/05 Bia∏ystok, Hotel Kristal, ul. Lipowa 9, godz. 18:00
dr Zdzis∏aw Kubat 

Produkty FLP w trosce o nasze dzieci
20/04/05 Bydgoszcz, Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

Szansa na Biznes:
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
5, 19/04/05 – 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 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 
11/04/05 – 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

Przypominamy, ̋ e w ka˝dym Oddziale kupiç mo˝na 
prezentacj´ FLP (na CD lub gotowe wydruki) 
– podstawowe narz´dzie pracy z potencjalnymi 
dystrybutorami.
Cena CD / wydruków 10 z∏. 

Wydarzenia

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 po-
niedzia∏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 punktacji 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 Standards 

Board. Zgodnie z tymi regulacjami zaliczenie sprzeda˝y nast´puje w mo-
mencie odbioru towaru przez klienta. Dlatego wprowadzenie danych do sy-
stemu komputerowego i naliczenie wynikajàcych z zakupów punktów musi 
nast´powaç w miesiàcu, w którym towar zosta∏ dostarczony.
Sà to standardy mi´dzynarodowe, które obowiàzujà firmy dzia∏ajàce nie tyl-
ko 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.

Twoja przesy∏ka 

Firma GLS, której kurierzy dostarczajà dystrybutorom FLP Poland  pro-
dukty zamawiane z dostawà do domu, uruchomi∏a nowy serwis inter-
netowy. Na stronie http://www.gls-poland.com/ dost´pna jest us∏uga 
„Êledzenie drogi przesy∏ki”. Wystarczy wpisaç numer etykiety przewo-
zowej, aby sprawdziç, na jakim etapie drogi do Paƒstwa znajdujà si´ za-
mówione produkty.

27 kwietnia  
25 maja

27 czerwca
26 lipca

26 sierpnia
27 wrzeÊnia

26 paêdziernika
25 listopada

27 grudnia


