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W minionym miesiàcu mia∏em okazj´ sp´dziç troch´ wi´cej czasu 

w domu. Uwielbiam wtedy wstawaç rano i uprawiaç jogging. To 

doskona∏a okazja do przemyÊleƒ, a ostatnio myÊla∏em o naszych 

nowych Triple Diamond Managerach, Marco i Milagro Dubon. Sà 

oni cz´Êcià rodziny Forever od wielu lat i wspaniale, ˝e zostali dru

gimi Potrójnymi Diamentami w historii Forever. Gratulacje dla Was 

obojga!

Kiedy tak biegam, przyglàdam si´ roÊlinom i drzewom rosnàcym 

wokó∏ naszego domu, sprawdzajàc, czy majà wystarczajàco du˝o 

wody i przestrzeni, aby si´ rozwijaç. Mamy wiele gatunków drzew 

i szybko zrozumia∏em, ˝e ka˝de drzewo potrzebuje innych warun

ków, aby mog∏o wyrosnàç wysokie i pot´˝ne. Niektóre mo˝na 

zostawiç niepodlewane i niepiel´gnowane przez d∏ugi czas, a one 

Êwietnie poradzà sobie same. Inne wymagajà codziennej piel´g

nacji – podlewania, przycinania i nawo˝enia. Niektóre drzewa sà 

du˝e i majà roz∏o˝yste korony, które przez wiele lat zapewniajà 

nam cieƒ. Majà grube, solidne pnie. Ci „pradziadowie” ogrodu 

strzegà naszego domu od wielu lat, mimo to stojà niewzruszeni 

pogodà, warunkami czy plagami. 

Mamy tak˝e o wiele m∏odsze drzewa, które rosnà powoli, a wiatr 

ciàgle nimi szarpie i przegina je. Niektóre z nich wymagajà podpar

cia z obu stron tyczkami, które pomogà im opieraç si´ porywom 

wiatru i rosnàç prosto. Od czasu do czasu, z powodu upa∏u panu

jàcy w Arizonie musimy nawet malowaç na bia∏o pnie naszym 

m∏odszym drzewkom owocowym, co ma je chroniç przed s∏oƒcem 

(mo˝e powinniÊmy zaczàç u˝ywaç Aloe Sunscreen!).

Czynnikiem decydujàcym o sukcesie tych drzew nie jest jednak to, 

co widaç, ale to, czego nie widaç. Ca∏a ich si∏a i zdolnoÊç adapto

wania si´ do ró˝nych warunków jest ukryta. Wa˝ne sà korzenie – te 

pot´˝ne giganty w naszym ogrodzie sà mocniejsze, poniewa˝ 

cierpliwie, wraz z up∏ywem lat budowa∏y g∏´boki, zaradny i efek

tywny system korzeni. M∏odsze drzewa przechodzà takie trudne 

chwile dlatego, ˝e one dopiero muszà zapuÊciç korzenie wystar

czajàco g∏´boko, by zapewniç sobie potrzebne wsparcie i si∏´. Nie 

jest ∏atwo rozwinàç g∏´bokie, silne korzenie; wymaga to  

cierpliwoÊci i ciàg∏ego zaanga˝owania. Korzeƒ musi przedrzeç si´ 

przez ró˝ne warstwy gleby, zawady i przeszkody. Jednak silne, uda

ne drzewo nie przestaje si´ rozwijaç, nieustannie wypuszczajàc 

nowe korzenie i wzmacniajàc te ju˝ istniejàce.

Kolejne interesujàce spostrze˝enie, jakie poczyni∏em myÊlàc o drze

wach w naszym ogrodzie, dotyczy tego, ˝e nie da si´ okreÊliç si∏y 

systemu korzeni, dopóki nie nadejdzie burza i nie zerwie si´ wiatr. 

Kiedy jest spokojnie i cicho, kiedy wszystko idzie dobrze, s∏absze 

drzewa b´dà sta∏y równie wysokie i dumne jak pozosta∏e. Dopiero 

gdy nadejdà nieuniknione wyzwania, mo˝na dostrzec prawdziwà 

natur´ drzew.

Kiedy biega∏em po terenach otaczajàcych nasz dom, wiele si´ 

nauczy∏em. Jak dotàd najwa˝niejsza z lekcji to ta, ˝e ka˝da osoba, 

którà spotykamy, wymaga indywidualnego podejÊcia i w ró˝nym 

stopniu potrzebuje wsparcia. Dlatego musimy byç wszyscy gotowi 

dokonywaç stosownych korekt i zmian, aby odpowiadaç na potrze

by ka˝dej z osób, które wprowadzamy do biznesu. Musimy nie

ustannie piel´gnowaç w∏asne korzenie uczestniczàc regularnie  

w wydarzeniach i spotkaniach FLP, poszerzajàc naszà wiedz´  

o produktach i u˝ywajàc ich; nieustannie uczàc si´ coraz wi´cej  

o firmie, produktach, bran˝y i, co najwa˝niejsze, o sobie samych. 

Je˝eli zbudujemy g∏´bokie, silne korzenie w postaci zaanga˝owania 

w Forever, wtedy nasz biznes b´dzie si´ rozwija∏ i kwit∏. Kiedy 

przychodzi czas na to, by stawiç czo∏a burzom odmowy, konkuren

cji i wàtpliwoÊci, b´dziemy stali dumni i silni – tak jak „pradziado

wie” mojego ogrodu, b´dziemy przyk∏adami lojalnoÊci i stabilnoÊci, 

zapewniajàc cieƒ, ochron´ i wsparcie.

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od prezydenta

Nic nie zastàpi 
g∏´bokich korzeni
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Listopad to miesiàc urodzin FLP w Polsce – jak co roku jest to dla nas czas podsumowaƒ, 

g∏´bszego zastanowienia nad tym, czego dokonaliÊmy i dokàd zmierzamy. Jednà z rze

czy, o których myÊlimy wtedy z zadowoleniem, sà nasze produkty – naturalne, 

najwy˝szej jakoÊci i doskonale zaspokajajàce potrzeby nawet najbardziej wymagajàcych 

klientów. Nasza oferta jest systematycznie poszerzana, a na pó∏kach regularnie poja

wiajà si´ nowoÊci. Jednak niezale˝nie od tego, jak wiele fantastycznych produktów ofe

ruje Forever, ponadczasowym hitem, tym, co odró˝nia nas od wszystkich innych, jest 

nasz wyjàtkowy Mià˝sz Aloe Vera. 

Nawet sceptycy nie sà w stanie dyskutowaç z pewnymi podstawowymi faktami  

Forever:

1.  Roczna sprzeda˝ to ponad � miliardy USD, a jej po∏ow´ stanowià napoje aloesowe.

2.  Mià˝sz Aloe Vera kupowany jest przez 8,5 miliona dystrybutorów, którzy zaopatrujà 

w niego miliony klientów w ponad 1�0 krajach Êwiata.

3.  Mià˝sz Aloe Vera FLP by∏ pierwszym na Êwiecie produktem, który uzyska∏ Piecz´ç 

Aprobaty IASC i do dziÊ zachowujemy przywilej umieszczania jej na opakowaniach.

4. Nasze produkty obj´te sà 30dniowà gwarancjà satysfakcji! 

5.  FLP rozwija si´ dynamicznie od niemal trzydziestu lat – to dowód ogromnego uzna

nia, zadowolenia i satysfakcji naszych klientów!

JesteÊmy w najlepszej na Êwiecie firmie, oferujàcej najlepsze produkty aloesowe  

i pszczele! Wykorzystajmy te argumenty podparte naturalnym entuzjazmem wyni

kajàcym z radoÊci korzystania z produktów Forever! Si´gnijmy po wi´cej i spotkajmy 

si´ wkrótce na pu∏apie 5000 pk. Profit Share jest tu˝, tu˝!

Wasz,

Jacek Kandefer

ALOES FOREVER!

Wszystkiego Najlepszego 

               z okazji Urodzin!
Wszystkiego Najlepszego 

               z okazji Urodzin!



Agnieszka i Tomasz Nowakowie, Damian Nowak, Alicja Oficjalska, Irena OjdowskaSzmyd, Wies∏awa Osiadacz, Marta Oszajca, Barbara 
Owczarska, Katarzyna Paluch, Andrzej Pa∏kus, El˝bieta Papis, Ewelina PaÊ, Zofia Patina, Irena Paw∏owska, Monika P´czek, Justyna P´dziwilk, 
Anna i Andrzej Piankowie, Krystyna Pich, Ma∏gorzata Pierzcha∏a, Maria Pierzcha∏a, Joanna Pietruszka, Magdalena Pietrzak, Maria Piotrowska, 
Ró˝a Piotrowska, Grzegorz Piotrowski, Jadwiga P∏atos, Beata P∏awecka, Aniela Przywitowska, Krystyna Radawiec, Gra˝yna Ruszczak, 
El˝bieta i Jerzy Rybowie, Lidia RzeszowskaM∏yniak, Iwona Rzoƒca, Anna i Oleg Sakiewiczowie, El˝bieta Sala, Katarzyna Siemczonek, 
Kazimiera Skrabka, Joanna S∏omka, Halina So∏owiej, Anna Spa∏ek, Barbara Stachniak, Mieczys∏awa i Leszek Stachurscy, Beata Starzyk, 
Antonina Stasio∏ek, Maria Stelmaszyƒska, Jadwiga Stepnowska, Henryk Strychacki, Aneta Suknarowska, Maria Su∏ek, Anna Surdyka, 
Teresa Szafran, Katarzyna Szarek, Ewa i Tadeusz Szylingowie, Bo˝enna Szewczyk, Bo˝ena Szlozer, Anna Sznyr, Maria Szott, Monika Szulc, 
El˝bieta Âpiewak, Beata Tarkowska, Violetta i Piotr TomaÊkowie, Eugeniusz Tomczak, Zofia i Marek Tomsia∏owie, Alina Walczak, Krzysztof 
Walczak, Dorota Wa∏aszewska, Ewa Wàs, Regina i Lech Wàsikowie, Irena Wenderska, Alicja Werner, Jowita Wi´d∏ocha, Katarzyna Wiktorzak, 
Weronika WiÊniowska, Monika Witulska, Angelika Wojciechowska, Anna i Marek Wolscy, Joanna Wo∏kowskaKucharzyk, Dorota Woêniczek, 
Gra˝yna i Eugeniusz Wójcikowie, Barbara Wyjad∏owska, Janusz Wysocki, Anna Zajas, Anna Zaorska, Marta Zaworska, Jadwiga Ziemnicka, 
Dorota i Dariusz ˚bikowie, Jolanta ˚urowskaZimmer

Assistant  SUPERVISORZY (cd)

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.

P OT RÓ J N A  PR Z YGODA!
Wyjàtkowe, dwudniowe wydarzenie, 

którego nie mo˝na przegapiç!

Zjazd:

Âwiatowy • Europejski • Europejski Podzia∏ Zysków

1314 kwietnia �007, Sztokholm

Trwa ostatni miesiàc kwalifikacji do uczestnictwa 

w tej jedynej w swoim rodzaju imprezie! 

Zasady udzia∏u w programie znajdziesz na www.flpp.com.pl  

lub w poprzednim numerze „Forever Poland”.



�0 NAJLEPSZYCH struktury niemanagerskie

MANAGEROWIE sponsorzy:

SUPERVISORZY sponsorzy:

Assistant SUPERVISORZY

ASSISTANT MANAGEROWIE sponsorzy:
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Ma∏gorzata i Grzegorz Gulbowie Anna i Romuald Weszkowie

Miros∏awa i Grzegorz Pietrygowie Ma∏gorzata i Grzegorz Gulbowie

Przemys∏aw Kwiecieƒ Krystyna Kwiecieƒ

Adam Matusiak Krystyna i Roman Matusiakowie

Teresa i Krzysztof Fabija∏owie Adam Matusiak

Ewa Wojty∏a Krystyna i Roman Matusiakowie

Ewa B∏asiak Ewa Wojty∏a

Monika Kuwik Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie

Anna i Piotr Gostomczykowie Anna i Metody Lubiƒscy

Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie Urszula i Tomasz Kuçkowie

P OT RÓ J N A  PR Z YGODA!
Wyjàtkowe, dwudniowe wydarzenie, 

którego nie mo˝na przegapiç!

Krystyna i Roman Matusiakowie Bo˝ena i Micha∏ Broƒkowie

Stefania i Franciszek Rduchowie Bo˝ena i Stanis∏aw Rosiakowie

Bo˝ena i Stanis∏aw Rosiakowie Krystyna i Jerzy Orubowie

Agnieszka Ba∏ys, Janina Banach, Alicja Bernacka, Barbara i Sylwester Bia∏achowie, Irena i Nikodem Bia∏eccy, Rafa∏ Bia∏o, Ewa Bia∏ochowska, 
Mariola Bieƒ, Ma∏gorzata Bil, Magdalena i Andrzej Bizoniowie, Patrycja Bloch, Jan Blom, Wojciech Bogdaƒski, Sylwia Bojarska, Ewa 
Borkowska, Wanda i Miros∏aw Boszkowie, Bo˝ena Brach, Ma∏gorzata Brzoskowska, Maria Bujar, Iwona Bury¸aêny i Tadeusz ¸aêny, 
Halina Chrzanowska, Sabina Cichoƒska, Teresa Cydzik, Krzysztof Czapp, Maria Czarnecka, Beata Czarnota, Stanis∏awa Czarnota, Grzegorz 
Dawidowicz, Alicja Dera, Lucyna D´bska, Krzysztof Dostatni, Anna Fabija, Alicja Fetnke, Krystyna Filar, Monika Filozof, Maria Flont, Danuta 
Frankiewicz, Agnieszka Furman, Krystyna Furman, Ma∏gorzata GabryÊ, Barbara Gaik, Marta Gaj, Danuta Gawenda, Danuta Gaw∏owska, 
Sylwia Gawroƒska, Daniela G´sich, Agata Gil, Ewelina Goƒka, Barbara Górzna, Agnieszka Gromadka, Karol Grotyƒski, Dorota Gryska, 
Beata Gutaj, Halina Haber, Ewa Haj, Maria Haraf, Gra˝yna Harat, Patrycja Hildebrandt, Miros∏awa Holc, Marta Janczewska, Magdalena 
Jankowiak, Teresa Jarosz, Ma∏gorzata i Karol Jenscy, Maria J´dryczka, Barbara Józefowicz, Ewa Józefowicz, Bo˝ena Jurkowska, Monika 
Kalinowska, Iwona Kanigowska, Maria Kasprzak, Ma∏gorzata KausSzczepaƒska, Anna i Ryszard Kawalcowie, Krzysztof Keyha, Karolina 
K´dzierskaGo∏da, Ma∏gorzata Kisow, Ewa i Krzysztof Klimkowie, Urszula K∏os, Zdzis∏awa Knop, Maria Knopek, Anna i Zbigniew Koconiowie, 
Justyna Kolasa, Stanis∏aw Koluch, Janina Kopeç, Halina Kosz, Gra˝yna KoÊnik, Maria Kowalczyk, Ma∏gorzata Kowalska, Katarzyna 
Koz∏owska, Stanis∏aw Krzemiƒski, Danuta i Tomir Kubiccy, Katarzyna Kucharska, Barbara Kuêdub, Izabela Kwiatkowska, Teresa Lasek, 
Dorota Lemaƒczyk, Ma∏gorzata Lewandowska, Ewa Libera, Zygmunt Longawa, Dariusz ¸egowki, Anna ¸´k, Aneta Maciejewska, Tomasz 
Majeran, Bogus∏awa Malinkiewicz, Marcin Malinowski, Renata Ma∏ecka, Ewa i Krzysztof Margielowie, Beata Mech, Ma∏gorzata Michalska,  
Sylwia i Mariusz Mleczkowie, Anna i Antonios Moschopoulosowie, Ma∏gorzata Moskal, Helena i Andrzej Namys∏owie, 

Awanse i osiàgni´cia | paêdziernik �006

➦

 1. Urszula i Miros∏aw Kapustowie (b/zm)
 �. Urszula i Tomasz Kuçkowie (+1)
 3. Wies∏awa i Adam Spyrowie (+1)
 4. Krystyna i Jerzy Orubowie (+4)
 5. Anna i Metody Lubiƒscy (+1�)
 6. Bo˝ena i Micha∏ Broƒka (b/zm)
 7. Bo˝ena Gaj (–�)
 8. El˝bieta i Stanis∏aw Bieniaszowie (–)
 9. Monika CieÊlik (b/zm)
10. Jolanta i Rados∏aw Jochimowie (+10)

11. Halina i Grzegorz Sm´tek (+4)
1�. Bogus∏awa i Edward Kupisowie (–�)
13. Krystyna Kwiecieƒ (+6)
14. Krystyna i Roman Matusiak (–)
15. Ewa i Piotr Jurkowie (–3)
16. Halina Micorek (–9)
17. Wies∏awa Krywult (–)
18. Anna Sobania (–)
19. Magdalena Strojna (–5)
�0. Renata B∏a˝ejewska (–)

W nawiasach podajemy ró˝nic´ mi´dzy miejscem zajmowanym w poprzednim miesiàcu a pozycja bie˝àcà. 
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Forever Success Day Katowice 30.09.�006

Manager Edward Wiench  
o planowaniu biznesu i Senior 
Manager Wies∏awa Spyra  
– od Kierownika do Managera

Nowy Supervisor Maria Aniserowicz  
i Nowy Assistant Manager Katarzyna Pordzik

Assistant Supervisorzy

Mistrzowie ceremonii:  
Manager Edward Wiench  
i Supervisor Katarzyna Sobczak

Dr Marek Wierzchowski o produktach 
Forever w zapobieganiu chorobom 
nowotworowym

Supervisor Renata Jarosz o pro
gramach motywacyjnych FLP

Piosenki w wykonaniu Marty Sobczak

Dyrektor Jacek Kandefer o cyklu 
pracy Forever

Spotkanie szkoleniowe Zawiercie �4.08.�006

Na zaproszenie dystrybutorów i klientów z Zawiercia 
i okolic dr Artur Nowak przybli˝y∏ i rozwinà∏ wszyst
kie korzyÊci p∏ynàce z picia aloesu.
Spotkania o produktach poparte wiedzà medycznà  
i uzasadniajàce profilaktyk´ oraz ukazujàce natur´ 
jako sposób dla wszystkich na popraw´ jakoÊci ˝ycia 
cieszà si´ ogromnym zainteresowaniem. Miejsco
wym organizatorom takich comiesi´cznych spotkaƒ, 
Supervisorom Danusi i Micha∏owi Grabarskim oraz 
Manager Lidii Fiutak, sk∏adamy podzi´kowanie!

Senior Manager Wies∏awa Spyra

Szkolenie Supervisorów oraz 6 pk.
1314 paêdziernika br. w warszawskim Biurze G∏ównym FLPP odby∏o si´ 
kolejne szkolenie przeznaczone dla nowych Supervisorów, do których  
w drugim dniu spotkania do∏àczyli dystrybutorzy, kwalifikujàcy si´ do 
udzia∏u w szkoleniu 6 pk. 
Pierwszego dnia sesji szkoleniowej odby∏y si´ warsztaty, które na pod
stawie nowych materia∏ów z Biura G∏ównego FLP Int. poprowadzi∏ Dyrek
tor Jacek Kandefer. Drugiego dnia ∏àczone szkolenie – dla Supervisorów  
i dystrybutorów o miesi´cznych osobistych obrotach 6 pk. – poprowadzi∏ 
Józef Bogdan Szeremeta.
Do udzia∏u w szkoleniu 6 pk. zakwalifikowali si´:
Anna i Zbigniew Adamik
Jadwiga Bartosz
Renata B∏a˝ejewska
Maria i Piotr Cybulscy
Dorota Czerwionka
Brygida Darga
Miros∏awa i Jan Gajdowie
El˝bieta i Józef Glapowie
Pawe∏ G∏owacki
Urszula i Andrzej Gorgolowie
Danuta i Micha∏ Grabarscy
Jolanta i Rados∏aw Jochimowie
Urszula i Miros∏aw Kapustowie
Anna Kapusta 
¸ucja Koby∏ka
Krystyna i Aleksander Konieczny
El˝bieta Kreczyƒska
Krystyna i Roman Królowie
Urszula i Tomasz Kuçkowie
Barbara i Henryk Kulpowie
Bogus∏awa i Edward Kupisowie
Gra˝yna Kurp
Anna i Metody Lubiƒscy

| Raporty regionalne

Lucyna i S∏awomir Marsza∏kowie
Bo˝ena i Edmund Matkowscy
Agnieszka Osiƒska
El˝bieta i Jacek Ostrowscy
Teresa i Aleksander Pajàkowie
Dorota i Piotr Paw∏owscy
Maria PerzPaprocka i Kazimierz Paprocki
Agnieszka Piersa
Hanna i Jaros∏aw Podwojscy
Anna i Andrzej Popielarzowie
Urszula PrzystaÊ
Janina i Witold Puchalscy
Jadwiga i Ryszard Sàczewscy
Grzegorz Sieczka
Halina i Grzegorz Sm´tkowie
Wies∏awa i Adam Spyrowie
Magdalena Strojna
Barbara i Kazimierz Swobodowie
Izabela i Krzysztof Szewczykowie
Helena i Wac∏aw Taczek
Krystyna i Edward Wingertowie
Wies∏awa Zasempa 
Wanda i Andrzej Zi´bowie
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Manager Maria Paprocka (fot. 1) z wielkim wdzi´kiem poprowadzi∏a poznaƒ
ski Success Day. Ucieszy∏a nas wizyta Dyrektora Jacka Kandefera i jego 
wyk∏ad „Cykl pracy Forever” (fot. 2). O planowaniu biznesu mówi∏a Mana
ger Anna Popielarz, a o tym jak przejÊç od Kierownika do Managera – Ma
nager Agnieszka Osiƒska. Jak zwykle z wielkim zainteresowaniem wys∏u
chaliÊmy wyk∏adu o produktach poprowadzonego przez dr Katarzyn´ 
ZgirskàKulaziƒskà.

Krystyna Wellenger, Assistant Supervisor

Cykl pracy Forever przedstawiony przez Dyrektora Jacka Kandefera uczy∏, 
jak skutecznie budowaç biznes. Prezentacje o planowaniu biznesu, awan
sach i programach motywacyjnych, poprowadzone przez Managerów Ann´ 
Popielarz i Agnieszk´ Osiƒskà oraz Senior Manager Bo˝en´ Matkowskà 
(fot. 3) by∏y profesjonalne i niepozbawione osobistych refleksji. Z wyk∏adu 
dr Katarzyny ZgirskiejKulaziƒskiej dowiedzieliÊmy si´, jakie produkty FLP 
skutecznie stosowaç w profilaktyce chorób skóry.

El˝bieta Miku∏a, Assistant Supervisor

Szkolenie weekendowe Kocierz �1��.10.�006

W dniach 2122 paêdziernika br. odby∏o si´ szkolenie weekendowe na Ko
cierzu, w ramach nagrody zdobytej przez nasz region w ubieg∏orocznym 
konkursie na Najbarwniejszy Region. Organizatorem szkolenia by∏a Senior 
Manager Urszula Kuçka.

Swojà obecnoÊcià zaszczyci∏ nas m.in. Dyrektor Jacek Kandefer, który prze
kaza∏ nam wiele nowych wiadomoÊci, pouczajàcych wskazówek i praktycz
nych rad, które na pewno b´dà nam pomocne w zdobywaniu kolejnych 
szczebli w Planie Marketingowym. Dzi´ki tak wspania∏ym wyk∏adowcom 
jak Senior Managerowie Wies∏awa Spyra i Janusz WiÊniewski, Supervisor 
Joanna Klima oraz kosmetyczka Katarzyna Janiczek, dowiedzieliÊmy si´, jak 
skutecznie budowaç biznes Forever, oraz poszerzyliÊmy swojà wiedz´  
o wspania∏ych produktach FLP. Te znakomite wyk∏ady sprawi∏y, ˝e bardziej 
uwierzyliÊmy w siebie, w swoje mo˝liwoÊci. Spotkanie by∏o ciekawe i pe∏ne 
motywacji. Atmosfera w tak urokliwym oÊrodku by∏a sympatyczna i ciep∏a, 
ponadto urozmaicona losowaniem upominków.

Bardzo dzi´kujemy Dyrekcji FLPP, organizatorom i wyk∏adowcom za t´ 
wspania∏à nagrod´ oraz umiej´tne przekazanie wiedzy i swoich 
doÊwiadczeƒ.

Raporty regionalne | 

Forever Success Day Poznaƒ, 7.10.�006 Akademia Forever  Piastów 1.10.�006

zorganizowana przez zespó∏ Forever „Piastowanie” 

Pe∏na uroku, ciep∏a i wdzi´ku gospodyni Akademii Renata B∏a˝ejewska 
wspomina∏a, jak 10 lat temu w Piastowie „zasia∏a” aloes. Jak wykorzystaç 
dobrodziejstwa tej roÊliny w profilaktyce zdrowia, opowiada∏ dr Artur Nowak. 
Profesjonalny i jasny wyk∏ad trafi∏ do naszych serc i umys∏ów. Dzi´kujemy, 
Doktorze. Dyrektor Jacek Kandefer motywowa∏ nas do prawdziwej, solidnej 
pracy, ˝eby zarobiç na swoje marzenia. Paêdziernikowa „burza” to owacje dla 
dyrektora. To by∏o bardzo udane, niedzielne popo∏udnie. 

Jadwiga Latek, Assistant Supervisor

Tego typu spotkania sà dla nas bardzo wa˝ne. Mamy mo˝liwoÊç zdobywa
nia wiedzy o biznesie i produktach od najwi´kszych autorytetów naszej  
Firmy. To utwierdza nas w przekonaniu, ˝e jesteÊmy w jak najbardziej 
w∏aÊciwym miejscu i osiàgniemy zamierzony cel!

Jolanta i Konrad Mazurowie, Supervisorzy

Bardzo si´ ciesz´, ˝e odby∏o si´ takie spotkanie. Najwa˝niejsza dla mnie 
jest wiedza, jakà mo˝na tu zdobyç. Poprzez t´ wiedz´ rozwijamy si´ sami, 
pomagamy rozwijaç si´ swojej strukturze, a dzi´ki temu mo˝emy osiàgaç 
sukcesy w biznesie i realizowaç marzenia.

Jadwiga Przybysz, Supervisor

Tego typu szkolenia dajà Êwie˝sze spojrzenie na pewne aspekty – czy to  
w profilaktyce zdrowia, czy w rozwoju biznesu. Zasadnym jest organizowa
nie podobnych spotkaƒ, które poza wiedzà pozyskanà z wyk∏adów 
niewàtpliwie integrujà zespó∏, dajà mu poczucie pewnoÊci i motywujà do 
dalszego rozwoju.

Krzysztof Zatoƒ, Assistant Supervisor

Jestem bardzo szcz´Êliwa, ˝e po 10 latach pracy na terenie Piastowa mia∏am 
okazj´ spotkaç moich dystrybutorów i podzi´kowaç im za t´ Akademi´ Fore
ver, szczególnie Jadwidze Adamczyk. Jej zaanga˝owanie i fascynacja sà tak 
˝ywe i niesamowite, i˝ ka˝dy, kto mia∏ okazj´ uczestniczyç w tym spotkaniu 
nie mia∏ ˝adnych wàtpliwoÊci, dlaczego warto przy∏àczyç si´ do FLP. 

Renata B∏a˝ejewska, Senior Manager

Spotkanie by∏o potrzebne. Dla mnie, ˝eby us∏yszeç refleksj´ dr. Nowaka na 
temat alergii. Przytocz´ jego s∏owa: „Gdy koƒczy∏em studia, mówi∏o si´, ˝e 
w Polsce problemy z alergià ma 45% ludzi. A na Zachodzie w tym okresie 
by∏o 20% osób z tymi problemami. W tej chwili ocenia si´, ˝e w Polsce 
oko∏o 30% osób ma problemy z alergià”. To wielki rynek dla aloesu!

Krzysztof Stefaƒski, Assistant Supervisor

Spotkanie z dr. Arturem Nowakiem by∏o dla mnie ogromnym prze˝yciem. 
Dowiedzia∏am si´ du˝o na temat astmy, przezi´bieƒ i wirusów. ¸atwo jest 
stosowaç profilaktyk´ zdrowia, b´d´ g∏oÊno o tym mówiç! 

Ewelina Figat, Assistant Supervisor

Spotkanie z aloesem i FLP pozytywnie zmienia moje ˝ycie. Dzi´kuj´ zaan
ga˝owanym dystrybutorom z Piastowa i innym z mojej struktury, szczególnie 
Zofii MyÊliwiec, Jolancie Mazur, Jadwidze Przybysz, Managerom Renacie 
B∏a˝ejewskiej i Magdzie Strojnej, Dyrektorowi Jackowi Kandeferowi za 
wspieranie zespo∏u Forever „Piastowanie”. Akademia Forever to spotkanie 
nas wszystkich po to, ̋ eby swoje ̋ ycie zmieniaç na lepsze, bogatsze, ciekaw
sze. Spotykam si´ z uznanie, które utwierdza mnie w przekonaniu, ˝e s∏usznie 
dzia∏am w Forever. Entuzjazm przekazujmy jak pa∏eczk´ w sztafecie. 

Jadwiga Adamczyk, Assistant Manager

1 � 3
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1. Urzàdê ze swojà strukturà „Klinik´ 
Pi´knoÊci”

Aloesowy Zestaw Tonizujàcy, Aloe Fleur de 

Jouvence i Sonya Glamour Showcase to 

doskona∏e „narz´dzia” fantastycznej zabawy!

2. Zrób porzàdek w kosmetyczce

Zastàp stare kosmetyki nowymi, wzbogacajàc 

zawartoÊç kosmetyczki nowymi kolorami  

Sonya Colour Collection. Wypróbuj nowy od

cieƒ szminki, cienia do powiek i ró˝u. W �007 

roku poka˝ Êwiatu swoje nowe oblicze, 

eksperymentujàc z barwami makija˝u!

3. Zadbaj o skór´ z Aloe Fleur de Jouvence

Obiecaj sobie – i dotrzymaj tej obietnicy! – ˝e 

b´dziesz u˝ywaç zestawu Aloe Fleur de Jou

vence do codziennej piel´gnacji twarzy oraz 

˝e dwa razy w tygodniu b´dziesz stosowaç 

maseczk´ Fleur de Jouvence. Rezultaty b´dà 

olÊniewajàce!

4. Wypróbuj ró˝ne produkty piel´gnacyjne FLP

Wypróbuj nasz niezwykle popularny R 3 Factor, któ

ry pomaga utrzymaç w∏aÊciwà tonacj´, tekstur´  

i mi´kkoÊç skóry. Forever Epiblanc delikatnie wy

równuje koloryt skóry i rozjaÊnia cer´. Natomiast 

AlphaE Factor to antyutleniajàce serum stworzo

ne do walki z negatywnym dzia∏aniem wolnych rodników. Ka˝dy  

z tych produktów przyniesie twojej skórze niesamowite korzyÊci!

5. U˝ywaj Forever Alluring Eyes

Aby zredukowaç opuchlizn´ oraz zmarszczki wokó∏ oczu, 

wklepuj ten delikatny krem codziennie – dwa razy dziennie! 

B´dziesz zdumiona efektami dzia∏ania zawartoÊci tej nie

wielkiej tubki!

6. Zrelaksuj si´ z naszymi produktami do kàpieli

Forever Aloe Scrub, Aloesowy ̊ el do Kàpie

li i myjka loofah powinny mieç sta∏e miej

sce na pó∏ce w twojej ∏azience. Korzystaj  

z tych produktów zawsze, kiedy si´ kàpiesz 

lub bierzesz prysznic, a twoja skóra b´dzie 

promienia∏a pi´knym, zdrowym wyglàdem.

7. Nawil˝aj, nawil˝aj, nawil˝aj

Nigdy doÊç tych s∏ów. Zadbaj o swoje cia∏o od 

stóp do g∏ów, nawil˝ajàc je dwa razy dziennie 

jednym z balsamów FLP – Aloesowà Emulsjà 

Nawil˝ajàcà lub Emulsjà Aloesowà.

8. Przywróç swojej skórze mi´kkoÊç i g∏adkoÊç, 
stosujàc maseczk´ Forever Marine Mask

Nak∏adaj t´ g∏´boko wnikajàcà w skór´ maseczk´ co naj

mniej dwa razy w tygodniu dla b∏yskawicznego odÊwie

˝enia cery. Forever Marine Mask g∏´boko oczyszcza i nawil

˝a skór´, sprawiajàc, ˝e jest ona Êwie˝sza i odm∏odzona.

9. Odpr´˝ cia∏o i umys∏ korzystajàc,  
z Aloesowej Emulsji Rozgrzewajàcej

Emulsja ta doskonale ∏agodzi stres i napi´cia, 

jakie mo˝esz odczuwaç. Po d∏ugim, aktyw

nym dniu chwyç tubk´ Aloesowej Emulsji Roz

grzewajàcej i przynieÊ ulg´ obola∏ym mi´Ê

niom. Ten wspania∏y produkt sprawdza si´ 

doskonale tak˝e jako balsam do masa˝u.

10. Zadbaj o zdrowie w∏osów

W∏osy, które sà mi´kkie, lÊniàce  

i ∏atwo si´ uk∏adajà – taki efekt 

uzyskasz dzi´ki produktom do 

piel´gnacji w∏osów Forever  

Living Products. 

Sà to:  

Szampon AloeJojoba

Od˝ywka do w∏osów AloeJojoba

Forever Aloe Styling Gel

Forever Aloe ProSet

Dzi´ki takiemu programowi piel´gnacji cery jesteÊ 
gotowa, by radoÊnie wkroczyç w nowy 2007 rok, 
czujàc si´ i wyglàdajàc po prostu fantastycznie!

Pi´kniejsza Ty w 2007!
Koniec ze starà rutynà – wiwat nowa!  
Zacznij Nowy Rok, korzystajàc  
z poni˝szych dziesi´ciu fantastycznych 
podpowiedzi, które pomogà Ci osiàgnàç 
w 2007 roku cudowny wyglàd i jeszcze 
lepsze samopoczucie!

| Uroda
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Zimowe 
samopoczucie

Wielu z nas mroêne zimowe miesiàce kojarzà si´ ze zwi´kszonym 

ryzykiem z∏apania przezi´bienia lub grypy. I choç faktycznie 

niesprzyjajàca aura mo˝e byç wyzwaniem dla naszego uk∏adu im

munologicznego, Forever Living Products ma w swojej ofercie pro

dukty, które pomogà nam zachowaç wspania∏e samopoczucie 

przez ca∏à zim´!

Forever Absorbent-C

Ka˝dy z nas s∏ysza∏ to wielokrotnie – codzienne spo˝ywanie wita

miny C jest bardzo zalecane dla zachowania zdrowia. Co sprawia, 

˝e witamina ta jest tak znakomita? WÊród jej wielu wspania∏ych 

w∏aÊciwoÊci trzeba wymieniç to, ˝e jest ona pot´˝nym antyutlenia

czem, korzystnie dzia∏ajàcym na skór´, oraz jest niezb´dna dla  

zachowania w zdrowiu tkanki ∏àcznej. 

Poniewa˝ stres, sposób od˝ywania i czynniki Êrodo

wiskowe powodujà, ˝e w organizmie mogà panowaç 

znaczne niedobory witaminy C, wa˝ne jest, aby uzupe∏

niaç jej zasoby przez w∏aÊciwà suplementacj´. Ka˝da 

tabletka Forever AbsorbentC zawiera 60 mg witaminy 

C, która jest w pe∏ni przyswajana przez organizm dzi´ki 

po∏àczeniu jej z 500 mg otràb owsianych, czyli wysoce rozpusz

czalnym b∏onnikiem. Co wi´cej, badania wykazujà, ˝e b∏onnik roz

puszczalny mo˝e tak˝e pomagaç w zachowaniu zdrowego pozio

mu cholesterolu we krwi. Wyjdê naprzeciw potrzebom swojego or

ganizmu, dostarczajàc mu dwóch wa˝nych substancji od˝ywczych 

w jednej por´cznej tabletce.

Krem Aloesowo-Propolisowy

Kolejnà ofiarà mroênej, zimowej pogody jest nasza skóra – co spra

wia, ˝e jest to najlepszy moment, aby do akcji wkroczy∏ nieocenio

ny Krem AloesowoPropolisowy! Ten jeden z naszych najpopular

niejszych kremów doskonale nawil˝a i od˝ywia skór´ 

dzi´ki niezwykle wartoÊciowej kompozycji stabilizowane

go mià˝szu Aloe Vera i propolisu pszczelego. Do tych 

dwóch dobroczynnych substancji dodano inne sk∏adniki 

cenione ze wzgl´du na korzystne dzia∏anie na skór´, takie 

jak rumianek oraz witaminy A i E. Krem AloesowoPropo

lisowy przyniesie twojej skórze ukojenie i zapewni jej od

powiednie nawil˝enie.

Propolis Pszczeli Forever

Propolis jest substancjà niezwykle istotnà dla funkcjonowania ula 

pszczelego, jako ˝e stanowi jego naturalne wsparcie obronne. To 

ochronna „wyÊció∏ka” ula i mówi si´, ˝e dzi´ki temu jego wn´trze 

jest „bezpieczniejsze” ni˝ wi´kszoÊç sal operacyjnych. Propolis nie 

jest nowym odkryciem – jego historia si´ga co najmniej 5000 lat 

wstecz; wiadomo, ˝e by∏ regularnie stosowany przez staro˝ytnych 

Greków i Asyryjczyków dla zachowania zdrowia. Propolis Pszczeli 

Forever oferuje wam t´ niezwyk∏à substancj´ w po

staci tabletki, która jest w 100% naturalna – nie zawie

ra konserwantów ani sztucznych barwników. Jest 

pe∏na substancji od˝ywczych, takich jak witaminy, 

minera∏y, enzymy i aminokwasy, a dodatkowo zosta∏a 

wzbogacona mleczkiem pszczelim – „super pokar

mem” prosto z ula. Propolis Pszczeli Forever to doskona∏y sposób 

na wsparcie naturalnych si∏ odpornoÊciowych organizmu, co mo˝e 

nabraç szczególnej wartoÊci w d∏ugie, zimowe miesiàce.

Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca

Kiedy jesteÊmy chorzy, doÊç cz´sto nasze mi´Ênie sà obola∏e. Za

miast godziç si´ na ten dyskomfort, lepiej z∏agodziç go 

korzystajàc z Aloesowej Emulsji Rozgrzewajàcej. Jest to 

idealna emulsja do masa˝u, która wp∏ywa tak˝e kojàco 

na zm´czone, bolàce mi´Ênie. To emulsja typu olej w wo

dzie, która zawiera sk∏adniki rozgrzewajàce, dzi´ki czemu 

jest doskona∏ym partnerem do masa˝u relaksujàcego na

pi´te, obola∏e mi´Ênie. Wspaniale nawil˝a tak˝e suchà 

skór´. Dodatkowo zawiera Aloe Vera, który pomaga jej sk∏adnikom 

wniknàç g∏´boko, dok∏adnie tam, gdzie mi´Ênie potrzebujà szyb

kiej ulgi!

Bàdêmy proaktywni, troszczàc si´ o swoje zdrowie. 
Zadbajmy o dobre samopoczucie zimà i si´gnijmy  

po najbardziej zaufane produkty!

Zdrowie |
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Zaoferuj swoim klientom bezp∏atne pakowanie 

prezentów – albo tradycyjnie w ozdobny Êwià

teczny papier, albo w efektownie zaaran˝owa

nych koszach.

Przeprowadê „Gwiazdkowà Prezentacj´ Produk-

tów” dla klientów detalicznych lub jako podpowiedê 

dla swojej struktury.

Przygotuj prezenty dla swoich sta∏ych klien-

tów lub dystrybutorów, wybierajàc produkty, 

których jeszcze nie u˝ywali.

Mo˝liwoÊci sà nieograniczone!  

Pami´taj, ˝e twoja struktura b´dzie naÊladowaç twoje 

post´powanie. Twoja pewnoÊç siebie i entuzjazm b´dà 

zaraêliwe, a dystrybutorzy b´dà w tym okresie  

dynamicznie budowaç swój biznes!
Gwiazdkowe 
prezenty
Czy kiedykolwiek zdarzy∏o ci si´ pomyÊleç: „Ludzie w Âwi´ta sà 

zbyt zaj´ci, ˝eby umawiaç si´ na spotkania; nawet ja jestem zbyt 

zaj´ty/a, ˝eby zajàç si´ budowaniem biznesu!”. Je˝eli tak – masz 

pecha, poniewa˝ GWIAZDKA to doskona∏a okazja na zwi´kszenie 

osobistych obrotów. Osoby z twojej listy kontaktów nie majà  

czasu, by przyjÊç na prezentacj´ biznesu? Byç mo˝e, ale na pewno 

nie uniknà przedÊwiàtecznych zakupów! Prze∏om listopada i grud

nia to czas kupowania gwiazdkowych prezentów – oferta FLP  

jest tak bogata, ˝e warto wykorzystaç ten trend i skoncentrowaç 

si´ na sprzeda˝y produktów jako doskona∏ych Êwiàtecznych  

upominków.

Dodatkowym atutem takiego dzia∏ania – oprócz natychmiastowe

go wzrostu twoich obrotów osobistych i grupowych – jest to, ˝e 

stanowi znakomity punkt wyjÊcia do dzia∏alnoÊci rekrutacyjnej  

w styczniu. Jest bardzo prawdopodobne, ˝e osoby, które pod cho

ink´ otrzyma∏y produkty Forever i na w∏asnej skórze przekona∏y 

si´ o ich wysokiej jakoÊci, b´dà chcia∏y dowiedzieç si´ o firmie 

czegoÊ wi´cej. W przysz∏oÊci mogà to byç stali klienci detaliczni 

lub dystrybutorzy.

Oto kilka podpowiedzi, jak uatrakcyjniç Êwiàtecznà ofert´.

Proponuj ró˝ne zestawy produktów. Na przyk∏ad:

Wybór Gentlemana: Forever Aloe Scrub, Emulsja Aloesowa i per

fumy �5th Edition for Men

Spe∏nione noworoczne postanowienie: zestaw Clean 9

M∏odoÊç Forever: zestaw Aloe Fleur de Jouvence

Sylwestrowa noc w taƒcu: Forever Freedom i Aloe MSM Gel

Odpr´˝enie dla zmys∏ów: Aloesowy ˚el do kàpieli, myjka loofah i 

Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca

Odrobina ciep∏a w mroêny wieczór: Herbatka z kwiatem aloesu  

i Aloesowa Emulsja Rozgrzewajàca

| Sprzeda˝

Perfumy 25th Edition 
For Women:

Wielki powrót!
D∏ugo oczekiwane, niezwykle popularne perfumy  
25th Edition dla Paƒ ju˝ ponownie w sprzeda˝y!  

Doskona∏y prezent gwiazdkowy  
dla ka˝dej eleganckiej damy!
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Nienaganny makija˝ zaczyna si´ od pi´knej skóry
Zawsze nak∏adaj makija˝ na Êwie˝o oczyszczonà i nawil˝onà twarz. 

PomyÊl o swojej skórze jak o kanwie – im b´dzie ona g∏adsza, tym 

pi´kniejszy b´dzie wzór, jaki na niej stworzysz. Odpowiednie na

wyki piel´gnacyjne to podstawa dobrego wyglàdu cery. Korzystaj 

na co dzieƒ z Aloe Fleur de Jouvence, aby uzyskaç doskona∏e re

zultaty i idealnà „baz´” do nak∏adania makija˝u.

W∏aÊciwe oÊwietlenie
Znajdê w swoim domu miejsce o optymalnym oÊwietleniu i tam 

nak∏adaj makija˝. Najlepsze zawsze jest Êwiat∏o naturalne. Je˝eli 

nie mo˝esz malowaç si´ przy dziennym Êwietle, po na∏o˝eniu 

makija˝u podejdê do najbli˝szego okna z lusterkiem w d∏oni, aby 

potwierdziç, ˝e dobrze rozprowadzi∏aÊ kosmetyki. 

Staranny ∏uk brwi mo˝e „otworzyç” twarz…
podkreÊliç uk∏ad koÊci i sprawiç, ˝e twoje oczy wydadzà si´ 

wi´ksze ni˝ w rzeczywistoÊci. Pi´knie wykrojone brwi stanowià 

prawdziwà opraw´ oczu. Aby podkreÊliç brwi, skorzystaj z takiego 

cienia do powiek Sonya, który b´dzie odpowiada∏ kolorowi twoich 

w∏osów. Na∏ó˝ go najpierw na jednà brew – b´dziesz zdumiona 

ró˝nicà!

Nie zapomnij zadbaç o d∏onie 
Kilka razy dziennie – zw∏aszcza po myciu i przed snem – nawil˝aj 

d∏onie Emulsjà Aloe Vera, Kremem AloesowoPropolisowym lub 

Aloesowà Emulsjà Nawil˝ajàcà, a b´dà one mi´kkie i jedwabiste. 

Dbaj o prawid∏owà postaw´
Âciàgnij ramiona, wyprostuj plecy i wysoko noÊ g∏ow´. Nic nie 

zastàpi prawid∏owej postawy, niezale˝nie od tego czy stoisz, czy 

siedzisz.

Dobrze si´ wyÊpij
Je˝eli b´dziesz regularnie si´ wysypiaç, nie tylko b´dziesz si´ 

Êwietnie czuç, b´dzie te˝ widaç, ˝e jesteÊ wypocz´ta.

Nic nie przyspiesza starzenia tak bardzo jak s∏oƒce
Unikaj nadmiernego przebywania na s∏oƒcu i codzienne nak∏adaj 

Aloe Sunscreen, aby chroniç skór´ przed negatywnym dzia∏aniem 

promieni s∏onecznych.

Unikaj „rozmazanego” makija˝u
Niechlujnie zrobiony makija˝ mo˝e zrujnowaç twój wyglàd, dlatego 

nie nak∏adaj go w poÊpiechu i starannie rozprowadzaj ka˝dy kos

metyk. To klucz do pi´knego makija˝u.

UÊmiechnij si´!
Umaluj usta ulubionà szminkà i b∏yszczykiem Sonya Colour Collec

tion i uÊmiechnij si´ najpi´kniej, jak potrafisz!

Grunt to dobre nastawienie
Twoje nastawienie znajduje odzwierciedlenie w twoim wyglàdzie. 

Pe∏ne animuszu, pozytywne podejÊcie do ˝ycia, wsparte twojà 

pewnoÊcià siebie i poczuciem w∏asnej wartoÊci dodaje ci uroku. 

Pami´taj, kiedy dobrze si´ czujesz, dobrze wyglàdasz, bo prawdzi

we pi´kno p∏ynie z wn´trza!

Sonya Glamour Showcase
Sonya Colour Collection zosta∏a stworzona po to, byÊ wyglàda∏a rów

nie pi´knie, jak si´ czujesz. Naturalne sk∏adniki tej wyjàtkowej kolekcji 

kosmetyków kolorowych, takie jak Aloe Vera, wyciàgi morskie, anty

utleniacze, rumianek i olejek awokado, wyg∏adzajà i nawil˝ajà twojà 

skór´. Wyjàtkowym elementem Sonya Colour Collection jest Sonya  

Glamour Showcase, doskona∏e narz´dzie pracy, gdy budujesz biznes  

w oparciu o kosmetyki kolorowe. Fantastycznie sprawdza si´ zw∏asz

cza w okresie Âwiàt Bo˝ego Narodzenia i karnawa∏owych balów, 

kiedy ka˝da kobieta chce wyglàdaç wyjàtkowo olÊniewajàco. 

Zdradzamy wam, jak dzi´ki Sonya osiàgnàç taki osza∏amiajàcy efekt!

10 sekretów urody Sonya Colour Collection

Uroda |
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Wi´kszoÊç restauracji typu fast food oferuje powi´kszenie zama

wianego posi∏ku tak, aby uzyskaç „super” porcj´. My mamy innà 

propozycj´: dlaczego nie „powi´kszyç” swojego posi∏ku o super 

pokarm? To bardzo proste, wystarczy zamieniç dodatkowe, zb´dne 

kalorie zawarte w takim powi´kszonym daniu na dwie ma∏e tablet

ki Pól Zieleni. Przyjrzyjmy si´, co wniesie do naszej diety ten super 

dodatek. 

Pola Zieleni to kompozycja lucerny, m∏odego, zielonego j´czmienia 

i zielonej pszenicy. Wszystkie one nale˝à do zió∏ okreÊlanych mia

nem „zielonych super pokarmów”. Sà to pokarmy bogate w fito

sk∏adniki, zawierajà znaczne iloÊci naturalnego chlorofilu oraz wita

min, sk∏adników mineralnych, aminokwasów i enzymów. Zielone 

super pokarmy stanowià doskona∏e dope∏nienie diety.

Lucerna
Jest to jeden z najpopularniejszych zielonych super pokarmów. 

Staro˝ytni Arabowie u˝ywali lucerny do karmienia swoich ruma

ków, poniewa˝ uwa˝ali, ˝e zwi´ksza ich si∏´, szybkoÊç i wytrzy

ma∏oÊç. Kiedy sami spróbowali „super pokarmu” i doÊwiadczyli 

podobnych efektów, nazwali go „alfalfa” (stàd angielska nazwa 

lucerny – alfalfa), co oznacza „ojciec wszystkich pokarmów”. Lu

cerna najpierw by∏a uprawiana w Persji, póêniej w Grecji i Chinach, 

gdzie otwiera list´ zió∏ wymienionych we wczesnym chiƒskim her

barium. W Ameryce pojawi∏a si´ w po∏owie XIX wieku. 

Lucerna ma bardzo charakterystyczne cechy, odró˝niajàce jà od 

wi´kszoÊci roÊlin. System jej korzeni rozprzestrzenia si´ ponad  

6 metrów w g∏àb ziemi. Dzi´ki temu lucerna ma dost´p do obfitych 

zasobów substancji od˝ywczych, takich jak wapƒ, fosfor, ˝elazo, 

magnez, chlorofil, bioflawonoidy, mikroelementy i witaminy.

Zielony j´czmieƒ
Wykorzystanie j´czmienia jako pokarmu i substancji od˝ywczej  

datuje si´ ju˝ od staro˝ytnoÊci. Rzymscy gladiatorzy jedli go, by 

mieç wi´cej si∏y i wigoru. Na Zachodzie najpierw hodowano go ze 

wzgl´du na ziarna.

J´czmieƒ zawiera 18 aminokwasów, w tym 8 podstawowych.  

W jego sk∏adzie sà tak˝e ró˝ne witaminy i sk∏adniki mineralne, ta

kie jak betakaroten, kwas foliowy, witaminy C, E i pi´ç witamin B –  

w tym B1�, wapƒ, ˝elazo, magnez i fosfor. Mówi si´, ˝e m∏ody, zie

lony j´czmieƒ zawiera:

•  30 razy wi´cej witaminy B1 i 11 razy wi´cej wapnia ni˝ krowie  

mleko,

•  3 razy wi´cej witaminy C, 6 razy wi´cej karotenu i prawie 5 razy 

wi´cej ˝elaza ni˝ szpinak,

•  prawie 7 razy wi´cej witaminy C ni˝ pomaraƒcze i 4 razy wi´cej 

witaminy B1 ni˝ màka pszenna pe∏noziarnista.

Zielona pszenica
Zielona pszenica zawiera �0 procent bia∏ek, w tym odpowiednio 

zrównowa˝onà kompozycj´ �0 aminokwasów oraz prawie o po

∏ow´ wi´cej betakarotenu ni˝ marchew. Jest tak˝e jednym  

z najlepszych êróde∏ chlorofilu.

Nie wahaj si´ zatem, Êmia∏o powi´ksz swój posi∏ek! Pami´taj tylko, 

˝eby powi´kszyç go o ulubiony super pokarm Forever, Pola Ziele

ni. Od razu zaczniesz korzystaç z bezcennych w∏aÊciwoÊci super 

tercetu, jaki tworzà jedne z najdoskonalszych pokarmów natury!

Pola Zieleni: SUPER POKARM!

| Produkt
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Twój sojusznik: czas
Wi´kszoÊç z nas zgodzi si´, ˝e w dzisiejszym, pe∏nym 
poÊpiechu Êwiecie cz´sto ma si´ poczucie, jakby bra-
kowa∏o czasu na robienie wszystkiego, co chcia∏oby si´ 
robiç, i realizacj´ wszystkich wartoÊciowych zamierzeƒ. 
Czy kiedykolwiek pragn´liÊcie mieç wi´cej czasu? Je˝eli 
tak, nie jesteÊcie osamotnieni.

Nie mo˝emy daç wam wi´cej czasu, mo˝emy natomiast udzieliç 

kilku rad, jak wartoÊciowo wykorzestaç ten czas, którym dysponu

jemy. Je˝eli b´dziemy kierowaç si´ w ˝yciu poni˝szymi wskazów

kami, pomogà nam one w pe∏ni prze˝ywaç ka˝dy dzieƒ, màdrze 

sp´dzaç czas i cieszyç si´ sukcesem, jaki b´dzie tego efektem.

1. Znajdê czas na prac´ – to podstawa osiàgni´cia sukcesu.

�. Znajdê czas na zabaw´ – to êród∏o przyjemnoÊci, która spra
wia, ˝e pozostajemy m∏odzi, kreatywni i pe∏ni radoÊci ˝ycia. 

3. Znajdê czas, by si´ dzieliç – to wyraz wdzi´cznoÊci, która 
wróci do nas dziesi´ciokrotnie.

4. Znajdê czas na myÊlenie – dzi´ki temu „cyzelujemy” swoje 
umiej´tnoÊci rozwiàzywania problemów; pomaga to nam tak˝e 
rozwijaç si´ personalnie i zawodowo.

5. Znajdê czas, by kochaç – daje to poczàtek efektu zmarszczek 
na wodzie, które rozprzestrzeniajà si´ na Êwiat.

6. Znajdê czas, by wybaczaç – to otwiera serce na wi´ksze dobro.

7. Znajdê czas na medytacj´ – to dodaje energii.

8. Znajdê czas na lektur´ – to êród∏o radoÊci, nowych pomys∏ów 
i odpowiedzi na wyzwania, jakim codziennie stawiamy czo∏a.

9. Znajdê czas na Êmiech – to uwalnia od napi´cia i przyciàga 
innych.

10. Znajdê czas na planowanie – to daje nam dodatkowy czas  
i pozwala na osiàgni´cie tego, co dla nas w ˝yciu wa˝ne.

Aloes w prasie |

Dziennik ¸ódzki 06/09/�006
Apteka w doniczce Artyku∏ na temat dobroczynnych w∏aÊ
ciwoÊci aloesu, w którym napisano m.in.:
(…) [Aloes] zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy i zwiàzki 
mineralne wapnia, magnezu, fosforu, sodu, cynku, ˝elaza, man
ganu, chromu i miedzi. Znajdujà si´ w nim substancje o dzia
∏aniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryj
nym. G´sty ˝el otrzymywany z Êrodkowej cz´Êci liÊcia zmniej
sza ból, przyspiesza proces gojenia ran skóry. Dobry jest na 
oparzenia, odmro˝enia, st∏uczenia i ukàszenia owadów. (…)

Zdrowie 10/�006
Si∏a aloesu We wst´pie do artyku∏u czytamy:
Jego soczyste liÊcie sà prawdziwà skarbnicà cennych dla zdro
wia substancji. Aloesowy sok leczy alergi´ i trudno gojàce si´ 
rany, obni˝a poziom cukru, poprawia odpornoÊç.

Dziennik Zachodni Dodatek 03/10/�006
Aloes – przyjaciel od 5000 lat Kolejny artyku∏ w ca∏oÊci 
poÊwi´cony walorom aloesu. Napisano w nim mi´dzy innymi:
(…) DziÊ wiadomo, ˝e aloes zapobiega mia˝d˝ycy, obni˝a po
ziom cukru we krwi, stymuluje przyrost czerwonych krwinek  
w anemii i zwi´ksza odpornoÊç organizmu. Podawany osobom 
starszym, schorowanym i wyczerpanym, podnosi ich witalnoÊç, 
przywraca utracone si∏y. (…)

Bella Relaks 0�/10/�006
Aloes: uroda, profilaktyka, zdrowie W artykule czytamy 
m.in.:
Ju˝ w Egipcie u˝ywano aloesu do piel´gnacji i rozjaÊniania skó
ry. Od dawna wiemy te˝, ˝e przyspiesza gojenie si´ ran, 
oparzeƒ, odmro˝eƒ, u∏atwia wzrost i naprawia uszkodzenia 
skóry. (…)

Dziennik ¸ódzki Na zdrowie 14/10/�006
Zio∏owa apteczka – aloes W tym materiale znajdziemy m.in. 
informacje o substancjach, jakie zawiera aloes:
(…) Co zawiera? Mià˝sz aloesu zawiera ponad 140 aktywnych 
substancji, m.in. aminokwasy, enzymy, witaminy z grupy B, C, 
A, E, kwas foliowy oraz zwiàzki mineralne wapnia, magnezu, 
fosforu, cynku ˝elaza i miedzi. (…)

Gazeta Wspó∏czesna Magazyn Tydzieƒ �0/10/�006
Kasza, a nie mleko! Artyku∏ poÊwi´cony przezi´bieniu oraz 
sposobom na jego pokonanie. O aloesie napisano:
(…) Natomiast zielarze na wzmocnienie organizmu polecajà 
wyciàg z je˝ówki, czyli popularnà echinace´ oraz sok z aloesu. 
Preparaty aloesowe sà doÊç drogie, ale znawcy zapewniajà, ˝e nie 
sà to pieniàdze stracone i dzi´ki nim nasze zdrowie na pewno si´ 
poprawi. (…)

G∏os Wielkopolski �4/10/�006
Aloes. Pomaga na w∏osy
Pi´kno z natury
Aloes i jego w∏aÊciwoÊci znany by∏ ju˝ w staro˝ytnoÊci. Grecy  
i Rzymianie przypisywali mu dzia∏anie hamujàce wypadanie 
w∏osów. Indianie wierzyli, ˝e mià˝sz aloesowy posiada w∏aÊ
ciwoÊci odm∏adzajàce.
Przypuszczenia te okazujà si´ prawdziwe. Aloes wykorzystywa
ny jest obecnie w kosmetyce – u∏atwia odzyskanie zdrowego, 
b∏yszczàcego wyglàdu w∏osów, wzmacnia paznokcie i nadaje 
skórze ∏adny koloryt, pozostawiajàc jà g∏adkà i spr´˝ystà. (…)

Echo Dnia Radomskie Zdrowie, 19/10/�006 

Echo Dnia Kieleckie Zdrowie 19/10/�0006
Gdy nie chcemy spojrzeç w lustro
Artyku∏ o tym, jak poprawiç wyglàd cery wysuszonej prze
zi´bieniem lub grypà. 
WÊród produktów okreÊlonym wspólnym  mianem Ekipy 
ratunkowej znajduje si´ tak˝e Galaretka Aloe Vera Forever 
Living Products!

| Akademia biznesu
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Jak wiadomo, olbrzymia wi´kszoÊç sprzedawców bezpoÊrednich 

to osoby prowadzàce indywidualnà dzia∏alnoÊç gospodarczà, 

czyli podmioty niezale˝ne, które z firmami podpisujà umowy  

o wspó∏pracy. Teoretycznie rzecz bioràc, ka˝da z tych osób mo˝e 

podpisaç takà umow´ z dowolnà liczbà firm sprzeda˝y bezpoÊred

niej – niezale˝noÊç podmiotu gospodarczego i swoboda dzia∏al

noÊci gospodarczej sà przecie˝ prawnie zagwarantowane, a sama 

firma nie ma wystarczajàcych podstaw, by wymagaç od sprzedaw

cy deklaracji lojalnoÊci lub wprowadziç zakaz pracy dla konkuren

cji. I choç wspó∏praca z wi´cej ni˝ jednym przedsi´biorstwem ma 

– z punktu widzenia sprzedawcy – pewne zalety (uniezale˝nia go  

w sensie ekonomicznym od jednej firmy i wzmacnia jego status 

jako indywidualnego przedsi´biorcy), to jednak wieloletnia prakty

ka handlowa, tak˝e poza bran˝à sprzeda˝y bezpoÊredniej, pokazu

je, ˝e jest to sytuacja doÊç niekorzystna i nieefektywna z punktu 

widzenia prowadzenia dzia∏alnoÊci handlowej, zarówno przez 

firm´, jak i samego sprzedawc´. 

Powodów jest kilka. Poza tym, ˝e powoduje swoistà schizofreni´  

u sprzedawcy, który musi promowaç i sprzedawaç albo diametral

nie ró˝ne produkty, albo artyku∏y bardzo zbli˝one, ale pochodzàce 

od dwóch czy wi´cej dystrybutorów/producentów, to jeszcze sta

wia w gorszej sytuacji jego potencjalnych klientów, bo trudno si´ 

spodziewaç, by taki sprzedawca by∏ w stanie dog∏´bnie poznaç  

i umiej´tnie przedstawiç klientom wszystkie cechy i zalety rozpro

wadzanych przez siebie towarów. Dodatkowo, jeÊli klienci wiedzà  

o tym stanie rzeczy, to z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa mo˝na 

przewidzieç, ˝e trudno im b´dzie obdarzyç zaufaniem takiego 

„s∏ug´ dwóch panów”. Koƒcowym rezultatem jest wtedy s∏aba 

sprzeda˝, co ma negatywne konsekwencje zarówno dla samego 

sprzedawcy, jak i wspó∏pracujàcych z nim firm.

Wreszcie, nie od rzeczy b´dzie przypomnieç w tym miejscu o kwe

stiach etycznych, które rodzi podobny brak lojalnoÊci w stosunku 

do dystrybutora i jego produktów oraz dwuznaczne zachowanie  

w stosunku do klientów: raz chwalimy jeden produkt, kiedy indziej 

polecamy inny, dyskredytujàc cz´sto ten pierwszy.

Problem powy˝szy nie jest nowy i nie ogranicza si´ bynajmniej tyl

ko do rynku polskiego. Amerykaƒskie Stowarzyszenie Sprzeda˝y 

BezpoÊredniej szacuje, ˝e niemal jedna trzecia sprzedawców pra

cuje dla dwóch lub wi´cej firm jednoczeÊnie. Sytuacja wyglàda po

dobnie w Wielkiej Brytanii. W Polsce odsetek ten jest zapewne 

znacznie ni˝szy, ale trudno powiedzieç, ˝e jest to zjawisko ca∏kiem 

marginalne. Bywa, ˝e jest ono pochodnà swoistego k∏usownictwa 

uprawianego przez niektóre przedsi´biorstwa, najcz´Êciej te, które 

dopiero wchodzà na rynek, a które przybiera form´ podkupywania 

sprzedawców. Zwabieni nie zawsze uczciwymi, ale za to kuszàcymi 

obietnicami wy˝szych zarobków, niektórzy sprzedawcy decydujà 

si´ na przejÊcie do nowego przedsi´biorstwa, ale na wszelki wypa

dek zostawiajà sobie furtk´ w postaci kontynuowania wspó∏pracy 

ze starà firmà. I tak cz´sto ju˝ zostaje na d∏ugi czas.

Co mo˝na zrobiç, by ograniczyç to zjawisko, bo wyeliminowaç je 

ca∏kowicie z pewnoÊcià si´ nie da? Wydaje si´, ˝e jedynym racjo

nalnym podejÊciem jest Êcis∏e przestrzeganie stosownych zapisów 

Kodeksu Sprzeda˝y BezpoÊredniej PSSB.

A brzmià one nast´pujàco:

3.2 Rekrutacja

Przedsi´biorcy i Sprzedawcy nie powinni stosowaç mogàcych 

wprowadziç w b∏àd, oszukaƒczych lub nieuczciwych praktyk  

w zakresie rekrutacji.

4.1  Zasada nadrz´dna

Od Przedsi´biorców zrzeszonych w PSSB wymaga si´, by post´

powali w stosunku do siebie w sposób uczciwy.

4.2  Pozyskiwanie Sprzedawców innych Przedsi´biorców

Przedsi´biorcy i Sprzedawcy nie mogà zach´caç Sprzedawców 

innego Przedsi´biorcy, ani czyniç jakichkolwiek innych zabie

gów w celu pozyskania ich dla siebie lub swojego Przedsi´

biorcy.

4.3  Pomawianie

Przedsi´biorcy nie powinni formu∏owaç negatywnych ocen na 

temat Produktów innego Przedsi´biorcy, jego systemu sprze

da˝y lub marketingu albo jakichkolwiek innych charakterystycz

nych elementów tworzàcych wizerunek tego Przedsi´biorcy.

Artyku∏ jest przedrukiem z „Biuletynu informacyjnego” Polskiego Stowarzyszenia 

Sprzeda˝y BezpoÊredniej, nr 3/�3 �006

| Raport specjalny

Sprzedawcy – teoria, praktyka, etyka
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W Y D A R Z E N I A

Âwiàteczne spotkania z Forever:

Elblàg, � grudnia �006
Hotel Gromada, pl. S∏owiaƒski �, godz. 11:00

• Jak zbudowaç stabilny biznes z Forever – Dyrektor FLP Jacek 
Kandefer

• Systematyczna praca drogà do sukcesu – Manager Wies∏awa 
Kruszyƒska, Assistant Supervisor El˝bieta Mittelstaedt

• Dlaczego biznes Forever – Supervisor Aleksandra Poleszczuk

• Mój sukces z Forever – Senior Manager Anna Lubiƒska 

Warszawa, 5 grudnia �006 
Biuro G∏ówne FLPP, Al. Jerozolimskie 9�, godz. 18:00

Wroc∏aw, 1� grudnia �006
Sala w budynku Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 17:30 

Katowice, 13 grudnia �006
SM Piast, ul. Zawiszy Czarnego 8, godz. 18:00 

Kraków, 14 grudnia �006
Klub Ekspresik, al. Westerplatte �0 (budynek Poczty G∏ównej, 

wejÊcie od Stra˝y Po˝arnej)

Wyjàtkowy Forever Success Day 
w styczniu 2007!  

Zapraszamy Paƒstwa  
na ca∏odniowe szkolenie jednego  

z najwi´kszych znanych europejskich  
szkoleniowców MLM

Michaela Strachowitza.
13 stycznia 2007, 
Teatr ˚ydowski, 

pl. Grzybowski 12/16, Warszawa
godz. 11:0017:30

• Regu∏y i zasady MLM

• Dzia∏ania, dzi´ki którym ka˝dy mo˝e osiàgnàç sukces z Forever

Bilety w sprzeda˝y od �7/11/�006: cena 50 z∏

Szkolenie 6 pk.

Przypominamy, ˝e od paêdziernika trwa kwalifikacja na kolejne 
szkolenie 6 pk.:

Dystrybutorzy, którzy w paêdzierniku, listopadzie i grudniu  br. 
uzyskajà osobisty obrót 6 pk. miesi´cznie (lub 4 pk. w przypadku 
Asystentów Kierownika), wezmà udzia∏ w szkoleniu w styczniu 
�007.

Szansa na Biznes

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

 5/1�/06 – Supervisor Jolanta Kilanowska

19/1�/06 – Senior Managerowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego �, godz. 17:00

11/1�/06 – Soaring Manager Grzegorz Sieczka

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

 13/1�/06 – Senior Managerowie Anna i Zbigniew Adamik

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

poniedzia∏ek – piàtek, godz. 18:00

LUBLIN 
biuro Manager Zofii Staropi´tki 

ul. Hutnicza �4/46, tel. 081/44� 74 18

LUBLIN 
Studio Urody „Urszula”, Manager Urszula Zyskowska  

ul. U∏anów 7, tel. 081/53 108 53

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

5/1�/06 –  Managerowie Anna i Andrzej Popielarzowie

18/1�/06 –  Managerowie Teresa i Stanis∏aw Makowscy

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

1, ��/1�/06 – Senior Manager Kazimierz Swoboda

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

5, 19/1�/06 – Managerowie regionu

I N F O R M A C J A

Sponsoring Mi´dzynarodowy – Niemcy

Uprzejmie informujemy, ˝e przypadku gdy polski dystrybutor 
sponsoruje osob´ zamieszka∏à w Niemczech/Austrii, wype∏niajàc 
polskà Umow´ Dystrybutorskà i dokonujàc pierwszego zakupu  
w biurze FLP Poland, sponsorowana osoba zobowiàzana jest 
wype∏niç dodatkowe oÊwiadczenie przygotowane przez FLP Ger
many. OÊwiadczenie to jest dost´pne w Biurze G∏ównym FLPP 
oraz w regionalnych Centrach Sprzeda˝y.

Wydarzenia i informacje |



Forever Active Probiotic

Dzia∏ajàce korzystnie na organizm mikroby czy te˝ „dobre bakterie” 
odgrywajà znaczàcà rol´ dla naszego ogólnego zdrowia i dobrego samo
poczucia. Grecy okreÊlali takie bakterie mianem „probios”, co oznacza∏o 
„dla ˝ycia”. Forever Living Products zdaje sobie spraw´ z ogromnego 
znaczenia, jakie dobroczynne bakterie majà dla ludzkiego zdrowia, oraz  
z koniecznoÊci suplementacji probiotykami. Forever Active Probiotic zo
sta∏ opracowany, by wspieraç zdrowie uk∏adu trawiennego poprzez 
wspomaganie przezwyci´˝ania zaburzeƒ jego równowagi powodowa
nych nieprawid∏owà dietà i stylem ˝ycia, co w nieunikniony sposób wie
dzie do obni˝enia iloÊci probiotyków naturalnie obecnych w organizmie.

Poniewa˝ probiotyki sà ze swojej natury doÊç delikatne, Forever Active 
Probiotic wykorzystuje unikalnà opatentowanà metod´ kapsu∏kowania, 
która chroni probiotyki, a nast´pnie uwalania wyjàtkowà mieszank´ 
szeÊciu szczepów bakteryjnych dopiero, gdy kapsu∏ka dotrze do swojego 
miejsca przeznaczenia, czyli do jelita grubego. Ma∏e, ∏atwe do po∏kni´cia 
kapsu∏ki Forever Active Probiotic sà jedynà dost´pnà obecnie na rynku 
kompozycjà szeÊciu szczepów bakteryjnych, która nie wymaga przecho
wywania w lodówce!

Najlepszà cechà Forever Active Probiotic jest jego zdolnoÊç wspó∏dzia∏ania 
z naszym opatentowanym Mià˝szem Aloe Vera. Aloes ma unikalnà 
umiej´tnoÊç do dzia∏ania jako „prebiotyk”, który wspiera rozwój i zapew
nia idealne Êrodowisko do funkcjonowania probiotyków!


