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25 lat z Forever!

Navaz 
Ghaswala
Executive Vice President

Trudno sobie wyobraziç, jak pr´dko p∏ynie czas, kiedy cz∏owiek jest zaanga

˝owany w coÊ niemal ka˝dà cz´Êcià swojego jestestwa. A w∏aÊnie takie od 

ponad çwierçwiecza sà moje odczucia wobec Forever. To ju˝ tyle lat min´∏o, 

odkàd Rex poprosi∏ mnie, abym pomog∏a mu zrealizowaç jego nowy po

mys∏ na biznes. A poniewa˝ jest Êwietnym sprzedawcà, przekona∏ mnie. 

Choç wtedy by∏ to ciàgle tylko pomys∏, pasja i przekonanie Rexa by∏y 

zaraêliwe – i spójrzcie, co osiàgn´liÊmy! Poczytuj´ sobie za przywilej bycie 

cz´Êcià czegoÊ tak wspania∏ego.

Z rozrzewnieniem wspominam dzieƒ, kiedy Rex poprosi∏, abym do pomocy 

przy wysy∏ce produktów do dystrybutorów zatrudni∏a pierwszego pracow

nika na pó∏ etatu. Od tamtego czasu firma ogromnie si´ rozwin´∏a – na 

poczàtku zatrudnialiÊmy 4 osoby, teraz mamy 158 pracowników oraz 8 mi

lionów dystrybutorów. Minione ponad 25 lat pe∏ne by∏y dla mnie i wyzwaƒ, 

i osiàgni´ç, zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym. To niesamo

wite, sp´dzi∏am w pracy ponad 9000 dni, a wcià˝ budz´ si´ rano podekscy

towana myÊlà, co te˝ nowego przyniesie dzieƒ z Forever.

Wyznam zresztà szczerze, ˝e nietrudno byç podekscytowanym naszà pracà, 

jako ˝e Rex jest tak bardzo pozytywnà i optymistycznà osobà. Zawsze pa

trzy na jasnà stron´ spraw i stale przypomina nam o codziennych dokona

niach naszych wspania∏ych dystrybutorów na ca∏ym Êwiecie. 

Wszystko, co mog´ powiedzieç to: dzi´kuj´. Dzi´kuj´ ka˝demu z Was za 

Waszà mi∏oÊç i wsparcie przez te wszystkie lata. Dzi´kuj´ wszystkim na

szym wspania∏ym pracownikom rozsianym po ca∏ym Êwiecie. Dzi´kuj´ za 

doskona∏e, naturalne produkty i szczodry plan marketingowy. Dzi´kuj´ mo

jej rodzinie za Waszà cierpliwoÊç do mnie. I wreszcie, dzi´kuj´ Rexowi  

i Ruth za Waszà wiar´ we mnie i za danie mi szansy bycia cz´Êcià tej 

wspania∏ej firmy.

Wiem, ˝e w nast´pnym çwierçwieczu FLP b´dzie zdobywaç jeszcze wy˝sze 

szczyty i osiàgaç coraz wi´ksze sukcesy, i je˝eli w jakikolwiek sposób b´d´ 

si´ mog∏a do nich przyczyniaç, z niesamowità przyjemnoÊcià b´d´ si´ 

anga˝owaç w ten nieustanny rozwój! 
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List od prezydenta
Chyba ka˝dy z nas s∏ysza∏, jak ˝ycie bywa 

porównywane do podró˝y; wydaje mi si´, 

˝e analogia ta jest tak popularna, poniewa˝ 

jest bardzo prawdziwa. Cz´sto, kiedy 

pokonujemy jakiÊ kamieƒ milowy, kiedy dzieje si´ coÊ dla nas 

wa˝nego czy kiedy mija okreÊlona iloÊç lat, przystajemy na chwil´  

w naszej podró˝y i spoglàdamy we wszystkich kierunkach, aby 

dokonaç podsumowania tego, gdzie byliÊmy, zobaczyç, gdzie 

jesteÊmy i dokàd zmierzamy. Najcz´Êciej proces ten sprawia nam 

satysfakcj´, poniewa˝ z przesz∏oÊci mo˝emy tak wiele si´ nauczyç,  

z teraêniejszoÊci tak wiele zyskaç, a w przysz∏oÊç spojrzeç z tak 

wielkà nadziejà. Natomiast to, co stanowi wzywanie, to uczynienie 

tego procesu owocnym, tak by nie poch∏onà∏ nadmiaru czasu, nie 

pozbawi∏ nas energii ani nie odebra∏ pewnoÊci siebie. Nie tylko  

w naszym biznesie, ale i ogólnie, we wszystkich relacjach mi´

dzyludzkich, zdarza si´ cz´sto, ˝e ludzie sp´dzajà zbyt wiele czasu 

koncentrujàc si´ tylko na przesz∏oÊci, tylko na chwili obecnej lub 

tylko na przysz∏oÊci. Dlatego zachowanie równowagi ma kluczowe 

znaczenie. Ci z was, którzy mnie znajà, wiedzà, ˝e nie jestem 

filozofem i z pewnoÊcià nie próbuj´ nim byç teraz ani te˝ nie planuj´ 

nim zostaç. Wiem jednak, jak wielkà przyjemnoÊç sprawia mi 

przebywanie z ludêmi, którzy t´ równowag´ uosabiajà.  

Dobre samopoczucie w teraêniejszoÊci jest tylko jednym z aspektów 

równowagi. Wa˝ne jest tak˝e odnalezienie równowagi pomi´dzy 

naszymi zadaniami w pracy, naszà rodzinà i relacjami towarzyskimi 

oraz osobistym rozwojem. Jednà z osób,  z którymi lubi´ przebywaç 

i która od samego poczàtku stanowi integralnà cz´Êç naszego 

biznesu, jest Navaz – niektórzy z Was s∏yszeli, jak nazywam jà swojà 

prawà r´kà. Wspominam o tym w tym miesiàcu, poniewa˝ Navaz 

Êwi´towa∏a niedawno 25lecie pracy z firmà. To, ˝e wymieniam 

w∏aÊnie jà, nie znaczy, ˝e nie doceniam innych naszych wspania∏ych 

pracowników, którzy sà z nami równie d∏ugo; po prostu Navaz i ja 

wspó∏pracujemy tak blisko, ˝e pisanie o niej przychodzi mi bez 

trudu.

Jak wielu z was wie, Navaz sp´dza w pracy ca∏e dnie, a przy tym 

wzorowo prowadzi dom i jednoczeÊnie utrzymuje Êwietnà kondycj´. 

JeÊli spojrzeç na jej ˝ycie, niewiarygodne wydaje si´ tak sprawne 

∏àczenie tylu ró˝nych zaj´ç. A jednak, kiedy sp´dzi si´ z Navaz troch´ 

czasu, cz∏owiek uÊwiadamia sobie, ˝e ta jej umiej´tnoÊç wyp∏ywa  

z ogromnej samodyscypliny i niezwyk∏ej zdolnoÊci do kochania.

Nawet ze swojà niesamowità samodyscyplinà, Navaz b´dzie 

pierwsza, by przyznaç, ˝e jest wiele dziedzin,  w których i ona, i inni 

musimy si´ doskonaliç. A to prowadzi mnie do sedna tego listu. 

Prze∏om roku to dla nas doskona∏y moment, by okreÊliç swoje 

s∏aboÊci, dziedziny, które powinniÊmy udoskonaliç i nad którymi 

zaczàç pracowaç. Moja lista noworocznych postanowieƒ jest d∏uga 

– niektóre z celów, jakie sobie stawiam, dotyczà sfery fizycznej, inne 

psychicznej, inne duchowej, a jeszcze inne zawodowej. Proces 

okreÊlania celów to najpierw zerkni´cie w przesz∏oÊç, aby zobaczyç, 

co w naszym mniemaniu mo˝emy robiç lepiej, a nast´pnie zapisanie 

ich. Wybierzcie moment na prze∏omie roku, aby opracowaç plan, 

który na bie˝àco, dzieƒ po dniu, pozwoli Wam przezwyci´˝aç 

s∏aboÊci. Wtedy mo˝ecie w przysz∏oÊci oczekiwaç lepszych 

rezultatów.

Nie ma lepszego czasu ni˝ prze∏om roku na dokonanie podsumowaƒ, 

podj´cie postanowieƒ, wprowadzenie w ˝ycie swojego planu  

i osiàgni´cie w 2006 roku nowych szczytów. Niech 2006 b´dzie 

Waszym rokiem; niech b´dzie najlepszym rokiem waszego ˝ycia! 

Jednym z moich tegorocznych postanowieƒ jest wi´ksza wdzi´cz

noÊç za cudowne dary i mo˝liwoÊci, jakimi si´ cieszymy. Tak 

szczodrze nas obdarowano, a jednym z darów, jakie ceni´ sobie 

najbardziej, jest moje zaanga˝owanie z ka˝dym z was w t´ niezwyk∏à 

firm´. ˚ycz´ Wam wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dzi´kuj´, 

˝e z nami pracowaliÊcie w 2005 roku, i zapraszam, byÊcie zostali  

z nami na d∏u˝ej. B´dzie wspaniale, nie chcielibyÊcie tego 

przegapiç!

Na zawsze Wasz,

Rex Maughan

List od dyrektora

Ani si´ obejrzeliÊmy i zmieni∏a nam si´ data 

na 2006! ZakoƒczyliÊmy Stary Rok na 

hucznych zabawach lub w domowym 

zaciszu, ale na pewno znaleêliÊmy czas, by 

podsumowaç wyniki naszych dzia∏aƒ, 

aktywnoÊci i decyzji. Nowy Rok otwiera nowe mo˝liwoÊci, które 

oparte na Forever stanà si´ szansà na sukces i zdrowie nie tylko dla 

nas, ale i dla wszystkich, którym o tym opowiemy. Nowy Rok to 

Êwietna okazja, by powtórzyç sukces poprzedniego lub osiàgnàç to, 

na co nie wystarczy∏o nam energii, czasu i zapa∏u w ubieg∏ym 

roku. 

˚ycz´ Paƒstwu, by co dzieƒ towarzyszy∏ Wam sukces, radoÊç, 

energia i Forever. ByÊcie zdobyli tysiàce nowych przyjació∏, którzy 

wsiàdà do tego wspania∏ego pociàgu wiozàcego nas w cudownà 

podró˝ Forever, i by równie˝ oni osiàgn´li sukces na miar´ marzeƒ  

i snów.

Wasz,

Jacek Kandefer

Na dobry poczàtek |
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Anna Lubiƒska
Senior Mened˝er

Awans: listopad 2005 

Cz∏owiek konsekwentny wierzy w przeznaczenie, cz∏owiek 

kapryÊny – w przypadek

Moje spotkanie w styczniu 1995 r. ze Zdzis∏awem Bobowskim, 

naszym sponsorem, na pewno by∏o moim przeznaczeniem. 

Propozycja przedstawiona nam w rzeczowy, konkretny sposób 

zadecydowa∏a o podpisaniu umowy. W tym czasie by∏am od wielu 

lat osobà chorujàcà i ta informacja by∏a bardzo ciekawa. 

Poszukiwa∏am równie˝ mo˝liwoÊci dodatkowego zarobku – na 

wykszta∏cenie dzieci, realizacj´ przyziemnych potrzeb i zobowiàzaƒ. 

Jednym s∏owem, zaawansowane suchoty kieszonkowe!

Produkty od razu mnie urzek∏y – najpierw zestaw do w∏osów  

i Emulsja Rozgrzewajàca, a w miar´ nabywania kolejnych wzrasta∏o 

moje przekonanie do produktów i do Firmy. Sama wraz rodzinà 

u˝ywam du˝o produktów i dlatego nie mam trudnoÊci ze sprzeda˝à. 

A ˝e z natury jestem osobà kontaktowà, wra˝liwà, ch´tnie lubi´ 

pomagaç innym, FLP to wymarzony biznes dla mnie.

Nigdy nie zapomn´ chwili, gdy w trzecim miesiàcu moja premia 

by∏a 5 razy wy˝sza od otrzymywanej pensji. Szok!

Spotkanie zaÊ z naszym Prezydentem Rexem Maughanem oraz 

ca∏à plejadà gwiazd – naszych dystrybutorów utwierdzi∏o mnie  

w przekonaniu o s∏usznoÊci podj´tej decyzji i zach´ci∏o do rozwoju. 

Wrzesieƒ 1995 – awans na stanowisko Mened˝era.

Rola sponsora

Kochani – rola sponsora to tak jak rola matki w wychowaniu 

dziecka, które trzyma si´ za ràczk´ tylko chwil´, a w sercu ca∏e 

˝ycie. Trzeba nauczyç nowego dystrybutora chodziç, mówiç, 

u˝ywaç produktów, samodzielnoÊci. Sponsor to nauczyciel, ale  

i partner w biznesie – odpowiedzialny, wiarygodny, który ch´tnie 

dzieli si´ wiedzà, entuzjazmem i s∏u˝y pomogà.

Metoda

W moim przypadku trudno mówiç o wypracowanej metodzie czy 

schemacie. ˚ycie samo pisze scenariusze. Staram si´ wykorzysty

waç nadarzajàce si´ okazje, ale i planuj´ rozwój swój i grupy. Przez 

ca∏y czas jestem aktywna, bo przyk∏ad najlepiej dzia∏a.

Co FLP zmieni∏o w moim ˝yciu?

Forever to cudowna metamorfoza w moim ˝yciu. Przede wszystkim 

to zmiana stylu i jakoÊci ˝ycia. Znaczàca poprawa stanu zdrowia, 

finansów, poczucie bezpieczeƒstwa, niezale˝noÊç, otwarcie na 

ludzi i ich potrzeby, nowe wspania∏e kontakty. Cudowne podró˝e – 

uczestniczy∏am we wszystkich Zjazdach Europejskich i cz´sto  

w Treningach Jonathana. Tu w Forever nauczy∏am si´ Êmia∏o 

marzyç, ale te˝, co najwa˝niejsze marzenia te realizowaç!

Dzi´kuj´ Prezydentowi Rexowi za stworzenie tak wspania∏ej firmy, 

Dyrektorowi Jackowi Kandeferowi za dba∏oÊç o jej rozwój w Polsce, 

a Wam kochani czytelnicy „Forever” – ˝e jesteÊcie w moim ˝yciu. 

Szanowni Dystrybutorzy i Sympatycy Forever

Uwierzcie w siebie. Zmieniajcie marzenia w rzeczywistoÊç. Jednak 

szanujàc siebie, pami´tajcie, by ceniç ludzi – tych, którzy produkty 

kupujà, oraz tych, którzy z Wami wspó∏pracujà. To op∏acalna 

inwestycja.

Planujàc sukces, bàdêcie konsekwentni i wytrwali w dà˝eniu do 

celu, a pieniàdze i awanse Was nie ominà.

Moje plany

IÊç Êmia∏o naprzód, by nie byç bezimiennà. Dzieliç si´ szansà, jakà 

sama otrzyma∏am.

Wam zaÊ, kochani, w Nowym 2006 Roku ˝ycz´ wszelkiej 

pomyÊlnoÊci i du˝ych sukcesów!

| Portret sukcesu
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Asystenci KIEROWNIKA

Gra˝yna Alabrudziƒska, Zofia Andrzejak, Sabina Antkowiak, Beata Bartkowiak, Ireneusz Bartosiak, Przemys∏aw Bàk, Izabela Bieliƒska, Danuta B∏achowicz, Li-
dia B∏aÊ, Maria i Zygmunt Bose, Renata Brudnicka-Ho∏ozubiec, Hubert Brzeziƒski, Jadwiga Bukowska, Wies∏aw Bukowski, Maria Buler, Izabela Burliƒska, Kon-
stanty Burliƒski, Jolanta Celej, Iwona Chmielowska, Daniel Choiƒski, Anna Chrobak, Jaros∏aw CieÊlik, Kinga Cybulska, Stanis∏aw Cybulski, Barbara Czernik, Ma-
ria Czernik, Anna Dobrodziej, Miros∏awa Drzewiecka, Marcin Dudek, Teresa Dziedzic, Tomasz Dzi´cio∏, Maria Ehlert, Gra˝yna Eisenhagen, Katarzyna Florek, 
Mariola Frandofert, Gra˝yna Gajek, Eryka i Andrzej Galowy, Stanis∏awa Ga∏àzkiewicz, Dorota Gawlik, Karol Gawlik, Ewa Gawroƒska-Sienko, Andrzej Sienko, Bar-
bara Gawryszuk, Krystyna Gdak, Ryszard Gierlak, Krystyna i Grzegorz Glueklichowie, Bernadeta Go∏´biewska, Mariola Gowkielewicz, Anna Góras-Zawiàzalec, 
Ewa Górnicka, Ilona Graca, Agata Grodzka, Halina Gucia, Kornelia Ho∏da, Lucyna Huber, Zenona Humi´cka, Lidia i Piotr Ibromowie, Zbigniew Irlik, Maria Iwa-
nowska, Kinga Janik, Joanna Jarysz-Swoboda, Barbara Józefczuk, ¸ukasz Kaczor, Edyta Kaleta, Krystyna Kamiƒska, Katarzyna Kapusta, Marta Karczewska, Te-
resa Karczewska, Joanna Karpiƒska-Aksamit, Marzena Kàdziela-Kubek, Zofia Kipnis, Justyna K∏apciƒska, Karolina K∏odawska, Micha∏ Balcerzak, Lech Kobier-
ski, Jadwiga Kochanowska, Rafa∏ Ko∏odziejczyk, Ewa Kostyra, Alicja Kotwica-Lech, Mirella Kowalcze, Zofia Kowalczyk, Marta Koz∏owska, Wies∏awa Krakowska, 
Beata Krawczyk, Jadwiga Krawczyk, Maria Król, Eliza Kurowska, Danuta i Zbigniew Kuza∏owie, Barbara Labisz, Jerzy Lachowicz, Monika Latek, El˝bieta Lato-
Karjakin, Kornelia Leja, Maria i Antoni Lewandowscy, Lidia ¸akomiec, Maria ¸ucka, Anna i Zdzis∏aw Maciàgowie, Anna Macio∏, Ma∏gorzata Majchrzak, Joanna 
Maliszewska, Alicja i Tadeusz Mazurkowie, Ma∏gorzata Merwa, Irena M´czyƒska, Jadwiga Mirgos, Monika Mokros, Bo˝ena Mróz, Ma∏gorzata Murawska, Ju-
styna Nadolska, Bo˝ena Nawrocka, Ma∏gorzata Nawrot, Ma∏gorzata Nawroth, Barbara Niedziela, Czes∏awa Niedêwiecka, Zofia Nikiel, Cristin Nilsson, Martyna 
i Jerzy Okrzesikowie, Krystyna Olejniczak, Iwona Orzo∏ek, Iwona Ozdowa, ¸ukasz Ozga, Jolanta i Leon O˝ógowie, Halina Pacho∏, Emilia Pala, Ryszard Palicki, 
Jadwiga Paliwoda, Barbara Papiorek-Wróbel, Jadwiga Pasak, Lidia i Jerzy Paszkowscy, El˝bieta Pawlak, Bo˝ena Pera, Agnieszka P´cak, Anna Pi´ta, Ewa Pio-
trowska, Zbigniew Piwowar, Maria Podeszewska-Mateƒko, Hanna Popio∏ek, Agnieszka Pop∏awska, Liliana Poskart, Gra˝yna Pukas, Maja Radomska, Katarzyna 
Rawa, Joanna i Jan Rotherowie, Rafa∏ Rubczak, Pawe∏ Rulikowski, Jolanta Rynko-Wilkosz, Marta Rzepiƒska, Monika Samo∏yk, Marta Sasiƒska, Joanna Schmidt, 
Waldemar Selega, Anna Sendrowicz, Maria Siuda, Danuta Siudak, Irena Siuta, Teresa Skowron, Andrzej S∏omka, Mariusz Sobczyk, Agnieszka Sobolewska, Jo-
anna Soko∏owska, Anna Sosna, Iwona i Andrzej Stanikowie, Teresa Starek, Monika Stefaƒska, Adam Strzempek, El˝bieta Studnicka-Bando∏a, Maria i Krystian 
Suchowscy, Hanna Suda, Aneta Surma, Karol Szczyglak, Zofia Szeler, Wanda Szmagaj, Katarzyna Szostek, Jadwiga i Zygmunt Szpakowie, Miros∏awa Szuberla, 
S∏awomir Szulc, Anna Szymczak, Renata i Erwin Szyszkowie, Mariusz Âliwiƒski, Joanna Âwiergul, Halina Tkaczyk, Krystyna Tomasik, Dorota Tuchowska, Danu-
ta Turek, Aneta Walczak, Zofia Walczak, Dorota Wiatrak, Klaudia WiÊniowiecka, Marek Witalis, Barbara Skotnicka, Katarzyna Witon, Ewa Witos, Barbara 
Wj´czkowska, Lucyna Zdzis∏aw Woszczak, Anna Wójcik, Ireneusz Wójcik, Janina Wróbel, Urszula Wzi´tek, Andrzej Zaborowski, Bo˝enna Zalewska, Zbigniew 
Zalewski, Janina ˚ak-Kry∏owicz, Iwona ˚y∏owska-Varga.

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

Grzegorz Frankiewicz Marek Lubiƒski

Izabela Kot Henryka i Kazimierz Rosowie 

El˝bieta i Grzegorz Niedba∏owie Beata Franczak

Barbara i Marek P∏u˝kowie Bernadeta Przygoda

Katarzyna Psurek Barbara i Marek P∏u˝kowie 

Anna Sobania Katarzyna Psurek 

Jagoda Story Anna i Zbigniew Adamik

Marcin Wilk Teresa Wilk

Henryka i Kazimierz Rosowie Agata Fabczak

1. Anna i Andrzej Popielarzowie
2. Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
3. Wies∏awa i Adam Spyrowie
4. Danuta i Edward Wienchowie
5. Agata Fabczak

 6. Anna i Metody Lubiƒscy
 7. Teresa i Stanis∏aw Makowscy
 8. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
 9. Krystyna Kwiecieƒ
10. Bo˝ena Gaj

1. Anna i Metody Lubiƒscy
2. Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie
3. Urszula i Miros∏aw Kapustowie
4. Agata Fabczak
5. Anna i Andrzej Popielarzowie

Agata Fabczak Ma∏gorzata i Ryszard Fabczakowie

Marek Lubiƒski Anna i Metody Lubiƒscy 

Teresa i Stanis∏aw Makowscy Anna i Andrzej Popielarzowie

10 NAJLEPSZYCH 
struktury niemened˝erskie

Awanse i osiàgni´cia | grudzieƒ 2005

Asystenci MENED˚ERA sponsor:

5 SPONSORÓW NA MEDAL   
paêdziernikgrudzieƒ 2005

MENED˚EROWIE sponsorzy:

KIEROWNICY sponsorzy:
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Ma∏gorzata Wielicka, Kierownik O/Gdaƒsk i Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

3 XII 2005 r.

Senior Mened˝er Anna Lubiƒska Wyst´p m∏odej skrzypaczki

Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

Kierownik Jadwiga Adamczyk,  
Senior Mened˝er Magdalena Strojna  
i Przodujàcy Mened˝er Maria Duraziƒska

Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

Âwiàteczne ˝yczenia: Agnieszka Osiƒska, 
O/Wroc∏aw i Jacek Kandefer

Jacek Kandefer, 
Dyrektor FLPP

Krystyna Oruba, Mened˝er 
i Stanis∏aw Szczepanik, 
Kierownik O/Katowice

Wies∏awa Spyra,  
Senior Mened˝er

Urszula Kuçka, 
Senior Mened˝er

Kosmetyczka Katarzyna Sobczak…
                      …oraz kol´dy w wykonaniu jej córki

Wroc∏aw 14 XII 2005 r.

Gdaƒsk

Warszawa 13 XII 2005 r. Katowice 15 XII 2005 r.

Regionalne spotkania GwiazdkoweRegionalne spotkania GwiazdkoweRegionalne spotkania Gwiazdkowe



20 XII 2005 r.
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Grudzieƒ to nie tylko miesiàc wzmo˝onego ruchu w Centrach 

Produktów FLPP, gdy ka˝dy kupuje Êwiàteczne prezenty, to tak˝e 

miesiàc Êwiàtecznych spotkaƒ Jacka Kandefera, Dyrektora FLPP,  

z dystrybutorami w ca∏ym kraju. Mimo panujàcego z regu∏y na 

zewnàtrz mrozu, atmosfera podczas tych szczególnych spotkaƒ 

jest zawsze pe∏na niezwyk∏ego ciep∏a i serdecznoÊci. Jest to okazja 

do podsumowaƒ tego, co osiàgni´to w roku bie˝àcym, i planowania 

nowych sukcesów w roku nadchodzàcym. To moment sk∏adania 

sobie ˝yczeƒ, wspólnego kol´dowania, próbowania Êwiàtecznych 

pysznoÊci, jakie co roku przygotowujà dystrybutorzy, i radoÊci  

z przebywania w gronie rodziny Forever!

Jacek Kandefer, 
Dyrektor FLPP

Senior Mened˝er Ewa WiÊniewska z synkiem Jasiem

W∏adys∏aw Peszko, 
Kierownik O/Kraków

Diamentowo-Szafirowi Mened˝erowie Bogumi∏a i Jan 
Srokowie oraz Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw 
Grotyƒscy, gospodarze wieczoru

Hej kol´da, kol´da!

Âwiàteczna loteria

Kosmetyczka Katarzyna Janiczek

dr Maria Kraczka

Senior Mened˝er Halina Sm´tek  
i Jacek Kandefer, Dyrektor FLPP

Âwiàteczna ˝yczenia: w centrum zdj´cia  
Przodujàcy Mened˝er Jolanta Jochim

Kraków 16 XII 2005 r.

Bydgoszcz

Regionalne spotkania GwiazdkoweRegionalne spotkania GwiazdkoweRegionalne spotkania Gwiazdkowe
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Mià˝sz Aloe Vera

Mià˝sz Aloe vera oczyszcza krew  

i aktywuje funkcjonowanie cia∏ek 

krwi, co pobudza krà˝enie. Obec

ny w nim w znacznej iloÊci b∏onnik 

hamuje wch∏anianie cholesterolu, 

jak równie˝ kwasów t∏uszczowych. 

Inne sk∏adniki poprawiajà przep∏yw 

krwi i majà pozytywny wp∏yw na prac´ serca oraz krà˝enie. Aloina 

wspiera powstawanie prostaglandyn. Poniewa˝ prostaglandyny 

rozszerzajà naczynia krwionoÊne, mogà przyczyniaç si´ do obni˝e

nia ciÊnienia. Lignina przyczynia si´ do usuwania wolnych rodni

ków oraz nagromadzonego cholesterolu.

Forever Arctic-Sea

W latach 60. ubieg∏ego wieku duƒski naukowiec  

dr J. Dyeberg odkry∏, ˝e choç Eskimosi jedzà 

du˝e iloÊci mi´sa wielorybiego i foczego o wy

sokiej zawartoÊci cholesterolu, sami rzadko 

majà wysoki poziom cholesterolu we krwi czy 

problemy z sercem. Przyczynà takiego stanu 

rzeczy jest to, ˝e ryby ˝yjàce w g∏´bi arktycznych 

mórz zawierajà nienasycone kwasy t∏uszczowe ome

ga 3 (EPA i DHA), które przyczyniajà si´ do zachowania 

prawid∏owego poziomu cholesterolu i trójglicerydów. Omega 3 

pomagajà tak˝e zwi´kszaç zawartoÊç „dobrego cholesterolu” HDL 

w stosunku do „z∏ego” LDL, co zapobiega odk∏adaniu si´ z∏ogów 

mia˝d˝ycowych na Êcianach t´tnic, a tak˝e nie dopuszczajà do 

tworzenia si´ zakrzepów we krwi, czyli nadmiernego zlepiania si´ 

ze sobà czerwonych krwinek.

14 lutego 2006

Walentynki

Kwartet, by wzmocniç serce
Forever Garlic-Thyme 

G∏ównà substancjà aktywnà czosnku jest allicyna, zwiàzek che

miczny o zawartoÊci siarki i odpowiedzialny za charakterystyczny 

zapach czosnku. Zwiàzki wyst´pujàce w czosnku mogà korzystnie 

wp∏ywaç na poziom cholesterolu poprzez 

obni˝enie st´˝enia frakcji „z∏ej” LDL,  

a zwi´kszenie st´˝enia frakcji „dobrej” 

HDL. Wp∏ywajà tak˝e doskonale na 

system krwionoÊny, przeciwdzia∏ajàc 

mia˝d˝ycy naczyƒ oraz nadciÊnieniu.

Forever Absorbent-C

Ostatnio przeprowadzono badania, które dowiod∏y, ˝e spo˝ywanie 

3 g rozpuszczalnego b∏onnika owsianego dziennie przez okres 30 

dni mo˝e obni˝yç poziom cholesterolu o 10,2%. Raport USFDA 

(Food and Drug Administration – Amerykaƒski Instytut ˚ywnoÊci  

i Leków) wskazuje, ˝e rozpuszczalny b∏onnik mo˝e 

obni˝aç poziom cholesterolu. Dzieje si´ tak 

dlatego, ˝e b∏onnik rozpuszczalny jest 

rozk∏adany do trójkarboksylowych kwa

sów t∏uszczowych, które odpowiadajà 

za hamowanie biosyntezy cholesterolu 

w wàtrobie. Dzi´ki swej konsystencji 

wy∏apuje i usuwa kwasy ˝ó∏ciowe z jelit. 

Poniewa˝ wàtroba u˝ywa ich do produkcji 

cholesterolu, zatem gdy zostanà usuni´te, obni˝a si´ poziom tego 

zwiàzku. Wydalanie kwasów ˝ó∏ciowych to g∏ówny sposób pozby

wania si´ przez organizm nadmiaru cholesterolu. 

| Raport specjalny



Dwudniowy  XIII Kongres Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy 
Weterynarii odby∏ si´  18-20 listopada 2005 roku w Krakowie. 
Uczestniczy∏o w nim ponad 500 lekarzy z ró˝nych regionów 
Polski. Zjazd by∏ szczególny, poniewa˝ Forever Living Pro-
ducts mia∏o swoje stoisko wystawowe wraz z  40 innymi wy-
stawcami  sprz´tu weterynaryjnego, karmy czy te˝ leków we-
terynaryjnych. Nasze produkty aloesowe, np. Mià˝sz Aloe 
Vera, Forever Freedom, Aloesowe Myd∏o w P∏ynie, Aloe First 
czy Galaretka Aloe Vera, budzi∏y zainteresowanie wÊród leka-
rzy. Du˝o by∏o pytaƒ o produkty i ich dzia∏anie. Pragn´ podzi´-
kowaç pani doktor Gra˝ynie Szw´dziuk-B´Ê, która udziela∏a 
bardzo wyczerpujàcych odpowiedzi, a swoim entuzjazmem, 
znajomoÊcià  produktów i presti˝em w Êrodowisku wetery-
naryjnym powodowa∏a jeszcze wi´ksze zainteresowanie.

El˝bieta Kreczyƒska, Senior Mened˝er

El˝bieta Kreczyƒska, Senior 
Mened˝er

Lek. wet. Gra˝yna Szw´dziuk-B´Ê
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Tygodnik Zamojski 23/11/2005
Aloes na twarz
(…) Dobroczynny aloes. Korzystne w∏aÊciwoÊci aloesu znalaz∏y zastoso-
wanie zarówno w medycynie, jak i kosmetyce. A trzeba przyznaç, i˝ jest 
on jednà z najcz´Êciej stosowanych roÊlin do produkcji kremów czy mle-
czek do twarzy. Ze wzgl´du na obecne w nim sole mineralne, enzymy, wi-
taminy czy aminokwasy, doskonale sprawdza si´ jako Êrodek nawil˝ajàcy  
i regenerujàcy tkanki. Kosmetyki, wzbogacone w aloes, wnikajà g∏´boko  
w skór´, pobudzajàc jednoczeÊnie dzia∏anie elastyny i kolagenu. W efek-
cie przywracajà j´drnoÊç oraz wyg∏adzajà drobne zmarszczki. Mo˝na go 
równie˝ stosowaç jako skuteczny Êrodek w terapii tràdzikowej. (…) 

Sukcesy i pora˝ki 2/12/2005
Wzmocnij swojà odpornoÊç
Aloe Vera. Aloes wspomaga wch∏anianie witamin i minera∏ów w jelicie 
cienkim, dzia∏a przeciwbakteryjnie i wzmacnia organizm. (…) 

˚yj zdrowo i aktywnie Dodatek Sp, 1/12/2005
Kosmetyczka radzi
(…) Z wielu zabiegów, które wykonuj´ w gabinecie mog´ poleciç czytel-
niczkom zabieg aloesowy. Zmywamy twarz mleczkiem i tonikiem. Robimy 
piling zawierajàcy w swym sk∏adzie aktywne enzymy, które pobudzajà 
obumar∏e komórki warstwy rogowej naskórka. Nak∏adamy ˝el aloesowy  
i robimy delikatny masa˝ ok. 10 minut. Nast´pnie nak∏adamy mask´ w for-
mie p∏atu, nasàczonà wyciàgiem aloesowym. Po 20 minutach zdejmujemy 
mask´ i wklepujemy krem. Po zabiegu skóra jest g∏adka, nawil˝ona  
i elastyczna.

˚yj zdrowo i aktywnie 1/12/2005
Tajemnice aloesu
Aloes jest jednym z najbardziej popularnych, naturalnych Êrodków do 
piel´gnacji skóry. Od wieków znany jest jako „cudowna roÊlina”  
o w∏aÊciwoÊciach kojàcych, nawil˝ajàcych i ∏agodzàcych. Zawiera wiele 
cennych dla zdrowia sk∏adników o dzia∏aniu przeciwbólowym, przeciwza-
palnym i przeciwbakteryjnym. DziÊ nowoczesne kobiety coraz cz´Êciej 
si´gajà po produkty zawierajàce aloes, gdy˝ wierzà w jego skuteczne 
dzia∏anie.

Super NowoÊci 16/12/2005
Naturalne antybiotyki
Aloes. Sok z aloesu ma niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci: reguluje prac´ jelit, 
u∏atwia wch∏anianie witamin i minera∏ów z przewodu pokarmowego. Sto-
sowany zewn´trznie jest niezastàpiony w leczeniu infekcji skórnych. 
Wzmacnia odpornoÊç organizmu, wspomaga leczenie infekcji. (…) 

Twoje imperium 19/12/2005
Super sposoby na zdrowie i urod´!
Cudowny aloes
(…)  Aloes zawiera ponad 200 substancji o silnym wszechstronnym dzia-
∏aniu leczniczym: regenerujà organizm, dostarczajà mu witamin i mikroele-
mentów, wzmacniajà uk∏ad odpornoÊciowy, odtruwajà i oczyszczajà 
krew.
Aloes mo˝na stosowaç nie tylko wewn´trznie, ale i zewn´trznie. Doskona-
le s∏u˝y do celów kosmetycznych. Sok z tej roÊliny nawil˝a i od˝ywia na-
skórek, pobudza produkcj´ kolagenu i elastyny, uj´drnia i odm∏adza. Po-
maga te˝ leczyç infekcje, owrzodzenia i wszelkie inne zmiany skórne, na 
przyk∏ad wypryski i tràdzik. Dzia∏a odka˝ajàco i przeciwalergicznie. (…) 

Gazeta Wyborcza Katowice, Dodatek,  17/12/2005
Zabierz krem na narty
Piel´gnacja cery t∏ustej mo˝e byç równie˝ bardzo trudna, bo pod wp∏ywem 
zimna b´dzie produkowaç du˝o wi´cej naturalnej wydzieliny, co b´dzie 
pot´gowa∏o wra˝enie t∏ustej skóry. Katarzyna Sobczak, kosmetyczka z ga-
binetu Strefa Urody w Chorzowie, doradza swoim klientkom, by zimà 
stosowa∏y naturalne kremy z zawartoÊcià aloesu i propolisu, czyli kitu 
pszczelego. (…) 

Aloes w prasie |
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Sukces: liderstwo 
poprzez przyk∏ad
Bill Lewis, wiceprezes ds. operacyjnych

Znany amerykaƒski poeta Edgar Guest jest autorem klasycznego 

wiersza o pot´dze przyk∏adu:

Modlitwa, którà widz´

Wol´ zobaczyç modlitw´, choç co dzieƒ jakàÊ us∏yszeç mog´;

Wol´, by ktoÊ szed∏ ze mnà, ni˝ tylko pokaza∏ mi drog´.

Oko to lepszy uczeƒ i poj´tniejszy ni˝ uszy,

Najlepsza rada zwieÊç mo˝e, przyk∏ad najlepiej nauczy.

Ze wszystkich kaznodziejów najlepszy ten, co czyni to, co mówi,

Bo dobre s∏owo wprowadzone w czyn do wszystkich ludzi przemówi.

Szybko naucz´ si´ coÊ robiç, gdy robiàc to samemu, popatrzeç mi dasz,

Twoim dzia∏aniom si´ przyglàdam, lecz gdy mówisz, czasem za szybki j´zyk masz.

To, czego uczysz, mo˝e byç màdre i prawdziwe wielce,

Ale wol´ si´ uczyç, widzàc co robisz i obserwujàc twoje r´ce.

Bo mog´ nie zrozumieç nawet najm´drszej rady, której udzielasz,

Ale b∏´du nie pope∏ni´, patrzàc, jak sam jà w ˝ycie wcielasz.

Gdy widz´ czyjàÊ dobroç, wtedy mym pragnieniem jest upodobniç si´ doƒ.

Kiedy s∏abszy brat upada, a silniejszy pomocnà ku niemu wyciàga d∏oƒ

Na sam widok takiej sceny pragnienie we mnie narasta

By przyjacielem takim byç i po to w pot´g´ i si∏´ wzrastaç.

A wszyscy podró˝nicy wiedzà, ˝e przewodnikiem najlepszym dziÊ

Jest ten, co nie waha si´ przez ca∏à drogà z nimi iÊç.

| Akademia biznesu

Czy wiesz dok∏adnie, ile to jest „szczypta” soli? Wi´kszoÊç ludzi nie 

wie. Ile wi´c soli nale˝y dodaç do potrawy, gdy w przepisie napisa

no „szczypt´”? Czy gdybyÊ próbowa∏ komuÊ opisaç, ile to jest 

szczypta, czy twój rozmówca by zrozumia∏? Czy dla uzyskania 

prawid∏owego poglàdu nie lepiej by∏oby popatrzeç na szefa kuch

ni, który dodaje do dania szczypt´ soli? Co wi´cej, kiedy zobaczy∏eÊ, 

jak ktoÊ pokazuje ci szczypt´ soli, zawsze b´dziesz wiedzia∏, ile to 

jest.

Jednà z fundamentalnych zasad prowadzàcych do sukcesu w na

szym biznesie jest liderstwo poprzez przyk∏ad. Albert Schweitzer 

powiedzia∏: – Przyk∏ad nie jest najwa˝niejszà rzeczà w oddzia

∏ywaniu na innych. Jest jedynà. Skutecznie powielamy swoje 

wysi∏ki, kiedy stanowimy dla naszych dystrybutorów przyk∏ad do 

naÊladowania.

Charakter naszego biznesu zawiera si´ w s∏owach „pozwól, ˝e ci 

poka˝´”. Kiedy sponsorujemy nowych dystrybutorów, pomagamy 

im nawiàzaç pierwsze kontakty, poprowadziç pierwsze prezentacje 

produktów, po raz pierwszy przedstawiç szans´ na biznes. I dopó

ki w∏asnà dzia∏alnoÊcià – wÊród której sà takie podstawy jak osobi

sta aktywnoÊç pk., regularne sponsorowanie i szkolenie nowych 

osób – dajemy odpowiedni przyk∏ad naszym dystrybutorom, do

póty nasz biznes b´dzie solidny i dochodowy. Zresztà, kiedy si´ 

nad tym zastanowiç, zawsze stanowimy przyk∏ad – albo dobry, 

albo z∏y.
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Jeden cz∏owiek naucza wielu innych ludzi, a oni wierzà w to, co widzà;

Od wielu zas∏yszanych lepszy jeden dobry uczynek, którego jesteÊ widzem.

Kto ˝yje wÊród ludzi honoru, swój w∏asny honor tak˝e ceni,

Bo ˝ycie dobrym ˝yciem warte jest najwy˝szej ceny

Choç wielka elokwencja pozwala mówcy b∏yszczeç,

wol´ zobaczyç modlitw´, ni˝ co dzieƒ jakàÊ s∏yszeç.

Tak wi´c nast´pnym razem, kiedy b´dzie ci´ kusi∏o, aby usiàÊç ze 

swoimi dystrybutorami i „t∏umaczyç” im, jak powinna wyglàdaç 

prezentacja produktów lub biznesu, przypomnij sobie ostrze˝enie 

Edgara Guesta. Idê ze swoimi dystrybutorami i uczestnicz w ich 

prezentacji, usiàdê z nimi przy komputerze i poka˝, jak zamawiaç 

produkty. Bàdê dla nich przyk∏adem tego, jaki powinien byç 

odnoszàcy sukcesy dystrybutor FLP. Och, i nie zapomnij dodaç do 

potrawy tej szczypty soli… od razu poczujesz ró˝nic´!

EUROPEJSKI ZJAZD PODZIA¸U ZYSKÓW
Bukareszt, 25 lutego 2006 r. 

Dodatkowy program promocyjny!
FLP oferuje bilet wst´pu na Zjazd oraz zakwaterowanie w hotelu podczas  

Zjazdu (1 noc) wszystkim dystrybutorom, którzy w okresie  
paêdziernik 2005 – styczeƒ 2006  

uzyskajà awans na stanowiska od Kierownika wzwy˝.

Wszystkie osoby zainteresowane wyjazdem do Bukaresztu prosimy  
o kontakt z Joannà Klupp  

w warszawskim Biurze G∏ównym FLP Poland,  
nie póêniej ni˝ do 20 stycznia 2006 r.

Zjazd Europejski
CannesNicea, 910 czerwca 2006 r.

Trwajà ostatnie tygodnie kwalifikacji do uczestnictwa w najwi´kszym 
Êwi´cie Forever naszego kontynentu! Upewnij si´, ˝e i Ty pojedziesz na 
Lazurowe Wybrze˝e. Zasady udzia∏u w programie na www.flpp.com.pl

Akademia biznesu |

FRANCE
European Rally

For more information, please contact
Country Manager, Philippe Decottignies

at 011-33-1-45-000-550.

ROMANIA
European Profit Share
For more information, please contact
Country Manager, Dr. Gabor Szocs
at 011-40-21-222-8923.
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Miarà post´pu wspó∏czesnej medycyny jest mi´dzy innymi mo˝li

woÊç zapobiegania chorobom. Informacje na temat warunków,  

w jakich dochodzi do rozwini´cia si´ chorób, a tak˝e czynników im 

przeciwdzia∏ajàcych, stanowià wiedz´ umo˝liwiajàcà propagowa

nie zachowaƒ profilaktycznych.

Przek∏adajàc te màdre zdania na j´zyk praktyczny, prosty i zrozu

mia∏y dla ka˝dego, nale˝y stwierdziç, ˝e posiadajàc niewielkà 

wiedz´ o przyczynach rozwoju chorób infekcyjnych górnych dróg 

oddechowych, takich jak katar, zapalenia gard∏a, zapalenia jamy 

ustnej, kaszel czy chrypka, mo˝emy w skuteczny sposób im zapo

biegaç poprzez propagowanie zachowaƒ prozdrowotnych.

Chc´ pokrótce przedstawiç preparaty roÊlinne lub zwiàzki przy

datne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia schorzeƒ dróg odde

chowych, a dost´pne w produktach FLP, które ∏atwo wykorzystaç  

w domowej apteczce w walce z tymi pospolitymi infekcjami.

GALARETKA ALOE VERA

Szeroko znamy w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne aloesu, a forma st´˝o

nej galaretki to skoncentrowane dzia∏anie na Êluzówki, jak równie˝ 

doskona∏e ich nawil˝anie. Dzia∏a kojàco i ∏agodzàco na zmienione 

zapalnie i podra˝nione Êluzówki, szybko przynosi ulg´ i poprawia 

samopoczucie. Niewàtpliwà zaletà Galaretki Aloesowej jest mo˝li

woÊç oddzia∏ywania miejscowego (mià˝sz osadzony na noÊniku 

˝elowym) poniewa˝ doskonale „trzyma” si´ Êluzówki.

Smarowaç Êluzówki, bolesne w´z∏y ch∏onne, nad˝erki itp.

FOREVER ABSORBENT-C

•  Likwiduje wolne rodniki (min. 120 mg/dob´), dzi´ki czemu stano

wi ochron´ przed szkodliwym dzia∏aniem Êrodowiska zewn´trz

nego.

•  Element budowy w∏ókien kolagenowych, naturalnego budulca 

struktur komórkowych i tkanek, nadaje im odpowiednià spr´˝y

stoÊç.

•  Prawid∏owe przyswajanie wapnia – osteoporoza, wystarczajàcy 

poziom witaminy C to zdrowe z´by i koÊci.

•  Wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy, ma swój udzia∏ w wielu reak

cjach odpornoÊciowych.

3-6 tabl. dziennie w czasie trwania choroby

FOREVER NATURE-MIN

Zawiera du˝à liczb´ wa˝nych sk∏adników, ale zawarty w nim cynk 

jest biopierwiastkiem warunkujàcym sprawnà funkcj´ uk∏adu 

odpornoÊciowego – ponad 100 enzymów naszego organizmu nie 

potrafi dzia∏aç bez cynku. Minera∏y i mikroelementy majà kluczowe 

znaczenie w uzyskaniu harmonijnego funkcjonowania organizmu – 

taki organizm jest w stanie wygenerowaç w pe∏ni sprawny uk∏ad 

odpornoÊciowy.

Podczas infekcji: 6 tabletek dziennie (2 do ka˝dego posi∏ku)

MLECZKO PSZCZELE FOREVER

Naturalny produkt pozbawiony alergenów, znakomicie podnosi 

odpornoÊç, dzia∏a gojàco, przeciwzapalnie, jest naturalnym antybio

tykiem, opóênia starzenie si´ tkanek. W swoim sk∏adzie zawiera 

du˝à iloÊç wa˝nych dla organizmu biopierwiastków, które majà 

wp∏yw na przebieg wielu procesów ˝yciowych w organizmie. Ze 

wzgl´du na si∏´ dzia∏ania cz´sto zwany „eliksirem ˝ycia”

1 tabl. 2 x dziennie

TYMIANEK

•  Zawiera wiele czynnych sk∏adników (ich dzia∏anie mo˝na okreÊliç 

jako dwukierunkowe).

• Silne dzia∏anie antybiotyczne i odka˝ajàce.

•  Regeneruje nab∏onek oddechowy – reguluje i wzmacnia ruch 

rz´sek nab∏onka oddechowego.

•  Ponadto rozrzedza Êluz w drzewie skrzelowym, pobudza odruch 

kaszlowy, u∏atwia odksztuszanie.

Ruch nab∏onka migawkowego (rz´ski) sterowany jest automatycz

nie – to jedyny i najskuteczniejszy mechanizm oczyszczania dróg 

oddechowych, wynosi na sobie jak na taÊmociàgu wszystkie zanie

czyszczenia i zarazki, ponadto sprawny nab∏onek oddechowy to 

skuteczna bariera dla wirusów i bakterii.

Tymianek ma dzia∏anie antybiotyczne, jest lekiem na stany zapalne 

ca∏ego uk∏adu oddechowego – gard∏a, tchawicy, Êluzówek nosa, 

zatok, stanów zapalnych jamy ustnej.

CZOSNEK 

Zwiàzek czynny o ogromnej mocy leczniczej to allicyna – g∏ówny 

sprawca leczniczych w∏aÊciwoÊci czosnku obok licznych olejków 

lotnych zawierajàcych siark´ i witamin´ C. W∏aÊnie lotne w∏aÊci

woÊci antybiotyczne dzia∏ajà g∏ównie na uk∏ad oddechowy.

Szczególnie wartoÊciowy w profilaktyce poinfekcyjnej.

W czasie infekcji 3 x 2 lub 3 tabl., póêniej zapobiegawczo 3 x 1 tabl.

Odetchnij pe∏nà piersià!
„Pospolite” schorzenia dróg oddechowych – preparaty pomocne w ich zwalczaniu dr Artur Nowak

| Zdrowie
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ALOES

• Przyspiesza wch∏anianie czosnku i tymianku.

• Dzia∏a z nimi synergicznie.

•  Dostarcza do komórek wod´ do rozpuszczenia toksyn wewnàtrz

komórkowych.

• Uszczelnia b∏ony komórkowe – ogranicza atak drobnoustrojów.

To krótki przeglàd tego, co w profilaktyce schorzeƒ dróg oddecho

wych najbardziej przydatne. Na podkreÊlenie zas∏uguje du˝a ró˝no

rodnoÊç sposobów stosowania: od form bezpoÊredniego spo˝ycia  

(np. Mià˝sz, Propolis), po roztwory do inhalacji (Mià˝sz z Akty

watorem, Emulsja Rozgrzewajàca, Galaretka) i p∏ukania gard∏a 

(Mià˝sz z miodem, roztwory wodne – First), a˝ do maÊci do nacie

rania i oklepywania.

Pami´tajmy: 
wszystko to w celu zachowania dobrego 

zdrowia i samopoczucia.

Kiedy obroty kraju FLP przekroczà 5000 pk. miesi´cznie przez co 

najmniej 3 miesiàce w roku kalendarzowym, kraj ten kwalifikuje 

si´ do udzia∏u w Programie Podzia∏u Zysków. Je˝eli w tym roku 

Polsce uda zrealizowaç si´ ten cel, my równie˝ b´dziemy mieli 

szans´ uczestniczyç w najbardziej intratnym programie FLP!

Zasady kwalifikacji:

(1 stycznia – 31 grudnia) 

Ogólne zasady dla wszystkich poziomów:

1.  Musisz byç aktywnym Uznanym Mened˝erem, z comiesi´cznà 

aktywnoÊcià 4 pk. przez ca∏y okres kwalifikacyjny; lub jeÊli uzy-

skasz stanowisko Uznanego Mened˝era w ciàgu okresu kwalifika-

cyjnego, musisz mieç comiesi´cznà aktywnoÊç 4 pk. w ka˝dym 

nast´pnym miesiàcu.

2.  Kwalifikowaç si´ do Premii Lidera w ka˝dym miesiàcu okresu 

kwalifikacyjnego; lub jeÊli uzyskasz stanowisko Uznanego 

Mened˝era w ciàgu okresu kwalifikacyjnego, kwalifikowaç si´ do 

Premii Lidera w ka˝dym nast´pnym miesiàcu.

3.  Kupowaç produkty zgodnie z wymaganiami, dopiero po wyprze-

daniu/zu˝yciu 75% posiadanych zapasów.

4. Byç aktualnie uczestnikiem Programu Motywacyjnego.

5.  Budowaç biznes FLP zgodnie z w∏aÊciwymi normami MLM oraz 

Zasadami Dzia∏alnoÊci Firmy.

6.  Byç uczestnikiem i wspieraç regularne spotkania Szansa na Biz-

nes, Treningi Jonathana, spotkania szkoleniowe, firmowe Zjazdy 

oraz wszystkie imprezy organizowane przez Firm´. 

Ostatecznà decyzj´ o dopuszczeniu dystrybutora do Podzia∏u Zy-

sków podejmuje Zarzàd Firmy.

Mened˝er Podzia∏u Zysków (MPZ), poziom 1

Oprócz ogólnych zasad nale˝y:

1.  Zgromadziç 700 osobistych i niemened˝erskich punktów kartono-

wych w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska Uzna-

nego Mened˝era; co najmniej 150 z tych punktów kartonowych 

musi pochodziç od nowo zasponsorowanych w okresie kwalifika-

cyjnym dystrybutorów. Dystrybutorzy responsorowani nie sà bra-

ni pod uwag´ przy spe∏nianiu wymogu 150 pk. 

2.  Pracowaç z minimum jednà linià i pomóc co najmniej jednemu 

Uznanemu Mened˝erowi zgromadziç minimum 600 pk. z grupà,  

w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska Uznanego 

Mened˝era. Mo˝e to byç Mened˝er ju˝ istniejàcy lub nowo wykre-

owany w okresie kwalifikacyjnym. Punkty kartonowe tego Mene-

d˝era nie b´dà dodane do twoich punktów kartonowych przy 

okreÊlaniu puli premii. (Uwaga: do tego wymogu b´dà wliczane 

wy∏àcznie punkty kartonowe z miesi´cy, w których twój Mened˝er 

spe∏ni∏ wymóg aktywnoÊci 4 pk.) 

3.  Po okreÊleniu puli premii, po∏owa ogólnej kwoty zostanie wyp∏a-

cona dystrybutorom kwalifikujàcym si´ na ten poziom programu. 

Suma ta zostanie podzielona przez ogólnà sum´ punktów karto-

nowych wszystkich kwalifikujàcych si´ MPZ w celu ustalenia, jaka 

kwota przypada na jeden punkt kartonowy. Uzyskana wartoÊç zo-

stanie pomno˝ona przez iloÊç pk. ka˝dego z poszczególnych MPZ, 

aby okreÊliç wysokoÊç ich premii. Je˝eli w grupie, w ró˝nych li-

niach masz jednego lub wi´cej Mened˝erów kwalifikujàcych si´ 

jako Mened˝erowie Podzia∏u Zysków, ich punkty kartonowe b´dà 

dodane do twoich pk. przy okreÊlaniu puli premii.  ➠

Podzia∏ Zysków 2006
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Mened˝er Podzia∏u Zysków (MPZ), poziom 2

Oprócz ogólnych zasad nale˝y:

1.  Zgromadziç 600 osobistych i niemened˝erskich punktów kartono-

wych w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska Uzna-

nego Mened˝era; co najmniej 100 z tych punktów kartonowych 

musi pochodziç od nowo zasponsorowanych w okresie kwalifika-

cyjnym dystrybutorów. Dystrybutorzy responsorowani nie sà bra-

ni pod uwag´ przy spe∏nianiu wymogu 100 pk. 

2.  Pracowaç z minimum trzema liniami i pomóc Uznanym Mene-

d˝erom w co najmniej trzech ró˝nych liniach uzyskaç kwalifikacj´ 

Mened˝era Podzia∏u Zysków. Mogà to byç Mened˝erowie ju˝ 

istniejàcy lub nowo wykreowani w okresie kwalifikacyjnym. Ich 

punkty kartonowe b´dà dodane do twoich punktów kartonowych 

przy okreÊlaniu puli premii. Dodatkowo otrzymasz proporcjonalnà 

cz´Êç puli premii MPZ poziomu 1.

3.  Po okreÊleniu puli premii, jedna trzecia ogólnej kwoty zostanie 

wyp∏acona dystrybutorom kwalifikujàcym si´ na ten poziom pro-

gramu. Suma ta zostanie podzielona przez ogólnà sum´ punktów 

kartonowych wszystkich MPZ poziomu 2 w celu ustalenia, jaka 

kwota przypada na jeden punkt kartonowy. WartoÊç ta zostanie 

pomno˝ona przez iloÊç pk. ka˝dego z poszczególnych MPZ pozio-

mu 2, aby okreÊliç wysokoÊç ich premii. 

Mened˝er Podzia∏u Zysków (MPZ), poziom 3

Oprócz ogólnych zasad nale˝y:

1.  Zgromadziç 500 osobistych i niemened˝erskich punktów kartono-

wych w okresie kwalifikacyjnym, po uzyskaniu stanowiska Uzna-

nego Mened˝era; co najmniej 100 z tych punktów kartonowych 

musi pochodziç od nowo zasponsorowanych w okresie kwalifika-

cyjnym dystrybutorów. Dystrybutorzy responsorowani nie sà bra-

ni pod uwag´ przy spe∏nianiu wymogu 100 pk. 

2.  Pracowaç z minimum szeÊcioma liniami i pomóc Uznanym 

Mened˝erom w co najmniej szeÊciu ró˝nych liniach uzyskaç kwa-

lifikacj´ Mened˝era Podzia∏u Zysków. Mogà to byç Mened˝erowie 

ju˝ istniejàcy lub nowo wykreowani w okresie kwalifikacyjnym. Ich 

punkty kartonowe b´dà dodane do twoich punktów kartonowych 

przy okreÊlaniu puli premii. Dodatkowo otrzymasz proporcjonalnà 

cz´Êç puli premii MPZ poziomu 1 i 2.

3.  Po okreÊleniu puli premii, jedna szósta ogólnej kwoty zostanie 

wyp∏acona dystrybutorom kwalifikujàcym si´ na ten poziom pro-

gramu. Suma ta zostanie podzielona przez ogólnà sum´ punktów 

kartonowych wszystkich MPZ poziomu 3 w celu ustalenia, jaka 

kwota przypada na jeden punkt kartonowy. WartoÊç ta zostanie 

pomno˝ona przez iloÊç pk. ka˝dego z poszczególnych MPZ pozio-

mu 3, aby okreÊliç wysokoÊç ich premii. 

| Informacje
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Trening Jonathana  21 stycznia 2006 r.
Hotel Kyriad, ul. Towarowa 2, godz. 12:00

•  Skuteczny biznes wg Eddiego Chaia, Podwójnie Diamentowego 
Mened˝era – Dyrektor FLPP Jacek Kanderfer

• Sukces z Forever – Anna Lubiƒska, Senior Mened˝er
•  Moja droga do pozycji Mened˝era  

– Anna Kaniewska, Mened˝er
•  OdpornoÊç organizmu w zimie z produktami Forever  

– Wies∏awa Kruszyƒska, Mened˝er
• Top dystrybutorzy 2005
• 10 najlepszych za 2005 – struktury niemened˝erskie
• Najlepszy sponsor roku 2005
• Awanse i osiàgni´cia
Cena biletów: 20 z∏

Jak zawsze w przeddzieƒ Treningu zapraszamy na :

Spotkanie Mened˝erów  20 stycznia 2006 r.
Biuro G∏ówne FLP Poland
Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 13:00

Urodziny Oddzia∏u Gdaƒsk  11 lutego 2006 r.
Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 9, godz. 12:00

• Dyrektor FLP Poland Jacek Kandefer
• Sukces z Forever – Senior Mened˝er Anna Lubiƒska
• Pierwsze kroki w biznesie – Senior Mened˝er Anna Adamik
•  Profilaktyka nowotworowa i od˝ywianie organizmu produktami 

Forever – dr Marek Wierzchowski 
• Zespó∏ „Kubryk” 

Trening Jonathana  18 marca 2006 r.
Teatr ˚ydowski, pl. Grzybowski 12/16, godz. 12:00
•  Forever w trosce o naszych milusiƒskich  

– lekarz weterynarii Gra˝yna Szw´dziuk-B´Ê
• Poznajmy uczestników Zjazdu Europejskiego w Nicei
• Jak oceniasz wyniki swoje i grupy po I kwartale 2006?

Spotkania regionalne:

OSTRÓDA, 8 lutego 2006 r. 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 17:30
•  FLP – wizytówka i polityka firmy; Dalczego MLM? – Jacek Kan-

defer  Dyrektor FLP Poland
•  Plan Marketingowy FLP – sposób na osiàgni´cie niezale˝noÊci 

finansowej; Twój biznes plan – Senior Mened˝er  Grzegorz 
Sieczka

• Pierwsze Kroki w Biznesie – Mened˝er Bo˝ena Mach
•  Biznes Forever szansà na realizacj´ celów ˝yciowych – Senior 

Mened˝er Magdalena Strojna

WARSZAWA, 16 lutego 2006 r.
Biuro G∏ówne, Warszawa, Al. Jerozolimskie 92, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
•  Profilaktyka nowotworowa i od˝ywianie organizmu produktami 

Forever – dr Marek Wierzchowski

KRAKÓW, 21 lutego 2006 r.
Instytut Fizyki, ul. Podchorà˝ych 1, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
•  Program od˝ywczy Forever jako ˝ywnoÊç specjalna  

(pharmafood) – dr Jerzy Oleszkiewicz  

SZCZECIN, 23 lutego 2006 r.
„Klub 13 Muz”, pl. ˚o∏nierza Polskiego 2, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
•  Program od˝ywczy Forever jako ˝ywnoÊç specjalna  

(pharmafood) – dr Jerzy Oleszkiewicz  

OSTRO¸¢KA, 8 lutego 2006 r.
Klub Lokator, ul. Hallera 13, godz. 17:00
• Szansa na Biznes
• Aloesowy Êwiat kobiet – dr Ma∏gorzata Markiewicz

¸ÓDè, 23 lutego 2006 r.
Okr´gowa Izba Lekarska, ul. Czerwona 3, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

OÂWI¢CIM, 9 lutego 2006 r.
Centrum Kultury, ul. Âniadeckiego 24, godz. 18:00
• Szansa na Biznes
• Od kataru do astmy – dr Artur Nowak

BYDGOSZCZ, 15 lutego 2006 r.
Hotel Brda, ul. Dworcowa 9, godz. 17:30
• Szansa na Biznes
• Aloesowy Êwiat kobiet – dr Ma∏gorzata Markiewicz

Szansa na Biznes

BYDGOSZCZ 
Hotel Brda, sala Chabrowa, ul. Dworcowa 9, godz. 18:00
 7/02/06 – Kierownik Jolanta Kilanowska
21/02/06 – Senior Mened˝erowie Halina i Grzegorz Sm´tkowie

GDA¡SK 
sala szkoleniowa Oddzia∏u, ul. Szymanowskiego 2, godz. 18:00
 8/02/06 – Mened˝er Krystyna Król 

ELBLÑG 
Hotel Elzam, pl. S∏owiaƒski, godz. 17:00
 8/02/06 – Senior Mened˝erowie Anna i Zbigniew Adamik

KRAKÓW 
sala szkoleniowa obok Oddzia∏u, ul. Kadecka 1, godz. 18:00
 8/02/06 – Senior Mened˝erowie Maria i Wies∏aw Grotyƒscy 

KRAPKOWICE 
biuro Mened˝er Krystyny Wingert, ul. ks. Duszy 32, g. 18:00 
 9/02/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska

LUBLIN 
Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58, godz. 18:00
 8/02/06 – Mened˝er Zofia Staropi´tka, Kierownik Maria Sieƒko

LUBLIN 
biuro Mened˝er Urszuli Zyskowskiej, ul. M. Sk∏odowskiej 
Curie 2/6, tel. 081/53 108 53

OSTRO¸¢KA 
SM, ul. Hallera 13, godz. 17:00 
 8/02/06 – Mened˝erowie Anna i Andrzej Popielarzowie

OSTRÓDA 
Hotel Promenada, ul. Mickiewicza 3, godz. 18:00
9, 23/02/06 – Przodujàcy Mened˝er Grzegorz Sieczka

WROC¸AW 
budynek Oddzia∏u, ul. Lelewela 8, godz. 18:00
 7/02/06 – Mened˝er Agnieszka Osiƒska
21/02/06 – Mened˝er Krzysztof Aleksandrowicz

Wydarzenia |



Potrójne cienie do powiek

Springtime (S204) Sedona (S203)

Wzornik kolorystyczny (9693)


