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Skoƒczy∏ si´ kolejny Zjazd Mi´dzynarodowy – có˝ to by∏o za wyda-

rzenie! Przebywanie wÊród najlepszych dystrybutorów Êwiata za-

wsze jest fenomenalnym prze˝yciem! Wiem, ˝e spodobajà si´ Wam 

nowe produkty i literatura, dlatego koniecznie zapoznajcie si´  

z nowoÊciami.

Tegoroczny Zjazd obywa∏ si´ w Houston, mieÊcie b´dàcym siedzibà 

NASA! To w∏aÊnie z NASA cz∏owiek nauczy∏ si´ przezwyci´˝aç gra-

witacj´, by docieraç wy˝ej i dalej ni˝ kiedykolwiek sàdzono, ˝e jest 

to mo˝liwe. Centrum Kontroli Misji NASA poprowadzi∏o Neila Arm-

stronga i Buzza Aldrina do tego, ˝e jako pierwsi ludzie stan´li na 

ksi´˝ycu. W kosmosie by∏ tego dnia tak˝e trzeci bohater: Michael 

Collins, doÊwiadczony pilot i astronauta, którego zadaniem by∏o 

czuwanie na statku kosmicznym, podczas gdy Armstrong i Aldrin 

chodzili po ksi´˝ycu. Tak wielu jest Michaelów Collinsów w naszej 

firmie – gotowych wykonaç swoje „zadanie” i pozostaç w rakiecie, 

podczas gdy inni „spacerujà po ksi´˝ycu”. Chyl´ czo∏a przed rodzi-

nami, pracownikami i przyjació∏mi FOREVER na ca∏ym Êwiecie, któ-

rzy troszczà si´ o naszà mi´dzynarodowà rodzin´ dystrybutorów  

i wspierajà jà – ogromne podzi´kowania dla ka˝dego z nich!

Armstrong i Aldrin pozostawili na ksi´˝ycu Êlady, które pozostanà 

tam przez miliony lat – nieme dziedzictwo i trwa∏e przypomnienie 

krótkotrwa∏ej wizyty cz∏owieka. To samo mo˝na powiedzieç o na-

szym oddzia∏ywaniu na ludzi, z którymi si´ stykamy. Cz´sto sà to 

krótkie spotkania, ale ka˝dy kontakt ma trwa∏e skutki, stàpajcie wi´c 

lekko i rozwa˝nie z „nieÊmiertelnymi, z którymi pracujemy…” (C.S. 

Lewis).

NASA jest tak˝e bezpoÊrednio odpowiedzialne za niezwykle pot´˝ne 

stwierdzenie: „Pora˝ka nie wchodzi w gr´”. Zdanie to zosta∏o ukute 

przez zespó∏ Kontroli Misji Apollo 13, dowodzony przez Gene’a Kran-

za, który zdo∏a∏ doprowadziç trzech astronautów bezpiecznie na Zie-

mi´, nawet w obliczu licznych katastrofalnych awarii. Dla FOREVER 

pora˝ka nie wchodzi w gr´. OczywiÊcie nie jest to kwestia ˝ycia lub 

Êmierci, tak jak w przypadku astronautów Apollo 13. Ale FOREVER 

jest tym, co robimy, co jest dla nas wa˝ne, i musimy pracowaç z tà 

samà energià i pasjà, z jakà dzia∏ali ci bohaterowie kosmosu z NASA. 

Niezwyk∏à inspiracjà jest myÊl, ˝e ludzie tacy jak Wy i ja sà zdolni do 

poszerzania naszych granic „wy˝ej i dalej!”.

WY˚EJ I DALEJ – ABOVE NAD BEYOND to nasze motto na okres 

�006/�007. Zach´cam ka˝dego z Was, byÊcie nadal wznosili si´ po-

nad burze i wyzwania i docierali o wiele dalej, ni˝ si´ spodziewano, 

tym samym przenoszàc swój biznes na nowy poziom!

Na co wi´c czekacie? Zapnijcie pasy, trzymajcie si´ mocno i niech 

ten rok b´dzie fantastyczny!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Above And Beyond  
– wy˝ej i dalej



List od dyrektora

Forever Living Products Poland jest cz∏onkiem: 

FOREVER POLAND  
Wrzesieƒ 2006 r. • Nr 23 (9/2006)

Wydawca: Dzia∏ Marketingu FLP Poland Sp. z o.o.
e-mail: m.hajzner@flpp.com.pl

Biuro G∏ówne FLP Poland:

Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer  
j.kandefer@flpp.com.pl

Dzia∏ Marketingu i PR Joanna Klupp 
j.klupp@flpp.com.pl

Dzia∏ Administracji Katarzyna Bajera  
k.bajera@flpp.com.pl

Dzia∏ Ksi´gowoÊci Agnieszka Chrzanowska 
a.chrzanowska@flpp.com.pl

Dzia∏ Operacyjny Agnieszka Ramotowska  
a.ramotowska@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y S∏awomir Szymaniak  
s.szymaniak@flpp.com.pl

Dzia∏ Sprzeda˝y oraz Recepcja: 
pon., pt.: 9.00-17.00; wt., Êr., czw.: 9.00-20.00 
sobota pracujàca – Forever Success Day: 9.00-12.00

Biuro G∏ówne: pon.-pt. 9.00-17.00

Forever Living Products Poland Sp. z o.o.

Brama Zachodnia, Al. Jerozolimskie 92,  
00-807 Warszawa, tel. 22 /456 43 56-59, fax 22/456 43 60 
www.flpp.com.pl; www.foreverliving.com 
e-mail: flpp@flpp.com.pl

Sk∏ad, korekta: Irmedia  
Druk: Team, Warszawa

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów  
i redagowania tekstów przyj´tych do druku.  
Wszelkie prawa zastrze˝one.

W numerze:
Kwalifikacja na Zjazd Europejski �007 ....... 4

Awanse i osiàgni´cia ................................... 5

Mi´dzynarodowy Zjazd �006 ...................... 6

Program Promocyjny Galindia �006 .......... 8

Forever Calcium ........................................... 9

Regeneracja skóry po lecie ....................... 10

Akademia biznesu  ..................................... 1�

Aloes w prasie ............................................ 13

Aloes na salonach ...................................... 14

Wydarzenia ................................................. 15

Mi´dzynarodowej 
Rady Naukowej 

ds. Aloesu

Amerykaƒskiej 
Izby 

Gospodarczej 

Polskiego  
Stowarzyszenia 

Sprzeda˝y 
BezpoÊredniej

Co roku w sierpniu Êwiatowa rodzina Forever spotyka si´ w jednym z miast USA na 

wielkim Êwi´cie FLP, jakim jest Zjazd Mi´dzynarodowy! Tegoroczny Zjazd w Houston 

mia∏ szczególnie uroczysty charakter, bowiem zaprezentowano podczas tej okazji nie 

tylko nowe produkty i literatur´, ale przede wszystkim – zgodnie z majowà zapowiedzià 

Prezydenta Rexa Maughana – nasze nowe, fantastyczne logo: symbol or∏a!

W∏aÊnie ten majestatyczny ptak pasuje jak ula∏ do Forever! Orze∏ to prawdziwy król 

przestworzy – emanujà z niego ogromna si∏a i duma, jest uosobieniem wolnoÊci 

i swobody. 

A dla milionów Êmia∏ych i dumnych dystrybutorów, którzy odwa˝yli si´ wziàç swój los 

w swoje r´ce, takim symbolem uzyskanej niezale˝noÊci i swobody podejmowania 

w∏asnych decyzji jest Forever – Firma Or∏ów!

Tak jak orze∏ szybuje coraz wy˝ej, tak i ten Zjazd by∏ na jeszcze wy˝szym poziomie ni˝ 

poprzednie – i to zarówno dos∏ownie, jak i w przenoÊni. W koƒcu byliÊmy w Houston  

i zwiedzaliÊmy Centrum Lotów Kosmicznych NASA. I by∏o to naprawd´ kosmiczne 

prze˝ycie!

Wspaniale by∏o patrzeç tak˝e na coraz wi´ksze osiàgni´cia dystrybutorów z ró˝nych 

stron Êwiata, których ukoronowaniem by∏o wr´czenie odznak nowym Potrójnie 

Diamentowym Mened˝erom Marco i Milagros Dubon z USA oraz prezentacja czeków  

z amerykaƒskiego Podzia∏u Zysków. Nie mog´ si´ ju˝ doczekaç, kiedy przekroczymy 

pu∏ap 5000 pk. miesi´cznych obrotów i tak˝e polscy dystrybutorzy b´dà mogli 

korzystaç z tego fantastycznego programu!

Niezwykle cennym wyró˝nieniem dla FLPP jest cz∏onkostwo w Gold Coin Club (Klubie 

Z∏otej Monety), stanowiàce uznanie dla naszych nieustannych wysi∏ków, by w sposób 

wzorowy prowadziç Forever w Polsce.

Wasz,

Jacek Kandefer

Kosmiczne 
wra˝enia!
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Niech kwalifikacja na to najbardziej ekscytujàce wydarzenie Europy b´dzie twoim celem!
Dzi´ki swojej ci´˝kiej pracy, zaanga˝owaniu i stosowaniu w∏aÊciwych zasad MLM  

ty te˝ mo˝esz cieszyç si´ uznaniem razem z najlepszymi z najlepszych!

13-14 kwietnia 2007 r.

Program kwalifikacyjny na Zjazd Europejski
Program kwalifikacyjny b´dzie trwa∏ przez cztery kolejne miesiàce: sierpieƒ, wrzesieƒ,  
paêdziernik i listopad 2006. Dost´pne sà trzy poziomy kwalifikacji.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:
•  w czasie trwania programu zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu  

Nowych Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika,  
a nast´pnie zgromadzi co najmniej � pk. osobiste*

•  realizowaç wymóg aktywnoÊci 4 pk. w ka˝dym miesiàcu trwania programu 
•  nowi dystrybutorzy, zasponsorowani po 1 sierpnia, mogà wziàç udzia∏ w programie  

pod warunkiem spe∏niania wymogu aktywnoÊci 4 pk. poczàwszy od swojego pierwszego  
pe∏nego miesiàca wspó∏pracy z firmà**

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 45 pk. w czasie trwania programu

Twój nowy zespó∏ sk∏ada si´ teraz z siedmiu osób.

POZIOM III

Aby zakwalifikowaç si´ na III poziom, nale˝y:
• spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I
•  pomóc nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu pi´ciu kolejnych Nowych  

Dystrybutorów, z których ka˝dy osiàgnie stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie  
zgromadzi co najmniej � pk. osobiste w czasie trwania programu

•  pi´ciu dystrybutorów II generacji musi znaleêç si´ w co najmniej trzech niezale˝nych liniach  
dystrybutorów z I generacji

•  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 75 pk. w czasie trwania konkursu. 

Masz teraz w sumie 10 nowych dystrybutorów: pi´ciu bezpoÊrednich i pi´ciu w drugiej generacji.

Gratulacje! To jest najwy˝sza nagroda.

Nagrody:
• Poziom I: bilety na Zjazd Europejski
• Poziom II: bilety na Zjazd Europejski oraz zakwaterowanie w hotelu podczas trwania Zjazdu (3 noce) 
• Poziom III: bilety na Zjazd Europejski, zakwaterowanie w hotelu (3 noce) oraz bilety na przelot

*   Zasponsoruj nowych dystrybutorów, którzy najpierw osiàgnà stanowisko Asystenta Kierownika, a nast´pnie zgromadzà dodatkowe � pk. osobiste. Mogà to osiàgnàç 
osobiÊcie kupujàc � pk. lub sponsorujàc nowego dystrybutora po osiàgni´ciu pozycji Asystenta Kierownika.

**  Dystrybutor kwalifikujàcy si´ do udzia∏u w programie musi zrealizowaç wymóg 4 pk. aktywnoÊci w swoim pierwszym pe∏nym miesiàcu wspó∏pracy z firmà. (Przyk∏ad: 
je˝eli dystrybutor podpisze umow´ w po∏owie lub pod koniec sierpnia, wymóg 4 pk. aktywnoÊci obowiàzuje go od wrzeÊnia. Jednak wszystkie pk. zgromadzone przez niego  
w sierpniu b´dà wliczone do ogólnej puli pk. wymaganych do uzyskania kwalifikacji). Wyjàtkiem jest miesiàc listopad. Nowy dystrybutor, który osiàgnie poziom I, II lub III  
w listopadzie, musi w tym miesiàcu spe∏niç wymóg 4 pk. aktywnoÊci.

Za dat´ zasponsorowania Nowego Dystrybutora przyjmuje si´ dat´ zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland • Nagrody z programu nie podlegajà 
zamianie na gotówk´ • NAGRODY Z PROGRAMU NIE MOGÑ ZOSTAå PRZEKAZANE INNEJ OSOBIE • Dystrybutorzy responsorowani nie wliczajà si´ do konkursu • W programie 
uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP • WSZYSCY DYSTRYBUTORZY W GRUPIE MUSZÑ BYå 
ZASPONSOROWANI W KRAJU. St
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Asystenci KIEROWNIKA                                                           

Anna Akmin, Marek Andrzejeszczak, Agnieszka Antonowicz, Marina i Ruslan Artymovowie, Ewa Augustyniak, Dominik Bliêniuk, ¸ucja i An-
drzej Borkowiczowie, Tomasz Borowiecki, Karolina Bry∏a, Beata Brzeziƒska, Nina i Adam Brzozoniowie, Roman Bucha∏a, Janusz Budzyƒski, 
Jolanta Chodakowska, Edward Chodorowski, Edward Cichoƒ, Jolanta Ciukaj, Halina Czarnecka, Gabriela Dàbrowska, Bo˝ena Dobrzaƒska, 
Aneta Domurat, Bronis∏awa Dor, Wojciech Drabik, Halina Drojman, Ewa Drywa, Bogus∏awa Dudzicka, El˝bieta Dziedzic, Eugenia i Tadeusz 
Dzi´cielscy, Serguei Evrokatov, Teresa i Alfred Flisowie, Dorota Galant-Mistak, Ma∏gorzata i Wies∏aw Galosowie, Stanis∏awa Ga∏, Monika  
i Bartosz Ga∏abudowie, Ewa Gawe∏-Orzechowska, Jolanta Gàs∏awska, Anna i Piotr Gostomczykowie, Jolanta Górska, Maria Gr´dziak, Alek-
sandra Jab∏oƒska, Pawe∏ Janik, Barbara Janowska, Iwona i Pawe∏ Jastrzàbowie, Helena i Aleksander Jaworscy, Marianna Jezierska, Joanna 
J´drek, Maria JoÊko, Danuta i Stanis∏aw Kaczmarkowie, Ma∏gorzata Kaczyƒska, Monika Kamiƒska, Agnieszka Kaniowska, Krzysztof Kapa∏a, 
Teresa Karkosz, Marta Klimacka, Aurelia Knapik, Eligiusz Koby∏kiewicz, Anna Kokowicz, Bo˝ena Kolendo, Barbara i Tomasz Kominkowie, 
Anna Kos, Katarzyna KoÊç, Bo˝ena KoÊna i Bogus∏aw KoÊny, Teresa Kotowska, Krystyna Kowalska-Scàber, El˝bieta Kozaczyk, Edyta Krajczy, 
El˝bieta Krajewska, W∏adys∏awa Kraus, Rafa∏ Krupa, Agata Krzak, Piotr Kuchejda, Marzena Kukla, Krzysztof Kuliga, Danuta Kunicka, Krysty-
na Kusz, Beata KuÊmierczyk, Anna Kuêdub, Miros∏awa Laby, Helena Lasocka, Eleonora Lecomte, Irena LeÊniak, Urszula Le˝a∏a, Pawe∏ Lis, 
Roksana Lombara, Barbara ¸àcka, Barbara Madziarz, Karolina Madziarz, Gra˝yna Malewska, Ewa Marsza∏, Ewa Matosek, Ma∏gorzata i Woj-
ciech Mazurowie, Maria Micha∏kiewicz, Stanis∏aw Miczek, Ma∏gorzata Mieczkowska-Kowzan, Monika Mikulla, Dorota Milka, Lucyna i Arnold 
Mràchaczowie, Beata Mrozik, Irena Mrozik, Barbara Mudrak, Anna Mystkowska, Edyta Nendza, Boles∏aw Ochwat, Agnieszka Oczkowska, 
Ewa Onufrowicz, Karol Ostrowski, Aniela Palarz, Cecylia Pa∏ka, Urszula Pazera, Lucyna Pieper, Bo˝ena Piórecka, Aleksandra Podralska, Zofia 
Polak, Janusz Porada, Roman Przybylak, Zofia Romanowska, Zuzanna i Piotr Ro˝nawscy, Ewa Rybiƒska, El˝bieta Rychlewska, Jolanta Sala-
mon, Jadwiga Sandecka, Anna i Zbigniew Sanojcowie, Wies∏aw Seredyƒski, Barbara Sieduszewska, Ma∏gorzata Sienkiewicz, Ma∏gorzata 
Sierka, Bogumi∏a Sikora, Krzysztof Skrzypniak, Ma∏gorzata S∏uszniak, Adela Smereczyƒska, Szymon Smó∏ka, Jolanta Stasiuk, Anna Staszew-
ska, Czes∏awa Strzelec, Anna Surma, Halina Szafran, Iwona Szczepanik, Gra˝yna Sznajd, Ewa i Marek Sztolcmanowie, Liliana Âwiderska, 
Ma∏gorzata i Dawid Tomaszewscy, Danuta Wa∏ek, Marta Wasiukiewicz, Dorota Wcis∏a, Ma∏gorzata Wer´gowska, Maria Wieczorek, Joanna 
Wieliczkiewicz, Sonia Wiesio∏ek, Marian Wi´k, Zofia WiÊniewska, Eugeniusz Witkowski, Ewa i Filip Woêniczkowie, Elwira Wrzesiƒska, Teresa 
Zaborna, Barbara Zapadka, Krzysztof Zatoƒ, Danuta Zgorza∏ek, Hanna Zieliƒska, Bo˝ena Zi´ba, Edyta Zych

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

Maria Aniserowicz Ryszarda Nowak

Anna i S∏awomir Filipkowie Wies∏awa i Boles∏aw Kruszyƒscy

Marta i Leszek Gaudynowie Krystyna Kwiecieƒ

Ryszarda Nowak Urszula Wzi´tek

Gra˝yna Piontek Katarzyna Pordzik

Aleksandra Poleszczuk Anna i S∏awomir Filipkowie

Urszula Wzi´tek Gra˝yna Piontek

1. Danuta i Edward Wienchowie

�. Urszula i Mirosław Kapustowie

3. Wiesława i Adam Spyrowie

4. Monika CieÊlik

5. Urszula i Tomasz Kuçkowie

 6. Anna i Andrzej Popielarzowie

 7. Bo˝ena Gaj

 8. Katarzyna Pordzik

 9. Krystyna i Jerzy Orubowie

10. Ryszarda Nowak

10 NAJLEPSZYCH struktury niemened˝erskie

KIEROWNICY sponsorzy:

Katarzyna Pordzik Monika CieÊlik

Asystenci MENED˚ERA sponsor:
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Super Rally!
Polska grupa na scenie

Prezydent Rex Maughan i Dyrektor Jacek Kandefer

Mi´dzynarodowa zabawa!

Nowi Potrójnie Diamentowi Mened˝erowie: 
Marco i Milagros Dubon

Aidan O’Hare i Navaz Ghaswala

Kosmiczna za∏oga prezentuje nowe logo FOREVER

Ruth i Rex Maughan Japonia ciàgle nr 1!

Rada Konsultacyjna FLP:  
dr Timothy Moore z ˝onà Patricià

Rada Konsultacyjna FLP: 
Deborah i Kim Wolfe

Z Veronicà Lomjanski, Diamentem z Serbii

Prezentacja Sonya Colour Collection Kibice w Ameryce!Podczas Zjazdu

Zjazd Mi´dzynarodowy | Houston �006
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Powitalny bankiet

Niez∏a maszyna! W Centrum Kontroli Misji NASA

Od wielu lat uczestniczy∏am we wspania∏ych Europejskich Zjazdach 
dystrybutorów FLP.
Decyzja wyjazdu do Ameryki na Mi´dzynarodowy Zjazd zapad∏a  
w maju, na spotkaniu Forever Success Day. Inspiracjà by∏y dla mnie 
wspomnienia uczestników Zjazdu Âwiatowego w Singapurze i Ma-
lezji.
Zrealizowa∏am kolejne Êmia∏e marzenie – jad´ do Ameryki!
Z okien samolotu podziwia∏am panoram´ mijanych miast, wie˝ow-
ców, autostrad. 
Ogromnym zaskoczeniem by∏a temperatura powietrza 40°C i du˝a 
wilgotnoÊç powietrza. 
Po wylàdowaniu uda∏am si´ wraz z naszà grupà do hotelu Hilton. 
Jest to jeden z najpi´kniejszych i najlepiej wyposa˝onych hoteli  
w Houston. Po zakwaterowaniu wybra∏am si´ podziwiaç uroki tego 
wspania∏ego miasta. Ku mojemu zaskoczeniu, panowa∏ tam nie-
zwyk∏y klimat, ale i bezpieczna atmosfera.
Kolejny dzieƒ to pierwszy dzieƒ Zjazdu, któremu towarzyszy∏y nie-
opisane emocje, radoÊç i ogólne zadowolenie. Z niecierpliwoÊcià 
czekaliÊmy na otwarcie, które by∏o fascynujàcym show.
Na scenie wylàdowa∏ kosmiczny statek z kapitanem Rexem Maug-
hanem na czele, a za∏og´ stanowili cz∏onkowie Zarzàdu z rodzinami. 
Z ust Rexa pad∏y serdeczne s∏owa powitania. Po przedstawieniu  
za∏ogi rozpocz´to w ciekawy sposób prezentacj´ nowych produk-
tów, przeplatanà dla urozmaicenia wyst´pami artystycznymi. 
Dzieƒ zakoƒczyliÊmy w bardzo mi∏ym nastroju, przy kolacji, która 
da∏a nam mo˝liwoÊç spotkania najlepszych, wyró˝nionych dystry-
butorów oraz najbli˝szej rodziny naszego Prezydenta Rexa.
Drugiemu dniowi towarzyszy∏a podnios∏a atmosfera awansów.  
Z bijàcym sercem oczekiwa∏am na swojà kolej wÊród Soaringów, 
Seniorów, Szafirów i Diamentów. W tej podnios∏ej chwili moim 
myÊlom towarzyszy∏y wspomnienia lat, które prze˝y∏am z Forever 

w Polsce, z wdzi´cznoÊcià myÊla-
∏am o moich dystrybutorach  
i klientach, a w szczególnoÊci  
o moim SPONSORZE. Kolejnà 
atrakcjà w tym dniu by∏ wyjazd do 
Centrum NASA, któremu towa-
rzyszy∏y niesamowite, niezapo-
mniane wra˝enia.

Trzeci dzieƒ zapisa∏ si´ w mojej pami´ci w sposób niezwyk∏y. Dys-
trybutorzy prezentowali si´ wyjàtkowo barwnie, przebrani w swoje 
stroje narodowe i regionalne. Dodatkowà atrakcjà by∏a prezentacja 
nowego logo Forever z wizerunkiem or∏a. Logo to rzeêbiono na 
˝ywo, na naszych oczach, w bryle lodu. Wywar∏o to na wszystkich 
niesamowite wra˝enie.
Ukoronowaniem ostatniego dnia by∏ bankiet w amerykaƒskim  
stylu, któremu towarzyszy∏ koncert ˝yczeƒ z dedykacjami. 
W tak mi∏ym towarzystwie i niezwyk∏ej atmosferze czas minà∏ 
niepostrze˝enie.
Wspomnienia jednak pozostanà w moim sercu na d∏ugo!

Anna Lubiƒska, Senior Mened˝er

Orze∏ Forever wyrzeêbiony 
w lodzie

Nowe produktyPokaz artystyczny Pamiàtkowe zdj´cie z akrobatkami

Zjazd Mi´dzynarodowy | Houston �006
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Galindia 2006

To by∏o niesamowite spotkanie! W pierwszy weekend 
wrzeÊnia dystrybutorzy, którzy uzyskali kwalifikacj´  
w ramach naszego Programu Promocyjnego �006, zje-
chali si´ do niezwyk∏ego, po∏o˝onego tu˝ nad brze-
giem jeziora oÊrodka Galindia, jakby ˝ywcem wyj´-
tego z kart „Starej BaÊni”. 

Piàtek, 1 wrzeÊnia
Pobyt rozpoczà∏ si´ wyprawà po bursztyn, na którà wy-
ruszyliÊmy ∏odzià nap´dzanà… si∏à naszych mi´Êni!  
A poniewa˝ przewodnikiem by∏ pot´˝ny, odziany w skó-
ry woj dziarsko wywijajàcy maczugà, wszyscy dzielnie 
i bez protestów wios∏owali. Zresztà warto by∏o zdobyç 
si´ na ten wysi∏ek, poniewa˝ miejscem docelowym 
by∏a pla˝a, z ukrytymi w piasku bursztynami. Ka˝dy 
znaleziony kawa∏ek jantaru przechodzi∏ na w∏asnoÊç 
znalazcy!
AktywnoÊç na Êwie˝ym powietrzu wybitnie zaostrzy∏a 
apetyty, które doskonale zaspokoi∏y przepyszne dania 
zaserwowane na kolacj´ biesiadnà w tajemniczej, 
oÊwietlonej blaskiem Êwiec grocie. I nagle, mi´dzy 
˝eberkami a bigosem… rozleg∏ si´ g∏os b´bna. Przyby-
li woje, aby przez mroczne korytarze, rozjaÊniane jedy-
nie pochodniami niesionymi przez naszych gospoda-
rzy, powieÊç nas a˝ do najodleglejszej jaskini, gdzie 
czeka∏a nas… fantastyczna zabawa! Najpierw wybie-
raliÊmy wodza (co trwa∏o krótko, bo wybór ten by∏ 
doÊç oczywisty – któ˝ nadawa∏ si´ do tej roli lepiej ni˝ 
nasz w∏asny Dyrektor, Jacek Kandefer!?), a nast´pnie 
Galindowie kompletowali mu dwór. Takiego orszaku 
nie mia∏ ˝aden z wodzów! Do swoich pokoi wszyscy 
wracali w doskona∏ych nastrojach, zastanawiajàc si´, 
jakie atrakcje przyniosà kolejne dni…

Sobota, 2 wrzeÊnia
Najwa˝niejszym punktem nie tylko soboty, ale i ca∏ego 
pobytu na Mazurach by∏o szkolenie w wykonaniu jed-
nego z najlepszych europejskich szkoleniowców MLM, 
Michaela Strachowitza. Szkolenie trwa∏o ca∏y dzieƒ  
i stanowi∏o skarbnic´ informacji, których zastosowanie 
w codziennej pracy dystrybutorskiej gwarantuje osiàg-
ni´cie pozycji Diamentowego Mened˝era! Nic wi´c 
dziwnego, ˝e wszyscy w skupieniu i z ogromnà uwagà 
ch∏on´li ka˝de s∏owo znakomitego wyk∏adowcy. Teraz 
czekamy na efekty w postaci kolejnych awansów! 
Dzieƒ wype∏niony zdobywaniem wiedzy zakoƒczy∏ si´ 
relaksem przy ognisku, gdzie radosne biesiadowanie 
umilali dwaj akordeoniÊci!

Niedziela, 3 wrzeÊnia
Weekend zakoƒczy∏ si´ zawodami w stylu – jak˝e by 
inaczej – naszych praprzodków: by∏o ci´cie mieczem, 
ràbanie toporem, wywijanie morgensternem, rzucanie 
dzidami i wyÊcigi rydwanów! Wszyscy dzielnie si´ 
sprawili, wykazujàc si´ wspania∏à sprawnoÊcià w po-
s∏ugiwaniu si´ tymi, nieu˝ywanymi przecie˝ na co 
dzieƒ, narz´dziami.
Wszyscy wracali do domów zachwyceni niesamowi-
tym weekendem oraz pe∏ni zapa∏u do pracy i zastoso-
wania w praktyce wskazówek Michaela Strachowitza. 
Czekamy na Diamenty!

| Program Promocyjny
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Wapƒ konieczny jest do budowy koÊci i z´bów, warunkuje pobudli-

woÊç nerwowo-mi´Êniowà, kurczliwoÊç mi´Êni, uszczelnia b∏ony 

komórkowe oraz Êciany naczyƒ w∏osowatych, bierze udzia∏ w krzep-

ni´ciu krwi. 99% wapnia znajduje si´ w koÊciach.

Co najmniej dwie grupy spo∏eczne powinny starannie dbaç, aby 

wapƒ i inne sk∏adniki mineralne nie ucieka∏y z koÊci. Sà to:

•  aktualnie rosnàca m∏odzie˝, która w okresie lata potrafi wystrze-

liç w gór´ nawet o 15 cm (m∏odzie˝ roÊnie szybko i „niestaran-

nie”), a w jej tradycyjnym jedzeniu wapnia jest jak na lekarstwo; 

tak lubiane s∏odkie napoje gazowane zawierajà zwiàzki fluoru, 

które dodatkowo „kradnà” wapƒ z rosnàcych koÊci;

•  ludzie dojrzali, którzy poprzez niew∏aÊciwy tryb ˝ycia cz´sto 

zwiàzany z wykonywanà pracà lub z ucià˝liwoÊciami dnia co-

dziennego ∏atwo tracà mas´ kostnà. U niektórych osób po czter-

dziestce ka˝de histeryczne odchudzanie, ka˝dy okres nadmierne-

go obcià˝enia stresem sprawia, ˝e organizm w celu uzupe∏nienia 

poziomu tych minera∏ów w surowicy krwi si´ga do koÊci, gdzie 

gromadzone sà przez lata ich zasoby. Z tego powodu osteoporo-

za przesta∏a byç chorobà „staruszków”.

Forever daje szans´, pozostawiajàc nam do dyspozycji  

FOREVER CALCIUM

o sk∏adzie:  

250 mg wapnia, 100 mg magnezu, 100 jednostek witaminy D

Jest to efekt nowoczesnej wiedzy o suplementacji kostnej,  

wspania∏y preparat do wbudowywania i zatrzymywania wapnia  

w koÊciach.

W osoczu krwi wapƒ w cz´Êci zwiàzany jest z bia∏kami i ten nie 

wbudowywuje si´ w koÊci, natomiast pozosta∏y to wapƒ wolny  

w postaci jonów – w∏aÊnie on nas interesuje. Niestety wolny wapƒ 

trudno dyfunduje do koÊci i dlatego specjaliÊci w FLP stworzyli 

wapƒ w postaci organicznej – w produkcie Forever Calcium 

z∏àczono go z czàstkà kwasu organicznego (kwas cytrynowy)  

o doskona∏ej wch∏anialnoÊci. 

Mówiàc prosto: czàstka wapnia poprzez to po∏àczenie sta∏a si´  

doskonale przyswajalna i ∏atwa do wbudowania w koÊç.

Drugi minera∏ to magnez – bez niego wapƒ nie mo˝e byç prawi-

d∏owo dystrybuowany z krwi do innych p∏ynów ustrojowych i tka-

nek, w tym równie˝ do koÊci.

Wapƒ i magnez to dwaj mineralni „bracia” – niski poziom magnezu 

oznacza brak skutecznoÊci wapnia. „JeÊli chcesz przyswoiç wapƒ, 

zadbaj o magnez”.

Wreszcie witamina D to jeden z trzech czynników, które decydujà  

o gospodarce wapniem w organizmie (obok hormonów tarczycy  

i przytarczyc). Niedobór witaminy D upoÊledza wch∏anianie wapnia 

i odk∏adanie go w koÊciach, a w naszej strefie klimatycznej 

uzupe∏nianie witaminy D jest niezb´dne.

Forever Calcium to wspania∏y produkt o tak  

dobranych proporcjach g∏ównych sk∏adników,  

aby ich przyswajalnoÊç by∏a najwi´ksza, 

oczywiÊcie z po˝ytkiem dla naszego zdrowia.  

To doskona∏a profilaktyka osteoporozy,  

ale i skuteczna broƒ w walce z tà coraz 

powszechniejszà chorobà.

Forever Calcium
dr Artur Nowak

Produkt |
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Regeneracja 
skóry 
po lecie

Drodzy Foreverowcy!

Zapewne wielu z Was ˝yje wspomnieniami letnich, wakacyjnych 

przygód. Oglàdamy nagrania z amatorskiej kamery, przeglàdamy 

zdj´cia, a potem patrzymy na siebie… przed lustrem.

Z pewnoÊcià wielu z nas postara∏o si´ o intensywnà opalenizn´, bo 

przecie˝ tegoroczne lato by∏o wyjàtkowo upalne. Ale có˝, okazuje 

si´ ˝e nasza opalenizna jest ju˝ zszarza∏a, skóra sta∏a si´ sucha, 

szorstka, utraci∏a swojà elastycznoÊç i ∏uszczy si´, gdy˝ nara˝ona 

by∏a na promieniowanie UV, kàpiele w s∏onej wodzie, wiatr itp. 

Pojawi∏y si´ na niej liczne przebarwienia, rozszerzone naczynka, 

przyby∏y tak˝e dodatkowe drobne zmarszczki.

Lato to najtrudniejsza pora roku dla naszej skóry, a jej stan zale˝y 

od tego, gdzie przebywaliÊmy, jak d∏ugo by∏a eksponowana na 

s∏oƒcu, czy opalaliÊmy si´ w solarium, czy stosowaliÊmy prepara-

ty ochrony przeciws∏onecznej, a tak˝e w jakim wieku jesteÊmy (im 

starsi, tym wi´ksza jest potrzeba nawil˝enia).

G∏ównym problemem, jaki stwarza skóra po lecie, jest jej nadmier-

ne pogrubienie. Przyczynà tych zmian jest wywo∏ane s∏oƒcem 

uszkodzenie bariery hydrolipidowej skóry (spadek iloÊci cerami-

dów, kwasów t∏uszczowych, steroli), co wp∏ywa na zmniejszenie 

wody w warstwie rogowej naskórka, zak∏óca proces keratynizacji  

i wywo∏uje wzmo˝onà melanogenez´ (pigmentacj´). Promieniowa-

nie UV powoduje niszczenie spoiwa mi´dzykomórkowego, a tym 

samym przesuszenie skóry i powstawanie zmarszczek.

By przywróciç skórze utraconà j´drnoÊç i Êwie˝oÊç, nie pozwoliç 

na utrwalenie i pog∏´bienie si´ niekorzystnych zmian, trzeba jak 

najszybciej rozpoczàç regularnà jej piel´gnacj´. G∏ówny nacisk 

nale˝y po∏o˝yç na stymulacj´ funkcji ˝yciowych skóry, na nawil-

˝enie oraz odnow´ i wzmocnienie jej naturalnego p∏aszcza hydroli-

pidowego.

Jestem lekarzem zajmujàcym si´ medycynà estetycznà i choç od 

niedawna wspó∏pracuj´ z Forever, ju˝ zdà˝y∏am si´ przekonaç do 

naturalnych produktów na bazie aloesu. Korzystajàc ze swoich 

doÊwiadczeƒ, postaram si´ udzieliç kilku rad i wyjaÊniç, na czym 

polega w∏aÊciwa piel´gnacja suchej po lecie skóry.

Stosowane do piel´gnacji produkty powinny zawieraç: 

1)  sk∏adniki, które b´dà wzmacnia∏y barier´ lipidowà w warstwie 

rogowej naskórka (ceramidy, cholesterol, skwalen),

�)  substancje, które b´dà odbudowywa∏y naturalny p∏aszcz hydro-

lipidowy (kwas hialuronowy, mukopolisacharydy),

3)  sk∏adniki, które wià˝à wod´ w naskórku (gliceryna, mocznik, 

aminokwasy),

4)  sk∏adniki, które przyÊpieszajà odnow´ skóry (kwasy owocowe, 

pochodne witaminy C),

5)  sk∏adniki, które b´dà tworzy∏y kompleksy ochronne przed wol-

nymi rodnikami (witaminy A, E, C).

Wa˝nà rol´ o tej porze odgrywajà witaminy.

Witamina A reguluje procesy melanogenezy, zmniejsza przebar-

wienia, przyspiesza cykl odnowy naskórka. Dzi´ki temu, ˝e wp∏ywa 

na znaczne zwi´kszenie iloÊci kolagenu w skórze, poprawia jej 

elastycznoÊç i spr´˝ystoÊç.

| Uroda
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Witamina E, która jest najbardziej efektywnym zwiàzkiem anty-

utleniajàcym, fotoprotekcyjnym i przeciwzapalnym, sprawia, ˝e 

skóra uzyskuje w∏aÊciwe nawil˝enie i staje si´ elastyczna.

Witamina C dzia∏a antyoksydacyjnie, rozjaÊnia skór´, uszczelnia na-

czynia, stymuluje produkcj´ kolagenu, a tak˝e daje efekt przeciw-

zapalny i przeciwobrz´kowy.

Odpowiednià dawk´ sk∏adników i witamin majàcych dobroczyn-

ny wp∏yw na skór´ mo˝na znaleêç w ca∏ej gamie suplementów 

dietetycznych, napojach aloesowych i preparatach piel´g-

nacyjnych Forever.

Zabiegi piel´gnacyjne dobrze jest rozpoczàç 

od peelingu, czyli z∏uszczania martwego na-

skórka. Powinno si´ go przeprowadzaç przy-

najmniej raz w tygodniu. Pozwoli on wyg∏adziç 

skór´, wyrównaç jej koloryt, a tak˝e sprawi, 

˝e wch∏onie ona wi´cej substancji od˝ywczych 

(R3 Factor, Forever Aloe Scrub).

Po dok∏adnym oczyszczeniu skóry z pozosta∏oÊci peelingu czas na 

nawil˝enie (Zestaw do komplek-

sowej piel´gnacji cery Aloe 

Fleur de Jouvence). Wymaga 

tego ka˝dy rodzaj skóry po sezo-

nie letnim. Pierwszym, ∏atwo 

zauwa˝alnym objawem odwod-

nienia jest wra˝enie „Êciàgni´cia” 

po umyciu oraz zmniejszenie 

elastycznoÊci.

Oprócz intensywnego nawil˝enia skórze potrzebne sà równie˝ sub-

stancje t∏uszczowe (oleje roÊlinne, trójglicerydy) tworzàce film 

ochronny. Z powodzeniem potrzeby 

te zaspokajajà Aloesowa Emulsja 

Nawil˝ajàca, Aloe First, Forever 

Arctic Sea. Regularne stosowanie 

tych preparatów uelastycznia i uj´dr-

nia skór´, u∏atwia jej regeneracj´ – 

szczególnie w przypadku suchej, 

spierzchni´tej skóry ∏okci i stóp.

Szczególnej troski potrzebuje skóra pod oczami. Jest ona 

niemal zupe∏nie pozbawiona gruczo∏ów ∏ojowych, dlatego 

najbardziej si´ wysusza. Deficyt wody pozwoli wyrównaç 

Forever Alluring Eyes.    

Cz´stym problemem kosmetycznym po po-

wrocie z wakacji sà pos∏oneczne przebarwie-

nia. U osób o jasnej karnacji nawet stosunko-

wo krótka ekspozycja na s∏oƒce mo˝e spo-

wodowaç wystàpienie licznych plam. W ich 

zwalczaniu skuteczny jest Forever Epiblanc i R3 Factor oraz korzeƒ 

lukrecji (Forever Lycium Plus). 

JeÊli po letnim opalaniu na twarzy 

pojawi∏y si´ drobne naczynka lub po-

wi´kszy∏y si´ ju˝ istniejàce, trzeba bez-

zw∏ocznie podjàç specjalnà kuracj´ kos-

metykami zawierajàcymi flawonoidy  

i zwiàzki krzemu, witamin´ C i K, tj. sk∏ad-

niki wzmacniajàce naczynia krwionoÊne. 

W tym przypadku naszà bronià b´dà Fore-

ver Absorbent C oraz Forever Pomesteen 

Power. 

Kolejnym aspektem zdrowego wyglàdu sà zadbane w∏osy. Nawet 

jeÊli przykrywaliÊmy g∏ow´ kapeluszem lub chustà chroniàcà od 

s∏oƒca, stosowaliÊmy odpowiednie preparaty za filtrem, to i tak  

u schy∏ku lata w∏osy wymagajà, by o nie zadbaç. Promieniowanie 

UV niszczy bowiem zawarte w nich lipidy, odpowiedzialne w znacz-

nym stopniu za spr´˝ystoÊç i wytrzyma∏oÊç w∏osów. Na uszko-

dzenie nara˝one sà szczególnie w∏osy farbowane, rozjaÊniane i po 

trwa∏ej. Pierwsze niepokojàce objawy to 

∏amliwoÊç w∏osów, kruchoÊç i rozdwajanie 

koƒcówek. Kolejnym etapem jest wypa-

danie w∏osów z cebulkà. Dlatego te˝ do 

mycia w∏osów na prze∏omie lata i jesieni 

nale˝y wybieraç szampony ze sk∏adnikami 

regenerujàcymi, keratynà, witaminami, 

proteinami, które je wzmacniajà i od˝y-

wiajà. Po ka˝dym myciu nale˝y stosowaç 

od˝ywk´ nawil˝ajàcà. Przesuszonym i os∏a-

bionym w∏osom wielu cennych sk∏adników wzmacniajàcych i od-

˝ywczych dostarczajà Szampon i Od˝ywka Aloe-Jojoba oraz Aloe 

First. Preparaty te hamujà wypadanie w∏osów i nadajà im 

puszystoÊç. Warto je stosowaç przez ca∏y rok. 

Trzeba jednak wziàç pod uwag´, ˝e ˝adne 

preparaty nie zastàpià wypitego 1,5 l wody 

dziennie! Cudownym suplementem diety  

o niezwykle nawil˝ajàcych i regenerujàcych 

w∏aÊciwoÊciach jest Mià˝sz Aloe Vera. 

Nale˝y o nim zawsze pami´taç.

W tak wypiel´gnowanej skórze mo˝emy 

wkroczyç w kolejnà por´ roku – jesieƒ!

Z powiewem minionego lata,

lek. Aneta Adamczyk

Uroda |
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Jak „zdrowy” jest twój biznes FLP? Tak jak zdrowie serca spraw-

dzisz patrzàc na kardiogram, równie bez trudu mo˝esz okreÊliç dy-

namik´ swojego biznesu, patrzàc na wydruk premii.

Spójrz na dó∏ tego wydruku, tam gdzie podana jest suma punktów 

(pk.) osobistych i niemened˝erskich. Czy wartoÊç ta roÊnie? Jak 

wyglàda w porównaniu z tym samym miesiàcem w roku ubieg∏ym? 

Je˝eli w∏aÊnie wykreowa∏eÊ Mened˝era, twoje obroty mog∏y 

znaczàco spaÊç, poniewa˝ pk. grupy tego nowego Mened˝era nie 

sà ju˝ uwzgl´dniane; ale czy zaczynajà ju˝ z powrotem rosnàç? 

Je˝eli jesteÊ Mened˝erem i chcesz, aby twój biznes nadal si´ roz-

wija∏, Êrednia punktów osobistych i niemened˝erskich powinna 

wynosiç co najmniej 50 pk. Je˝eli kiedykolwiek spadnie do pozio-

mu 10 pk., jest to znak, ˝e musisz zmieniç kierunek swoich 

dzia∏aƒ.

Punkty osobiste i niemened˝erskie majà kluczowe znaczenie dla 

rozwoju i stabilnoÊci twojego biznesu. Sà to pk. pochodzàce z two-

jej osobistej dzia∏alnoÊci PLUS pk. z dzia∏alnoÊci wszystkich twoich 

dystrybutorów, którzy nie znajdujà si´ pod innym Mened˝erem 

(jak widaç na wykresie obok).

Zanim wykreujesz w strukturze Mened˝era, wszystkie twoje punk-

ty to pk. osobiste i niemened˝erskie; tym samym 100% twoich 

wysi∏ków zmierza do ich zwi´kszenia. Kiedy jednak wykreujesz 

swojego pierwszego Mened˝era, pewnà cz´Êç swoich wysi∏ków 

skierujesz na wspieranie rozwoju tej grupy. Taka wielotorowoÊç 

jest nieodzownym elementem biznesu, nie dopuÊç jednak, by 

zabrak∏o ci czasu i koncentracji na dzia∏alnoÊç zwiàzanà z rozwo-

jem grupy niemened˝erskiej.

Twój biznes 
FLP:

punkty osobiste i niemened˝erskie
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

| Akademia biznesu
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Moda na zdrowie 06/�006
Natura telegram
Kojàcy aloes. Przedawkowa∏aÊ s∏oƒce? W podra˝nionà skór´ wklep 
delikatnie sok z mià˝szu aloesowego albo preparat wzbogacony 
aloesem. Ta roÊlina oddaje nam ogromne przys∏ugi w leczeniu 
oparzeƒ, tak˝e s∏onecznych, ∏agodzi podra˝nienia i pieczenie. Do-
datkowo zawiera sk∏adniki antybakteryjne oraz utrzymuje w∏aÊciwy 
poziom nawil˝enia skóry, opóêniajàc procesy starzenia.

Tina 1�/07/�006
Oparzenia s∏oneczne – jak z∏agodziç ból
(…)
– Wykàp si´. Do wanny wype∏nionej ch∏odnà (lecz nie zimnà) wodà 
wlej szklank´ mià˝szu z aloesu. (…) 
– Mià˝szem liÊci aloesu mo˝esz tak˝e posmarowaç poparzone 
miejsce. Gdy skóra wyschnie, na∏ó˝ mià˝sz ponownie. Zabieg po-
wtarzaj tak d∏ugo, a˝ poczujesz si´ lepiej. (…)

Zielony Sztandar 09/07/�006
Aloes
Ca∏y artyku∏ poÊwi´cony walorom aloesu. Napisano w nim mi´dzy 
innymi:
(…) Dzia∏anie soku aloesowego:
– zmniejsza ból i reakcje zapalne,
– przyspiesza proces gojenia (rany skóry, owrzodzenia, oparzenia, 
odmro˝enia, jest pomocny w gojeniu zarówno ran zewn´trznych, 
jak i wewn´trznych),
– pobudza wzrost i napraw´ skóry, (…)

S∏owo Polskie Gazeta Wroc∏awska 05/07/�006
NieÊwie˝y oddech mo˝e byç objawem choroby
(…) Warto te˝ stosowaç pasty do z´bów zawierajàce w sk∏adzie 
zio∏a, propolis, fluor lub aloes.

Dzia∏alnoÊç ta obejmuje zaj´cia takie jak: osobista sprzeda˝, spon-

sorowanie nowych dystrybutorów i asystowanie im w osiàganiu 

kolejnych pozycji w planie marketingowym. Kiedy twój dystrybu-

tor osiàga stanowisko Mened˝era, powinien byç ju˝ na tyle dobrze 

przeszkolony, aby byç dla swojej grupy takim liderem, jakim do-

tychczas by∏eÊ ty; tym samym ty b´dziesz móg∏ skoncentrowaç 

si´ na sponsorowaniu i pomaganiu innym w swojej grupie 

bezpoÊredniej.

Osobiste sponsorowanie i osobiste budowanie grupy sà tak wa˝ne 

dla twojego biznesu, ˝e podstawowy wymóg planu marketingowe-

go, czyli aktywnoÊç 4 pk. wymagana do kwalifikacji do premii gru-

powej i Premii Lidera, obowiàzuje na ka˝dym stanowisku, 

niezale˝nie od tego, czy jesteÊ Kierownikiem czy Diamond Centu-

rion Mened˝erem. W poprzednich tekstach odnosiliÊmy si´ do 

sponsoringu jako do czynnika warunkujàcego rozwój biznesu. 

Sponsoring to nie tylko wprowadzanie nowych osób, ale tak˝e 

szkolenie ich, zach´canie i wspieranie na drodze do kolejnych suk-

cesów w planie marketingowym. Wszystko to znajduje odzwier-

ciedlenie w punktach osobistych i niemened˝erskich.

PomyÊl o rozwoju grupy bezpoÊredniej jak o p∏yni´ciu ∏odzià  

w gór´ rzeki. Kiedy jeden z twoich dystrybutorów osiàga stanowi-

sko Mened˝era, przeskakuje do swojej w∏asnej ∏odzi i zaczyna 

wios∏owaç ze swoimi dystrybutorami. Je˝eli nie zasponsorujesz 

nowych osób, które zajmà jego miejsce przy wios∏ach, coraz trud-

niej b´dzie posuwaç si´ do przodu. Wyobraê sobie, co by by∏o, 

gdyby wszyscy awansowali na pozycj´ Mened˝era i przeskoczyli  

z twojej ∏odzi do swoich w∏asnych, a wios∏owanie w ca∏oÊci 

spad∏oby na ciebie. Nawet je˝eli b´dziesz si´ usprawiedliwiaç 

mówiàc, ˝e nie mia∏eÊ czasu na sponsorowanie nowych dystrybu-

torów, poniewa˝ musia∏eÊ pomagaç swoim Mened˝erom w wio-

s∏owaniu, bezspornym faktem pozostaje to, ˝e twoja ∏ódê zostaje  

w tyle. (Je˝eli twoi Mened˝erowie potrzebujà pomocy w wios∏o-

waniu, gdy przesiàdà si´ do swoich ∏odzi, to pewna oznaka tego, ˝e 

nie zostali prawid∏owo nauczeni, jak byç liderami!)

Tak wi´c dla zdrowego i rozwijajàcego si´ biznesu, dla rosnàcej 

premii i stabilnego dochodu na przysz∏oÊç – skoncentruj si´ na 

wios∏owaniu we w∏asnej ∏odzi!

Aloes w prasie |
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Salon Fryzjerski     Elblàg 
„Kacper i przyjaciele”
Na ∏amach „Gazety Olsztyƒskiej/Dziennika Elblàskiego” w week-
endowym wydaniu 1�-13 sierpnia br. ukaza∏ si´ obszerny artyku∏  
o aloesie w piel´gnacji skóry. Wypowiada∏a si´ w nim Aleksandra 
Poleszczuk, w∏aÊcicielka salonu fryzjerskiego „Kacper i przyjaciele” 
i dystrybutorka FLP. Opublikowano tak˝e informacj´ o pokazie 
„Pi´kna i zdrowa z aloesem”, zorganizowanym przez ten˝e salon.

Zapraszamy na specjalny Forever Success Day 
z okazji XIII urodzin  FLP Poland!

18 listopada �006
Hotel Westin, al. Jana Paw∏a II �1, godz. 13:00

NowoÊci! Motywacja! Szkolenia!
Awanse i odznaczenia: 

na scen´ zapraszamy dystrybutorów, którzy w okresie  
od listopada �005 do paêdziernika �006 uzyskali awans  

na stanowisko od Kierownika wzwy˝
Bilety w sprzeda˝y od �3/10/�006

Uwaga! Do 10/11/06 bilety w cenie 30 z∏. Po 10/11/06 – bilety w cenie 40 z∏

Senior Mened˝er Anna Adamik i KIerownik Aleksandra Poleszczuk podczas 
prezentacji produktów

| Aloes na salonach
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W Y D A R Z E N I A

Forever Success Day  

Katowice, 30 wrzeÊnia �006
Dom Lekarza, ul. Gra˝yƒskiego 49a

godz. 11:00-16:30

• Cykl pracy  Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Mened˝erowie Danuta i Edward Wiench

• Od Kierownika do Mened˝era  
– Senior Mened˝er Wies∏awa Spyra

• Programy motywacyjne

• Produkty Forever w profilaktyce chorób nowotworowych  
– dr Marek Wierzchowski

Bilety do ��/09 w cenie 10 z∏. Od �5/09 – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Poznaƒ, 7 paêdziernika �006
Hotel Ikar, ul. KoÊciuszki 118

godz. 11:00-16:00  

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Mened˝er Anna Popielarz

• Od Kierownika do Mened˝era – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

• Programy motywacyjne

• Produkty Forever w profilaktyce chorób skóry  
– dr Katarzyna Zgirska-Kulaziƒska

Bilety do �9/09 w cenie 10 z∏. Od �/09 – w cenie �0 z∏.

Forever Success Day  

Gdaƒsk, �8 paêdziernika �006
Centrum Handlowe Manhattan, ul. Grunwaldzka 9�

godz. 11:00-16:00  

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

• Planowanie biznesu – Szafirowy Mened˝er Stanis∏aw Kardasz

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

• Programy motywacyjne – Diamentowo-Szafirowy Mened˝er 
Bogumi∏a Sroka

• Plan marketingowy – Mened˝er Krystyna Król

• Aloesowe bestsellery – dr Artur Nowak

Bilety do �0/10 w cenie 10 z∏. Od �3/10 – w cenie �0 z∏.

Szkolenia marketingowe  

E∏k, 17 paêdziernika �006
Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 3�

godz. 18:00  

• Cykl pracy Forever – Dyrektor FLP Jacek Kandefer

Wroc∏aw, �0 paêdziernika �006
Budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8

godz. 17:30-�0:30  

• Skuteczny biznes wed∏ug Eddiego Chaia – Dyrektor FLP Jacek 
Kandefer

• Planowanie biznesu – Senior Mened˝er Bo˝ena Matkowska

• Od Kierownika do Mened˝era – Mened˝er Krzysztof Aleksan-
drowicz

Szkolenie dla Kierowników 

Warszawa, 13-14 paêdziernika �006 
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�

Na spotkanie zostanà zaproszeni dystrybutorzy, którzy uzyskali 
awans na stanowisko Kierownika  w terminie od maja do wrzeÊnia 
�006.
Wszyscy uczestnicy otrzymajà pisemne zaproszenie. FLP Poland 
zapewnia uczestnikom jeden nocleg w Warszawie (13/14 paê-
dziernika br.), posi∏ki i komplet materia∏ów.

Szkolenie 6 pk.

Przypominamy, ˝e trwa 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 Asystentów 
Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu w paêdzierniku �006.

Szansa na Biznes

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

3/10/06 – Asystent Kierownika Magdalena Lewandowska

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 16:00

17/10/06 – Kierownik Jolanta Kilanowska

10, �4/10/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

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

11/10/06 – Mened˝er Krystyna Król 

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

11/10/06 – 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 �4/46, tel. 0-81/44� 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Mened˝er Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 0-81/53 108 53

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

16/10/06 –  Mened˝erowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

17/10/06 –  Kierownik ¸ucja ¸apacz i Kierownik Agnieszka Piersa

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

1�, �6/10/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

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

6, �7/10/06 – Senior Mened˝er Kazimierz Swoboda

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

3, 10, 17, �4, 31/10/06 – Mened˝erowie regionu

Wydarzenia |



* NOWOÂå *

*  WyÊmienity smak, mniej  
w´glowodanów

*  Zaspokaja zapotrzebowanie  
organizmu na wiele wa˝nych  
witamin i sk∏adników  
mineralnych

*  55% wi´cej bia∏ka i ponad  
po∏ow´ mniej w´glowodanów  
ni˝ tradycyjny Forever Lite


