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z Aloe Sunscreen
Kiedy idziesz pop∏ywaç na basenie, odpoczàç na pla˝y lub po 

prostu planujesz spacer, nie zapomnij zabraç ze sobà Aloe Sun-

screen. Albo jeszcze lepiej, na sta∏e dodaj ten produkt do swo-

jego codziennego programu piel´gnacji skóry!

Przy tworzeniu Aloe Sunscreen skorzystano z najnowszych 

osiàgni´ç naukowych oraz naturalnych sk∏adników, by w efek-

cie uzyskaç skuteczny krem ochronny, który pomaga ∏agodziç, 

os∏aniaç, nawil˝aç i chroniç skór´ przed niekorzystnym 

dzia∏aniem promieni s∏onecznych i wiatru. Aloe Sunscreen 

zawiera czysty, stabilizowany mià˝sz Aloe Vera, a jego SPF 

wynosi 30; chroni on tak˝e zarówno przed promieniami UVA, 

jak i UVB. Dzi´ki mocnej, odpornej na dzia∏anie wody recep-

turze krem zachowuje SPF do 40 minut po wyjÊciu z wody, 

a zawarte w nim substancje pomagajà zachowaç naturalne 

nawil˝enie skóry.

Podczas rodzinnych spacerów zadbaj o ochron´ ca∏ej rodziny. 

Aloe Sunscreen o jedwabistej, g∏adkiej konsystencji jest wy-

starczajàco bezpieczny i ∏agodny dla dzieci!

kod: S-199

Na wakacje
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List od prezydenta
Pod kontrolà

W powietrzu czuç wiosn´ i chyba ka˝dego 
z nas wprawia ona w Êwietny nastrój, prawda? 
O tej porze roku wszystko zdaje si´ lepiej 
mieç i pi´kniej wyglàdaç. W∏aÊnie wróciliÊmy 
z osza∏amiajàcej Brazylii, gdzie odby∏ si´ Zjazd 

Âwiatowy/Latynoamerykaƒski. Spotkanie w São Paulo tak wielu 
cz∏onków rodziny i przyjació∏ Forever – to by∏a prawdziwa wiosenna 
feta! Dyrektorzy FLP w Brazylii, Ana i Fernando Junqueira, oraz ich 
wspaniali pracownicy przygotowali dla nas niezapomnianà fiest´, 
z pobudzajàcymi umys∏ szkoleniami i inspirujàcymi odznaczeniami. 
Wielkie podzi´kowania dla wszystkich zaanga˝owanych osób. Zorga-
nizowanie takiego Zjazdu wymaga ogromnego zaanga˝owania, pracy 
zespo∏owej i wysi∏ku, nie wspominajàc o wielu godzinach ci´˝kiej pra-
cy!
Nauczy∏em si´ jednak, ˝e wszystko, co warto robiç, wymaga ci´˝kiej 
pracy. Nie mo˝ecie oczekiwaç pozytywnych efektów, jeÊli nie jesteÊcie 
gotowi wziàç na siebie odpowiedzialnoÊci za podj´cie wysi∏ków, które 
te efekty zapewnià. Zbyt cz´sto widzimy, jak ró˝ne osoby winià za sła-
be wyniki lub ich brak czynniki b´dàce poza ich kontrolà. Czyta∏em 
ostatnio w lokalnej gazecie artyku∏ napisany przez prezesa jednej z wiel-
kich linii lotniczych, która doÊwiadczy∏a ostatnio kilku chudych lat 
i zmuszona by∏a podjàç pewne trudne decyzje. By∏a to ciekawa lektu-
ra, poniewa˝ ca∏y tekst by∏ de facto litanià wymówek t∏umaczàcych ta-
rapaty firmy. „Za wysokie ceny paliwa, zbyt agresywna konkurencja, 
za wolny przep∏yw Êrodków finansowych, zbyt wymagajàce zwiàzki za-
wodowe, za wysokie koszty ochrony” itp. itd. Wiem, ˝e ostatnie lata 
nie by∏y ∏askawe dla przemys∏u lotniczego, jednak w ˝adnym 
przedsi´wzi´ciu, nie tylko zresztà biznesowym, mo˝emy skupiaç si´ tyl-
ko na sprawach, nad którymi mamy kontrol´. Próbujàc kontrolowaç 
czy przechytrzyç to, nad czym kontroli nie mamy, marnujemy tylko 
czas i energi´. Wróçmy do przyk∏adu z liniami lotniczymi: prezes nie 
ma kontroli ani wp∏ywu na koszt paliwa. ˚adne z jego dzia∏aƒ nie 
wp∏ynie na cen´ ropy; ˝aden jego wysi∏ek, oboj´tnie jak fachowy, nie 

zmieni ceny, jakà linie p∏acà za paliwo. A przecie˝ w swoim tekÊcie 
ciàgle wraca do tej kwestii, jako majàcej kluczowe znaczenie dla sytu-
acji firmy. OczywiÊcie, jest to smutna rzeczywistoÊç, ale taka, z którà 
trzeba sobie radziç, a nie nad nià lamentowaç.
Takiemu samemu dylematowi stawiamy czo∏a w naszych poczynaniach 
biznesowych; musimy byç na tyle zdyscyplinowani, by koncentrowaç 
si´ tylko na tym, nad czym mamy kontrol´. Na przyk∏ad nie mamy 
kontroli nad reakcjà nowego kandydata na dystrybutora, któremu 
przedstawiamy biznes Forever. Mo˝emy oczywiÊcie poprawiç nasze szan-
se na pozytywnà odpowiedê perfekcyjnie przygotowujàc si´ prezenta-
cji. Jednak ostateczna decyzja, czy kandydat do∏àczy do biznesu, le˝y 
poza naszà kontrolà. Wy mo˝ecie tylko przedstawiç swojà ofert´ najle-
piej, jak potraficie, a je˝eli odpowiedê kandydata jest negatywna, prze-
analizowaç te elementy, na które macie wpływ, czyli: miejsce spotka-
nia, prezentacja, utrzymanie kontaktu, przygotowanie, umiej´tne ra-
dzenie sobie z wàtpliwoÊciami, swoje ubranie, j´zyk cia∏a, znajomoÊç 
biznesu i produktów. Sà to rzeczy, nad którymi mamy kontrol´, i dla-
tego wiele energii powinniÊmy poÊwi´ciç ich doskonaleniu. Nie mamy 
natomiast wp∏ywu na ostateczny wybór, jakiego dokona kandydat na 
dystrybutora. Koncentrujàc si´ na elementach, nad którymi mamy kon-
trol´, czujemy mniejszà frustracj´, gdy sprawy nie u∏o˝à si´ tak, jak 
tego oczekiwaliÊmy, a z drugiej strony wi´ksze zadowolenie i entuzjazm, 
gdy sprawy u∏o˝à si´ dla nas pomyÊlnie. 
W chwili gdy przygotowuj´ ten list, na dworze Êwieci s∏oƒce, a kwiaty 
dumnie prezentujà swoje najpi´kniejsze wiosenne „okrycia”. Powietrze 
jest czyste i wydaje si´, jakby ca∏a przyroda chcia∏a si´ pochwaliç tym, 
co ma najlepszego. Zróbmy to samo. Niech Waszym celem b´dzie co-
dzienne „robienie szumu” – w sensie pozytywnym – wokó∏ Waszego 
biznesu. Wasze nastawienie oka˝e si´ tak zaraêliwe jak s∏oneczny, wio-
senny dzieƒ – wszyscy b´dà chcieli poczuç Wasz entuzjazm. To jest 
WASZ CZAS, wyjdêcie wi´c i chwalcie si´ swoim biznesem Forever!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

D∏u˝sze dni sprawiajà, ˝e mamy wi´cej ener-
gii, si∏ witalnych i radoÊci na opalonych wio-
sennym s∏oƒcem twarzach – cech przyciàga-
jàcych wzrok i zainteresowanie kandydatów na 

dystrybutorów. B´dàc w Forever, co dzieƒ uczymy si´ odpowiedzial-
noÊci za przysz∏oÊç i finansowe bezpieczeƒstwo nas i naszych bliskich. 
Mamy wokó∏ siebie niezliczone przyk∏ady osiàgni´ç i sukcesów dystry-
butorów FLP. JesteÊmy Êwiadomi szansy, jaka rysuje si´ przed nami, 
i dlatego kiedy wiele osób z zewnàtrz skupia si´ na k∏opotach 
i zagro˝eniach, takich jak bezrobocie, wzrost cen, konkurencja na 
rynku pracy, wzrost kosztów edukacji dzieci czy codziennego ˝ycia, 
my patrzymy z uÊmiechem w przysz∏oÊç. Wiemy, ˝e mamy wielkà 
szans´ na bezpieczne, dostatnie ˝ycie z Forever. Wiemy, ˝e mo˝emy 
skutecznie pomóc wielu osobom w rozwiàzaniu ich codziennych 

problemów, pomóc im w spe∏nieniu marzeƒ! A ich sukces b´dzie 
naszym sukcesem.
Potraktujmy to jako nasz cel – wyzwanie na lato. Pobijmy wszyst-
kie nasze dotychczasowe rekordy! Opowiedzmy ca∏emu Êwiatu, jak 
wielkà szansà jest Forever, i zacznijmy robiç to ju˝ dziÊ. JeÊli nie ma 
obok nas kandydata na dystrybutora – osoby, która mog∏aby 
skorzystaç z oferty Forever – to czas, by chwyciç za telefon lub wyjÊç 
z mieszkania i odszukaç tych wspania∏ych ludzi, którzy wraz z nami 
osiàgnà sukces!
W drog´, moi drodzy, we wspania∏à podró˝ z Forever!

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek 
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Bo˝ena 
Gaj
Senior Mened˝er
Awans: kwiecieƒ 2005 

Wspó∏prac´ z Forever podj´∏am w lutym 1995 roku. Moi sponsorzy, 
Stanis∏awa i Jerzy Karpiƒczykowie, poinformowali mnie w skuteczny 
sposób o ciekawej pracy. W tym samym czasie rozpoczynaliÊmy od 
zera w kontekÊcie planu marketingowego i naszych zasobów finanso-
wych. Innymi s∏owy, nie posiadaliÊmy nic – wr´cz d∏ugi, ale za to 
mieliÊmy siebie: zaufanie, lojalnoÊç i wiar´ w sukces. W tamtym cza-
sie wiedza na temat zastosowania produktów by∏a znikoma. DzieliliÊmy 
si´ ze znajomymi w∏asnymi doÊwiadczeniami, a fachowym êród∏em  
informacji by∏a dr farmacji Barbara Jamska. Z wielkim entuzjazmem 
i mi∏oÊcià opowiada∏a o fenomenalnej roÊlinie, o sposobach zastosowa-
nia aloesu, o jego w∏aÊciwoÊciach zdrowotnych. My przekazywaliÊmy 
innym nie tylko nasz zachwyt produktami, ale i ogromnà prostot´ na-
szego biznesu. Forever to POT¢GA, a my robimy reklam´ na rzecz 
firmy; FLP bardzo dobrze p∏aci, ale tylko za skutecznà reklam´. Po-
twierdzenia wspania∏ego dzia∏ania aloesu dochodzi∏y zewszàd. Sama 
mog´ si´ pochwaliç – wyleczy∏am sobie wrzody ˝o∏àdka, mi´Êniaki, 
alergi´ skórnà, ciàg∏e choroby dróg oddechowych, a moja mama 
pomog∏a sobie w schorzeniu cukrzycy, pozby∏a si´ katarakty, wirusa 
typu C, uregulowa∏a ciÊnienie krwi, podnios∏a odpornoÊç. Mój syn jest 
fanem Mleczka Pszczelego. Czujemy si´ Êwietnie!
Niezwyk∏e dzia∏anie produktów przyciàga naszych znajomych do ich 
kupowania. Zauwa˝ajà, ˝e nie wydajà dodatkowych pieni´dzy, a jedy-
nie zmieniajà miejsce i form´ zakupów – a Forever wyp∏aca za to pre-
mie. Dzi´ki tej pracy zmieni∏am styl ˝ycia i podejÊcie do wielu spraw. 
To, czego nie umiemy, i tak zweryfikuje ˝ycie, a ludzie nauczà wszyst-
kiego. Najlepsze szkolenia i wyk∏ady nie spowodujà zrozumienia in-
nych i wzrostu obrotów. Tylko dzia∏anie czyni mistrza. Network jest 
˝yciem, wirem, falà – trzeba tylko wskoczyç. ˚ycie to cel sam w sobie, 
mistyka, wielka sprawa. Je˝eli widzisz, s∏yszysz i czujesz, to pojawià si´ 
marzenia, a to pierwszy zalà˝ek celu. Nie zostawiaj tego tylko umys∏owi 
– zapisz. Stwórz zwiàzek zaufania mi´dzy sobà a celem i dzia∏aj! Net-
work, ̋ ycie, zaufanie, wiara, cel. Przy narodzinach chwila ciszy, krzyk. 
Pojawia si´ nowe. Tworzy si´ proces. Przekroczenie siebie. Sens. Awans 
na stanowisko Mened˝era. Samo ˝ycie niesie cele. Trzeba je tylko 
zauwa˝yç. Nie bój si´, uporasz si´. W obliczu celu wszystko milknie, 
powstaje martwy punkt. Wytrzymaj. Wejdê w nowe zjawisko, otocz 
si´ aureolà sukcesu i dzia∏aj. 
W dobie wielkiej cywilizacji, telewizji, komputerów ludzie izolujà si´, 
czujà si´ osamotnieni, a my do nich docieramy i dajemy im ciep∏o, 
przyjaznà atmosfer´, dobry kontakt, informacj´ i tworzymy obrót. Do 
networku w zasadzie nadaje si´ ka˝dy, bo tak jak w ˝yciu – wi´kszoÊç 
odnajduje swoje miejsce. W dzisiejszych czasach prawie ka˝dy posiada 
∏azienk´ i kuchni´ – a tam mogà si´ znaleêç nasze produkty. W naszej 

pracy mo˝e nam wszystko przeszkadzaç, jak te˝ i sprzyjaç. To zale˝y 
od punktu widzenia siebie i innych oraz od operowania energià.  
My podejmujemy s∏u˝ebnà rol´ wobec naszych partnerów biznesowych  
i u˝ytkowników produktów, a FLP s∏u˝y nam pomocà. Nasz Dyrektor 
Jacek Kandefer, niestrudzona Pani Joanna Klupp, ca∏a administracja 
– wspierajà nas, wyró˝niajà, doceniajà najlepiej, jak tylko potrafià.
˚ycz´ wszystkim spe∏nienia marzeƒ, uÊmiechu, pogody ducha i wiel-
kiej mocy. W szczególnoÊci to przes∏anie przekazuj´ bardzo bliskim mi 
istotom: Ani Zatorskiej z Sierocka i Danusi Oramus-Laskowskiej  
z Dàbrowy Górniczej. Aniu i Danusiu, niech si´ spe∏ni dla Was!

Bo˝ena Gaj

Odbiór odznaki Senior Mened˝era

Z mamà 

Ze sponsorkà Stanis∏awà Karpiƒczyk  
i nowymi Mened˝erami Bogus∏awà i Edwardem Kupisami

Portret sukcesu



W ubieg∏ym miesiàcu b∏´dnie podaliÊmy imi´ Pani Bogus∏awy Kupis, nowego Mened˝era. Za pomy∏k´ bardzo przepraszamy zarówno Paƒstwa 
Kupisów, jak i czytelników. 
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
2. Wies∏awa i Adam Spyrowie
3. Anna i Zbigniew Adamik
4. Bo˝ena Gaj
5. Krystyna i Jerzy Orubowie

 6. Urszula Zyskowska
 7. Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy
 8. Bogus∏awa i Edward Kupisowie
 9. Krystyna Kwiecieƒ
10. Teresa i Miros∏aw Kaczmarscy

Adam Balicki Irena Siwak
Jadwiga i Lech Ciszewscy Edyta i Dariusz T´cza
Teresa i Miros∏aw Kaczmarscy Ma∏gorzata Krawiec
Ma∏gorzata Krawiec Adam Balicki
Ma∏gorzata Lewandowska Jadwiga i Lech Ciszewscy
Edyta i Dariusz T´cza Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

Asystenci KIEROWNIKA

Katarzyna Antczak, Ilona Bakalarska, Iwona BanaÊ, Joanna Bary∏kiew, Dorota Bas, Alicja Begej-Topolska, Helena i W∏adys∏aw Bednar-

scy, Danuta Bodzioch, Maria i Janusz Boruchowie, Beata Broƒka, Stanis∏aw Broƒka, Halina Burcon, Agnieszka Cichoƒ-Wilk i Grzegorz 

Cichoƒ, Lucyna Cichy, Jan Complak, Anna Cyran, Robert Czartoryski, Magdalena Czopek, Nina Diuve, Agnieszka Dulkiewicz-Rozlach, 

Jolanta i Zbigniew Fabczakowie, Zdzis∏awa Gacek, Joanna Ga∏, Rados∏aw Ga∏àzka, Aleksandra Gàdor, Zofia Gieremk, Celina Ignacy, 

Beata Ilasz, El˝bieta Ingielewicz, Tomasz Jacenik, Grzegorz Janowski, Rekus Jolanta, Agata Kamiƒska, Tomasz Kaêmierski, Wanda 

i Stanis∏aw Knapikowie, Maria Kowalska, Marzena Koziara-Lesiak, Jadwiga Koz∏owska, Czes∏aw Kramarczyk, Lilianna Królikowska, 

Krystyna Krzemiƒska, Józefa i W∏adys∏aw Kubaccy, Katarzyna Kuêlik, Jerzy Lewandowski, Teresa ¸ata, El˝bieta ¸àtkowska-Tr´bacz, 

Jerzy ¸umiƒski, Aleksandra ¸yko, Danuta Majewska-Kijewska, Barbara Makusek, Jolanta Mierzwa, Magdalena Mieszkowska, Krystyna 

Miklas, Hanna i Zygmunt Mitoƒscy, Alicja i Tadeusz Moƒkowie, S∏awomir Nowakowski, Monika Nowicka, Agnieszka Olesiƒska, Ewa 

Orczykowska-Kopszak, Marek Or∏owski, Cecylia Pajewska, Józef Pater, Krystyna Pawlus, Zofia Piwowarczyk, Beata Popio∏ek, Edmund 

Potocki, Katarzyna Psurek, S∏awomir R´czmin, Teresa Rogowska, Ewa Rychert, Beata Skworz, Tadeusz S∏aby, Anna Sobania, Klaudia 

Sobania, Paulina Soczomska, Maria Stawiƒska, Mirela i Andrzej Stró˝owscy, Danuta Supernat, Teresa Szczube∏ek, Beata Âwiàtkiewicz-

-Siekierska, Anna Trojanowska, ̊ aneta Tymczyszyn, Stanis∏aw Wàsowski, Jolanta Wid∏akowska, Katarzyna Widomska, Monika WiÊniewska, 

¸ukasz WiÊniewski, Ewa Wojty∏a, Danuta Wroƒska, Ewa i Bogdan Zabrowarni, Krystyna Zajàc, Agnieszka Zem∏a, Irena i Wies∏aw 

Zió∏kowscy, Ma∏gorzata Zuber-Kogut i Andrzej Zuber, Zofia Zwoliƒska, Dorota ˚uber, Anna ˚urkiewicz

10 NAJLEPSZYCH

KIEROWNICY sponsorzy:

Awanse i osiàgni´cia • maj 2005 
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Asystenci Kierownika

Wiosenne sukcesy, 
Warszwa, 21 maja 2005 r.

Jacek Kandefer, 
Dyrektor Generalny FLPP

Senior Mened˝erowie Mened˝erowie

Kierownicy Asystenci Mened˝era

Trening Jonathana
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Wywiady Forever Vision z nowymi Senior Mened˝erami prowadzi 
Bogumi∏a Sroka, Diamentowo-Szafirowy Mened˝er

5 Sponsorów na medal

Wyk∏ad dr Katarzyny Zgirskiej-Kulaziƒskiej

10 Najlepszych – marzec 2005

10 Najlepszych – kwiecieƒ 2005

Prezentacja kosmetyczki Katarzyny Sobczak
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Ostro∏´ka 26 kwietnia 2005

W Klubie Lokator wyk∏ad na temat budowania odpornoÊci wyg∏osi∏ 
dr Marek Wierzchowski, onkolog. Sala wype∏niona by∏a jak zwykle po 
brzegi. Wyk∏adu s∏uchaliÊmy z ogromnym zainteresowaniem.
Ostro∏´czanie cenià sobie bardzo szkolenia organizowane przez 
Forever. Ka˝de z nich daje nam wiele ciekawych i wa˝nych informacji, 
które wykorzystujemy w naszej codziennej dzia∏alnoÊci.

Irena Âwi´cka, Asystent Kierownika

Nowi Asystenci Kierownika

Wroc∏aw
7 maja br. we Wroc∏awiu odby∏y 
si´ X urodziny naszego Oddzia∏u. 
Jak na jubileusz przysta∏o, by∏o 
uroczyste miejsce, goÊcie i oczy-
wiÊcie tort. Obok Êwi´towania 
mogliÊmy us∏yszeç o miejscu na-
szej firmy na rynku, co przedsta-
wi∏ nam Dyrektor Jacek Kande-
fer; Przo dujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska motywowa∏a nas psy -
cho logià sukcesu, zaÊ dr Ma∏gorzata Markiewicz wprowadzi∏a nas

w „Aloesowy Êwiat kobiet”, choç panowie w trakcie wyk∏adu tak˝e 
znaleêli coÊ dla siebie. 
Tak wi´c po raz kolejny wroc∏awskie struktury mog∏y cieszyç si´, ˝e 
Forever Living Products istnieje w naszym regionie, u∏atwiajàc nam 
prac´ i kontakt z marketingiem sieciowym i aloesem.
Na sali, obok Menad˝erów i Kierowników, byli te˝ Asystenci, ale nie 
zabrak∏o osób, które dopiero przyglàdajà si´ firmie. Mam nadziej´, ˝e 
wielka lukrowana mewa nie by∏a ju˝ dla nich tylko ozdobà tortu, ale 
symbolem mo˝liwoÊci i wiary we w∏asny sukces. ZaÊ dla tych, dla któ-
rych nie by∏y to pierwsze urodziny firmy, wielkoÊç tortu prze∏o˝y si´ 
na wielkoÊç obrotów naszego Oddzia∏u.
Wszystkiego dobrego dolnoÊlàskim dystrybutorom ˝yczy         

           Joanna Klima, Kierownik

Mened˝er Agnieszka Osiƒska, Senior Mened˝er Maria Osiƒska, Przodujàcy Mened˝er 
Maria Duraziƒska, Dyrektor Jacek Kandefer, Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

Wystàpienie Jacka Kandefera, Dyrektora FLPP Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska Sceny z ˝ycia Forever na weso∏o!Dr Ma∏gorzata Markiewicz

Grzegorz i Agnieszka Osiƒscy, 
o/Wroc∏aw, z urodzinowym tortem

Raporty regionalne
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Z ogromnà przyjemnoÊcià prezentujemy Forever Marine Mask, ma-
seczk´ starannie skomponowanà z Aloe Vera oraz roÊlin morskich, któ-
ra pomaga napinaç, nawil˝aç i wyg∏adzaç skór´ twarzy. 

B´dziecie zachwyceni efektami, jakie przynosi jej stosowanie! Forever 
Marine Mask dzia∏a Êciàgajàco i wspaniale pomaga redukowaç zmarsz-
czki. JednoczeÊnie wch∏ania nadmiar t∏uszczu i oczyszcza skór´ z mar-
twego naskórka, wspierajàc w∏aÊciwy rozwój komórek. 

Wystarczy przyjrzeç si´ sk∏adnikom, by przekonaç si´, jak wielkie bo-
gactwo substancji od˝ywczych Forever Marine Mask dostarcza skórze. 
Nasz stabilizowany mià˝sz Aloe Vera jest najbardziej skutecznà 
substancjà nawil˝ajàcà, jakà oferuje natura, wodorosty sà obfite w sole 
mineralne, pierwiastki Êladowe, witaminy i polisacharydy – czyli sub-
stancje niezb´dne, by skóra by∏a zdrowa i promienna. Dzi´ki dobro-
czynnym w∏aÊciwoÊciom wyciàgów z alg i wodorostów oraz minera∏om 
organicznym maseczka zapewnia skórze remineralnizacj´, a tak˝e 
przywraca jej równowag´ i blask.

Z Forever Marine Mask mo˝na korzystaç niezale˝nie od typu cery 

i wieku, przeciwdzia∏ajàc negatywnym skutkom zanieczyszczeƒ i in-
nych czynników Êrodowiskowych. Maseczka jest doskona∏a dla skóry, 
na której widoczne sà oznaki starzenia (wysuszenie, brak j´drnoÊci, 
zmarszczki, ziemistoÊç cery) i którà trzeba „odm∏odziç”.

Forever Marine Mask jest ∏atwa w u˝yciu, nie wymaga mieszania. 
Nak∏adamy jà po prostu na czystà twarz i szyj´ i pozostawiamy do 
wyschni´cia – oko∏o 15-20 minut. Nast´pnie zmywamy jà ciep∏à wodà 
i delikatnie osuszamy twarz mi´kkim r´cznikiem, by ukazaç Êwie˝à, 
promiennà cer´. Najlepsze efekty przynosi stosowanie maseczki co naj-
mniej dwa razy w tygodniu. Aby dope∏niç zabiegu piel´gnacji skóry, 
po ka˝dorazowym u˝yciu maseczki nale˝y wmasowaç w skór´ kilka 
kropel Alpha-E Factor oraz R3 Factor – dzi´ki temu cera b´dzie 
jedwabiÊcie g∏adka i mi´kka.

Twoja skóra pokocha wyjàtkowà skutecznoÊç oraz jakoÊç naturalnych 
sk∏adników Forever Marine Mask!

   kod S-234

Pi´kno z morskich g∏´bin

FOREVER MARINE MASK

Nowy produkt



Promienna cera
FOREVER
EPIBLANC
Zbli˝a si´ lato, z radoÊcià witamy ciep∏y blask s∏oƒca, 
odÊwie˝amy letnie stroje, chcemy jak najlepiej si´ prezen-
towaç – tak jak zresztà o ka˝dej porze roku. Ka˝da z nas 
marzy o pi´knej, g∏adkiej skórze. Niestety, ciàg∏y poÊpiech 
i niekorzystne warunki Êrodowiska, w którym ˝yjemy, 
cz´sto sprawiajà, ˝e naszej cerze doÊç daleko do dosko-
na∏oÊci. 

Tak samo jak mroêne zimowe dni, równie˝ i goràce letnie 
miesiàce mogà „zgasiç blask” nawet najbardziej promien-
nej cery. Wyjàtkowa receptura opartego na Aloe Vera kre-
mu wybielajàcego Forever Epiblanc zosta∏a opracowana spe-
cjalnie po to, by rozÊwietlaç cer´ i wyrównywaç koloryt skó-
ry, a przy tym pomagaç w niwelowaniu przebarwieƒ. Krem 
∏agodnie wyrównuje ton cery i przyczynia si´ do tego, ˝e 
cera jest Êwie˝a i czysta. 

Nasz 100% stabilizowany mià˝sz Aloe Vera stanowi dosko-
na∏à podstaw´ dla naturalnych ekstraktów roÊlinnych ta-
kich jak arbutyna (wyciàg z màcznicy lekarskiej), szczaw 
zachodni i naturalna witamina E. W efekcie po∏àczenia 
tych sk∏adników uzyskano ten wspania∏y krem wy bie-
lajàcy.

Najlepsze efekty przynosi nak∏adanie Forever Epiblanc 
bezpoÊrednio na przebarwienia lub ciemne plamy, zarów-
no rano, jak i wieczorem.

W miar´ jak dni sà coraz bardziej s∏oneczne, warto nak∏adaç 
codziennie nie tylko Forever Epiblanc, ale równie˝ Aloe 
Sunscreen.

   kod S-236
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Zapraszamy do podzielenia si´ swoimi doÊwiadczeniami 
w u˝ywaniu produktów ze wszystkimi dystrybutorami!

Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy na ∏amach „Forever Poland”, 
a wÊród wszystkich nades∏anych prac rozlosujemy:

Temat: Odchudzanie z Clean+Lean
Nagroda: waga elektroniczna + 1 opakowanie Forever Lite

Temat: Wspania∏oÊci z ula dla zdrowia i urody
(Mleczko Pszczele Forever, Propolis Pszczeli Forever, pasta do z´bów Forever Bright i Krem Aloesowo-Propolisowy)

Nagroda: mini-mikser + 1 opakowanie Propolisu Pszczelego Forever

Temat: Nowy wymiar piel´gnacji skóry (Forever Marine Mask, Forever Epiblanc)
Nagroda: zestaw do manicure + 1 opakowanie Forever Marine Mask lub Forever Epiblanc 

Na Wasze teksty i zdj´cia czekamy do koƒca lipca br. 
Przesy∏ajcie je pocztà na adres Biura G∏ównego FLPP (Dzia∏ Marketingu) lub mailem: m.hajzner@flpp.com.pl 
Losowanie nagród nastàpi podczas Treningu Jonathana 29/09/05. Odebiór nagród wy∏àcznie na tym Treningu.

Nagroda: waga elektroniczna + 1 opakowanie Forever Lite

(Mleczko Pszczele Forever, Propolis Pszczeli Forever, pasta do z´bów Forever Bright i Krem Aloesowo-Propolisowy)(Mleczko Pszczele Forever, Propolis Pszczeli Forever, pasta do z´bów Forever Bright i Krem Aloesowo-Propolisowy)

1111

Forever Fast Break to niskokaloryczna, wysokood˝ywcza przekàska 
o wspania∏ym smaku! Jest ona wzbogacona witaminami i sk∏adnikami 
mineralnymi; stanowi tak˝e doskona∏e êród∏o bia∏ka.
WÊród od˝ywczych sk∏adników Fast Break warto wymieniç fosfor 
i potas. Jednà z wielu wa˝nych funkcji, jakie fosfor pe∏ni w organizmie, 
jest zwi´kszanie poziomu energii – fosfor uczestniczy w procesach meta-
bolicznych, pomagajàc m.in. w uwalnianiu energii z bia∏ek, w´glo-
wodanów i t∏uszczy. Tym samym pomaga organizmowi „dojÊç do sie-
bie” po wzmo ̋ onym wysi∏ku. Konieczny jest równie˝ do utrzymania 
pra wid∏owej struktury koÊci i z´bów. Potas natomiast nie tylko ma 

ogromne znaczenie dla prawid∏owego funkcjonowania uk∏adu krà˝enia, 
ale tak˝e pomaga walczyç ze stresem – zarówno fizycznym, jak i psy-
chicznym. 
Prowadzony przez wi´kszoÊç osób styl ˝ycia pozostawia niewiele czasu 
na spokojne spo˝ywanie posi∏ków, ludzie cz´sto jedzà w poÊpiechu, 
i to pokarmy z regu∏y pozbawione wartoÊci. W takiej sytuacji Forever 
Fast Break staje si´ doskona∏ym rozwiàzaniem – nie tylko Êwietnie za-
spokaja g∏ód, ale tak˝e daje nam pewnoÊç, ˝e nawet jedzàc „w przelo-
cie” dostarczamy organizmowi wartoÊciowe substancje od˝ywcze!

   kod 23

Has∏o: g∏odny

Odzew:
FAST BREAK!

KO
NKURS NA LATO

List od prezydentaNowy produkt
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Pacjent Polski 
nr 23

Rubryka „Recepty Kraczkowej 
na zdrowie...”

Artyku∏ „Suplementy – 
uzupe∏nienie codziennego 
od˝ywiania o brakujàce, 
a bardzo wa˝ne elementy”

Zielony Sztandar 24/04/2005
Artyku∏ „Aloes piel´gnuje skór´”

Zielony Sztandar 01/05/2005

Artyku∏ „Aloes wzmocni w∏osy”

Claudia wydanie specjalne, kwiecieƒ 2005

Zdrowe w∏osy – 10 cudów natury, które mogà staç si´ 
prawdziwym dobrodziejstwem dla w∏osów

„Cud nr 3 Aloes”. 
„Jak dzia∏a. Nawil˝a i regeneruje w∏osy, hamujàc przy tym ich 
wypadanie. Aloes jest te˝ skuteczny jako Êrodek przeciw∏upie˝owy. 
Ponadto ∏agodzi podra˝nionà skór´ g∏owy”.

Gazeta Wyborcza Poznaƒ, 19/05/2005

Artyku∏ „Aloes na zdrowie. 20 wa˝nych aminokwasów”
W artykule czytamy m.in. „Nawil˝a i przyspiesza gojenie si´ ran, 
wzmacnia odpornoÊç, zabija grzyby i bakterie”.

Wakacyjny niezb´dnik Forever
Gdy wyje˝d˝asz na wakacje, nie zapomnij spakowaç pro-
duktów, które uchronià Ci´ przed negatywnym dzia ∏a-
niem promieni s∏onecznych i pozwolà Ci cieszyç si´ 
ka˝dym letnim dniem!

Suplementy dietetyczne
* Mià˝sz Aloe Vera 
Nie tylko ze wzgl´du na ogólne dzia∏anie od˝ywcze, ale tak˝e by 
∏agodziç ewentualne problemy ˝o∏àdkowe spowodowane nietypo-
wym wakacyjnym jedzeniem – nie zawsze w sprawdzonych miej-
scach – czy piciem ró˝nej jakoÊci wody.
* Forever Nature Min
Wiele osób w goràce dni mogà ∏apaç kurcze mi´Êni, których cz´stà 
przyczynà jest brak magnezu w organizmie – Nature Min uzupe∏ni 
niedobory tego pierwiastka.
* Forever Absorbent C i Forever Lycium Plus
Oba te produkty sà wspania∏ymi antyutleniaczami, które chronià 
skór´ przed dzia∏aniem wolnych rodników.
* Forever Arctic-Sea
Produkt ten zawiera m.in. skwalen, antyutleniacz odpowiedzialny 
za zwartoÊç i j´drnoÊç skóry. Nienasycone kwasy t∏uszczowe zawar-
te w Arctic-Sea regenerujà warstw´ lipidowà skóry i nie dopuszczajà 
do jej zbytniego przesuszania.

Piel´gnacja cia∏a
* Aloe Sunscreen opis produktu znajdziesz na stronie 2.
* Galaretka Aloe Vera
Czysty, naturalnie stabilizowany mià˝sz z liÊci Aloe Vera, osadzo-

ny na noÊniku ˝elowym. Dzia∏a skutecznie na oparzenia, opuchli-
zny, drobne skaleczenia, otarcia, ukàszenia owadów oraz ró˝ne sta-
ny zapalne skóry. 
* Aloe First
Rozpylony na w∏osy, chroni je przed niszczàcym dzia∏aniem pro-
mieni s∏onecznych, soli morskiej i chloru. Âwietnie sprawdza si´ 
w przypadku potówek. Mià˝sz Aloe Vera i rumianek to substancje 
o naturalnym dzia∏aniu antyhistaminowym, tote˝ Aloe First ∏ago-
dzi sw´dzenie. Dzia∏a tak˝e jako spray ch∏odzàcy i nawil˝ajàcy.
* Forever Aloe Lips 
Dzi´ki dodatkowi olejku jojoba nawil˝a i chroni usta przed wysu-
szeniem. Stanowi tak˝e bardzo por´cznà „pierwszà pomoc” przy 
ukàszeniach, drobnych skaleczeniach, otarciach itp.
* Aloeosowy Dezodorant w sztyfcie
Bardzo skuteczny, a przy tym delikatny i ∏agodny dla skóry. Nie 
zawiera szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych ani soli 
aluminium. 

Piel´gnacja twarzy
* Alpha-E Factor
Produkt, który nale˝y dodaç do codziennego programu piel´gnacji 
cery. Nak∏adamy go dwa razy dziennie pod ulubiony krem FLP.
* Forever Alluring Eyes
Dodatkowa ochrona wra˝liwej skóry wokó∏ oczu, pomaga chroniç 
jà przed kurzymi ∏apkami.

Alternatywa dla opalania:

Aloe Sunless 
Tanning Lotion

emulsja samoopalajàca, kod: S-195

Zdrowie i uroda



The Touch of Forever 
Combo Pak includes: 
A-Beta-CarE 
Absorbent-C 
Aloe Bath Gelée 
Bits n' Peaches
Aloe First
Aloe Heat Lotion 
Aloe Lips
Aloe Liquid Soap
Aloe Lotion 
Aloe Propolis Creme
Aloe Vera Gel 
Aloe Vera Gelly
Arctic-Sea Super Omega-3
Aloe Jojoba Cond. Rinse 
Fields of Greens 
Forever Bee Pollen
Forever Bee Propolis
Forever Bright Toothgel
Forever Garcinia Plus
Forever Ginkgo Plus 
Forever Kids 
Forever Lite - Vanilla
Forever Lycium Plus
Garlic-Thyme
Gin Chia
Royal Jelly 
Aloe Jojoba Shampoo 
AND literature, videos and
samples.
001E - English Inserts
001S - Spanish Inserts

You are a brand new Distributor of Forever Living Products!
We congratulate you on your decision, and welcome you to our worldwide family. We
recognize that you are the most important person in the company; because without
you, FLP would be just a dream. Undoubtedly you are excited about the opportunity to
develop an unlimited income, and we want to make sure that happens. The purpose of
this training is to provide you with step-by-step instruction and assistance in building
your Forever business.
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JESTEÂ NOWYM DYSTRYBUTOREM FOREVER LIVING 
PRODUCTS!

Gratulujemy podj´tej decyzji i witamy w Êwiatowej rodzi-
nie Forever. JesteÊ dla nas najwa˝niejszà osobà w firmie, 
poniewa˝ bez ciebie Forever pozosta∏oby tylko marzeniem. 
ÂwiadomoÊç otwierajàcych si´ przed tobà nieograniczo-
nych mo˝liwoÊci zarobkowych jest niewàtpliwie ekscy-
tujàca, a my chcemy si´ upewniç, ˝e zostanà one zrealizo-
wane. Celem naszego szkolenia jest wyposa˝enie ci´ 
w przejrzystà instrukcj´ oraz zapewnienie ci pomocy we 
w∏aÊciwym rozwoju biznesu Forever.

Twoim pierwszym krokiem jako Nowego Dystrybutora jest zakup 
Clean+Lean Business Pak lub Touch of Forever (zestaw TOF). Ka˝dy 
z tych dwóch zestawów ma wartoÊç 2 punktów kartonowych i zapew-
ni Ci natychmiastowy awans na stanowisko Asystenta Kierownika. 
Jako Asystent Kierownika b´dziesz otrzymywaç premie osobiste 
(w formie upustu) naliczane od ka˝dego Twojego nast´pnego zamó-
wienia. 

Znaczenie zakupu zestawu TOF jest nie do przecenienia. Naj wa˝-
niejszym czynnikiem twojego sukcesu jest twój entuzjazm. Narasta on 
od momentu, gdy zaczynasz u˝ywaç produktów i zwi´ksza si´ w miar´ 
twojego rozwoju w ramach Planu Marketingowego. TOF jest ci po-
trzebny, byÊ mia∏ mo˝liwoÊç wypróbowania produktów i zyskiwania 
w∏asnych doÊwiadczeƒ oraz wiedzy o produktach – dzi´ki temu b´dziesz 
móg∏ si´ nimi dzieliç z innymi. Rozpoczynanie budowy biznesu FLP 
bez zestawu TOF jest jak próba latania bez skrzyde∏. 

Potraktuj swój zestaw TOF jak „uniwersytet”. Wiele osób wydaje na-
prawd´ ogromne pieniàdze na kszta∏cenie w szko∏ach wy˝szych po to, 
by zdobyç wiedz´ koniecznà do pracy w wybranej profesji. W FLP two-
ja edukacja kosztuje zaledwie ok. 2 tys. z∏., a zarobki, jakie dzi´ki niej 
osiàgniesz, mogà byç niewyobra˝alnie wi´ksze ni˝ w jakimkolwiek in-
nym zawodzie zdobytym dzi´ki studiom!

Jeden z odnoszàcych najwi´ksze sukcesy dystrybutorów wspomina, jak 

powiedzia∏ sponsorowi, ˝e nie staç go na zakup TOF. Wtedy sponsor, 
chcàc by ów dystrybutor we w∏aÊciwy sposób – czyli zaczynajàc od za-
kupu TOF – rozwija∏ swój biznes, zaczà∏ razem z nim rozwa˝aç ró˝ne 
sposoby, które umo˝liwi∏by zdobycie funduszy na kupno zestawu. Usta-
lili wspólnie, ˝e dystrybutor mo˝e sprzedaç swoje kije golfowe i kupiç 
TOF za uzyskane tà drogà pieniàdze. W chwili obecnej zajmuje on 
wy˝szà pozycj´ mened˝erskà i swoim przyk∏adem inspiruje wcià˝ nowe 
osoby. Nie ma osoby, której nie staç na zakup zestawu; co wi´cej, nie 
ma nowego dystrybutora (powa˝nie myÊlàcego o znacznych zarobkach), 
którego staç na to, ˝eby NIE kupiç TOF!

Zestaw nie tylko daje ci emocjonalnà si∏´ p∏ynàcà z entuzjazmu, wa˝ne 
jest tak˝e dzia∏anie produktów na organizm. Korzystajàc z ró˝nych 
produktów, szybko stajesz si´ „produktem produktów”. A wtedy jesteÊ 
najlepszà reklamà swojego biznesu – chodzàcym billboardem, który 
krzyczy: „Te produkty sà Êwietne!”. Na tej podstawie tak˝e inni 
b´dà si´ przekonywali si´ do u˝ywania produktów, a poza tym, patrzàc 
na ciebie, b´dà dostrzegaç Êwietne rezultaty (np. g∏adsza skóra, bar-
dziej lÊniàce w∏osy, wi´cej energii, szczuplejsza sylwetka) i pytaç ci´, jak 
to osiàgnà∏eÊ.

Kolejny wa˝ny powód do zakupu TOF to zawarta w nim literatura: 
narz´dzia pracy potrzebne do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Nie bez zna-
czenia jest równie˝ zni˝ka, jakà oferuje FLP. TOF kosztuje mniej ni˝ 
zawarte w nim produkty kupione pojedynczo. 

Wszyscy dystrybutorzy, którzy osiàgajà znaczne dochody, zaczynali od 
zakupu zestawu TOF. Entuzjazm wobec produktów sta∏ si´ podstawà 
rozwoju ich biznesu i umocni∏ ich w dà˝eniu do realizacji swoich 
zamierzeƒ. Tak samo b´dzie w twoim przypadku. Nie zwlekaj wi´c 
z zakupem, wybierz zestaw, który najbardziej ci odpowiada, i ju˝ dziÊ 
zacznij podró˝ do finansowej niezale˝noÊci!

Bill Lewis, Wiceprezes ds. Operacyjnych
(Vice-President of Operations)
Forever Living Products Int.

I CO TERAZ?

Bill Lewis radzi krok po kroku, 

jak budowaç biznes Forever

Akademia  biznesu
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Troska o klienta: 
Zanim wyjedziesz  
na wakacje
Zanim wyjedziesz na letni wypoczynek, zadbaj o wszystkich swoich 
klientów, tak by byli odpowiednio zaopatrzeni w produkty przez ca∏y 
czas twojej nieobecnoÊci. 

1. Ok. miesiàc przed wyjazdem. Przygotuj list´ wszystkich sta-
∏ych klientów; przy najbli˝szej dostawie uprzedzaj ka˝dego z nich  
o swoim spodziewanym wyjeêdzie i wspólnie zastanówcie si´, czy klient 
nie powinien kupiç dodatkowej iloÊci produktów – by niczego mu pod-
czas twojego urlopu nie zabrak∏o. Po ka˝dym spotkaniu wykreÊlaj  
odpowiednie nazwisko z listy.
2. Ok. tydzieƒ przed wyjazdem. Jeszcze raz zadzwoƒ do ka˝dego 
z klientów, by przypomnieç o swoim urlopie i upewniç si´, ˝e niczego 
mu nie potrzeba. Nawet je˝eli klient nic nie zamówi, b´dzie mu mi∏o, 
˝e o nim pami´ta∏eÊ i ˝e tak si´ o niego troszczysz.
3. Klienci nieregularni. Wyjazd na wakacje do doskona∏y mo-
ment, by przypomnieç si´ klientom kupujàcym produkty okazjonal-
nie i nie majàcych sta∏ego zestawu regularnie zamawianych produk-
tów. Do tych osób tak˝e warto zadzwoniç i uprzedziç o nieobecnoÊci 
– w przeciwnym wypadku, znajàc z∏oÊliwoÊç losu, zadzwonià z proÊbà 
o produkt w Êrodku twojego urlopu! W∏aÊnie te osoby i w∏aÊnie w ta-
kich okolicznoÊciach cz´sto sà êród∏em dodatkowych, niespodziewa-
nych zamówieƒ!
4. Twoje zakupy. Wielu klientów skorzysta z twojej oferty i fak-
tycznie b´dzie chcia∏o kupiç produkty „na zapas”, by nie zostaç bez 
ulubionego produktu FLP. Weê to pod uwag´ i uwzgl´dnij zwi´kszone 
potrzeby klientów, planujàc swoje zakupy i sk∏adajàc zamówienie  
w Centrum Produktów – by w Êrodku goràcego lata nie zostawiç klien-
tów na lodzie!

Od czasu do czasu stykam si´ z podenerwowanymi dystrybutorami, 
których klient znalaz∏ (lub zosta∏ znaleziony przez) innego dystrybu-
tora, oferujàcego produkty FLP taniej ni˝ w cenie detalicznej. Czasem 
cena ta jest nieco wy˝sza ni˝ hurtowa, ale czasem bywa ni˝sza, co 
sugerowa∏oby, ̋ e sprzedajàcy dystrybutor rezygnuje z cz´Êci premii oso-
bistej. 

Moi rozmówcy sà cz´sto zaintrygowani, gdy mówi´ im, ˝e ja osobiÊcie 
nigdy nie sprzedawa∏em produktów FLP w cenach ni˝szych ni˝ deta-
liczne, nigdy nie b´d´ tego robi∏ i jestem przekonany, ˝e takie prakty-
ki psujà reputacj´ ca∏ej firmy ogólnie oraz kolegów dystrybutorów  
w szczególnoÊci. Rozbie˝noÊç cen zbija z tropu klientów, dewaluuje  
produkty i budzi animozje wÊród dystrybutorów. Skutkiem chyba  

najbardziej szkodliwym ze wszystkich jest fakt negowania znaczenia 
budowania w ramach Planu Marketingowego biznesu detalicznego. 
Tworzy si´ sytuacja, w której dystrybutorzy nie czujà si´ ju˝ swobod-
nie sprzedajàc produkty w cenach detalicznych, bojàc si´, ˝e kiedy 
klient przekona si´, i˝ mo˝e gdzie indziej kupiç produkty FLP taniej, 
mo˝e poczuç si´ oszukany.

Liderzy struktur muszà podjàç wszelkie wysi∏ki, aby uczyç i kontrolo-
waç swoje grupy. Sà oni prawdopodobnie jedynymi osobami, które mogà 
zapobiec tym niezdrowym praktykom.

Eddy Chai,  
Podwójnie Diamentowy Mened˝er  
i Dyrektor Generalny FLP Taiwan

Dlaczego wi´c ci, jak wierz´ wprowadzeni w b∏àd, dystrybutorzy tak 
dzia∏ajà? Byç mo˝e nie wierzà w wartoÊç produktów. A mo˝e kr´puje 
ich zarabianie pieni´dzy na ludziach, których znajà? To akurat jest bi-
znesowym nonsensem, poniewa˝ te same osoby nie mia∏yby takich 
oporów dzia∏ajàc w tradycyjnym biznesie i majàc „prawdziwe” wydat-
ki! A mo˝e jest tak, ̋ e osoby te nie majà prawdziwej bazy klientów de-
talicznych potrzebnej, by realizowaç comiesi´czny wymóg 4 pk. oso-
bistej aktywnoÊci?

Niezale˝nie od powodów, jestem przekonany, ˝e stosowanie zni˝ek 
Êwiadczy o braku dojrza∏oÊci w rozumieniu koniecznoÊci dzia∏ania  
w poczuciu odpowiedzialnoÊci dla uznania, troski i wy˝szego dobra  
innych dystrybutorów oraz firmy. 

Owszem, czasem nagradzam dobrego klienta „bezp∏atnym” produk-
tem dodawanym do zamówienia; zdarza∏o mi si´ nawet daç produkt 
w prezencie, gdy komuÊ rozpaczliwie potrzebne by∏o jego korzystne 
dzia∏anie, ale zni˝ki? Nigdy!

Rzecz  
o zni˝kach

John Curtis, 
Diamentowy  
Mened˝er FLP UK

Twój biznes Forever: porady
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Promocja trwa!

Clean+S∏oƒce
Kupujàc:

� dwa zestawy Clean 9, otrzymasz 
dodatkowo Aloe Sunscreen

� trzy zestawy Clean 9, otrzymasz 
dodatkowo Aloesowà Emulsj´ 

Samoopalajàcà.

Oferta wa˝na do 31/08/2005 lub do wyczerpania 
zapasów. 

PETA

Na stronach internetowych organizacji 
broniàcej praw zwierzàt PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals) www.peta-on-
line.org oraz www.caringconsumer.com znaj-
dziecie list´ firm nietestujàcych swoich wyro-
bów na zwierz´tach, a wÊród nich oczywiÊcie 
Forever Living Products.

Materia∏y szkoleniowe

Ulotka Pola Zieleni. W ka˝dym katalogu 
produktów znajdziecie nowà ulotk´ Pola Zie-
leni zawierajàcà sk∏ad produktu – bez pikoli-
nianu chromu i odzwierciedlajàcà nowà szat´ 
graficznà opakowania.
Ulotka Forever Marine Mask i Forever Epi-
blanc. Dodawana do ka˝dego katalogu; do 
kupienia tak˝e indywidualnie w cenie 0,50 z∏ 
(kod 495).

Zamawianie z wysy∏kà do domu

W tym miesiàcu ostatnim dniem sk∏a dania 
zamówieƒ realizowanych za poÊred nictwem 
firmy spedycyjnej jest:

27 czerwca
Zamówienia przyjmowane sà pod 

warszawskimi numerami telefonów: 
456 43 54 lub 55. Przesy∏ka zostanie 

dostarczona w ciàgu trzech dni 
roboczych. 

Na stronie www.gls-poland.com dost´pna jest 
us∏uga „Êledzenie drogi przesy∏ki”. Wystarczy 
wpisaç numer etykiety przewozowej, aby 
sprawdziç, na jakim etapie realizacji znajduje 
si´ Wasze zamówienie.

FLP na Êwiecie

Nowy kraj
Z ogromnà przy-
jemnoÊcià infor-
mujemy, ˝e w 
ubieg ∏ym mie sià-
cu do Êwia towej 
rodziny Forever do∏àczy∏a Angola. Serdecznie 
witamy i ˝yczymy samych sukcesów!
FLP Angola
Rua Travessa Marien N Goabi, No. 30
Bairro Maianga
Luanda, Angola
tel. +224/233 76 44 lub 223 9707
fax +224/233 1301
email: flpangola@nexus.ao

Nowe adresy
FLP Singapur
50 Eu Tong Sen Street
Singapore 059803
FLP Chile
Roman Diaz No. 110
Providencia
Santiago, Chile
FLP Thailand
1/12 Pridee Panomyoeng 26 (Pattanawet 10)
Sukhumvit 71, Phakanongnuar Wattana
(Prakanong)
Bangkok 10110, Thailand

FLP w Polsce

O/Katowice
Uprzejmie informujemy, ̋ e 1 lipca br. Oddzia∏ 
b´dzie nieczynny dla dystrybutorów.
O/Wroc∏aw
Od maja br. Oddzia∏ znajduje si´ na parterze 
budynku przy ul. Lelewela 8, a nie na trzecim 
pi´trze jak dotychczas. 

Szkolenie 6 pk 

16 lipca 2005 r.
Biuro G∏ówne,
Warszawa, Al. Jerozolimskie 92
Poczàtek godz. 11:00; w przerwie ok. 
13:30 lunch; zakoƒczenie 16:30
1. Sposoby efektywnej pracy w Forever. 
2. Motywowanie siebie i zespo∏u.
3.  Planowanie w biznesie. Elementy zarzàdza-

nia czasem.
Szkolenie poprowadzà Dyrektor FLP Po-
land Jacek Kandefer i Dariusz Rajca, 
trener i mened˝er, wieloletni dyrektor ds. 
szkoleƒ Europejskiego Instytutu Rozwoju 
Kadr.
Wszystkie osoby, które spe∏nià wymogi 6 pk 
i 4 pk (Asystenci Kierownika) otrzymajà 
listowne zaproszenie.  

Informacje



Wielki Rodzinny Piknik Forever 
25 czerwca 2005 r., godz. 13:00

OÊrodek „Tej Fajnej Fundacji” w Stoczku ¸ukowskim
(ok. 100 km od Warszawy)

W programie: 

Przeja˝d˝ka wozami zaprz´gowymi, jazda konno na lon˝y

Poczàtek rozgrywek sportowych godz. 13:30

Prosimy zg∏aszaç dru˝yny po przybyciu na miejsce. 
UWAGA! 6 osób w dru˝ynie; liczba dru˝yn 8 (maksymalnie).

Sportowe zmagania regionalne w nast´pujàcych konkurencjach: 
rzut podkowà, snopkiem, strzelanie z procy, ∏ucznictwo, puzzle, lasso, 

bieg na nartach, wà˝

Aukcja – licytacja prac wykonanych przez dzieci niepe∏nosprawne

Kapela z Wielgolasu

W godz. 15:00-17:00 zapraszamy na pocz´stunek z grilla.

Cena biletu indywidualnego 35 z∏. Dzieci do lat 12 wst´p gratis.
Odjazd autokaru spod Biura G∏ównego FLPP – godz. 11:00 

(dla osób, które zg∏osi∏y swój wyjazd)
W dniu Pikniku Biuro Główne FLPP otwarte w godzinach 9:00-11:00

Mapka dost´pna tak˝e na www.tafajnafundacja.org.pl

Trening Jonathana 23 lipca 2005 r.

Warszawa, Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00 
Europejski Zjazd w Kopenhadze! – prze˝yjmy to jeszcze raz
dr Jerzy Oleszkiewicz Preparaty FLP w profilaktyce i leczeniu nad po-
budliwoÊci i zaburzeƒ koncentracji
Jak skutecznie sprzedawaç? Ewolucja procesu sprzeda˝y

Ceny biletów:
grupowy dla 5 osób – 50 z∏ (tylko do 11 lipca), indywidualny – 20 z∏

Spotkanie Mened˝erów 22 lipca 2005 r.

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

Spotkanie regionalne
2 lipca 2005 r., Kraków
Centrum Kongresowe Akademii Rolniczej, al. 29 listopada 46, godz. 11:00
Jak pracowaç w Forever? – najlepsi dzielà si´ swoimi doÊwiadczeniami: 
Bogumi∏a Sroka Diamentowo-Szafirowy Mened˝er, Wies∏awa Spyra 
Senior Mened˝er, Bo˝ena Gaj Senior Mened˝er i Edward Kupis Mened˝er
Z produktami Forever wiek nie ma znaczenia lekarz medycyny, internista 
Anna W´˝owska-Bahr

Szkolenia o produktach 

WARSZAWA
Biuro G∏ówne, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
dyplomowana kosmetyczka Mariola Suchodolska

 7/07/05  Aloesowa piel´gnacja skóry latem
Nowe produkty! Forever Marine Mask i Forever Epiblanc

REGIONY
dr Marek Wierzchowski
Produkty FLP w profilaktyce nowotworowej

 8/07/05 Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 18:00
14/07/05 Wroc∏aw, budynek ASCO, ul. Pi∏sudskiego 13, godz. 18:00

mgr chemii Teresa Bojarek
Bioflawonoidy w produktach Forever 
20/07/05 Katowice, SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00

dr Zdzis∏aw Kubat
Produkty FLP w trosce o nasze dzieci
 6/07/05 Szczecin, Hotel Novotel, al. 3 Maja, godz. 18:00

dr Ma∏gorzata Markiewicz
Aloesowy Êwiat kobiet
 6/07/05 Poznaƒ, Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118, godz. 18:30

dr Artur Nowak

Aloes w zwalczaniu zapaleƒ
 4/07/05 Lublin, Starostwo Powiatowe, ul. Spokojna 9, godz. 18:15

Szansa na Biznes:
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
 5/07/05 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
13/07/05 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik
26/07/05 – Mened˝er Bo˝ena Mach

Gdaƒsk, sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
13/07/05 – Mened˝er Krystyna Król 
27/07/05 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

Kraków, sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
 6/07/05 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, godz. 18:00 
14/07/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
 5/07/05 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko
19/07/05 – Mened˝erowie Ma∏gorzata i Krzysztof Kopaczyƒscy 

¸ódê, biuro Przodujàcego Mened˝era Gra˝yny Kurp, ul. Kiliƒskiego 85
Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13, godz. 18:00 
 4/07/05 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30, g. 18:00
 4 i 18/07/05

Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 5/07/05 – Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
12/07/05 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

Wydarzenia


