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Dzięki darowi natury, jakim jest Aloe Vera i naszej pasji pomagania innym, przeszliśmy długą 
drogę od skromnych początków. Nasza podróż przez te lata to jedno z moich najwspanial-
szych życiowych doświadczeń i jestem szalenie dumny z sukcesu, jaki dane nam było wspólnie 
osiągnąć. Nasz niesamowity zespół w Forever Living Products zbudował niewzruszone fun-
damenty, dzięki czemu możemy cieszyć się zdrowiem i dobrobytem, z których słynie Forever. 
Według niektórych tradycji, symbolem 35. rocznicy jest szmaragd. Co stanowi o wyjątkowości 
tego klejnotu? Jest to po części zasługa jego symboliki. Na całym świecie szmaragdy kojarzone 
są z powodzeniem, harmonią, luksusem i pięknem. Nawet Arystoteles utrzymywał, że potęgują  
one powodzenie w biznesie i wspierają dobre samopoczucie. Tak samo jak szmaragd, również 
Forever jest na świecie symbolem zdrowia, urody i sukcesu. To doskonałe odzwierciedlenie 
naszych wspólnych osiągnięć! Z okazji szmaragdowej rocznicy stworzyliśmy również specjal-
ne logo, zawierające symbol nieskończoności. Reprezentuje on nieograniczone możliwości, 

jakie mamy, by osiągnąć pomyślność, dobrobyt i wolność, definiowane przez Forever!
Nasza wspólna historia to także pokonane wyzwania, takie jak zamarznięcie aloesu w późnych latach 80. Nasi lojalni Dystrybu-
torzy, którzy byli z nami od początku, wykazali się cierpliwością podczas chwilowego braku aloesu. Wiedziałem, że potrzebne 
jest nam niezawodne źródło Aloe Vera, co skłoniło mnie do zakupu pierwszych pól aloesowych Forever. W efekcie, staliśmy się 
światowym numerem jeden w dziedzinie uprawy, dystrybucji i dostaw najwyższej jakości Aloe Vera, a nasze plantacje obejmują dziś 
ponad 6000 akrów, na których rośnie 50 milionów roślin.
Jestem szczególnie dumny z wpływu, jaki wywarliśmy na zdrowie i status ekonomiczny Dystrybutorów w ponad 150 krajach. 
Szalenie podoba mi się to, że nad Forever nigdy nie zachodzi słońce. Każdy zasługuje na szczęście, finansowe bezpieczeństwo  
i zdrowie; i właśnie dlatego ponad 35 lat temu założyłem Forever Living Products.
Oprócz tego, że stwarzamy ludziom niewiarygodne możliwości poprawy zdrowia i finansów, wnosimy swój wkład także na inne 
sposoby. Za pośrednictwem Forever Giving, naszej organizacji non-profit, przyczyniamy się do poprawy sytuacji tysięcy ludzi na 
całym świecie. W różnych krajach status ekonomiczny i zdrowie dzieci oraz dorosłych, dla których los był mniej łaskaw, popra-
wiły się dzięki wsparciu naszej globalnej Rodziny Forever. Nie tylko pomagamy innym. Nasz system zarządzania środowiskowego 
sprawia, że równie widoczne jest nasze zaangażowanie w trwałość środowiska naturalnego. Co więcej, nasze plantacje aloesowe 
co roku oczyszczają Ziemię z 2 milionów ton dwutlenku węgla! 
Wierzę, że jeśli chodzi o możliwości dla Dystrybutorów, najlepsze jeszcze przed nami. Każdy z Was jest dla mnie ważny. Nadal 
dążymy do tego, by oferować Wam najlepszą szansę na świecie. Dziękuję Wam za ważną rolę, jaką odegraliście w tej spektakular-
nej, trwającej już 35 lat podróży!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan

Szczęśliwych 35. urodzin 
Rodzino Forever!

Rex Maughan
Chief Executive Officer



Pierwsze w historii Forever Global Rally – impreza, jakiej jeszcze nie było! Na Hawajach 
spotkały się tysiące najlepszych Dystrybutorów z całego świata. Przyjechali do tego rajskiego 
zakątka, by wspólnie świętować, szkolić się, wzajemnie inspirować, motywować i doskonale 
razem bawić. 
Byłem szalenie dumny, że wśród Dystrybutorów wychodzących na scenę po czeki Chairman’s 
Bonus znaleźli się także nasi polscy liderzy! Wszyscy ciężko pracowali przez cały miniony rok 
i w pełni zasłużyli na tę wspaniałą nagrodę – gorąco gratuluję każdemu z nich! Co więcej, 
Bogusia i Jan Srokowie, którzy wypracowali poziom 2 Chairman’s Bonus, znaleźli się w gro-
nie laureatów dziewięćdziesięciu najwyższych czeków! W sumie, podczas trzech dni Zjazdu, 
Forever rozdało 759 czeków na łączną kwotę ponad 21 000 000 $! Jestem przekonany, że  
w 2013 roku jeszcze więcej Dystrybutorów z naszego kraju zakwalifikuje się do tego naj-
bardziej lukratywnego programu w branży. Inspirujcie się przykładem tegorocznych polskich 
laureatów i korzystajcie z każdej okazji, by uważnie słuchać tego, co mają do powiedzenia – każdy z nich jest doskonałym źródłem 
wiedzy i motywacji.
Już za kilka dni swój własny Zjazd, na Sardynii, będzie miała inna grupa cudownych liderów – Eagle Managerów. Spędzą weekend 
na szkoleniach, spotkaniach i relaksie na słonecznych plażach tej przepięknej włoskiej wyspy. Eagle Manger to przyszłość Forever! 
To program przygotowujący liderów do kolejnego etapu rozwoju naszej firmy. Zapewne dlatego Biuro Główne zaproponowało 
tak atrakcyjne przyszłoroczne miejsce spotkania Eagle Managerów. 1 maja ruszyła kwalifikacja – nie może tam Ciebie zabraknąć!  
W przyszłym roku Eagle Managers Retreat odbędzie się nad jeziorem Tahoe w Kalifornii, a Global Rally w Londynie. Dzięki  
Forever świat naprawdę staje przed nami otworem. Dlatego korzystajmy z cudownych możliwości, jakie stwarza nam FLP, pracuj-
my nad realizacją kwalifikacji do wspaniałych programów promocyjnych. Zwiedzimy cały świat, otrzymamy „trzynastą pensję” jak 
bywa określany Chairman’s Bonus i będziemy jeździć fundowanym przez Forever samochodem. Pamiętajmy tylko, że to tak na-
prawdę dodatek, tzw. „wisienka na torcie”. Tym tortem jest solidny, stabilny biznes, jaki przy tym zbudujemy. Biznes, który zapewni 
nam i naszym najbliższym finansowe bezpieczeństwo na zawsze (Forever!). 
A że w tym miesiącu świętujemy 35. urodziny Forever Living Products pozwólcie, że tą słodką „tortową” analogią zakończę – 
życząc firmie i wszystkim jej wspaniałym Dystrybutorom wszystkiego najlepszego!

Wasz,

Jacek Kandefer

Wszystkiego najlepszego 
Forever!

Jacek Kandefer 
Dyrektor
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Managerowie

Supervisorzy
Monika Bartczak   sponsor: Urszula Zyskowska

Beata Boczkowska    sponsor: Ireneusz Pikaruś

Karol Bondzior   sponsor: Bogumiła i Jan Srokowie

Tomasz Borowczak  sponsor: Karol Bondzior

Klaudia i Piotr Czempikowie sponsor: Dorota i Radosław Zimińscy

Lech Dąbrowski   sponsor: Małgorzata Nitka

Katarzyna Gwiazdowska  sponsor: Ewa Foley

Małgorzata i Grzegorz Kapała sponsor: Edyta Ziółkowska

Sylwia Karkowska   sponsor: Michał Awtoniuk

Grażyna Kasprzyk   sponsor: Agata i Włodzimierz Wójtowiczowie

Renata Kaszluga   sponsor: Irena Suchodolska

Natalia i Rafał Kotkowscy  sponsor: Jowita i Seweryn Priebe

Elżbieta Krzemińska  sponsor: Lech Dąbrowski

Ilona Linowska   sponsor: Anna Małkiewicz

Gabriela Łącka    sponsor: Anita Schewe

Damian Mazur   sponsor: Paweł Wójtowicz

Kama Mazur    sponsor: Agnieszka Zbroja

Ireneusz Piekaruś   sponsor: Monika Bartczak

Dorota Magnuszewska   
sponsor: Beata Kędzierska

Agata i Włodzimierz  
Wójtowiczowie 

sponsor: Ewa i Henryk Gardzielowie

Assistant Managerowie
Anna i Władysław Jagiełło   
sponsor: Jolanta i Waldemar Jankowscy

Ewa Foley 
sponsor: Dorota Magnuszewska

Uwaga! Jeżeli chcesz, aby informacja o twoim awansie (od Supervisora wzwyż) została zilustrowana fotografią, prześlij nam swoje zdjęcie na 
adres: m.hajzner@flpp.com.pl nie później niż do końca miesiąca, w którym realizujesz awans.
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1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Ewa Chruścińska
3. Urszula Zyskowska
4. Magdalena Strojna
5. Maria i Jacek Bartkowiakowie

1. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy
2. Ewa Tomanek
3. Beata Boczkowska
4. Kama Mazur
5. Karolina i Marcin Kreftowie

1. Urszula Zyskowska
2. Maria i Jacek Bartkowiakowie
3. Bogumiła i Jan Srokowie
4. Beata Kędzierska
5. Kazimierz Kulbat
6. Magdalena Strojna
7. Dorota Magnuszewska
8. Wiesława i Adam Spyrowie
9. Joanna i Dariusz Poradowie
10. Grażyna Poremov

11. Sylwia Ignaszewska
12. Agnieszka i Radosław Witkowscy
13. Ewa i Henryk Gardzielowie
14. Justyna i Waldemar Brzescy
15. Małgorzata Nitka
16. Agata i Włodzimierz Wójtowiczowie
17. Urszula i Mirosław Kapustowie
18. Halina i Wiesław Micorkowie
19. Krystyna Kwiecień
20. Izabela i Krzysztof Szewczykowie

6. Grzegorz Sieczka
7. Wiesława i Adam Spyrowie
8. Jolanta i Radosław Jochimowie
9. Una Gurawska-Mach i Maciej Mach
10. Stanisława Karpińczyk

6. Justyna i Dariusz Rolkowie
7. Andrzej Michoń
8. Grażyna Ziemiańska
9. Danuta Krupska
10. Katarzyna Gwiazdowska

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Najskuteczniejsi sponsorzy

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Supervisorzy

Pełną listę awansów, wraz z nowymi Assistant Supervisorami publikujemy na 
www.foreverliving.com w sekcji dla Dystrybutorów.

Jowita i Seweryn Priebe  sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Iwona Rzepka-Wróbel  sponsor: Joanna Prychistal-Kawa

Kamila i Łukasz Sadkowscy sponsor: Alina i Adam Pietrewiczowie

Barbara i Zdzisław Skuza  sponsor: Anna i Władysław Jagiełło

Katarzyna i Krzysztof Węręgowscy sponsor: Mirosława i Grzegorz Weręgowscy

Paweł Wójtowicz   sponsor: Agata i Włodzimierz Wójtowiczowie

Agnieszka Zbroja   sponsor: Lidia i Grzegorz Chrząstkowie

Edyta Ziółkowska   sponsor: Joanna Rozemberg

Karolina i Marcin Złotniccy sponsor: Anna i Robert Sawiccy
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Dzień Matki to świetna okazja, by odwdzięczyć się naszym 
mamom za ich codzienną troskę. Zaproś więc swoją mamę 
jako gościa honorowego na „Dzień Aloesowej Urody” –  
w stylu Forever Living!

Źródłem wyśmienitych pomysłów na rozpieszczenie każdej 
mamy w tym wyjątkowym dniu jest Sonya Skin Care Col-
lection (#282), jeden z najbardziej skutecznych zestawów 
pielęgnacyjnych na świecie. To kolekcja pięciu produktów,  
z których każdy został opracowany tak, by pełnić szczególną 
rolę w codziennej pielęgnacji skóry. Jeżeli chcesz więc zadbać 
o cerę mamy, sięgnij po ten luksusowy zestaw.

Sonya Skin Care Collection zawiera:
• Sonya Aloe Purifying Cleanser 
• Sonya Aloe Refreshing Toner z białą herbatą 
• Sonya Aloe Nourishing Serum z białą herbatą
• Sonya Aloe Balancing Cream
• Sonya Aloe Deep-Cleansing Exfoliator

Aroma Spa Collection zawiera:
• Relaxation Bath Salts
• Relaxation Massage Lotion
• Relaxation Shower Gel

Uczcij mamę  
i jej urodę z Forever…

Inna przyjemność, jaką możesz sprawić mamie to Aroma 
Spa Collection (#285) – prawdziwa wyprawa do spa bez 
opuszczania domowego zacisza. 

Doskonałym zakończeniem dnia aloesowej urody będzie 
wspólna kolacja w waszej ulubionej restauracji.

W Dniu Matki każda mama powinna usiąść wygodnie, zrelak-
sować się i rozkoszować zabiegami dla urody w stylu Forever. 
W tym czasie może czytać książkę, obejrzeć film, zdrzemnąć 
się lub nie robić absolutnie nic. Najważniejsze, by z pomocą 
Forever zapamiętała ten dzień na zawsze.

Dziękujemy wszystkim mamom na świecie – kochamy Was!
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Global Rally Forever Living Products 2013 na Hawajach to ogrom emocji, radości i dziewięć 
cudownych dni oraz dziewięć nieprzespanych nocy.

Znowu mieliśmy okazję spotkać się z kilkoma tysiącami dystrybutorów Forever z całego 
świata. Pierwszy Global Rally w historii Forever to było wyjątkowe święto i celebracja we 
wspaniałym Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort. Mieliśmy okazję cieszyć się  
z pięknej plaży Waikiki, która nie bez powodu uznawana jest za najwspanialszą na świecie. 
Zwiedziliśmy też inne urocze miejsca na wyspie, korzystaliśmy z wielu atrakcji i oczywiście 
braliśmy udział w trzydniowym, niezwykłym spektaklu biznesowym, przygotowanym przez 
Rexa i Gregga Maughanów oraz ogromną ekipę firmy Forever.

No i to, na co wszyscy czekali: nowy Chairman’s Bonus, wyjątkowy program motywacyjny,  
z którego skorzystało również kilku Managerów z Polski. A w tym roku rozdano czeki na 
rekordowo wysoką kwotę – ponad 20 milionów dolarów. Warto było powalczyć o kawałek tak 
wspaniałego, foreverowskiego „tortu”.

Cieszymy się ogromnie z naszego czeku i dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu.

Mamy nadzieję, że w tym roku o wiele więcej osób wykorzysta szansę, jaką stworzył Rex Maughan, zrealizuje wspaniały program Chairman’s 
Bonus i odbierze swoją nagrodę na Global Rally 2014, który odbędzie się w Londynie.

To, co bardzo motywuje do pracy, planowania awansów i prawidłowej budowy grupy managerskiej to wiadomość, że w 2014 roku Eagle 
Managerowie polecą do Stanów Zjednoczonych. W tym roku Sardynia, a za rok wspaniała Kalifornia i Teksas w USA.

To wielkie wyzwanie dla każdego. Okres kwalifikacji dopiero rusza, więc nawet osoby zaczynające budowanie swojego biznesu FLP mają 
szansę na kwalifikację, jeżeli tylko potraktują współpracę z Forever poważnie. 

Dziękujemy za wszystkie serdeczności, sms-y oraz e-maile z gratulacjami.

Serdecznie pozdrawiamy z pięknej Arizony!

Diamond-Sapphire Managerowie

Bogumiła i Jan Srokowie

Poziom 2
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Podjęłam współpracę z FLP, bo 
jest to firma, która tworzy szanse 
wykorzystania własnych poten-
cjałów i przynosi wiele korzyści 
zarówno w sferze materialnej, 
jak i emocjonalnej. System nagra-
dzania zaprojektowano w taki 
sposób, aby dystrybutorzy osią-
gali sukces i przybliżali się do 
wolności finansowej. 

Jedną z wielu nagród dla dystrybutorów FLP jest Chairman’s 
Bonus, specjalna nagroda od Rexa Maughana.
Cieszę się ogromnie, że podczas Global Rally 2013, odby-
wającym się w jednym z najpiękniejszych zakątków świata, 
na Hawajach, otrzymałam swój czek Chairman’s Bonus. 
Odbierając tę nagrodę pomyślałam, że jest ona w zasięgu 
każdego dystrybutora, który jej zapragnie, zaplanuje swoją 
codzienną pracę i zrealizuje swoje plany. Wiem, co zrobić, 
by w przyszłym roku znaleźć się wśród tych, którzy z ra-
dością w sercach odbierają Chairman’s Bonus. Trzeba to 
tylko zaplanować i solidnie zabrać się do realizacji planów. 
Czy jest sens marnować czas?
Dziękuję wszystkim dystrybutorom, którzy swoją postawą  
i solidną pracą, wspierali mnie w realizacji celu, jaki sobie 
wyznaczyłam. Moim gorącym pragnieniem, jest to, abyśmy 
w przyszłym roku, mogli wspólnie cieszyć się swoimi czeka-
mi. Aby każdy z dystrybutorów miał odwagę i motywację do 
sięgania po kolejne nagrody, dające niezależność finanso-
wą oraz radość z faktu, że nasza praca stwarza szansę 
osiągania osobistych celów dystrybutorom, którzy podjęli  
z nami współpracę.   
 Aloha ☺

Z Global Rally na Hawajach wróciłam pełna wrażeń, 
energii, zrelaksowana, szczęśliwa, wypoczęta, opalona,  
rozentuzjazmowana, z niesamowitym zapałem do pracy  
i z czekiem na kwotę 9 945,19$. Forever to najpiękniej-
sza przygoda mojego życia. To moja pasja, sposób na ży-
cie, to moja praca☺. Warto podejmować wyzwania, war-
to sięgać po to, co daje ta firma. Warto sięgać gwiazd…

Manager

Manager

Urszula 
Zyskowska

9 945,19$

8 774,15$

Magdalena 
Strojna

Poziom 1

Poziom 1
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Bardzo cieszymy się z dodatkowych pieniędzy, na które 
wręczono nam czek. Są one dla nas tym bardziej ważne, 
że przystąpiliśmy do programu Chairman’s Bonus, aby 
taki czek otrzymać, ale realizując program podwyższyli-
śmy obroty w naszych grupach niemanagerskich o ponad 
100%. Dla nas podwójna korzyść Chairman’s Bonus pole-
ga na tym, że cieszymy się zarówno dodatkowymi pie-
niędzmi, jak i rozwojem naszej grupy. Uważamy, że każdy 
Manager powinien przystąpić do programu, aby być do-
brym przykładem dla swojej grupy. Jeśli Rex Maughan 
daje takie możliwości, trzeba z nich korzystać. Jest to pro-
sta praca, którą każdy Manager wykonuje na co dzień. 
Działania trzeba odpowiednio zaplanować i konsekwen-
tnie realizować każdego dnia, ponieważ warunki są jasno 
określone, a na ich spełnienie mamy cały rok. Wierzymy, 
że w przyszłym roku jeszcze więcej osób z Polski otrzyma 
czeki – wszystkim tego z całego serca życzymy.

Co roku utrzymując wysokie ob-
roty kwalifikujemy się na zjazdy 
organizowane przez Forever. 
Tak było i tym razem. Wyjazd 
na Hawaje mięliśmy już zapew-
niony dzięki wysokim obrotom 
całej naszej struktury, za co 
bardzo dziękujemy każdemu, 

od Nowego Dystrybutora do Managera.  Składamy po-
dziękowanie za pracę, aktywność i opiekę nad grupami 
Tereni i Markowi Moryniom, Michałowi i Danusi Grabar-
skim, Kasi Węglarz, Mirce i Grzesiowi Pietrygom, Lidzi  
i Wiesiowi Fiutakom.
Program Chairman’s Bonus to dodatkowe wyzwanie jakie 
podjęliśmy, które wymagało decyzji, planowania, kontroli 
efektów i codziennej pracy u podstaw. Praca ta nie jest 
łatwa, towarzyszą jej wzloty i upadki, zniechęcenia i na-
dzieje, radość i smutek. Jednak wszystko co trudne, warte 
jest tego, aby działać. Podejmując się tych zobowiązań 
potrzeba było mocnej motywacji, która pomaga prze-
trwać wszelkie niepowodzenia. Oto nasze motywatory:
1-szy z nich to możliwość sprawdzenia  się w nowym 
rytmie pracy wynikającym z reguł programu.
2-gi to przykład,  jaki chcieliśmy dać tym wszystkim którzy 
wierzą, że wszystko co daje Firma jest również dla nich.
3-ci to słuszność zaplanowanego celu. Pieniądze same  
w sobie nigdy nie są celem, celem jest to, co chcemy  
z nimi zrobić. 
W naszym przypadku połowa otrzymanej sumy przezna-
czona zostanie na cel charytatywny, czyli Dom Matki  
i Dziecka w Sosnowcu.
Wierzymy że nasi Managerowie pójdą za tym przykła-
dem i następne wyjazdy, które oferuje nam Firma zapla-
nujemy i zrealizujemy wspólnie. Życzymy powodzenia 
wszystkim tym,  którzy  mają marzenia!

Soaring Managerowie

Senior Managerowie

6 752,53$

6 403,93$

Maria i Jacek  
Bartkowiakowie

Wiesława i Adam 
Spyrowie

Poziom 1

Poziom 1
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Maseczka słodko-słona
Łyżkę Miodu Forever i łyżeczkę Relaxation Bath Salts 
mieszamy razem i na chwilę odstawiamy. Rozprowadzamy na 
twarzy delikatnymi ruchami i zostawiamy na około 15 minut.
Maseczka nawilża, wygładza, oczyszcza i mineralizuje skórę, 
dzięki czemu staje się ona mięciutka.

Maseczka waniliowa z miodem
Łączymy łyżkę waniliowego Forever Lite Ultra  
z łyżką Miodu Forever (aby uzyskać konsystencję gę-
stej śmietany) i trzymamy kilkanaście minut.
Skóra jest zrelaksowana, dotleniona. i promienna, wzboga-
cona o składniki odżywcze i nawilżające.

Maseczka czekoladowa
Łyżkę czekoladowego Forever Lite Ultra miesza-
my z łyżką wody, miąższu Aloe Vera lub jogurtu natu-
ralnego. Trzymamy na twarzy 25 minut.
Maseczka relaksuje, odżywia, ujędrnia, nadaje ładny koloryt. 
To „pokarm” dla skóry!
Jeżeli chcemy uzyskać efekt jak po powrocie znad mo-
rza, po maseczce stosujemy Aloe Sunless Tanning 
Lotion - słońce w tubce. Zawiera on wyciągi z warzyw, 
które barwią skórę na piękny złoty kolor i nie brudzą ubrań.

Maseczka z witaminą C
Kruszymy 1 tabletkę Absorbent-C i mieszamy  
z 5 ml Galaretki Aloesowej. Nakładamy na 
umytą mydłem aloesowym twarz i zostawiamy 
na kilkanaście minut. Usuwamy letnią wodą. Za-
wsze po maseczkach nakładamy ulubioną emul-
sję, krem lub serum.

Jest to maseczka oczyszczająca, wybielają-
ca i wzmacniająca naczynka.

Oto sposoby na zabiegi na twarz i ciało zaczerp-
nięte z naturalnych źródeł takich jak: sól z Morza 
Martwego, aloes, lawenda, biała herbata, miód, 
mięta, olej z pestek winogron, kakao, kawa...

Wieczorem do szklanki wody dodajemy 2 tabletki Pyłku 
Pszczelego, łyżeczkę Miodu Forever i łyżkę (według 
uznania) aloesu. Rano wypijamy taki napój na czczo i zysku-
jemy mały zastrzyk energetyczny na cały dzień. Można też 
dodać saszetkę Forever NutraQ10 i mamy program odno-
wy biologicznej od wewnątrz i od zewnątrz. 

Kobiety już od dawna dbały domowymi sposobami o swoją urodę, 
korzystając z naturalnych i dostępnych w każdym domu produktów, 
takich jak żółtka (wmasowywały je we włosy, tworzyły maseczki na 
twarz), truskawki, ogórki, marchew oraz inne sezonowe warzywa  
i owoce (również stosowane jako maseczki), płatki owsiane (natural-
ny peeling) oraz zioła do kąpieli, naparów, parówek do rozgrzewania 
i oczyszczania skóry twarzy... Były to zabiegi często pracochłonne, ale 
w 100% naturalne i korzystne dla skóry, wzbogacające ją w witaminy 
i minerały. Kobiety przekazywały receptury zabiegów upiększających 
z pokolenia na pokolenie, tak jak przepisy kulinarne, ponieważ nie 
miały do dyspozycji gotowych preparatów do pielęgnacji: kremów, 
maseczek, peelingów. Obecnie, w najbardziej renomowanych spa  
i ośrodkach termalnych powracamy do starych i sprawdzonych re-
ceptur na bazie ziół, roślin, owoców...

Współczesny człowiek jest narażony na zanieczyszczenia środowiska 
i stres, który zaburza naturalne funkcje biologiczne. Można to częś-
ciowo zniwelować naturalną suplementacją, a także zabezpieczyć ze-
wnętrzny płaszcz ochronny, jakim jest nasza skóra. Aloes chroni nie 
tylko przed zanieczyszczeniami, ale również przed promieniowaniem. 
Pełni funkcję regulatora dla naszego organizmu i usuwa zanieczysz-
czenia z wnętrza każdej komórki (dzięki mukopolisacharydom), cze-
go efektem jest odmłodzenie strukturalne całego organizmu.

Katarzyna Węglarz, Manager

Przygotowania do lata z Forever
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Miętowy Peeling Ciała
Do 2 łyżek Relaxation Bath 
Salts i 4 łyżek oleju wsypujemy 
torebkę ekspresową suszonej 
mięty. Na chwilę odstawiamy i ma-
sujemy ciało.
Zabieg ten lekko chłodzi, orzeźwia, 
rozluźnia i relaksuje.

Masaż ciała mrożonym aloesem
Do kubeczków po serkach lub jogurtach wlewamy 2 łyżki Miąższu 

Aloe Vera i Pomesteen Power, po czym dopeł-
niamy wodą. Takimi dużymi kostkami lodu łatwiej 
jest masować całą powierzchnię ciała.
Masaż lodowy z dodatkiem ziół ujędrnia i napina skórę 
całego ciała, zmniejsza obrzęki i powoduje uczucie lek-
kich nóg.

Czekoladowe złuszczanie ciała
2 łyżki Relaxation Bath Salts,4 łyżki oleju, spora łyżka 
gorzkiego kakao. Po umyciu ciała nakładamy Relaxation 
Massage Lotion, wymieszany np. z Sunless Tanning Lotion.
Skóra lekko się przyciemnia, staje się gładka i miła w dotyku.  

Kawowe złuszczanie ciała
2 łyżki Relaxation Bath Salts, 4 łyżki oleju (np. z pestek 
winogron), 1 łyżka kawy mielonej. Mieszamy i ostawiamy 
na 10 minut. Przez kilkanaście minut delikatnie masuje-
my zwilżone wodą ciało a następnie spłukujemy wodą. Na-
kładamy Relaxation Massage Lotion. 

Skóra zostaje wygładzona i ujędrniona, zmniejsza się cellulit. Można też 
wzmocnić działanie peelingu, dodając do mieszkanki łyżeczkę cynamonu.

Lato daje okazję, by odsłonić nieco więcej, pa-
miętajmy więc o reszcie naszego ciała. Aby za-
dbać o całe ciało, wykonujemy zabiegi złuszcza-
nia, ujędrniania oraz odżywiania. Latem 
zrzucamy płaszcze, ale i naskórek, aby ukazać 
odnowioną i piękną skórę.
Zacznijmy od zabiegu ujędrniającego i wyszczuplającego.

Masaż lodowy twarzy z Pomesteen Power  
i zieloną lub białą herbatą
Zaparzamy zieloną lub biała herbatę (90oC), a po wystudzeniu mie-
szamy ją z Pomesteen Power w proporcjach 1:1. Wlewamy płyn do 

woreczków na lód i mrozimy. Zamarzniętą kostką 
masujemy twarz, szyję i dekolt. Drugą kostkę wrzu-
camy do szklanki wody i popijamy w czasie upałów.
Likwiduje obrzęki i cienie po oczami (przy okazji warto 
sięgnąć po Pola Zieleni, które mają podobne działa-

nie, przez wzmocnienie naczyń krwionośnych). 
Efektem jest ujędrniona i nawilżona skóra 
przez cały dzień.

Maseczka Miodzio
Rozgniatamy tabletkę Pyłku Pszczelego i mieszamy  
z łyżką Miodu Forever. Zostawiamy na twarzy na kil-
kanaście minut i spłukujemy letnią wodą. Następnie na-
kładamy Krem Aloesowo-Propolisowy.
Skóra zostaje oczyszczona i ujędrniona, zmniejszają się rów-
nież obrzęki na twarzy.

Nie zapominamy też o nawilżeniu skóry i przez cały dzień pije-
my wodę (w sumie około 2 litrów). Aby spotęgować efekt 
nawilżenia całego ciała i stawów, należy także pamiętać o Fo-
rever Active Ha. Jeżeli maseczki z domowego spa Forever 
uzupełnimy o ten kwas hialuronowy, zmarszczki i przebar-
wienia znikną, oczy nie będą wysychać, a stawy skrzypieć. 
W ciągu dnia niezastąpiony do picia (czy właściwie - jedzenia) jest 
Forever Ultra Lite. Można go zabrać ze sobą wszędzie, bo dosko-
nałe posłuży nam w chwilach zwiększonego apetytu. Do koktajlu 
można dołożyć truskawki, jagody lub maliny – wzbogaci to jego smak 
i będzie wartościową, smaczną przekąską. Lite ujędrnia także ciało, 
utrzymując je w dobrej formie. Pomaga w odchudzaniu, ułatwia tra-
wienie i sprawia, że lepiej przyswajamy białko, a co za tym idzie,  
w miejsce tłuszczu przychodzą mięśnie. Zmniejszają się obwody ciała, 
ponieważ tłuszcz ma dwukrotnie większą objętość niż mięś-
nie.
Aby jeszcze bardziej przyspieszyć spalanie tkanki tłuszczowej, 
niezbędna jest Garcinia Plus, która spala stare zapasy tłusz-
czu i dzięki której mamy więcej energii. Stosowanie jej przed 
wysiłkiem ułatwia pozbycie się brzuszka i oponek.

Osobom, którym ciężko jest obejść się bez słodyczy i ciągłe-
go podjadania, posłuży Forever Lean. Zastosowany pół 
godziny przed posiłkiem i popity szklanką wody sprawi, że 
ograniczymy wchłanianie cukrów z pożywienia, będących 
przyczyną cellulitu.

W czasie letnich górskich wypraw czy morskich podró-
ży pamiętajmy o Galaretce Aloesowej, od której 
wszystko się zaczyna (praca także!). Mając ją pod ręką 
będziemy bezpieczni.Galaretka bez trudu poradzi so-
bie z oparzeniem, skaleczeniem, ukąszeniem owada, 
zakwasami, czy bólem stawów. 
Życzę wspaniałych aloesowych przygoto-
wań do cudownych i słonecznych wakacji.

Włosy są „wskaźnikiem” zaopatrzenia organizmu w sub-
stancje budulcowe, tak jak skóra jest lustrem odbijającym 
wnętrze.
Odżywka aloesowo-miodowa na włosy

Mieszamy łyżkę Odżywki do włosów Aloe-Jojoba z łyż-
ką Miodu Forever. Nakładamy na umyte włosy i zosta-
wiamy na minimum pół godziny (w tym czasie możemy 
położyć maseczkę na twarz). Spłukujemy letnią wodą. 

Maseczka poprawia stan i kondycję włosów - stają się one 
lśniące i sprężyste. Jest ona wskazana szczególnie latem, 

ponieważ słońce wysusza włosy. 
Przed wyjściem na słońce warto spryskać włosy Aloe Pro-Set – to 
gotowy aloesowy parasol na włosy!  
Na twarz i ciało nakładamy natomiast Aloe Sunscreen Spray, wo-
doodporny (także podcza pocenia) i lekki krem zabezpieczający przed 
oparzeniami słonecznymi, przebarwieniami i starzeniem się skóry.

Aby mieć energię  i dobre samopoczucie przez cały dzień, 
nie możemy zapominać o śniadaniu (którego przygotowa-
nie zajmuje 10 minut). Dostarczając rano organizmowi nie-
zbędnych życiowych substancji odżywczych, uchronimy się 
od napadów głodu w ciągu dnia.
Śniadanie w stylu wellness
Do miseczki wsypujemy 3 łyżki zwykłych płatów owsianych, zalewa-
my niewielką ilością wrzącej wody i zaparzamy pod przykryciem.  
W tym czasie ścieramy na tarce jabłko (można też dodać owoce se-
zonowe - truskawki, jagody, maliny). Do płatków dodajemy starte jab-
łko, 2 suszone śliwki lub morele, orzechy, sło-
necznik, łyżkę waniliowego Forever Lite 
Ultra, łyżeczkę oleju lnianego i łyżeczkę Miodu 
Forever.
Takie śniadanie wpłynie dobrze na samopoczucie, 
skórę, paznokcie i włosy.  
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TWóJ BIZNES FOREVER

Forever Forward. Naprzód Forever.

Od marzenia do przedsiębiorstwa 
wartego miliardy dolarów – już 
ponad 35 lat temu Rex Maughan 
założył firmę, która miała zmienić 
życie milionów ludzi na  świecie. 
Rex wiedział, że potężnym czynni-
kiem motywującym wszystkich ludzi 

jest potrzeba, by czuć się cenionym  
i rozumiejąc siłę, jaką niesie wyraża-
nie uznania, uczynił je podstawą 
kultury Forever. 
„Nie raz słyszeliście, jak mówię, że 
potęga Forever to potęga miłości. 
Szczerze w to wierzę i wiem, że lu-

dzie czują tę miłość, gdy wyrażamy 
im uznanie, nawet w drobny, prosty 
sposób. Stworzyliśmy naszą odznakę 
jako potężny symbol ich osiągnięć  
i wyraz naszej miłości do nich.”

Dlaczego  
należy 
dumnie 
nosić 
odznakę
Forever, firma z sercem

Centurion Diamond Manager Triple Diamond Manager Double Diamond Manager Diamond Manager Diamond Sapphire Manager Sapphire Manager
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Jaki może być lepszy sposób wyrażenia uznania dla człowieka i jego 
osiągnięć, niż złoto i klejnoty?! Złoto od wieków jest symbolem chwały  
i doskonałości oraz cennym metalem szlachetnym, wysoce pożądanym 
od najdawniejszych czasów. 
Gdy Dystrybutor osiągnie wyższy poziom w Planie Marketingowym, jego 
sukces zostaje wyróżniony drogocennymi klejnotami – rubinami, szafira-
mi i tymi najcenniejszymi – brylantami, umieszczonymi pod złotym or-
łem.

Odznaka
Jak więc wyrażamy wagę przy-
wiązywaną do czyichś osiągnięć? 
Oczywiście poprzez potęgę od-
znaki. Jako coś, co można nosić 
blisko serca, odznaka odzwier-
ciedla część osoby, która ją po-
siada. 
Symbolizuje podróż. Symbolizuje 
liczne wyzwania, którym stawia-
my czoła, by spełnić się w życiu.

To część Forever, narzędzia, które pomaga 
tej podróży nabrać kształtu.

To część Rexa Maughana, człowieka, który 
rozumie ludzką potrzebę bycia docenianym.

To część osoby, która ją nosi. Jej przekaz 
brzmi: „Osiągnąłem coś dla siebie”.

Do dzieła; noś dumnie odznakę.

Niech noszenie odznaki stanie się twoim codziennym nawykiem – takim sa-
mym, jak poranne spryskiwanie się 25th Edition i sięganie po portfel przed wyj-
ściem z domu. Wielu największych Dystrybutorów zbyt dobrze wie, że swojego na-
stępnego Eagle Managera możesz spotkać w supermarkecie lub na treningu 
piłkarskim swojego syna. Noś odznakę codziennie, miej świadomość jej wartości  
i bądź dumny z tego, co reprezentuje oraz z tego, co osiągnąłeś. I nie wstydź się 
pokazywać tego światu.

Powodzenia we wszystkim, co robisz.

Soaring Manager Senior Manager Manager Assistant Manager Supervisor Asisstant Supervisor
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Warto chronić  
siebie i dzieci  
przed drażniącymi 
substancjami  
zapachowymi
dr Jerzy Oleszkiewicz

Wszyscy lubimy piękne zapachy. Ten fakt jest wykorzystywany 
również w medycynie naturalnej, w tzw. aromaterapii. Przynosi 
ona często pozytywne efekty. Na co dzień jednak otacza nas 
zbyt wiele zapachów, na których efekty uboczne nie zwracamy 
uwagi. Regułą stało się dodawanie olejków eterycznych nie tyl-
ko do środków czyszczących, ale również do kosmetyków,  
a nawet do żywności.
Spowodowało to, że w ostatnich latach zaczęto coraz częściej 
kojarzyć różnego rodzaju alergie ze stosowaniem kosmetyków 
i środków higieny osobistej. Eksperci z Komitetu Naukowego 
ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych 
opublikowali informację o 26 związkach chemicznych, które 
mogą powodować alergię kontaktową, czyli wywołaną kontak-
tem z alergenem poprzez skórę lub drogi oddechowe. Podano, 
że aż 60% produktów zawierających substancje zapachowe to 
produkty piorące i czyszczące na bazie mydła.

Szczególnie ważna jest ochrona dzieci 
i młodzieży przed narażeniem na po-
tencjalne alergeny. Niestety, nawet 
w kosmetykach dziecięcych mogą 
być zawarte alergeny kontaktowe. 
Substancje zapachowe mogą 
wywoływać lub nasilać proble-
my z oddychaniem (w wyniku 

ich drażniącego działania), 
co może prowadzić do po-
ważnych chorób dróg od-

dechowych, a także in-
nych schorzeń, jak bóle 

głowy czy zapalenie 
błon śluzowych.

W mojej praktyce 
zawodowej bar-
dzo często spo-
tykam się ze 
schorzeniami 
zatok i nosa. 
Pacjenci, któ-
rzy borykają 
się z tymi 
problemami 
zauważy l i 
w y r a ź n ą 
p o p r a w ę 
s a m o p o -

czucia po re-
zygnacji z po-

pularnych środków piorących i czyszczących na rzecz MPD. 
Kierując się doświadczeniem zawodowym, a nawet, przyznam 
się, intuicją, od lat w moim domu stosuję MPD jako jedyny śro-
dek piorący i czyszczący. Do higieny osobistej używam nato-
miast dezodorantu Aloe Ever-Shield oraz aloesowej pasty do 
zębów Forever Bright. Znamienne jest, że od wielu lat żaden 
z moich pacjentów nie odnotował reakcji alergicznej te produk-
ty. Natomiast Relaxation Massage Lotion znakomicie spraw-
dza się nie tylko jako preparat nawilżający skórę dłoni, ale i do 
pielęgnacji twarzy, zwłaszcza po goleniu.
Z wielką satysfakcją i zainteresowaniem przeczytałem nauko-
wy artykuł dotyczący powyższych zagadnień, napisany przez 
pracowników Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej, opubli-
kowany w numerze 4/2012 kwartalnika Analityka. Uważam, że 
przekazana tam wiedza stanowi istotny wkład w zdrowie pub-
liczne. Warto dodać, że Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej 
znalazł się wśród 25 najlepszych wydziałów szkół wyższych  
w Polsce.
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Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha” 

ul. Konopnickiej 26
Kraków, godz. 12.00

cena biletu: 
20 PLN - do 19 lipca

30 PLN - w dniu Success Day (w miarę dostępności miejsc)

SUCCESS DAY
20 lipca 2013

 Ø MLM, biznes XXI wieku 
  - Dyrektor Jacek Kandefer

 Ø Jak spędzamy lato z Forever

 Ø Nowości

 Ø Awanse

Słoneczna promocja Dzień Dziecka
Tylko w maju!  

Kupując 2 szt. Aloe Sunscreen  
Spray (#319), otrzymasz bidon  

Forever,  a kupując 4 szt.  
- bidon i worek żeglarski.

1 czerwca to święto wszystkich dzieci! 
Spędźcie ten dzień na  

wspólnej zabawie  
i pamiętajcie,  

byście również wy  
pozostali 

 Forever Kids!

Promocja trwa do 31 maja 2013 lub do wyczerpania zapasów.

Zamów produkty z dostawą do domu. Kurier doręczy ci przesyłkę w ciągu 
trzech dni roboczych.
Najszybciej i najprościej złożysz zamówienie na stronach internetowych: 
www.foreverliving.com lub www.flpp.com.pl
Oprócz tego możesz:
- zadzwonić do warszawskiego Centrum Zamówień, 
  tel. 22/456 43 53, 54 lub 55 
- wysłać fax na numer 22/456 43 60    
- wysłać e-mail na adres 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.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie  
z Zasadami Działalności [pkt. 16.02 (j)] 
zakazana jest  sprzedaż produktów Fo-
rever 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 rozwiązaniem 
Umowy Dystrybutorskiej oraz podjęciem 
kroków prawnych, aż do wkroczenia na 
drogę sądową.

Zasady - internetZamówienia wysyłkowe

Pieczęć Aprobaty  
Międzynarodowej  

Rady Naukowej ds. Aloesu

NASZE CERTYFIKATY

Znak 
Koszerności

Islamska  
Pieczęć Aprobaty

Certyfikat
islamski 

Produkty nietestowane  
na zwierzętach

FOREVER LIVING PRODUCTS POLAND JEST CZŁONKIEM

Międzynarodowej  
Rady Naukowej 

ds. Aloesu
Amerykańskiej
Izby Handlowej

Polskiego 
Stowarzyszenia 

Sprzedaży 
Bezpośredniej

Krajowej Rady 
Suplementów i Odżywek



Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

tel. 22/456 43 59
tel. 22/456 43 58
tel. 22/456 43 57
tel. 22/456 43 56

fax 22/456 43 60

e-mail: 
flpp@flpp.com.pl

FoREvER LIvINg PRoduCTS PoLANd
Biuro Główne i Centrum Sprzedaży Warszawa

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

Recepcja  
i Dział Sprzedaży:
pon. - czw. 09.00-20.00 
pt. 09.00-17.00
sobota pracująca
– dzień Success Day  
09.00-11.00

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 136
80-265 Gdańsk
tel. 58/736 51 09
e-mail:  
gdansk@flpp.com.pl

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

Kierownik:
Robert Męc

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

Kierownik:  
Stanisław Szczepanik

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

Kierownik:  
Bernadeta Machlowska

Oddział Poznań

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

Kierownik:  
Przemysław Pawlicki

Oddział Wrocław

ul. Gen. Pułaskiego 42C
53-505 Wrocław
tel. 71/788 91 99
e-mail:  
wroclaw@flpp.com.pl

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

Kierownik:  
Grzegorz Osiński

Program promocyjny: Aktywni 4 cc
Kwalifikacja dobiegła końca!

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom programu! Ich nazwiska publikujemy na 
www.foreverliving.com, w sekcji dla Dystrybutorów.
Nagrodą jest udział w specjalnym szkoleniu tylko dla aktywnych, które poprowadzi 
Miklos Berkics, Diamond Manager z Węgier:

15 czerwca 2013 
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2 

Warszawa, godz. 11.00

Do udziału w szkoleniu uprawnieni są wy-
łącznie laureaci programu Aktywni 4 cc. 
Prawa do uczestnictwa w spotkaniu nie 
można przekazać innej osobie. 
UWAGA! Warunkiem udziału w szkoleniu 
jest potwierdzenie swojej obecności na 
recepcji Biura Głównego nie później niż 
do 31 maja. Osobom, które nie zgłoszą 
do tego terminu swojego udziału w szko-
leniu, nie gwarantujemy wstępu.

Po szkoleniu wszystkich chętnych 
zapraszamy na wspólne  
grillowanie  z Mikloszem!

Kolacja/grill odbędzie się w warszawskim  
pubie Lolek na Polach Mokotowskich,   

ul. Rokitnicka 20 (www.publolek.pl).  
Zaczynamy o godzinie 18.30.

Bilety w cenie 80,00 PLN do kupienia we 
wszystkich Oddziałach do 31 maja.


