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Bycie zaanga˝owanym w Forever z ka˝dym miesiàcem niesie coraz 

wi´cej radoÊci. OczywiÊcie nie zawsze jest ∏atwo podró˝owaç 

dooko∏a Êwiata i cz´sto ˝a∏uj´, ˝e doba nie trwa d∏u˝ej. Jednak tech

nologiczny post´p i nowsze, coraz wygodniejsze samoloty  

w po∏àczeniu z ciep∏ymi powitaniami wsz´dzie, gdzie pojad´, 

sprawiajà, ˝e zm´czenie podró˝à szybko mija. Szczególnie dobrze 

widoczne to by∏o podczas naszego ostatniego wyjazdu na Zjazd 

Âwiatowy do Singapuru i Malezji. 

Po pierwsze, ogromne podzi´kowania dla wszystkich wspania∏ych 

dystrybutorów i  pracowników, którzy przyczynili si´ do tego, ˝e 

Âwiatowy Zjazd by∏ tak niesamowity. Pragn´ tak˝e szczególnie 

wyró˝niç CG i Jenny Tan oraz ich zespo∏y z biur w Malezji i Singapu

rze za stworzenie tak wype∏nionego atrakcjami i spektakularnego 

programu! Jak zawsze naszym udzia∏em by∏o to, co najlepsze. 

MieszkaliÊmy w najwy˝szym hotelu Êwiata, skàd mieliÊmy niesamo

wity widok na przepi´knà panoram´ Singapuru. W tych rzadkich 

chwilach, które sp´dza∏em w pokoju, patrzy∏em na miasto i myÊ

la∏em o tych milionach ludzi, do których jeszcze mamy dotrzeç  

z naszà wspania∏à szansà na biznes. 

Wiecie co? Ka˝dego dnia rodzi si´ wi´cej ludzi, ni˝ sponsorujemy do 

naszego biznesu. Zadajcie sobie pytanie: Z kim dzisiaj rozmawia∏em, 

z kim rozmawia∏em wczoraj, w tym tygodniu, tym miesiàcu czy na-

wet w tym roku? Co robi´, aby zagwarantowaç rozwój swojego bi-

znesu? Jakie sà moje plany zapewnienia trwa∏ego sukcesu mojemu 

biznesowi Forever? Sà to pytania, które ca∏y czas powinniÊmy sta

wiaç sobie samym i sobie nawzajem. Forever to szansa, która  

wymaga nieustannego wysi∏ku, aby osiàgaç dost´pne poziomy  

sukcesu.

Dla nas w Forever miesiàcem szczególnym jest maj. 13 maja br. to 

data naszych 28. urodzin. Z przyjemnoÊcià og∏aszam, ˝e jesteÊmy 

obecni w 115 krajach Êwiata i mamy oko∏o 8,5 miliona dystrybuto

rów zaanga˝owanych w nasz biznes! Dzi´kuj´ ka˝demu z Was za 

waszà ci´˝kà prac´ oraz u˝ywanie, polecanie i sprzedawanie na

szych produktów. Co wa˝niejsze, dzi´kuj´ Wam za Êmia∏e wprowa

dzanie do biznesu nowych osób. 

Kiedy byliÊmy w Malezji, mieliÊmy zaszczyt jeÊç obiad z królem  

i jego ˝onà. Zaproszenie do pa∏acu by∏o dla nas wszystkich 

wspania∏ym doÊwiadczeniem. ZostaliÊmy przy tej okazji poproszeni 

o posadzenie krzewów bougainvillea. Krzewy te z czasem rozwinà 

si´ i urosnà. Byç mo˝e pewnego dnia b´dziemy mieli okazj´ wróciç 

i zobaczyç pi´kne, dojrza∏e roÊliny, i cieszyç si´ owocami naszej 

krótkiej pracy.

Mo˝na tu dostrzec bezpoÊrednià analogi´ z procesem budowania 

naszego biznesu. Czasami wydaje nam si´, ˝e nasze wysi∏ki sà nie

dostrzegane i nienagradzane, tak jak wtedy, gdy siejemy ziarno.  

A jednak, je˝eli jesteÊmy cierpliwi i nie ustajemy w pracy, podlewajàc 

i nawo˝àc oraz pozwalajàc naturze zrobiç swoje, b´dziemy nagro

dzeni pi´knà, dojrza∏à roÊlinà.

PomyÊlcie o pierwszej rozmowie, jakà odbyliÊcie z jednym ze swo

ich bezpoÊrednich Mened˝erów. Byç mo˝e s∏ysza∏ o firmie czy zna∏ 

aloes; jednak mimo to musieliÊcie poÊwi´ciç mu czas, aby wyjaÊniç 

szans´ na biznes, pomóc w „podlewaniu i nawo˝eniu” jego grupy  

i zach´caç go do stawiania kolejnych kroków. W koƒcu, dzi´ki pier

wotnemu wysi∏kowi, byliÊcie Êwiadkami, jak poczàtkujàcy dystrybu

tor rozkwita i staje si´ odnoszàcym sukcesy Mened˝erem, który te

raz robi to samo ze swojà strukturà. Je˝eli b´dziecie powtarzaç ten 

proces z ka˝dà nowà osobà, z którà rozmawiacie, ju˝ nied∏ugo za

czniecie dostrzegaç nagrody za swoje wysi∏ki. 

Chc´ Was zach´ciç do korzystania z ka˝dej chwili, poprzez otwarcie 

kana∏ów komunikacyjnych i szukanie okazji do wychodzenia ludziom 

naprzeciw – oboj´tne, czy chodzi o osoby, które spotykacie po raz 

pierwszy, czy o d∏ugoletnich przyjació∏. Czyny mówià dobitniej ni˝ 

s∏owa. Najlepszym przyk∏adem jest nasz najnowszy Diamentowy 

Mened˝er Lucila Ballado. Uosabia ona ciep∏o, odwag´ i determina

cj´. Gratuluj´, moja przyjació∏ko! Witaj w rodzinie Diamentów!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Z kim dziÊ rozmawia∏em?
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Forever Success Day to nowa formu∏a spotkaƒ dystrybutorów FLP. Spotkanie, które 

niesie ze sobà wielkie emocje zwiàzane z sukcesami Dystrybutorów, ich awansami, wy

nikami rankingów i konkursów. Mo˝liwoÊç podzielenia si´ radoÊcià sukcesu i podpa

trzenia skutecznych metod pracy innych. Forever Success Day to tak˝e wiedza na te

mat budowy biznesu podana w pigu∏ce w sposób prosty, czytelny i mo˝liwy do wyko

rzystania przez wszystkich. To podpowiedzi i rady, jak wykorzystaç skutecznie materia∏y 

marketingowe dost´pne w Polsce, by sukces sta∏ si´ udzia∏em jak najwi´kszej rzeszy 

dystrybutorów, oraz cenne informacje o produktach Forever, ich w∏aÊciwoÊciach  

i dzia∏aniu. Dzielenie si´ doÊwiadczeniami, radoÊcià i entuzjazmem w czasie takich 

spotkaƒ stanowi wspania∏à porcj´ energii dla wszystkich uczestników tego wyjàtkowego 

wydarzenia!

Dzieƒ Sukcesu Forever to spotkanie, którego nie mo˝esz przegapiç! To pi´ç godzin  

intensywnego szkolenia, które doprowadzi Ci´ do wprost do zwyci´stwa, a Polsk´ do 

5000 pk.! Bàdê odpowiedzialnym za swojà przysz∏oÊç, dojrza∏ym dystrybutorem. Wy

korzystaj najwi´kszà szans´, jakà zes∏a∏ Ci los – bàdê pi´kny, zdrowy i bogaty dzi´ki  

Forever! Obserwuj bacznie ludzi sukcesu i do∏àcz do elitarnej grupy Mened˝erów (jeÊli 

jeszcze nie jesteÊ na tej pozycji), i wspólnie budujmy nale˝nà Polsce pozycj´ na mapie 

Êwiata Forever! 

Obudê marzenia! Znajdê swoje w∏asne cele! Dziel radoÊç sukcesu z nowymi osobami! 

Daj sobie szans´ na godne ˝ycie!

Wspania∏à informacjà przekazanà nam przez Prezydenta Rexa Maughana z okazji  

28. Urodzin Forever jest wybranie or∏a na symbol firmy na ca∏ym Êwiecie. A˝ chce si´ 

krzyknàç „Teraz Polska!”. Szybujcie jak or∏y! Poka˝cie klas´, wdzi´k i si∏´ tych 

wspania∏ych ptaków! Staƒcie si´ jak orze∏ symbolem zwyci´stwa, konsekwencji, si∏y  

i pi´kna! Poderwijcie si´ do lotu po SUKCES z Forever!

Wasz,

Jacek Kandefer

Sukces z Forever!
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OCHRONA PRZED S¸O¡CEM

Nadesz∏o lato, a to oznacza, ˝e wi´kszoÊç z nas sp´dza wi´cej czasu na powietrzu. Forever Living Pro-
ducts ma w swojej ofercie kompletnà lini´ produktów piel´gnacyjnych – tak˝e takich, które sà szcze-
gólnie przydatne o tej goràcej porze roku. Je˝eli wi´c zamierzasz sp´dziç dzieƒ w s∏oƒcu lub chcesz 
ukoiç swojà skór´ po pobycie na dworze, pami´taj, aby zawsze mieç pod r´kà:

Aloe Sunscreen
Niezale˝nie od tego, czy sp´dzasz dzieƒ nad brzegiem morza lub w ogrodzie, w´drujesz po 

górach czy po prostu wyprowadzasz psa, nigdy nie wychodê z domu bez odpowiedniej 

ochrony przed promieniami s∏onecznymi. Aloe Sunscreen to silna, wodoodporna  

receptura o SPF 30, który zachowuje swoje w∏aÊciwoÊci nawet do 40 minut po wyjÊciu  

z wody. Ten skuteczny Êrodek przeciws∏oneczny blokuje zarówno promienie UVA, jak i UVB, 

chroniàc skór´ przed s∏oƒcem i wiatrem. Zawiera czysty, stabilizowany mià˝sz Aloe Vera, 

substancje utrzymujàce wilgoç oraz inne naturalne sk∏adniki, dzi´ki którym pomaga skórze 

w zachowaniu odpowiedniego nawil˝enia. Wystarczajàco bezpieczny i delikatny dla dzieci, 

jest podstawowym produktem ochrony przeciws∏onecznej dla ca∏ej rodziny!

Aloe Sunless Tanning Lotion
Je˝eli regularnie stosujesz przeciws∏oneczny krem ochronny, a mimo to chcesz si´ cieszyç 

opaleniznà bez szkodliwych efektów dzia∏ania promieni s∏onecznych, Aloe Sunless Tanning 

Lotion jest stworzony dla Ciebie! Ta ∏atwa w aplikacji, oparta na aloesie formu∏a pozwala ci 

uzyskaç naturalnà, równà opalenizn´ bez koniecznoÊci polegania na Matce Naturze! Aloe 

Sunless Tanning Lotion nie wydziela nieprzyjemnego zapachu, a im cz´Êciej go stosujesz, 

tym ciemniejszy odcieƒ opalenizny uzyskasz. Aby wi´c mieç pi´knà i bezpiecznà opalenizn´ 

przez ca∏y rok bez potrzeby przebywania na s∏oƒcu, si´gnij po Aloe Sunless Tanning Lo

tion!

Galaretka Aloe Vera
Jest to doskona∏y kompan dla skóry, która potrzebuje dodatkowej troski. Ten g´sty, bezbar

wny ˝el, który jest tak ch´tnie wch∏aniany przez skór´, ∏agodzàc jà i kojàc drobne 

podra˝nienia, powinien znaleêç si´ w ka˝dym zestawie pierwszej pomocy i w ka˝dej 

pla˝owej torbie. NiegdyÊ aloes hodowano w wielu domach do u˝ytku w nag∏ych przypad

kach jako pierwszà pomoc, poniewa˝ g∏ównym zastosowaniem tej „roÊliny na oparzenia” 

by∏o wsparcie gojenia drobnych podra˝nieƒ skóry. Niemal identyczny ze Êwie˝ym mià˝szem 

prosto z liÊcia, nasz w 100% stabilizowany mià˝sz Aloe Vera jest bezpiecznym nawil˝aczem 

delikatnych tkanek.

Aloe Lips
Po dniu sp´dzonym na dworze ukój i nawil˝ wyschni´te, spierzchni´te usta wyjàtkowym 

balsamem Aloe Lips. Âwietny do u˝ywania przez ca∏y rok, zawiera Aloe Vera, jojob´ i wosk 

pszczeli, które razem tworzà najlepszy na rynku produkt do piel´gnacji ust. A dzi´ki 

por´cznemu rozmiarowi mo˝esz go zawsze mieç przy sobie! 



Asystenci KIEROWNIKA                                                           

Beata AlbertGaczorek, Maria Aniserowicz, Irena Ba∏azy, Artur Biczysko, Gra˝yna Biesek i Jan Klafetka, Miros∏awa i Andrzej Brzeziƒscy,  

Barbara i Bogdan Burczakowie, Magdalena Chrapkowicz, Anna Chudoba, Aneta Ci´ciwa, Teodor Czerniakiewicz, Aneta Dàbkowska, Mag

dalena Drach, El˝bieta i Ryszard Drzewieccy, Stanis∏aw Dudek, Danuta i Jan Fràczkowie, Wanda GabryÊ, Maria i Marian Gajkowie, Maria 

Gàsienica, Marzena Gàsiorowska, Jolanta i Jan Gliszewscy, Chrystian Go∏ombek, Dorota Gurba, Gra˝yna Gutowicz, Sylwia Haberla, Nata

liya Hanchyk, Marta Jachyra, Beata i Kazimierz Januszewscy, Agata Jaworska, Tomasz Jochim, Wojciech Jóêwik, Marzena i Krzysztof 

Ka∏amarzowie, Lidia Ko∏odziej, Monika Konwiƒska, Gra˝yna Koralewska, Karolina KoÊciecha, Paulina Kotala, Irena Kowal, Maria Kowalska, 

Irena Królak, Bogumi∏a Leƒska, Janina Leszczyƒska, Bogumi∏a i Witold Lisowscy, Barbara Liszewska, Barbara i Ryszard Lubiƒscy, Anna 

¸abuda, Anna ¸atka, Anna ¸oboda, Anna Maciejewska, ¸ukasz Malinowski, Teresa Masny, Mieczys∏awa Mendyk, Ewa Michalik, Ewa  

Momot, ¸ukasz Momot, Bernarda i Rafa∏ Nowiccy, Aurelia Nowrocka, Danuta Olszewska, Leokadia Osiecka, Janina Paluch, Iwona Pa∏etko, 

Marta Paw∏owska, Anna i Bogus∏aw Pietruszowie, El˝bieta i Marian Pietruszowie, Jadwiga Pietrusza, Anna Pr´cikowskaSkoczylas, Jadwi

ga Przywara, Anna Rados, Stanis∏awa Repetowska, Gra˝yna Robuta, Justyna Rodzik, Rafa∏ Rodzik, Katarzyna Rolbiecka, Barbara Rymar, 

Katarzyna Rymar, Ma∏gorzata Sikorska, El˝bieta S∏odziƒska, Aleksandra Smuczyƒska, Czes∏awa Staniow, Agnieszka Stasiak, Zofia Stecz

kowska, Aleksandra Strzoda, Joanna Sudó∏, Aldona Supera, Sylwia Szczechura, Alina Szczepanek, Mariola Szewczyk, El˝bieta Szymaƒska, 

Barbara i W∏odzimierz Âcigalscy, Zdzis∏awa Âlepska, Teresa Tarabu∏a, Sybilla UfnalBrzozowska, Gra˝yna Urban, Krystyna Warcho∏, Barba

ra Wiciejowska, Teresa Wodziƒska, Ewa Wojcieszek, Jan Wojtatowicz, Gra˝yna i Andrzej Zawadzcy, Gra˝yna Zia∏acka, Lucyna Zyznawska

UWAGA! 

Od lipca br. do kwalifikacji do rankingu „5 Sponsorów na medal” wymagana jest osobista aktywnoÊç w miesiàcach kwalifikacyjnych.

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

Iwona Filipczyk Urszula i Tomasz Kuçkowie

Anna i Piotr Gontarczukowie El˝bieta Izdebska

El˝bieta Izdebska Danuta Semeniuk

Jolanta i Andrzej Ludwiƒscy Anna i Zbigniew Adamik

Krystyna MiszkinisBielawska Bo˝ena Gaj

Jolanta Uss Anna i Piotr Gontarczukowie

1. Wies∏awa i Adam Spyrowie

2. Danuta i Edward Wienchowie

3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

4. Urszula Zyskowska

5. Bo˝ena Gaj

 6. Urszula i Tomasz Kuçkowie

 7. Krystyna i Jerzy Orubowie

 8. Renata B∏a˝ejewska

 9. Monika CieÊlik

10. Halina Micorek

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

KIEROWNICY sponsorzy:

5

Awanse i osiàgni´cia • maj 2006 |
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Pierwsze 
takie 

spotkanie!

Ogólnopolskie spotkania dystrybutorów FLP zmieni∏y nie tylko 

nazw´, ale tak˝e swojà formu∏´! Forever Success Day trwa ponad 

pi´ç godzin, które w ca∏oÊci wype∏nione sà cennymi wiado 

moÊciami do praktycznego wykorzystania w budowaniu biznesu. 

Spotkanie to zawiera sta∏e elementy, m.in. cykl pracy Forever,  

Plan Marketingowy FLP, Programy Motywacyjne, informacje  

o produktach oraz awanse i osiàgni´cia. Taka porcja wiedzy  

i motywacji doskonale dodaje energii do wyt´˝onej pracy nad  

dynamicznym rozwojem biznesu Forever!

Od Kierownika do Mened˝era – Przodujàcy 
Mened˝er Grzegorz Sieczka

Dyrektor Jacek Kandefer  
– cykl pracy Forever  
i Plan Marketingowy

10 Najlepszych – marzec 2006

10 Najlepszych – kwiecieƒ 2006

Kierownicy Asystenci Kierownika

Bogumi∏a Sroka, Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er, i Dyrektor Jacek Kandefer  
o Âwiatowym Zjeêdzie w Singapurze i Malezji

Produkty Forever w trosce  
o nasze dzieci:

JaÊ WiÊniewski z rodzicami,  
Senior Mened˝erami Ewà  

i Januszem WiÊniewskimi…

…oraz dr Maria Kraczka

Mened˝er Krystyna Kwiecieƒ – 
jeden ze Sponsorów na Medal

Nowy Asystent Mened˝era 
Monika CieÊlik

| Forever Success Day • 20 maja 2006
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N O WA  F O R M A  S Z KO L E ¡

1213 maja br. w warszawskim Biurze G∏ównym FLPP odby∏o si´ 

pierwsze szkolenie przeznaczone dla nowych Kierowników. By∏y to 

dwa dni intensywnej nauki, zdobywania nowych wiadomoÊci  

i praktycznych wskazówek dla dalszego rozwoju biznesu.

Spotkanie Kierowników Warszawa

W dniach 22-23.04.2006 r. odby∏o si´ szkolenie weekendowe  
w Zajeêdzie Jurajskim w miejscowoÊci Podlesice k/Kroczyc. Orga-
nizatorem by∏a Senior Menad˝er Wies∏awa Spyra.
Szkolenie to pozwoli∏o nam, poczàtkujàcym, uwierzyç w siebie  
i w swoje mo˝liwoÊci, pokonaç barier´ strachu i kontaktu z ludêmi. 
Majàc tak wspania∏à baz´, jakà jest nasza firma, mo˝emy zaczàç 
zmieniaç swoje ˝ycie na lepsze i odnosiç sukcesy. Przekazana wie-
dza i praktyczne wskazówki b´dà nam pomocne przy planowaniu 
rozwoju biznesu i szybkich awansów na wy˝sze pozycje w struktu-
rze. Dzi´kujemy organizatorom i wyk∏adowcom za umiej´tne prze-
kazanie wiedzy i doÊwiadczeƒ.

Grupa z Krakowa: Krystyna i Stanis∏aw Mas∏owscy, 
Barbara G∏owacz, Danuta Siudak, Bogusia Nowak

Szkolenie weekendowe Podlesice

Jako organizator szkolenia w Podlesicach chcia∏abym tà drogà 
podzi´kowaç osobom, które przyczyni∏y si´ do jego przebiegu, 
wspania∏ej atmosfery i wiedzy, która w sposób przejrzysty i ogrom-
nie motywujàcy zosta∏a przekazana w ciàgu tych 2 dni.
S∏owa podzi´kowania sk∏adam na r´ce Dyrektora Jacka Kandefera 
za wsparcie tego pomys∏u, umo˝liwienie jego realizacji oraz 
wyk∏ad, a w nim wiele istotnych wskazówek.
Wielkie dzi´ki wyk∏adowcom w osobach: Diamentowo-Szafirowe-
go Mened˝era Bogumi∏y Sroki, Mened˝era Edwarda Wiencha, 
Przodujàcych Mened˝erów Marysi Duraziƒskiej i Jacka Bartkowia-
ka. Wasze wyk∏ady inspirowa∏y, uczy∏y wytrwa∏oÊci, podpowiada∏y, 
jak planowaç i osiàgaç sukcesy. Dzi´kuj´ „cichym pomocnikom” 
Danusi i Micha∏owi Grabarskim za ogromnà pomoc w wyszukaniu 
uroczego miejsca spotkania, Kasi Sobczak za zorganizowanie 
sprz´tu do nag∏aÊniania i karaoke. Dzi´kuj´ wszystkim uczestni-
kom za zdyscyplinowanie, otwarcie na wiedz´ i czynny udzia∏  
w szkoleniu. Jestem pe∏na optymizmu, ˝e s∏owa i myÊli towa-
rzyszàce nam w tych dniach zapadnà nam wszystkim g∏´boko  
w serce, dodadzà woli walki, pomno˝à optymizm i wiar´ w siebie, 
a przede wszystkim wydadzà 100-krotne owoce – czego Paƒstwu 
serdecznie ˝ycz´.

 Wies∏awa Spyra, Senior Mened˝er

Swojà wizyt´ Kierownicy rozpocz´li od 

zwiedzania Biura G∏ównego i zapoznania 

si´ ze wszystkimi pracownikami.

Sesj´ szkoleniowà rozpoczà∏ Dyrektor 

FLPP Jacek Kandefer. Nast´pnie o bu

dowaniu biznesu Forever na przyk∏a

dzie swojej drogi do sukcesu mówili: 

DiamentowoSzafirowy Mened˝er  

i Top Dystrybutor kraju Bogumi∏a 

Sroka oraz Senior Mened˝erowie  

i nr 1 wÊród 10 Najlepszych 2005 

Urszula i Miros∏aw Kapustowie wraz  

z córkà, Mened˝er Annà Kaniewskà.

Dzieƒ zakoƒczy∏a wspólna kolacja, podczas której Kierownicy mie

li mo˝liwoÊç bezpoÊredniej rozmowy z liderami i skorzystania z ich 

doÊwiadczeƒ.

Sobot´ wype∏ni∏y intensywne warsztaty szkoleniowe, które popro

wadzi∏ Dyrektor Jacek Kandefer. By∏o tak wiele materia∏u do pracy, 

a Kierownicy tak ch´tni do nauki zdobywania kolejnych szczebli  

w Planie Marketingowym, ˝e brakowa∏o czasu na przerwy! 

Raporty regionalne |
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Dla nas w Forever Living Products nic nie jest wa˝niejsze ni˝ wa-

sze zdrowie i uroda. Do tworzenia produktów nasze laboratoria 

badawcze wybierajà tylko najlepsze i najbardziej skuteczne 

sk∏adniki, jakimi dysponuje natura. 

Napi´ty rozk∏ad zaj´ç, praca, çwiczenia, codzienna bieganina… to 

wszystko ma wp∏yw na stan naszego organizmu. Terminy gonià 

terminy, spotkania gonià spotkania, a˝ w koƒcu to czas zaczyna 

kontrolowaç nas, a nie odwrotnie. Pod presjà czasu zaniedbujemy 

w∏aÊciwà diet´, bogatà w warzywa i owoce. A wtedy wolne rodni

ki zaczynajà siaç spustoszenie. 

Wolne rodniki sà obecne niemal we wszystkich ˝ywych organi

zmach. Sà to czàsteczki zwiàzków organicznych (najcz´Êciej tlenu), 

pozbawione jednego elektronu, bez którego sà niepe∏ne i niestabil

ne. Dà˝à wi´c do tego, aby uzupe∏niç ten brakujàcy elektron, 

„kradnàc” go innym, pe∏nym czàsteczkom. Tym samym powodujà 

ich uszkodzenie i przyczyniajà si´ do pogorszenia naszego stanu 

zdrowia. Sà tak˝e odpowiedzialne za wiele problemów zwiàzanych 

ze starzeniem.

Antyutleniacze to pe∏ne czàsteczki, obficie wyst´pujàce w owo

cach i warzywach, które neutralizujà wolne rodniki, oddajàc im 

brakujàce elektrony i przywracajàc stabilnoÊç. Wp∏ywa to korzyst

nie na stan organizmu, gdy˝ poprawia funkcjonowanie uk∏adu 

odpornoÊciowego i zapobiega uszkodzeniom tkanek.

Forever Pomesteen Power to kompozycja antyutleniaczy, stano

wiàca doskona∏e rozwiàzanie dla przeciwdzia∏ania skutkom z∏ych 

nawyków ˝ywieniowych i wynikajàcych stàd niedoborów. Ten sil

ny, antyutleniajàcy suplement walczy z wolnymi rodnikami za 

pomocà jednych z najpot´˝niejszych owoców, jakie zna natura: 

granatów i mangostanu. Owoce te to od˝ywcze „bomby” o du˝ym 

st´˝eniu ksantonów i innych antyutleniaczy. Ksantony to dobro

czynne fitosk∏adniki, które neutralizujà wolne rodniki, sprawiajàc, 

˝e uk∏ad odpornoÊciowy pozostaje silny i zdrowy. Ta niezwyk∏a 

mieszanka owocowa zawiera tak˝e gruszki, maliny, jagody i je˝yny 

oraz wyciàg z pestek winogron, dzi´ki czemu otrzymujemy 

kompletnà formu∏´ antyutleniajàcà.

Kolejna korzyÊç, jakà niesie dla zdrowia Forever Pomesteen Power, 

wià˝e si´ ze znaczeniem ORAC. WartoÊç ORAC (Oxygen Radical 

Absorbance Capacity – ang. zdolnoÊç poch∏aniania wolnych rodni

ków) to wskaênik mocy,  z jakà antyutleniacz walczy z wolnymi rod

nikami. Wskaênik ten w przypadku owoców mo˝e byç bardzo 

ró˝ny, nawet kiedy sprawdza si´ ten sam owoc, tyle ˝e w ró˝nym 

czasie od zbiorów. Wa˝ne jest to, ˝e wszystkie sk∏adniki Forever 

Pomesteen Power zajmujà jedne z poczàtkowych miejsc na liÊcie 

pod wzgl´dem wartoÊci ORAC – zw∏aszcza granat i mangostan.

Przekonaj si´, jak dzia∏ajà antyutleniacze, i zasmakuj w wyjàtkowym 

nektarze wieloowocowym Forever Pomesteen Power!

NOWOÂå

Forever 
Pomesteen 
Power

| Produkt
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10 sposobów 
picia Forever Pomesteen Power

 1 Bez dodatków – jako owocowy kordia∏.

 2  Rozcieƒczony wodà – jako pyszny sok  
owocowy; zasmakuje zw∏aszcza dzieciom.

 3  Jako dodatek do codziennej porcji Mià˝szu  
Aloe Vera – dodaje smakowitego owocowego  
aromatu.

 4  Jako dodatek do szampana  
– aby uzyskaç prawdziwy szampaƒski koktajl!

 5  Wymieszany z jogurtem naturalnym  
– pyszny owocowy deser dla dzieci i doros∏ych.

 6 Mo˝na go dodaç do budyniu lub kisielu.

 7 Mo˝na go stosowaç jako dodatek np. do ciasta.

 8 Po çwiczeniach jako super antyutleniajàcy napój.

 9  Zamro˝ony w postaci kostek lodu jako dodatek  
do napojów.

 10  Zamro˝ony jako zdrowe lody sorbetowe dla  
dzieci ma∏ych i du˝ych!

Aloes w prasie |

Vita  
– wydanie specjalne, 01/06/2006

Gazeta Farmaceutyczna  
– dodatek, 01/05/2006
Nowe mo˝liwoÊci znanych leków 
naturalnych
Aloes i inne. Powszechne u˝ywanie 
preparatów z ró˝nych gatunków aloe-
sów, g∏ównie z Aloe barbadensis Miller 

i Aloe arborescens Mill., jako leków zapewniajàcych witalnoÊç, 
dobrà kondycj´ i d∏ugowiecznoÊç, (…) znalaz∏o uzasadnienie po 
stwierdzeniu wp∏ywu wyst´pujàcych w soku liÊci aloesu glikopro-
tein i polisacharydów – g∏ównie acemannanu na uk∏ad immunolo-
giczny. (…) Jest obecnie oczywiste, dlaczego poza szafranem  
i mirrà m.in. aloes wchodzi∏ w sk∏ad eliksiru ˝ycia (Eliksir Proprieta-
tis) Paracelsusa.(…)

Moda na zdrowie, 01/05/2006
Aloes êród∏o m∏odoÊci
U˝ywa∏a go ju˝ znana z niezwyk∏ej urody królowa Kleopatra.  
A Aleksander Wielki podobno tylko dla aloesu podbi∏ wysp´  
Sokotr´. To jedna z najstarszych roÊlin leczniczych, a tak˝e jeden  
z najdawniejszych kosmetyków. W staro˝ytnoÊci i Êredniowieczu 
stosowano go g∏ównie jako Êrodek przeczyszczajàcy, a tak˝e do go-
jenia ran i wrzodów. Te zastosowania pozosta∏y do dziÊ, choç obec-
nie aloesowi przypisuje si´ wi´cej cennych w∏aÊciwoÊci. (…) Doda-
je urody. Zawarte w aloesie substancje dzia∏ajà dobroczynnie na 
skór´. Dzi´ki swoim po˝ytecznym w∏aÊciwoÊciom wchodzà w sk∏ad 
kremów, toników, maseczek. Do celów kosmetycznych i dermato-
logicznych wykorzystuje si´ ˝el aloesowy ze wzgl´du na obecnoÊç 
w nim glikoprotein – po∏àczeƒ bia∏ek i w´glowodanów – oraz poli-
sacharydów – cukrów, które w skórze wyst´pujà w sposób natural-
ny, jednak z wiekiem ich dzia∏anie s∏abnie. Leczy i goi. Glikoprotei-
ny i polisacharydy wyzwalajà w skórze reakcje obronne i regene-
rujàce. Polisacharydy pobudzajà komórki odpowiedzialne za 
odpornoÊç organizmu. Przyspieszajà napraw´ uszkodzonej skóry  
i nie pozwalajà na jej zainfekowanie. To przeciwzapalne dzia∏anie 
polisacharydów wspomagajà glikoproteiny. Stàd ogromna przydat-
noÊç aloesu w gojeniu ran, oparzeƒ (równie˝ popromiennych)  
i odmro˝eƒ. (…) Odm∏adza. Ale na tym nie koniec dobrodziejstw 
aloesu dla skóry. Nie tylko goi, ale te˝ odm∏adza, g∏´boko nawil-
˝ajàc. RoÊlina ta, rosnàc cz´sto w warunkach pustynnych, sama 
wy∏apuje i magazynuje wod´ z atmosfery, kiedy ma ku temu oka-
zj´. T´ wod´ potrafi nast´pnie przekazaç skórze. Nie pozwala tym 
samym na jej przesuszenie, u∏atwiajàc dotarcie wody do g∏´bszych 
warstw naskórka. Aloes pobudza równie˝ komórki odpowiedzialne 
za produkcj´ kolagenu i pomaga utrzymaç w∏aÊciwe pH skóry.

S∏owo Polskie GW Na Zdrowie 13/05/2006
Zdrowie w zielonych liÊciach
Aloes traktowano poczàtkowo jako roÊlin´ ozdobnà. Obecnie wie-
my, ˝e jego mi´siste liÊcie wykazujà w∏aÊciwoÊci zdrowotne. Prze-
zroczysty, galaretowaty sok znajdujàcy si´ w liÊciach aloesu mo˝e 
byç – w zale˝noÊci od potrzeb i wczeÊniejszego przygotowania – 
stosowany zewn´trznie bàdê wewn´trznie. Przyk∏adany bezpoÊred-
nio do ran lub oparzeƒ przyÊpiesza gojenie si´ ich. Podawany 
wewn´trznie pomaga w zaburzeniach jelitowo-˝o∏àdkowych, wrzo-
dach ˝o∏àdka i dwunastnicy, w stanach zapalnych dróg oddecho-
wych, bólach stawów na tle reumatycznym oraz os∏abieniu 
odpornoÊci. (…)

Echo Dnia Radomskie – Mój Dom  02/05/2006
Artyku∏: Aloes – zdobi i leczy
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Podzia∏ Zysków Wiodàcy w bran˝y 

Program Podzia∏u 

Zysków Forever 

Living Products  

– Ty te˝ masz szans´ 

wziàç w nim udzia∏!

Podzia∏ Zysków 
•  Dodatkowe pieniàdze!  

Komu nie przyda∏by si´ bardziej wypchany portfel?

•  Nieograniczone mo˝liwoÊci!  

Przemebluj dom, wyÊlij dzieci na studia,  

kup nowy samochód lub mieszkanie,  

czy zaplanuj wymarzone wakacje  

– zas∏ugujesz na to…

Mened˝er Podzia∏u Zysków
BRONZE

700 pk. niemened˝erskich/osobistych

(150 pk. od nowo zasponsorowanych osób)

Mened˝er 600 pk.

Po tym, jak uzyskasz awans na 
Uznanego Mened˝era, zgromadê 700 
osobistych i niemened˝erskich pk.,  
z czego 150 pk. pochodziç b´dzie od 
nowo zasponsorowanych w okresie 
kwalifikacyjnym dystrybutorów, oraz 
pomó˝ swojemu Mened˝erowi  
zgromadziç z grupà 600 pk.,  
a zakwalifikujesz si´ do Programu 
Podzia∏u Zysków na poziomie  
BRONZE.

Mened˝er Podzia∏u Zysków
SILVER

600 pk. niemened˝erskich/osobistych

(100 pk. od nowo zasponsorowanych osób)

PSM PSM PSM

Po tym, jak uzyskasz awans na 
Uznanego Mened˝era, zgromadê 
600 osobistych i niemened˝erskich 
pk., z czego 100 pk. pochodziç 
b´dzie od nowo zasponsorowanych 
w okresie kwalifikacyjnym 
dystrybutorów, oraz wykreuj trzech 
Mened˝erów Podzia∏u Zysków 
(PSM), a zakwalifikujesz si´ do 
Programu Podzia∏u Zysków na 
poziomie SILVER.

| Programy motywacyjne
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Ogólne wymogi  
dla wszystkich poziomów:

–  Musisz byç aktywnym Uznanym Mene
d˝erem, z comiesi´cznà aktywnoÊcià  
4 pk. przez ca∏y okres kwalifikacyjny; lub 
jeÊli uzyskasz stanowisko Uznanego 
Mened˝era w ciàgu okresu kwalifika
cyjnego, musisz mieç comiesi´cznà 
aktywnoÊç 4 pk. w ka˝dym nast´pnym 
miesiàcu.

–  Musisz kwalifikowaç si´ do Premii Lidera 
w ka˝dym miesiàcu okresu kwalifika
cyjnego; lub jeÊli uzyskasz stanowisko 
Uznanego Mened˝era w ciàgu okresu 
kwalifikacyjnego, kwalifikowaç si´ do 
Premii Lidera w ka˝dym nast´pnym mie
siàcu.

–  Musisz kupowaç produkty zgodnie  
z wymaganiami, dopiero po wyprze
daniu/zu˝yciu 75% posiadanych zapasów.

–  Musisz byç aktualnie uczestnikiem 
Programu Motywacyjnego.

–  Musisz byç uczestnikiem i wspieraç 
regularne spotkania Szansa na Biznes, 
Forever Success Day, spotkania szko
leniowe, firmowe Zjazdy oraz wszystkie 
imprezy organizowane przez Firm´.

Ostatecznà decyzj´ o dopuszczeniu dystry
butora do Podzia∏u Zysków podejmuje 
Zarzàd Firmy.

Mened˝er Podzia∏u Zysków
GOLD

500 pk. niemened˝erskich/osobistych

(150 pk. od nowo zasponsorowanych osób)

PSM PSM PSM PSM PSM PSM

Po tym, jak uzyskasz awans na 
Uznanego Mened˝era, zgromadê 
500 osobistych i niemened˝erskich 
pk., z czego 150 pk. pochodziç 
b´dzie od nowo zasponsorowanych 
w okresie kwalifikacyjnym 
dystrybutorów, oraz wykreuj  
6 Mened˝erów Podzia∏u Zysków 
(PSM), a zakwalifikujesz si´ do 
Programu Podzia∏u Zysków na 
poziomie GOLD.

Warunkiem kwalifikacji 

kraju do Programu sà 

miesi´czne obroty  

w wysokoÊci 5000 pk. 

przez co najmniej  

3 miesiàce w roku.

Programy motywacyjne |
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Planowanie 
˝ycia 
mo˝e byç 
tak proste,
jak planowanie 
wakacji
Wakacje! Wybierasz miejsce 

docelowe, planujesz, marzysz, 

pakujesz si´ i wyruszasz w drog´. 

W tym roku te˝ masz taki zamiar. 

Nadesz∏o lato i czas ∏atwej ucieczki od 

trudnego ˝ycia. A kiedy b´dziesz precyzowaç z rodzinà wakacyjne 

plany, zastanów si´ nad podobieƒstwem procesu planowania ur-

lopu do walki, aby zorganizowaç swoje ˝ycie. W obu przypadkach 

wybierasz cel, który chcesz osiàgnàç, planujesz tras´, która naj-

skuteczniej ci´ do niego doprowadzi, robisz list´ rzeczy, pakujesz 

si´ i wyruszasz. Czy udane ˝ycie mo˝e byç tak proste jak wyjazd 

na wakacje?

Katapultà twojego planu b´dzie wybranie miejsca docelowego, ale 

tu konieczne jest myÊlenie konkretami. Koncentracja ma kluczowe 

znaczenie dla udanej realizacji ka˝dego planu. MyÊlenie „chc´ 

odnieÊç sukces” nie jest wystarczajàco konkretne. To tak jak po

wiedzenie „chc´ byç bogaty” i czekanie na wygranà w totolotka. 

Zastanów si´ nad ró˝nicà pomi´dzy stwierdzeniem: „Chc´ poje

chaç na Mi´dzynarodowy Zjazd FLP” a: „Wyznacz´ dwie dodatko

we prezentacje produktów dziennie, ˝eby uzyskaç liczb´ pk. 

wystarczajàcà do kwalifikacji na Zjazd Mi´dzynarodowy”. 

Obierajàc cel w ˝yciu bàdê realistà, ale nie pesy

mistà. Przekonaj sam siebie, ˝e mo˝esz 

zrobiç, co zapragniesz, a potem 

spójrz na przysz∏oÊç jak 

na map´, na której 

nakreÊlisz szczegó∏y 

swojej podró˝y.

Ustal tras´ i trzymaj si´ 

jej najlepiej, jak potrafisz. 

Zawsze miej pod r´kà map´, 

aby bez k∏opotu znaleêç objazd 

w razie jakiejÊ blokady na dro

dze. Upewnij si´ tak˝e, ˝e masz 

list´ podstawowych zasobów, 

które musisz zgromadziç przed 

wyruszeniem w drog´ lub w trak

cie podró˝y. Zrób list´ wszyst

kiego, czego b´dziesz w ˝yciu 

potrzebowaç: wykszta∏cenie, sa

mochód, w∏asny biznes, rodzina, dom, 

pies… mo˝liwoÊci sà nieograniczone. FLP oferuje ci 

doskona∏à szans´ do zyskania wielu z rzeczy, które bez 

wàtpienia znajdà si´ na twojej liÊcie, ale musisz byç gotowy 

dzia∏aç.

Samo wyruszenie w zaplanowanà podró˝ mo˝e byç trudniejsze, 

kiedy myÊlisz o niej jako o zaanga˝owaniu na ca∏e ˝ycie, a nie ra

czej jako o prostym wyjeêdzie na wakacje. Pràc do przodu, staraj 

si´ nie myÊleç o strachu czy pora˝ce. Dzia∏ania, jakie podejmiesz 

podczas podró˝y, twoja gotowoÊç do zaryzykowania i pokonania 

strachu okreÊlà twój sukces. Je˝eli boisz si´ odmowy podchodzàc 

do ludzi, aby porozmawiaç z nimi o FLP i produktach, twój biznes 

nigdy si´ nie rozwinie, tak samo jak nie rozwiniesz si´ ty jako oso

ba. Frank Tarkenton ujà∏ to najlepiej, mówiàc: „W mojej opinii, suk

ces jest gotowoÊcià, by dà˝yç do zdobycia czegoÊ, czego na

prawd´ pragniesz. Osoba, która nie osiàgnie szczytu, jest w nie 

| Akademia biznesu
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mniejszym stopniu cz∏owiekiem sukcesu ni˝ ta, która go zdob´dzie, 

je˝eli obie okupi∏y wspinaczk´ potem, krwià i ∏zami i pokona∏y 

przeszkody i obawy. Niepowodzenie w byciu doskona∏ym nie ozna

cza, ˝e nie jest si´ cz∏owiekiem sukcesu”.

Wakacje wype∏nione zmartwieniami i obawami to ˝adne wakacje. 

Có˝, ˝ycie wype∏nione zmartwieniami i obawami to ˝adne ˝ycie. 

WznieÊ si´ ponad ma∏ostkowoÊç, porzuç cynizm. Twój umys∏ jest 

twojà najwi´kszà bronià – wykorzystaj go! „Mo˝esz mieç poczucie, 

˝e ˝yjesz swoimi ograniczeniami lub obawami. Nie post´puj tak… 

Doskona∏ym przepisem na zmarnowane, niespe∏nione ˝ycie jest 

piel´gnowanie autodestrukcyjnych uczuç, przy jednoczesnym pod

kopywaniu najlepszych i najbardziej produktywnych” pisze Marsha 

Sinetar w swojej ksià˝ce To Build the Life you Want, Create the 

Work you Love: The Spiritual Dimension of Entrepreneuring (Zbu

dowaç ˝ycie, jakiego pragniesz, stworzyç prac´, jakà kochasz: du

chowy wymiar przedsi´biorczoÊci). Ka˝dy z nas ma w sobie to coÊ, 

co sprawia, ˝e jesteÊmy niezwyci´˝eni.

Prawdziwe wakacje wype∏nione sà radosnà aktywnoÊcià. Praw

dziwe ˝ycie wype∏nione jest radosnà aktywnoÊcià. A co  

z niewdzi´cznymi obowiàzkami, które ka˝dy z nas raz na jakiÊ czas 

musi wype∏niaç? Niech niemi∏e rzeczy, które MUSISZ wykonaç, 

b´dà tylko wyjàtkami, nie regu∏à. A je˝eli martwisz si´, ˝e nie jesteÊ 

wystarczajàco màdry, nie doÊç wysoki czy ˝e brak ci pieni´dzy… 

Zrób z tym coÊ! Wróç do szko∏y, spotykaj si´ z niskimi ludêmi lub 

zbuduj biznes, który b´dzie ci sprawia∏ radoÊç.

˚ycie nie polega wy∏àcznie na opanowaniu rutynowych dzia∏aƒ  

i ˝ywieniu nadziei, ˝e wszystko dobrze si´ u∏o˝y. Musisz byç jego 

aktywnym uczestnikiem. Nastaw si´ na czerpanie z ˝ycia radoÊci – 

z ca∏ego ˝ycia. Twoje ˝ycie to twoje wakacje. Spójrz na Êwiat jak na 

niezdobyty teren, który musisz zbadaç. Zawsze pami´taj o swoich 

celach, ale szukaj radoÊci i spe∏nienia we wszystkim, co robisz. 

Twój ˝yciowy plan jest tylko twoim przewodnikiem; kiedy sprawy 

toczà si´ inaczej, ni˝ planowa∏eÊ – improwizuj.

I zrób wszystko, aby mieç pewnoÊç, ˝e b´dzie to niezapomniana 

podró˝!

Akademia biznesu |
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Produkty FLP 
na aukcjach internetowych

Przypominamy, ˝e sprzeda˝ produktów Forever na aukcjach 

internetowych (np. Allegro) stanowi naruszenie Zasad 

Dzia∏alnoÊci i polityki Firmy. W stosunku do dystrybutorów 

dzia∏ajàcych w ten sposób b´dà wyciàgane konsekwencje – 

z zawieszeniem w prawach dystrybutorskich w∏àcznie.

Szkolenie 6 pk.

Trwa ostatni miesiàc kwalifikacji do uczestnictwa w lipcowym 
szkoleniu 6 pk. 

Przypominamy, ˝e szkolenie jest przeznaczone dla dystrybutorów, 
którzy w kwietniu, maju i czerwcu br. uzyskajà osobisty obrót 6 pk. 
miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Asystentów Kierownika).

Szkolenie odb´dzie si´: 

15 lipca 2006
Warszawa

Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92
godz. 11.00

Wszystkie osoby, które uzyskajà kwalifikacj´, otrzymajà pisemne 
zaproszenie.

Od lipca rozpocznie si´ kwalifikacja na kolejne szkolenie 6 pk. 
Dystrybutorzy, którzy w lipcu, sierpniu i wrzeÊniu br. uzyskajà 
osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku Asysten-
tów Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu w paêdzierniku 
2006.

FLP w Europie

Zmiana adresu FLP Skandynawia!

Forever Living Products Scandinavia AB

Kvarnbygatan 2B

431 34 Milndal

Sweden
Numer telefonu i faksu pozostajà bez zmian. 

Na d∏ugie letnie w´drówki…

Po d∏ugim, aktywnym dniu sp´dzonym na w´drowaniu po górach, 
wios∏owaniu na jeziorach czy grze w pi∏k´ pla˝owà nad morzem, si´gnij po 
Aloesowà Emulsj´ Rozgrzewajàcà! Nic nie z∏agodzi zm´czonych, obola∏ych 
mi´Êni tak jak ona. Emulsja ta zawiera naturalne substancje rozgrzewajàce, 
dzi´ki którym idealnie sprawdza si´ w masa˝u zm´czonych, nadwyr´˝onych 
mi´úni. Dzi´ki penetracyjnym w∏aÊciwoÊciom Aloe Vera, emulsja g∏´boko 
wnika w tkanki przynoszàc im natychmiastowà ulg´.

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca  to najlepszy towarzysz d∏ugich, letnich w´drówek!

Na d∏ugie letnie w´drówki…

Po d∏ugim, aktywnym dniu sp´dzonym na w´drowaniu po górach, 
wios∏owaniu na jeziorach czy grze w pi∏k´ pla˝owà nad morzem, si´gnij po 
Aloesowà Emulsj´ Rozgrzewajàcà! Nic nie z∏agodzi zm´czonych, obola∏ych 
mi´Êni tak jak ona. Emulsja ta zawiera naturalne substancje rozgrzewajàce, 
dzi´ki którym idealnie sprawdza si´ w masa˝u zm´czonych, nadwyr´˝onych 
mi´úni. Dzi´ki penetracyjnym w∏aÊciwoÊciom Aloe Vera, emulsja g∏´boko 
wnika w tkanki przynoszàc im natychmiastowà ulg´.

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca  to najlepszy towarzysz d∏ugich, letnich w´drówek!

Na d∏ugie letnie w´drówki…

Po d∏ugim, aktywnym dniu sp´dzonym na w´drowaniu po górach, 
wios∏owaniu na jeziorach czy grze w pi∏k´ pla˝owà nad morzem, si´gnij po 
Aloesowà Emulsj´ Rozgrzewajàcà! Nic nie z∏agodzi zm´czonych, obola∏ych 
mi´Êni tak jak ona. Emulsja ta zawiera naturalne substancje rozgrzewajàce, 
dzi´ki którym idealnie sprawdza si´ w masa˝u zm´czonych, nadwyr´˝onych 
mi´úni. Dzi´ki penetracyjnym w∏aÊciwoÊciom Aloe Vera, emulsja g∏´boko 
wnika w tkanki przynoszàc im natychmiastowà ulg´.

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca  to najlepszy towarzysz d∏ugich, letnich w´drówek!

| Informacje
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Forever Success Day  

Kraków, 24 czerwca 2006
Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2 

godz. 11:00–16:00

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer

• Plan marketingowy FLP bez tajemnic – Diamentowo-Szafirowy 
Mened˝er Bogumi∏a Sroka

• Planowanie  biznesu – Przodujàcy Mened˝er Jacek Bartkowiak 

• Od Kierownika do Mened˝era – Senior Mened˝er Janusz 
WiÊniewski

• Programy motywacyjne FLP pobudzajà wyobraêni´ – Senior 
Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy

• Oczyszczajàcy Program Od˝ywczy Forever – dr Katarzyna  
Zgirska-Kulaziƒska

Cena biletu indywidualnego 20 z∏

Forever Success Day  

Gdaƒsk, 1 lipca 2006
Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 9 

godz. 11:00–15:30

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer

• Prezentacja firmy – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

• Od Kierownika do Mened˝era – Mened˝er Anna Popielarz

• Plan Marketingowy – Asystent Kierownika Micha∏ Szerszeƒ

• Twoja droga z Forever – Senior Mened˝er Bo˝ena Matkowska

• Produkty aloesowe i Clean 9 – dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska  

Ceny biletów:
grupowe dla 5 osób 50 z∏ (do nabycia do 21/06/2006)
indywidualne 20 z∏

Forever Success Day  

Warszawa, 22 lipca 2006
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16 

godz. 11:0016:30

• Cykl pracy Forever
• Biznes wed∏ug Eddiego Chaia, cz. 2 – Dyrektor FLP Poland Ja-

cek Kandefer

• Planowanie biznesu

• Plan marketingowy

• Od Kierownika do Mened˝era

• Programy motywacyjne FLP: Echa Zjazdu Europejskiego  
w Cannes

• Aloesowe bestsellery

• Jak dbaç o skór´, w∏osy i cia∏o w lecie, czyli aloesowy 
niezb´dnik dystrybutora FLP

• Awanse, odznaczenia

Ceny biletów:
grupowe dla 5 osób 50 z∏ (do nabycia do 10/07/2006)
indywidualne 20 z∏

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00

12/07/06 – Kierownik Jolanta Kilanowska

25/07/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00

12/07/06 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG 
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski 2, godz. 17:00

12/07/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Mened˝er Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza 24/46, tel. 081/442 74 18

LUBLIN 
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej  

ul. M. Sk∏odowskiejCurie 2/6, tel. 081/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 18:00 

4/07/06 –  Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

17/07/06 –  Mened˝erowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

 OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00

13, 27/07/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

RACIBÓRZ 
OÊrodek Szkolenia Kierowców, ul. Drzyma∏y 9, godz. 16:30

7/07/06 – Senior Mened˝er Kazimierz Swoboda

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00

 4, 11, 18, 25/07/06 – Mened˝erowie regionu

CD Plan Marketingowy

To doskona∏a „Êciàgawka”  
dla wszystkich dystrybutorów,  
którzy chcà dok∏adnie poznaç 
sposoby zarabiania z FLP  

i zasady naliczania premii!

Do kupienia we wszystkich oddzia∏ach!

Wydarzenia |



Najwi´kszy na Êwiecie 
producent i dystrybutorów 
aloesowych produktów  
dla zdrowia i urody.
www.foreverliving.com

www.flpp.com.pl


