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Moja waga wynosiła „jedyne” 122 kg, obwód pasa 108 cm, 
obwód klatki 120 cm – taki sobie mały człowieczek z rewe-
lacyjną otyłością brzuszną, idealny kandydat do zawału 
serca...

Marzec 2012

Na początku warto zadać sobie pytania: 

- Dlaczego to nie dieta?
- Co ja mogę osiągnąć?
Odpowiedzi na te pytania są kluczowe ponieważ mogą one 
stać się dla nas motorem napędowym do osiągnięcia celu.

W moim przypadku postanowiłem, że nie będzie to dieta. Dla-
czego? Ponieważ słowo to zazwyczaj kojarzy nam się z wyrze-
czeniami i ograniczeniami – a tego nie lubimy i działa to na nas 
demotywująco zamiast motywująco. 

Zmiana sposobu myślenia jest czymś,  
co pozwala nam osiągnąć nasz cel. 
Musimy pamiętać też o wyznaczeniu sobie nagrody, którą 
otrzymamy po realizacji naszego założenia – będzie to kolejny 
element dodający nam siły do realizacji planu. 

Kiedy rozpoczynałem współpracę z Forever, znałem już niektó-
re produkty. Wiedziałem, że są rewelacyjne i działają, a kiedy 
zacząłem zapoznawać się z ofertą, zobaczyłem, że jest rów-
nież linia służąca oczyszczaniu naszego organizmu oraz od-
chudzaniu. Trudno mi było jednak polecać ją moim współpra-
cownikom i mówić o rewelacyjnym działaniu produktów, kiedy 
sam miałem problem z otyłością. Dodatkowo, jako ratownik 
medyczny byłem świadomy zagrożeń ze strony różnych jedno-
stek chorobowych jakie mogą wystąpić przy otyłości. Te właś-
nie czynniki, poza osobistymi, zmotywowały mnie pod podjęcia 
kroku związanego ze zmianą stylu życia, a nie dietą, ponieważ 
każda wcześniejsza dieta kończyła się u mnie efektem jo-jo.

Potwierdzeniem tego, że miałem problemy z otyłością są cho-
ciażby poniższe zdjęcia i moje wymiary.

Dlatego od stycznia 2013 r. postanowiłem dołączyć aktywność 
fizyczną. Wcześniej uważałem, że szkoda czasu na ćwiczenia. 

Po trzech miesiącach efekty były następujące: 

• moja  waga - 88 kg 
• obwód pasa - 84 cm 
• obwód klatki - 108 cm 
• poziom tkanki tłuszczowej - 17%

Suplementacja i treningi z moim trenerem osobistym Dawidem 
Pinto pomogły poprawić moją wydolność fizyczną i sprawność:  

• trenuję 1,5 godziny, trzy razy w tygodniu

• mój wynik biegu na bieżni to 20 km w 1:55

• ukończyłem półmaraton i przygotowuję się do następnego...

...a więc kolejny SUKCES, a jak pisałem wcześniej, SUKCES 
to motywacja. 

Dzięki tym działaniom moje wy-
niki nieco się poprawiły, ale 
wciąż nie były zadowalające. 
W grudniu 2012 moje parame-
try wyglądały następująco: 

Waga 102 kg – wciąż sporo, 
ale bez ćwiczeń, dzięki suple-
mentacji Forever nastąpiła 
redukcja masy ciała o 20 kg 
w 10 miesięcy. 
Jak dla mnie to SUKCES, a suk-
ces i zadowolenie to większa 
motywacja do dalszego działa-
nia i wprowadzania kolejnych 
zmian.

To wtedy postanowiłem rozpocząć swoją przygodę związaną 
ze zmianami, które polegały na: 

• innym sposobie odżywiania

• włączeniu odpowiedniej suplementacji – oczywiście Forever.

To nie dieta, 
     to styl życia

Andrzej Ciborek

Grudzień 2012
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Jak widać na załączonych zdjęciach, w porównaniu do marca 
2012 nastąpiła wyraźna zmiana. Rok czasu pozwolił mi na po-
prawę samopoczucia, wyglądu i stanu zdrowia, a to bardzo 
istotne. Tak jak wspomniałem wcześniej, liczy się kilka elemen-
tów: 

suplementacja, odpowiednie odżywianie  
i oczywiście aktywność fizyczna.
Najczęstszym błędem jaki popełniamy próbując zredukować 
naszą masę jest brak regularności w przyjmowaniu posiłków, 
bądź co gorsza, głodzenie się. To niewłaściwa droga do zmian. 
Aby redukować masę ciała musimy jeść regularnie: pięć 
posiłków o wyznaczonych porach i pokarmy nisko prze-
tworzone. Nie jestem specjalistą z zakresu dietetyki, więc nie 
chciałbym się wypowiadać szczegółowo w tej kwestii, ale  
w moim przypadku te kilka prostych zasad wprowadzonych  
w czyn poskutkowało. Kiedyś spotkałem się z opinią,  że jeste-
śmy tym co jemy i muszę powiedzieć, że się z nią zgadzam. 
Wcześniej, przed zmianą, spożywałem dużo pokarmów typu 
fast food i piłem znaczne ilości słodkich napojów gazowanych. 

Ćwiczenia fizyczne uwalniają w nas endorfiny, a to one między 
innymi dają nam poczucie szczęścia. Poza tym aktywność fi-
zyczna pomaga nam utrzymać odpowiednią wagę, redukuje 
stres, poprawia samopoczucie, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
chorób cywilizacyjnych. 

Zapewne interesuje Państwa jak wyglądała moja suplementa-
cja. Była ona podzielona na trzy grupy:

Produkty stosowane w celu redukcji masy ciała
• Miąższ Aloe Vera • Forever Garcinia Plus • Forever Lean 
• Pola Zieleni • Forever Lite Ultra

Produkty stosowane w celu poprawy kondycji 
• Nature Min • ARGI+ • Arctic-Sea • Pyłek pszczeli • Gin Chia

Produkty stosowane w celu poprawy jędrności 
skóry zarówno suplementy, jak i kosmetyki
• Forever Active HA • Płyn do kąpieli • Aloe Body Toner  
• Aloe Body Conditioning Cream • Aloe MSM Gel  
• Krem Aloesowo-Propolisowy
Posiadamy wiele informacji o produktach opracowanych przez 
firmę czy naszych specjalistów,  więc nie będę się tutaj rozpisy-
wał jakie są dobre i wyjątkowe. 

Jeżeli chodzi o produkty, najważniejsze jest 
ich używanie – dzięki temu przekonamy się  
o ich właściwościach i działaniu. 
Istotne jest również to, że są to produkty naturalne o wysokiej 
jakości, szerokim zastosowaniu i spektrum działania oraz po-
siadające wszelkie niezbędne certyfikaty.  

Dzięki tej zmianie łatwej jest mi mówić o linii służącej redukcji 
masy ciała. Jestem żywym przykładem, że można – chcieć to 
móc.

Mój 14-dniowy program oczyszczania organizmu pozwala 
mi na rozwój grupy. Kiedyś spotkałem się z opinią, że jeden 
rysunek to więcej niż wiele słów, dlatego pokażę go Państwu  
w formie graficznej. 

FOREVER to wspaniała firma, która oferuje nam doskonałe 
produkty poprawiające nasze zdrowie i wygląd, możliwość nie-
ograniczonego rozwoju, awansów oraz rewelacyjny plan mar-
ketingowy, zapewniający niegraniczone możliwości zarobko-
we. Tylko od nas zależy, czy chcemy z tego korzystać i odnosić 
sukcesy. 

To Twój wybór – Twoja decyzja. 
Życzę Wam wielu sukcesów  
z FOREVER!

Andrzej Ciborek,  
Assistant Manager
andrzejciborek@gmail.com

Skład 14 dniowego programu oczyszczania: 

Produkt Ilość CC
Wartość  

produktów
Cena  

detaliczna
Wartość 
detaliczna

Cena NDP
Wartość 
NDP

Miąższ Aloe Vera 3 0,101 0,303 99,12 297,36 84,25 252,75

Lite Ultra 1 0,152 0,152 153,36 153,36 130,36 130,36

Garcinia Plus 1 0,132 0,132 133,27 133,27 113,28 113,28

Pola Zieleni 1 0,048 0,048 48,38 48,38 41,13 41,13

RAZEM 0,635 632,37 zł 537,52 zł

Różnica między ceną detaliczną 
a ceną NDP

 
94,85 zł


