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Rexa Maughana
Rex Maughan, amerykaƒski przedsi´biorca, zbudowa∏ 
opierajàce si´ na aloesie Êwiatowe imperium, które zapewnia 
7,5 mln ludzi zawodowà niezale˝noÊç i oferuje dochodowà 
dodatkowà prac´.
W tym roku min´∏o dok∏adnie 27 lat od chwili, gdy amerykaƒski 
przedsi´biorca Rex Maughan zobaczy∏ w prostej pustynnej 
roÊlinie przysz∏oÊç swojà i wielu ludzi na ca∏ym Êwiecie. Rex 
Maughan nie odkry∏ nic nowego, uwierzy∏ po prostu w znane 
ju˝ od tysi´cy lat dzia∏anie aloesu i postawi∏ sobie za cel 
udost´pniç aloes jako zdrowy, naturalny element diety dla 
ka˝dego, na ca∏ym Êwiecie.
Dzisiejsze obroty FLP przekraczajà 2 miliardy $ rocz
nie. Rex Maughan zapewni∏ ponad 7,5 mln ludzi  
z ponad 110 krajów Êwiata zawodowà niezale˝noÊç. 
Stworzy∏ gigantyczne imperium. Oprócz FLP International jest 
w∏aÊcicielem Aloe Vera of America – najwi´kszego na Êwiecie 
producenta Aloe Vera, plantacji aloesowych w Meksyku,  
Teksasie i na Dominikanie, a tak˝e licznych nieruchomoÊci  
w USA i na ca∏ym Êwiecie.  
Sukces jego dystrybutorów sta∏ si´ jego pasjà i celem 
nadrz´dnym. Aby ten sukces mogli osiàgnàç, Rex Maughan 
dostarcza im produkty najwy˝szej jakoÊci. FLP, b´dàc w∏a

Êcicielem olbrzymich plantacji aloesowych jest niezale˝ne od 
zewn´trznych dostawców i kontroluje ca∏y proces produkcji 
od roÊliny do produktu. Na stra˝y czystoÊci i jakoÊci produk
tów aloesowych stoi Mi´dzynarodowa Rada Naukowa ds. Alo
esu (IASC). Forever Living Products jako pierwsze otrzyma∏o 
Piecz´ç Aprobaty IASC. Ponadto produkty FLP posiadajà 
Êwiadectwo koszernoÊci i certyfikat islamski. 

Forever Living Products jest dzisiaj najwi´kszym na Êwiecie 
dostawcà mià˝szu aloesowego i wed∏ug listy Fortune 500 
najwi´kszym prywatnym przedsi´biorstwem w Arizonie.  

Jak osiàga si´ taki sukces?
S∏owa Walta Whitmana mog∏yby byç tu wyjaÊnieniem: Jest 
taki cz∏owiek na Êwiecie, który nigdy si´ nie poddaje, oboj´tnie 
gdzie zb∏àdzi. Prowadzi go szcz´Êliwa r´ka do o˝ywionego 
miasta lub tam, gdzie rolnicy suszà siano, jest pozdrawiany  
z radoÊcià na piaszczystej pustyni lub w lesie – wsz´dzie tam, 
gdzie przybywa, jest witany: to jest cz∏owiek, który zaopatru-
je w towary.
Filozofia Rexa Maughana brzmi: Dostarczamy produkty z na-
szych kwitnàcych pól aloesu dla ka˝dego, kto chce urzeczy-
wistniç swoje marzenia. Dostarczamy je za ka˝dym razem, gdy 
dzielimy si´ z innymi naszymi umiej´tnoÊciami handlowymi  
i gdy oni potem odnoszà sukces. Oferujemy je równie˝ wte-
dy, gdy ktoÊ u˝ywajàc naszych produktów, cieszy si´ lepszym 
zdrowiem i samopoczuciem. W∏aÊnie takimi dostawcami 
jesteÊmy. Mo˝emy motywowaç innych, inspirowaç i poma-
gaç urzeczywistniaç marzenia, tak jak my urzeczywistniamy 
swoje.
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Aloes – niezwyk∏y dar natury
Aloes jest roÊlinà o niezwyk∏ych 
w∏aÊciwoÊciach – i choç towarzyszy 
cz∏owiekowi od wieków, to dopiero 
niedawno poznano pe∏nà gam´ 
mo˝liwoÊci jego zastosowania. Patrzàc 
na t´ niepozornà kaktusowatà roÊlin´, 
trudno uwierzyç, jak du˝y mo˝e mieç 
ona wp∏yw na nasze zdrowie  
i urod´. „Kariera” aloesu zarówno  
w medycynie, jak i w kosmetyce 
post´puje dziÊ w zawrotnym tempie. 
Wed∏ug naukowców i ekspertów od 
marketingu w ciàgu ostatnich 10 lat 
obserwujemy prawdziwy boom na 
aloes. Âmia∏o mo˝na powiedzieç,  
˝e z trendu konsumenckiego aloes 
przeistoczy∏ si´ w szerokich kr´gach 
spo∏eczeƒstwa w sta∏y element 
codziennej diety. Aloes to znakomita 
roÊlina dzia∏ajàca na nas ochronnie  
w warunkach Êwiata wspó∏czesnego; 
nie dziwi wi´c fakt, ˝e na ca∏ym  
Êwiecie roÊnie jego zu˝ycie.

Aloes – naturalny  
ratunek 
dla Êwiata  
zm´czonego 
cywilizacjà

Aby przybli˝yç Paƒstwu t´ cudownà 
roÊlin´ i uÊwiadomiç bogactwa  
natury, które w sobie kryje aloes, 
przygotowaliÊmy dla Was specjalnà 
publikacj´: Pi´kni i zdrowi  
w harmonii z naturà.

˚yczymy Wam  
mi∏ej lektury!!!

Aloes podany  
w formie  
nowoczesnych  
produktów  
– to wspania∏e  
wyjÊcie  
dla tych,  
którzy postanowili  
˝yç w zgodzie  
z naturà!

Zdrowi i pi´kni
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Aloes – botanicznie zaliczany do rodziny liliowatych, jest 
roÊlinà magazynujàcà sk∏adniki. Poniewa˝ roÊnie w rejonach 
pustynnych i pó∏pustynnych, jest zdolny do tworzenia 
w∏asnych substancji od˝ywczych i gromadzenia wody. Ca∏e 
„bogactwo natury” i to, co decyduje o ˝ywotnoÊci aloesu, 

zgromadzone jest w jego mià˝szu, którego pilnie strzegà 
szpiczasto zakoƒczone masywne liÊcie, g´sto otoczone 
wzd∏u˝ kraw´dzi kolczastymi zàbkami i chronione grubà 
skórà.

Ojczyzna aloesu nie jest znana. Dzisiaj mo˝na spotkaç 
aloes w formie zdzicza∏ej w pó∏nocnej Afryce, na Bli
skim Wschodzie, Azji i na ca∏ym po∏udniowym ob
szarze basenu Morza Âródziemnego. Na Dominika
nie, Antylach, w Wenezueli, jak i równie˝ w podzwrot
nikowych regionach USA aloes uprawiany jest na 
olbrzymich plantacjach. 

W czym tkwi si∏a aloesu? Dzia∏anie i sk∏adniki
Si∏a aloesu tkwi w jego drogocennym sk∏adzie!

Od czasu, gdy roÊlina ta zosta∏a ponownie odkryta w latach 
60., w mià˝szu aloesu wykryto ponad 270 mikrosk∏adników. 
Nale˝à do nich: substancje mineralne (wapƒ, magnez, fosfor, 
sód, cynk, ˝elazo, mangan, potas, chrom, miedê), aminokwa
sy (w tym dziewi´ç z dziesi´ciu tzw. podstawowych amino
kwasów dietetycznych), nienasycone kwasy t∏uszczowe, sub
stancje o dzia∏aniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym  

Aloes – roÊlina
Paracelsus napisa∏: Wszystkie ∏àki i pastwiska, 

wszystkie góry i pagórki sà aptekami.  

Ludzie ju˝ od tysi´cy lat wykorzystywali zio∏a i roÊliny, aby za
pobiegaç schorzeniom lub je zwalczaç. Wiele zió∏ i roÊlin jest 
do dzisiaj stosowanych w celu polepszenia samopoczucia, 
m.in. mi´ta, rumianek, any˝, koz∏ek lekarski czy wreszcie alo
es. Ten ostatni sta∏ si´ w minionych latach prawdziwym prze
bojem. Nie bez powodu: sokowi tej roÊliny mo˝na przypisaç 
niezwyk∏e w∏aÊciwoÊci. Na ca∏ym Êwiecie miliony ludzi 
zachwycajà si´ niezwyk∏à si∏à tej pustynnej roÊliny.
Pierwsze zapisy dotyczàce soku aloesowego pochodzà sprzed 
ponad 6 tysi´cy lat ze staro˝ytnego Egiptu. Aloes by∏ bardzo 
ceniony przez Kleopatr´ w piel´gnacji skóry. Sok tej roÊliny 
sta∏ si´ ju˝ wtedy receptà na nieprzemijajàce pi´kno. Mniej 
wi´cej z tego samego okresu pochodzà zapisy o aloesie z chiƒ
skiego cesarstwa. W tym regionie sok z aloesu nale˝a∏ do 
najcz´Êciej stosowanych lekarstw. Oko∏o I wieku naszej ery 
u˝ycie aloesu rozpowszechni∏o si´ równie˝ w Europie. Prepa
rat uzyskiwany po wysuszeniu soku z liÊci aloesu znany by∏  
w lecznictwie staro˝ytnej Grecji i Macedonii. Rzymianie, wyko
rzystujàc doÊwiadczenia Egipcjan, do∏àczali aloes – ku zdu
mieniu ˝o∏nierzy – do ich wojennego ekwipunku. Póêniej alo
es i wyciàgi z jego liÊci stosowano zarówno w Êredniowieczu, 
jak i w czasach nowo˝ytnych. Jak wysoko ceniono w∏aÊciwoÊci 
aloesu Êwiadczy, fakt ˝e gdy Kolumb odkry∏ t´ roÊlin´  
w Nowym Âwiecie, okreÊli∏ jà mianem „lekarza  
w doniczce”. 
Przez wiele lat aloes otacza∏a z∏a s∏awa, ˝e 
dzia∏a on silnie przeczyszczajàco, co sprawi∏o, ˝e nikt nie 
zauwa˝a∏ jego dobroczynnego wp∏ywu na zdrowie  
i urod´. Punktem zwrotnym by∏o odkrycie faktu, ˝e 
substancje o niepo˝àdanych dzia∏aniach ubocznych 
(przeczyszczajàce aloina i emodyna) znajdujà si´ je
dynie w skórce liÊcia. Co ciekawe, to w∏aÊnie dzi´ki ich 
zawartoÊci aloesu w stanie naturalnym nie zjadajà ˝adne 
zwierz´ta, nie siadajà na nim owady i nie niszczy go wi´kszoÊç 
roÊlinnych szkodników. W ten sposób aloes sam broni swo
jego bezcennego wn´trza przed intruzami. Dzi´ki temu odkry
ciu zacz´to szerzej poznawaç nieznane dotàd dobroczynne 
w∏aÊciwoÊci tej roÊliny, dost´pne po starannym usuni´ciu 
zewn´trznej skórki liÊcia. W efekcie dziÊ aloes jest wykorzy
stywany do produkcji wielu Êrodków farmaceutycznych i pa
rafarmaceutycznych, napojów aloesowych, a tak˝e prepara
tów piel´gnujàcych urod´ i kosmetyków do demakija˝u.



W liÊciu aloesu natura zamkn´∏a 
niezwykle bogatà,  
ale i harmonijnà kompozycj´ 
sk∏adników. Dzi´ki temu roÊlina 
dzia∏a synergicznie, a poszczególne 
jej komponenty doskonale si´ 
uzupe∏niajà w swoim  
dobroczynnym dzia∏aniu.  
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i przeciwbakteryjnym, enzymy, ligniny (wg wielu badaczy to 
dzi´ki nim aloes ma znakomite zdolnoÊci penetracji ludzkiej 
skóry), saponiny (o dzia∏aniu Êciàgajàcym, lekko odka˝ajàcym 
i myjàcym), a tak˝e wielocukry i Êladowe iloÊci substancji  
o dzia∏aniu biostymulujàcym. Ponadto mià˝sz zawiera muko
polisacharydy, kwasy organiczne, aktywne enzymy i koenzy
my, bioflawonoidy, bia∏ka i tzw. wtórne sk∏adniki roÊlinne. Wia
domo dzisiaj, ˝e mikrosubstancje od˝ywcze (a wi´c wtórne 
sk∏adniki roÊlinne) sà niezb´dne do regulowania prawie 
wszystkich funkcji przemiany materii. Enzymy i pierwiastki 
Êladowe sterujà przemianà bia∏ek w naszym organizmie  
i poprzez to oddzia∏ujà na nasz system immunologiczny. Mu

kopolisacharydy s∏u˝à naszemu organizmowi jako pierwiast
ki potrzebne w procesie przemiany b∏onnika. Witaminy, kata
lazy i koenzymy sterujà procesem przemiany materii w po
trzebnà nam energi´.
Wiele sk∏adników od˝ywczych zawartych w mià˝szu aloesu 
jest dzisiaj opisywanych jako tzw. adaptogeny, czyli sk∏adniki, 
które tylko wtedy sà przyswajane przez organizm, gdy on  
ich potrzebuje. SpoÊród 270 mikrosk∏adników od˝ywczych  
zawartych w mià˝szu aloesu prawie 70 stanowià adapto
genne.
Preparaty Forever Living Products produkowane sà wy∏àcznie 
na bazie czystego mià˝szu aloesowego.  Stabilizacja i utrwa
lanie niezwykle podatnego na utlenianie mià˝szu odbywa si´ 
w opatentowanym procesie, z ogromnà precyzjà i starannoÊcià 
– tak aby zachowaç wszystkie wartoÊciowe sk∏adniki od˝ywcze. 
W ten oto sposób otrzymujemy prawie 100procentowy czy
sty mià˝sz aloesowy. 

Forever Living Products, za∏o˝one w 1978 r. przez 
Rexa Maughana, to najwi´kszy na Êwiecie plan
tator, wytwórca i dystrybutor aloesu. Nadrz´dnym 
celem firmy jest rozpowszechnienie aloesu jako 
tradycyjnego, zdrowego suplementu, który po
winien stanowiç uzupe∏nienie naszej codziennej 
diety.

Byç zdrowym, dobrze wyglàdaç  
i mieç dobre samopoczucie  
– to najwi´ksze ˝yczenie  
ka˝dego z nas.

Zdrowi i pi´kni
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Aloes jako 
uzupe∏nienie 
diety– sposoby dzia∏ania

Codzienne spo˝ycie mià˝szu aloesowego wyzwala aktywnoÊç 
mikrosk∏adników w przemianie celulozy, co pomaga jedno
czeÊnie w regulacji mechanizmów wzrostowych i regenera
cyjnych komórek i organizmów. Dzi´ki temu osiàgni´ta zosta
je specjalna stymulacja przemiany sk∏adników immunologicz
nych. Enzymy i katalazy zawarte w aloesie wspomagajà pro
ces odnowy podczas przemiany substancji organicznych i ko
mórkowych. Inne substancje od˝ywcze, jak np. okreÊlone 
kompleksy witamin, stymulujà przemian´ substancji energe
tycznych w organizmie. Z kolei sk∏adniki witalne, najcz´Êciej 
na bazie polisacharydów, w szczególny sposób oddzia∏ujà na 
przemian´ cukrów. Natomiast te sk∏adniki, które wyst´pujà  
w mià˝szu aloesowym jako trudno rozpuszczalne substancje 
w∏ókniste, razem z kwasami organicznymi majà wp∏yw na 
przemian´ materii w jelitach, przez co regulujà nasze funkcje 
trawienne. To szerokie spektrum oddzia∏ywaƒ na poszczegól
ne funkcje przemiany materii w organizmie ukazuje, ˝e co
dzienne spo˝ycie mià˝szu aloesowego mo˝e znaczàco regu
lowaç, a zatem wp∏ywaç harmonizujàco nasz organizm.
Od kilku lat tak˝e i w Polsce mo˝na kupiç Êwiatowy przebój 
ostatnich lat – napoje aloesowe, sporzàdzone z czyste
go mià˝szu Aloe Vera, po starannym usuni´ciu zew
n´trznej skórki liÊcia. Tak przygotowany 
do spo˝ycia produkt nazwano mià˝szem 
handlowym (w odró˝nieniu od  
farmakologicznego, kiedy pozysku
je si´ liÊç razem ze skórkà). Napoje  
z handlowego mià˝szu aloesowego 
robià zawrotnà karier´, gdy˝ stwier
dzono, ˝e dzia∏ajà wybitnie wzmac
niajàco na ca∏y organizm. Aloes przy
gotowany do spo˝ycia w ten w∏aÊnie 
sposób dodaje odpornoÊci, poprawia 
trawienie, opóênia procesy starzenia 
si´ tkanek. Preparaty takie sà wi´c 
szczególnie cenione przez ludzi w spo
sób Êwiadomy dbajàcych o swoje 
zdrowie i kondycj ,́ pragnàcych uniknàç 
zagro˝eƒ zdrowotnych, które niesie 
nam cywilizacja.
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Zawarty w napojach mià˝sz aloesowy przynosi tak˝e nieocenione korzyÊci 

naszej skórze. Zapewnia jej kompleksowà piel´gnacj´, dzia∏ajàc zarówno 

od zewnàtrz (p∏yn mo˝e byç stosowany zewn´trznie jako kosmetyk), jak 

i od wewnàtrz (po spo˝yciu). Stymuluje oddychanie tkankowe i sprzyja 

prawid∏owym podzia∏om regeneracyjnym komórek. Pomaga równie˝ tkan

kom w sprawnym usuwaniu toksyn, wspomaga auotooczyszczanie na

skórka, usprawnia przemian´ materii i wp∏ywa korzystnie na wy glàd skó

ry. Aloes w postaci napojów ogólnie odm∏adza , dotlenia i regeneruje 

skór´.

A oto charakterystyka poszczególnych produktów:

Mià˝sz Aloe Vera (Aloe Vera Gel) – wzmacnia odpornoÊç i biologicznà 

sprawnoÊç. Spo˝ywany codziennie podwy˝sza biologicznà sprawnoÊç 

organizmu i wzmacnia naturalne mechanizmy obronne. Polepsza 

wch∏anianie substancji od˝ywczych, dlatego warto nim popijaç przyjmo

wane na co dzieƒ witaminy i inne suplementy dietetyczne. Mo˝e s∏u˝yç 

równie˝ jako znakomity Êrodek od˝ywczostymulujàcy, regulujàcy 

prawid∏owe funkcje wszystkich tkanek naszego organizmu. W czystej po

staci Mià˝szu Aloe Vera mo˝na u˝ywaç równie˝ zewn´trznie jako ca∏kowicie 

naturalnego kosmetyku pi´legnacyjnego. 

Mià˝sz Aloe Vera z sokiem brzoskwiniowym (Aloe Bits n’Peaches). 

Ten smaczny napój – zawierajàcy czysty mià˝sz aloesowy z dodatkiem 

kawa∏ków i soku z brzoskwiƒ, bogaty w witamin´ C oraz betakaroten – 

zosta∏ opracowany g∏ównie z myÊlà o dzieciach, jednak zasmakuje ka˝

demu. Poprawia apetyt tzw. niejadkom, a jednoczeÊnie reguluje prze

mian´ materii przy sk∏onnoÊci do tycia i pomaga uregulowaç prac´ prze

wodu pokarmowego. Ogranicza równie˝ nadmiernà sk∏onnoÊç do aler

gii.  

Mià˝sz Aloe Vera z sokiem z ˝urawin i jab∏ek (Aloe Berry Nectar) – 

poprawia proces trawienia. Dzi´ki bogactwu naturalnej witaminy C, po

tasu i innych bezcennych sk∏adników od˝ywczych mià˝sz aloesowy, wzbo

gacony dodatkiem (10%) soku z ˝urawin oraz pektyn z jab∏ek, posiada 

szczególne w∏aÊciwoÊci zdrowotne. Sprzyja prawid∏owym procesom tra

wienia, wspomaga oczyszczanie organizmu. Zawarty w nim potas szcze

gólnie korzystnie wp∏ywa na prac´ serca i nerek.  

Forever Freedom – doskona∏y dla wszystkich pragnàcych zachowaç 

sprawnoÊç ruchowà. Pitny mià˝sz aloesowy o delikatnym, pomaraƒczowym 

smaku. Jego naturalna zawartoÊç zosta∏a wzbogacona glukozaminà  

i chondroitynà – dwiema naturalnymi substancjami wchodzàcymi w sk∏ad 

tkanki chrz´stnej i bioràcymi udzia∏ w jej prawid∏owym nawil˝eniu oraz 

od˝ywianiu. Napój dostarcza tkance chrz´stnej niezb´dnych substancji 

od˝ywczych, ∏agodzi objawy dolegliwoÊci stawowych i zapobiega ich na

wrotom, chroni przed kontuzjami stawowymi, wzmacnia stawy, kr´gos∏up 

oraz Êci´gna. Preparat zawiera równie˝ witamin´ C oraz MSM – substan

cj´ bedàcà bogatym êród∏em bioaktywnej siarki, niezb´dnej do utrzyma

nia w zdrowiu tkanki ∏àcznej i chrzestnej. Ponadto napój wzmacnia skór´, 

w∏osy i paznokcie, pomaga te˝ zwalczaç ∏ojotok skóry. 

Napoje aloesowe
Zdrowi i pi´kni
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Aloes 
dla skóry, w∏osów i ca∏ego cia∏a 
Wyglàda na to, ˝e czysty mià˝sz aloesowy zosta∏ ponownie 
odkryty dla Êwiata jako idealny Êrodek piel´gnacyjny do skó
ry. Kiedy przyjrzymy si´ bli˝ej nautralnym w∏aÊciwoÊciom tej 
roÊliny, okazuje si ,́ ̋ e z aloesu dla cia∏a mo˝na zrobiç w∏aÊciwie 
wszystko (o czym wiedzia∏a Kleopatra, która stosowa∏a 
wyciÊni´ty sok z aloesu jako chyba pierwszy na Êwiecie  
kosmetyk odm∏adzajàcy). Obecnie na rynku znaleêç mo˝na 
pe∏nà ofert´ aloesowych Êrodków piel´gnacyjnych – od myde∏ 
o naturalnym i przyjaznym dla skóry pH, poprzez kremy, ma
seczki i delikatne preparaty peelingowe, nienaruszajàce 
ochronnego p∏aszcza wodnolipidowego skóry, a˝ po kremy 
tonizujàce. Si´gajàc po nie nale˝y jednak pami´taç, ˝e praw
dziwy kosmetyk aloesowy musi zawieraç przynajmniej 20% 
czystego mià˝szu tej roÊliny. Forever Living Products ma 
Paƒstwu do zaoferowania najwy˝szej jakoÊci kosmetyki na 
bazie aloesu. Nasze kremy, emulsje, ˝ele i p∏yny tonizujàce 
zawierajà do 96% czystego mià˝szu aloesowego (na etykie

cie poszczególnych produktów podana jest procentowa 
zawartoÊç mià˝szu). Dzi´ki naturalnym w∏aÊciwoÊciom aloe
su dzia∏ajà na skór´ wyjàtkowo dobroczynnie i w sposób zgod
ny z jej biologicznà naturà:

• kojà podra˝nienia, zapobiegajà reakcjom alergicznym

• przyspieszajà procesy regeneracji, dzia∏ajà odm∏adzajàco

•  nawil˝ajà skór´ zgodnie z jej naturalnà gospodarkà 
wodnà

• nadajà skórze odpowiednià wartoÊç pH

• dzia∏ajà bakteriostatycznie i przeciwgrzybiczo

•  przyspieszajà oczyszczanie tkanki podskórnej z toksyn  
(bardzo przydatne w zwalczaniu cellulitu).
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Pi´kno na bazie aloesu to przede wszystkim Aloe Fleur de 
Jouvence, czyli program kompleksowej piel´gnacji cery. 
To jest absolutnie jeden z najbardziej niezwyk∏ych produktów 
Forever Living Products. W eleganckiej kasetce znajduje si´ 
wszystko, co wspomaga codziennà regeneracj´ skóry. Tajem
nica skutecznego dzia∏ania tej wyjàtkowej serii piel´gnacyjnej 
jest bardzo prosta: ka˝dy z produktów wchodzàcych w jej 
sk∏ad zawiera przede wszystkim czysty, najwy˝szej jakoÊci, 
naturalnie stabilizowany mià˝sz aloesowy, którego w∏aÊciwoÊci 
nawil˝ajàce, ∏agodzàce, piel´gnacyjne i regeneracyjne sà 
wr´cz nieocenione. Aby sprostaç wymaganiom naszej skóry 
i wspomóc jej codziennà piel´gnacj´, dodano do Aloe Fleur 
de Jouvence rozpuszczalny kolagen i elastyn´. Szczególnie 
dobrze akceptowane przez skór´ emulgatory, specjalne 
wyciàgi roÊlinne, dobrze przyswajalne, dostosowane do pH 
skóry kwasy owocowe, olej jojoba i olej z moreli z rozpusz
czalnymi witaminami dope∏niajà receptur´ tego unikalnego 
zestawu piel´gnacyjnego. Wspólne, idealnie skojarzone 
dzia∏anie tych wszystkich substancji sprawia, ˝e skóra odzy
skuje m∏ody, pi´kny wyglàd, a nazwa Aloesowy Kwiat 
M∏odoÊci – to tylko komentarz do uzyskanych efektów.
Te wysokiej jakoÊci produkty sà przeznaczone nie tylko dla ko
biet, ale równie˝ dla m´˝czyzn.

W sk∏ad zestawu Aloe Fleur de Jouvence wchodzà: 

Tonik Nawil˝ajàcy 

Mleczko OczyszczajàcoZ∏uszczajàce 

Emulsja Poj´drniajàca na dzieƒ 

Dwusk∏adnikowa Maseczka Od˝ywczoStymulujàca 

Aktywator Aloesowy 

Krem Od˝ywczy na noc 

Aloesowy 
kwiat 
m∏odoÊci

Zdrowi i pi´kni
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Piel´gnacja 
skóry 

Uzupe∏nieniem programu dla pi´knej cery 

sà równie˝ inne produkty z oferty FLP.

Galaretka Aloe Vera to czysty mià˝sz aloesowy (�5%) osa
dzony na lekkim, oboj´tnym noÊniku ̋ elowym, dlate
go te˝ nazywana jest „produktem przed∏u˝onego dzia
∏ania aloesowego”. Ma dzia∏anie gojàce, kojàce, nawil
˝ajàce i jednoczeÊnie Êciàgajàce; dzia∏a bakteriosta
tycznie i grzybobójczo; b∏yskawicznie ∏agodzi Êwiàd, 
pieczenie (np. po uk∏uciach owadów). Jest wr´cz nie
zastàpiona przy oparzeniach, np. s∏onecznych. Mo˝e 
byç u˝ywana jako zupe∏nie osobny produkt piel´g
nacyjny, ale równie˝ jako „podk∏ad” pod inne specyfi
ki, poniewa˝ poprawia ich wch∏anianie przez skór´.      

R3 Factor, czyli aloesowa emulsja (�5% czystego mià˝szu 
aloesowego) z ekstraktami owocowymi. Pomaga 
skórze w samooczyszczaniu z martwych, zrogowa
cia∏ych komórek naskórka; sprzyja lepszemu dotle
nieniu i regeneracji skóry; regeneruje naskórek  
po silnym przesuszeniu; dzia∏a przeciwzmar 
szczkowo.

Krem AloesowoPropolisowy, czyli niezwykle uniwersal
ne po∏àczenie czystego mià˝szu aloesowego (7�,2%) 
z propolisem (kitem pszczelim) i dodatkowo z ̋ ywo
kostem, rumiankiem oraz witaminami A i E . Dzia∏a 
antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo, redukuje ∏ojo
tok skórny i zapobiega k∏opotom z tràdzikiem m∏o
dzieƒczym; regeneruje naskórek, ogranicza jego 
nadmierne rogowacenie, a tak˝e usprawnia proce
sy gojenia i zapobiega zaka˝eniom.  

Aloesowa Emulsja Nawil˝ajàca to naturalny nawil˝acz dla 
naszej skóry (�6% czystego mià˝szu aloesowego). 
Zawarte w mià˝szu wielocukry potrafià bardzo sku
tecznie zatrzymaç wilgoç w naskórku i d∏ugotrwale 
zapobiegaç przesuszaniu skóry. Dzia∏a przeciw
zmarszczkowo i regenerujàco. Stanowi równie˝ 
doskona∏y, oddychajàcy podk∏ad pod makija˝ .

Emulsja Aloesowa to bardzo udana kompozycja czystego 
mià˝szu aloesowego (66,2 %) i naturalnych substan
cji ∏agodnie zmi´kczajàcych naskórek, jak lanolina  
i alantoina, olejek jojoba, witamina E. Wspomaga  
i reguluje proces autonawil˝enia skóry. Niezastàpiona 
w walce z k∏opotami skórnymi takimi jak podra˝nienia, 
odparzenia, pierzchni´cia naskórka, Êwiàd lub 
opuchni´cia pourazowe.

Forever Marine Mask, czyli g∏´bokie oczyszczenie i nawil
˝enie skóry. Oprócz czystego mia˝szu aloesowe
go (29%) zawiera naturalne minera∏y pochodzàce 
m.in. z morskich alg i wodorostów, a tak˝e miód  
i wyciàg z ogórka.

Forever Epiblanc, specjalny krem rozjaÊniajàcy cer´, wy
równujàcy jej koloryt i jednoczeÊnie zmniejszajàcy 
widocznoÊç ciemnych plam. Zawiera �2% czyste
go mià˝szu aloesowego, naturalne ekstrakty 
roÊlinne, wyciàg ze szczawiu zachodniego i wita
min´ E.
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Piel´gnacja w∏osów
Wi´kszoÊç dolegliwoÊci trapiàcych wspó∏czeÊnie nasze w∏osy 
– suchoÊç, ∏amliwoÊç, brak po∏ysku, rozdwajajàce si´ koƒcówki 
– wynika z naruszonej struktury zewn´trznej w∏osa, z nadmier
nego przesuszenia i utraty elastycznoÊci. Wszystkie te uszko
dzenia spowodowane sà niekorzystnymi warunkami zewn´trz
nymi, a tak˝e brakiem odpowiedniej piel´gnacji. 
Aby Twoje w∏osy b∏yszcza∏y i dobrze si´ uk∏ada∏y,  
proponujemy Ci „aloesowy zestaw dla pi´knych 
w∏osów”, w sk∏ad którego wchodzà: Aloe First, Szam
pon AloeJojoba, Od˝ywka do w∏osów AloeJojoba, 
Forever ProSet.
Podstawà piel´gnacji w∏osów jest regeneracja mieszków 
w∏osowych. Aby dotleniç i od˝ywiç tzw. macierz w∏oskowà, 
polecamy Aloe First, czyli czysty sok aloesowy (7�,�%) plus 
wyciàgi z 16 zió∏ o znanym dzia∏aniu leczniczym: nagietek, 
krwawnik pospolity, tymianek, mniszek lekarski, eukaliptus, 
passiflora, sza∏wia, rumianek, imbir, ogórecznik, drewno 
sanda∏owe oraz sproszkowany kit pszczeli. Dla regularnej 
piel´gnacji w∏osów nale˝y zwil˝yç skór´ g∏owy Aloe First  
po ka˝dym myciu i delikatnymi ruchami opuszków palców 
wmasowaç go w skór´ g∏owy. Nie sp∏ukiwaç!    

Szampon AloeJojoba to wspania∏e po∏àczenie nawil˝a
jàcego dzia∏ania aloesu (�1,6% czystego mià˝szu aloesowe
go) z delikatnie zmi´kczajàcym efektem, jaki daje olejek  
z orzeszków jojoba. Myjàc nim w∏osy, nie naruszasz biologicz
nej równowagi skóry g∏owy. Ponadto nadaje w∏osom elastycz
noÊç, mi´kkoÊç i po∏ysk, pomaga zwalczaç podra˝nienia.
Od˝ywka do w∏osów AloeJojoba to po∏àczone dzia∏anie 
mià˝szu aloesowego (�� %) z olejkiem jojoba, które sprawia, 
˝e w∏os zostaje zabezpieczony przed przesuszeniem i nie tra
ci po∏ysku – zarówno latem, jak i zimà. Odpowiednio nawil˝a 
keratynowà struktur´ w∏osa. Dodaje równie˝ wyjàtkowej uro
dy w∏osom o naturalnym skr´cie.
Forever ProSet to preparat piel´gnacyjny w sprayu, który 
∏àczy w sobie cechy od˝ywki do w∏osów z naturalnym utrwa
laniem fryzury. Regeneracyjne dzia∏anie mià˝szu aloesowego 
(�,9%) zosta∏o tu wzmocnione przez dodatek roÊlinnych pro
tein i pantenolu. Chroni w∏osy przed wysuszajàcym dzia∏aniem 
czynników zewn´trznych, nadaje im naturalnà mi´kkoÊç, 
po∏ysk i elastycznoÊç. Nie przesusza w∏osów, gdy˝ nie zawie
ra alkoholu!

Zdrowi i pi´kni

W∏osy zdrowe i naturalnie pi´kne – tylko z aloesem!
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Miliony ludzi ma k∏opoty z z´bami, pomimo odpowiedniej 
piel´gnacji i regularnych wizyt u dentysty. Prawdziwym prob
lemem nie sà jednak ubytki szkliwa spowodowane próchnicà, 
ale dziàs∏a, a raczej ich cofanie si´ i ods∏anianie wra˝liwych 
szyjek z´bów. Bardzo cz´sto towarzyszà temu procesowi  
zapalenia, jeÊli w przestrzeni pomi´dzy dziàs∏ami a z´bami 
odk∏adajà si´ resztki pokarmu. 
Zaobserwujmy, ˝e cz´sto zàb na zewnàtrz wyglàda zdrowo, 
ale okazuje si´, ̋ e jest zepsuty pod dziàs∏em tak bardzo, ̋ e na 
ratunek jest ju˝ za póêno. Jednà z przyczyn problemów  
z dziàs∏ami jest nieodpowiednie od˝ywianie. Niedostateczna 
iloÊç witamin i minera∏ów mo˝e powodowaç powa˝ne choro
by dziàse∏. Skutek: wystàpienie zapalenia, zanikanie dziàse∏, 
próchnica szyjek z´bów a˝ do ca∏kowitej utraty z´ba.
I tu na ratunek spieszy aloes, a raczej czysty mià˝sz aloeso
wy, który:

•   ma naturalne dzia∏anie antybiotyczne  
– bakteriostatyczne i bakteriobójcze

•  ogranicza namna˝anie si´ wirusów oraz grzybów

•   zmniejsza stany zapalne i wysi´ki  
przez dzia∏anie antyhistaminowe

•  przyspiesza procesy gojenia i regeneracji tkanek

•   sprzyja rozwojowi prawid∏owej flory bakteryjnej  
w Êrodowisku Êluzówki jamy ustnej

•   w sposób ca∏kowicie naturalny wnika zarówno  
w g∏àb skóry, b∏ony Êluzowej, jak i w przestrzenie 
mi´dzyz´bowe oraz kieszonki dziàs∏owe. 

Wykorzystujàc naturalne dobrodziejstwa aloesu, Forever  
Living Products wyprodukowa∏ aloesowà past´˝el do mycia 
z´bów Forever Bright. Naturalne, bakteriobójcze w∏aÊciwoÊci 
mià˝szu aloesowego (�5,5%) zosta∏y w niej wzmocnione przez 
dodatek propolisu (kitu) pszczelego. Efekt skojarzenia dwóch 
wspaniale dzia∏ajàcych substancji naturalnych okaza∏ si´ re
welacyjny, albowiem nie ma takiego zakamarka pomi´dzy 
z´bami, gdzie nie dotar∏oby penetrujàce dzia∏anie mià˝szu. 
Najwa˝niejsza cechà Forever Bright jest to, ̋ e zmniejsza ryzy
ko powstawania jakichkolwiek problemów w jamie ustnej.  

Zapobiega próchnicy, nie pozwalajàc rozwijaç si´ bakteriom,  
które jà powodujà. Niezwykle efektywnie i dok∏adnie czyÊci 
powierzchni´ z´bów. Nie zawiera ˝adnych substancji powo
dujàcych Êcieranie szkliwa, ponadto zapobiega osadzaniu  
si´ p∏ytki naz´bnej. Dzia∏a zarówno na z´by, jak i na dziàs∏a – 
wzmacnia je i chroni. Ma tak˝e jeszcze jednà, bardzo istotnà 
w∏aÊciwoÊç, która mo˝e okazaç si´ niezwykle wa˝na dla wie
lu osób: nie zawiera fluoru! Aktywne sole fluoru nie dzia∏ajà 
bowiem dobrze na dziàs∏a, które potem trudno jest wyleczyç 
z przewlek∏ych stanów zapalnych.
W 1999 roku aloesowa pasta do z´bów Forever Living Pro
ducts uzyska∏a nagrod´ Super Brand (Super Marka) przyzna
wanà przez czytelników jednego z najpoczytniejszych maga
zynów Êwiata „Readers Digest”.

Higiena jamy ustnej 

Mià˝sz Aloe Vera poprawia  
zdrowie z´bów  
i przyz´bia bez jakichkolwiek 
skutków ubocznych! 
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Aloesowy Zestaw Tonizujàcy 
Czysty mià˝sz z liÊci aloesu to jeden z najdawniej  
znanych i szeroko u˝ywanych Êrodków piel´gnacyj
nych i upi´kszajàcych. 
W Êwiecie substancji pochodzenia naturalnego dawno odkry
to obowiàzujàcà prawid∏owoÊç: „to, co goi uszkodzone tkan
ki skóry, regeneruje i odm∏adza – zdrowe”. 
A oto co potrafi aloes:
Stymuluje funkcje metaboliczne komórek, powodujàc spraw
niejsze usuwanie na zewnàtrz zb´dnych produktów przemia
ny materii oraz toksyn. Powoduje lepsze ukrwienie i dotlenie
nie skóry oraz tkanki podskórnej, przez co do tkanek trafia 
wi´cej substancji od˝ywczych. Zawiera wiele substancji 
od˝ywczych, biostymulujàcych i takich, które usprawniajà na
turalny mechanizm utrzymujàcy prawid∏owe nawil˝enie skó
ry. Sk∏adniki mià˝szu majà naturalnà zdolnoÊç bardzo g∏´
bokiego wnikania w skór´, a tak˝e mogà s∏u˝yç jako „trans
porter” dla innych substancji naturalnych, których chcemy 
u˝yç dla urody naszej skóry i cia∏a.
A teraz coÊ specjalnie dla Paƒ! Dzi´ki unikalnym 
w∏aÊciwoÊciom mià˝szu aloesowego mo˝na uzyskaç 
efekt modelowania sylwetki w miejscach, gdzie zale
ga nadmiar nagromadzonej tkanki t∏uszczowej, czyli 
cellulit! 
Blisko �0% wszystkich kobiet ma problemy z tzw. „pomaraƒ
czowà skórkà” na udach i poÊladkach. To, ˝e cellulit jest 
wy∏àcznie problemem kobiet, zwiàzane jest ze specyfikà skó
ry kobiecej i jej reakcjà na ̋ eƒskie hormony. Kobiety majà sto
sunkowo elastycznà skór´, pod którà znajdujà si´ powi´kszone 
komórki t∏uszczowe. U kobiet w∏ókna kolagenowe odpowie
dzialne za spr´˝ystoÊç skóry u∏o˝one sà równolegle obok  
siebie, podczas gdy u m´˝czyzn uk∏adajà si´ one w regularnà 
sieç. Skutek: powi´kszajàce si´ komórki t∏uszczowe przeciskajà 
si´ na górnà warstw´ skóry i stajà si´ mniej lub bardziej  
widoczne. To, ˝e komórki t∏uszczowe odk∏adajà si´ przede 
wszystkim na udach i poÊladkach, zale˝y od kobiecej gospo
darki hormonalnej, chodzi tu g∏ównie o estrogen. Du˝à rol´ 
przy cellulicie odgrywajà te˝ tzw. predyspozycje genetyczne, 
poniewa˝ s∏aba skóra jest po prostu dziedziczna, co nie ozna
cza jednak, ˝e zawsze musi si´ na niej pojawiç cellulit. Czyn
niki zewn´trzne z pewnoÊcià pot´gujà genetycznie uwarun
kowane sk∏onnoÊci. 
Forever Living Products stworzy∏o znakomità broƒ do 
walki z cellulitem, czyli Aloesowy Zestaw Tonizujàcy 
(tonizowaç – med. – dzia∏aç wzmacniajàco; toniczny – 
med. odnoszàcy si´ do napi´cia tkanek). W sk∏ad ze
stawu wchodzà: Aloesowy Krem Tonizujàcy, Aloeso

wy Krem Piel´gnacyjny, Aloesowy ̊ el do Kàpieli, myj
ka z w∏ókien luffy dyniowatej i folia do owijania cia∏a 
podczas sesji tonizacyjnych. 
W produktach piel´gnacyjnych wchodzàcych w sk∏ad zesta
wu czystemu mià˝szowi towarzyszà aktywne wyciàgi z blusz
czu, tawu∏y, powojnika, morszczynu, skrzypu i pieprzu ture
ckiego, a tak˝e olejek imbirowy i cynamonowy oraz rozpusz
czalne formy kolagenu i elastyny. Stwierdzono, ˝e wszystkie 
te substancje naturalne majà wybitne dzia∏anie tonizacyjne,  
a czysty mià˝sz aloesowy wielokrotnie wzmacnia ich akcj´ 
oraz zapewnia transport do g∏´boko po∏o˝onych tkanek.     
Przy lekkim lub Êrednio zaawansowanym cellulicie Zestaw 
Tonizujàcy mo˝e byç niezwykle skuteczny, doprowadzajàc 
wr´cz do zaniku „pomaraƒczowej skórki”. Aby jednak uzyskaç 
takie efekty, w wi´kszoÊci przypadków nale˝y zastosowaç  
kuracj´ trwajàcà �6 tygodni, po∏àczonà z prawid∏owà dietà  
i çwiczeniami. Warto sobie bowiem uÊwiadomiç, ˝e brak  
ruchu i nieprawid∏owe od˝ywianie to zabójcy pi´knych ud  
i j´drnych poÊladków.

Zdrowi i pi´kni
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Aby wspomóc Paƒstwa starania zmierzajàce w kierunku  
pozbycia si´ cellulitu i uzyskania ∏adnej i szczup∏ej sylwetki, 
chcemy zaproponowaç:
oczyszczajàcy program od˝ywczy CLEAN+LEAN
Jest to program ∏aczàcy diet´ i çwiczenia, który zosta∏ stwo
rzony jako rozwiàzanie jednego z bardzo aktualnych proble
mów obecnych czasów, tj. zdrowego od˝ywiania i kontrolo
wania diety. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z faktu, ˝e 
zdrowa dieta to taka, która zapewnia sprawne funkcjonowa
nie uk∏adu pokarmowego. I tutaj idealnym rozwiàzaniem jest 
czysty mià˝sz aloesowy Forever, który – jak ju˝ wiemy z wczeÊ
niejszej lektury – dzia∏a bakteriostatycznie, reguluje prac´ je
lit, pobudza organizm do produkcji enzymatycznych uk∏adów 
antyrodnikowych; ponadto ma wiele korzystnych dzia∏aƒ im
munostymulujacych (np. skutecznie wzmacnia funkcje deto
ksykujàce wàtroby i nerek). Poniewa˝ aloes jest adaptogenem, 
mo˝emy byç pewni, ̋ e organizm sam wybierze najw∏aÊciwsze 
z 200 substancji aktywnych w nim zawartych i zaadaptuje  
do swoich potrzeb.  
Poza mià˝szem w programie stosuje si´ produkty o charakte
rze suplementów dietetycznych:
Od˝ywka Forever Lite to skoncentro
wany, doskona∏y pod wzgl´dem od˝yw
czym (zawiera dobrze przyswajalne 
bia∏ka roÊlinne, witaminy, sk∏adniki mi
neralne i b∏onnik), pe∏nowartoÊciowy,  
a jednoczeÊnie niskokaloryczny posi∏ek. Znakomicie wspoma
ga odchudzanie, ale Êwietnie przydaje si´ równie˝ wtedy, gdy 
potrzebujemy regeneracji si∏, wzmocnienia lub cierpimy  
z powodu niedoborów od˝ywczych.
Forever Garcinia Plus – zawiera wyciàg 
z owoców tamaryndowca, który wspoma
ga prac´ enzymów, a tym samym uspraw
nia procesy metaboliczne, czyli redukuje 
przetwarzanie w organizmie w´glowo
danów w t∏uszcze.
Pola Zieleni, czyli êdêb∏a m∏odych trawek zbo˝owych, to jed
ne z najbardziej od˝ywczych substancji, jakie stworzy∏a natu
ra; êród∏o aminokwasów, witamin z grupy B, b∏onnika, 
sk∏adników mineralnych, kwasu foliowego i betakarotenu.
Forever Active Probiotic – to 
wyjàtkowa formu∏a szeÊciu szcze
pów korzystnych bakterii z grupy 
Lactobacillus i Bifidobacterium; 
preparat znakomicie regeneruje 
flor´ bakteryjnà jelit. 

Clean+Lean sk∏ada si´ z 2 etapów:  
Clean 9 i Lifestyle 30 

Clean 9 to najlepszy poczàtek drogi do uzyskania szczup∏ej 
sylwetki, a tak˝e poprawy zdrowia i ogólnego samopoczucia, 
albowiem oczyszcza organizm z nagromadzonych w nim tok
syn i innych niezdrowych substancji chemicznych, odtruwa 
go i regeneruje.
Lifestyle 30 – wspomaga naturalny proces oczyszczania  
organizmu, jednoczeÊnie spalajàc nadmiar tkanki t∏uszczowej  
i tym samym prowadzi do osiàgni´cia i utrzymania wymarzo
nej wagi.
Clean+Lean daje Ci narz´dzie, które – poparte Twojà moty
wacjà i wytrwa∏oÊcià w stosowaniu go oraz aktywnoÊcià 
fizycznà – pozwolà Ci skutecznie kontrolowaç wag´ w sposób 
zdrowy i naturalny.

Clean+Lean
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Aloe Vera  
to naturalne êród∏o  
doskona∏ej kondycji 
naszych czworono˝nych  
przyjació∏

To, co tak rewelacyjnie dzia∏a na nas, mo˝e znakomicie 
pos∏u˝yç równie˝ naszym ukochanym psom, kotom, Êwinkom 
morskim, chomikom, szczurkom, kanarkom, papu˝kom, a byç 
mo˝e nawet… ̋ ó∏wiom i rybkom oraz wszelkim inny stworze
niom umilajàcym nam ̋ ycie w naszych domach. Tym bardziej, 
˝e wszystkie te ukochane zwierzaki bardziej ni˝ my cierpià  
z powodu niezbyt naturalnych warunków, w których przysz∏o 
im ˝yç.
Przeglàdajàc strony internetowe o aloesie, znajdà na nich 
Paƒstwo wiele informacji dotyczàcych pozytywnego oddzia
∏ywania aloesu na zwierz´ta. Szczególnie pozytywnie na te
mat produktów na bazie aloesu wypowiadajà si´ hodowcy 
psów, kotów i koni. Aloes jest doskona∏ym Êrodkiem wspoma

gajàcym w przypadku wewn´trznych i zewn´trznych zapaleƒ, 
problemów z jelitami i ˝o∏àdkiem u zwierzàt, ∏agodzi tak˝e 
ukàszenia paso˝ytów. 

Aloes – równie˝ dla zwierzàt

Zdrowi i pi´kni



O ile starania o zachowanie urody towarzyszy∏y ludzkoÊci  od 
wieków, o tyle zdrowiem interesowano si´ dopiero w chwilach 
kryzysu. Profilaktyka zdrowotna jako odr´bna dziedzina dopie
ro od niedawna obecna jest na rynku i w naszej ÊwiadomoÊci. 
Nowego znaczenia nabra∏y te˝ pi´kno i m∏odoÊç. Coraz cz´Êciej 
dok∏adamy wszelkich staraƒ, aby jak najd∏u˝ej cieszyç si´ do
brym zdrowiem i zachowaç m∏odzeƒczy wyglàd. Sprzymierzeƒ
cami w trosce o ∏adny wyglàd i dobre samopoczucie sà odpo
wiednia dieta, piel´gnacja cia∏a, skóry, a przede wszystkim bez
stresowy styl ˝ycia. Prezydent FLP Rex Maughan powiedzia∏: 
Jednà z g∏ównych przyczyn chorób na Êwiecie jest pusty port-
fel. Je˝eli chcesz, by ludzi cierpiàcych by∏o mniej, daj im szans´ 
zarobiç na godne ˝ycie.
Dlaczego wi´c nie wykorzystaç tego, co ma ci do zaoferowa
nia Forever Living Products, a wi´c po∏àczenie troski o wital
noÊç z biznesem. Dzielàc si´ radoÊcià korzystania z dodajàcych 
energii i urody produktów aloesowych, do∏àcz do wielomiliono
wego grona dystrybutorów na ca∏ym Êwiecie i zacznij spe∏niaç 
swoje marzenia!
W sprzeda˝y tradycyjnej, zanim produkt dotrze do konsu 
menta, w´druje od wytwórcy poprzez ró˝nych dystrybutorów, 
hurtowników i detalistów. Ka˝dy z tych etapów (czyli poÊredni
cy) poch∏ania cz´Êç zysków. A˝ 75% tego, co p∏aci konsument, 
mo˝e trafiç do poÊredników, nie wspominajàc o kosztach re
klamy i transportu. Wyobraê sobie, ˝e otrzymujesz po∏ow´ ta
kiej mar˝y od wszystkiego, co kupujesz i sprzedajesz. Tak si´ 
w∏aÊnie dzieje z Forever Living Products!
Zapewniamy naszym dystrybutorom solidnà mar˝´ i szans´ 
przeobra˝enia pasji w zyski, poniewa˝: do nas nale˝y ca∏y pro
ces wytwórczy od zbioru upraw a˝ do pakowania, rezygnuje
my z reklam, promocji i poÊredników, a opinie zadowolonych 
klientów sprzedajà produkty za nas!     
Powszechny stereotyp pogoni za marzeniami, dla których 
spe∏nienia niezb´dne sà pieniàdze, zamyka nas w codziennym 
„wstaƒ – idê do pracy – zap∏aç rachunki”. Czy nie sàdzisz, ˝e 
sp´dzamy wi´cej czasu goniàc za marzeniami ni˝ ˝yjàc nimi? 
PrzypuÊçmy, ˝e zarabia∏byÊ dodatkowo np. 2000 z∏ miesi´
cznie? Jakie marzenie byÊ zrealizowa∏  –  dom, samochód, wy
kszta∏cenie, wakacje? Czy wyda∏byÊ je od razu, czy mo˝e od∏o˝y∏ 
na tzw. czarnà godzin´?
Niezale˝nie od tego, czy mierzysz czas zmarszczkami wokó∏  
oczu czy zmianami w sàsiedztwie, wszyscy wiemy, co cenimy 

i czego pragniemy. Brak czasu i pieni´dzy doskwiera tak samo 
w Dallas, Londynie, Warszawie czy Tokio. Jest to schemat,  
który zwykliÊmy powtarzaç, ale który nie jest naszym przezna
czeniem. 
Osiàgni´cie upragnionego stylu ̋ ycia zaczyna si´ od zrozumie
nia, ˝e przeznaczenie to nie kwestia przypadku – to kwestia  
wyboru! 
Czy jesteÊ gotów zapracowaç na swoje pragnienia? 
JeÊli tak, to Twoja przysz∏oÊç zaczyna si´ dziÊ. Twoja szansa  
to Forever Living Products. Wybór nale˝y do Ciebie.
Za 20 lat od dzisiaj b´dziesz bardziej rozczarowany rzeczami, 
których nie zrobi∏eÊ, ni˝ tymi, które zrobi∏eÊ. PodnieÊ wi´c  
kotwic´. Porzuç bezpiecznà przystaƒ. Z∏ap pomyÊlny wiatr  
w ˝agle. Odkrywaj. Zacznij marzyç – Mark Twain  
Forever Living Products chce Ci przypomnieç o Twoich marze
niach i o tym, co mo˝esz dzi´ki nim osiàgnàç! A jeÊli realizujàc 
je poprawisz swój poziom ˝ycia, Ty i Twoja rodzina b´dziecie 
zdrowsi i szcz´Êliwsi – tym lepiej dla nas!

Powodzenia!
˚yczymy Wam du˝o sukcesów!!!

Twoja kariera  
z Forever

Aby rozpoczaç realizacj´ swoich celów skontaktuj si´ z osobà, od której otrzyma∏eÊ to czasopismo.




