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FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa
Al. Jerozolimskie 92 | 00-807 Warszawa
tel. 22/456 43 56÷59 | fax 22/456 43 60
e-mail: flpp@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
Biuro Główne FLPP: pon.-pt. 09.00-17.00

Recepcja: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
   ostatni poniedziałek/piątek miesiąca 09.00-20.00  
   dzień Success Day 09.00-11.00

Dział Sprzedaży: pon. i pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 09.00-20.00 
              ostatni poniedziałek/ piątek miesiąca 09.00-20.00 
              sobota 10.00-14.00 tylko zakupy osobiste 
              dzień Success Day 09.00-11.00

Oddział Katowice
ul. Ułańska 12 | 40-887 Katowice
tel. 32/250 46 22 | e-mail: katowice@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Kraków
ul. Kadecka 1 | 30-078 Kraków
tel. 12/636 23 11 | e-mail: krakow@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

Oddział Poznań (do końca kwietnia 2015)
ul. Sczanieckiej 8A | 60-216 Poznań
tel. 61/66 33 585 | e-mail: poznan@flpp.com.pl

GODZINY PRACY
pon., pt. 09.00-17.00 | wt., śr., czw. 12.00-19.00

Internet
ForeverLiving.com

DiscoverForever.com

flpp.com.pl

ForeverFotos.com

Forever-Giving.com

Społeczność

facebook.com/ForeverPoland

facebook.com/ForeverFan

youtube.com/ForeverLivingPoland

pinterest.com/foreverliving

Zamówienia wysyłkowe dostawa w ciągu trzech dni roboczych

Internet: www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
Telefon:  22/456 43 53, 54 lub 55 
Fax: 22/456 43 60 
E-mail: zamowienia@flpp.com.pl 

Ważne! Jeśli składasz zamówienie ostatniego dnia roboczego 
miesiąca, musi ono trafić do Biura Głównego w godzinach pracy, 
czyli nie później niż do godziny 20.00.
Pamiętaj! Otrzymaną przesyłkę otwórz w obecności kuriera, aby 
sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń.

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

Numer 02/2015
ISSN 1733-7992

Redakcja zastrzega sobie prawo  do skrótów i redagowania tekstów 
przyjętych do druku.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza publikacja zawiera materiały o charakterze szkoleniowym, 
przeznaczone wyłącznie dla Dystrybutorów FLP, których nie należy 
używać w celach reklamy i sprzedaży. Kopiowanie, powielanie i wy-
korzystywanie publikacji w całości lub części bez pisemnej zgody 
Forever Living Products Poland jest zabronione.
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LIST REXA

Każdy z nas nosi w życiu różne tytuły  
i sprawuje różne funkcje: jest rodzicem, 
dzieckiem, rodzeństwem, przyjacielem i 
oczywiście, w naszym biznesie Forever, 
Dystrybutorem. Tytuł Dystrybutora został 
starannie wybrany, kiedy tworzyliśmy 
Forever w 1978 r. i dobrze nam służył 
przez ponad 35 lat! 

Nigdy nie było chwili, w której Wasz 
przykład nie byłby dla mnie inspiracją. 
Jesteście liderami w branży i niezmierną 
dumą naprawa mnie fakt, że jestem  
z Wami związany. 

Tak jak pełnimy w życiu wiele ról, tak 
wiele rzeczy mówimy o ludziach, którzy 

dołączają do biznesu Forever. Nie 
chodzicie na skróty. Zawsze 

okazujecie prawość. Jesteście 
Forever wdzięczni. Macie 

pozytywne nastawienie. 
Zawsze szukacie przygód. 
Jesteście kreatywni. 
Jesteście odważni. Macie 
pasję. I oczywiście, 
jesteście przedsiębiorczy. 
Dlatego jesteście Forever 
Business Owners – 
Przedsiębiorcami Forever. 
Bycie Forever Business 
Owner oznacza, że nie 
przyjmujecie w odpowiedzi 
‘nie’, zawsze znajdujecie 
nowe sposoby na to, by 
być innowacyjnymi i ciężko 
pracujecie nad osiągnięciem 

swoich celów. Jak 
wszyscy przedsiębiorcy, 

jesteście prawdziwie 
odpowiedzialni za 

sukces swojego 
własnego biznesu, a 

wasza ciężka praca 
i zaangażowanie 

będą napędzały 
jego rozwój. 

Zawsze mówię, że w posiadaniu 
własnego biznesu nie tyle chodzi  
o zarabianie na życie, ale  
o kształtowanie życia – o wybór 
własnej ścieżki, by wieść życie na jakie 
zasługujecie.

Mam nadzieję, że 
jesteście tak samo 
podekscytowani tytułem 
Forever Business 
Owner, jak ja. Bycie 
przedsiębiorcą to 
niesamowity przywilej 
–niektórzy pracują całe 
życie, by go osiągnąć,  
a i tak nie są w stanie. 
 
Posługujcie się tytułem Forever 
Business Owner i z dumą noście 
swoją odznakę! Świętujcie i dzielcie 
się sukcesami z ludźmi wokół Was 
– Forever jest największą szansą na 
świecie między innymi dlatego, że 
mamy możliwość pomagania innym 
wyglądać i czuć się lepiej, i wieść takie 
życie, o jakim nawet nie marzyli! Wasz 
sukces pokazuje Wasze zaangażowanie 
w inspirowanie ludzi dookoła Was.

Ogromnie dziękuję za wszystko, co 
robicie i gratuluję Wam nowego tytułu!

Forever Wasz,

Rex Maughan
CEO

Czymże jest 
nazwa?



Sapphire Managerowie
MARIA I WIESŁAW

GROTYŃSCY

SUPER
AWANS

zbuduj 
 i zrób kolejny krok

ku harmonijnej sylwetce

budując masę mięśniową

FUNDAMENT
ZAINSPIRUJ SIĘ

PRZEJDŹ TRANSFORMACJĘ 

cena biletu: 20 PLN (do 10 kwietnia 2015)
30 PLN w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)

Bilet wstępu obowiązuje również dzieci, niezależnie od wieku.*
Przypominamy, że osoby, które uzyskały awans w styczniu, lutym i marcu 2015, 

uprawnione są do odbioru biletu na kwietniowy Success Day
*Spotkanie o charakterze biznesowym, uczestnictwo dzieci niezalecane.

SUCCESS DAY
11 kwietnia 2015
Hotel Sofitel Victoria
Królewska 11, Warszawa
godz. 11.00



LIST OD DYREKTORA
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Niesamowita jest myśl o tysiącach FBO z całego świata 
zgromadzonych w jednym miejscu, by wspólnie świę-
tować swoje sukcesy. W zeszłym roku Forever rozdało 
na Global Rally ponad 20 milionów dolarów w ramach 
Chairman’s Bonus i nie sądzę, by w tym roku ta kwota 
miała być niższa! Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę 
polskich FBO odbierających czeki Chairman’s Bonus z 
rąk Rexa! Dla niektórych z laureatów programu była to 
bardzo dynamiczna podróż do kwalifikacji. Doskonale ilu-
strują oni powiedzenie o braniu swojego losu we własne 
ręce. Forever jest idealnym narzędziem, by tego dokonać. 
Mamy najwyższej klasy produkty, świetnie wpasowują-
ce się w światowe trendy (mam nadzieję, że wszyscy 
jesteście Forever F.I.T.!). Firma jest sprawnie zarządzana i 
rozwija się stabilnie od ponad 35 lat, oferując najbardziej 
szczodry plan marketingowy.

Global Rally w Singapurze to wydarzenie, podczas 
którego świętujemy nasze sukcesy i jestem przekonany, 
że wielu osobom dostarczy niezapomnianych wrażeń. 
Nasza polska grupa będzie liczna i w cudownych nastro-
jach. Będą wśród nas nowi Sapphire Managerowie Maria 
i Wiesław Grotyńscy. Już teraz koniecznie przeczytajcie 
historię bohaterów naszej okładki, a my z radością i dumą 
będziemy ich oklaskiwać, zarówno na Success Day w 
Warszawie, jak i w Singapurze, gdy będą na scenie od-
bierać gratulacje z rąk Rexa i Gregga.

Wasz,

Jacek Kandefer

Gotowi 
na Global 
Rally

Wyjazd do Singapuru tuż, tuż – wyraźnie 
czuć podekscytowanie i radosne 
oczekiwanie na tę wspaniałą imprezę. 

Fantastycznie rośniemy, zarówno pod względem sprze-
daży, jak i sponsoringu. Mogę Wam zdradzić, że już teraz, 
gdy standardowo realizujemy obroty 5000 cc miesięcz-
nie, nasze Biuro Główne Forever Int. wie, że mamy poten-
cjał osiągnąć 10 000 cc! Nie było dotąd lepszej chwili, 
by zacząć budować swój biznes Forever. Tak wielu ludzi 
chce zmienić swoje życie i szuka sposobu, jak poprawić 
swój byt. Mamy dla nich doskonałe rozwiązanie – spraw-
dzone i wiarygodne – największą szansę na świecie.



Sroka
Bogumiła i Jan są szczęśliwi, że 20 lat temu 

mieli odwagę skorzystać z szansy,  
jaką Rex stworzył dla milionów ludzi na całym świecie. 

Spełniają swoje marzenia #ForeverDream,  
dzieląc czas między Polskę i Surprise w USA,  

gdzie mieszkają w wymarzonych domach. 
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LAUREACI CHAIRMAN'S BONUS

LAUREACI GLOBAL RALLY

7500 cc

2500 cc

1500 cc
Bogumiła i Jan Srokowie

Maria i Jacek Bartkowiakowie 

Dorotea Magier i Jens Leidewall

Ewa Piechocka

Magdalena Strojna

Urszula Zyskowska

Renata Błażejewska

Maria i Wiesław Grotyńscy

Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

Jolanta i Radosław Jochimowie

Stanisława Karpińczyk

Patrick Leidewall

Halina i Wiesław Micorkowie

Grzegorz Sieczka

Wiesława i Adam Spyrowie

Bogumiła i Jan Srokowie

Urszula Zyskowska 

Magdalena Strojna

Wiesława i Adam Spyrowie 

Anna i Kazimierz Kulbatowie

Beata Kędzierska

Bożena Gaj
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TOP FOREVER BUSINESS OWNERS 2014

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Piechocka

3. Urszula Zyskowska 

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Grzegorz Sieczka

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Jolanta i Radosław Jochimowie

9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

10. Stanisława Karpińczyk

1. Urszula Zyskowska

2. Maria i Jacek Bartkowiakowie

3. Bogumiła i Jan Srokowie

4. Magdalena Strojna

5. Anna i Kazimierz Kulbatowie

6. Wiesława i Adam Spyrowie

7. Ireneusz Piekaruś

8. Anna Witczak

9. Halina i Wiesław Micorkowie

10. Beata Kędzierska

Obroty całkowite

Obroty niemanagerskie
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Poziom 3

Poziom 2

Poziom 1

Tysiące ludzi na całym świecie 
zrealizowało marzenie o nowym 
samochodzie lub domu, dzięki 
kwalifikacji do programu 
motywacyjnego Forever2Drive.

Jeżeli ty też chcesz, zapytaj swojego 

sponsora, jak to zrobić.

Una Gurawska-Mach

Beata Kędzierska

Urszula Zyskowska

Magdalena Strojna



Supervisorzy

Senior Managerowie
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AWANSE            GRUDZIEŃ 2014

Beata Kędzierska
sponsor: Renata Błażejewska

Iwona Sawicka-Budek i Kazimierz Budek 
sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Mariola Nowicka  sponsor: Beata Kędzierska

Marta i Marek Wojasowie sponsor: Czesława Zając

Assistant Managerowie
Teresa Gapińska sponsor: Mariola Nowicka

Przemysław Mirocha sponsor: Monika Cieślik

Monika i Rafał Niżnikowie sponsor: Urszula Zyskowska 

Ewa Rogulska sponsor: Teresa Gapińska

Managerowie

Agnieszka Bochniak 
sponsor: Lidia Król

Jadwiga Cirocka 
sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

Agnieszka Deles-Bartosz 
i Krzysztof Bartosz 
sponsor: Magdalena Strojna

Emilia Deluga 
sponsor: Renata Błażejewska

Monika Grodzicka 
sponsor: Elżbieta Kwiatkowska

Andrzej Gumieniak 
sponsor: Urszula Zyskowska

Anna Koralik 
sponsor: Bożena Gaj

Bożena i Marek Labudowie 
sponsor: Wanda Lew-Kiedrowska

Wanda Lew-Kiedrowska 
sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Urszula Osek 
sponsor: Monika Grodzicka

Dorota Szałas 
sponsor: Urszula Osek

Izabela i Marcin Szpyrkowie 
sponsor: Agnieszka Śliwiak-Cybulska  
i Dariusz Cybulski

Jacek Ura 
sponsor: Agnieszka Bochniak

Maria Urbańska 
sponsor: Krystyna Kwiecień

Elżbieta i Zenon Zawaccy 
sponsor: Anna i Andrzej Popielarzowie
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TOP FOREVER BUSINESS OWNERS    GRUDZIEŃ 2014

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Piechocka

4. Magdalena Strojna

5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

6. Jolanta i Radosław Jochimowie

7. Stanisława Karpińczyk

8. Bożena Gaj

9. Grzegorz Sieczka 

10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

1. Urszula Zyskowska

2. Bogumiła i Jan Srokowie

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

4. Bożena Gaj

5. Iwona Sawicka-Budek i Kazimierz Budek

6. Ireneusz Piekaruś

7. Joanna i Dariusz Poradowie

8. Beata Kędzierska

9. Urszula i Mirosław Kapustowie

10. Marta i Marek Wojasowie

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie

1. Anna Malczyk

2. Beata Michoń

3. Dorota Szałas

4. Joanna i Marek Mruklikowie

5. Katarzyna Węglarz

6. Maria Urbańska

7. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

8. Mirosława i Jeremiasz Traczowie

9. Katarzyna Sztafa i Paweł Cabała

10. Danuta i Michał Grabarscy

Najskuteczniejsi 
sponsorzy



AWANSE             STYCZEŃ 2015

Supervisorzy

TOP FOREVER BUSINESS OWNERS   STYCZEŃ 2015
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Elżbieta i Grzegorz  
Baranowscy 
sponsor: Sylwia i Rafał Łapińscy

Teresa Cabała 
sponsor: Maria Sztafa

Mariusz Dudek 
sponsor: Katarzyna Węglarz

Sylwester Giemza 
sponsor: Grażyna Poremov

Zofia Jerzak 
sponsor: Ewa i Antoni Krupowie

Agnieszka Kamińska 
sponsor: Zofia Jerzak

Beata Małolepsza 
sponsor: Dorota Magnuszewska

Aneta Muller 
sponsor: Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Irena Parnawska  
i Władysław Wrzodak 
sponsor: Lucyna i Jerzy Zmarzlikowie

Wanda i Krzysztof Podolakowie 
sponsor: Elżbieta Ostojska

Anita i Piotr Węgrzynowscy 
sponsor: Elżbieta i Grzegorz Baranowscy

Lucyna i Jerzy Zmarzlikowie 
sponsor: Joanna i Dariusz Poradowie

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Ewa Piechocka

3. Urszula Zyskowska

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna

6. Grzegorz Sieczka

7. Wiesława i Adam Spyrowie

8. Jolanta i Radosław Jochimowie

9. Stanisława Karpińczyk

10. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach

1. Urszula Zyskowska

2. Maria i Jacek Bartkowiakowie

3. Urszula i Mirosław Kapustowie

4. Ireneusz Piekaruś

5. Lucyna Toczek

6. Katarzyna Węglarz

7. Halina i Wiesław Micorkowie

8. Bogumiła i Jan Srokowie

9. Wiesława i Adam Spyrowie

10. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie

1. Mariusz Dudek

2. Monika i Rafał Niżnikowie

3. Beata Michoń

4. Joanna i Marek Mruklikowie

5. Wioleta Lis

6. Teresa i Marek Moryniowie

7. Maria Adamczyk

8. Urszula Lipka

9. Urszula i Tomasz Kućkowie

10. Janina Naturalna

Najskuteczniejsi sponsorzy



www.discoverforever.com

Niech Cancun będzie twoim marzeniem.  
Zaraz koniec kwalifikacji na  
Eagle Managers Retreat 2015. 
Czas przyspieszyć.

Cel to marzenie  
z terminem realizacji.



Supervisorzy

Sapphire Managerowie
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AWANSE                  LUTY 2015

Maria i Wiesław Grotyńscy
sponsor: Dorota Pawłowska

Patrycja i Grzegorz Kwater 
sponsor: Maria i Wiesław Grotyńscy

Beata Michoń sponsor: Joanna i Ireneusz Piekarusiowie

Assistant Managerowie
Iwona Krzemińska sponsor: Agnieszka i Henryk Mikulscy

Agnieszka i Henryk Mikulscy sponsor: Maria i Jacek Bartkowiakowie

Managerowie

Wioleta Czerwonka 
sponsor: Lucyna Toczek

Anna Kolińska 
sponsor: Anna i Zbigniew Adamik

Dariusz Królak 
sponsor: Magdalena Kurzawa

Katarzyna Krzemień 
sponsor: Iwona Krzemińska

Magdalena Kwaśny 
sponsor: Patrycja i Grzegorz Kwater

Beata Markiewicz 
sponsor: Agnieszka i Marek Przeździeccy

Teresa Pers 
sponsor: Patrycja i Grzegorz Kwater

Krystyna Porębska 
sponsor: Maria Rapacz

Maria Rapacz 
sponsor: Maria Zych

Emilia i Paweł Rekowscy 
sponsor: Mirosława i Grzegorz Weręgowscy

Monika Suchan 
sponsor: Patrycja i Grzegorz Kwater

Maria Terkiewicz 
sponsor: Renata Jarosz
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TOP FOREVER BUSINESS OWNERS          LUTY 2015

1. Bogumiła i Jan Srokowie

2. Urszula Zyskowska

3. Ewa Piechocka

4. Maria i Jacek Bartkowiakowie

5. Magdalena Strojna

6. Jolanta i Radosław Jochimowie

7. Maria i Wiesław Grotyńscy

8. Grzegorz Sieczka

9. Joanna i Ireneusz Piekarusiowie

10. Wiesława i Adam Spyrowie

1. Urszula Zyskowska

2. Joanna i Ireneusz Piekaruś

3. Maria i Jacek Bartkowiakowie

4. Maria i Wiesław Grotyńscy

5. Patrycja i Grzegorz Kwater

6. Katarzyna Węglarz

7. Beata Michoń

8. Lucyna Toczek

9. Grażyna i Sergey Poremov

10. Justyna i Waldemar Brzescy

Obroty całkowite Obroty niemanagerskie

1. Katarzyna Suska i Fatmy Mohamed

2. Natalia Seliga

3. Katarzyna Krzemień

4. Anna Bździuch

5. Agata Hubert

6. Patrycja i Grzegorz Kwater

7. Małgorzata i Grzegorz Kapałowie

8. Janina Adrian-Podgórska

9. Ewa i Krzysztof Sibrechtowie

10. Maria Perz-Paprocka i Kazimierz Paprocki

Najskuteczniejsi 
sponsorzy
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PORTRET SUKCESU

Kiedy wystartowaliśmy w biznesie Forever 20 lat temu,  
nasi Rodzice powiedzieli do nas: „To takie trudne stu-
dia skończyliście, żeby teraz taką dziwną pracą się 
zająć?”. Oboje jesteśmy magistrami kierunków ścisłych, 
Maria jest fizykiem, Wiesław elektronikiem.

Przez całe te 20 lat nadal z wielką pasją przedstawiamy 
ludziom naszą firmę oraz jej produkty. Po czterech 
miesiącach pracy zostaliśmy Managerami, a po 
czterech latach Senior Managerami. W 2012 roku 
osiągnęliśmy najwyższy awans roku, zostaliśmy So-
aring Managerami. Teraz w 2015 roku świętujemy  
20 lat pracy z Forever i jesteśmy bardzo zachwyceni, że 
osiągnęliśmy stanowisko Szafirowego Managera ja-
kiego nie było w Polsce od 18 lat. Dodatkowo za ten 
awans otrzymamy od Rexa Maughana wycieczkę w Eu-
ropie i wybraliśmy Wyspy Kanaryjskie. Pniemy się na 
szczyt Forever ponieważ proponujemy i produkty, i bi-
znes jednocześnie. Bierzemy przykład z kajakarza, który 
chcąc dopłynąć do celu używa dwóch wioseł jedno-

Jesteśmy małżeństwem od 36 lat, mieszkamy  w Krakowie pod samym Wawelem, na który możemy spoglądać z na-
szych okien. „Magiczne miejsce – magiczny Kraków”, i choć kochamy podróże, zawsze z miłością wracamy do tego 
miasta. Mamy cudowną rodzinę, dwoje dorosłych dzieci, oboje są Managerami Forever - córkę Patrycję i jej męża Grze-
gorza z 10-letnią ukochaną wnuczką Milenką oraz syna Karola, który przetłumaczył z języka angielskiego książkę Rolfa 
Kippa „Najpiękniejszy Biznes na Ziemi”.

„Co to jest ODWAGA? Jest ona wszędzie tam, gdzie są wielkie serca . Odwaga prowadzi nas poprzez cierpienie, 
podtrzymuje na duchu, wspiera i inspiruje. Jest to słowo, któremu ludzkość zawdzięcza najwięcej. Forever to ra-
dosny  i ekscytujący biznes wart zdobycia się na odwagę i przekroczenia szeroko otwartych drzwi, wart wysiłku, 
który uczyni was konsekwentnymi i silnymi.  Życzę Wam, żebyście odnaleźli w sobie odwagę, która umacnia  
i utwierdza w staraniach, aby być  NAJLEPSZYMI”.  Rex Maughan   

Maria i Wiesław Grotyńscy
Sapphire Managerowie
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cześnie, 1 wiosło – biznes, a 2 wiosło - produkty. Używając tylko 
1 wiosła  możecie kręcić się w kółko i nigdy nie jesteście w stanie 
wykreować żadnego Managera.

Kiedyś  w naszym miesięczniku Forever Rex Maughan  napisał: 
„A to, że znajdujesz się na drodze wiodącej ku sukcesowi 
można poznać po fakcie, że wszystko co robisz ulega przy-
spieszeniu. Kiedy stajesz się CZŁOWIEKIEM SUKCESU, 
Twoje życie jest coraz bardziej ekscytujące”.

Odkąd awansowaliśmy na stanowisko Soaring Managera wszyst-
ko co robimy uległo przyspieszeniu i te 3 lata to pasmo sukce-
sów, osiągnięć i  wyzwań. Wykreowaliśmy 11 nowych Mana-
gerów, 2 Senior Managerów, w tym czterech w pierwszej 
linii, co dało nam w lutym 2015 Super Awans - Szafirowy Ma-
nager. W 2014 roku trzech naszych Eagle Managerów było  
w Kalifornii w Lake Tahoe w nagrodę.

Forever to nie jest dla nas praca, to nasze życie i pasja. 
Współpracujemy z ludźmi, których kochamy i którzy są dla nas 
zawsze na pierwszym miejscu. To dlatego ten Biznes jest Naj-
piękniejszy na Ziemi, jak napisał w swojej książce Rolf Kipp. 
W 2014 roku zakupiliśmy licencję i wydaliśmy jego książkę w Pol-
sce, która dla wielu okazała się inspiracją do awansu na manage-
ra. Jest to poradnik, jak najlepiej pracować, napisany przez Naj-
większego Networkowca świata z naszej firmy. O naszych 
osiągnięciach jest więcej na stronie: www.aloedoctor.pl

Rozpoczynając współpracę z FLP z wielkim entuzjazmem myśle-
liśmy, że wszyscy znajomi pójdą za nami, ale okazało się, że tak 
wcale nie jest. Ci, na których stawialiśmy, do dziś z nami nie 
współpracują, ale są też tacy, którzy dopiero teraz postanowili 
dołączyć do nas. Dlatego nigdy nie oceniajmy, czy ktoś się do 
tego biznesu nadaje, czy też nie.  

Nie bójmy się zmian. Nie bójmy się tego, że zabraknie nam ludzi, 
że braknie nam znajomych, którym możemy proponować biznes 
i produkty. Przecież praca w głąb struktury w pionie powoduje, 
że wciąż poznajemy nowych ludzi, którzy zapraszają na spotka-
nia swoich znajomych i przyjaciół. To powoduje, że nigdy nie za-
braknie nam ludzi do współpracy.

Tajemnicą rozwoju naszej struktury są regularne prezentacje i 
szkolenia. Co tydzień w każdy wtorek prowadzimy wykłady o 
produktach, a w środy szkolenia biznesowe i motywacyjne. W 
pozostałe dni organizujemy prezentacje indywidualne, rozmowy,  
sponsoring i sprzedaż. Prezentacje prowadzimy wg. zasady 
Rodgera Pyrah „10-20-70” tj.10% czasu przeznaczamy na infor-
macje, co my otrzymaliśmy z FLP, 20% czasu przeznaczamy na 

informacje o Firmie, gdzie i jak będziemy pracować, a 70% czasu 
poświęcamy na korzyści, jakie klienci będą  mieć, gdy dołączą do 
nas i staną się Forever Business Owners. Pracujemy z kim 
chcemy, gdzie chcemy i ile chcemy, również w czasie wyjazdów 
szkoleniowych, które organizujemy od 17 lat zwiedzając najcie-
kawsze zakątki świata z naszymi FBO. Nasza historia w Forever 
to podróże, które uwielbiamy od zawsze. Z Forever spełniamy 
nasze marzenia.

Fascynująca w naszej firmie jest nieograniczona ilość stanowisk 
dla Supervisorów, Managerów, oraz Diamentów. Każdy może 
otrzymać samochód z programu motywacyjnego (my otrzyma-
liśmy już 3 samochody i w tym roku w listopadzie otrzymamy 
następny) oraz wspaniałe wycieczki w najpiękniejsze zakątki 
świata w całości opłacone przez firmę z kieszonkowym włącznie. 

Obecnie pracujemy globalnie w ok. 30 krajach świata. Promuje-
my MLM międzynarodowy, gdyż wszyscy ludzie na całym świe-
cie zasługują na to, żeby im powiedzieć o firmie i produktach alo-
esowych Forever.

Kwalifikujemy się na  każdy Global Rally i byliśmy już na Hawa-
jach, w Londynie, a teraz w kwietniu lecimy do Singapuru. Byli-
śmy wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych w siedzibie Głównej  
Forever International  w Phoenix, na plantacjach aloesowych w 
Mac Allen, w fabryce Aloe Vera of America oraz Forever Nutra-
ceutical widząc produkcje suplementów.

Mamy największą na świecie strukturę 13 Managerów wśród 
amerykańskiej Polonii, która ciągle wspaniale się rozwija. Je-
steśmy z Was bardzo dumni. 

Wiemy o tym, że jedynym sposobem, dzięki któremu my możemy 
odnieść sukces w tym biznesie, jest pomaganie innym w realizacji 
ich marzeń i celów. Nie można stać się Diamentem nie kreując 
Managerów! Stale szukamy lepszych od siebie i doceniamy ich, 
bo to jest nasza najważniejsza rola  liderów! Wszyscy pracujemy 
i oczekujemy uznania. Tego uczy nas sam Rex Maughan doce-
niając nas na każdym kroku.

Korzystając z okazji chcielibyśmy wyrazić szczere i głębokie po-
dziękowania naszej Najlepszej na świecie strukturze w skład któ-
rej wchodzą cudowni ludzie pełni zaangażowania, dzięki którym 
odnieśliśmy Sukces i możemy realizować nasze marzenia. Dzię-
kujemy wspaniałemu zespołowi naszych Przedsiębiorców 
Forever, działających tu w Polsce, jak i na całym świecie, 
którzy codziennie nas inspirują do działania. Zawsze możecie li-
czyć na naszą pomoc i wsparcie w drodze do Sukcesu. Jeste-
ście dla nas „NUMER JEDEN”!



™
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Forever F.I.T. jest nowoczesnym programem do oczyszczania, odchudzania i rzeźbienia sylwetki w trzech 
prostych krokach: Clean 9, F.I.T.1 i F.I.T.2. Clean 9 pomoże ci oczyścić organizm, dzięki czemu poczujesz się lżej 
i będziesz mieć więcej energii. F.I.T.1 zmieni twój sposób myślenia o jedzeniu i ćwiczeniach oraz nauczy cię, jak 
utrwalić nową, szczuplejszą sylwetkę. I wreszcie, F.I.T.2 pomoże ci zbudować masę mięśniową, wyrzeźbić sylwetkę 
i dokończyć transformację. Razem te trzy zestawy pomogą ci stać się F.I.T. oraz wyglądać i czuć się lepiej.
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ZBUDUJ FUNDAMENT  
LEPSZEGO WYGLĄDU 
I SAMOPOCZUCIA.

Czy możesz wyglądać i czuć się lepiej już w 9 dni? 
TAK. Program Clean 9 może ci pomóc wyruszyć  
w drogę ku szczuplejszej sylwetce i lepszej kondycji. 
Ten skuteczny, prosty w użyciu program oczyszczający 
da narzędzia potrzebne do zapoczątkowania procesu 
transformacji twojego ciała!

Forever F.I.T.1 nauczy cię jak zmienić sposób myślenia 
o jedzeniu i ćwiczeniach oraz da ci wiedzę, potrzebną 
do zyskania inspiracji i zmiany swojego ciała na lepsze!

Z Forever F.I.T. 2 przejedziesz do następnego etapu, 
podczas którego możesz wyrzeźbić swoje ciało, spalić 
więcej kalorii i przejść transformację. Zasadnicze 
znaczenie dla odchudzania, niezależnie od płci, ma 
czysta masa mięśniowa, a program Forever F.I.T. 2 
pomoże ci nauczyć się, jak ją zbudować i zachować!

• Forever Aloe Vera Gel (2 x 1 litr)

• Forever Light Ultra (15 porcji)

• Forever Garcinia Plus (54 kapsułki)

• Forever Therm (18 tabletek)

• Forever Fiber™ (30 saszetek)

• Centymetr

• broszura Clean 9

• Forever Aloe Vera Gel (4 x 1 litr)

• Forever Light Ultra (15 porcji)

• Forever Therm (60 tabletek)

• Forever Garcinia Plus (70 kapsułek)

• Forever Fiber™ (30 saszetek)

• PRO X2 (10 batonów)

• broszura F.I.T. 1

• Forever Aloe Vera Gel (4 x 1 litr)

• Forever Light Ultra (15 porcji)

• Forever Therm (60 tabletek)

• Forever Garcinia Plus (70 kapsułek)

• Forever Fiber™ (30 saszetek)

• PRO X2 (10 batonów)

• broszura F.I.T. 1

Forever Clean 9

Forever F.I.T. 1

Forever F.I.T. 2

ZAINSPIRUJ SIĘ I ZRÓB 
KOLEJNY KROK NA DRODZE DO  
LEPSZEGO WYGLĄDU 
I SAMOPOCZUCIA.

ZBUDUJ MASĘ MIĘŚNIOWĄ,  
WYRZEŹB SYLWETKĘ  
I PRZEJDŹ TRANFORMACJĘ.
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Budowanie biznesu 
Forever z zestawami

Look Better. Feel Better.

Zacznij od Clean 9. To niesamowicie skuteczne 

narzędzie, by rozpocząć pracę z nowymi Forever 

Business Owners i klientami detalicznymi. Clean 9 

pomaga uzyskać lepszy wygląd i samopoczucie 

już w 9 dni! Wśród korzyści jakie daje jego stoso-

wanie jest wsparcie eliminacji nagromadzonych 

toksyn, które mogą negatywnie wpływać na 

wchłanianie przez organizm substancji odżyw-

czych z pożywienia. Program nauczy cię, jak prze-

łamać niewłaściwe nawyki żywieniowe, by uzyskać 

lepszy wygląd i mieć więcej energii!

Fantastyczne są również korzyści dla biznesu! 

Zaledwie w 9 dni program przyniesie twojemu 

klientowi detalicznemu lub FBO widoczne efekty, 

dzięki czemu nabiorą oni przekonania do produk-

tów, firmy i ciebie, jako swojego Przedsiębiorcy 

Forever lub sponsora! I będą chcieli poznać na-

stępny etap na drodze do lepszego wyglądu  

i samopoczucia.

Jeżeli twój klient po ukończeniu 

Clean 9 szuka sposobu na kontrolę 

wagi, następnym etapem jest F.I.T. 

Nie każdy musi lub chce kontrolować wagę. Dla każde-

go, kto po ukończeniu Clean 9 szuka wartościowego 

programu odżywczego, by na co dzień wspierać swoje 

zdrowie, odpowiednim rozwiązaniem jest Vital5.

Kluczem do polecenia odpowiednich produktów jest  
zrozumienie indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 

Czy chce uzyskać kontrolę nad wagą lub uzyskać dobrą formę, 
czy raczej szuka czegoś, co zaspokoi jej podstawowe potrzeby 

odżywcze? 
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F.I.T. 1 oraz F.I.T. 2 pomagają zmienić podejście do odży-

wiania i ćwiczeń oraz wyrzeźbić i dokonać transformacji 

ciała, by utrwalić szczupłą sylwetkę.

Program F.I.T. można powtarzać 

dowolną ilość razy, aż do uzy-

skania finalnego celu.

Kiedy twoi klienci osiągną pożądany stopień F.I.T., 

mogą przejść do Vital5, by zachować szczupłą 

sylwetkę i zadbać o podstawowe, codzienne po-

trzeby odżywcze.

Vital5, który zawiera pięć podstawowych produktów Forever, pomaga wspie-

rać wiele układów organizmu, jednocześnie kładąc solidny fundament pod 

zaawansowane odżywianie. Vital5 to odżywcza baza, jakiej codziennie po-

trzebuje każdy z nas, a która może być wsparta innymi produktami Forever, 

odpowiadającymi konkretnym potrzebom danej osoby.

Zapoznawanie innych z szansą Forever może być czasem niełatwe. Wybór właściwych pro-
duktów oraz zrozumienie, jak często ich używać i jak ze sobą łączyć, mogą być kłopotliwe 
zarówno dla ciebie, jak i twojego klienta. Zestawy takie jak Vital5, Clean 9 i F.I.T. upraszczają 
polecanie większej liczby produktów klientom i nowym osobom. Zrozumienie, jak te zestawy 
ze sobą współgrają, może stać się fundamentem pod budowę twojego biznesu Forever.

Uprość rekomendowanie produktów i zacznij pracować łącząc zestawy Clean9, F.I.T. i Vital5. 
Razem, stanowią one świetny sposób, by zapoznawać innych z ofertą Forever i wprowadzać 
w budowanie biznesu Forever, jednocześnie pomagając im wyglądać i czuć się lepiej.

Kluczem do polecenia odpowiednich produktów jest  
zrozumienie indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 

Czy chce uzyskać kontrolę nad wagą lub uzyskać dobrą formę, 
czy raczej szuka czegoś, co zaspokoi jej podstawowe potrzeby 

odżywcze? 
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Oto kilka myśli, które chciałabym Ci teraz przekazać, a które są 

dla mnie teraz ważne w mojej pracy:

Oprzyj się na swoich mocnych stronach i pozwól sobie na roz-

wój tych potencjałów, których do tej pory nie miałeś szansy roz-

wijać. To, czego być może najbardziej się obawiasz jest Twoją 

największą szansą, to rozwój tych nowych umiejętności wyzna-

czy kierunek i określi Twoją przyszłość. Najważniejsze jest 

Twoje nastawienie i zaangażowanie, które włożysz w Twój 

własny rozwój.

Dzięki pracy w Forever, od wielu lat, z ogromnym zachwytem obserwuję ludzi...  
i widzę, jak bardzo się od siebie różnimy, w jak wielu kierunkach się rozwijamy i jak 
różne umiejętności są nam potrzebne. To jest bardzo inspirujące i otwierające. 

Dla mnie najważniejsze jest: doceniać ludzi, a nie oceniać.

Praca w Forever jest ogromną radością, pozwala na 

nawiązywanie przyjaźni, kreowanie i inspirowanie do 

rozwoju wielu osób.

Magdalena  
Strojna

Senior Manager

Dla mnie jest oczywiste, że praca w Forever zmienia ludzi i ich 

życie.

Dzięki pracy w Forever możesz się rozwijać, stać się profesjona-

listą, wykorzystać posiadaną już wiedzę, umiejętności, swoje 

najlepsze instynkty. Możesz pomagać ludziom, okazywać im 

ciepło, wierzyć w nich, wspierać i co najważniejsze inspirować. 

To da im ogromną siłę stanowiącą motor do działania.

Jeśli widzisz piękno, dobro, siłę w ludziach, oni zobaczą to  
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Zawsze ogromne 
wrażenie robi na 
mnie Rex, gdy wypo-
wiada słowa:  
„Pamiętajcie, że siłą 
Forever jest siła  
miłości”, to dlatego 
Forever jest taką 
wspaniałą Firmą. 

w sobie i rozkwitną. To jest siła Forever. Zawsze ogromne wra-

żenie robi na mnie Rex, gdy wypowiada słowa: „Pamiętajcie, że 

siłą Forever jest siła miłości”, to dlatego Forever jest taką wspa-

niałą Firmą. Daje ludziom wybór i szanse na szczęśliwe, świado-

me i zdrowe życie.

Najważniejsze jest, abyś miał wielkie marzenia, ponieważ one 

pozwolą Ci wyjść ze strefy komfortu, wystarczająco silnie moty-

wując Cię do zmiany. Dając szansę sobie na spełnienie marzeń, 

jednocześnie dajesz ją innym.

Dzięki Forever spełniam swoje marzenia bardzo szybko i wciąż 

stawiam sobie kolejne wyzwania, bo z Forever po prostu nie 

można się zatrzymać. Naturalną drogą jest rozwój i jeśli dasz 

szansę sobie, podejmiesz ryzyko i wysiłki, to nie ma dla Ciebie 

ograniczeń. Ograniczają Cię tylko Twoje myśli i zbyt małe cele.

„Żyj pełnią życia, bo nie masz nic do stracenia, oprócz lęku 

przed zmianami”.

Teraz, gdy poznałeś już Forever, nie marnuj szansy, idź do przo-

du korzystając z własnego potencjału i pozwól sobie na spełnie-

nie. Doceń siebie i swoje życie. Podaruj sobie to, co najlepsze, 

... o czym boisz się, być może, nawet marzyć.

Życzę Ci sukcesów, wielkiej otwartości i nienasyconego apetytu 

na życie i zmiany.

 Żyj i pracuj tak, jakbyś miał gwarancję, że odniesiesz sukces  

i zacznij działać już teraz, bo jesteś wart wszystkiego.

Dziękuję wszystkim cudownym Osobom w naszym Teamie:) 

Wasza praca, odwaga, marzenia są dla mnie ogromną motywa-

cją i inspiracją:) Wasze stale rosnące osiągniecia są źródłem 

dumy i radości. Wiem, że rok 2015 będzie dla Was wspaniałym 

rokiem i że jeśli tylko stanowczo wyznaczycie sobie wspaniale 

cele, jak uczestniczenie w Eagle Manager Retreat, Global Rally  

i Chairman’s Bonus, to je wszystkie zrealizujecie, czego z miłoś-

cią Wam życzę.
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Będzie to możliwe, jeśli to, co robimy, będzie się ludziom po-

dobało. Dlaczego nasza praca ma się nie podobać, skoro 

mamy całkowitą dowolność metod, czasu, wysiłku, zarob-

ków, miejsca? Nie martwimy się, że nas ktoś zwolni. Nie 

zmuszamy się do trudnych zwierzchników. Oferujemy lu-

dziom zdrowie. Nie ponosimy większych kosztów ani żadne-

go ryzyka. 

Praca z Forever to proponowanie ludziom alternatywnych rozwiązań żywienio-
wych lub zarobkowych. Jeśli sami mamy przekonanie do produktów oraz do 
sposobu zarabiania pieniędzy, nie ma takiej możliwości, żeby inni się o tym nie 
dowiedzieli. Cała sztuka polega na tym, żeby chcieli nas naśladować.

Jestem  
Senior Managerem...

Beata 
Kędzierska

Senior Manager

Dlaczego więc mielibyśmy mieć problem ze znalezieniem 

partnerów biznesowych? Nie mamy przecież żadnych wy-

magań, jeśli chodzi o wykształcenie, wiek, doświadczenie, 

umiejętności, adres zamieszkania. Natomiast dookoła sły-

szymy ludzi narzekających na brak pracy, na brak pieniędzy, 

na brak perspektyw zawodowych.
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Nauczmy się  
pracować pięknie,  
z godnością,  
z szacunkiem  
dla drugiej osoby.

Jeśli wykonujemy swoją pracę profesjonalnie i da-
jemy dobry przykład, nie będzie nam brakowało 
chętnych do współpracy. Pamiętajmy, że ludzie nie zna-

jący Forever patrzą i oceniają firmę przez pryzmat naszej 

osoby. Nauczmy się pracować pięknie, z godnością, z sza-

cunkiem dla drugiej osoby.

Gdy pracowałam w szkole, dzieci z mojej klasy chciały zo-

stać nauczycielami, bawiły się w szkołę. Czy byłoby tak, gdy-

by im się nie podobało to, co robiłam?

Najważniejszym moim motorem do działania jest staranie, 

żeby nie zawieźć zaufania. Jeśli komuś obiecałam, że pomo-

gę, to zawsze znajdę dla niego czas. Jeśli powiedziałam  

o wynagrodzeniu, nagrodach, to robię wszystko, żeby poka-

zać, że są możliwe. Wywiązywanie z obietnic to podstawa. 

Jestem Senior Managerem, ponieważ moja przyjaciółka 

chciała mi pomóc zrobić program samochodowy. Cieszę 

się, że przy okazji zrobiła Managera, bo mogła go mieć daw-

no. To piękne, kiedy przy okazji pracy możemy być bliżej lu-

dzi, których cenimy, szanujemy, podziwiamy. Tylko z takimi 

osobami praca jest przyjemnością, zabawą. Dlatego ważne 

jest, jak dobierzemy sobie zespół oraz jakie standardy będą 

w nim obowiązywały.



PORTRET SUKCESU
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Krystyna 
Wingert

Senior Manager

Możesz mieć w życiu wszystko, czego chcesz wyłącznie wówczas,  
jeżeli pomożesz innym osiągnąć to, czego oni chcą.

          Zig Ziglar

Zajechałam do mojej przyszłej sponsorki, a u niej na 

stole leżała książka „Zielony lekarz Pan Doktor alo-

es” oraz broszura „Niezwykła roślina”. Z zachwytem 

zaczęłam czytać i ten zachwyt wyrażać! I wtedy 

usłyszałam, że jest taka firma… Moja decyzja była 

natychmiastowa – ja chcę do tej firmy! Na Touch 

czekałam aż trzy tygodnie. To była wieczność!

Aloes znałam z doniczki,  a naturalne metody były mi 

bliskie. Lecz mimo wszystko problemów zdrowot-

nych było bez liku – z nerkami, stawami i przewodem 

pokarmowym. To samo dotyczyło rodziny. Zaczęli-

śmy używać produktów z, wtedy jeszcze nie tak ob-

fitej, oferty Forever. Niektóre efekty były wręcz spek-

takularne, szczególnie te na zewnątrz. A i przewód 

pokarmowy szybko doznał ulgi. Produkty wzbudziły 

ogromny entuzjazm. Zaczęłam się nimi dzielić.  

To motto towarzyszy mi przez wszystkie lata współpracy z Forever. Moja przygo-
da z Forever zaczęła się nietypowo. To był początek roku 1996...



Moja decyzja była 
natychmiastowa – ja 
chcę do tej firmy! 
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Zyskałam wielu klientów, a do współpracy dołączyły Beatka 

Porada, Dorota Czerwionka, Ela Barton, Jadzia Walasiak  

i Ela Janikula i tak zaczął się rozwój. Awanse na Superviso-

rów; awans Managera osiągnęłam po 9 miesiącach. Następ-

nie na Managera awansowała Dorotka Czerwionka, a w listo-

padzie ubiegłego roku Beata Porada za sprawą młodego 

zespołu na czele z Sylwią Dudą.

Jestem wam wszystkim bardzo wdzięczna. To sprawia, że  

z jeszcze większym zapałem organizuję spotkania i szkole-

nia. Dziękuję za wsparcie mojej rodzinie oraz sponsorom 

Marysi i Jackowi Bartkowiakom, jak i rodzinie Danusi Osiń-

skiej i Piotrowi Wojtynie. Jesteście na każde zawołanie.

Nauczyciel przychodzi, gdy uczeń jest gotowy, 
to stare przysłowie chińskie. Od pierwszej chwili przyjaźni  

z aloe vera i Forever stałam się pazerna na wiedzę. To prze-

cież absolutnie nowy zawód, więc należało zdobywać nowe 

umiejętności. Mnóstwo szkoleń, wyjazdów i lektury. Tych na-

uczycieli było tak wielu, że trudno wymienić. Dziś wszystkim 

dziękuję. 

Obecnie jestem zupełnie inną osobą i zdrowszą niż 19 lat 

temu. Dotyczy to również mojej rodziny – męża, dzieci i wnu-

ków wychowanych na aloesie i suplementach Forever.  

Dziękuję opatrzności, że mi zesłała Forever. 

Te słowa dedykuję wszystkim, a szczególnie naszemu  

zespołowi: „Jak te orły poszybujmy na wietrze…”



WYWIAD
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Męskie
oblicze 

Forever
Rozmowa ze STANISŁAWEM CZOPKIEM  

dyplomowanym osteopatą (D.O.) z Krakowa,  
Managerem Forever Living Products.

Forever: Kurz na południowoamerykańskich bezdrożach Argen-
tyny, Boliwii i Chile już opadł, a my dzisiaj mamy zaszczyt popi-
jać herbatkę w towarzystwie człowieka, który tego kurzu, pyłu i 
pustynnych temperatur doświadczył. Naszą rozmowę zacznijmy 
od gratulacji.  Równie szczerych, co gorących – jak na dakarowy  
klimat przystało.

Pochodzący z Krakowa Rafał Sonik odniósł  w tym roku najwięk-
szy sukces sportowy, jaki mógł sobie wymarzyć – wygrał (w kate-
gorii quadów). Pan jest członkiem zwycięskiego TEAMU, gratu-
lujemy zatem zwycięstwa w Dakarze – najtrudniejszym rajdzie 
świata!

S.Cz: Dziękuję bardzo. Ten sukces to wspaniała nagroda za 

wiele lat wysiłku.

Forever: Wiele, czyli ile konkretnie?

S.Cz: Ponad piętnaście, może siedemnaście… Nie pamiętam 

dokładnie.

Forever: To pokazuje, że na sukces nigdy nie jest za późno. Warto 
marzyć, iść do przodu, próbować, nie zniechęcać się, nawet mimo 
przeciwności losu i… piasku w zębach…

S.Cz. Dokładnie tak. Każdy z nas ma swój Dakar.

Forever: Co do wspomnień… Ma  Pan świadomość, że równie daw-
no, bo 20 lat temu podpisał Pan Umowę Dystrybutora Forever? To 
był początek 1995 r. Rok 1996 powitał Pan już jako MANAGER…

S.Cz: Nie czuję się winny…  Tamten etap mojego życia wspo-

minam bardzo miło. Produkty FOREVER polecałem (i nadal to 

robię) zarówno w życiu prywatnym rodzinie i znajomym, jak też 

pacjentom. Przez te wszystkie lata używam ich w domu i w pra-

cy zawodowej, w gabinecie.  Wszyscy byli i są zachwyceni, a co 

najmniej zadowoleni. Są po prostu skuteczne. Ja nie widzę na 

rynku sprzedaży bezpośredniej, by inne firmy utrzymywały się 

tak długo i działały tak profesjonalnie, jak FOREVER. Jestem 

przekonany do jakości produktów, a to podstawa.

Forever: Wracając do Pana współpracy z Rafałem Sonikiem…

S.Cz: Zaczęło się całkiem zwyczajnie. Rafał przyszedł do mnie 

do gabinetu, jako pacjent. Już trenował, ćwiczył, zdobywał laury. 

W którymś momencie zaproponował mi udział w Rajdzie we 

Francji, w Pont De Vaux, który był odpowiednikiem Mistrzostw 

Świata w quadach. Tak to się zaczęło. To był chyba ten sam 

okres, w którym trafili do mnie Adaś Małysz i Krzysiek Hołowczyc.

Forever: Z nimi współpracuje Pan równie długo?

S.Cz: Tak. Adaś trafił do mnie u szczytu swojej narciarskiej karie-

ry. Przy okazji kontuzji wpadł do mnie raz, czy drugi do gabinetu 

na konsultacje. Po zakończeniu kariery skoczka narciarskiego 

współpracę ze śniegu przenieśliśmy na piasek. Z Krzyśkiem 

Hołowczycem zaczęło się podobnie. Poznaliśmy się w gabine-

cie. I tak od lat włóczę się z nimi po bezdrożach całego świata.

Forever: Pamięta Pan swój pierwszy Dakar?

S.Cz: Tak… Na pierwszym Dakarze byłem w 2008 roku na za-

proszenie Krzyśka. „Byłem” to może za dużo powiedziane, bo to 

był pierwszy Dakar w historii, jedyny, miejmy nadzieję, który zo-

stał odwołany. Pojawiliśmy się w Lizbonie, normalnie zrobiono 

wszystkie odprawy administracyjno-techniczne i nagle ogłoszo-

no nam, że ze względu na zagrożenie terrorystyczne rajd jest 

odwołany… Tylu płaczących mężczyzn, to ja nigdy wcześniej, 

ani potem nie widziałem… Na realizację marzenia jakim jest 
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udział w Dakarze większość zawodników poświęca zarówno 

lata przygotowań jak i oszczędności swojego życia. I te marze-

nia legły w gruzach… Potem był Dakar 2009. Następny, 2010, 

musiałem poświęcić na rzecz zdania końcowego egzaminu na 

moich studiach, które podjąłem… mówię tu o studiach osteo-

patycznych. Później Dakar 2011, 2012, 2013, 2014, 2015… tak-

że sześć całych, a jeden rozpoczęty. Do tego dochodzą rajdy 

wchodzące w skład Pucharu Świata, w których Rafał bierze 

udział. Wcześniej, towarzyszyłem Krzyśkowi w wielu startach 

krajowych, jak np. Baja Poland.

Forever: Rafał Sonik w wielu wywiadach podkreśla, że każdy 
sukces to zasługa całego Teamu, czyli Was wszystkich…

S.Cz: No nie można tego inaczej odebrać…

Forever: W takim razie jaka jest Pana rola w tym Zespole?

S.Cz: Głównie zajmuję się tym, żeby Rafał mógł się po prostu na 

tego quada wdrapać i dobrze przejechać odcinek. Żeby był jak 

najbardziej sprawny, odpowiednio odżywiony i napojony.

Forever: Czyli z jednej strony to są zabiegi po odcinku, kiedy 
trzeba zrobić masaż i regenerację, a z drugiej przygotowanie za-
wodnika od wewnątrz, czyli właściwe odżywianie…

S.Cz: Tak, ale nie tylko! Słuchajcie! Tam nie ma czegoś takiego 

jak wolne ręce! Jest takie powiedzenie: wszystkie ręce na pokład. 

Na Dakarze te ręce są non stop na pokładzie. Zaczynam dzień o 

wpół do czwartej… o trzeciej… czwarta to najpóźniej. Można po-

wiedzieć, że jestem takim budzikiem dla Teamu. Budzę Rafała, 

poszczególnych mechaników. Trzeba go nakarmić, napoić, przy-

gotować zapas na drogę.  Przygotowuję całą suplementację.

Forever: Tam jest jakiś jeden koordynator, który czuwa nad tym 
wszystkim?

S.Cz: Przeważnie w zespołach są tzw. Team-managerowie, na-

tomiast myśmy przez lata wypracowali swoją formułę i każdy 

wie, co ma robić. Nie ma czegoś takiego, że masz wolne i nie 

wiesz co masz robić. Nie ma Dakaru, żeby coś nie stanęło, coś 

się nie zakopało, coś się nie zepsuło… Decyzje muszą być po-

dejmowane błyskawicznie.  Sekundy, czy minuty mogą decydo-

wać o sukcesie…

Forever: Krótko mówiąc, dobę ma Pan wypełnioną maksymal-
nie. Wróćmy do przygotowania zawodnika do kolejnego etapu. Co 
podaje Pan Rafałowi przed startem, a co przygotowuje Pan dla 
niego na trasę?

S.Cz: Podstawą śniadania (i to nie tylko dla Rafała)  są produkty 

Forever. Pierwszy posiłek składa się z „mleka”, batonów Fast 

Break i banana.

Forever: No właśnie! W wielu wywiadach Rafał Sonik wspomina  
o tym tajemniczym „mleku”. O co chodzi? Bo przecież nie trzyma-
cie mleka na pustyni.

S.Cz: To taki nasz rajdowy żargon. Mleko, to po prostu rozpusz-

czony w wodzie Forever Lite, który doskonale spełnia rolę napo-

ju energetycznego.

Forever: A na drogę?

S.Cz: Na drogę do camelbaku zawodnik zabiera napój, w skład 

którego wchodzi Forever ARGI+ oraz Miąższ Aloe Vera. Pełne-

go składu i proporcji wolałbym nie zdradzać. Nie będę pomagać 

konkurencji. Daję mu trochę minerałów i poję aloesem. Przy 
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tak długim wysiłku w upale zwykła suplementacja oparta na 

guaranie, działającej 15-20 minut nie wystarcza. Produkty  

Forever to bazowa formuła odżywcza. Wypracowana przez lata. 

Forever: Wybór tych, a nie innych odżywek wynika z Pana do-
świadczenia. To się po prostu sprawdza?

S.Cz: Tak, to się sprawdza i przekłada na wyniki, bo musimy 

popatrzeć na to, jaki timing miał Rafał: w 2012 był czwarty,  

w 2013 trzeci, w 2014 drugi i w 2015 pierwszy. Produkty Forever 

są podstawą  diety Rafała, ale w jej skład wchodzą nie tylko one.

Forever: Dużo Pan tego zabiera?

S.Cz: Sporo. Musicie wziąć pod uwagę, że ja to daję nie tylko 

Rafałowi, ale także wszystkim pozostałym członkom Zespołu: 

mechanikom, kierowcom, ale również fotografom czy reporte-

rom. Piją to przez cały dzień.

Forever: Czyli Pana dakarowy, pustynny niezbędnik, to: Forever 
Lite, Argi i Miąższ?

S.Cz: Nie tylko. Zabieram również dużo Galaretki, Firsta i Aloe 

Heat Lotion. Czerwonej dużo schodzi, bo przecież dzień gorący, 

a wieczory i noce bardzo zimne. Wcieram jej dużo po to, żeby 

mięsień, płyn śródstawowy miał to, co najlepsze, aby skrócić 

czas regeneracji. To jest forma terapii. Ja mam pewność, że po 

15-20 minutach w płynie śródstawowym, składniki czerwonej 

działają przeciwzapalnie, rozkurczowo itd. Staw musi być do-

brze zosiowany, mięsień elastyczny i mocny. Generalnie, można 

popatrzeć na takiego zawodnika jak na stworzenie o napędzie 

czterokończynowym. Musi być wszystko sprawne tak, jak w 

quadzie, samochodzie czy innym urządzeniu mechanicznym. 

Zawodnik musi dostać to, co powinien, to co jest najlepsze.  

Więc  ja to zapewniam. 

Forever: Czyli wszyscy mają do Pana zaufanie, do tego co im Pan 
podaje? 

S.Cz: Faktem jest, że na początku, gdy zaczynałem, patrzyli na 

kogoś, kto ma zadbać o jakąś tam suplementację z przymruże-

niem oka, bo nigdy z czegoś takiego nie korzystali. Guarana i do 

przodu! Prawda jest jednak taka, że na tym poziomie rywaliza-

cji nie da się osiągnąć sukcesu bez kompleksowego zadbania o 

zawodnika. Teraz sami przychodzą i proszą np. o „mleko”. 

Duże, fabryczne Teamy, takie jak VW, BMW czy Toyota gwaran-

tują zawodnikom obsługę polegającą na odnowie i na pewno są 

to profesjonaliści. Moja przewaga, jeśli chodzi o Rafała, Krzyśka 

czy Adama, polega na tym, że ja pracuję z nimi od lat, więc 

wiem jakie są ich potrzeby, ograniczenia i możliwości. 

Forever: Wracając do zaufania i podejścia zawodników do produk-
tów, których Pan używa… Wymagają od Pana uzasadnienia, dlacze-
go te, a nie inne? Czy zdają się całkowicie na Pana doświadczenie?

S.Cz: Na początku były pytania: a co Ty mi tu dajesz? No to 

usiedliśmy, porozmawialiśmy i później to już była tylko kwestia, 

że ktoś woli Lite waniliowy, a ktoś Lite czekoladowy. A komuś 

smak jest obojętny. Na przestrzeni lat produkty udowodniły 

swoją jakość.

Forever: Słońce, wysoka temperatura, przegrzania, oparzenia, 
wszechobecny piasek, pył, kurz itd. Jakie na to ma Pan sposoby?

S.Cz: Zawodnik jest cały w kombinezonie, ale twarz czy nad-

garstki ulegają często poparzeniom. Przegrzaniu ulegają głów-

nie nogi. W zasadzie są ugotowane, całe rozpulchnione. Pracuję 

Aloe Firstem i zieloną galaretką. W dużych ilościach! Oczywiście 

jak zawodnik jest już czysty. Na jednym z ostatnich Dakarów 

Rafałowi przez parę godzin ciekła benzyna po nodze. Wiecie, 

nogę miał jak twarożek… i znów sytuację uratował First i zielona.

Forever: Ile czasu pracuje Pan nad zawodnikiem po skończonym etapie?

S.Cz: To zależy od tego w jakim stanie dojechał i kiedy zaczyna 

się następny odcinek. Zawodnik musi mieć jeszcze czas na 

sen. Jak Rafał ma dzień przerwy od jazdy, to podchodzimy do 

tego bardziej kompleksowo. „Siedzę” na nim nawet 6 godzin, 

takie dwie tury po 3 godziny każda…

Forever: A jak się siedzi tyle dni w upale na tych piaskach, to się 
tęskni za tą naszą polską szaro-burą zimą?

S.Cz: Na tęsknotę to nie ma czasu, natomiast tego upału to się 

nienawidzi permanentnie! Ucieka się od słońca, robi się wszyst-

ko, żeby się schować w cieniu. Bo wiecie… To nie jest tak, że 

samo słońce daje w kość, tylko zwyczajnie nie ma czym oddy-

chać… A jeszcze czasami trzeba założyć gogle, bo nie jesteś w 

stanie otworzyć oczu… Albo nagle przychodzi załamanie pogo-

dy i w momencie stoisz człowieku po kostki w wodzie. Albo 
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wiatr tak wieje, że cokolwiek byś nie postawił, to Ci zrywa, a po 

etapie zawodnika trzeba przecież zrobić. Ale gdzie? Na piasku 

go położę? Patentów na Dakarze wymyśla się mnóstwo.

Forever: Jako osteopata i rehabilitant bierze Pan udział w raj-
dach terenowych na całym świecie. Jeśli chodzi o ekstremalność 
warunków i poziom trudności Dakar jest wyjątkowy, prawda? 

S.Cz: Bezwzględnie. Prócz warunków różnicę robi czas trwania 

rajdu i dystans do pokonania na poszczególnych etapach. Przy 

tak długotrwałym wysiłku właściwa suplementacja i regeneracja 

odgrywają kluczową rolę. Fajne jest, że ja im proponuję to, co 

sprawdziłem na sobie, więc to nie jest lipa. Na rynku jest mnó-

stwo różnych produktów. W tych kwotach, sumach, które się 

wydaje, żeby przejechać taki Dakar, wydatki na suplementy są 

mikroskopijne. Więc to nie jest kwestia ceny, tylko jakości. Albo 

trafiasz w oczekiwania i facet czuje się dobrze, albo nie… 

Wszystkie Teamy obecnie stosują suplementację i wcale nie 

mam odczucia, że odstajemy gdzieś z nowoczesnymi formami. 

Wiadomo, że liczy się też ciągłość i systematyczność. Organi-

zmy zawodników przyzwyczajają się do danej suplementacji i 

lepiej reagują.

Forever: Wiemy, że Rafał Sonik jest  perfekcjonistą dbającym o każdy 
najmniejszy szczegół. W jaki sposób jest to zauważalne na Dakarze?

S.Cz: Tak, Rafał dba o szczegóły i to najmniejsze. Bo to jest tak 

słuchajcie, że wszystko musi być perfekcyjne. Wszystko! Za-

wodnik koncentruje się na jeździe, koncentruje się na roadboo-

ku, a Ty mu po prostu podajesz i on ma zaufanie do Ciebie, że 

dostał wszystko. Raz zapomniałem gumy do żucia. Ktoś powie: 

nic takiego! Jednak na Dakarze spełnia ona ważną rolę. Jak 

masz sucho w ustach, jedziesz setki kilometrów, camelbak się 

zatnie i nie masz co pić, to przynajmniej ta ślina jest… Ja tej 

gumy zapomniałem i wybuchła afera. Trzeba pamiętać w jakich 

on jest emocjach: brak gumy do żucia może wywołać awanturę. 

No nie dostał tego k…a, co powinien dostać! I tyle.

Forever: A to, wbrew pozorom, może zaważyć na wyniku.

S.Cz: Oczywiście!

Forever: Sukces składa się z detali i szczegółów.

S.Cz: Dokładnie tak! Innym takim ważnym drobiazgiem obok 

gumy do żucia jest… Balsam do ust! Znowu ktoś spyta: po co 

to komu? Uwierzcie, zawodnikom wysychają i pękają usta do 

tego stopnia, że… nie są w stanie pić wody. Ochrona ust jest 

koniecznością. Ilość rzeczy, które zawodnik zabiera na trasę, 

jest ograniczona do minimum. Upchnięty w kieszeń mały, nie-

pozorny Aloe Lips, spełnia rolę apteczki pierwszej pomocy. 

Przydaje się chłopakom nie tylko do smarowania popękanych 

ust, ale  np. na otarcia od gogli, od stoperów w uszach, na rany 

na nogach, dłoniach…

Forever: Mały, wielki bohater.

S.Cz: Dokładnie.

Forever: Dakar to dla Pana przygoda, pasja czy praca?

S.Cz: Podobno kto raz doświadczy Dakaru, ten się od niego 

uzależnia. I ja tak właśnie mam.

Forever: Poza  rajdami  używa Pan produktów Forever?

S.Cz: No nie żartujcie! Sam podpieram się Litem, bo człowiek 

nie zawsze ma czas, by zjeść śniadanie. Mam wnuki, którym 

daję Kidsy, lubię Krem Aloesowo-Propolisowy, który nota bene 

też zabieram na Dakar, o czym zapomniałem Wam wcześniej 

wspomnieć. No i w gabinecie zielona galaretka, czerwona emul-

sja… Dużo innych…

Forever: Teraz ma Pan jakaś przerwę w wyjazdach?

S.Cz: A skąd! Zaraz zaczyna się Puchar Świata: Abu Dhabi, 

Katar, Egipt…

Forever: Czyli składane łóżko do masażu pod pachę, produkty 
Forever do walizki i w drogę?

S.Cz: No na to wychodzi.

Forever: Trzymamy zatem kciuki. Życzymy powodzenia i dal-
szych sukcesów dla Waszego Teamu. Czekamy na kolejne relacje 
Osteopaty  z  bezdroży Świata. Dziękujemy za rozmowę.

S.Cz: Ja również dziękuję.

Stanisław Czopek lat 58, absolwent Krakowskiej Akademii 

Wychowania Fizycznego, ukończył również Sutherland 

College of Osteopathic Medicine w Brukseli. Prowadzi pry-

watny gabinet Osteopatii i Fizjoterapii „Czakra” w Krakowie.

Rozmawiali: Bernadeta Machlowska i Tomasz Bochenek,  
Forever O/Kraków.
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LUCYNA TOCZEK               Manager

Moja droga do Managera była stosunko-
wo krótka – trwała 4 miesiące. Często pod-
czas spotkań i szkoleń różne osoby pytają 
mnie o sposób na tak szybki awans, jednak 
gotowej recepty nie potrafię nikomu podać.

W marcu 2014 r. zarejestrowałam się do fir-
my, początkowo jedynie w celu robienia za-
kupów, gdyż znałam produkty aloesowe już 
wcześniej. 17 maja na Success Day odebra-
łam swój pierwszy awans. Tego dnia z podzi-
wem obserwowałam ludzi sukcesu, którzy 
odbierali kolejne awanse i z uwagą słuchałam 
wypowiedzi liderów. Wówczas w mojej gło-
wie pojawiła się myśl, że może i ja spróbuję. 
Moja sponsorka Agnieszka Podoba uwie-
rzyła we mnie zdecydowanie wcześniej niż ja 
sama, więc za jej namową kupiłam bilet na 
kolejny Success Day do Wieliczki, jednak po-
myślałam, że pojadę tam, jeśli będę Supervi-
sorem. Pomysł był świetny, ale wtedy dla 
mnie mało realny. 17 maja poznałam Ulę Zy-
skowską, która kolejnego dnia prowadziła w 
Warszawie „Szansę na biznes”. Poszłam tam 
razem z moją córką Karoliną - pierwszą moją 
dystrybutorką. Ona wcześniej była na takim 
szkoleniu, więc pamiętam, jak powiedziała: 
„Mamo, to jest coś dla Ciebie, musisz tam 
być!” Miała rację!!! Byłam pod wrażeniem 
osobowości Uli oraz tego, w jaki sposób 
przedstawiła szansę na osiągnięcie suk-
cesu z firmą Forever. Tak się zaczęło. Po-
stanowiłam uczyć się od najlepszych, 
więc z nauczycielki - a byłam nią od 30 lat - 
zamieniłam się w pilną uczennicę, tym bar-
dziej, że Ula obiecała mi pomóc. Wracając z 
Warszawy do domu na Podkarpacie miałam 
głowę pełną pomysłów. Telefoniczne rozmo-
wy z Agnieszką nakreśliły mój plan działania, 
a jej pierwszy przyjazd z Ulą zaowocował 
tym, że w czerwcu byłam Supervisorem.  

12 lipca w Wieliczce z dumą odebrałam 
awans. Również wtedy motywacją byli dla 
mnie inni ludzie. Z uwagą słuchałam jak Pani 
Bogusia Sroka mówiła o sobie, o własnej 
motywacji i możliwościach, jakie daje firma 
każdemu, kto decyduje się na współpracę. 
Poszłam więc za ciosem i podczas wakacji, 
kiedy inni wyjeżdżali na wczasy, ja organizo-
wałam spotkania i bardzo intensywnie praco-
wałam. Wzięłam też udział w trzydniowych 
warsztatach marketingowych w Sosnowicy 
prowadzonych przez Ulę. Była to doskonała 
lekcja, a jej zadanie odrobiłam na szóstkę,  
w sierpniu zostając Managerem. Oczywiście 
nie było łatwo, ale kiedy pojawiały się prze-
szkody, zawsze powtarzałam sobie zdanie 
przeczytane w jednej z książek, że „najwięk-
szą porażką w marketingu sieciowym jest 
rezygnacja”. Tej właśnie dewizy cały czas się 
trzymam, zaś moje pozytywne myślenie dużo 
mi w życiu pomaga. W dążeniu do celu trze-
ba determinacji, zaś w działaniu silnej moty-
wacji, ale najważniejszym jest, aby wszystko 
robić bardzo naturalnie, bez przymusu. Ja 
pokochałam produkty aloesowe, uwierzyłam 
w ludzi, bardziej też uwierzyłam w siebie, we 
własne możliwości i wykorzystałam  szansę, 
jaką stworzył dla nas Rex Maughan.  

Jak wspomniałam wcześniej, uczyłam się 
od najlepszych: podziwiałam Panią Bogu-
się, wzorem była dla mnie Ula, a jej szko-
lenia i rady dodawały mi skrzydeł oraz 
motywacji do działania. Moja wspaniała 
sponsorka Agnieszka cały czas mnie 
wspierała i prowadziła do celu. Takiego 
sponsora życzę każdemu, kto rozpoczy-
na pracę! Serdecznie Wam za wszystko 
dziękuję!!!

Często jest tak, że ludzie szukający natural-
nych produktów w celu poprawy stanu swo-
jego zdrowia nie myślą przy tym o pracy.  
W moim przypadku połączyłam oba te 
aspekty. Szybko odczułam działanie suple-
mentów i produktów aloesowych, mogłam 
więc polecać je innym, ale też zrozumiałam, 
że dzięki Forever mogę realizować moje 
własne marzenie, które od zawsze mi towa-
rzyszyło. Promocja zdrowia i pomaganie in-
nym również w sferze finansowej jest tym, 
czym się obecnie zajmuję. To najpiękniejszy 
biznes na ziemi, jak napisał Rolf Kipp. To bi-
znes relacji, wiec ważne jest, by te relacje 
były zawsze oparte na uczciwości i szacunku 
do innych ludzi. Budując relacje z innymi 
osiągamy zamierzone cele. Odkąd rozpo-
częłam przygodę z Forever poznałam wielu 
wspaniałych ludzi, przekonałam się również, 
że nie wszyscy, których wcześniej uważałam 
za przyjaciół, faktycznie nimi byli. Moja wspa-

niała przyjaciółka Hela twierdzi, że „aloes 
zbliża ludzi – to jego dodatkowa zaleta” – 
oczywiście zgadzam się z nią. 

Było mi niezmiernie miło, kiedy we wrześniu 
odebrałam awans Managera i gratulowali mi 
właśnie ci liderzy, których ja wcześniej podzi-
wiałam. To niesamowite! Cieszę się, że na 
mojej drodze pojawiła się szansa na rozwój. 
Korzystam więc ze szkoleń, które dają wiele 
motywacji, ładują akumulatory i pomagają 
nie zrażać się tym, że ignorantów jest więcej, 
niż ludzi wierzących, że można, jeśli się tylko 
chce. 

Dla mnie najważniejsze było i jest wsparcie 
okazywane mi przez najbliższych: córki Ag-
nieszkę i Karolinę oraz męża Tadeusza, który 
bardzo szybko uwierzył w sens tego, co ro-
bię. Cały czas mnie wspiera i pomaga. Obie 
córki również są dystrybutorkami Forever  
i nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, zaś 
moi dwaj wnukowie doskonale znają produk-
ty aloesowe. 

Mój sukces, to praca mojego zespołu. 
Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali, 
pracują ze mną, a ja staram się pomagać 
każdemu, kto chce pracować. Mam w gru-
pie trzech Supervisorów, teraz będą kolejne 
awanse. To nasz wspólny cel. Osobiście 
mam wiele marzeń, które z firmą Forever na 
pewno uda mi się spełnić. Tego również  
życzę wszystkim!!!
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FOREVER FREEDOM
dla sprawnych  
stawów

Forever Freedom to apetyczny napój o smaku 

pomarańczowym będący połączeniem aloe vera  

oraz MSM, glukozaminy i chondroityny.

Stabilizowany miąższ aloe vera wzbogaciliśmy 

siarczanem glukozaminy i siarczanem chondroityny – 

dwiemasubstancjami, które występują w chrząstkach 

stawowych – oraz MSM. Glukozamina i chondroityna 

wchodzą w skład struktur chrząstek stawowych. Stawy 

to naturalny „amortyzator” ludzkiego ciała. Należy dbać, 

aby był on odpowiednio odżywiony. Do prawidłowej 

pracy stawu potrzebny jest odpowiedni poziom oraz 

lepkość płynu smarującego mazi stawowej, która 

sprawia, że kości mniej się o siebie ocierają.

 Połączenie aloe vera z MSM, glukozaminą  
 i chondroityną

 Zawiera substancje naturalnie  
 występujące w stawach

 Pyszny, pomarańczowy smak

kod 196
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KAMILA I DANIEL PIRKOWIE
Managerowie
Nasza przygoda z Forever zaczęła się 2,5 roku temu. Szukali-
śmy sposobów, aby pomóc naszemu synkowi. W tej chwili  
Fabianek ma 4 lata i to właśnie dzięki  produktom firmy Forever  
jest o wiele zdrowszy,  a my patrząc w jego oczy o wiele bardziej 
szczęśliwsi.  Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani 
dr Emilii Zgirskiej-Kulazińskiej i Pani Senior Manager Annie  
Kulbat za pomoc, wsparcie i bezcenne rady. 

Współpracę z Forever zaczęliśmy świadomie i od samego po-
czątku podchodziliśmy do niej poważnie i odpowiedzialnie.  
Miniony rok był bardziej intensywny. Zaowocowało to stworze-
niem wspaniałej grupy ludzi myślących podobnie jak my.

 MLM to znacznie więcej niż tylko praca. To pomoc, dzielenie się 
z innymi, współpracowanie, budowanie relacji z drugim człowie-
kiem, która nie jednokrotnie przeradza sie w przyjaźń :-) Czy to 
nie jest piękne?!

Ludzie często nie rozumieją specyfiki pracy, 
jaką wykonujemy. W naszych dążeniach do 
celu, musimy być wytrwali i stale wspierać 
się nawzajem. Potrzebna jest też nam 
ogromna wewnętrzna motywacja, która 
daje energię potrzebną do działania.  Nie-
zbędna jest również siła osobista, odwa-
ga i przekonanie. Kochani, to, co robimy 
jest niesamowite :-) tworzymy razem 
wspaniałe zespoły, które wzajemnie się 
wspierają.  Która praca może nam to 
dać ??? Niepowtarzalne w tej pracy 
jest to, że wszyscy  razem możemy 
wiele zdziałać i odnieść wspólnie za-
mierzone cele, możemy razem czy-
nić cuda,  a co za tym idzie… speł-
niać marzenia.

Sukces jest motywacją dla każdego z nas. Dro-
ga, na której się znajdujesz zależna jest tylko od Ciebie, a na 

końcu, czyli na mecie, znajduje się spełnienie Twoich marzeń.  
Droga oraz meta nie jest tylko jedna, przecież każdy z nas ma 
wiele pragnień.  Dla nas więc Manager to początek nowej drogi 
z Forever :-)

 My jesteśmy Forever i zawsze będziemy Forever :-) Nie przy-
puszczaliśmy, że w takim dużym stopniu zmieni się nasze życie. 
Wielkim szczęściem i radością jest dla nas sukces innych osób.  
Praca polegająca na pomaganiu innym, daje nam ogromną mo-
tywację do działania. Nasz dom otwarty jest zawsze dla na-
szych dystrybutorów.      
Chcemy złożyć podziękowanie  Pani Senior Manager Annie  
Kulbat, Manager Ani Witczak i Pani Senior Manager Janeczce 
Puchalskiej za pomoc i motywację. 

Kochani  dystrybutorzy pamiętajcie o tym, iż Wasze marzenia są 
również naszymi marzeniami. Chcemy Was wspierać, motywo-
wać do działania. Dziękujemy wszystkim, którzy pokochali na-
sze produkty tak mocno jak my, bo od tej miłości wszystko się 
zaczyna :-)  Dziękujemy Asystent Manager Anetce Famulskiej  
i Supervisor Ewie Młynek oraz  waszym wspaniałym  grupom za 
zaufanie :-) 

Drodzy Rodzice, Kochamy WAS :-) dziękujemy, że jesteście  
z nami w złych i dobrych dla nas chwilach :-)

My jesteśmy Forever 
i zawsze będziemy 
Forever!



Luscious 
Lip Colour

błyszczyki do ust
Dodaj ustom blasku dzięki flawless by Sonya™ Luscious 

Lip Colour. Ten luksusowy, odżywczy błyszczyk został 

wzbogacony naszym własnym aloe vera. Jego rączka 

jest podświetlana, by ułatwić ci aplikację niezależnie od 

oświetlenia. Wbudowane w opakowanie lustereczko 

sprawi, że twoje usta będą pomalowane nienagannie. 

W sprzedaży  
od połowy kwietnia.
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Mineral Makeup
puder mineralny

Innowacyjna, aksamitna receptura 

inspirowana aloesem. Każdy odcień 

miękko kryje skórę i nadaje jej 

nieskazitelny, świetlisty wygląd.

W sprzedaży  
od połowy kwietnia.
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MARIOLA NOWICKA
Manager
Będąc w kinie na „Wkręconych 2” zapamiętałam sentencję 
,,uśmiechnij się do świata, a świat uśmiechnie się do Ciebie” i po-
myślałam, że to świetne motto do mojego artykułu w FOREVER. 
Przecież to tak się dzieje, że jeśli otworzymy się na ludzi i nasta-
wimy się pozytywnie do wszystkiego, co nas w życiu spotyka, 
to zdarzają się nam tylko pozytywne sytuacje, przyciągamy po-
zytywnie myślących ludzi i wszystko nam sprzyja. Do drzwi oso-
by uśmiechniętej puka szczęście - mówi japońskie przysłowie.

Jestem osobą otwartą, towarzyską i pogodną, naładowaną po-
zytywną energią i tylko takie osoby mam w swojej strukturze. 
Tereska, Ewa, Magda, Monika, Jola, Edyta, Ania Ż, Kasia, Ela, 
Ania Z, to kochane „petardy”, które bez namysłu realizują moje 
często zwariowane pomysły. Szacun dziewczyny!!! Razem nie tyl-
ko pracujemy, ale spędzamy dużo czasu na różnych wyjazdach, 
imprezach, spotkaniach rodzinnych, bo kochamy się jak w dobrej 
rodzinie, wspólnie pomagamy sobie w kryzysowych momentach.

Są osoby, które wchodząc do pomieszczenia powodują, że za-
pala się w nim światło i są takie, że światło zapala się wówczas 
dopiero, gdy z niego wyjdą. Dobrze, że nie trzeba płacić za 
prąd, bo zarobków w Forever byłoby mało, żeby pokryć koszty 
w mojej strukturze.  

Nasza wspólna praca w Forever to wielka przygoda, której 
sprawczynią jest moja kochana Beatka Kędzierska, która około 
pół roku namawiała mnie do podjęcia udziału w tym przedsię-

wzięciu. Sły-
szała po raz ko-
lejny ,,Beatka 
daj mi spokój, ja 
nie chcę nic ni-
komu sprzeda-
wać, ani niczym 
h a n d l o w a ć ”. 
P r z e k o n a ł o 
mnie jej ,,ale tu 

nic nie sprzedajesz – tu sprzedajesz tylko swoją fascynację tymi 
produktami”. To brzmiało już zupełnie inaczej. Fascynacja, emo-
cje to coś dla mnie. Pierwsza testowała ze mną produkty moja 
siostra Jola. Upewniałyśmy się o skuteczności kolejnych…, 
przynoszą oczekiwane efekty, więc jak najszybciej trzeba opo-
wiedzieć o nich całemu światu. Ale to nie takie proste zachęcić 
pozostałych. Ach, gdyby wszyscy byli tacy otwarci na świat jak 
ja.

Krok po kroku pod okiem Beaty poznawałam tajniki tego bizne-
su. Wiem, że zasada jest jedna: pomoc innym. Zawsze uważa-
łam, że wsparcie okazane drugiemu człowiekowi to naj-
ważniejsze i najwspanialsze zadanie jakie mamy na tym 
świecie do wykonania. Człowiek jest wart tyle, ile może 
pomóc drugiemu. Nie ma nic ważniejszego, a firma Forever 
umożliwia mi to na wielu płaszczyznach: zdrowie, praca, pienią-
dze, samopoczucie, wiara we własne siły. 

Pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i uczę się 
od nich radości życia. Moim celem jest spłacić światu dług za to, 
że moje dziecko jest zdrowe, sprawne i szczęśliwe. Jak to zro-
bię? W prosty sposób - pomagając innym. Działalność w Fore-
ver sprawia, że ta pomoc jest znacznie łatwiejsza. 

Z całego serca pragnę podziękować każdej osobie, która przy-
czyniła się do osiągnięcia mojego sukcesu na drodze awansu. 
W szczególności mojemu kochanemu mężowi Wojtkowi i córce 
Mai za cierpliwość, wyrozumiałość i okazywaną pomoc. 

Kocham Was, kocham życie, kocham świat,  
kocham FOREVER!!!

„UŚMIECHNIJ  
SIĘ DO ŚWIATA, 
A ŚWIAT 
UŚMIECHNIE  
SIĘ DO CIEBIE”
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Stabilizowany, nieprzetworzony miąższ 
aloesu jest wstępnie przygotowywany  
i stabilizowany w zakładach w Mission,  
w Teksasie, a następnie transportowany 
do AVA w Dallas. Tu przechodzi serię te-
stów w laboratoriach kontroli jakości (QC 
Lab), aby upewnić się, że zachował mak-
simum właściwości i najwyższą jakość. 
Kiedy dana partia zostanie zaakceptowa-
na, zaczynają się prawdziwe czary!

Miąższ trafia do mieszalni, gdzie jest 
łączony z innymi składnikami, tworząc 
firmową recepturę FAVG. Po zakończe-
niu procesu mieszania, próbki produktu 
przekazywane są do kontroli przez QC 
Lab. Po ocenie i wydaniu zezwolenia na 
pakowanie, miąższ jest wprowadzany 
bezpośrednio z kadzi mieszalnych do 
sprzętu butelkującego, za pośrednictwem 
specjalnej linii transferowej, zaprojekto-

wanej tak, by podczas przesyłu produkt 
zachował najwyższą jakość.

W kolejnym etapie produkcji słynne żółte 
baniaczki na miąższ trafiają do automa-
tycznego depaletyzatora, który stopniowo 
je rozładowuje. Są one kodowane  
numerem partii i datą ważności,

“Podczas procesu wytór-
czego Forever Aloe Vera 
Gel, w sumie przeprowa-
dzanych jest  158 poje-
dynczych testów kontroli 
jakości.”

by po rozesłaniu na cały świat móc je 
monitorować. Butelki są mechanicznie 
sprawdzane pod kątem prawidłowo-
ści nadrukowanych na nich informacji 
i płukane. Potem każda butelka trafia 

na stanowisko napełniające. Aparatura 
napełniająca znajduje się w izolowanym 
środowisku HEPA, w którym każda butel-
ka jest napełniana i pieczętowana,  
a następnie automatycznie ważona.
Napełnione baniaczki są kapslowane  
i prześwietlane, a następnie pakowa-
ne bezpośrednio do kartonów. Waga 
każdego kartonu jest weryfikowana, by 
mieć pewność, że do każdego trafiła 
odpowiednia liczba butelek. Na koniec, 
specjalny robot umieszcza kartony na 
palecie.

Kiedy proces pakowania dobiegnie koń-
ca, próbki gotowego produktu zabierane 
są do QC Lab w celu ostatniej kontroli. Po 
jej ukończeniu, produkt zostaje zwolniony 
do wysyłki do jednego z wielu naszych 
centrów dystrybucyjnych.   

Historia żółtego 
baniaczka –  
Forever Aloe Vera Gel®
Każdy z nas doskonale zna słynny żółty baniaczek! Zastanawialiście się kiedyś, jak 
Forever Aloe Vera Gel® jest wytwarzany i butelkowany? Aloe Vera of America (AVA) 
zaprosiła nas do swoich wnętrz, by z dumą pokazać, jak powstaje jeden z naszych 
ulubionych produktów, od początku do samego końca!
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“Wytwarzanie 
Forever Aloe Vera Gel® 
zostało dopracowane 
do perfekcji, 
dzięki połączeniu 
najnowocześniejszego 
wyposażenia, 
starannych procesów 
kontroli oraz 
wykwalifikowanych, 
pełnych pasji 
pracowników, którzy 
bezustannie pracują 
nad zachowaniem 
najwyższej jakości,  
z której słynie 
Forever!”

Z dumą możemy powiedzieć, że 
jesteśmy w stanie zachować nasze 
wiodące w branży standardy, 
ponieważ dbałość o jakość pro-
duktów wpisana jest w każdy etap 
procesu produkcyjnego.

Więcej informacji o AVA i aloesie  
(w języku angielskim) znajdziecie  
w zakładce „Journey” na  
DiscoverForever.com!

Kontrola  
jakości w AVA

Poza standardową kontrolą jakości 
przypisaną wytwarzaniu konkretnego 
produktu, Aloe Vera of America 
stosuje wiele innych procesów kontroli 
jakości i produkcji. Czy chodzi  
o ważenie poszczególnych 
składników, czy o dodawanie ich do 
mieszalników, każde zadanie jest 
niezależnie sprawdzane  
i weryfikowane. 

Proces wytwórczy przeprowadzany 
jest zgodnie ze szczegółowym 
zestawem instrukcji, by mieć 
pewność, że każdy etap jest starannie 
wykonany i że przeprowadzono 
wszelkie kontrole. Pomaga to  
w zachowaniu spójności procesu 
wytwórczego poszczególnych 
produktów. Wśród innych 
przeprowadzanych kontroli jest 
weryfikacja czystości i sterylności 
sprzętu i narzędzi oraz kontrola 
tego, czy wszystkie składniki 
zostały zbadane, zaakceptowane 
przez QC Lab oraz odpowiednio 
przechowywane.
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Siła społeczności
Media społecznościowe 
wywarły ogromny wpływ 
na sposób budowania 
biznesu przez Forever 
Business Owners  
i dzięki nim niektórzy  
w imponującym tempie 
awansowali w Planie 
Marketingowym. 

Zmieniły one również sposób, 
w jaki klienci ogólnie podejmują 
decyzje zakupowe i bezpośrednio 
wpływają na to, jak ludzie kupują, 
zarówno online, jak i poza siecią. 

Zebraliśmy ciekawe statystyki  
i fakty odnoszące się do tego, jak 
media społecznościowe wpływają 
na swoich użytkowników – i co 
masz zrobić, aby skorzystać z tego 
trendu.

Kto korzysta z mediów  
     społecznościowych?

Jak z nich korzysta?

25-34-latkowie to największa grupa de-
mograficzna użytkowników Facebooka

93% użytkowników Pinteresta  
to kobiety.

Użytkowników Pinteresta 
w wieku 18-24 lat (21%) 
jest zaledwie 4% więcej 
niż użytkowników  
w wieku  45-54 lat (17%)

Według Twittera,  40% jego użytkowni-
ków odwiedza platformę tylko po to, 

przy przeczytać tweety innych osób, 
a nie publikować coś samemu  
i postrzega Twittera jako „prze-

filtrowane bieżące informacje 
odzwierciedlające ich pasję”.

80% użytkowników Twittera używa go 
na urządzeniach mobilnych, z czego 
większość to smartphony.

Amerykanie spędzają średnio  
16 minut na godzinę na portalach  
społecznościowych.

Badania przeprowadzone 
przez Econsultancy,  
LinkedIn odpowiada za 64% 
odwiedzin stron korporacyj-
nych z dowolnego portalu 
społecznościowego. Dlate-
go pamiętaj o LinkedIn!

62% użytkowników Twittera śledzi  
marki, a jeden an czterech korzysta  
z Twittera robiąc zakupy.

Źródła: rosemcgrory.co.uk, Statist

Źródła: Computerworld.com 
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47%
43%

Źródło: visioncritical.com

Facebook jest 
platformą, która w 
największym stopniu 
skłania klientów do 
zakupu.

43% użytkow-
ników mediów 
społecznościo-
wych kupuje 
coś, co im się 
spodobało lub 
co udostępnili 
w mediach 
społecznościo-
wych.

Niemal 1 na 3 użyt-
kowników Facebooka 
kupił coś po tym, jak 
to udostępnił, polubił 
lub skomentował na 
Facebooku.

47% osób, które dokonały zakupu 
przez Pinterest mówią, że „natrafiły”, 
na rzecz, którą przypięły na tablicy  
i w rezultacie kupiły ją, wcale nie szu-
kając jej aktywnie online.

Lubisz to? Kupujesz to. 

Codzienna lista kontrolna
Co powinieneś/-aś robić, by twoja obecność w mediach społecznościowych  
była konstruktywna?

 Sprawdzaj platformy 
społecznościowe dla 
interakcji
Oznacza to skierowane do ciebie  
wiadomości, komentarze, zaproszenia 
do znajomych, pytania i tagi. Im  
szybciej na nie odpowiesz, tym lepiej, 
ponieważ będzie to świadczyć o twojej 
proaktywności i zorganizowaniu. Nada 
to twojemu biznesowi wiarygodność  
i pozwoli zbudować zaufanie klientów  
i potencjalnych FBO.

 Angażuj się: nie  
wszystko kręci się wokół 
ciebie
Regularnie aktualizuj swój status, aby 
pojawiać się w informacjach wyświetla-
nych osobom, które cię obserwują.  
ALE unikaj dodawania postów „na siłę”, 
tylko po to, by coś opublikować.

Niech twoje posty będą interesujące  
i na konkretny temat. Nie muszą być  
bezpośrednio związane z twoim bizne-
sem, ale powinny być o czymś, co może 
być ciekawe dla większości obserwu-
jących. Unikaj więc pisania o tym, co 
było na obiad, czy mętnych aluzji, jak 
to zirytował cię ktoś, kogo nie chcesz 
„wymieniać z nazwiska”.

Według niedawnych badań, pary, które 
wymieniają ckliwe posty, są uznawane 
przez użytkowników Facebooka (25%) 
za najbardziej denerwujące.

Przechwałki też nie są dobrym pomy-
słem: 22% ankietowanych twierdzi  
tak o ludziach, którzy na portalach spo-
łecznościowych przechwalają się swoim 
„idealnym życiem”.

Pamiętaj więc, że nie wszystko musi 
kręcić się wokół ciebie. Wchodź  
w interakcje z innymi, gratuluj im osiąg-
nięć i zadawaj pytania.

 Przestrzegaj zasad

Wiemy, że mówiliśmy to już setki razy, 
ale jeżeli nadal chcesz promować swój 
biznes w mediach społecznościowych, 
po prostu musisz przestrzegać zasad. 
Bierz z nas przykład – dziel się filmami 
i postami Forever, a opisując produkty 
korzystaj tylko z tekstów z naszego 
katalogu. 

 Marketing offline
Jeżeli chcesz, by twoja strona była 
odwiedzana oraz mieć więcej obserwu-
jących i znajomych, pamiętaj, aby swoją 
obecność na portalach społecznościo-
wych promować również offline.

Nazwę swojego profilu na Facebooku, 
Twiterze itp. umieszczaj na wszystkich 
materiałach, które rozdajesz, np. wizy-
tówkach i ulotkach oraz w każdym liście 
i emailu.

Ciąg dalszy  
na str.42



 FLP360: 
włącz media 
społecznościowe do 
swojego biznesu
FLP360, abonamentowa platforma 
internetowa Forever wykorzystuje 
Google Hangouts, stworzoną przez 
Google platformę do szybkiego 
wysyłania wiadomości i czatowania, 
by ułatwić ci komunikację z twoim 
zespołem.

Funkcja Księgi marzeń umożliwia 
korzystanie z Pinterest bezpośrednio 
z panelu, a Chatter to platforma 
społecznościowa twojej sieci 
Forever.

Wysokiej jakości zdję-
cia Forever znajdziesz 
na foreverfotos.com. 
Możesz pobrać każde 
dostępne tam zdjęcie  
w dowolnej rozdzielczo-
ści, całkowicie  
BEZPŁATNIE. Jeżeli 
zdjęcia ci się spodoba-
ją, rozważ dokonanie 
datku na rzecz Forever 
Giving, fundacji która 
pomaga dzieciom  
i ludziom w potrzebie 
na całym świecie.

 Wyraź to zdjęciem

Użytkownicy mediów społecznoś-
ciowych bardziej reagują na zdjęcia 
i filmy, niż na teksty. Jeżeli chcesz 
więc by twoje posty, były żywiej 
odbierane, umieszczaj foto i filmy 
z wydarzeń Forever, czy twojej co-
dziennej działalności.



FOREVER SPORT

Na  
podbój 
gór

Sezon ski-alpinistyczny kończę z końcem kwietnia, a od 
maja zaczynam przygotowania do triatlonu.

Ze sportowym pozdrowieniem!

Tomasz Brzeski
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Witam wszystkich czytelników, 
śledzących moją karierę spor-
tową. Być może nie wszyscy 
z Was wiedzą, że jeszcze dwa 
lata temu moja kariera sportowa 
wisiała na włosku. Na zawo-
dach  Pucharu Świata – Pierra 
Menta – urwałem więzadło 
krzyżowe przednie i uszkodziłem 
mechanicznie staw kolanowy. 
W dyscyplinie, którą uprawiam, 
a mianowicie w narciarstwie 
wysokogórskim, stabilne kolana 
to klucz do sukcesu. W chwili 
obecnej znowu cieszę się spor-
tem i właśnie w tej dyscyplinie 
22.02.2015 na Pilsku, wspól-
nie z Jakubem Przestaniem 
zdobyliśmy Mistrzostwo 
Polski. Sukces ten i mój 
powrót do sportu za-
wdzięczam produktom 
Forever.

Podczas rekonwalescencji po 
operacji moim głównym pro-
duktem był kwas hialuronowy 
Active HA, który wspoma-
gał odbudowę uszkodzonych 
tkanek. Ale równie ważne były 
Forever Nature-Min oraz 
Forever Calcium. 

Gdy dostałem pozwolenie od re-
habilitanta na powrót do czynne-
go uprawiania sportu, suplemen-

tacja stała się bardzo ważnym 
składnikiem planu treningowego. 
Mój organizm potrzebował wi-
tamin i minerałów, które można 
przyrównać do oleju napędowe-
go, wlewanego do silnika, jakim 
jest ludzkie ciało. Więcej oleju 
nie oznacza, że silnik będzie 
działał sprawniej, może nawet 
powodować szkody. To samo 
dotyczy suplementacji witamin 
i minerałów. Ważne jest, aby 
nasz organizm mógł przyswoić 
w 100% suplement, który mu 
dostarczamy. Takimi produktami 
są ARGI+, Forever 
Arctic Sea, Pola Zieleni, 
Vit♂lize. Wchodząc  
w coraz bardziej specjalistyczny 
i wyczerpujący trening przed 
okresem startowym, trzeba po-
móc organizmowi w poradzeniu 
sobie z wolnymi rodnikami, które 
opóźniają proces regeneracji 
i odbudowy po zakwaszeniu. 
W tym celu włączyłem do diety 
Forever Daily, Pomesteen 
Power oraz  Aloe2Go. Po-
nieważ czas trwania treningów 
często przekracza 2 godziny, 
muszę dostarczyć organizmowi 
coś energetycznego, ale nie 
obciążającego żołądka – naj-
częściej są to suszone owoce 
oraz Forever PRO X². 

Tak wygląda codzienność, a tak dzień podczas 
MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSTWIE 
WYSOKOGÓRSKIM:

 pobudka o 7.00

 na śniadanie kasza jaglana z miodem Forever

 uzupełnianie płynów: rozcieńczony wodą  
    Pomesteen Power

 doładowanie magazynów wapniem i magnezem: 
    Forever Calcium

 30 min. przed startem pobudzenie  
    i obudzenie organizmu: FAB Forever Active Boost

 kilka minut przed startem: Gin-Chia + Absorbent-C

I OGIEŃ: ruszyliśmy na trasę trwającą blisko 2 godziny.

 Na trasie miałem dwa bidony picia – w jednym  
    Pomesteen Power z wodą;  
    w drugim ARGI+ (który czekał na końcówkę wyścigu) 

 do jedzenia baton PRO X²

Po zawodach: 

 uzupełnianie płynów Aloe2Go, Nutra Q10 oraz  
    suplementacja Nature-Min, Forever Calcium,  
    Forever Daily i Absorbent-C.

 Gdy organizm się uspokoił, mogłem zjeść  
    Forever Lite Ultra



SUCCESS DAY | 24 STYCZNIA 2015

Izydora Kos-Górczyńska

Kazimierz Krakowski

Kamila i Daniel Pirkowie

Mariola Nowicka

dr Małgorzata Stręk 
o zestawach 
F.I.T.

Beata Kędzierska Magdalena Strojna

Managerowie

Forever2Drive

Senior Managerowie

Supervisorzy

Urszula  
Zyskowska

Nr 1 w obrotach  
niemanagerskich
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Assistant Managerowie

Prowadzący: Soaring  
Managerowie Maria  

i Jacek Bartkowiakowie

Manager Anna  
Witczak o nawyku  
sukcesu 4cc

Senior Manager  
Renata Błażejewska  
o budowaniu  
zwycięskiego  
zespołu

Laureaci Global Rally 2015

Top FBO 2014 - obroty niemanagerskie

Top FBO 2014 - obroty całkowite Bogumiła i Jan Srokowie
Nr 1 w obrotach całkowitych

Urszula  
Zyskowska

Nr 1 w obrotach  
niemanagerskich

Więcej zdjęć na: 
picasaweb.google.com/
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Na moje sukcesy wpływ miały 

nie tylko ciężki trening i zdrowy 

tryb życia, ale także odpowiednia 

suplementacja. Przez cały miniony 

sezon produkty Forever były mi 

niezwykle bliskie. Towarzyszyły 

mi nie tylko podczas codziennych 

trudów, ale także w czasie zawo-

dów i w okresie regeneracji. 

Moje ulubione produkty, bez 

których nie osiągnęłabym tak 

wspaniałych rezultatów:

• Forever Argi+ z L-argininą 

i kompleksem witamin 

wspaniale dotleniający organizm 

i przyczyniający się do zwiększenia 

odporności na zmęczenie. Ponad to 

jest świetnym antyoksydantem 

redukującym działanie wolnych 

rodników. Uwielbiam ten 

suplement w stanach wzmożonego 

wysiłku fizycznego.

• Forever Lite, który dostarcza 

mi wszystkich niezbędnych 

aminokwasów i pomaga w szybszej 

regeneracji mięśni. Oprócz tego 

jest niezwykle smaczny i sycący. 

• Forever Calcium, Nature-Min, 

Absorbent-C, Forever Kids, Arctic-

Sea, A-Beta-CarE, Forever B12 Plus 

oraz Pola Zieleni dbają o codzienne 

dostarczanie mojemu organizmowi 

wszystkich niezbędnych witamin 

i minerałów. Doprowadzają 

mój organizm do równowagi po 

ciężkich treningach, wzmacniają 

odporność i poprawiają 

samopoczucie.

Na liście nie może zabraknąć Aloe 

Vera Gel, który dba o zdrowie 

mojego organizmu oczyszczając 

go z toksyn, poprawiając pracę 

jelit i zwiększając przyswajanie 

pozostałych produktów. 

Galaretka Aloe Vera oraz Aloe 

Heat Lotion koją moje obolałe 

mięśnie i stawy, a batoniki Fast 

Break dostarczają szybkiej porcji 

węglowodanów i białka pomiędzy 

treningami i w trakcie zawodów.

Oprócz wymienionych produktów 

bardzo cenię sobie kosmetyki 

firmy Forever, które nie zawierają 

szkodliwych dla zdrowia 

parabenów i dbają o moją higienę 

pomiędzy treningami. 

Z tak dobranym zestawem jestem 

gotowa na codzienne wyzwania. 

Dzięki Forever czuję się silna 

i gotowa do ciężkiej pracy. Oby 

kolejny sezon był równie udany!

Pięć dyscyplin  

i Forever
Oktawia Nowacka

Ten wartościowy suplement diety 

to obfite źródło l-argininy. Oprócz 

tego zawiera zestaw witamin, 

w tym witaminę C i kwas foliowy, 

które zmniejszają uczucie zmę-

czenia i wspierają prawidłowe 

funkcjonowanie układu odpor-

nościowego oraz witaminę D, 

która wspomaga prawidłową pracę 

mięśni.

Produkt ten zawiera również 

wyciągi roślinne, takie jak na 

przykład ekstrakt z owoców gra-

natu, będących bogatym źródłem 

przeciwutleniaczy, które eliminują 

szkody wyrządzone przez wolne 

rodniki, a także ekstrakty z czer-

wonego wina, skórki winogron 

i jagód.

Dodaj miarkę ARGI+ do wody, 

soku lub jednego z naszych 

firmowych napojów aloesowych. 

Korzystaj z dobrodziejstw tego 

unikalnego produktu Forever 

i zobacz jak szybko stanie się 

stałym wyposażeniem twojej torby 

sportowej! Utrzymuj dobrą formę 

dzięki L-argininie zawartej w na-

poju ARGI+ Forever.

ARGI+ można spożywać przed albo po ćwiczeniach fitness, grze sportowej, zajęciach 

gimnastycznych lub biegach w parku. Pomaga utrzymać organizm w dobrej formie, co 

jest bardzo istotne przy aktywnym trybie życia.

ARGI+ dla optymalnej 

kondycji
Osoby aktywne oraz sportowcy i kobiety 

potrzebują produktu, który wspomaga cały 

organizm. Coś dla mięśni, siły i kondycji. 

Odpowiedzią na te potrzeby jest ARGI+, czyli 

odżywczy napój wzbogacony o witaminy, kwas 

foliowy i L-argininę, czyli aminokwas odgrywający 

istotną rolę w organizmie.

Jeśli chcesz kupić produkty, skontaktuj się ze swoim Przedsiębiorcą Forever

Kod: 320

„Przez cały miniony 

sezon produkty 

Forever były mi 

niezwykle bliskie.”

Jestem reprezentantką Kadry Narodowej w Pięcioboju Nowoczesnym. W minionym 

sezonie odniosłam bardzo wiele sukcesów sportowych. Najważniejsze z nich to 

zwycięstwo Pucharu Świata oraz brązowe medale w sztafecie mix na Mistrzostwach 

Europy oraz Mistrzostwach Świata.

8

9

Produkty stosowane w dniu 1 i 2

Produkty stosowane w dniach od 3 do 9

Zaletą rozwiązania trzyetapowego 

jest synergiczne działanie produk-

tów, dzięki któremu wspomagają 

oczyszczanie organizmu i spalanie 

nagromadzonego tłuszczu oraz 

wspierają prawidłowe odżywienie.

Krok pierwszy, zestaw Clean 9 został 

opracowany specjalnie po to, by 

dostarczyć ci narzędzia potrzebne 

do zapoczątkowania procesu 

transformacji ciała, a rezultaty 

są widoczne już po 9 dniach! Co 

najlepsze, na tym etapie programu 

chodzi nie tyle o samo zrzucenie 

wagi, ale przede wszystkim 

o oczyszczenie organizmu – które 

w gruncie rzeczy jest nieodzowne 

dla skuteczności programu kontroli 

wagi.

Stosowanie programu ułatwia 

również to, że wszystkie produkty 

spakowane są do jednego pudełka, 

które zawiera również broszurę 

z instrukcją na każdy dzień. 

Dla uzyskania efektu oczyszczające-

go niezbędny jest produkt odżywczy, 

który wspomaga układ trawienny. 

Forever Aloe Vera Gel (zawierający 

ponad 200 składników) to napój od-

żywczy dla dobrego zdrowia i samo-

poczucia, który działa bezpośrednio 

w układzie trawiennym.

W trakcie odchudzania nie można 

zaniedbać dostarczania organizmo-

wi potrzebnych mu do prawidłowe-

go funkcjonowania substancji od-

żywczych, takich jak białka. Koktajl 

Forever Lite Ultra™ przygotowany 

z chudym mlekiem dostarcza cen-

nych witamin i minerałów, a także 

18 aminokwasów. Dzięki wysokiej 

zawartości białka (sojowego) przy-

czynia się do wzrostu i utrzymania 

masy mięśniowej. Forever Garcinia 

Plus dodaje organizmowi energii, 

jednocześnie pomagając w zachowa-

niu prawidłowego poziomu cukru. 

Produkt ten zawiera również skład-

niki wspomagające metabolizm oraz 

wspierające spalanie tłuszczu, dzięki 

czemu doskonale sprawdza się jako 

element programu kontroli wagi.

Forever Fiber to firmowa mieszan-

ka czterech rodzajów błonnika 

i produkt opracowany jako wygodny 

sposób wspierania optymalnej ilości 

błonnika w diecie. 

Dzięki połączeniu ekstraktów 

roślinnych – z zielonej herbaty oraz 

guarany i odpowiednio dobranych 

witamin wpływających na przemia-

nę materii oraz termogenezę, suple-

ment diety Forever Therm™ może 

wspomóc Twoje wysiłki związane 

z utratą wagi.

Efekt dnia 9.

Czym jest Clean 9?

Program kontroli wagi Forever 

F.I.T. to prosty trzyetapowy proces, 

który obejmuje 9-dniowy plan 

oczyszczający Clean 9, po którym 

następuje program kontroli wagi 

Forever F.I.T.1 oraz 2, pozwalający 

osiągnąć i utrzymać wymarzoną 

wagę.

Pierwszym krokiem do oczyszczania organizmu jest kontrola tego, co do niego trafia. 

Przez pierwsze dwa dni jedz wyłącznie produkty Clean 9, a wyruszysz w drogę ku 

lepszemu samopoczuciu.

Pierwsze dwa dni wymagają determinacji i silnej woli. Poprawę życia i utratę wagi 

musisz potraktować na poważnie, dlatego trzymaj się planu – tylko wtedy zobaczysz 

i poczujesz rezultaty. Naprawdę warto!

Następna faza Clean 9 to dalsze wsparcie organizmu w oczyszczaniu oraz 

zapoczątkowaniu spalania tkanki tłuszczowej. Na te dni wprowadzony jest również 

posiłek 600 kcal.

Dzień 1 i 2

Dni od 3 do 9

Produkty potrzebne do realizacji programu Clean 9 dostarczamy ci zapakowane 

w poręczny, gotowy do użycia zestaw, łącznie z centymetrem i broszurą, w której 

znajdziesz m.in. plan na każdy dzień, dziennik do monitorowania swoich postępów, porady 

i przepisy na koktajle z Forever Lite Ultra. Ty za to musisz zapewnić determinację i silną 

wolę oraz wiarę w siebie, że możesz dokonać zmiany na lepsze.

Jeśli chcesz kupić produkty, skontaktuj się ze swoim Przedsiębiorcą Forever

Zestaw Clean 9 | z Forever Lite Ultra Vanilla kod: 475 | z Forever Lite Ultra Chocolate kod: 476

Ten trzyetapowy program obejmuje oczyszczenie organizmu, zrzucenie zbędnych 

kilogramów oraz długotrwałą kontrolę wagi, a jednocześnie dostarcza organizmowi 

ważnych substancji odżywczych, niezbędnych, by uzyskać efekty w zdrowy, 

bezpieczny sposób.
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fitforlife zasady - rejestracja umów

facebook.com/ForeverPoland

zasady - internet

I N F O R M A C J E
Od 4 marca 2015 również w Polsce obowiązuje nowa, 

ogólnoświatowa zasada rejestracji Umów FBO z indy-

widualnymi osobami, zgodnie z którą na umowie może 

widnieć jedno nazwisko. 

Oznacza to, że małżonkowie 

mogą budować biznes Forever 

oddzielnie. 

Umowy zarejestrowane przed 
tą datą pozostają bez zmian.

Nowy wzór umowy dostępny 
jest na ForeverLiving.com,  
w sekcji dla FBO.

Do wyczeprania nakładu akceptujemy również umowy 
na wcześniejszych drukach, prosimy jedynie o niewy-
pełnianie części przeznaczonej dla współmałżonka.

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się  

w Forever Poland! 

Pamiętaj, aby polubić nasz oficjalny fanpage na  

Facebooku – to główna platforma naszej komunikacji  

z FBO. Znajdziesz tu ekskluzywne newsy, konkursy tyko 

dla fanów i informacje specjalne! To właśnie na naszym 

profilu informujemy o nowościach, wydarzeniach i zmia-

nach.

Nowe czasopismo przezna-

czone do pracy z klientami 

detalicznymi i doskonała 

prezentacja stylu życia 

Forever F.I.T.! 

kod 508L 

2,60 PLN za 1 szt.,  
gdy kupujesz 1 szt.

2,20 PLN za 1 szt.,  
gdy kupujesz 10 szt.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Dzia-

łalności [pkt. 16.02 (j)] zakazana jest sprzedaż produktów 

Forever przez media marketingowe online, tzn. pasaże 

handlowe online, czy portale aukcyjne (np. Allegro). 

W stosunku do osób, które łamią Zasady Działalności 

umieszczając produkty na portalach aukcyjnych, są  

i będą wyciągane konsekwencje – włącznie z rozwiąza-

niem Umowy FBO oraz podjęciem kroków prawnych, aż 

do wkroczenia na drogę sądową.

WPŁYNĘŁO: ZATWIERDZONO W BIURZE GŁÓWNYM FOREVER POLAND: PODPIS ZATWIERDZAJĄCEGO:

Niżej podpisany oświadcza, że dokładnie zapoznał się z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy wyszczególnionymi
na odwrotnej stronie. Ponadto oświadcza, że: 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Oryginał otrzymuje Biuro Główne Forever Poland, jedną kopię – FBO, drugą kopię – Sponsor.

Upoważnia Forever Poland do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

Chce otrzymywać drogą mailową elektroniczny biuletyn Forever Poland.

PODPIS FOREVER BUSINESS OWNER 

DANE DOTYCZĄCE SPONSORA:

Nie był zarejestrowany jako Forever Business Owner

Nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. 

Prowadzi samodzielną działalność gospodarczą (prosimy podać dane dotyczące prowadzonej działalności na odwrocie oryginału umowy). 

Był zarejestrowany jako Forever Business Owner numer identyfikacyjny: 

NAZWISKO

IMIĘ:

ULICA: nr domu: nr lokalu:

TELEFON:

DATA URODZENIA: rok, miesiąc, dzień:

DATA PODPISANIA UMOWY: rok, miesiąc, dzień:

kod pocztowy:

e-mail:

miejscowość:

NAZWISKO:

IMIĘ:

ULICA: nr domu: nr lokalu:

zawarta pomiędzy:
Forever Living Products Poland Sp. z o.o.
zwaną dalej „Forever Poland”,
oraz Forever Business Owner/Przedsiębiorcą Forever, zwanym dalej FBO:

numer identyfikacyjny Forever:

TELEFON:

NUMER IDENTYFIKACYJNY FOREVER:

kod pocztowy: miejscowość:

UMOWA
FOREVER BUSINESS OWNER
/PRZEDSIĘBIORCY FOREVER

PESEL:

PESEL:

WPŁYNĘŁO: ZATWIERDZONO W BIURZE GŁÓWNYM FOREVER POLAND: PODPIS ZATWIERDZAJĄCEGO:

Niżej podpisany oświadcza, że dokładnie zapoznał się z postanowieniami i warunkami niniejszej umowy wyszczególnionymi
na odwrotnej stronie. Ponadto oświadcza, że: 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Oryginał otrzymuje Biuro Główne Forever Poland, jedną kopię – FBO, drugą kopię – Sponsor.

Upoważnia Forever Poland do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu. 

Chce otrzymywać drogą mailową elektroniczny biuletyn Forever Poland.

PODPIS FOREVER BUSINESS OWNER 

DANE DOTYCZĄCE SPONSORA:

Nie był zarejestrowany jako Forever Business Owner

Nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. 

Prowadzi samodzielną działalność gospodarczą (prosimy podać dane dotyczące prowadzonej działalności na odwrocie oryginału umowy). 

Był zarejestrowany jako Forever Business Owner numer identyfikacyjny: 

NAZWISKO

IMIĘ:

ULICA: nr domu: nr lokalu:

TELEFON:

DATA URODZENIA: rok, miesiąc, dzień:

DATA PODPISANIA UMOWY: rok, miesiąc, dzień:

kod pocztowy:

e-mail:

miejscowość:

NAZWISKO:

IMIĘ:

ULICA: nr domu: nr lokalu:

zawarta pomiędzy:
Forever Living Products Poland Sp. z o.o.
zwaną dalej „Forever Poland”,
oraz Forever Business Owner/Przedsiębiorcą Forever, zwanym dalej FBO:

numer identyfikacyjny Forever:

TELEFON:

NUMER IDENTYFIKACYJNY FOREVER:

kod pocztowy: miejscowość:

UMOWA
FOREVER BUSINESS OWNER
/PRZEDSIĘBIORCY FOREVER
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PESEL:
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