
+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show 

Ty
(aktywność)

Ty
(aktywność)

Assistant Supervisor
minimum 10CC

Assistant Supervisor
minimum 10CC

POZIOM 2
Osiągnij sumę 30 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

POZIOM 3
Osiągnij sumę 60 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

EUROPEJSKI 
PROGRAM PROMOCYJNY: 

1 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2013

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: 
Każdy Nowy Dystrybutor musi osiągnąć minimalną sumę case credits, tak jak przedstawiono powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 cc w każdym miesiącu trwania programu. Program 
promocyjny będzie trwał od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Osoby, które dołączą do fi rmy w trakcie 
okresu kwalifi kacyjnego, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że zrealizują wymóg aktywności 4 cc w swoim pierwszym pełnym miesiącu oraz w każdym następnym okresu 
kwalifi kacyjnego. Dystrybutor, który dołączy do fi rmy w ostatnim miesiącu okresu kwalifi kacyjnego, musi w nim spełnić wymóg aktywności 4 cc. Za datę zasponsorowania Dystrybutora 
przyjmuje się datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w europejskim 
regionie Forever. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być zasponsorowani w kraju. Wszystkie koszty, w tym przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie związane z udziałem w Global Rally 
pozostają w gestii kwalifi kującego się Dystrybutora. Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało wymie-
nione powyżej. Laureaci otrzymają wyłącznie gotówkę i bilety przypadające na najwyższy poziom uzyskanej przez nich kwalifi kacji. Nagród nie można łączyć. 
Laureaci zostaną powiadomieni przed 15 lutego 2014. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone 15 marca 2014, w lokalnej walucie kraju zamieszkania laureata. W 
przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Wyjątki nie będą rozpatrywane.  Żadnych programów promocyjnych nie można łączyć ani 
przekazywać nagród z nich wynikających.

Forever Global Rally O2 Show – 2 i 3 maja 2014

Zyskaj €8OO na swój wyjazd do Londynu

€4

€8

Assistant Supervisor
minimum 5CC

Assistant Supervisor
minimum 5CC
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Odkrywanie ukrytej   

  wielkości

Sukces w naszym biznesie to w dużym 
stopniu pochodna odkrywania potencjału 
w innych. Niezależnie od tego, jak niefor-
tunne jest położenie danej osoby, może 
je ona przezwyciężyć – pod właściwym 
przewodnictwem i dzięki swojej deter-
minacji, by dokonać zmiany. Niektórzy  
z największych liderów naszej firmy zostali 
odkryci przez Dystrybutorów, którzy do-
strzegli w nich siłę i potencjał do odniesie-
nia sukcesu. Nawet jeśli ludzie nie wierzą 
sami w siebie, często wystarczy odrobina 
inspiracji i wsparcia od kogoś, kto wierzy 
w nich. Czołowi liderzy są ekspertami w 
odkrywaniu ukrytej wielkości w innych. 
Ludzie potrafią być nieprzewidywalni  
i zaskakujący; nigdy nie wiesz, kto będzie 
twoim następnym Eagle Managerem.
Ta reguła przypomina mi bajkę o lwie  
i myszy. Pewnej nocy mysz przerwała lwu 
sen. Ten, obudzony, zagroził, że ją pożre, 
na co mysz, w zamian za darowanie życia, 
przyrzekła mu swoją przyszłą pomoc. 
Dużo później lew został schwytany i spę-
tany przez grupę myśliwych. Mysz akurat 
tamtędy przechodziła i spełniając swoją 
obietnicę, przegryzła więzy i uwolniła go. 
Nigdy nie wiesz, kto w przyszłości przy-
czyni się do Twojego sukcesu. Nie lekce-
waż potencjału drzemiącego w ludziach. 
Zachęcaj ich, szkol i co najważniejsze, 
traktuj jak równych sobie.
Podzielę się z Wami jeszcze jedną historią, 
która wielu z Was będzie bliższa. Dystry-
butor, nazwijmy go John, martwił się, że nie 
będzie go stać na wysłanie dzieci do szkoły, 
gdzie zdobędą najwyższej klasy wykształ-
cenie. Pewnego wieczoru po powrocie  
z pracy odebrał telefon od dawnego są-
siada, z którym od lat nie miał kontaktu. 
Mężczyzna ten wyjaśnił, że od dłuższego 

czasu myślał o Johnie, pamiętając o łą-
czącej ich niegdyś przyjaźni i pomocy, ja-
kiej rodzina Johna udzielała jego rodzinie  
w trudnych chwilach. Przedstawił Johno-
wi szansę na biznes Forever i opowie-
dział, jaki wpływ wywarła ona na jego 
życie. John wysłuchał, dołączył do Forever  
i w ciągu pół roku jego życie uległo dia-
metralnej zmianie. Ciężka praca i deter-
minacja opłaciły się – został Managerem. 
Natychmiast zaczął oszczędzać na szkołę 
dla dzieci i był bardzo wdzięczny swojemu 
dawnemu przyjacielowi za ofertę szansy, 
która zmieniła jego życie, Forever! 
Czy myślisz, że gdyby John nie był dobrym 
sąsiadem, gotowym pomóc w potrzebie, 
jego dawny znajomy zaproponowałby mu 
szansę Forever? Najwyraźniej dostrzegł 
on w Johnie potencjał czegoś wielkiego. 
Nigdy nie wiesz, kto może Ci pomóc  
w przyszłości, ani jaki obrót przybierze łą-
cząca Was relacja. Kiedy nawiązujesz nowe 
kontakty biznesowe, pamiętaj, że szukasz 
w danej osobie czegoś, czego nawet ona 
sama może jeszcze nie dostrzegać – po-
tencjału. John Dickson powiedział: Praw-
dziwą potęgą skutecznego przywództwa jest 
maksymalizowanie potencjału innych ludzi, 
co pociąga za sobą dbałość o to, by to im 
przypadały zasługi. Gratuluję odkrywania 
potencjału w innych i budowania następ-
nego pokolenia liderów rodziny Forever!

FOREVER Wasz,

Rex Maughan
Chief Executive Officer

Rex Maughan



Wakacje to czas gromadzenia energii. 
Słoneczna pogoda, wyjazdy – zarówno 
te dalekie, jak i te bliższe, wędrówki po 
górskich szlakach czy relaks na plaży, 
wspaniale wpływają na nasze samopoczu-
cie, dodają sił i sprawiają, że z nowym za-
pałem wracamy do pracy. A pracy przed 
nami sporo! 

Na ostatnie miesiące roku Biuro Główne 
FLP International przygotowało fanta-
styczny program promocyjny specjalnie 
dla europejskich Dystrybutorów. Dzięki 
niemu nawet te osoby, które są dopiero 
na początku swojej drogi z Forever, zy-
skują możliwość wyjazdu na Global Rally 
2014. Jestem przekonany, że z Polski po-
jedzie do Londynu bardzo liczna grupa. 
Koniecznie zapoznajcie się z zasadami 
kwalifikacji – to naprawdę wyjątkowa 
szansa! 

Koniec roku to także „dopinanie” kwa-
lifikacji do Chairman’s Bonus i na Global 
Rally. Wiem, że nasi liderzy uważnie śledzą 
swoje postępy w realizacji wytyczonych 
na początku roku planów i naprawdę 
ciężko pracują nad całkowitym spełnie-
niem wszystkich potrzebnych wymogów. 
Trzymam kciuki za każdego z Was!

Niebawem półmetek innego wspaniałego 
programu promocyjnego – Eagle Managers 

Retreat. Kiedy przyglądam się obrotom 
i aktywności Dystrybutorów, widzę, że 
również w tym obszarze dzieje się mnó-
stwo wspaniałych rzeczy. Nie mam wąt-
pliwości, że nad jezioro Tahoe w Kalifornii 
poleci znacznie liczniejsza grupa polskich 
orłów niż na Sardynię! 

Dystrybutorom, którzy niedawno nawią-
zali współpracę z Forever podpowiem 
- pamiętajcie o jednym! Kiedy patrzymy 
na wielkich liderów, z reguły dostrzegamy 
wyłącznie ich sukces i nie myślimy o dro-
dze, którą musieli przebyć, aby dotrzeć 
na szczyt.  A przecież droga ta dla każ-
dego jest taka sama i nie jest to wcale ta-
jemna ścieżka! Kiedy przyjrzymy się bliżej 
działaniom liderów i ich codziennej pracy, 
zobaczymy, że do sukcesu doprowadziło 
ich przestrzeganie czterech podstawo-
wych zasad:

jasno określony cel

wyraźnie sprecyzowany plan

pewność w realizacji planu  
i dążeniu do celu

gotowość do wytrwałej, codziennej 
pracy

Te zasady są w zasięgu każdego z nas! 
Czasami potrzebujemy jedynie dodatko-
wego bodźca, inspiracji, by je w sobie roz-

Wasz,

Jacek Kandefer

Jedna droga na 

     szczyt

winąć czy po prostu przypomnieć 
sobie, jak z nich korzystać. Po-
myślcie o nagrodach, jakie na Was 
czekają… czy nie byłoby wspania-
le odbierać na scenie Global Rally 
swój własny czek lub jako jeden  
z orłów Forever polecieć nad je-
zioro Tahoe? Czego z serca życzę 
Wam wszystkim!

Jacek Kandefer
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Managerowie

Senior Manager

Agnieszka i Sebastian Dulscy 
sponsor: Sylwia Ignaszewska

Małgorzata i Adam Wesołowscy 
sponsor: Sylwia Ignaszewska

Sylwia Ignaszewska 
sponsor: Jolanta i Bogusław Gosowie

Assistant Managerowie
Dorota Pawłow    sponsor: Joanna Szmidt

Mariola i Piotr Piotrowscy sponsor: Danuta i Jerzy Wieczorkowie

Jowita i Seweryn Priebe   sponsor: Halina i Wiesław Micorkowie

Joanna Szmidt   sponsor: Bożena Mach

Danuta i Jerzy Wieczorkowie sponsor: Dorota Pawłow

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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Managerowie

Supervisorzy
Elżbieta i Marek Adamek  sponsor: Iwona Majewska

Katarzyna Baj   sponsor: Alicja i Krzysztof Markowscy

Urszula Baj-Garrels  sponsor: Katarzyna Baj

Liliana Błaziak   sponsor: Agnieszka Krakiewicz

Daria Bogacz   sponsor: Elżbieta i Marek Adamek

Anna i Zbigniew Boroniowie sponsor: Anna Pędrak-Daniel

Maciej Czapor   sponsor: Grażyna Poremov

Halina Feliszewska   sponsor: Anna Walkiewicz

Grażyna Habińska-Fyda  sponsor: Halina Nawrocka

Teresa i Eugeniusz Jędrzejczyk sponsor: Irena i Zbigniew Bałazy

Justyna i Dominik Kosmałowie sponsor: Halina Feliszewska

Urszula i Tomasz Lewandowicz sponsor: Konrad Kunicki

Ewa Łabuz-Romecka  sponsor: Barbara i Henryk Kulpowie

Szczepan Łowiński   sponsor: Celina i Daniel Srokowie

Halina i Tadeusz Makulscy sponsor: Małgorzata i Adam Wesołowscy

Anna Maniewska-Pawlus  sponsor: Barbara i Marian Szwedowie

Dorota Matusik   sponsor: Urszula i Marek Przystasiowie

Halina Nawrocka   sponsor: Urszula Baj-Garrels

Anna Pędrak-Daniel  sponsor: Anna Maniewska-Pawlus

Anna Piórkowska   sponsor: Teresa i Eugeniusz Jędrzejczyk

Michał Samsel   sponsor: Krystyna Kwiecień

Agnieszka Stawarz   sponsor: Liliana Błaziak

Anna Walkiewicz   sponsor: Mirosława i Grzegorz Pietrygowie

Marcin Wesołowski  sponsor: Małgorzata i Adam Wesołowscy

Ewa Wróblewska   sponsor: Ewa Łabuz-Romecka

Alina i Adam Żebrowscy  sponsor: Justyna i Waldemar Brzescy

1. Szczepan Łowiński
2. Ewa Bochenek
3. Marcin Wesołowski
4. Ewa Jabłońska-Nabayogo i Antonie Nabayogo
5. Małgorzata i Tomasz Ciszewscy

6. Lucyna Maj
7. Eleonora i Józef Kilanowscy
8. Grażyna Habińska-Fyda
9. Renata i Zbigniew Majorek
10. Joanna Borkowska i Józef Rzadkosz

Najskuteczniejsi sponsorzy



OSIąGNIęCIA | SIERPIEń 2013

6                                                                                                                                                                        09.2013

Weekend dla dwojga w nadbałtyckim spa

1. Bogumiła i Jan Srokowie
2. Urszula Zyskowska
3. Ewa Chruścińska
4. Sylwia Ignaszewska
5. Magdalena Strojna

1. Sylwia Ignaszewska
2. Urszula Zyskowska
3. Bogumiła i Jan Srokowie
4. Małgorzata i Adam Wesołowscy
5. Grażyna Poremov
6. Bożena Mach
7. Maria i Jacek Bartkowiakowie
8. Agnieszka i Sebastian Dulscy
9. Magdalena Strojna
10. Halina i Wiesław Micorkowie

Joanna Borkowska i Józef Rzadkosz
Krystyna Kwiecień
Alicja i Krzysztof Markowscy
Małgorzata Nitka
Mirosława i Grzegorz Weręgowscy

Krystyna Kwiecień

Justyna i Waldemar Brzescy
Grażyna Habińska-Fyda
Eleonora i Józef Kilanowscy
Natalia i Rafał Kotkowscy
Urszula i Tomasz Lewandowicz
Szczepan Łowiński
Anna Pędrak-Daniel
Jowita i Seweryn Priebe
Grzegorz Smętek
Wiesława i Adam Spyrowie
Agnieszka Stawarz
Alina i Adam Żebrowscy

Agata Adamik
Maria Aniserowicz
Jolanta Bergiel
Beata Boczkowska
Anna i Zbigniew Boroniowie
Joanna i Jacek Flisowie
Ewa Hankus
Karol Klimek
Urszula i Tomasz Kućkowie
Magdalena Kurzawa
Iwona Lisiak
Maria Lodarska

Monika Mianowska-Jarosz
Magdalena i Andrzej Parzonka
Lidia Perszewska
Małgorzata Podgórska
Agnieszka i Wiesław Podoba
Joanna i Dariusz Poradowie
Urszula i Marek Przystasiowie
Katarzyna Sidor
Anna i Emil Sobaniowie
Bogumiła i Jan Srokowie
Katarzyna i Grzegorz Wiśniewscy
Przemysław Żurek

11. Wiesława i Adam Spyrowie
12. Kazimierz Kulbat
13. Mirosława i Grzegorz Pietrygowie
14. Mariola i Piotr Piotrowscy
15. Krystyna Kwiecień
16. Urszula i Marek Przystasiowie
17. Urszula i Mirosław Kapustowie
18. Izabela i Krzysztof Szewczykowie
19. Urszula i Tomasz Kućkowie
20. Piotr Wojtyna

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

Top Dystrybutorzy

Top Dystrybutorzy

Summer Challenge

 - obroty całkowite

 - obroty niemanagerskie

Poziom 3

Poziom 1Poziom 2

Nagroda specjalna
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BUDOWANIE BIZNESU

Możemy robić różne rzeczy, by zwiększyć te wskaźniki do maksimum, a każda z nich wymaga regularnej komunikacji.  
Komunikacja odgrywa kluczową rolę w zachęcaniu Dystrybutorów do zachowania zaangażowania. Zauważono, że związki 
rozpoczyna komunikacja, a kończy jej brak. 

Dystrybutorów należy informować i zachęcać oraz sprawiać, by czuli się ważni i cenieni. To również osiąga się poprzez skutecz-
ną komunikację. Musimy często kontaktować się ze swoją strukturą: przez telefon, SMS-y, osobiste odwiedziny, e-maile itp. 
Musimy przekazywać jej najnowsze wiadomości i dzielić się linkami do ciekawych filmów, szkoleń biznesowych i produktowych 
oraz firmowych komunikatów.

Oprócz zapewniania Dystrybutorom bieżących informacji, powinniśmy wzmacniać i wspierać ich decyzję o tym, by budować 
biznes i/lub używać produktów. Powin-
niśmy doceniać ich wysiłki i osiągnię-
cia, przekazywać słowa uznania za to, 
że wybrali naszą grupę, a także zachę-
cać do zdobywania kolejnych szczy-
tów. I musimy szkolić w sposób odpo-
wiedni dla ich poziomu zaangażowania. 

Pamiętajmy, że ludzie idą tam, gdzie są 
chciani, zostają tam, gdzie o nich dbają  
i rosną tam, gdzie są wspierani i pracuj-
my tak, by utrzymać wyższy odsetek 
naszych Dystrybutorów – doskonaląc 
swoje umiejętności komunikacyjne. 

Drugą z 4 podstaw Forever jest utrzymanie. Jeśli chcemy 
zbudować prosperujący, trwały biznes, musimy nie tylko 

dbać o nowe kontakty i sponsorować nowych Dystrybu-
torów, ale podejmować również takie kroki, dzięki któ-
rym Dystrybutorzy ci pozostaną zaangażowani w ko-
rzystanie z produktów i szansy. 

Utrzymanie: procent tych Dystrybutorów na twoim wy-
druku premii, którzy są aktywni (4 cc) i procent tych, któ-

rzy nie są w danym miesiącu nowi.

W najbliższych miesiącach będziemy publikować artykuły koncentrujące się na wskaźnikach Forever  
4 Core (4 podstawy Forever). Przyszłą siłę i dochodowość twojego biznesu można określić mierząc te cztery 
podstawowe wskaźniki: rekrutacja, utrzymanie, produktywność oraz rozwój.

RE
KR

UT
AC

JA

UTRZYMANIE

PRODUKTYW
NOŚĆ

ROZWÓJ

CZĘŚĆ

2
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Panowie już od kilku miesięcy mogą korzystać z VIT♂LIZE. 
To bardzo istotne, bo jak pokazuje opublikowany w 2012 roku euro-
pejski raport „Zdrowie – męska rzecz”, znacznie rzadziej dożywają  
oni późnej starości. Polacy żyją średnio 8 lat krócej niż Polki. Dlacze-
go? Ciągle pokutuje mit silnego mężczyzny, który nie musi dbać  
o własne zdrowie. A tym czasem zmiany zachodzące w jego organi-
zmie są stopniowe, ściśle związane ze zmniejszającym się wraz  
z wiekiem poziomem testosteronu. Pogarsza się męska aktywność, 
zmniejsza masa mięśniowa, słabnie pamięć i koncentracja, wzrasta 
drażliwość. To tylko przykładowe dolegliwości, które dla wielu 
mogą stać się prawdziwym problemem. 

Rewelacyjny produkt dla wszystkich mężczyzn VIT♂LIZE to unikalny, 
kompleksowy preparat, zapewniający wysoce wydajną mieszankę 
witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Oddziałuje na jeden z naj-
ważniejszych męskich narządów – prostatę, pomaga utrzymać właś-
ciwy przepływ moczu, wspomaga funkcje jąder i korzystnie wpływa 
na układ krążenia. Wśród wybranych witamin i minerałów znalazły 
się te, które najskuteczniej przyczyniają się do wyraźnej poprawy ja-
kości życia mężczyzn. Przyjrzyjmy się bliżej ich głównym właściwoś-
ciom. Cynk ma wpływ na wszystkie podstawowe procesy życiowe 
oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we 
krwi. Nie może zabraknąć go w diecie, jeśli chcemy mieć lśniące wło-
sy, mocne paznokcie i zdrową skórę. Natomiast selen wraz z witami-

ną E jako przeciwutleniaczem, zapobiegają 
przedwczesnemu starzeniu się komórek  
i przyczyniają do prawidłowego procesu 
tworzenia plemników. Witaminy B6 i C wpły-
wają na sprawność działania układu krąże-
nia, zabezpieczając naczynia krwionośne 
przed ich uszkodzeniem. Witamina D od-
grywa natomiast istotną rolę w regulowa-
niu przemiany wapniowo–fosforanowej.

W VIT♂LIZE zastosowano również spe-
cjalnie wyselekcjonowaną mieszankę 
składników odżywczych, aby szczególnie 
wspierać prawidłowe działanie prostaty. 
Oliwa z oliwek to śródziemnomorski elik-
sir długowieczności i dobrego zdrowia. 
Zawiera duże ilości kwasu oleinowego  
(Ω-9) oraz witamin A, E, D i K. Działa 

Nie możemy jeszcze zatrzymać procesu starzenia, ale potrafimy go opóźnić. Nasz organizm zaczyna starzeć się 
bardzo wcześnie, właściwie już od urodzenia, a z biegiem lat proces ten przybiera na sile i intensywności. Jednak 
długość życia tylko w 20% zależna jest od genów. Pozostałe 80% to wpływ czynników zewnętrznych. Zatem zarów-
no wiek biologiczny człowieka, jak i długość jego życia w dużej mierze uzależnione są od poprawy warunków byto-
wania, świadomego odżywiania się i regularnej aktywności fizycznej. Współcześni ludzie, narażeni na zanieczysz-
czenia środowiska i stres, konsumujący przetworzoną żywność, nie dostarczają organizmowi wymaganych 
składników odżywczych. Bez względu na to, czy jesteśmy młodzi, czy wchodzimy w wiek dojrzały, niezależnie od 
płci, naturalna suplementacja staje się koniecznością. Forever Living Products doskonale to rozumie i w trosce  
o nasze zdrowie nieustannie poszerza ofertę swoich produktów.

ochronnie na błonę śluzową przewodu pokarmowego oraz ułatwia 
opróżnianie się pęcherza moczowego (drażliwy problem wielu męż-
czyzn). Olej z pestek dyni – kolejny, konieczny element każdej mę-
skiej diety, zawiera 80% nienasyconych kwasów tłuszczowych, wy-
jątkowe bogactwo witamin, potas, selen, cynk, a także fitosterole, 
które doskonale sprawdzają się w dba-
łości o prawidłowe funkcjonowanie pro-
staty i w profilaktyce przeciwmiażdżyco-
wej. Natomiast likopen nieodłącznie 
kojarzony z pomidorami – to jego najbo-
gatsze naturalne źródło – jest jednym z naj-
silniejszych antyoksydantów. Powinien 
gościć w jadłospisie wszystkich męż-
czyzn, aby nie dopuścić do przerostu 
gruczołu krokowego i niskiej jakości 
nasienia. Co więcej, dieta obfitują-
ca w likopen korzystnie wpływa na 
gęstość mineralną kości. Z kolei wy-
ciąg z owoców granatu może prze-
ciwdziałać dysfunkcjom seksualnym  
i chronić przed przerostem prostaty. 
Działa także bardzo korzystnie na serce 
i cały układ krążenia. Zawiera trzy razy 
więcej antyoksydantów niż ta sama ilość 
zielonej herbaty czy czerwonego wina!

Panowie zadbajcie o swoją kondycję! Poświęćcie więcej 
uwagi poprawnemu odżywianiu się, aktywności fizycznej  
i suplementacji. Sięgnijcie po VIT♂LIZE dla mężczyzn. To 
dobry krok do długowieczności w dobrej kondycji psy-
chicznej i fizycznej!

Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, w naszej diecie brakuje 
niezbędnych składników odżywczych, a w napiętym harmonogra-
mie pozostaje mało czasu na aktywny, zdrowy styl życia. Dodając 
do tego przewlekły stres, niewystarczająco długi sen i zwiększoną 
ekspozycję na niebezpieczne zanieczyszczenia, znajdujemy się  
w niezwykle szkodliwej dla zdrowia sytuacji. Dla kobiet, dodatko-
wym obszarem wielkiej troski pozostaje brak równowagi hormonal-
nej (w tym problemy z układem moczowym, zaburzenia czynności 
seksualnych, zespół napięcia przedmiesiączkowego czy skutki okre-
su pomenopauzalnego).

Zatrzymaj czas  
z Vitolize 
Men i Women
dr n. med. Małgorzata Stręk
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Nadchodzi piękna polska jesień, a wraz z nią długo oczeki-
wany produkt: VIT♀LIZE – doskonałej jakości suplement, który 
oferuje rzetelne rozwiązania dla specjalnych kobiecych potrzeb. Za-
projektowany, aby wspomagać równowagę hormonalną, wspierać 
zdrowie dróg moczowych i promować dobre samopoczucie każdego 
dnia, zawiera unikalną, opatentowaną mieszankę witamin, minera-
łów i ekstraktów roślinnych, bogatych w przeciwutleniacze. Witami-
na C rewelacyjnie neutralizuje wolne rodniki, wspomaga wchłania-
nie żelaza i uczestniczy w syntezie kolagenu, co bardzo korzystnie 
wpływa na stan naczyń krwionośnych. Paniom pomaga łagodzić 
tzw. dolegliwości kobiece, a w późniejszym okresie życia, zmniejsza 
bardzo dokuczliwe uderzenia gorąca. Z kolei witamina E to znany, 
silny antyoksydant rozpuszczalny w tłuszczach, który opóźnia pro-
cesy starzenia się organizmu. Bierze udział w dostarczaniu składni-
ków odżywczych do komórek, wzmacnia ściany naczyń krwionoś-
nych oraz chroni czerwone krwinki przed uszkodzeniem. W dbałości 
o zdrowie naszego układu krwionośnego i nerwowego bezkonku-
rencyjne są także trzy witaminy z grupy B, których oczywiście nie 
mogło zabraknąć w tym suplemencie dla kobiet. Witamina D jak 
wszyscy wiemy, potrzebna jest do utrzymania silnych kości i zębów. 
Jednak już nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że chroni serce, 
zapobiega przeziębieniom, wpływa na nasz stan emocjonalny,  
a u kobiet powoduje zmniejszenie dolegliwości miesiączkowych. 

Badania z ostatnich lat wskazują, że wiele problemów zdrowotnych 
można powiązać z niedostateczną ilością witaminy D. Dotychczas 
twierdzono, że właściwe odżywianie i przebywanie na słońcu jest 
wystarczające, aby utrzymać jej prawidłową ilość w organizmie. 
Okazuje się jednak, że tak nie jest. Aż 59% uczestniczących w ame-
rykańskich badaniach kobiet ze słonecznej Kalifornii miało zbyt 
mało tej witaminy, a dodatkowe prawie 25% – jej wyraźny niedobór 
(badania opublikowane w Journal of Clinical Endocrinology and Me-
tabolizm w 2010 roku). Nasz organizm potrzebuje więcej witaminy 
D niż do tej pory sądzono. Nie bójmy się suplementów diety, uzu-
pełniających ten deficyt – to szczególnie ważne w okresie jesienno-
-zimowym, który dopiero przed nami. W VIT♀LIZE witaminę D sko-
jarzono z minerałami o doskonałej biodostępności. Źródłem wapnia 
chroniącym nas przed utratą masy kostnej są glony wapienne. Na-
tomiast magnez, będący składnikiem budulcowym kości i zębów 
oraz zapobiegający nadmiernym skurczom mięśni, występuje  
w połączeniu z aminokwasem - glicyną (znana nam już forma łatwo 
przyswajalnego i wchłanianego chylatu). Dodatkowo suplementa-
cja wapniem i magnezem łagodzi dolegliwości miesiączkowe.

Jednym z najczęściej spotykanych niedoborów składników mineral-
nych jest niedobór żelaza. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) na anemię cierpi 2 miliardy osób, co oznacza, że problem ten 
dotyczy prawie 1/3 populacji świata. Szczególnie podatne na niedo-
bór tego pierwiastka są kobiety w wieku rozrodczym. Sytuacja 
zmienia się po pięćdziesiątym roku życia, dlatego dla bezpieczeń-
stwa pań po menopauzie, VIT♀LIZE zawiera tylko 14% dziennego 
zapotrzebowania na żelazo, oczywiście w formie chylatu.

Sposób odżywiania ma zasadniczy wpływ na czas i tempo ujawnie-
nia się osteoporozy. Niedożywienie w okresie dzieciństwa, dojrze-
wania i we wczesnym wieku dorosłym, zmniejsza ilość masy kostnej 
i upośledza jej mikroarchitekturę. Ubytek masy kostnej zazwyczaj 
zaczyna się w wieku 30 lat, a u kobiet po menopauzie jeszcze nastę-
puje nasilenie tego procesu. Choć kobiety są czterokrotnie bardziej 
narażone na osteoporozę, u mężczyzn po pięćdziesiątym roku życia 

ryzyko jej wystąpienia również jest bardzo 
duże. Dlatego bez obaw wzbogaćmy naszą 
suplementację nieocenionymi Nature-
-Min lub Forever Calcium. Pamiętajmy, 
że minerały zawarte w suplementach 
FLP są bardzo łatwo przyswajalne, a co 
najważniejsze – w doskonałych propor-
cjach. 

VIT♀LIZE wzbogacono też naturalną 
mieszanką sproszkowanych owoców, 
znanych ze swych wzmacniających i od-
żywczych właściwości. Żurawina poma-
ga zachować prawidłowe funkcjonowa-
nie układu moczowego, wykazuje także 
działanie porównywalne do właściwości 
czerwonego wina, idealnego dla układu 
krążenia. Z kolei obecność bioflawonoi-
dów przyniesie ulgę kobietom w okresie 
przekwitania, cierpiącym na dokuczliwe 
uderzenia gorąca czy zaczerwienienia skórne. 
Jabłka zawierają silne przeciwutleniacze, które chronią serce i dbają  
o szczelność naczyń krwionośnych. Zawarty w tych owocach krzem 
wzmacnia włosy, paznokcie i poprawia stan skóry, zaś błonnik wspo-
maga odchudzanie. Jabłka są również dobrym źródłem fitoestroge-
nów, które mogą zmniejszyć objawy napięcia przedmiesiączkowego 
(PMS) i menopauzy. Kolejny ważny składnik - cytryniec chiński, po-
przez stymulację układu nerwowego zwiększa jasność umysłu, zwal-
cza stres, zmęczenie i nadmierne pocenie się. Pomaga utrzymać pra-
widłową masę ciała i uniknąć związanych z nadwagą problemów 
zdrowotnych. Chińczycy mówią, że w ciągu 100 dni stosowania owo-
ców cytryńca powraca młodzieńczy wygląd, wzrasta ostrość widzenia 
i wzmacnia się cały organizm – wszystko dzięki wspomaganiu pracy 
wątroby. Wreszcie ostatni składnik VIT♀LIZE – passiflora. Zawiera 
substancje, które mają wybitne działanie uspokajające i poprawiające 
ogólny stan zdrowia poprzez ograniczenie negatywnych skutków stre-
su. Jest ona także doskonałym środkiem łagodzącym rozdrażnienie, 
niepokój czy uciążliwe uderzenia gorąca i nocne pocenie się. Od wie-
ków uznawana jest przez Indian za idealną roślinę na bezsenność. A jak 
wiemy, zdrowy sen najlepiej regeneruje organizm (to stara prawda).

Aby wzmocnić działanie VIT♀LIZE warto je popijać codzienną por-
cją  Aloe Berry Nectar, w którym miąższ aloesowy także wzbogaco-
no sokiem z jabłek i żurawiny. 

 Specjaliści FLP doskonale wiedzą, że miesiączki, porody, macie-
rzyństwo i menopauza odciskają piętno na organizmie kobiety. Po-
święcili wiele uwagi, aby zapewnić paniom w każdym wieku odżyw-
czy suplement zawierający imponującą gamę składników, które 
pozwolą zachować zdrowie na długie lata. 
Drogie Panie! Szkoda czasu, już od dziś zacznijmy dbać  
o siebie. Nowy produkt VIT♀LIZE jest dla każdej z nas.
Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga. Nie zapominajmy połączyć 
VIT♀LIZE z Forever Arctic-Sea. Kwasy tłuszczowe omega-3 mają 
zbawienny wpływ na nasz układ krwionośny i nerwowy, a dodatkowo 
umożliwiają wchłanianie witamin D i E (rozpuszczalnych w tłusz-
czach), zawartych w VIT♀LIZE. Jeśli, inaczej niż Japończycy, nie spo-
żywamy dziennie 100-150 g ryb, to przyjmowanie kwasów omega-3 
jest koniecznością. Forever Arctic-Sea w prosty sposób uzupełni dietę 
ubogą w ryby i owoce morza. Zawiera zastrzeżoną i opatentowaną 
mieszankę naturalnego oleju rybiego (z sardeli, łososia i dorsza), ole-
ju z kalmarów łowionych w arktycznych morzach Norwegii oraz oliwę  
z oliwek bogatą w kwas oleinowy. Ten ulepszony skład zapewnia ideal-
nie zbilansowaną ilość EPA i DHA, a mniejsze kapsułki są łatwiejsze do 
połknięcia. Pamiętajmy, że niezwykła moc kwasów tłuszczowych za-
wartych w Forever Arctic-Sea działa bardzo korzystnie na sprawność 
mózgu, elastyczność naczyń krwionośnych i funkcjonowanie układu 
odpornościowego, co w widoczny sposób poprawia jakość życia.

To wyjątkowa sytuacja! Możemy teraz zjednoczyć 
wszystkie siły natury dostępne w suplementach diety  
i napojach aloesowych FLP, aby czuć się i wyglądać 
młodziej niż wynika to z naszej metryki.
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Ewa i Henryk
Gardzielowie
Managerowie

Nasza droga do sukcesu trwała 6 lat – dla jednych to dużo, dla 
innych mało. Dla nas to optymalny czas, który pozwolił nam 
zmagać się z własnymi ograniczeniami, uprzedzeniami, brakiem 
cierpliwości i determinacji w dążeniu do celu, czasem lenistwem 
i różnicami w podejściu do tematu. 

Co do jednego na pewno byliśmy zgodni od samego początku na-
szego małżeństwa – sklepy są po to, aby w nich sprzedawać/kupo-
wać wszystkie możliwe produkty. Tym samym odrzucaliśmy wszel-
kie propozycje innej formy handlu, a tym bardziej biznesu. Mieliśmy 
swoją strefę komfortu: żona pracowała w szpitalu w charakterze 
diagnosty laboratoryjnego, a ja realizowałem swoje powołanie  jako 
nauczyciel. Motto mojej pracy brzmiało: nie wkładam wiedzy łopatą 
do głowy, ale uczę zdroworozsądkowo myśleć. Moja wizja szkoły, jak 
i oczekiwania dotyczące ekwiwalentu za tę pracę, rozbiegały się 
jednak z rzeczywistością. Żona realizowała się w swojej pracy, choć 
dostrzegała i w tym systemie mankamenty, zwłaszcza że nie pa-
cjent jest tam najważniejszy, ale właśnie punkty i pieniądze spływa-
jące z NFZ za jego leczenie. Ten dyskomfort rekompensowało jej 
doradztwo zdrowotne o charakterze lokalnym, świadczone dla ro-
dziny, przyjaciół i znajomych.

Tak właśnie 6 lat temu odnieśliśmy pierwszy sukces, przeła-
mując własne opory, kiedy ze względów ludzkich, koleżance i długo-
letniej sąsiadce Irence odpowiedzieliśmy TAK na propozycję zorga-
nizowania u siebie w domu prezentacji produktowej FLP. To, co 
usłyszałem na tym spotkaniu było dla mnie furtką (jeszcze bardzo 
wąską) do świata naturalnej dbałości o zdrowie, ale też inspiracją do 
wzbogacenia poradnictwa żony o suplementację naturalnymi pro-
duktami FLP. Najmocniej na nowe treści i wiedzę o produktach FLP 
otworzył się jednak nasz najstarszy syn, który od dziecka miał po-
ważne zaparcia. Czasami nie opróżniał się przez 5 dni co było także 
dla nas źródłem niesamowitej traumy, tym bardziej że medycyna 
konwencjonalna była tutaj bezradna.

Dziś  wiem już na pewno, że godząc się wtedy na prezentację FLP  
w naszym domu, to nie my pomogliśmy Irence Szczęsnej (naszej 
sponsorce), ale to właśnie ona pomogła nam. Dzięki tej pierwszej 
„furtce Irenki” i wspaniałemu działaniu produktów, weszliśmy bar-
dzo głęboko w zagadnienie troski o zdrowie i jej właściwe rozumie-
nie, polegające na budowaniu odporności organizmu, a tym samym 
zawierzenie jej i naszemu stwórcy – Bogu. 

Słowa Benjamina Franklina, który mawiał Bóg leczy, a lekarz pobiera 
opłatę bardzo mocno korespondują dziś z naszymi przekonaniami. 
Wciąż istnieje ogromna rzesza ludzi, którzy tego nie rozumieją i nie 
chcą sami zadbać o swoje zdrowie – mamy w związku z tym jeszcze 
wiele do zrobienia.

Kolejny sukces i kolejny stopień naszych schodów to 
właśnie rozbudzona świadomość i potrzeba działań edu-
kacyjnych w zakresie troski o zdrowie, ale też źródło ra-

dości, że można się dzielić z innymi tym, co dobre, spraw-
dzone i mądre.
Dość często słyszałem w naszej społeczności FLP „nie mówcie o le-
czeniu proponując nasze produkty”. Długo tego nie rozumiałem. 
Dziś za sprawą ojca medycyny Hipokratesa, który twierdził, że me-
dycyna przynosi często pociechę, czasem łagodzi, rzadko uzdrawia – 
pojąłem, że leczyć to usuwać objawy choroby, czasem tylko jej skut-
ki. To słowo jest zresztą zarezerwowane niemal ustawowo dla 
medycyny uniwersyteckiej, inaczej klasycznej. Nie interesuje nas 
taki sposób myślenia o naszym zdrowiu, skłaniamy się do poszuki-
wania przyczyn chorób i ich eliminowania. Nie zawsze jest to jednak 
możliwe, dlatego wówczas odwołujemy się do naszego „wewnętrz-
nego lekarza”, który jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi 
problemami naszego ciała i duszy. Poprzez właściwy tryb życia, od-
powiednie i mądre odżywianie oraz konieczne obecnie suplemento-
wanie możemy się uzdrawiać, mówiąc inaczej – dawać szansę 
stwórcy aby to co dobre w nas zadziałało i aby tym samym ujawniło 
się działanie naszego własnego, wewnętrznego lekarza – systemu 
odpornościowego.

Tu w pewnym sensie moje koło się zamyka – już nie w przedmiocie 
geografii, ale troski o zdrowie – namawiam do logicznego i zdrowo-
rozsądkowego myślenia o naszym własnym zdrowiu (a nie o choro-
bie) i zawierzeniu temu najlepszemu z lekarzy, który działa w nas 
poprzez różne, często jeszcze nie odkryte mechanizmy.

Nie pisałem tutaj o pieniądzach, ponieważ one dzięki 
jeszcze innemu mechanizmowi (wspaniały plan marke-
tingowy) przyjdą jako następstwo pasji i chęci do poma-
gania innym, jako premia za pracę i towarzyszące jej: trud, 
potknięcia i momenty zniechęcenia w pokonywaniu kolejnych stop-
ni naszych schodów do pełnego sukcesu, do doskonałości. Ten czas 
uświadomił nam również, że nie wszyscy zechcą po pierwszym 
spotkaniu-prezentacji przyjąć nasz sposób myślenia – niektórym 
potrzeba na to nawet kilka lat. Na początku bardzo nas to zrażało,  
a po mało skutecznych spotkaniach wracaliśmy milczący i smutni. 
Czasem było to silne przygnębienie a nawet rezygnacja. Dziś, nawet 
po „nieefektywnych” spotkaniach, jesteśmy spokojni i wyciszeni, 
świadomi, że posialiśmy mądre ziarno. Czy to nie sukces … sukces  
w pracy nad sobą, nad doskonaleniem charakteru, umysłu i duszy?

Mamy za co dziękować, dziękować wszystkim, którzy wspierali nas 
na tej drodze – zwłaszcza Irence Szczęsnej, Bogusi i całej rodzinie 
Sroków oraz Agatce i Włodziowi, którzy swoją pracą pomogli nam  
w awansie na pozycję Managera. 

Praca w FLP to praca zespołowa, dlatego właśnie wszyst-
kim życzymy takiego zespołu, który będzie Was wspierał, 
wzbogacał i pokazywał właściwą drogę przez kolejne 
szczeble sukcesu. 

Do sukcesu nie ma żadnej windy. 
Trzeba iść po schodach.
    Emil Oesch

POZIOM 1
Osiągnij sumę 15 nowych CC (bez zakupów osobistych)  

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show 

Ty
(aktywność)

Ty
(aktywność)

Assistant Supervisor
minimum 10CC

Assistant Supervisor
minimum 10CC

POZIOM 2
Osiągnij sumę 30 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

POZIOM 3
Osiągnij sumę 60 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

EUROPEJSKI 
PROGRAM PROMOCYJNY: 

1 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2013

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: 
Każdy Nowy Dystrybutor musi osiągnąć minimalną sumę case credits, tak jak przedstawiono powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 cc w każdym miesiącu trwania programu. Program 
promocyjny będzie trwał od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Osoby, które dołączą do fi rmy w trakcie 
okresu kwalifi kacyjnego, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że zrealizują wymóg aktywności 4 cc w swoim pierwszym pełnym miesiącu oraz w każdym następnym okresu 
kwalifi kacyjnego. Dystrybutor, który dołączy do fi rmy w ostatnim miesiącu okresu kwalifi kacyjnego, musi w nim spełnić wymóg aktywności 4 cc. Za datę zasponsorowania Dystrybutora 
przyjmuje się datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w europejskim 
regionie Forever. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być zasponsorowani w kraju. Wszystkie koszty, w tym przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie związane z udziałem w Global Rally 
pozostają w gestii kwalifi kującego się Dystrybutora. Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało wymie-
nione powyżej. Laureaci otrzymają wyłącznie gotówkę i bilety przypadające na najwyższy poziom uzyskanej przez nich kwalifi kacji. Nagród nie można łączyć. 
Laureaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2014. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone 15 marca 2014, w lokalnej walucie kraju zamieszkania laureata. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Wyjątki nie będą rozpatrywane.  Żadnych programów promocyjnych nie można łączyć 
ani przekazywać nagród z nich wynikających.

Forever Global Rally O2 Show – 2 i 3 maja 2014

Zyskaj €8OO na swój wyjazd do Londynu
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POZIOM 1
Osiągnij sumę 15 nowych CC (bez zakupów osobistych)  

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show

+2 bilety na Global Rally O2 Show 

Ty
(aktywność)

Ty
(aktywność)

Assistant Supervisor
minimum 10CC

Assistant Supervisor
minimum 10CC

POZIOM 2
Osiągnij sumę 30 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

POZIOM 3
Osiągnij sumę 60 nowych CC (bez zakupów osobistych) 

EUROPEJSKI 
PROGRAM PROMOCYJNY: 

1 WRZEŚNIA – 31 GRUDNIA 2013

Standardowe wymagania dla wszystkich poziomów: 
Każdy Nowy Dystrybutor musi osiągnąć minimalną sumę case credits, tak jak przedstawiono powyżej. Realizuj wymóg aktywności 4 cc w każdym miesiącu trwania programu. Program 
promocyjny będzie trwał od 1 września do 31 grudnia 2013 r. Wszystkie wymagania muszą zostać zrealizowane w czasie trwania programu. Osoby, które dołączą do fi rmy w trakcie 
okresu kwalifi kacyjnego, mogą wziąć udział w programie pod warunkiem, że zrealizują wymóg aktywności 4 cc w swoim pierwszym pełnym miesiącu oraz w każdym następnym okresu 
kwalifi kacyjnego. Dystrybutor, który dołączy do fi rmy w ostatnim miesiącu okresu kwalifi kacyjnego, musi w nim spełnić wymóg aktywności 4 cc. Za datę zasponsorowania Dystrybutora 
przyjmuje się datę wprowadzenia Umowy Dystrybutorskiej do bazy danych Biura Głównego. W programie uczestniczyć mogą jedynie Dystrybutorzy zamieszkali na stałe w europejskim 
regionie Forever. Wszyscy dystrybutorzy w grupie muszą być zasponsorowani w kraju. Wszystkie koszty, w tym przejazd, wyżywienie i zakwaterowanie związane z udziałem w Global Rally 
pozostają w gestii kwalifi kującego się Dystrybutora. Każdy Dystrybutor jest odpowiedzialny za zrozumienie zasad programu. Nagrody programu obejmują wyłącznie to, co zostało wymie-
nione powyżej. Laureaci otrzymają wyłącznie gotówkę i bilety przypadające na najwyższy poziom uzyskanej przez nich kwalifi kacji. Nagród nie można łączyć. 
Laureaci zostaną powiadomieni do 15 lutego 2014. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone 15 marca 2014, w lokalnej walucie kraju zamieszkania laureata. 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Głównym. Wyjątki nie będą rozpatrywane.  Żadnych programów promocyjnych nie można łączyć 
ani przekazywać nagród z nich wynikających.

Forever Global Rally O2 Show – 2 i 3 maja 2014

Zyskaj €8OO na swój wyjazd do Londynu
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Agata i Włodzimierz
Wójtowicz
Managerowie

Włodek: Nasza przygoda z produktami firmy Forever zaczęła się 
5 lat temu, gdy na prezentację przyjechali do nas przyjaciele Ewa  
i Henryk Gardziel. Osobiście wolałem oglądać mecz piłki nożnej dru-
żyny moich dwóch synów i zdążyłem na 15 minut prezentacji. Mojej 
żonie bardzo spodobały się produkty. Mnie też – te kilka, o których 
usłyszałem na końcu spotkania. Pod koniec prezentacji usłyszałem, 
że można mieć produkty taniej, podpisując umowę z firmą Forever 
Living Products. Moja żona nie chciała tego zrobić, ponieważ była 
tylko zainteresowana kupnem kilku produktów. Przekonałem ją 
jednak, że decyzję podejmiemy na następny dzień. Doszliśmy do 
wniosku, że zakupimy Touch of Forever Bestsellery, aby mieć lepszą 
cenę i oczywiście podpisaliśmy umowę, chociaż z dużym dystansem 
(mieliśmy przykre doświadczenie w przeszłości z firmą multi-level-
-marketingową, która niestety wystawiła nas do wiatru!). Nie my-
śleliśmy w tamtym czasie o pracy w firmie. Przez 3 lata używaliśmy 
produktów i mówiliśmy o nich naszym znajomym. Sami doświad-
czaliśmy dobrodziejstwa, jakie dają produkty Forever,  
a także mieliśmy bardzo dużo pozytywnych informacji 
zwrotnych od osób, które ich używały. 2 lata temu postano-
wiliśmy spróbować na poważnie potraktować pracę w firmie. Pierw-
szym celem była realizacja kwalifikacji na Zjazd Europejski na Wę-
grzech (osiągnęliśmy drugi poziom). Mile spędziliśmy czas wśród 
wspaniałych ludzi. Zobaczyliśmy światowych liderów i zarząd firmy. 
Bardzo wzrosło nasze zaufanie do Forever Living Products. Po przy-
jeździe moja żona oznajmiła, że ma zamiar wziąć się ostro do pracy, 
a ja postanowiłem jej w tym pomóc. Przez półtora roku budowali-
śmy strukturę. Na spotkaniach z ludźmi mówiliśmy nie tylko o pro-
duktach, ale także o możliwości pracy. Bardzo nam w tym pomaga-
ła pani Bogumiła Sroka, która organizowała szkolenia w Bochni. 
Mogliśmy zapraszać na nie naszych znajomych. Uczestniczyliśmy  
w wykładach poświęconych produktom. W styczniu br. zamarzyłem 
o tym, abyśmy osiągnęli poziom  Managera. Nie przypuszczałem, 
że tak szybko się to stanie, bo już w kwietniu zostaliśmy Managera-
mi. Może ktoś zapyta, jak to zrobiliśmy. Po pierwsze, zaplanowa-
liśmy w styczniu plan działania. Po drugie Pan Bóg postawił 
na naszej drodze wielu wspaniałych ludzi (nie będziemy wymieniać 
ich z nazwiska, bojąc się, abyśmy nikogo nie pominęli). Jesteśmy im 
bardzo wdzięczni, że wspólnie z nami spróbowali przygody z firmą 
Forever Living Products. Bez nich nie byłoby naszego sukcesu. My 
również cieszymy się ich sukcesami – 5 osób w naszej strukturze  
w tym czasie osiągnęło poziom Supervisora. Po trzecie, to nasz upór 

w dążeniu do celu (ważne są tutaj: cierpliwość, systematycz-
ność,  wytrwałość i konsekwencja). 20 lipca br. otrzymaliśmy 
odznaki Managerów na Success Day w Krakowie (był to dzień moich 
urodzin). Myślę, że jest to dopiero początek naszej wspólnej podró-
ży z Forever Living Products. Mamy wiele marzeń i planów. Wiem, 
że warto mówić o Forever, bo jest wspaniałą firmą dla 
każdego, kto chce zrealizować swoje marzenia. 
Agata: Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z produktami Forever 
Living Products bardzo się nimi zachwyciłam i chciałam je „spraw-
dzić na sobie”. Zaczęłam od picia aloesu, bo na prezentacji dowie-
działam się, że pomaga w uregulowaniu przemiany materii, a właś-
nie taki problem miałam. Po jakimś czasie okazało się, że aloes 
poradził sobie z moimi kłopotami. Zaczęliśmy stosować inne pro-
dukty, ale miałam wiele wątpliwości i pytań, na które uzyskiwałam 
odpowiedź czy to od naszych sponsorów, czy na szkoleniach i spot-
kaniach z tymi, którzy używali ich już wcześniej. Postanowiłam, że 
najpierw wypróbuję je na sobie i naszej rodzinie. Mijał czas, kolejne 
lata, a ja widziałam jak produkty Forever wspaniale sprawdzają się 
w różnych sytuacjach życiowych i przy problemach zdrowotnych. 
Ponadto osoby zasponsorowane przez nas mówiły, jak bardzo im 
one pomagają. Pomyślałam, że nie mogę nie podzielić się  
z innymi tym, czego doświadczyłam ja i moja rodzina. 
Stwierdziłam, że warto dzielić się z innymi wiedzą i doświadcze-
niem na ten temat. Wspólnie z mężem zobaczyliśmy, że firma Fore-
ver to również możliwość zaoferowania pracy innym. 

Muszę przyznać, że były też na naszej drodze momenty trudne; mąż 
miał swoją wizję, a ja swoją. Obydwoje pracujemy zawodowo, wy-
chowujemy dzieci, mamy jeszcze wiele innych obowiązków, więc 
pogodzenie tego wszystkiego przekraczało niekiedy nasze możli-
wości i wtedy pojawiały się konflikty. Na szczęście trwały krótko. 
Szybko dochodziliśmy do porozumienia i nadal wspieraliśmy się 
wzajemnie.

Patrząc z perspektywy czasu, dziękuję Panu Bogu za to, że stworzył 
aloes, Rexowi Maughanowi, że umiał go dobrze wykorzystać, na-
szym sponsorom, że nam powiedzieli o firmie Forever Living Pro-
ducts i wszystkim naszym dystrybutorom, dzięki którym osiągnęli-
śmy awans na Managera. Wszystkim, którzy się jeszcze 
wahają życzymy odwagi!



Zaplanuj udział w największym wydarzeniu w historii Forever.
Sprawdź swoje case credits i upewnij się, że jesteś na dobrym kursie do uzyskania 
kwalifikacji. Pamiętaj, że osiągnięcie wyższego poziomu kwalifikacji wzbogaci twoją 
londyńską przygodę o dodatkowe, fantastyczne korzyści.

Dynamiczny
Inspirujący
Radosny

Motywujący
ZABAWNY!
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Kluczowym nawykiem  
Forever jest Uśmiech

Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Kiedy wstali-
ście dziś rano, czy myśleliście o tym, który but zało-

żyć najpierw? Zastanawialiście się: lewy czy pra-
wy? Oczywiście, że nie. Zakładanie butów jest 

nawykiem, podświadomą, rutynową czynnością. 
Nawyki to nasza druga natura. Nie musimy się nad 

nimi zastanawiać, po prostu to robimy.

Każdy z nas ma swoje nawyki i zacząłem się zastanawiać, 
jakie z nich charakteryzują wielkich dystrybutorów  
Forever. Które musimy wyeliminować, zmienić lub wpro-
wadzić, aby stać się jednym z nich? Podzielę się z wami 
pewną myślą. Co by było, gdyby wszystkie czynności po-
trzebne, by zostać wielkim dystrybutorem, stały się nawy-
kiem? Stały się waszą drugą naturą i były cały czas po-
wtarzane? Czy życie nie byłoby prostsze? Działalibyście 

Aby posłuchać wystąpienia Gregga 
Maughana z Global Rally, wejdź na 
www.discoverforever.com, wybierz 
zakładkę Video, a następnie język 
polski.

instynktownie i wiedzielibyście, co dokładnie trzeba zro-
bić. Jak bardzo ułatwiłoby to życie? Jak duży sukces by 
wam przyniosło? Na pewno spotkaliście się z pytaniem: 
po co zmieniać stare nawyki? Powiem wam dlaczego: 
jeśli zmienimy nawyki i będziemy instynktownie robić właś-
ciwe rzeczy we właściwy sposób, nauczymy się praco-
wać mądrzej i staniemy się bardziej produktywni. 

A będąc bardziej produktywnymi, faktycznie zajmiemy 
się tym, co pomaga nam spełnić marzenia. Zostaniemy 
przykładem dla naszego zespołu. Jego członkowie przej-
mą od nas nawyki i też będą bardziej produktywni. Lecz 
tak, jak w przypadku każdej życiowej zmiany, musicie 
sami chcieć jej dokonać. Nie namówię was do tego ani 
ja, ani Rex – musicie sami poczuć wewnętrzną potrzebę 
zmiany.

Jednak jak zmienić złe nawyki? Pozwólcie, że posłużę się 
prostym przykładem. Odczuwanym przez nas impulsem 
jest nuda. Reagujemy na nią rutynową czynnością, jaką 
jest włączenie telewizora i zyskujemy nagrodę w postaci 
pewnej stymulacji psychicznej – możemy po prostu usiąść 
i zrelaksować się... 

A może zamiast oglądania telewizji warto zrobić coś inne-
go? Na przykład porozmawiać z rodziną lub zadzwonić 
do członków swojego zespołu i zapytać, co u nich sły-
chać. Sprawdzić, jak sobie radzą, zmotywować ich – to 
będzie dużo bardziej produktywne, niż siedzenie przed 
telewizorem. Możemy też wyskoczyć na siłownię, żeby 
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trochę poćwiczyć, zadbać o zdrowie i poprawić swoje 
samopoczucie. Nagroda, jaką otrzymamy za te działa-
nia, będzie dużo lepsza, niż stymulacja psychiczna, którą 
daje siedzenie przed ekranem.

Czy sądzicie, że nasi wielcy liderzy zawdzięczają swój suk-
ces wyłącznie szczęściu? A może osiągnęli go przypad-
kiem? Zapewniam was, że nie. Odnaleźli oni właściwe 
nawyki, które codziennie, nieustannie i konsekwentnie 
pielęgnują. Wytrwałe działanie – to ono przyniosło im 
wspaniałe wyniki. Posłuchajcie mojej prezentacji z Global 
Rally – znajdziecie ją na www.discoverforever.com. Po-
znacie nawyki jednego z naszych największych liderów, 
Johna Ekperigina i zobaczycie jaki sukces przyniosły one 
jemu i jego zespołowi. 

Kiedy zastanawiałem się, jaki nawyk moglibyśmy wypra-
cować jako rodzina Forever, wybrałem taki, który chciał-
bym uczynić naszym kluczowym. Naprawdę wierzę w ten 
nawyk. Uważam, że jest on niezbędny we wszystkim, co 
robimy jako firma i jako jednostki. To znaczy, że proszę  
o niego nie tylko was, ale i siebie, i personel Forever, i Dy-
rektorów Krajowych, i Aloe Vera of America i Forever Nu-
traceutical oraz każdego, kto jest związany ze światem 
Forever. Jestem przekonany, że wprowadzenie go wpły-
nie na wszystko, co robimy: na nasz biznes, na osobiste 
relacje, na szczęście. 

Kluczowym nawykiem Forever jest UŚMIECH. 

Niech waszym nawykiem stanie się uśmiech na co dzień. 
Kiedy idziesz ulicą – uśmiechaj się. Kiedy jedziesz windą – 
uśmiechaj się. Wszyscy możemy się częściej uśmiechać. 
Uśmiech sprawia, że jesteśmy bardziej atrakcyjni dla swo-
jego zespołu, swoich potencjalnych dystrybutorów, swo-
ich klientów i, co najważniejsze, swoich najbliższych. Z po-
zytywnym nastawieniem i uśmiechem łatwiej będzie też 
rozwiązać trudne kwestie!

Przyjrzyjcie się swojemu życiu i temu co robicie w biznesie. 
Jeśli jest coś, co nie wywołuje u was uśmiechu, zmieńcie 
to. Musicie przyjrzeć się nawykowi, impulsowi i swojej reak-
cji na niego, a potem zmienić ją tak, aby nagrodą był 
uśmiech. Wszyscy możemy stać się ambasadorami uśmie-
chu. Zaręczam wam, że dzięki temu osiągniecie sukces. 
Pamiętajcie, że Forever to nie tylko biznes, to wasze życie, 
na które uśmiech będzie mieć także wieloraki i pozytywny 
wpływ. 

Chcę, abyście wiedzieli, że was kochamy, że nam na was 
zależy i chcemy dla was jak najlepiej. Pragniemy, by speł-
niły się wszystkie wasze marzenia i wiem, że uśmiech wam 
to umożliwi!
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Sonya Skin Care Collection 
Pięć podstawowych produktów pielęgnacyjnych, by 
oczyszczać, nawilżać i utrzymywać zdrowy wygląd skóry. 
Oczyszczający żel, odświeżający tonik, odżywcze serum, 
kojący krem i głęboko oczyszczający peeling współdziałają, 
by twoja skóra pozostała świeża i promienna. Rozkoszuj 
się tym pięcioetapowym procesem i traktuj swoją skórę tak 
luksusowo, jak na to zasługuje!

Aloe Fleur de Jouvence
Ekskluzywny, łagodny program pielęgnacji cery. Sześć 
produktów o zrównoważonym pH, które zostały derma-
tologicznie przetestowane również na skórze wrażliwej. 
Ich podstawą jest aloe vera, a oprócz tego zawierają 
one substancje takie jakie kolagen, witaminy i zioła. W 
zestawie znajdziesz też mieszadełko i pędzelek.

Gwiazdkowe opowies'ci Deluxe 

Nasze ekskluzywne zestawy to doskonały prezent dla wyjąt-
kowej osoby w twoim życiu. W tym roku: do każdego zesta-
wu dodajemy eleganckie świąteczne opakowanie gratis!

Aroma Spa Collection  
Pieść swoje zmysły naszą nową trzyelementową kolekcją 
relaksujących produktów aroma spa: solami do kąpieli, 
żelem pod prysznic i emulsją do masażu. Używając ich 
pojedynczo lub wszystkich razem, w zaciszu własnego 
domu poczujesz się jak podczas wizyty w spa!

awno, dawno temu, 
w odległej krainie… 
właściwości aloe 
vera były już bardzo 
dobrze znane. Naj-

wcześniejsze zapiski na temat aloesu 
znaleziono na glinianych tabliczkach 
z Mezopotamii, liczących sobie tysiące 
lat. 
   Wierzono tam, że aloe vera ma boskie 
właściwości, ponieważ choroba była 
wtedy postrzegana jako dzieło złych 
mocy i tylko boska roślina miała w 
sobie moc pozbycia się demona. 
   Tak, historia aloe vera wydaje się być 
równie długa, jak historia samej cy-
wilizacji. Ponoć egipska królowa Kle-
opatra wykorzystywała aloes w swoich 
codziennych zabiegach pielęgnacyjnych. 
Aleksander Wielki stosowa aloe vera na 
rany wojenne swoich żołnierzy. Legen-
da głosi nawet, że jedną z wysp podbił 
specjalnie dla rosnących na niej krze-
wów aloesu. 

   Natomiast w Japonii sok z aloe vera 
pito jako eliksir, a Majowie nazywali 
aloes swoją „fontanną młodości”. 
   W tradycyjnej hinduskiej medycynie 
ajurwedyjskiej aloe vera jest postrzega-
ne jako roślina równowagi między pitta, 
kapha i wata – jedna z nielicznych o 
takich właściwościach. W Chinach aloes 
wykorzystywano do leczenia wysypek. 
   Rosjanie nazywali aloe vera 
„eliksirem długowieczności", a Indianie 
północnoamerykańscy korzystali z jego 
właściwości nawilżających i odmładza-
jących. I tak, w różnych czasach i kul-
turach, aloe vera był kojącym, troskli-
wym towarzyszem ludzkości. A skoro 
cały czas powstają nowe, niesamowite 
produkty aloesowe, wygląda na to, że 
nadal nim będzie.

             Długo i szczęśliwie.

D
Kod
285

241,33 zł

Kod
282

688,55 zł

Kod
337

523,00 zł

Christmas_catalogue2013_EUROPE.indd   20-21 2013-09-04   15:15:05

Idea marketingu sieciowego powstała w latach 40. ubie-
głego stulecia, jako sposób zbudowania własnego bizne-
su dla osób o ograniczonych zasobach finansowych, któ-
re nie mając do zainwestowania pieniędzy, w zamian 
inwestowały swój czas i wysiłek. Prowadząc własny biznes, 
mogły one nie tylko wesprzeć codzienny budżet swojej 
rodziny, ale także zbudować dochód pasywny, zapew-
niający im i ich potomnym długotrwałe bezpieczeństwo 
finansowe. Jest wielce prawdopodobne, że i ty kierowa-
łeś się podobnymi motywami nawiązując współpracę  
z Forever Living Products.

Nasz Plan Marketingowy stwarza ogromną szansę osiąg-
nięcia długofalowej stabilności finansowej – w głównej 
mierze dlatego, że nasi Dystrybutorzy uczeni są budowa-
nia biznesu detalicznego. Oznacza to, że i ty, i twoi Dystry-
butorzy koncentrujecie się na stworzeniu i utrzymaniu bazy 
20-30 regularnych klientów detalicznych. Pod tym poję-
ciem kryjesz się po pierwsze ty sam (swój NAJLEPSZY 
klient!), a oprócz tego osoby, które nie są Dystrybutorami  
i zamawiają u ciebie produkty oraz ludzie, których sponso-
rujesz bezpośrednio, pozostający na pozycji Nowego Dys-
trybutora. Obroty generowane z tych źródeł składają się 
na twoją comiesięczną aktywność 4 cc.

Cały proces jest bardzo prosty, a przy tym szalenie docho-
dowy! Każdy Dystrybutor tworzy swoją bazę, a następnie 
sponsoruje i uczy innych, by robili to samo. Budowa-
nie biznesu w inny sposób może przynieść krótkoter-
minowy sukces, ale tak jak budynek wzniesiony na 
kruchych fundamentach, wcześniej czy później ru-
nie. Wszelkie próby dojścia do sukcesu 
na skróty zaprzeczają celowi, w jakim 
powstała branża MLM.

Jest wiele sposobów i okazji do rozwoju biznesu detalicz-
nego, takich jak spotkania indywidualne, grupowe pre-
zentacje produktów, targi i wystawy czy własna strona 
internetowa. Porą roku, która szczególnie sprzyja sprze-
daży detalicznej jest okres przedświąteczny. Cały kraj ru-
sza wtedy do sklepów szukać prezentów gwiazdkowych 
dla bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół oraz współpra-
cowników. Tylko w 2012 roku Polacy wydali na gwiazdko-
we upominki niemal 6 miliardów złotych!

Dla ciebie jako dystrybutora to wspaniała szansa, by twój 
biznes detaliczny nabrał tempa i dynamiki. Produkty Fore-
ver zawsze będą trafionym prezentem, ponieważ chyba 
nie ma na świecie osoby, która nie chciałaby cieszyć się 
lepszym zdrowiem i urodą. Twoi klienci będą także szczęś-
liwi, że nie muszą biegać po zatłoczonych centrach han-
dlowych.

W tym roku przygotowaliśmy doskonałe narzędzie, które 
tobie znakomicie ułatwi pracę, a klientom wybór prezen-
tów. To bajkowa broszura Gwiazdkowe opowieści Forever 
zawierająca gotowe podpowiedzi zestawów prezentów. 
Ze świąteczną kampanią startujemy już na wrześniowym 
Success Day, byś miał czas na skontaktowanie się z klien-
tami – zarówno dotychczasowymi, jak i nowymi. 

         Udanej sprzedaży detalicznej!

Detaliczny biznes to solidny biznes

– 14 –

To znakomity prezent dla wszystkich poszukiwa-
czy przygód. Doskonały towarzysz każdej podróży, 
takiej jak na przykład gwiazdkowy wyjazd.

Ekscytujące Święta – z Forever.

Aloe Sunscreen Spray
Ochrona skóry przed szkodliwym działaniem 
promieni słonecznych nigdy nie była łatwiejsza. 
Pozwól, by krem do opalania Aloe Sunscreen Spray o 
wodoodpornej recepturze i poręcznej formie spray’u 
działał za - i dla - ciebie! Z aloe vera i witaminą E. 
SPF 30.

Aloe Moisturizing Lotion
Niech twój bagaż pozostanie lekki. Aloe Moisturizing 
Lotion to całoroczna, lekka emulsja, która głęboko 
nawilża skórę i chroni ją przed niesprzyjającą 
pogodą i wiatrem. Odpowiednia do pielęgnacji 
twarzy, dłoni oraz całego ciała. Doskonała jako baza 
pod makijaż. Zawiera aloe vera, kolagen, elastynę, 
rumianek i jojobę.

Aloe Lips
Być może najlepszy całoroczny produkt do pielęgnacji ust 
spośród dostępnych na rynku. Balsam Aloe Lips z jojobą 
koi, wygładza i nawilża suchą, spękaną skórę warg. 
Poręczny rozmiar sprawia, że łatwo go mieć pod ręką 
podczas wypadu na narty, opalania czy jakiejkolwiek 
aktywności na dworzu. Zawiera aloe vera, jojobę i wosk 
pszczeli.  

Aloe Heat Lotion
Po długim, aktywnym dniu ta emulsja 
rozgrzewająca działa jak pierwsza pomoc 
dla zmęczonych mięśni. Zawiera miąższ aloe 
vera, mentol oraz olejek eukaliptusowy i 
wyśmienicie nawilża, koi i odpręża. Piotrus'  Pan

Zestaw Piotruś Pan

250,18 zł
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Odkryj w niej księżniczkę! Ten zestaw to 
doskonały prezent dla wszystkich pań: wyśmienite 
sampoczucie od wewnątrz i od zewnątrz w czystej 
postaci… 

Rozkoszne Święta – z Forever.

Vitolize™ Women
Wreszcie – suplement specjalnie dla niej! Wi-
taminy C, D i E oraz witaminy z grupy B, czyli 
B6, B12 i kwas foliowy odgrywają w kobiecym 
organizmie kluczową rolę. Na przykład, witamina 
B6 przyczynia się do regulacji aktywności hor-
monalnej, kwas foliowy do regulowania wzrostu 
komórek, a witamina D pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego funkcjonowania mięśni i zdrowych 
kości. Ten unikalny produkt zawiera również 
żelazo oraz specjalnie skomponowaną mieszankę 
rośliną, w skład której wchodzą żurawiny, jabłka, 
passifl ora i cytryniec.

Relaxation Massage Lotion
Poczuj na własnej skórze kojące, odżywcze 
właściwości Aloe Vera, olejków eterycznych, białej 
herbaty i ekstraktów owocowych, tworzących ten 
gładki, nie pozostawiający tłustego osadu balsam do 
masażu. Na doskonałe zakończenie stresującego dnia.

Kopciuszek

Zestaw Kopciuszek

210,75 zł
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Broszura „Gwiazdkowe opowieści” | kod 203L
cena 1 szt. 3,20 PLN
cena 10 szt. 18,00 PLN, czyli tylko 1,80 za 1 szt.
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Planowanie sukcesu
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Novotel Warszawa Centrum
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Forever to największa szansa na świecie.

   Spełniaj swoje marzenia  

 i pokaż innym, jak to robić.

Świętuj z nami  
20 lat Forever  

w Polsce!!!

Entuzjazm



INFORMATOR  
O PROdukTACH

2014

Informator2014.indd   1 2013-08-05   12:44:15

Pielęgnacja skóry - tw
arz

Aby stworzyć ten ekskluzywny, efektywny 

program pielęgnacji cery, sięgnęliśmy 

po czysty, stabilizowany miąższ aloesu, 

połączyliśmy go z naturalnym kolagenem 

i dodaliśmy wyjątkowe substancje 

nawilżające. Zestaw zawiera: Aloe Cleanser, 

Rehydrating Toner, Firming Day Lotion, 

Recovering Night Creme, Mask Powder i Aloe 

Activator.  
337 | Aloe Fleur de JouvenceTM

Tonik nawilżający o bezalkoholowej 

recepturze, w skład której wchodzi aloe 

vera i oczar wirginijski, a także starannie 

dobrane substancje nawilżające i ekstrakty 

roślinne tonizujące skórę. Zawiera również 

kolagen i alantoinę, by odżywiać komórki.

338 | Rehydrating Toner 

Tonik nawilżający (118 ml)

Płyn doskonale nawilżający skórę, który za-

wiera enzymy, aminokwasy i polisacharydy. 

Świetnie współgra z Mask Powder, tworząc 

maseczkę nawilżającą, oczyszczającą

i odżywiającą skórę. 343 | Aloe Activator 

Aktywator aloesowy (118 ml)

Połączyliśmy unikalne składniki pielęgnują-

ce, pozyskiwane z wyciągów roślinnych oraz 

z produktów pszczelich z Aloe Vera, by nawil-

żać, koić i odżywiać twoją skórę podczas snu.

342 | Recovering Night Creme 

Krem odżywczy na noc (57 g)

To najwyższej jakości emulsja pielęgna-

cyjna, doskonała do codziennego użytku. 

Aloe vera i inne substancje nawilżające 

oraz odżywcze pomagają skórze zachować 

młodzieńczy wygląd.
340 | Firming Day Lotion 

Ujędrniająca emulsja na dzień (59 ml)

To kompozycja składników starannie dobra-

nych ze względu na swoje właściwości odży-

wiające i oczyszczające skórę. Zmieszany 

z Aloe Activator, tworzy doskonałą masecz-

kę na twarz i dekolt.
341 | Mask Powder 

Nośnik pudrowy do maseczki (29 g)

Pierwszy krok do pięknej cery. Usuwa 

z powierzchni skóry zanieczyszczenia, pomaga 

jej uwolnić się od nadmiaru zrogowaciałych 

komórek naskórka, przywraca prawidłową 

równowagę pH i wygładza.

339 | Aloe Cleanser 

Mleczko oczyszczające (118  ml)

Granulki olejku jojoba zwieszone 

w czystym miąższu aloesowym, tworzące 

ten wyjątkowy scrub – tak delikatny, 

że można go używać codziennie – 

pomagają pozbyć się martwych komórek 

zrogowaciałego naskórka i przygotowują 

do procesu odnowy poprzez odkrywanie 

„nowej”, promiennej i zdrowszej skóry.

238 | Forever Aloe ScrubTM (99 g)

Forever Marine Mask TM głęboko oczyszcza 

skórę, jednocześnie równoważąc jej struk-

turę. Takie działanie zawdzięcza zawartym 

w niej naturalnym minerałom morskim, 

a także super nawilżającym i odżywczym 

właściwościom miąższu aloe vera, miodu 

i wyciągu z ogórka.
234 | Forever Marine Mask TM (113 g)

Pomóż skórze zachować naturalne 

nawilżenie, przywrócić jędrność 

i odświeżyć wygląd dzięki 

kremowi ochronnemu R3 FactorTM 

– w którego bogatym składzie 

znajdziesz stabilizowany miąższ 

Aloe vera, rozpuszczalny kolagen 

i alfahydroksykwasy, a także 

witaminy A i E, nieodzowne dla 

zdrowia skóry.069 | R 3 FactorTM (56,7 g)

Forever Alpha-E FactorTM, nasze odżywcze 

serum dla skóry, zawiera bogactwo 

składników, dobranych tak, by jak najlepiej 

regenerować twoją skórę! Zapewnia 

głębokie nawilżenie, by nadawać twojej 

cerze gładkość, a tym samym bardziej 

młodzieńczy wygląd.
187 | Forever Alpha-E FactorTM (30 ml)

Dzięki wysokiej zawartości miąższu 

Aloe vera wszystkie odżywcze skład-

niki tego kremu pod oczy wnikają 

bardzo dokładnie w delikatną 

i wrażliwą skórę wokół oczu, regene-

rując ją, przywracając elastyczność 

i przeciwdziałając zmarszczkom.

233 | Forever Alluring EyesTM 

 
 

 
(28,3 g)

Krem opracowany specjalnie po to, by 

rozjaśniać cerę, wyrównywać koloryt skó-

ry i jednocześnie zmniejszać widoczność 

ciemnych plam. Podstawą tego znako-

mitego produktu jest miąższ aloe vera, 

skomponowany z naturalnymi ekstraktami 

roślinnymi i naturalną witaminą E.

236 | Forever Epiblanc TM (28,3 g)

H
igiena na co dzień

i wrażliwą skórę wokół oczu, regene-

rując ją, przywracając elastyczność 

i przeciwdziałając zmarszczkom.

233 |  
 

 

Uwolnij się od trosk, biorąc aromatyczną kąpiel 

w legendarnych solach z Morza Martwego, lawendzie 

i innych olejkach eterycznych.

286 | Relaxation Bath Salts 

        Sole do kąpieli (350 g)

Poczuj na własnej skórze kojące, odżywcze właści-

wości Aloe Vera, olejków eterycznych, białej herbaty 

i ekstraktów owocowych, tworzących ten gładki, nie 

pozostawiający tłustego osadu balsam do masażu.

288 | Relaxation Massage Lotion 

        Balsam do masażu (192 ml)

Korzystaj z zaawansowanej pielęgnacji skóry za każ-

dym razem, gdy bierzesz prysznic z naszym aroma-

tycznym Relaxation Shower Gel, stworzonym m.in. z 

aloesu, olejków eterycznych i ekstraktów owocowych.

287 | Relaxation Shower Gel  Żel pod prysznic 

(192 ml)

Pieść swoje zmysły naszą nową trzyelementową kolekcją produktów aroma 

spa. Rozkoszuj się kąpielą z dodatkiem soli relaksujących, oczyszczaj skórę 

żelem pod prysznic i pielęgnuj ją balsamem do masażu – na swojej własnej 

domowej farmie piękności!

285 | Forever Aroma Spa Collection

Dezodorant Aloe Ever-Shield nie zawiera 

szkodliwych soli aluminium i pozwala nam 

zachować uczucie świeżości przez cały 

dzień, a przy tym koi skórę.
067 | Aloe Ever-ShieldTM (92 g) 

Głównym składnikiem tej emulsji po goleniu 

jest czysty miąższ aloesowy, który łagodzi 

podrażnienia powstałe przy goleniu, pielęgnując 

przy tym skórę i chroniąc ją przed szkodliwymi 

wpływami środowiskazewnętrznego. Skóra jest 

gładka, prawidłowo nawilżona i przyjemna 

w dotyku.
070 | Gentleman’s PrideTM (118 ml) 

Rewolucyjny, oparty na aloesie żel do stylizacji 

włosów o wielu zastosowaniach, wzmacnia 

i regeneruje Twoje włosy zapewniając Ci możli-

wość ułożenia wybranej fryzury. Czy będziesz 

układać włosy palcami, wysuszysz je na wol-

nym powietrzu, czy użyjesz suszarki – Forever 

Aloe Styling Gel TM idealnie nadaje się do 

wszystkich rodzajów włosów i każdej fryzury.

194 | Forever Aloe Styling GelTM (227 g)

Jest to bezalkoholowy płyn do układania 

włosów w sprayu, o działaniu odżywczym, 

który pozwala nam ułożyć ulubioną 

fryzurę naprawdę na długo! Znakomita 

spółka miąższu aloesowego z proteinami 

pochodzenia roślinnego sprawia, że 

włosy są pięknie ułożone, nie tracąc ani 

połysku,ani naturalnego wyglądu.

066 | Forever Aloe Pro-Set TM (178 ml)
Niech twoje włosy będą lśniące, 

miękkie i łatwe do ułożenia, dzięki 

recepturze o wysokiej zawartości Aloe 

Vera i zrównoważonym pH.
260 | Aloe-Jojoba Shampoo 

Szampon aloe-jojoba (296 ml)

Receptura, wzbogacona witaminą B-kompleks 

i hydrolizowanymi białkami ma dodatkową moc 

nawilżającą i odżywczą, by twoje włosy były 

bardziej miękkie, lśniące i łatwe do ułożenia niż 

kiedykolwiek przedtem!
261 | Aloe-Jojoba Conditioning Rinse 

Odżywka do włosów aloe-jojoba (296 ml) 

25th Edition® dla mężczyzn to zmysłowe 

połączenie nut owocowych i ziołowych 

z dodatkiem aromatów drzewnych.

209 | 25TH Edition® Cologne Spray

         for Men (50 ml)

25th Edition® dla kobiet to wyjątkowa 

kompozycja delikatnych kwiatowych 

zapachów, by otulić cię urzekającą mgiełką 

i podkreślić twoją kobiecość.

208 | 25TH Edition® Perfume Spray 

         for Women (50 ml) 
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Napój Forever Pomesteen PowerTM 
o wyśmienitym smaku jest 
niepowtarzalną mieszanką soków 
i ekstraków, wśród których znajdują się 
granaty, gruszki mangostan, maliny, 
jagody, jeżyny i pestki winogron.

262 | Forever Pomesteen PowerTM 
(473 ml) 

034 | Forever Aloe Berry Nectar™ 
(1 litr)

W tym produkcie właściwości 
biologiczne miąższu aloesowego 
zostały wzbogacone przez dodatek 
smacznego soku z żurawin i jabłek. 
Forever Aloe Berry NectarTM to także 
doskonałe źródło witaminy C, która 
chroni komórki organizmu przed 
utlenianiem, korzystnie wpływa na 
układ nerwowy oraz zmniejsza uczucie 
zmęczenia i znużenia.

Po prostu fantastyczna herbatka ziołowa. 
Doprawiona idealną ilością kwiatów aloesu, urzeka 
subtelnym smakiem cynamonu, imbiru, pachnących 
goździków, kojącego ziela angielskiego, ostrej skórki 
pomarańczowej, kardamonu, kopru włoskiego, 
rumianku, liści jeżyn i gurmaru. 

200 | Aloe Blossom Herbal TeaTM

(25 pojedynczo opakowanych saszetek)

Ten pyszny napój zawiera czysty miąższ 
aloesowy z dodatkiem kawałków i soku 
z brzoskwiń. Może wesprzeć pracę 
przewodu pokarmowego i systemu 
immunologicznego. Forever Aloe Bits 
N’ PeachesTM jest wymarzonym i bardzo 
smacznym napojem dla każdego, kto 
ceni sobie dbałość o zdrowie.

077 | Forever Aloe Bits N’ PeachesTM 
(1 litr)

Uwielbiasz właściwości miąższu Forever 
Aloe Vera Gel™ i przepadasz za słodkim, 
egzotycznym smakiem napoju Forever 
Pomesteen Power®. Wzięliśmy to, co 
najlepsze z obydwu tych napojów 
i połączyliśmy w podręcznej saszetce! 
Forever Aloe2GoTM to produkt, który 
może ci towarzyszyć zawsze i wszędzie – 
przy biurku, w podróży, w samochodzie, 
na spacerze. Po prostu weź saszetkę, 
oderwij w zaznaczonym miejscu i już 
masz dostęp do smacznych obrodziejstw 
naszych dwóch odżywczych napojów!

270 |Forever Aloe2GoTM 
(30 saszetek á 88,7 ml)
Saszetki nie są sprzedawane pojedynczo.

Liść tej niezwykłej rośliny jaką jest Aloe vera zawiera 
ponad 200 substancji, w tym składniki mineralne, 
aminokwasy i witaminy. Nasz miąższ bedący produktem 
unikalnego, opatentowanego procesu stabilizacji aloesu 
wybierany jest przez wszystkich, którym zależy na tym, 
by jak najdłużej podtrzymać zarówno dobre zdrowie, siły 
witalne, jak i młody wygląd. Aloes korzystnie wpływa na 
prawidłową pracę układu trawiennego, utrzymuje skórę 
w dobrej kondycji, dodaje energii. Jest znany ze swoich 
właściwości antyoksydacyjnych. Miąższ aloe vera wspiera 
także właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego 
organizmu. 

015 | Forever Aloe Vera Gel™
(1 litr)

Napój energetyczny FAB Forever Active 
BoostTM to zastrzyk dodatkowej energii, 
potrzebnej ci, kiedy chcesz pozostać aktywny. 
Zawiera Aloe vera oraz unikalną mieszankę 
adaptogennych ziół, witamin i innych składników, 
a przy tym jest pyszny – i pomoże ci zachować 
energię przez cały dzień!

321 | FAB Forever Active Boost™ 
(250 ml) 

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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5 października 2013
Hotel Golden Tulip, Warszawa
ul. Towarowa 2, godz. 11.00

Michael Strachowitz, jeden z najlepszych mówców  
i szkoleniowców biznesu MLM na świecie, znów  
w Polsce!
Jeśli chcesz odnieść sukces, to szkolenie jest dla 
ciebie!

Podstawowe narzędzie pracy z klientami detalicznymi w eleganckiej szacie 
graficznej i przejrzystej formie.   

Kod 391L
cena 1 szt.: 2,52 PLN
Przy zakupie:
25 szt. - cena 1 szt.:2.15 PLN
50 szt. - cena 1 szt.:1.80 PLN

Bilety w promocyjnej cenie 90 zł tylko do 21 września.
Cena biletu od 22 września: 120 zł.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie z Zasadami Działalności [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 kon-
sekwencje – włącznie z rozwiązaniem Umowy Dystrybutorskiej oraz podjęciem kroków prawnych, aż do wkroczenia na drogę 
sądową.

Zasady - internet

Konferencja biznesowa

Informator o produktach - edycja 2014
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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.

Rejestracja umów online

Zamówienia wysyłkowe

Spotkanie Supervisorów

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

17 stycznia 2014
Biuro Główne FLPP,  Al. Jerozolimskie 92, Warszawa, godz. 11.30

Spotkanie jest bezpłatne dla wszystkich nowych Supervisorów. Forever zapewnia nocleg i materiały szkoleniowe. Warunkiem uczest-
nictwa jest potwierdzenie swojego przyjazdu na recepcji Biura Głównego FLPP. Osoby, które uzyskają kwalifikację, otrzymają pisemne 
zaproszenie.

Miło nam ogłosić, że na stronie www.foreverliving.com można już rejestrować umowy dystrybutorskie. Ta nowa funkcja to 
znakomite wsparcie rozwoju biznesu Forever! Nowa osoba od razu otrzymuje numer dystrybutorski i hasło, dzięki którym 
może zalogować się w sekcji dla Dystrybutorów i złożyć zamówienie.
Jeśli będziecie mieć wątpliwości, czy rejestracja przebiegła pomyślnie, dajcie nam znać wysyłając e-mail na adres  
flpp@flpp.com.pl.  
Pamiętajcie też, że aby dopełnić procesu rejestracji, w ciągu 30 dni należy przesłać nam oryginał podpisanej umowy

Jeśli w okresie od września do grudnia 2013 awansujesz na stanowisko Supervisora, zaprosimy cię na spotkanie do 
Warszawy, podczas którego:

 # weźmiesz udział w specjalnych warsztatach Od Supervisora do Managera,
 # zwiedzisz Biuro Główne FLPP,
 # otrzymasz bezpłatny bilet na Success Day,
 # wymienisz doświadczenia z Supervisorami z całej Polski podczas wspólnej kolacji.

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 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
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