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Zdrowie  listopad 2004
OdpornoÊç na stra˝y

„Aloes poprawia procesy regeneracyjne i podnosi si∏y odpornoÊciowe organi-
zmu”.

Kurier Poranny – Na zdrowie 16/10/2004
Wirusy w akcji – nie daj si´!
„Jak leczyç przezi´bienie. Przy lekkim (zaczynajàcym si´) przezi´bieniu mo˝emy 
z powodzeniem kurowaç si´ sami, domowymi sposobami. Skuteczne sà [...] prze-
twory z aloesu”.

Gazeta Lubuska 13/10/2004
Wygodne ∏ó˝ko
„Nawet tkanina powlekajàca materac potrafi leczyç: ta, nasàczona ˝elem z aloe-
su, wykazuje piel´gnujàce oddzia∏ywanie na skór´ [...]”

Gazeta Wyborcza Lublin Dodatek II 29/09/2004
Nale˝y im si´ troska
„9 maseczek, których potrzebujà twoje w∏osy. Gdy przet∏uszczajà si´ i wyst´puje 
∏upie˝. Od˝ywka aloesowa”.

Tygodnik Zamojski 06/10/2004
Nawil˝a, regeneruje
„W∏aÊciwoÊci aloesu znalaz∏y zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w kosme-
tyce. Jest jednà z najcz´Êciej stosowanych roÊlin do produkcji kremów czy mle-
czek do twarzy [...]”

Claudia listopad 2004
Sposób na krostk´

„Aloes znany jest ze swych w∏aÊciwoÊci przeciwbakteryjnych i ∏agodzàcych stany 
zapalne skóry [...]”

Twoje Dziecko listopad 2004
Leki z kuchni
“Aloes [...] wzmacnia si∏y odpornoÊciowe, ma te˝ dzia∏anie antyseptyczne”.

Tygodnik Podhalaƒski 21/10/2004
Nie daj si´ grypie
“Prawdziwà skarbnicà sk∏adników od˝ywczych i biostymulujàcych jest aloes. 
Zawiera prawie wszystkie witaminy i mikroelementy, a tak˝e substancje 
o dzia∏aniu bakteriobójczym”.

Mi´dzynarodowej
Rady Naukowej

ds. Aloesu

Amerykaƒskiej
Izby

Gospodarczej

Aloes w prasie
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List od prezydenta
Wszyscy wiemy, ˝e Internet to niesamowite 
narz´dzie. Jestem pewien, ˝e nieraz dosta wa-
liÊcie w´drujàce po sieci od jednego znajome-
go do drugiego e-maile z zabawnymi historyj-
kami lub obrazkami. Jedna taka wiadomoÊç 
szczególnie utkwi∏a mi w pami´ci. Przed 
przes∏aniem jej dalej nale˝a∏o podaç swoje imi´ 

i kraj zamieszkania. Imion ju˝ wpisanych by∏o kilka tysi´cy, a z listy 
paƒstw widaç by∏o, ˝e wiado moÊç wiele razy okrà˝y∏a ca∏y Êwiat. Za-
stanawiam si´ czasem, gdzie teraz jest ta wiadomoÊç i ile osób dopisa∏o 
si´ do listy – musi ich byç ju˝ kilkaset tysi´cy! SzybkoÊç, z jakà mo˝emy 
dzieliç si´ dziÊ informacjami, jest niewiarygodna; niewa˝ne, czy cho-
dzi o maila z anegdotà, czy o satelitarne po∏àczenie z rozdartà wojnà 
cz´Êcià Êwiata. SzybkoÊç zdaje si´ dziÊ byç najwa˝niejszym elementem 
wszystkich aspektów ˝ycia i zdarza si´, ˝e czasem jakoÊç musi ustàpiç 
jej miejsca. Nie zrozumcie mnie êle – nie twierdz´, ˝e robienie czegoÊ 
szybko to coÊ z∏ego, tym bardziej, ̋ e nie ma nic milszego ni˝ byç uprzej-
mie i zaskakujàco szybko obs∏u˝onym. Jednak z doÊwiadczenia wiem, 
˝e wypracowanie jakoÊci wymaga  czasu, a jej twórca musi byç 
ekspertem. 

Kiedy podró˝uj´ po Êwiecie i rozmawiam z dystrybutorami, zawsze 
ogromne wra˝enie robià na mnie opowieÊci o sukcesach osób, które 
wykorzysta∏y szans´ Forever, by zmieniç kierunek swojego ˝ycia. Od 
czasu do czasu jestem jednak pytany, dlaczego ktoÊ, kto od iluÊ miesi´cy 
ci´˝ko pracuje, nie osiàga sukcesu tak szybko, jak by tego pragnà∏. 
Najcz´Êciej kiedy czujemy, ̋ e szybkoÊç – lub raczej jej brak – z jakà roz-
wija si´ nasz biznes, wystawia nas na prób´, tak naprawd´ w∏aÊnie od-
bywamy zaj´cia na uniwersytecie sukcesu. 

Wi´kszoÊç z Was pami´ta zapewne przebój filmowy lat 80. „Karate 
Kid”, w którym pewien ch∏opak zostaje pobity przez rówieÊnika z lo-
kalnej szko∏y karate. Zamiast chowaç g∏ow´ w piasek, zwraca si´ do 
japoƒskiego mistrza, by ten nauczy∏ go, jak si´ broniç. Pami´tacie te˝ 

zapewne teori´ „woskowania”, zgodnie z którà ch∏opak musia∏ r´cznie 
woskowaç kolejne samochody. Ch∏opak oczekiwa∏ szkolenia karate, 
wi´c to nudne i nieadekwatne çwiczenie szybko wzbudzi∏o jego gniew. 
Po obejrzeniu filmu wiemy oczywiÊcie, ˝e tak naprawd´ dzi´ki temu 
tworzy∏ podstawy i zyskiwa∏ zdolnoÊci motoryczne potrzebne do do-
skonalenia sztuki walki. Tak samo by∏o z szorowaniem piaskiem pod∏ogi 
i malowaniem p∏otu. W koƒcu d∏ugotrwa∏e, nu˝àce çwiczenia tak 
sfrustrowa∏y ch∏opaka, ˝e doprowadzi∏ do konfrontacji ze swoim mi-
strzem – a ten krótko i treÊciwie zademonstrowa∏ skutecznoÊç swoich 
nauk, frustracj´ procesu uczenia si´ oraz znaczenie cierpliwoÊci.

Nie mog´ nie odnieÊç tego filmu do budowania biznesu Forever. B´dà 
takie dni, kiedy b´dziemy musieli woskowaç – poznawaç produkty, çwi-
czyç spotkania indywidualne, uczyç si´ rozmawiaç przez telefon, uczest-
niczyç w szkoleniach itp. B´dà dni, kiedy b´dziemy mieç poczucie, ˝e 
nasz biznes nie rozwija si´ w takim tempie, jak byÊmy tego pragn´li. 
B´dà te˝ dni, gdy b´dziemy musieli szorowaç pod∏og´ – kiedy ktoÊ 
zwróci nam produkt lub frekwencja na spotkaniu b´dzie ni˝sza, ni˝ 
si´ spodziewaliÊmy. B´dà te˝ dni malowania p∏otu – kiedy b´dziemy 
chcieli uzyskaç jakiÊ poziom kwalifikacji i o w∏os nam si´ to nie powie-
dzie. Te dni nie sà pora˝kami – sà to po prostu okazje do nauki i zy-
skania doÊwiadczenia. Te „lekcje” to depozyty, które musimy poczyniç 
na konto naszego sukcesu; niektóre b´dà niewielkie, inne znaczàce. 
Jest jednak coÊ, co mog´ Wam absolutnie zagwarantowaç – je˝eli po-
zostaniecie skoncentrowani, b´dziecie nadal solidnie pracowaç, sku-
tecznie, z pasjà i wytrwale nawiàzywaç kontakty, wtedy poziom sukce-
su, jaki osiàgniecie z Forever, przekroczy Wasze najÊmielsze oczekiwa-
nia. I Wy te˝, jak m∏ody Karate Kid, zwyci´˝ycie i b´dziecie wcià˝ 
zwyci´˝aç.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora
Dzia∏amy w biznesie, którego podstawà sà 
ludzie. Nikt z nas nie osiàgnie sukcesu w po-
jedynk´. Swoje zamierzenia zrealizujemy 
tylko wspó∏pracujàc, wzajemnie si´ wspierajàc 
i pomagajàc sobie. Trudno wyobraziç sobie 
innà bran˝´ biznesu, w której o powodzeniu 

decyduje nie rywalizacja, ale praca zespo∏owa i wspó∏dzia∏anie. W Fo-
rever tworzymy fantastyczny zespó∏. Ka˝dy z nas, niezale˝nie od sta-
nowiska w Planie Marketingowym, ma w nim swojà rol´ do odegra-
nia i ka˝dy z nas  przyczynia si´ do ogólnego powodzenia FLP na pol-
skim rynku.

Bardzo wiele dajà rozmowy z liderami, dzielàcymi si´ doÊwiadczeniami 
w poszukiwaniu nowych dróg dalszego rozwoju. Jednak najwi´kszà 
radoÊç sprawia mi poznawanie nowych dystrybutorów znajdujàcych 
si´ dopiero na  poczàtku drogi do sukcesu z Forever. Osoby te mogà 
nawet nie wiedzieç, ˝e FLP Êwi´tuje ju˝ swoje XI Urodziny w Polsce, 

ale sà Êwiadome potencja∏u firmy, chcà z nià budowaç swojà przysz∏oÊç 
i sà zdeterminowane, by Êwi´towaç dwudziesto-, trzydziestolecie 
FLP Poland.  ˚yczy∏bym nam wszystkim, abyÊmy ten entuzjazm 
wobec produktów i szansy na biznes potrafili przekuwaç na kolejne 
sukcesy, niezale˝nie od tego, ile tych sukcesów ju˝ mamy na koncie 
– zawsze jest nast´pny cel do osiàgni´cia, nie ustawajmy w dà˝eniu 
do realizacji kolejnych marzeƒ!

Pragn´ Wam tak˝e przekazaç gratulacje wiceprezydenta ds. operacji 
europejskich Dustina Greene’a w zwiàzku ze wzrostem sprzeda˝y we 
wrzeÊniu i ˝yczenia dalszej zwy˝ki obrotów. Tak trzymaç! Nasz cel 
5000 pk. miesi´cznie jest coraz bli˝ej!

Z urodzinowymi ˝yczeniami dalszych sukcesów z Forever!

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek 
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Kopenhaga 2005 
4 czerwca 2005 r.

Przypominamy zasady programu:
1. Program trwa od 1 wrzeÊnia do 31 grudnia 2004 r. 
2. Wszystkie wymagania muszà zostaç spe∏nione w czasie trwania programu. 
3.  Kwalifikacja odbywa si´ zgodnie z nowymi zasadami sponsorowania Success Start.

POZIOM I

Aby zakwalifikowaç si´ na I poziom, nale˝y:
* byç aktywnym przez ca∏y czas trwania programu,
* zasponsorowaç do swojej grupy bezpoÊredniej pi´ciu Nowych Dystrybutorów,
*  z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç stanowisko Asystenta Kierownika, 

a nast´pnie zakupiç co najmniej 2 pk.

POZIOM II

Aby zakwalifikowaç si´ na II poziom, nale˝y:
* spe∏niç wymogi niezb´dne do osiàgni´cia poziomu I,
*  pomóc 5 nowym cz∏onkom swojej grupy w zasponsorowaniu dwóch kolejnych Nowych Dystrybutorów,
*  z których ka˝dy musi w czasie trwania programu osiàgnàç stanowisko Asystenta Kierownika, 

 a nast´pnie zakupiç co najmniej 2 pk,
*  osiàgnàç wraz z tà grupà dystrybutorów co najmniej 30 pk. w czasie trwania konkursu.

POZIOM III

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

trzech kolejnych Nowych Dystrybutorów,
*  z których ka˝dy musi w czasie trwania konkursu osiàgnàç stanowisko 

Asystenta Kierownika, a nast´pnie zakupiç co najmniej 2 pk,
*  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 52 pk. w czasie trwania konkursu.

4.  Za dat´ zasponsorowania nowego dystrybutora przyjmuje si´ dat´ 
zatwierdzenia umowy Success Start przez Biuro G∏ówne FLP Poland.

5. Nagrody:
*  Poziom I: bilety na Zjazd Europejski, bankiet oraz pakiet uczestnika Zjazdu 

dla dystrybutora oraz jego ma∏˝onka.
*   Poziom II: nagrody z poziomu I plus zakwaterowanie w hotelu 

podczas trwania Zjazdu (2 noce i 3 dni) dla dystrybutora oraz jego ma∏˝onka.
*  Poziom III: nagrody z poziomu I i II plus bilety na przelot dla dystrybutora 

oraz jego ma∏˝onka.

6. Nagrody z programu nie podlegajà zamianie na gotówk´.

7. Nagrody z programu nie mogà zostaç przekazane innej osobie.

8.  W programie uczestniczyç mogà jedynie dystrybutorzy zamieszkali 
na sta∏e w krajach europejskich, w których dzia∏ajà biura FLP.

Je˝eli masz pytania i wàtpliwoÊci, skontaktuj si´ z Katarzynà Bajerà 
w warszawskim Biurze G∏ównym.

5

Europejski Zjazd FLP 
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1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie

2. Bo˝ena Gaj

3. Wies∏awa i Adam Spyrowie

4. Danuta i Edward Wienchowie

5. Maria Duraziƒska i Jacek Bartkowiak

 6. Anna i Metody Lubiƒscy

 7. Krystyna Oruba

 8. Maria i Mieczys∏aw Osiƒscy

 9. Magdalena Strojna

10. Gra˝yna Kurp

10 NAJLEPSZYCH

Asystenci MENED˚ERA sponsorzy:

Daniel Bassara Marzena i Piotr Âredziƒscy

Bo˝ena i Jan Ka∏u˝owie Daniel Bassara

KIEROWNICY sponsorzy:

Karolina Becht Gra˝yna Kurp

Beata Franczak Piotr Jurek

Maria i Stanis∏aw Kopaczowie Teresa i Aleksander Pajàkowie

Ewa ˚wirecka Bo˝ena Gaj

Pierwszy taki Zjazd!

Europejski Podzia∏ Zysków 2005
25-27 lutego 2005 r., Berlin

Dla dystrybutorów, którzy chcieliby na w∏asny koszt wziàç udzia∏ w tym wydarzeniu, podajemy adres hotelu, 
w którym mo˝na dokonaç rezerwacji (do 15 stycznia 2005 r.) pod has∏em Forever Living Products.

Estrel Hotel, Sonnenallee 225, 12057 Berlin, Niemcy
tel. +49/30 6831 22522, fax +49/30 6831 2345

Awanse i osiàgni´cia • paêdziernik 2004 
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Dzielimy si´ 
doÊwiadczeniami
Warszawa, 23 paêdziernika 2004 r.

GoÊçmi paêdziernikowego Treningu Jona-
thana byli Jolanta i Kestas Bausys, 
Dyrektorzy Generalni FLP Baltics 
(fot. 1). Przyjechali oni do Polski 
zbieraç doÊwiadczenia, które póêniej 
b´dà mogli wykorzystaç przy orga-
nizowaniu spotkaƒ dla swoich 
dystrybutorów. Oto co zobaczyli 
i us∏yszeli nasi goÊcie:

•  dynamicznà prezentacj´ „Na 
czym polega skuteczna sprzeda˝?” 
poprowadzonà przez Przodujàcego 
Mened˝era Mari´ Duraziƒskà (fot. 9),

•  obrazowe wskazówki, jak zakwalifikowaç si´ na Zjazd Europejski 
Kopenhaga 2005 w wykonaniu Senior Mened˝era Haliny Sm´tek 
(fot. 8),

•  awanse i odznaczenia: Kierownik El˝bieta Bigaj 
(fot. 2), Asystenci Kierownika (fot. 3), 10 Najlep-
szych  (fot. 4), sponsorzy na medal (fot. 5),

•  wyk∏ad dr Anieli Samoç, lekarza ginekologa-
endokrynologa, poÊwi´cony profilaktyce 
zdrowotnej z produktami FLP (fot. 6),

•  szkolenie Urszuli Niedêwieckiej pt. „Pi´kna 
sylwetka i zdrowa skóra, czyli jak zadbaç o swojà 
urod´ przed nadchodzàcà zimà” (fot. 7).

Warszawa, 23 paêdziernika 2004 r.

GoÊçmi paêdziernikowego Treningu Jona-
thana byli Jolanta i Kestas Bausys, 
Dyrektorzy Generalni FLP Baltics 
(fot. 1). Przyjechali oni do Polski 
zbieraç doÊwiadczenia, które póêniej 
b´dà mogli wykorzystaç przy orga-
nizowaniu spotkaƒ dla swoich 
dystrybutorów. Oto co zobaczyli 

  dynamicznà prezentacj´ „Na 
czym polega skuteczna sprzeda˝?” 

1

Wystàpienie Jacka Kandefera, 

Dyrektora FLPP

Joanna Klupp, Kierownik Marketingu FLPP zapowiada 

nast´pny punkt programu

2

3

4

Trening Jonathana
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Wroc∏aw 2 paêdziernika 2004 r.

Spotkanie regionalne we Wroc∏awiu by∏o nagrodà za zaj´cie 
drugiego miejsca w czerwcowym Pikniku Forever. Spotka-
nie wype∏ni∏y: szkolenia marketingowe, poprowadzone przez 
Dyrektora FLP Poland Jacka Kandefera, Diamentowo-

-Szafirowego Mened˝era 
Bogumi∏´ Srok´ i Przo-
dujàcego Mened˝era Ja-
cka Bartkowiaka; wyk∏ad 
o produktach dr Emilii 
Zgirskiej-Kulaziƒskiej, ale 
tak˝e dobra zabawa, czyli 
pokaz gry w zoÊk´, wyst´p 
m∏odych tancerek oraz 
minikoncert zespo∏u Sufit 
Members. 

¸ódê  21-23 paêdziernika 2004 r.

W dniach 21-23.10.2004 r. odby∏y si´ w ¸odzi XII Mi´ dzy na-
rodowe Targi Sprz´tu Rehabilitacyjnego oraz Sprz´tu dla Osób 
Niepe∏nosprawnych. Ponad 200 wystawców reklamowa∏o swo-

je produkty i nawià-
zywa∏o kontakty 
z klientami. Nie 
za brak∏o równie˝ 
tam naszej firmy.
Produkty takie jak 
Forever Freedom, 
Aloe MSM Gel, 
Emulsja Rozgrzewa-
jàca oraz suplemen-
ty dietetyczne stano-

wi∏y doskona∏e uzu pe∏ nienie oferty targowej i wzbudzi∏y ogrom-
ne zainteresowanie wÊród zwiedzajàcych.
Grupa dystrybutorów pod szyldem firmy Przodujàcego Mened˝era 
Gra˝yny Kurp nawiàza∏a wiele ciekawych kontaktów bizneso-
wych – równie˝ mi´dzynarodowych – oraz pozyska∏a nowych 
klientów detalicznych.
Taka forma reklamy daje mo˝liwoÊç poszerzenia listy kontaktów 
o kolejne 100, 200 a nawet 300 osób ze wzgl´du na du˝à 
frekwencj´ zwiedzajàcych. W∏aÊnie dlatego jà polecamy 
– baza danych to podstawa dzia∏ania dystrybutorów Forever 
Living Products.

Krystyna Tomczak, Asystent Kierownika

(cd na nast´pnej stronie)

Nast´pne spotkanie w Warszawie
27 listopada 2004 roku

na XI Urodzinach FLP Poland

Szczegó∏y na stronie 12

5
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Raporty regionalne
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Gdaƒsk  9 paêdziernika 2004 r.

FLP jest wspania∏à firmà oferujàcà rewelacyjne produkty! Ogromne 
podzi´kowania dla zespo∏u dystrybutorów i pracowników za organizowa-
nie spotkaƒ – sà nam one niezb´dne. Ostatnie spotkanie przesz∏o moje 
najÊmielsze oczekiwania. Moje gratulacje!

Lech Okuniewski, Asystent Kierownika z Gdaƒska

Âwietna impreza! Wszystko mi si´ podoba∏o. Zdoby∏am du˝o Êwie˝ych 
wiadomoÊci zarówno od dr. Oleszkiewicza, jak i od innych prelegentów. 
Takie szkolenie to bodziec i nowe wskazówki do dalszej owocnej pracy 
w FLP.

Alicja Wierzchowska, Asystent Kierownika z Gdaƒska

Od wielu lat jestem zwiàzana z FLPP i wcià˝ jestem tak samo zachwyco-
na oferowanà przez was profesjonalnà obs∏ugà. Ka˝de szkolenie to nowe 
doÊwiadczenia, nowa wiedza i nowa ochota do pracy. To spotkanie 
zaskoczy∏o mnie cudownà atmosferà i wieloma nowymi twarzami, które 
Êwiadczà o tym, ˝e firma wcià˝ jest „odkrywana”. Pomys∏ z makija˝em – 
super! ˚ycz´ dalszych sukcesów.  

Ma∏gorzata Rogoziƒska, Asystent Mened˝era z Gdyni

By∏yÊmy na wspania∏ej imprezie. FLP jest super!!! Wyk∏ad dr. Oleszkie-
wicza na wysokim poziomie i w ogóle spotkanie na szóstk´!!!

Ludmi∏a Borysiuk , Kierownik z Gdaƒska 
i Anna Lewicka, Nowy Dystrybutor z Pruszcza Gdaƒskiego

Pary˝  paêdziernik 2004 r.

Magiczne miasto
16 paêdziernika wyruszyliÊmy do najpi´kniejszego miasta Êwiata. W dro-
dze zatrzymaliÊmy si´ na krótki spacer w Pradze, zwiedzajàc zabytkowà 
cz´Êç „Z∏otej Pragi”. Nocleg sp´dziliÊmy w okolicy granicy niemieckiej, 
rano ruszyliÊmy dalej i dotarliÊmy do Pary˝a. Zacz´∏o si´ zdobywanie tego 
miasta: od szczytu Wie˝y Eiffla, poprzez ukwiecone Pola Elizejskie, Louv-
re, Plac Trocadero, Katedr´ Notre Dame, urokliwe uliczki Montmartre’u 
z bazylikà Sacre Coeur, do zwiedzenia nowoczesnej dzielnicy La Defense 
– same drapacze chmur, szk∏o, stal, wra˝enie „ma∏ego” Manhattanu. Po-

god´ mieliÊmy takà, na jakà 
zapracowaliÊmy (22°C) – s∏oƒce 
od rana do wieczora. Poniewa˝ 
naszym celem by∏o nie tylko 
zwiedzanie, ale te˝ szkolenie 
FLP, wi´c w czasie podró˝y 
zdobywaliÊmy wiedz´, oglàdajàc 
filmy Forever Vision na temat 
FLP, produktów i marketingu, 
oraz s∏uchaliÊmy wspania∏ych 
wyk∏adów. Z∏o˝yliÊmy wizyt´ 
w siedzibie FLP France w 
Pary˝u. W mi∏ej atmosferze 
stworzonej przez gospodarzy 
mieliÊmy okazj´ porozmawiaç 
i zrobiç pamiàtkowe zdj´cia. 
Podró˝ przebiega∏a wspaniale – 
powsta∏a nawet piosenka, którà 
zaÊpiewamy na XI urodzinach FLP Poland w Warszawie. Dla mnie wy-
prawa do Pary˝a by∏a ju˝ trzecim wyjazdem szkoleniowym. Dzi´ki pracy 
w firmie FLP i Marii Grotyƒskiej zwiedzi∏am ju˝ Lazurowe Wybrze˝e we 
Francji, Riwier´ Olimpijskà oraz Ateny i wiem, ̋ e na tym nie koniec. Jest 
jeszcze wiele pi´knych miejsc, które chcia∏abym zobaczyç, a dzi´ki pracy 
w naszej firmie wszystko jest mo˝liwe i marzenie staje si´ faktem.

Ewa Opolska, Kierownik z Krakowa

By∏a to podró˝ niezapo-
mnianych widoków, po-
dró˝ do miejsc bogatych 
w zabytki, miejsc zachwy-
cajàcych pi´knem.
W programie uwzgl´d-
nione by∏y m.in.: katedra 
Notre Dame, Dzielnica 
¸aciƒska z Panteonem 
i Sorbonà, ¸uk Triumfal-
ny, Wie˝a Eiffla, Louvre, 

bazylika Sacre Coeur, Pola Elizejskie i rejs po Sekwanie.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje Louvre, jedno z najbogatszych muzeów na 
Êwiecie, a w nim rzeêby, grafiki, rzemios∏o artystyczne, s∏ynna galeria 
malarstwa (m.in. Mona Lisa). 
Wjazd na Wie˝´ Eiffla dostarczy∏  mi dreszczyku emocji, a panorama wi-
dokowa zapiera dech w piersiach. Na pierwszej platformie oglàda∏am mu-
zeum historii Wie˝y, gdzie widzia∏am zdj´cia s∏ynnych goÊci.
Niezapomniane wra˝enia pozostanà mi po rejsie po Sekwanie nocà, z po-
wodu wspania∏ych widoków Pary˝a. Te widoki równie˝ oglàda∏am ze 
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(Pary˝ – c.d.)
wzniesienia, na którym jest bazylika Sacre Coeur, wybudowana na czeÊç 
˝o∏nierzy poleg∏ych w wojnie francusko-pruskiej. 
W czasie tej podró˝y dystrybutorzy dzielili si´ swoimi doÊwiadczeniami 
i metodami pracy. By∏y  to dla mnie cenne informacje, które na pewno 
wykorzystam w swoim dzia∏aniu.

Atmosfera  by∏a  wspania∏a, du˝o  Êpiewu (dwie gitary)  i  humoru,  jed-
nym s∏owem tworzyliÊmy autokarowà i aloesowà weso∏à  rodzin´.
Uwa˝am, ˝e takie wyjazdy dobrze s∏u˝à integrowaniu si´.

Danuta Grabarska, Asystent Kierownika z  Zawiercia

Podziwiajàc organizacj´ i doÊwiadczenie Maryli Grotyƒskiej w czasie Zjaz-
du Europejskiego w Grecji, podj´∏am decyzj´ zorganizowania wyprawy 
do Pary˝a. Zachwycona i szcz´Êliwa wróci∏am z tej wycieczki z grupà osób 
ch´tnych do pracy w FLP. 
Âwiat jest pi´kny i widz´, ˝e z jego zwiedzaniem mo˝na po∏àczyç szkole-
nie i integracj´ dystrybutorów Forever.
Dzi´kuj´ wszystkim uczestnikom za wspania∏à atmosfer´ i ˝yczliwoÊç na 
wycieczce.

Helena Gaca, Asystent Mened˝era z Krakowa

Ty i Twoi klienci
Jednym z kluczowych elementów budowania biznesu FLP jest pozyski-
wanie nowych klientów oraz budowanie z nimi relacji. Klient powinien 
mieç poczucie, ˝e jest dla nas wa˝ny i ˝e zale˝y nam 
na zaspokojeniu jego potrzeb, a nie na sprzedaniu 
za wszelkà cen´ produktów. 
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia tu˝ tu˝, wykorzy-
stajmy t  ́okazj  ́do pokazania klientom, ˝e si  ́
o nich troszczymy, i do podzi´kowania im za 
dotychczasowà wspó∏prac´. Najlepszym na 
to sposobem jest Êwiàteczny prezent – nie 
musi on byç kosztowny, ale powinien byç 
szczery i wybrany indywidualnie dla 
konkretnego klienta. 

Dla kogo prezent?
Najlepiej by∏oby daç upomi-
nek ka˝demu klientowi. Je˝eli 
jest ich zbyt wielu lub niektórzy 
nie kupujà zbyt regularnie, wte-
dy do mniej znaczàcych klientów 
mo˝esz po prostu wys∏aç kart´ 
Êwiàtecznà lub zadzwoniç z ̋ yczenia-
mi. Taki gest doceni ka˝dy.

Prezenty dawaj osobiÊcie
O wiele wi´ksze wra˝enie zrobi na kliencie, 
kiedy zamiast wysy∏aç prezent, wr´czysz go 
osobiÊcie. Dawaniu prezentu wcale nie musi to-
warzyszyç kilkugodzinne spotkanie przy kawie 
i ciastkach. Wystarczy kilka minut i ciep∏e Êwiàteczne ̋ yczenia. To, ̋ e 
osobiÊcie fatygujesz si´ do klienta. wyraênie podkreÊla, jak wa˝ny jest 
on dla ciebie.

Cena nie jest najwa˝niejsza
Nie musisz kupowaç nie wiadomo jak drogich prezentów. Natomiast 
wybierajàc upominek dla konkretnego klienta, warto kierowaç si´ jego 

upodobaniami. Kiedy klient otwierajàc opakowanie b´dzie mia∏ 
ÊwiadomoÊç, ˝e zada∏eÊ/aÊ sobie trud wybrania czegoÊ, co faktycznie 
trafia w jego gust, na pewno doceni i zapami´ta twojà trosk´.

Bàdê wyjàtkowy
Nie tylko sam prezent si´ liczy, ale tak˝e sposób jego 

opakowania czy wr´czenia. Upominek, który np. 
jest fantazyjnie opakowany lub do którego 

do∏àczony jest karnet Êwiàteczny z krótkim 
tekstem podkreÊlajàcym, ˝e dany prezent 

wyda∏ ci si´ odpowiedni dla danej osoby, 
bardziej zapadnie w pami´ç klienta ni˝ 

coÊ, co w oczywisty sposób jest jednà 
z kilkunastu identycznych, kupionych 

hurtem rzeczy.

CoÊ dobrego 
dla ka˝dego

Zanim zdecydujesz, co komu 
kupiç, zrób list´ wszystkich swo-

ich klientów (zaczynajàc jà od naj-
lepszych) i zaplanuj ogólny bud˝et na 

Êwiàteczne upominki dla nich. Kiedy 
b´dziesz mieç te dane, ∏atwiej ci b´dzie 

zadecydowaç, komu kupiç prezent i jaki, 
a komu wystarczy wys∏aç kartk  ́Êwiàtecznà.

Opakowanie te˝ si´ liczy
By∏a o tym mowa wczeÊniej, ale jest to temat wart 

szczególnego podkreÊlenia. Staranne opakowanie 
prezentu stanowi dodatkowe potwierdzenie dba∏oÊci 

o klienta. Kiedy wr´czasz klientowi zapakowany upominek, nie mo˝e mieç 
on poczucia, ˝e przypomniawszy sobie o nim w ostatniej chwili, szybko 
wrzuci∏eÊ/aÊ coÊ do torebki, która zosta∏a ci z zesz∏ego roku i w drog´...  
Pami´taj, aby do ka˝dego prezentu do∏àczyç kartk´ z ˝yczeniami 
kierowanà do konkretnej osoby. Przygotowanie takich kartek zajmie ci 
troch´ czasu, ale dzi´ki temu unikniesz sztampy.

(opracowanie mh)

Akademia Biznesu
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Nasza skóra podczas zimy nara˝ona jest na zmieniajàce si´ warun-
ki atmosferyczne. Szczególnie niekorzystne sà cz´ste zmiany tem-
peratury, du˝a ró˝nica mi´dzy nagrzanym powietrzem w pomiesz-
czeniach a niskà temperaturà na dworze, ostry wiatr i niewielka 
wilgotnoÊç. W takich warunkach skóra staje si´ bardzo wra˝liwa, 
pierzchnie, pojawiajà si´ zaczerwienia i pop´kane naczynka 
krwionoÊne. Bardzo wa˝na staje si´ jej ochrona i odpowiednio 
dobrana do rodzaju cery piel´gnacja.

Najbardziej nara˝ona na nieprzyjazne warunki jest

skóra sucha,
która zazwyczaj jest bardzo cienka, a jej gruczo∏y ∏ojowe produkujà 
zbyt ma∏o nat∏uszczajàcych substancji ochronnych. W∏aÊciciele takie-
go typu cery powinni codziennie rano i wieczorem nak∏adaç na 
oczyszczonà twarz serum witaminowe Alpha-E Factor. Od˝ywka ta 

zawiera olejki (olejek sojowy, olejek z nasion ogórecznika lekarskie-
go), które dostarczajà skórze nienasyconych kwasów t∏uszczowych, 
a te wzmacniajà jej warstw´ lipidowà. W ten sposób chronià jà przed 
mrozem, likwidujà podra˝nienia, przesuszenia i zaczerwienia. Poza 
tym serum zawiera ogromne iloÊci witamin A, E i C, dzia∏ajàcych an-
tyrodnikowo – dzi´ki temu chroni skór´ przed niszczàcym dzia∏aniem 
promieniowania UV, nie dopuszczajàc do jej starzenia si´.

Na od˝ywk´ nak∏adamy odpowiedni krem aloesowy, w tym przy-
padku od˝ywczy Krem na Noc z zestawu Aloe Fleur de Jouvence. 
Zawarty w nim aloes zwielokrotni moc dzia∏ania serum i zwi´kszy 
penetracj´ sk∏adników od˝ywki w g∏àb skóry. Jest to krem inten-
sywnie regenerujàcy, nawil˝ajàcy i od˝ywczy, który ma jednoczeÊnie 
dzia∏anie ochronne. W jego sk∏adzie znajdujà si´ substancje lekko 
nat∏uszczajàce, a te zimà sà szczególnie potrzebne.

Cera sucha powinna byç zimà dodatkowo ochraniana przez co-
dzienne nak∏adanie podk∏adu aloesowego. Spe∏nia on rol´ „ciep∏ej 
pierzynki”, która skutecznie zabezpiecza skór´ przed nag∏ymi zmia-
nami temperatury powietrza, piel´gnuje jà i nie dopuszcza do po-
wstawania zaczerwienieƒ, a tym samym zmniejsza ryzyko p´kania 
naczynek krwionoÊnych. Nadaje te˝ skórze pi´kny, równy koloryt, 
kryjàc wszelkie przebarwienia.

Zupe∏nie innej piel´gnacji wymaga

cera t∏usta.
Gruczo∏y ∏ojowe produkujà zbyt du˝o substancji ochronnej (∏oju), co 
powoduje powstawanie stanów zapalnych i ciàg∏e Êwiecenie skóry. 
W tym przypadku najlepiej sprawdza si´ Krem Aloesowo-Propoliso-
wy o bardzo du˝ej zawartoÊci mià˝szu (72%), który reguluje prac´ 
gruczo∏ów, Êciàga pory skóry, matowi jà na d∏ugi czas i przede wszyst-

Aloesowa ochrona 
ró˝nego rodzaju 
cery zimowà porà

Akademia Produktów
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Forever Aloe Lips
Najlepsza ochrona Twoich ust, 

nie tylko zimà

•  b∏yskawicznie zmi´kcza 
spierzchni´ty naskórek

•  chroni skór´ przed dra˝niàcym 
dzia∏aniem wiatru i mrozu

• przyspiesza procesy gojenia

KOD: 22

kim, ma silne dzia∏anie bakterio- i grzybobójcze oraz bakteriosta-
tyczne. Nie dopuszcza wi´c do powstawania stanów zapalnych, 
a gdy ju˝ sà – leczy je skutecznie. Piel´gnuje równie˝ naszà flor´ 
bakteryjnà, zwi´kszajàc naturalnà odpornoÊç skóry.

Ró˝ne sà problemy cery t∏ustej i dlatego w zale˝noÊci od sytuacji 
mo˝emy pod Krem Aloesowo-Propolisowy na∏o˝yç serum Alpha-
E Factor lub Aloe MSM Gel.

Gdy skóra jest powierzchniowo przesuszona, wra˝liwa i sk∏onna do 
∏uszczenia, pod krem nak∏adamy serum, które przyspieszy regenera-
cj´ zniszczonego naskórka, uelastyczni go i zmniejszy nadwra˝liwoÊç. 
Natomiast gdy mamy skór´ t∏ustà sk∏onnà do stanów zapalnych, naj-
lepiej zadzia∏a MSM Gel z dodatkiem biosiarki. Uspokoi dzia∏anie 
gruczo∏ów ∏ojowych i przyspieszy gojenie stanów zapalnych. Nak∏adamy 
go codziennie rano i wieczorem pod krem Aloesowo-Propolisowy.

Dodatkowà ochronà przed niekorzystnymi warunkami zimowymi jest 
podk∏ad aloesowy, który nie tylko zapobiega przykremu Êwieceniu si´ 
skóry, ale tak˝e – z uwagi na zawartoÊç mià˝szu aloesowego – dzia∏aç 
b´dzie bakteriobójczo i grzybobójczo. Nada jej te˝ ∏adny jednolity koloryt.

W walce z nadwra˝liwoÊcià skóry, pierzchni´ciem jej zimà i p´kaniem 
naczynek krwionoÊnych niezwykle pomocne b´dà produkty dostar-
czajàce naszemu organizmowi substancji od˝ywczych od wewnàtrz, 
i to niezale˝nie od tego, jaki mamy rodzaj cery. Wi´kszoÊç dolegliwoÊci 
skórnych okazuje si´ wynikiem pog∏´biajàcych si´ z roku na rok 
niedoborów od˝ywczych.

Zastanawiamy si´ cz´sto, dlaczego coraz wi´cej ludzi ma problem 
z kruchoÊcià naczynek krwionoÊnych, objawiajàcy si´ ich p´kaniem 
i powstawaniem wylewów podskórnych. Sprawcà jest brak wystar-
czajàcej iloÊci witaminy C w naszym po˝ywieniu. Dlatego szczególnie 
zimà powinniÊmy zadbaç o dostarczenie tej witaminy naszemu orga-
nizmowi. Pami´taç musimy, ˝e aby byç od˝ywkà dla skóry, witamina 
C powinna byç podawana z naturalnymi zwiàzkami tzw. bioflawono-
idami. Takà w∏aÊnie witaminà jest Forever Absorbent C. Skoncen-

trowany wyciàg z bioflawonoidów znajduje si´ równie˝ w Forever Ly-
cium Plus. Gdy oba produkty regularnie znajdà si´ w naszej diecie, 
zabezpieczà skór´ przed powstawaniem nowych ognisk rozszerzonych 
naczynek, gdy˝ dostarczà naturalnych bioflawonoidów, które wzmoc-
nià i uelastycznià Êciany naczyƒ krwionoÊnych. Poza tym zastymulujà 
w ca∏ym organizmie produkcj´ w∏ókien kolagenowych.

Nieocenione znaczenie dla naszej cery zimowà porà ma równie˝ 
Mià˝sz Aloe Vera, szczególnie gdy pijemy go regularnie. Nie dopusz-
cza do nadwra˝liwoÊci skóry, do p´kania nowych naczynek krwio-
noÊnych oraz reguluje prac´ gruczo∏ów ∏ojowych.

Forever Arctic-Sea natomiast dostarcza naszemu organizmowi nie-
nasyconych kwasów t∏uszczowych (NNKT) i skwalenu, który w nie-
wielkich iloÊciach powinien znajdowaç si´ w ochronnej warstwie 
wodno-t∏uszczowej, jakà produkuje ka˝da skóra. W ten sposób rege-
neruje warstw´ lipidowà, co chroni jà przed mrozem. Forever Artic-
Sea zapobiega równie˝ rogowaceniu skóry, jak i k∏opotom ze 
z∏uszczaniem si´ naskórka.

Zimà niezb´dna w naszej diecie jest od˝ywka Forever Lite zawierajàca 
pe∏en zestaw ∏atwoprzyswajalnych aminokwasów w odpowiednich pro-
porcjach do budowy zdrowej tkanki ∏àcznej, a w∏aÊnie u osób ze s∏abà 
tkankà ∏àcznà p´kajà naczynka krwionoÊne. Aminokwasy sà niezb´dne  
równie˝ do tworzenia i odbudowy kolagenu w skórze.

Warto przygotowaç naszà skór´ do tak trudnych warunków pogodo-
wych, dostarczajàc naszemu organizmowi regularnie odpowiednich 
substancji od˝ywczych, by po zimie cieszyç si´ pi´knà, równà i m∏odà 
cerà.

Urszula Niedêwiecka, 
Konsultantka Aloesowej Urody
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29 stycznia 2005 r.
Millennium Plaza, Sala Konferencyjna Blue Room, 
6. pi´tro, Al. Jerozolimskie 123A, godz. 12:00
Seminarium szkoleniowe Michaela Strachowitza, 
jednego z najbardziej znanych europejskich specja-
listów w dziedzinie MLM.
Podczas szkolenia zapraszamy na przerw´ kawowà.
Uwaga! Od 27/11 (Urodziny FLPP) do 15/12 bile-

ty w specjalnej cenie promocyjnej:
bilet indywidualny 40 z∏, bilet grupowy dla 5 osób 160 z∏
Ceny biletów od 16/12/2004:
bilet indywidualny 50 z∏, bilet grupowy dla 5 osób 200 z∏ (dost´pny 
tylko do 10/01/2005)
Pami´taj, iloÊç miejsc ograniczona! Nie zwlekaj z zakupem biletów!

Grudniowe spotkania z Dyrektorem w regionach
  Zapraszamy na szkolenia marketingowe Dyrektora FLP Poland 

Jacka Kandefera
 ˚yczenia Êwiàteczno-noworoczne
Poznaƒ  2/12/04, Hotel Trawiƒski, ul. ˚niwna 2, godz. 18:00
Wroc∏aw   7/12/04, sala konferencyjna w budynku Oddzia∏u, 

ul. Lelewela 8, godz. 18:00
Katowice  8/12/04, SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00
Warszawa  15/12/04, Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 92, 

godz. 18:00
Kraków 16/12/04 Klub Expressik, ul. Westerplatte, godz. 18:00
Gdaƒsk  21/12/04, Restauracja Scandi, ul. Szymanowskiego 2, 

godz. 18:00

Grudniowe szkolenia o produktach
WARSZAWA
Biuro G∏ówne FLPP, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
 1/12/04  dr Maria Pasturczak Poprawianie odpornoÊci organizmu 

z produktami Forever
16/12/04  Urszula Niedêwiecka Przygotowanie cery przed wielkim 

wyjÊciem. Makija˝ wieczorowy
REGIONY
Dr Emilia Zgirska-Kulaziƒska 
Produkty FLP w trosce o nasze stawy
 3/12/04 Sandomierz, Instytut Teologiczny, ul. Mariacka,  godz. 18:00
10/12/04  OÊwi´cim, OÊwi´cimskie Centrum Kultury, ul. Âniade-

ckich, godz. 17:00 
Dr Zdzis∏aw Kubat
Produkty FLP w zapobieganiu cukrzycy 
14/12/04 Kraków, Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00

Dr Jerzy Oleszkiewicz 
Produkty FLP w odzyskiwaniu utraconej energii
14/12/04 Katowice, SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00
Urszula Niedêwiecka 
Od˝ywianie skóry od wewnàtrz. Szczup∏a sylwetka
7/12/04 Ostro∏´ka, SM, ul. Hallera 13

Szkolenie marketingowe
Bogumi∏a Sroka, Diamentowo-Szafirowy Mened˝er
Twoja droga do sukcesu z FLP
1/12/04 Szczecin,  Hotel Novotel, al. 3 Maja, godz. 18:00

Szansa na Biznes:
Gdaƒsk, sala szkoleniowa w budynku oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2
druga Êr. – Mened˝er Krystyna Król 
czwarta Êr. – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka
Bydgoszcz, Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9
7,21/12/04 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz  Sm´tkowie
Elblàg, Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
druga Êroda miesiàca – Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamikowie
ostatni wtorek – Mened˝er Bo˝ena Mach  
Wroc∏aw, budynek obok oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
pierwszy wtorek miesiàca Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska
drugi wtorek – Kierownik Agnieszka Osiƒska
Krapkowice, biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. Ks. Duszy 2, godz. 18:00 
drugi czwartek – Kierownik Agnieszka Osiƒska
Kraków, sala szkoleniowa obok oddzia∏u, ul Kadecka 1, godz. 18:00
pierwsza Êr. – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 
Tarnów, OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Nowy Âwiat 30
pierwszy i trzeci poniedzia∏ek

Warszawskie Centrum Zamówieƒ

Zamawianie produktów z dostawà do domu: tel. 22/ 456 43 54÷55. 
Dostawa w ciàgu trzech dni roboczych. Uwaga! Ostatniego robocze-
go dnia miesiàca zamówienia telefoniczne i faksowe przyjmowane sà 
do godz. 20:00 (tak˝e je˝eli jest to poniedzia∏ek lub piàtek).

Clean+Lean: Czekamy na Wasze doÊwiadczenia

Je˝eli chcesz si´ podzieliç swoimi doÊwiadczeniami w u˝ywaniu 
Clean+Lean, przeÊlij do nas swoje zdj´cia „przed i po” przeprowadze-
niu programu wraz ze swojà historià. Ka˝dy opublikowany tekst na-
grodzimy biletem na Trening Jonathana. 

Tak pracujemy: Biuro G∏ówne oraz Oddzia∏y

24 grudnia 2004 r. Biuro G∏ówne i Oddzia∏y nieczynne
31 grudnia 2004 r. Biuro G∏ówne i Oddzia∏y czynne w godz. 9:00-14:00

XI Urodziny FLP Poland  27/11/2004, Hotel Westin, godz. 13:00
 Super szkolenie: 

Profesjonalna sprzeda˝: do ka˝dego klienta prowadzi jakaÊ droga, tylko nie zawsze wiemy, jak jà odnaleêç
Jerzy Gut, wspó∏autor ksià˝ki Handlowanie to gra

  Nowe narz´dzia marketingowe
  Wybieramy najbarwniejszy region Polski

  Awanse i odznaczenia
  Towarzyszyç nam b´dzie Ma∏gorzata KoÊcielniak i jej zespó∏

Bilety jeszcze do kupienia we wszystkich Oddzia∏ach w cenie 50 z∏ (bilet indywidualny)

Wydarzenia i informacje


