
2011 m. spalis / Nr. 60

F O R E V E R



www.foreverliving.lt www.foreverliving.com2

KOMPANIJOS VADOVO LAIŠKAS

Daug didžių žmonių kalbėjo apie laisvę ir jos reikšmę. 
Pacituosiu kelis mėgstamiausius posakius:

„Tikra asmens laisvė negali egzistuoti be ekonominio sau-
gumo ir finansinės nepriklausomybės. Alkani ir neturintys 
darbo žmonės pasitarnauja kuriant diktatūras.“

 Franklinas D. Ruzveltas

„Kiekvienas žmogus turi keturias dovanas – savimonę, są-
žinę, laisvą valią ir kūrybinę vaizduotę. Tai suteikia mums 
išskirtinę žmogišką laisvę... galią rinktis, veikti, keistis.“ 

Stivenas Kovėjus

„Neverta būti laisvam, jei negalima klysti.“ 
Mahatma Gandis

„Būti laisvam reiškia ne tik nusimesti grandines, bet ir gy-
venti gerbiant ir puoselėjant kitų laisvę.“ 

Nelsonas Mandela

Forever produktai ir puikus rinkodaros planas suteikia 
visiems mums laisvę daugelyje gyvenimo sričių: laisvę nuo 
finansinių rūpesčių, laisvę būti tuo, kuo norime, ir daryti 
tai, ką norime, laisvę nuo daugelio sveikatos problemų. Mes 
tikrai galime rinktis, kiek laisvi norime būti. Tačiau visada 
privalome prisiminti, kad didelė laisvė reiškia ir didelę at-
sakomybę – atsakomybę pasidalinti šia nuostabia galimybe 
su kitais, atsakomybę tvarkyti verslą pagal nustatytas taisy-
kles, atsakomybę savo komandos žmonėms padėti pasiekti 
sėkmę. 

Tikiuosi, kad prasidedant naujiems Forever metams, nau-
jai mūsų temai – „Būk laisvas“ – skirsite svarbią vietą savo 
namuose, biure, automobilyje ar bet kurioje vietoje, kur pra-
leidžiate daug laiko. Tegul ji nuolat primena jums visa tai, ką 
siūlo Forever – juk geriausia galimybė pasaulyje yra iš tiesų 
BŪTI LAISVAM.  

Visada jūsų,
Rex Maughan

Būk laisvas

Kasmet pažymime svarbius įvykius – šventes, jubilie-
jus, gimtadienius. Nors visi įvykiai mums yra svarbūs, per 
pastaruosius 33 metus įpratau dar vienus sėkmingus metus 
pažymėti puikiu renginiu, kuriame visai neseniai dalyvavo-
me – Tarptautine Super sueiga!

Tai tikrai nepakartojamas renginys! Pristatėme kelis 
nuostabius naujus produktus, pasidžiaugėme laimėjimais 
ir puikiai praleidome laiką. Dėkoju visiems, įvykdžiusiems 
kvalifikaciją ir per 12 mėnesių išties daug nuveikusiems. 
Kviečiu jus padaryti tą patį ir kitais metais. O tuos, kurie 
šiais metais negalėjo atvykti, raginu dar kartą užsibrėžti 
tikslą atvykti į Super sueigą. Suplanuokite ir įgyvendinkite 
savo tikslą – jūs tai galite!

Vašingtonas – įspūdingas miestas. Tikiuosi, kad atvyku-
sieji į mūsų šventę, pasinaudojo galimybe aplankyti įžymias 
vietas, kurių mieste tikrai daug. Be abejo, visiems ameri-
kiečiams, o taip pat ir milijonams žmonių iš viso pasaulio, 
Vašingtonas yra laisvės simbolis. Visi objektai – nuo Dž. Va-
šingtono monumento iki A. Linkolno ir T. Džefersono me-
morialų – mums primena, kiek daug reikia paaukoti siekiant 
laisvės. Dėl to ir nusprendėme, kad nauja 2011/2012 metų 
rinkodaros tema– „Būk laisvas“ – mums labiausiai tiks. 

Deimantines kaledos
Dar nesate DIAMOND MANAGER? Nenusiminkite!

Jūs turite unikalią galimybę gruodžio 3 dieną pasimatuoti  DIAMOND MANAGER  juostą ir 
taip priartinti savo svajonę. Tą vakarą tiks viskas, kas dvelkia prabanga ir tviska deimantais. 

Jei siekiame deimantinių viršūnių, tai ir linksminkimės kaip
D E I M A N T I N I A I !

Data:  2011 12 03
Vieta:  restoranas „Gralis“, Trumpoji g. 10, Kaunas
Pradžia:  18 val.
Bilieto kaina:  iki lapkričio 30d. – 80 Lt,  nuo gruodžio 1 d. – 100 Lt
Pastaba: dalyvių skaičius ribotas. Iš anksto atsiprašome, jei Jums neliko bilieto.

Papildoma informacija teikiama: tel. (8 5) 261 0070, mob. 8 682 17 640
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DIREKTORIAUS LAIŠKAS

LITERATŪRA

Rugsėjo mėnesį vi-
siems besimokantiems 
prasideda „Naujieji 
metai“. Rugsėjį prasi-
deda mūsų rudeninis 
augimas, kurį papras-
tai apvainikuoja re-
kordinis gruodis. Ži-
nodami apie pasikei-
tusius 2013-jųjų Pelno 
padalijimo programos 
reikalavimus, tikimės 
šiemet sparčiau pri-
artėti prie 3000 CC 
per mėnesį. Šį rugsėjį 
pradėjome turininga 

mokymo programa „Aloe Vera diena“, kurios dalyviai turėjo 
progą išgirsti naujas puikias paskaitas ir praturtinti žinias 
apie mūsų populiariausius produktus. Manau, neišdildomą 
įspūdį visiems klausytojams paliko ir Diamond Manager 
Kim Madsen gyvenimo ir sėkmės pamoka, kurią jis taip 
nuoširdžiai išdėstė rugsėjo Sėkmės dienos metu. 

Neatsitiktinai pradėjau šį savo laišką mintimis apie 
mokslo metų pradžią. Kaip ir kiekviena veiklos sritis, mūsų 
verslas reikalauja žinių, įgūdžių ir patirties. Mes jau išmoko-
me reikšmingą pamoką, kad kiekviename versle svarbiausia 
yra nusiteikimas. Tačiau būdami kovingai nusiteikę ir pasi-
ryžę nuosekliam, sistemingam darbui, dar turime turėti ir 
reikalingą žinių bagažą. Žinios padės mums daryti teisingus 
žingsnius, ir tik tai atneš laukiamus rezultatus. Neįmanoma 
per kelias dienas ar apsilankius keliuose mokymuose tap-
ti profesionalu. O juk visur ir visada geriausius rezultatus 
pasiekia tik profesionalai. Akivaizdžiai šią tiesą patvirtina 
sportininkai, menininkai. O ir „žemiškesnių“ profesijų at-
stovams keliami tie patys reikalavimai. Kiek daug turi mo-
kytis meistriškumo architektas, mokytojas ar gydytojas.

 Kalbėdami apie mūsų verslo galimybę dažnai pabrėžia-
me, kad kiekvienas gali pasiekti aukštumas. Bet negalima pa-
miršti, kad į aukštumas reikia įkopti, ir tam reikia turėti žinių 
bei sugebėjimų. Kad taptume verslininku, turime išmokti 
verslo abėcėlę, o kad taptume sėkmingu verslininku, turime 
mokėti daug daugiau. Sėkmė mėgsta darbštuolius. Jei nori-
me plėsti pardavimus ar sukurti verslo grupę, turime įprasti 
atlikti namų darbus ir gerai pasiruošti kiekvienam pokalbiui 
ir pristatymui. Nepalikime nieko sėkmingam atsitiktinumui. 
Kiekvienam klientui yra kur kas maloniau bendrauti su pro-
fesionalu, o ne su atsitiktinės laimės medžiotoju. Atsakingai 
ruošdamiesi pristatymams ir susitikimams, parodome, kad 
mes gerbiame savo klausytojus. Tuo pačiu mes laimime jų 
pagarbą ir pasitikėjimą. Ir priešingai, netobulėdami ir neaug-
dami, ilgainiui tapsime neįdomūs net savo grupės nariams: 
juk nematydami mūsų pažangos, nustos augti ir jie. Todėl 
turime domėtis viskuo ir imti viską, kas gali mums padėti 
tobulėti mūsų versle. Mokykimės ir iš sėkmingų bei atsakin-
gai į šį verslą žiūrinčių kolegų. Išnaudokime kiekvieną progą 
ką nors sužinoti ar išmokti. Knyga yra naudinga tada, kai 
ją perskaitome. Mokymas ar susitikimas yra naudingas tada, 
kai jame dalyvaujame. Nepraleiskime jo, gal kaip tik jis ir 
taps mums lemtingu žingsniu pasirinkto tikslo link. 

„Kiekvienas, kas nustoja mokytis, nesvarbu dvidešimties 
ar aštuoniasdešimties, yra senas. Kas mokosi, tas išlieka jau-
nas. Svarbiausia gyvenime – išlaikyti jauną protą.“  

Henris Fordas

Norėčiau visiems palinkėti pratęsti savo verslo studijas 
ir viską išmokti GERAI ir LABAI GERAI. Tik turėdami pa-
tikimą ir teisingą informaciją apie produktus, gerai supras-
dami mūsų rinkodaros principus ir privalumus, ir mokėda-
mi visa tai tinkamai perteikti kitiems, galėsime įgyvendinti 
savo užsibrėžtus tikslus. Tapkime profesionalais.

Kęstutis Baušys

DĖMESIO!
Nuo lapkričio 1 d. produktų skrajutės bus parduodamos  
tik pakuotėmis po 25 vnt. 
Pakuotės kaina – 3 litai.
Nuo lapkričio 1 d. mėginukai bus 
parduodami tik pakuotėmis 
po 10 vnt. Pakuotės kaina – 3 litai. 

NAUJIENA
Lankstinukas „Aloe Vera sultys“ 
Pakuotėje 10 vnt. 
Pakuotės kaina – 3 litai.
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KVALIFIKACIJOS

SUPERVISOR 

rugpjūtis

•  VLADAs MiNKus 
sponsorė Aldona graikšienė

•  ViLMA NAViCKiENĖ 
sponsoriai Linutė ir ramutis skrinskai

•  LiNutĖ ir rAMutis sKriNsKAi 
sponsoriai Martina ir Edmundas

•  pEtrAs  ir irENA stuMBrAi 
sponsorė Daiva Andriekuvienė

•  EgiDijus ir LiNA VitKūNAi 
sponsoriai jonas ir reda Dapšauskai

ASSISTANT MANAGER 

RuGPJŪTIS
DAIVA ANDRIEKuVIENĖ  •	
Sponsoriai Seva ir Vitalijus Kazankovai

RuGSĖJIS
VITALIJuS GuSTYS  •	
Sponsorius Valdemaras Šilobritas

VALDEMARAS ŠILOBRITAS  •	
Sponsorius Tomas Dambrauskas
LINuTĖ ir RAMuTIS SKRINSKAI  •	
Sponsoriai Martina ir Edmundas
GERDA ir VIDMANTAS VESELGAI   •	
Sponsoriai Laima ir Žilvinas Krasinskai

4 CC KVALIFIKACIJA

1 LYGIS 1 lygis pasiekiamas 3 mėnesius iš eilės vykdant 4 CC kvalifikaciją

2 LYGIS 2 lygis pasiekiamas 6 mėnesius iš eilės vykdant 4 CC kvalifikaciją

3 LYGIS 3 lygis pasiekiamas 12 mėnesių iš eilės vykdant 4 CC kvalifikaciją

rugpjūtis

JuDITA ALEKSANDRAVIČIENĖ•	
ONA LĖPIENĖ•	
DALIA ir AIVARAS MATuSEVIČIAI•	
RITA ir DONATAS TAMAŠAuSKAI•	
VILIJA ir RIMANTAS VIDŽIŪNAI•	

rugsėjis•	
VAIDA ir SAuLIuS ARBOČIAI•	
NINA ir ALGIRDAS BARANAuSKAI•	
PETRAS KuBILIŪNAS•	
LAILA MILLERE•	
VILMA NAVICKIENĖ•	
LINuTĖ ir RAMuTIS SKRINSKAI•	
JONAS ir STASĖ ŠTRIMAIČIAI•	
EGIDIJuS ir LINA VITKŪNAI•	

rugpjūtis

VITALIJuS GuSTYS•	
JOANA MAROZIENĖ•	

rugsėjis
RITA ir ALBINAS BANDŽIuLIAI•	
VLADAS MINKuS•	
LINA PAuLAuSKIENĖ•	
VYTAuTAS ir ALDONA RuPŠAI•	

rugpjūtis

ALYTĖ BOZIENĖ•	

rugsėjis
RAMuNĖ JACKEVIČIENĖ•	
ARŪNAS ir ŽYDRONĖ PAŠKEVIČIAI•	
ONA ŠVAŽIENĖ•	

Dėmesio: 4 CC KLuBO nariais tampa tie distributoriai, kurie pasiekia 4 CC kvalifikacijos 3-ąjį lygį

4 CC
4 CC

 rugsĖjis
•  iNEsE igNAtE / sponsoriai Eimantas ir jurgita janušai
•  ALBiNA AMBrOZiENĖ / sponsorė Aušra Martinkienė
•  riMutĖ ir sigitAs KirŠAi  

sponsoriai Linutė ir ramutis skrinskai
•  AuŠrA MArtiNKiENĖ / sponsorius regimantas Kurlys
•  ZitA rEipiENĖ / sponsoriai gerda ir Vidmantas Veselgai
•  DANutĖ ŠErpENsKiENĖ ir pEtrAs KuBiLiūNAs 

sponsorius Vladas Minkus
•  VitA ir stAsYs ŠiLEiKAi 

sponsoriai gražina ir rimantas tikniai
•  grAŽiNA ir riMANtAs tiKNiAi / sponsorė Adelė Lukšienė

MANAGER 

Ru G SĖ J I S
LAIMA ir ŽILVINAS KRASINSKAI 
Sponsoriai Vidas ir Birutė Norkevičiai
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KVALIFIKACIJOS

Geriausių distributorių TOP 20

Geriausių grupės kūrėjų TOP 20 

rugpjū tis

TOP 
20

rugsėjis
1. DEIMANTAS ir JuRGITA BANIAI 1. DEIMANTAS ir JuRGITA BANIAI
2. EIMANTAS ir JuRGITA JANuŠAI 2. EIMANTAS ir JuRGITA JANuŠAI
3. DAIVA ir SIGITAS VAIKŠNORAI 3. DAIVA ir SIGITAS VAIKŠNORAI
4. JuZĖ VIDA PETRAuSKIENĖ 4. MARTINA ir EDMuNDAS
5. REGINA ČIuDIENĖ 5. VIDAS ir BIRuTĖ NORKEVIČIAI
6. MARTINA ir EDMuNDAS 6. JuZĖ VIDA PETRAuSKIENĖ
7. JELENA ir ARTŪRAS GRAuSLIAI 7. REGINA ČIuDIENĖ
8. NERINGA ir AuŠRYS ŠEŠKAuSKAI 8. LAIMA ir ŽILVINAS KRASINSKAI
9. IRENA ir ALGIMANTAS RADIŠAuSKAI 9. NERINGA ir AuŠRYS ŠEŠKAuSKAI
10. DALIA ir ŽYDRŪNAS TAMuLIAI 10. JELENA ir ARTŪRAS GRAuSLIAI
11. TANEL LINT 11. DALIA ir ŽYDRŪNAS TAMuLIAI
12. SEVA ir VITALIJuS KAZANKOVAI 12. RAMŪNAS ir DIANA KALPOKAI
13. VIDAS ir BIRuTĖ NORKEVIČIAI 13. TANEL LINT
14. DAIVA BuIVYDIENĖ 14. TOMAS DAMBRAuSKAS
15. DAIVA ŠuLCIENĖ 15. DAIVA ŠuLCIENĖ
16. RAMŪNAS ir DIANA KALPOKAI 16. DAIVA BuIVYDIENĖ
17. JŪRATĖ VAITKŪNIENĖ 17. GERDA ir VIDMANTAS VESELGAI
18. ALDONA GRAIKŠIENĖ 18. ALDONA GRAIKŠIENĖ
19. NERINGA GAILIŪNIENĖ 19. IRENA ir ALGIMANTAS RADIŠAuSKAI
20. TOMAS DAMBRAuSKAS 20. NERINGA GAILIŪNIENĖ

rugpjū tis

TOP 
20

rugsėjis
1. MARTINA ir EDMuNDAS 1. MARTINA ir EDMuNDAS
2. DEIMANTAS ir JuRGITA BANIAI 2. VIDAS ir BIRuTĖ NORKEVIČIAI
3. VIDAS ir BIRuTĖ NORKEVIČIAI 3. LAIMA ir ŽILVINAS KRASINSKAI
4. JuZĖ VIDA PETRAuSKIENĖ 4. DEIMANTAS ir JuRGITA BANIAI
5. JŪRATĖ VAITKŪNIENĖ 5. TOMAS DAMBRAuSKAS
6. TOMAS DAMBRAuSKAS 6. GERDA ir VIDMANTAS VESELGAI
7. DAIVA ir SIGITAS VAIKŠNORAI 7. ALDONA GRAIKŠIENĖ
8. DAIVA ANDRIEKuVIENĖ 8. DAIVA ir SIGITAS VAIKŠNORAI
9. GENOVAITĖ ir VYGANDAS GATAVECKAI 9. DAIVA ŠuLCIENĖ
10. ALYTĖ BOZIENĖ 10. VALDEMARAS ŠILOBRITAS
11. EIMANTAS ir JuRGITA JANuŠAI 11. SEVA IR VITALIJuS KAZANKOVAI
12. JONAS ir REDA DAPŠAuSKAI 12. DAIVA BuIVYDIENĖ
13. LINuTĖ ir RAMuTIS SKRINSKAI 13. JELENA ir ARTŪRAS GRAuSLIAI
14. RAMŪNAS ir DIANA KALPOKAI 14.  ALYTĖ BOZIENĖ
15. AuŠRA ir KĘSTuTIS ŽVINKLIAI 15. ALDONA RYBAKOVA
16. LINA PAuLAuSKIENĖ 16. GENOVAITĖ ir VYGANDAS GATAVECKAI
17. RIMANTAS PALECKIS 17. AuŠRA ir KĘSTuTIS ŽVINKLIAI
18. GINTARAS ŠEŠKAITIS 18. VLADAS MINKuS
19. MAIRE JOGIS 19. RAMŪNAS ir DIANA KALPOKAI
20. VLADAS MINKuS 20. ADELĖ LuKŠIENĖ

SuDAROMAS:  pagal asmeninių ir asmeninių Manager grupių kreditų kiekį.

SuDAROMAS:  pagal asmeninių kreditų kiekį (be Manager grupių) su sąlyga, kad per tą mėnesį yra išugdytas bent vienas Assistant Supervisor.

GOING GLOBAL

PELNO PADALIJIMO
programa

   
   

... jau greitai ...
   

Dabar tik nuo 3000 CC
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ASSISTANT SUPERVISOR

ru g p j ū t i s
ALEKNAVIČIENĖ RIMA •	
ARDZIJAuSKAITĖ JŪRATĖ •	
ARMONIENĖ VALĖ •	
AŽELSKIENĖ ADRIJA •	
BACEVIČIENĖ ELVYRA •	
BALČYTIENĖ REDA •	
BALTAITIENĖ AuDRONĖ •	
BANDZEVIČIENĖ JuLIJONA MELANIJA •	
BANDŽIuKIENĖ NERINGA •	
BARDAuSKIENĖ SNIEGYNA •	
BARTKEVIČIENĖ AGNĖ •	
BERNOTIENĖ LAIMuTĖ •	
BILEVIČIuS ANTANAS •	
BRAŽENIENĖ NIJOLĖ •	
KORSAKIENĖ BRONĖ•	
BuRNECKIS DAINIuS •	
BuTKIENĖ VERA •	
BuTKuS ROMuALDAS •	
BuZAITYTĖ EGLĖ •	
ČIuKŠIENĖ OKSANA •	
DAuNORAVIČIENE IRMA •	
DuMČIuVIENĖ ZITA •	
DVARECKIENĖ ASTA •	
EINIENĖ LAIMA •	
GAŠKAuSKIENĖ DAIVA •	
GAuDEŠIENĖ LINA •	
GEČIENĖ LAIMuTĖ •	
GEDMINIENĖ ADELĖ •	
GIRŠIENĖ DALĖ •	
GOFMAN SIGITA •	
GRABAuSKIENĖ LORETA •	
GRIGIENĖ NIJOLĖ •	
GuŽAuSKIENĖ ZITA •	
JAKuBYNIENĖ ZITA •	
JAKuTAVIČIENĖ GENOVAITĖ •	
JANAVIČIENĖ IRENA •	
JANuLAITIENĖ REDA •	
JASuTIENĖ EuGENIJA •	
JEDINKIENĖ DAIVA •	
JONYLIENĖ LINA •	
JuOZuNIENĖ VALERIJA •	
JuŠKAITIENĖ ZITA •	
KAIRIENĖ DAIVA •	
KALENDRIENĖ JANINA •	
KANAPECKAITĖ GIEDRĖ •	
KAREIVIENĖ DALIA •	
KELMINSKIENĖ DANuTĖ •	
KLEBARIENĖ BIRuTĖ •	
KLEVINSKIENĖ DALIA •	
KONDROTIENĖ ASTA •	
KRAMILIENĖ GIEDRĖ •	
KRIŠČIŪNIENĖ RŪTA •	
KRuMPLYTĖ JOLITA •	
KuBILIENĖ BIRuTĖ •	
KuKAITIENĖ KRISTINA •	
KuNICKIENĖ JOLITA •	
KuRTINAITIENĖ VILMA •	
LAPĖNIENĖ IRENA •	
LEONAVIČIENE JŪRATĖ •	
LIDŽIuVIENĖ REGINA •	
LINKIENĖ VAIDA •	
LISOVSKAJA GIEDRĖ •	
LITVINSKIENĖ VIDA •	
LOVIAGINA SANDRA •	
MACEVIČIENĖ VAIDA •	
MARTINAVIČIŪTĖ VITA •	
MIKuČIONIENĖ JANINA •	
MIKuTIS JuLIuS •	
MIMGAuDIENĖ LAIMA •	
MONTGIRDIENĖ AuDRA •	
MOTuZAITĖ RITA •	
MuMINOV ALEKSANDR •	
NAVICKAS VYTAuTAS •	
NEMČINAVIČIENĖ VILMA •	
NERSISIAN ROBERT •	
NORKuS GEDIMINAS •	
ONIŪNAITĖ MONIKA •	
OVERLINGIENĖ VIOLETA •	
PAKALNYTĖ IRENA •	
PALIONIENĖ STASĖ •	
PALIONYTĖ DANGIRA •	
PALIuLIENĖ DAIVA •	
PALIuNIENĖ RASA •	
PAVILONIENĖ JANINA •	
PEČKIENĖ RASA •	
PLuTIENĖ VILMA •	

POČEŠŪNAITĖ RASA •	
PODELIENĖ DANuTĖ •	
PuIDOKAS ROMAS •	
RINKEVIČIENĖ VIDA •	
RINKŪNIENĖ AuDRONĖ •	
RuKŠNAITYTĖ AuRELIJA •	
RuMŠIENĖ JŪRATĖ •	
RuPLYTĖ AuŠRA •	
RuSECKIENĖ AGNĖ •	
RuSINIENĖ MEILuTĖ •	
SAVICKIENĖ DIANA •	
SECILIENĖ RASA •	
SEIBuTIENĖ RAIMONDA •	
SEMENENKIENĖ KRISTINA •	
SERECKIENĖ INGA •	
ŠEŠKAITYTĖ VAIDA •	
ŠIMuLIENĖ RASA •	
ŠIuRNIENĖ JOLANTA •	
SMuLKYTĖ VIDA •	
SONGAILIENĖ  BERuTĖ •	
ŠTARAITIENĖ EGLĖ •	
STASIŠKYTĖ EGLĖ •	
STRAŽINSKIENĖ AISTĖ •	
STOŠKuVIENĖ ONA •	
STRIAuKIENĖ BIRuTĖ MARCELĖ •	
STuMBRA SAuLIuS •	
ŠuLIAuSKIENĖ BIRuTĖ •	
ŠVEDIENĖ DAIVA •	
TAMuTIENĖ IRENA •	
TATARŪNIENĖ ALBINA •	
uLVYDIENĖ AELITA •	
uŽGRINDIENĖ VIRGINIJA •	
VAITKEVIČIENĖ REDA •	
VALuŽIENĖ RAIMONDA •	
VENCLOVIENĖ SIGITA •	
VENSKŪNIENĖ MAGDALENA •	
VEPŠTIENĖ ROMA •	
VISKANTIENĖ VIOLETA •	
VYŠNIAuSKIENĖ NIJOLĖ •	
ŽALŪDIENĖ DONATA •	
ZAMOVSKI JAROSLAV  •	

 rugsėjis
ADOMAITIENĖ LINA •	
AKELAITIENĖ VIOLETA •	
ALEKNAVIČIŪTĖ AuŠRINĖ •	
ALEKSERIŪNAS LINAS•	
ALKEVIČIENĖ KRISTINA •	
ANDRIJAuSKIENĖ JuRGITA •	
BACEVIČIENĖ GRAŽINA •	
BAGDONIENĖ ALINA •	
BALBuCKAS SAuLIuS •	
BALSAITIENĖ AuŠRA •	
BALSYTĖ RIMA •	
BANDZIENĖ EDITA •	
BARANAuSKIENĖ JuRGITA •	
BARTuSEVIČIENĖ VILMA •	
BERNATAVIČIENĖ ZENĖ •	
BEZGELIENĖ MARGARITA •	
BIELIŪNIENĖ EMILIJA•	
BIGuŽIENĖ VIRGINIJA •	
BINDOKIENĖ ALBINA•	
BuŽINSKIENĖ TERESA •	
ČEPONIS ANTANAS•	
ČESLEVIČIENĖ PRANĖ•	
ČESNIENĖ ALDONA •	
DANEVIČIENĖ RENATA •	
DAuGĖLAITĖ LuGNĖ•	
DAuKŠEVIČIuS ROMuALDAS •	
DRAZDAuSKIENĖ IRENA •	
DuBICKA OKSANA •	
DŽIAuGYTĖ MODESTA •	
EIDuKIENĖ INGA •	
GADLIAuSKAITĖ KRISTINA •	
GALVELIENĖ LAIMA •	
GEDMINAITĖ VIRGILIJA •	
GEGIECKIENĖ LAIMuTĖ•	
GERGEJENKIENĖ GINTARĖ•	
GLOBYS ROMuALDAS•	
GRAŽuLEVIČIuS VIRGINIJuS •	
GRICELIENĖ RIMA •	
GRIGONYTĖ JOLANTA•	
GRINAVECKIENĖ LAuRA •	
GuDELIENĖ-GuDELEVIČIENĖ DAIVA •	
JANKuVIENĖ REGINA•	
JASIuKAITIS MARIuS•	
JuOZAPAITIENĖ KRISTINA•	
JuRGELYTĖ AuŠRA •	

KATINIENĖ DAIVA •	
KAuŠAITĖ VILMA •	
KAVALIAuSKIENĖ RENATA •	
KAZLAuSKIENĖ IRENA •	
KIuKIENĖ IRENA •	
KIZELEVIČIŪTĖ AuŠRA•	
KuLIKAuSKIENĖ RASA •	
KVASELIENĖ IRENA •	
LATOŽIENĖ LINA •	
LAuRINAITIENĖ LORETA •	
LEKIENĖ LIDA •	
LEONENKIENĖ VILIJA•	
LINKEVIČIENĖ MARIJA •	
LITVINIENĖ ASTRIDA•	
MACIuLEVIČIENĖ STASĖ ONA •	
MAKAVECKAITĖ ERNESTA•	
MAKSVYTIS ARŪNAS•	
MARCINKEVIČIENĖ VIDA REGINA•	
MARČIuLAITIENĖ RIMA •	
MARKAITYTĖ PIKTuRNIENĖ DAIVA•	
MASLOVIENĖ LIGITA •	
MATAVIČIuS KĘSTuTIS •	
MATIuKAITIENĖ ALBERTA•	
MATuZEVIČIENĖ ASTA•	
MICKEVIČIENĖ ALDONA•	
MIELKAITYTĖ SANDRA•	
MILIAuSKIENĖ ANTANINA•	
MIZGIRDIENĖ RITA •	
NAVIKIENĖ DANGuOLĖ•	
NORKIENĖ EDITA•	
PACAITIENĖ NIJOLĖ•	
PADOLSKIENĖ INESA•	
PAKSIENĖ JŪRATĖ•	
PANČuK SIMONA •	
PAuKŠTIENĖ DANuTĖ•	
PAuLAuSKAS STANISLOVAS•	
PAuLAuSKIENĖ RIMA•	
PETRAuSKIENĖ BIRuTĖ•	
PETRAuSKIENĖ GAIVILĖ•	
POCEVIČIŪTĖ LEONORA•	
POCIENĖ RAMuTĖ•	
POCIuS VYTAuTAS•	
POŽARAuSKIENĖ NATALJA •	
PRANSKEVIČIENĖ EDITA •	
PRuSAITIENĖ GRAŽINA•	
PuIDIENĖ ASTA •	
PuKINSKIENĖ REGINA •	
PuPELIENĖ VIRGINIJA •	
RAČIuS LINAS•	
RAGuCKAS ROMALDAS •	
REIPAITĖ AuRELIJA•	
RuGIENYTĖ ZITA•	
RuPEIKA BENAS •	
RuZGIENĖ REGINA •	
SAVICKIENĖ LORETA •	
SAVICKIENĖ RŪTA •	
SAVIČIENĖ STEFANIJA •	
SAVOSKO GRETA •	
SIRuTIENĖ DALIuTĖ•	
SKRINSKIENĖ IRMA •	
SPAIČIENĖ RIMA •	
SPŪDIENĖ NERINGA •	
STAKVILEVIČIENĖ REGINA •	
STAKVILEVIČIŪTĖ RITA•	
STANKEVIČIENĖ IVETA•	
STANKEVIČIENĖ REDA•	
STARKuVIENĖ ZINAIDA•	
STAŠKuVIENĖ MARIJA •	
STuLGIENĖ ANDŽELA•	
SuJATIENĖ ILONA•	
SuTKuS RIČARDAS•	
ŠABLINSKIENĖ DIANA •	
ŠAMBARIENĖ REGINA •	
TARuTYTĖ JuRGITA •	
TOTORAITYTĖ DANuTĖ•	
VADEIKIENĖ RŪTA •	
VILČIAuSKAITĖ STASĖ •	
VILKELIENĖ REGINA •	
VISMANTIENĖ ANGELĖ •	
VISOCKIENĖ STASĖ•	
VITKuVIENĖ KRISTINA •	
VOSYLIuS EuGENIJuS •	
ZAJANČKAuSKIENĖ DANuTĖ•	
ZuBRICKAS VYTAuTAS •	
ZuBRICKIENĖ ALDONA•	
ŽĄSYTIENĖ ZINA •	
ŽIBAS MINDAuGAS•	
ŽuTAuTIENĖ LAIMA•	
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ĮSPŪDŽIAI IŠ SĖKMĖS DIENOS

Ar esate kada nors vienoje vietoje matę 
700 spindinčių akių, 350 plačių nuošir-
džių šypsenų, ištisą jūrą rūpestingų ran-

kų ir šiltų žvilgsnių? Aš mačiau!
Ir ne tik mačiau, bet ir jaučiau: rūpestį, gerumą, 

nuoširdumą. Viską viename. Nuo pat pirmųjų ke-
lionės kilometrų iš Alytaus į Vilnių. Į šį gėrio sūku-
rį patekau neatsitiktinai. Draugė pakvietė į Forever 
kompanijos organizuojamą Sėkmės dieną, kuri vyko 
liepos 23 d. Nusprendžiau važiuoti, nes troškau iš 
pirmų lūpų išgirsti kuo daugiau informacijos apie 
produktus, pabendrauti su naujai sutiktais žmonė-
mis, tiesiog tikėjausi praskaidrinti savo dieną.

 Dar neišriedėjus iš Alytaus apgaubė gerumo 
aura – visi buvo paslaugūs ir malonūs. užliejo ra-
mybė, pasijaučiau sava, nors pažinojau tik Audronę 
Žitkuvienę, Irmą Jasiulevičienę ir šiek tiek Ramūną 
Kalpoką…  Kelias neprailgo. 

Atvažiavome į „Le Meridien“ viešbutį, kur jau 
šurmuliavo laimingi žmonės. Taip, man atrodė, kad 
jie be galo laimingi. Apsikabinimai, džiaugsmingi 
pasisveikinimo šūksniai, gėlės… Daug daug gėlių. 
Tai buvo nuostabu. Renginys prasidėjo. Sunku papa-
sakoti viską, ką tada jaučiau. Akimirką net pajutau 
džiaugsmo ašaras akyse. Nustebote? Aš taip pat… 
Visko užteko – ir taip lauktos profesionalios infor-
macijos, ir naujų veidų, ir net linksmybių.

Forever direktoriaus sveikinimai, renginio vedėjo 
šmaikštavimai, lektorių pasisakymai – visa tai rengi-
nio kartelę iškėlė labai aukštai. Jau pačioje pradžioje 
pamaniau, kad nuobodu tikrai nebus. Ir neapsirikau. 

Gydytoja Onutė Grimalauskienė kvalifikuotai, 
labai suprantamai, išdėstė vertingą medžiagą apie 
produktus, daug naudingos informacijos apie pagal-
bą sportininkams pateikė Daiva Vaikšnorienė,  mūsų 
miela Irma Jasiulevičienė pasidalino patirtimi apie 
Forever kosmetiką. Žinoma, tai buvo dar ne viskas.

Baigiamasis renginio akordas taip pat nuostabus – 
skambi A. Pilypaitės daina, palydėjusi kvalifikacijas 
įvykdžiusių distributorių apdovanojimus. Retai kada 
pamatysi tiek gerų žmonių vienoje vietoje. Aš net ne-
pajutau, kad čia susirinkę žmonės iš tiesų dirba. Aš 
mačiau begalinį jų troškimą padėti žmonėms, asme-
ninės patirties sklaidą, gebėjimą išgirsti ir suprasti. 

Ačiū, Audrone,  Irma,  Ramūnai, ačiū, Forever 
kompanija! Dėkoju jums už tai, kad esate – ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Regina Šulciuvienė

KAŽKAS  nuostabaus
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SĖKMĖS DIENA

RUGSĖJO 24 d.

Geriausių grupių kūrėjų TOP 10 - liepa4 CC klubo kvalifikantai - liepa

Assistant Supervisor – liepa

Manager - liepa

Supervisor – liepa

Diamond Manager Kim Madsen Kavos pertraukėlė
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SĖKMĖS DIENA

Assistant Supervisor – rugpjūtis

RUGSĖJO 24 d.

Assistant Manager - rugpjūtisSupervisor – rugpjūtis

4 CC klubo kvalifikantai - rugpjūtis Geriausių grupių kūrėjų TOP 10 - rugpjūtis

Dėkojame kalbėjusiems Sėkmės dienos dalyviai
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PRODUKTAI 

Štai ir baigėsi atostogų metas, kuris padovanojo 
mums daug gražių akimirkų, bet kartu paliko negai-
lestingus pėdsakus ant odos. Lyg to būtų maža, su-
grįžimas į miestą dar labiau verčia kentėti mūsų odą 
nuo dulkių, automobilių dūmų, o ir žiemos šalčiai 
jau ne už kalnų.  Forever produktų asortimente yra 
įvairių odos priežiūros priemonių. Šįkart pateikiame 
rekomendacijas, kaip paprastai ir greitai galima pa-
sirūpinti savo oda, į pagalbą pasitelkus Forever pro-
duktus: 

1 žingsnis – odos valymas. Tai at-
rodo paprasta, tačiau neretai oda 
valoma neteisingai, nes nuo epi-
dermio pašalinami ne visi nešva-
rumai ir riebalai. Visų pirma, nuva-
lykite odą Sonya veido valikliu, kuris 
praturtintas alavijais, vaisių ekstrak-
tais ir nesausina odos. Odos valymui 
taip pat galima  naudoti Skystą muilą 
su alavijais, kuris veikia kaip prausi-
mosi putos, suteikiančios odai švaros 
ir švelnumo pojūtį. Nepraleiskite šio 
žingsnio, nes nuo jo prasideda teisin-
ga odos priežiūra.

2 žingsnis – odos tonizavimas. Tai toks pat svar-
bus žingsnis kaip ir odos valymas, nes taip oda 
atgaivinama, sureguliuojamas jos pH ir nuvalomi 
bet kokie nešvarumų likučiai, taip pat ir valomojo 
pienelio perteklius. Šiai procedūrai atlikti naudo-
kite Sonya gaivinamąjį toniką, kurio sudėtyje yra 
baltosios arbatos ekstrakto ir nėra alkoholio. Da-
bar jūsų oda paruošta trečiam etapui.
 

3 žingsnis – apsauga ir maitinimas. Po valymo ir 
tonizavimo jūsų oda yra paruošta apsaugai ir mai-

tinimui – naujos energijos antplūdžiui. Šiam žingsniui rin-
kitės Sonya giliai drėkinantį ala-
vijų kremą, kuris užtikrins ne tik 
gilų odos drėkinimą, maitinimą, 
bet ir apsaugą. Naudodami šį 
kremą, labai greitai pajusite visą 
alavijų teikiamą naudą odai. Be 
to, tokiu būdu apsaugosite odą 
nuo neigiamo laisvųjų radikalų 
poveikio.

P A P I L D O M O S  P R O C E D Ū R O S

Garų vonelė
 Kartą per savaitę nors penkias minutes palepinkite veidą 
garų vonele, kuri  suteiks išskirtinį švarios odos pojūtį. Į 
verdantį vandenį įberkite saujelę džiovintų ramunėlių 
(tiks ir arbatos pakeliai). Tam, kad garai nebūtų deginan-
tys, nukelkite puodą nuo ugnies (temperatūra turi būti 
apie 80 laipsnių), tuomet apgaubkite galvą rankšluosčiu ir 
kelias minutes palaikykite veidą garuose. Atsivėrusias po-
ras švelniai nusausinkite rankšluosčiu ar servetėle. Jei ant 
veido yra spuogų, atsargumo dėlei, jų nelieskite.

Grožio kaukė
 Pasidarykite grožio kaukę su Forever Marine Mask.  Grožio 
kaukė veidui – tai nedidelė dovanėlė, kurią bent kartą per 
savaitę galėtumėte sau padovanoti. Forever Marine Mask 
kaukės drėkinamasis ir valomasis poveikis po įtemptos 
darbo dienos pašalins nuovargio žymes nuo jūsų veido, o 
dumblių, medaus ir agurkų ekstraktai, veikdami odą kar-
tu su puikiomis alavijų savybėmis, suteiks tiesiog magiš-
ką poveikį jūsų veido odai. Užsidėkite kaukę, leiskite jai 
išdžiūti ir po 15–20 minučių nuplaukite veidą vandeniu. O 
tam, kad sustiprintumėte kaukės poveikį, ant ištepto vei-
do uždėkite šiltame vandenyje sudrėkintą Forever audinio 
kaukę. Jei norite kuo efektyvesnio poveikio, kaukę dėkite 
iš karto po garų vonelės.

Grožio procedūros
 artėjant žiemai
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PRODUKTAI

LIUDIJIMAS

V E I D O  I R  K Ū N O  O D O S  Š V E I T I M A S 
 Jau šiandien tai padarykite! 

Odos šveitiklis su alavijais yra švelni odos prie-
žiūros priemonė, todėl jį galima naudoti  kelis 
kartus per savaitę. Rekomenduojame du kartus 
per savaitę  nušveisti  viršutinį odos sluoksnį 
tam, kad pašalintumėte ten susikaupusias negy-
vas ląsteles ir išvalytumėte poras. Beje, toks odos 
epidermio šveitimas reikalingas ne 
tik veidui, bet ir kūnui. Atkreipkite 
dėmesį į tas kūno vietas, kurios per 
vasarą nukentėjo labiausiai: padus, 

kelius ir alkūnes.
Ypač pasirūpinkite pėdomis, nes nuo ava-
lynės pakeitimo iš atviros į uždarą, jos nu-
kentės dar labiau. Taigi, pradėkite nuo pėdų 
vonelės su Vonios druska. Palaikykite pėdas 
šiltame vandenyje kol suminkštės epider-
mis, tuomet nušveiskite šveitikliu, didesnį 

dėmesį skirkite padams. Po to būtinai pa-
maitinkite odą Alavijų kremu su bičių pikiu, 
nuo kurio padai taps lyg aksominiai.

Šį kartą tiek patarimų apie odos puose-
lėjimą. Dabar, belaukiant žiemos, pats 
tinkamiausias laikas atidžiau pasirūpinti 
savo odos sveikata ir grožiu. Pasinaudo-
kite šiais patarimais. Skirkite sau bent  
kelias minutes kiekvieną dieną ir įsitikin-
site, kad procedūra GROŽIS  
apvainikuos jus laime!

Kai išgirdau apie 
Forever kompanijos 
produktus, nutariau, 
kad būtinai sveika-
tinsiu organizmą, 
naudosiu asmens 
higienos priemones, 
bet kosmetikos prie-
monių man nereikia, 
nes turiu savo mėgs-
tamus kremus ir jų 

nekeisiu. Tačiau vieno grožio vakarėlio metu ėmiau ir 
išmėginau rinkinio SONYA produktus. Jie man labai 
patiko, nes rezultatas maloniai nustebino: oda tapo 
lygi, glotni, o  gaivinantis kvapas leido pasitikėti sa-
vimi, pasijusti jaunai, gražiai, tiesiog kėlė nuotaiką... 
Kadangi mano veido oda riebi,  pastoviai naudojau 
veido priežiūros priemones, skirtas riebiai odai. Po-
veikis odai buvo neblogas, bet nuolat blizgėjo kakta, 
nosis, lyg būčiau sviestu tepus odą. O kartais net ne-
suprasdavau, kodėl oda staigiai išsausėdavo, pradė-
davo pleiskanoti nosis, kakta. Tekdavo riebiai odai 
skirtas priemones dienai, o kartais ir  dviem dienom 
pakeisti sausai odai skirtais kremais. Vos pradėjusi 
naudoti SONYA produktus, supratau, kad tai tikras 
išsigelbėjimas riebią odą turintiems žmonėms, nes 
puikiai drėkina, sutraukia poras ir nepalieka riebumo 
jausmo. Tai produktai, kurių pirma ir pagrindinė su-
dedamoji dalis yra alavijas, praturtintas nuostabiomis 

maistinėmis medžiagomis, kurios pastiprina alaviją: 
tai – simondsijos – sustiprinančios odos drėkinimą,  
agurkų ekstraktas – kurio dėka vyksta odos valymas, 
balinimas, skaistinimas, baltoji arbata – turtinga an-
tioksidantais, mimozos ekstraktas – suteikiantis odai 
glotnumą, elastingumą. Visos minėtos medžiagos 
veikia tarsi komanda, odos skaidulos tampa pilnaver-
tės, o viso to rezultatas – stangresnė oda. 

 Mano draugės dažniausiai naudoja tą kosmetiką, 
kurią rekomenduoju aš. Net ir pačią jautriausią odą 
turinčios draugės, išmėginusios SONYA rinkinio 
produktus, liko patenkintos, nes oda tapo švelni, lygi, 
spindinti ir jokių odos sudirgimo požymių. Aš pati 
panaudojusi  šio rinkinio produktus du mėnesius, su-
pratau, kodėl kosmetikoje taip vertinama nepaprasta 
alavijo savybė – adaptogeniškumas, kurios dėka ala-
vijas sugeba prisitaikyti prie odos tipo ir atlikti išlygi-
namąjį vaidmenį: kur per daug – atima, kur per ma-
žai – prideda.  Šiandien man nereikia turėti kelių kre-
mų rinkinių skirtų: vieno sausai, o kito riebiai odai. 
užtenka vieno SONYA  rinkinio. Labai džiaugiuosi, 
kad galiu naudoti ir drąsiai rekomenduoti kitiems 
kosmetiką, kuri yra pagaminta ne su lašeliu alavijo, 
bet iš alavijo. Ir tai yra esminis Forever kosmetikos 
priemonių privalumas. Ačiū Forever kompanijai už 
puikius produktus, kurie, manau, pakeis ne vienos 
moters gyvenimą.

Irma Jasiulevičienė, Marijampolė
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SUPER SUEIGA 2011 

Sveiki, mielieji,
Taip greitai bėga laikas – atrodo visai neseniai vaikš-
čiojome po alavijo plantacijas, gėrėjomės gražiais 
vaizdais ir džiaugėmės vasara, o štai, jau ruduo… 

Puikiai atsimenu, kai užpildžius anketą, mums, kaip 
ir turbūt visiems naujiems žmonėms, viskas čia atrodė 
kaip pasakoje. Vis mąsčiau: „Tai ne mums, ar taip tikrai 
gali būti?“ Tačiau dalyvaudami mokymuose ir klausy-
dami lyderių nusprendėme, kad ir mes galime turėti 
svajones, kurios pildosi. Ir tada pradėjome svajoti…

Svajodami mes daug ką pasiekėme, o svarbiausia – 
pabuvome Super sueigoje Vašingtone. Tai buvo pats 
geriausias laikas su daugybe įspūdžių, kurie ilgam iš-
liks atmintyje. Linkime, kad jūsų svajonė būtų tokia 
pati ir kuo greičiau išsipildytų. Juk taip gera į sceną 
užlipti kartu su visa lietuvių delegacija, pasipuošusia 
tautiniais kostiumais. Gera, kai tau ranką spaudžia 
pats Forever kompanijos įkūrėjas, kai paskelbiamos 
Eagle Manager kvalifikaciją įvykdžiusiųjų pavardės, 
o tarp jų tu išgirsti ir savąją. Tuomet tave pakviečia 
prieš kelis tūkstančius džiūgaujančių žmonių, o išė-
jus į sceną Rex Maughan akys nušvinta ir jis sako: „O, 

Lietuva, sveikinu! Jūs šaunuoliai!“ Tada jau net neži-
nai, kaip jautiesi, širdis, rodos, tuoj tuoj iššoks iš krū-
tinės, kojos nešte nuneša į sceną. Todėl ir sakome, kad 
Jūs būtinai turite ten pabūti. O mes žinome ir tikime, 
kad kitais metais mūsų, lietuvių, Super sueigoje bus 
daugiau. Galbūt kada nors ir mes pasirodysime kaip 
brazilai, kurių šioje sueigoje buvo apie tūkstantis.

Trys sueigos dienos prabėgo labai greitai. Atrodė, 
kad net laiko skirtumas mūsų neišmušė iš vėžių. Ir 
štai išaušo rytas, kai mes susiruošėme į Post Rally, 
kurio su tokiu nekantrumu laukėme – juk tai reiškė, 
kad viską galėsime pamatyti savo akimis. Laikas, pra-
leistas su nuostabiais žmonėmis ir alavijų plantacijos 
pranoko bet kokius lūkesčius. Džiaugiuosi, kad viskas 
suplanuota iki smulkmenų ir per vos kelias sueigos 
dienas dalyviai gali pamatyti tiek daug. 

Pirmą vakarą po kelionės į Dalasą praleidome 
nuostabioje rančoje, kur stebėjome įspūdingus arklių 
ir bulių pasirodymus. Skambėjo kantri stiliaus muzi-
ka, visi turėjome kokį nors kaubojišką atributą – jau-
tėmės kaip filme, net juokavome, kad štai taip atrodo 
„tikroji Amerika“.

Pagaliau išaušo rytas, kai ruošėmės kelionei į ala-
vijų plantacijas... Nežinau kodėl, bet laikydamas ran-
kose ką tik nuskintą alavijo lapą, bandydamas užuosti 
natūralų jo kvapą, jautiesi taip gerai, kad net nepaste-
bi, kaip bėga laikas. Širdį aplanko kažkoks ramumas, 
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gal todėl, kad matai, kaip kruopščiai žmonės skina 
lapus, kaip skuba juos kuo greičiau vežti į gamyklą. 
Tada suvoki, kaip kompanija rūpinasi savo produk-
to kokybe. Ir mes, aplankę laukus, skubame pama-
tyti tolesnę gamybos eigą. Norisi savo akimis išvysti, 
kaip viskas vyksta, net prašome ten besidarbuojančių 
žmonių leisti padirbėti ir mums, o jie šypsosi. Paban-
dome ir lapus plauti, ir atskirti gelį nuo žievės – vis-
kas puikiai pavyksta. Darbas einasi labai sparčiai. La-
biausiai nustebina tai, kad pats kompanijos įkūrėjas 
visur vaikščioja kartu, viską rodo ir paaiškina. Net 
neįsivaizdavau, kad talpyklos, kuriose laikomas sta-
bilizuotas alavijas, tokios didelės. Todėl padariau jų 
nuotrauką, kad galėčiau parodyti visiems.

Štai mes jau ir Arizonoje, pagrindiniame kompani-
jos biure. Tikrovėje jis dar gražesnis nei nuotraukoje, 
norisi apžiūrėti jį iš visų pusių. Ir net nesvarbu, kad 
karštis – apie 40 laipsnių. Einame nuo pirmo iki an-
tro aukšto, apžiūrime visus kabinetus, kuriuose dirba 
svarbūs kompanijos žmonės. Rex Maughan laukia 
savo kabinete, leidžia pasėdėti savo kėdėje. Jis ir vėl 
su mumis, juk mes esame jo svečiai. O kaip buvo gera 
tarp gausybės vėliavų, kurios išrikiuotos koridoriuje 
rasti ir mūsų trispalvę!

Tiek daug įspūdžių, kad net galva sukasi. Bet dar ne 
viskas... Juk mums pirmiesiems teko galimybė pabūti 
maisto papildų gamykloje. Pamatėme, kaip jie gami-

nami, kaip atliekami įvairūs testai – visą produktų ke-
lią. Švara ir tvarka čia primena operacinę. Klausėme ir 
gaudėme kiekvieną žodį, viskas buvo be galo įdomu.

O po darbingų dienų praleidome kelias dienas 
dideliame pramogų mieste – Las Vegase. Pribloškė 
viešbučių didumas ir savitumas. Tai tikri maži miestai 
mieste. Jei eini pro „Paryžių“ – matai stovintį Eifelio 
bokštą, jeigu pro „Veneciją“ – gali grožėtis plaukio-
jančiomis gondolomis. Na, o mes nuostabiai pralei-
dome dar vieną dieną, plaukiodami po Juodąjį Kanjo-
ną. Karštas oras kaitino, tačiau šaltas vanduo puikiai 
vėsino. Plaukiant, aplinkui kiek akis užmato stūkso 
kalnų masyvai. Taip gražu, kad akys vis bėgioja, neži-
nodamos, kuriuo vaizdu grožėtis.

O labiausiai pribloškė Rex Maughan sugebėjimas 
įsiminti žmones. Kai paskutinę dieną jau ėjome auto-
buso link ir netoliese pamatėme jį, manėme, kad jau 
nebetrukdysim, bet mūsų pačių nuostabai, jis mus at-
pažino ir kaip manote, ką pasakė? Ogi pasiteiravo, ar 
gerai praleidome laiką. Linkiu, kad ir jus atpažintų iš 
daugelio žmonių!

Galėčiau dar daug pasakoti, bet reikia patiems ten 
pabūti ir patirti tą nuostabų jausmą, kurį patyrėme.

Mes ir toliau svajojame.... 
O jūs?

Soaring Manager Jurgita ir Deimantas Baniai
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Kiekviena mama žino, 
kaip sunku pasirūpinti 
mažųjų sveikata bei iš-
vaizda. Neretai mamos 
bijo išbandyti produktus, 
kurie atrodo skirti tik su-
augusiems, nors puikiai 
tinka ir vaikams. Noriu 
mamas padrąsinti – ši 
užduotis tikrai palen-
gvės, į pagalbą pasitelkus 
Forever produktus.

Imuniteto stiprinimas
Į duris jau pasibeldė ruduo, o kartu su juo ir nauji iš-
bandymai mūsų vaikams. Vieni susiruošia į darželius, 
kiti – į mokyklas. Mažųjų imunitetui ruduo – pats tik- 
riausias išbandymas. Todėl dabar ypač verta  prisimin-
ti Forever produktus.

Naujus gyvenimo puslapius atvertę vaikai tikrai pa-
tiria nemažų išbandymų. Jų organizmai – taip pat. Tad 
derėtų jau dabar pagalvoti apie imuniteto stiprinimą, 
kad ramiai pasitiktume žiemą ir sumažintume galimy-
bę susirgti. 

Vienas pagrindinių produktų, kurį jau įvertino dau-
gelis mamų – vitaminai vaikams Forever Kids. Kram-
tomieji vitaminai patiks mažiesiems dėl savo skonio, o 
mamos bus ramios, kad vaikai gavo reikiamą vitaminų 
kiekį. Nereikėtų pamiršti Alavijų ir persikų nektaro. 
Skanios sultys padeda ne tik stiprinti imunitetą, jos 
taip pat suteikia energijos, pagerina žarnyno darbą. O 
tai yra labai svarbu, nes pasikeitusi aplinka, nauji iš-
bandymai gali turėti įtakos vaiko virškinimui.

Na, o jei vis tik ligos užkluptų, rekomenduoju gerti 
Forever bičių pikį. Net sunku patikėti, kaip vaikai su 
mielu noru čiulpia pikio tabletes (nors daugelis suau-
gusiųjų sako, kad jos labai neskanios). Tai – ypač gerai, 
nes pikis veikia jau gerklėje – ten, kur pirmiausia kau-
piasi bakterijos. 

Nepamirškime ir pačių mažiausiųjų. Tų, kurie nuo-
lat susipažįsta su pasauliu, kuriems viskas yra įdomu – 
lipti, imti, taškytis pelkėje, bandyti patiems valgyti ir 
t. t. Tokiems mažyliams ne visada pavyksta sukramtyti 
vitaminus. Todėl labai gera pagalba jų imunitetui yra 
Alavijų ir persikų nektaras. užtenka vieno arbatinio 
šaukštelio ryte (nepamiršti gerti daugiau vandens) ir 
jums reikės mažiau nerimauti tiek dėl mažylio sveika-
tos, tiek dėl imuniteto (juk iš alavijo organizmas gauna 
labai daug maistinių medžiagų). 

„Oi, užsigavau...“
Visiems vaikams, o ypač mažiems, nutinka įvairių 

mažų ir didesnių bėdelių – jie greičiau (o ir daug daž-
niau, nei suaugusieji) susižeidžia, susimuša. Todėl re-
komenduoju visada po ranka turėti Aloe Vera gelį. Juk 
nuo mūsų reakcijos priklausys, kaip greitai gis pažeista 
vieta.

Vaikui susimušus, nusibrozdinus, nusideginus Aloe 
Vera gelis yra puiki pagalba. Pažeistas vietas tepkite 
geliu kelis kartus per dieną, keletą dienų. Pačios įsi-
tikinsite, kaip greitai išnyksta mėlynės. Patepus geliu, 
pradeda graužti, tačiau tai yra normalu. Nuraminkite 
savo vaiką, kad tai greitai praeis. Juk iš tiesų alavijas 
mažina skausmą.

Pastebėjimai iš praktikos
Po savaitgalio kieme susitikome su mamytėmis ir jų 
atžalomis. Pastebėjau, kad viena mergaitė vaikšto su 
didele raudona dėme ant kaktos – akivaizdžiai krito 
ir susimušė. Klausiu mamos, kada čia taip nutiko. Ši 
pasakoja, jog prieš pora dienų, penktadienį. Būtent tą 
dieną ir mano dukrytė stipriai susimušė kaktą. Tačiau 
skirtumas toks, kad pas manąją jau beveik nebesimato 
sumuštos vietos, o kaimynės dukros kakta ne tik „švie-
čia“, bet ir yra skausminga. Taigi, jos gijimas užtruks 
kur kas ilgiau.

Deja, ir mes neišvengėme „bėdos“ – dukra stipriai 
nusibrozdino lūpą. Kai ją pakėliau, bėgo kraujas ir iš 
pradžių net nesupratau, ką ji susimušė – lūpą ar nosį. 
Pirmiausia pažeistą vietą dezinfekavau, o po to pate-
piau Aloe Vera geliu. Kraujas iš karto liovėsi bėgęs. Tą 
dieną dar kelis kartus sumuštą vietą tepiau Aloe Vera 
geliu. Kitą dieną žaizdą jau tepiau MSM geliu su ala-
vijais. Trečią dieną po sumušimo ant žaizdos užsidėjo 
šašas. Mergaitė jį pradėjo draskyti, nes jis sukietėjo, 
pradėjo niežėti (vyko gijimas). Tam, kad dukra nenu-
siluptų ir nedraskytų šašo ir tam, kad jis suminkštėtų, 
lūpą pradėjau tepti Lūpų pieštuku su alavijais ir taip 
dariau tol, kol šašas nukrito. Praėjo vos savaitė, o pa-
žiūrėjus į mergaitės lūpą, nepasakytum, kad ji taip sti-
priai buvo susižeidusi. Manau, kad netepus Aloe Vera 
geliu, tikrai būtų likęs randelis, kurį dažniausiai palie-
ka nukritęs sukietėjęs šašas.

Kita visas mamas bauginanti problema – stomati-
tas. Juo vaikai lengvai užsikrečia kišdami į burnas įvai-
rius daiktus, ypač kieme. Juk mažiesiems reikia viską 
išbandyti. Džiaugiuosi, kad dukros dantukus valome 
su Forever dantų želė. Juk būtent ji labai gerai saugo 
ne tik dantukus, bet ir visą burnos ertmę nuo bakte-
rijų plitimo. Neseniai kiemo draugas Adomas dukry-
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PATARIMAI 

tę pavaišino savo sultimis, žinoma 
iš savojo buteliuko. Labai nustebau, 
kai kelias dienas Adomo nesutikome 
kieme, o sutikę sužinojome, jog vai-
kas sirgo stomatitu. Tuo tarpu mano 
dukra liko sveika. Štai tokia yra Fore-
ver dantų žele suteikiama apsauga.

Tai – tik keli pastebėjimai iš prak-
tikos. Taigi, kviečiu visas mamas dar 
labiau pasitikėti Forever produktais. 
Jie iš tiesų veikia ir yra tikri mūsų 
pagalbininkai saugant visų šeimos 
narių sveikatą ir grožį.

Gražaus bei sveiko rudens linki 
Manager Aušra Žvinklienė             

Atvėsus orams ypač padaugėja sergančių peršalimo 
ligomis. Tai ūminės, dažniausiai virusų sukeltos infekci-
jos. Vėsiuoju metų laikotarpiu padidėja rizika susirgti 
gripu, kuris gali sukelti net gyvybei pavojingų kompli-
kacijų. Geriausia apsauga nuo gripo, ūminių kvėpavimo 
takų infekcijų yra stiprus žmogaus imunitetas.

Stipri imuninė sistema, sutikusi virusą, pradeda 
gaminti aktyviąsias medžiagas ir ląsteles. Pakyla tem-
peratūra ir po 2–3 dienų viruso plitimas sustabdomas, 
savijauta pradeda gerėti. Reikia pažymėti, kad nedide-
lio kiekio ligos sukėlėjų patekimas į organizmą neturi 
gąsdinti. Vyksta tarsi natūrali vakcinacija, imuninės sis-
temos treniravimas.

Forever turi visą arsenalą produktų, skirtų sėkmin-
gam imuninės sistemos stiprinimui ir palaikymui. Pir-
miausia reikia užtikrinti nuolatinę pilnavertę ląstelių 
mitybą. Normaliai imuninės sistemos veiklai reikia vita-
minų, mineralų ir pilnaverčių aminorūgščių. Dažniausiai 
to pilnai pakanka vaikams. Jiems rekomenduoju Aloe 
Vera sultis žarnyno veiklos pagerinimui, Forever Active 
Probiotic ligos sukėlėjų slopinimui (po 1 kapsulę prieš 

valgį, 30 dienų) ir visą žiemą – Forever Kids vitaminus (po 
2–4 tabletes, pagal amžių).

Suaugusiems rekomenduoju produktų kompleksus, 
kurie stiprina imunitetą ir naikina virusus: Aloe Vera sultis 
(po 30 ml 2 kartus per dieną, su stikline šilto vandens), 
Česnakų ir čiobrelių kapsules (po 1 kapsulę 3 kartus per 
dieną) ir Absorbent – C (po 1 tabletę 2–3 kartus per dieną). 
Vietoj Česnakų ir čiobrelių kapsulių 2–3 mėnesius galima 
vartoti Forever bičių pikį (po 1–3 tabletes per dieną). 

Vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis 
ligomis, reikėtų sustiprinti imunitetą geriant Forever Echi-
nacea (1 mėnesį po 1 kapsulę 2 kartus per dieną, padaryti 
1 mėnesio pertrauką ir vėl gerti 1 mėnesį). Vaikams Fore-
ver Echinacea taip pat galima gerti, tik reikia „patreniruoti“ 
imuninę sistemą: gerti 2 savaites, daryti 2 savaičių per-
trauką ir vėl gerti 2 savaites. Taip iš viso 3 mėnesius. 

Artėjant gripo epidemijai neužmirškime Arctic – Sea 
Super Omega  (po 1 kapsulę 2 kartus per dieną). Šis unika-
lus produktas stiprindamas ląstelių sieneles mažina gali-
mybę virusui patekti į ląstelę ir daugintis.

Svarbu atsiminti pagrindinę taisyklę – imuniteto stipri-
nimas turi būti sistemingas ir nuoseklus. Taip pat  imuniteto 
stiprinimui galima vartoti Forever bičių žiedadulkes, Forever 
bičių pienelį, Gin – Chia, visus antioksidantų kompleksus. 

Senior Manager Irena Radišauskienė

Forever padeda apsiginti nuo virusų
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Su Forever kompanija susi-
pažinau prieš metus. Į pri-

statymą ėjau su viltimi, kad iš-
girsiu naudingos informacijos, 
kurią galėsiu pritaikyti savo 
išsekusio organizmo stiprini-
mui. Mane sudomino tai, kad 
alavijas jau nuo seno giriamas 
ir vartojamas daugeliui ligų 
gydyti. Turiu skydliaukės pro-
blemą, kuri išbalansavo organizmą, o labiausiai nervų sistemą. Kie-
kvieną rudenį ir pavasarį kamuodavo depresija. Cheminiai vaistai 
nepadėdavo, tik dar labiau prislopindavo. Buvau silpna tiek fiziškai, 
tiek psichologiškai. Nebuvo jokio džiaugsmo gyventi. Nesidžiaug-
davau rudens gėrybėmis, žiemos šerkšnu papuošta gamta, nedomi-
no nei bundantis pavasario grožis. Nedžiugino nei vaikų, nei vyro 
pasiekimai. Buvo taip negera, kad nežinojau ko griebtis. 

Turbūt pats Dievas mane nuvedė į Forever produktų pristatymą, 
kuriame išgirdau apie stiprios koncentracijos bičių produktus, ala-
vijų sultis ir vitaminus. Nieko nesvarstydama užsisakiau šių pro-
duktų, nes galvojau ir apie savo vaikus, kuriems labai reikia svei-
kos ir linksmos mamos. Tris mėnesius pavartojusi Aloe Vera sultis, 
Forever bičių žiedadulkes, Forever bičių pienelį ir Žalumynų laukus 
pajutau pagerėjimą. Tai pastebėjo šeima, draugai, pažįstami – visi 
pamatė mano švytinčias akis ir norą bendrauti.

Visiems buvo įdomu sužinoti, kas čia dedasi. Aš su šypsena vi-
siems kartoju ir kartosiu, kad Forever daro stebuklus. Ir pati negaliu 
patikėti, kad įmanoma įveikti depresiją. Šia liga sergančių žmonių 
yra nemažai, padėkime jiems. Suteikime gyvenimo džiaugsmą, kal-
bėkime su jais, išklausykime ir supraskime.

Žmonės serga įvairiomis ligomis. Forever išsprendžia daugelį 
problemų, tik reikia vartoti produktus ir jais tikėti. Viena iš didžiau-
sių ligų – tuščia piniginė. Kompanija suteikia galimybę bendrauti, 
tobulėti ir užsidirbti. Dabar jau galiu pasidžiaugti, kad esu pilnaver-
tis žmogus. O už tai, kad reklamuoju Forever produktus gaunu at-
lyginimą. Nuo kiekvieno nupirkto produkto grįžta procentai ir taip 
vystosi verslas.

Jei pasakosime žmonėms apie verslą ir jo galimybes, bus ne tik 
vartotojų, bet ir norinčių dirbti. Stengiuosi, kad kuo daugiau žmo-
nių sužinotų apie Forever kompaniją, teikiančią neįtikėtiną naudą 
sveikatai ir gyvenimo kokybei. Tai daryti man padeda Daiva Bui-
vydienė ir Seva Kazankovienė. Jos mane įkvėpė ir išmokė dirbti. 
Gerumas grįžta gerumu su kaupu, o sėkmė prasideda nuo svajonės. 
Daugelis iš mūsų bijo būti savimi ir atsisako svajonių. Šiandien ži-
nau, kad tam, jog siekiamas svajones galėtumėme paversti realybe, 
noras turi būti didesnis už baimę. Pamėginkime suskaičiuoti, kiek 
liko gyventi, tada norėsime kuo daugiau nuveikti ir pasiekti. Jei nu-
tarėme veikti, darykime viską, kad mūsų verslas vystytųsi ir klestė-
tų. Sėkmės visiems einantiems šiuo keliu.

Supervisor Aušra Krasauskienė

Pirmą kartą apie kompaniją Forever ir jos 
produktus išgirdau prieš 2 metus iš Mana-

ger Neringos Šeškauskienės. Produktai patiko, 
bet savęs versle nemačiau. Galbūt todėl, kad 
tuo metu turėjau neblogai apmokamą darbą.  

Dažnai gyvenime tikimės daugiau ir nusi-
viliame, kai negauname trokštamų dalykų. Juk 
tam, kad pasikeistų, žmonėms reikia daug, o 
daugiausiai – skausmo. Nors viskas neabejoti-
nai praeina. Kaip sakė Larry Andrews: „Laikui 
bėgant daugelis dalykų susitvarko.“

Tikriausiai neatsitiktinai po 2 metų, gegu-
žės mėnesį, likimas vėl mane suvedė su Ne-
ringa Šeškauskiene. Ir nuo birželio 1 dienos aš 
jau Forever kompanijoje. Nauja veikla ir nauji 
iššūkiai padėjo pamiršti buvusias nesėkmes. 
Supratau, kad tik Forever gali užtikrinti mano 
ir mano vaikų ateitį. Čia juk pildosi svajonės, 
tik reikia labai norėti. Supervisor kvalifikaciją 
pasiekiau per 1 mėnesį.

Ne tik aš, bet ir sūnūs pradėję vartoti kom-
panijos produktus pasijutome daug geriau. 
Mus visuomet lydi puiki nuotaika.

Tiksliausiai pasakė Henry David Thoreau: 
„Galybė žmonių gyvena tylioje neviltyje.“ Su-
pratau, kad labiau už viską pasaulyje žmonės 
nori būti laimingi. O kaip žmonėms pasijusti 
laimingiems? Manau, kad reikia vartoti Fore-
ver produktus, pagarbiai su visais elgtis, juo-
kauti ir švytėti laime. Tuomet neprarasi senų 
draugų, dargi įgysi naujų.

Dėkoju savo sūnums už nuoširdų palaikymą. 
Pamatęs mano užsidegimą ir darbo rezultatus, 
vienas sūnų pats ėmė dirbti šioje kompanijoje.

Nuoširdžiai dėkoju Manager Neringai Šeš-
kauskienei, sponsoriui Vaclovui Savickui už 
pastangas, pamokymus, padrąsinimus. Dėko-
ju visai savo komandai ir visiems, kurie padėjo 
man pradėjus dirbti Forever kompanijoje.

Supervisor Ona Lėpienė
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MANAGER

Visi žinome apie 
Forever vasaros 

sąskrydžius, kurie jau 
tampa gražia tradicija, suburiančia bendraminčius ne tik 
smagiai kartu praleisti laiką, bet ir pasimokyti bei pasida-
linti patirtimi.

Šią vasarą Forever sąskrydyje Dubingiuose dalyvavau 
antrą kartą. Veiklą Forever kompanijoje pradėjau 2010 m. 
sausio 26 dieną ir likimas taip lėmė, kad tais pačiais metais 
jau dalyvavau vasaros sąskrydyje Trakuose. Šiandien galiu 
teigti, kad mano kelio Forever kompanijoje pradžia – sąs-
krydis Trakuose. Metai, skyrę abu sąskrydžius – tai mano 
kelias nuo Assistant Supervisor iki Manager laiptelio.

Pernai Trakuose buvau maža, nepatyrusi, pasitikėji-
mo savo jėgomis stokojanti Assistant Supervisor, bet jau 
tada turėjau didelius norus. Esu gydytoja odontologė. Tu-
riu savo privačią praktiką. Tinklinis marketingas tuomet 
man atrodė kaip tolimas kosmosas. Bet man visada patiko 
Forever kompanijos siūlomi aukštos kokybės produktai 
gerai savijautai palaikyti, o tai man labai artima tema.

Žinote, kas man labiausiai patinka šioje kompanijoje? 
Tai pagarba, dėmesys žmogui, tikėjimas juo. Tada juk ir 
pačiam norisi pasitempti. Kartą Jolanta Baušienė paklau-
sė, ar parašysiu savo atsiliepimus į Forever žurnalą, ir aš, 
tuo metu būdama dar tik Assistant  Supervisor, negalvo-
dama prisižadėjau tai padaryti. Dabar jau suprantu, kad 
būtent tą akimirką pradėjo tiksėti laikrodis, skaičiuojantis 
mano laiką iki Manager laiptelio. 

Manager laiptelis – visų naujokų svajonė ir tikslas. Bet 
tai pasiekti be sponsorių ir be komandos praktiškai neį-
manoma. Todėl visiems, kas buvo su manimi šiame kelyje, 
nuoširdžiai dėkoju. Visų pirma dėkoju savo sponsoriams 
Daivutei ir Sigitui Vaikšnorams, kurie buvo mano didieji 
mokytojai ir pagalbininkai. Jie išmokė mane dirbti, nenu-
siminti ir nepaliko manęs nė sekundei, visada buvo šalia.

Šioje veikloje vienas lauke ne karys. Dėkoju savo jau-
nai, veržliai, entuziastingai komandai, kurioje visi nori pa-
siekti Manager lygį. Tikiu, kad kartu mes tai padarysime!

Ir, žinoma, dėkoju savo sūnui, atvedusiam mane į kom-
paniją, kurios šūkis – JOKIŲ RIBŲ!

Šiandien aš žinau, kad laimė, tai ne kelionės tikslas, o 
pati kelionė, kuri man tik prasideda.

Manager Alytė Bozienė

Mano 
kelias į 
sėkmę

Prieš dvejus metus susipažinau  su kompanija Forever 
ir labai džiaugiuosi, kad likimas man suteikė tokią ga-

limybę. Dažniausiai tas likimo dovanas gauname mus su-
pančių žmonių dėka. Tokiais lemtingais žmonėmis mano 
kelyje buvo Daiva Buivydienė, Janina Gailienė ir Deiman-
tas Banys. O pastarasis mokė ne tik pažinti produktus, 
bet ir suteikė pirmąsias verslo vystymo pamokas. Jo dėka 
suvokiau, kad didžiausias sėkmės pagrindas – veikli ko-
manda. Ją kūriau pamažu. Į mūsų gretas įsijungė žmonės 
iš Skuodo ir kitų Žemaitijos miestelių.

Dėkoju likimui už galimybę būti ir rūpintis žmonėmis, 
kurie yra šalia manęs, džiaugiuosi galėdama augti ir au-
ginti kitus. Tą, kuris laukia, bijo, abejoja padrąsinu saky-
dama, kad kiekvienam naujam darbui reikia laiko, kan-
trybės  ir pasiaukojimo.  Tikiu ir primenu savo komandos 
žmonėms, kad turint svajonę ir tikslą, visada pasiseks. 
Visi kompanijos darbuotojai turi galimybes augti, tobu-
lėti, kurti, mokytis ir siekti savo viršūnių. Tad nelaukite, 
veikite, kad nenutiktų taip, kaip nutiko vienai Bruno Fer-
rero istorijos ,,Dvi sėklos‘‘ herojai. O istorija buvo tokia...

Derlingoje rudens žemėje viena šalia kitos gulėjo dvi sė-
klos. „Noriu augti!“ – tarė pirmoji sėkla. „Įleisti šaknis į že-
mės gilumą ir išželdinti daigą. Sveikindama pavasarį, noriu 
lyg vėliavą išskleisti savo švelnučius pumpurus. Trokštu savo 
veidu pajusti saulės šilumą ir savo žiedlapiais – rytmetinės 
rasos palaimą!“ Ir sėkla pradėjo augti. „Koks likimas!“ – 
murmėjo antroji sėkla. „Aš bijau. Jei leisiu šaknis gilyn į 
žemę, nežinia, ką ten tamsoje rasiu. Jei stiebsiuosi aukštyn, 
kieti grumstai gali sužaloti mano gležnučius daigelius. O jei 
išskleisiu pumpurus, juos gali sudoroti kokia nors sraigė. Na, 
o kai praversiu savo puikius žiedlapius, koks nors berniūkštis 
gali mane išrauti. Ne, verčiau palauksiu, kol bus pakanka-
mai saugu.“ Ir pradėjo laukti. Ieškodama lesalo, pavasario 
žemėje kapstėsi višta. Pamatė belaukiančią sėklą ir sulesė ją.

 Kiekvienas turime pasirinkimo teisę. Tik mokėkime 
teisingai pasirinkti. 

Tariu AČIŪ savo nuostabiajai komandai už pagalbą, su-
pratimą, palaikymą ir meilę. Mielieji, dabar yra JŪSŲ lai-
kas burti komandą, dabar yra Jūsų laikas sulaukti sėkmės.

Manager Seva Kazankovienė 
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RINKODARA

Produktų asortimentas
Gausi alavijų gėrimų šeima, turtinga odos priežiūros linija, 
ypatinga higienos priemonių grupė bei išskirtinė dekora-
tyvinės kosmetikos spalvų paletė suteikia visapusišką globą 
kūnui. O jei dar pridėsime bičių produktus ir kitus maisto 
papildus, turėsime puikią organizmo priežiūros sistemą, kuri 
pasirūpins mūsų grožiu ir sveikata.

Rinkodaros planas
Tai verslo skatinimo sistema, kurios dėka nesunku pradėti 
ir kurti savo verslą. Ji apima visas apmokėjimo ir skatinimo 
programas. Forever rinkodaros planas užtikrina, kad išlaikysi-
te pasiektą lygį, o kopti rinkodaros plano laipteliais galėsite 
pagal savo pasirinktą tempą.

Naudingi pirkiniai
Galite įsigyti produktų su nuolaida, kurią kompanija suteikia 
savo distributoriams. O jei Forever produktais naudosis visa 
šeima, tai naudingumo koeficientas dar labiau išaugs.

Papildomos pajamos
Kiekvienas turime pažįstamų. Padėkime jiems įsigyti koky-
biškų, o svarbiausia, jiems reikalingų produktų. Padėdami 
kitiems susikursite papildomas pajamas. 

Neribotos finansinės galimybės
Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavini-
mo, socialinės padėties gali dirbti tinklinės rinkodaros kom-
panijoje ir užsidirbti tiek, kiek jis trokšta. Čia nėra jokių finan-
sinių apribojimų, čia yra tik neribotos galimybės.

Patogus darbo grafikas
Jei pavargote dirbti NUO ir IKI, o už tą darbą gauti tik tiek, 
kiek KAŽKAS numatė, tuomet tinklinė rinkodara būtų pui-
ki alternatyva. Darbas tinklinės rinkodaros sistemoje tinka 
visiems: ir norintiems dirbti tik kelias valandas per dieną, ir 
tiems, kurie nori pasiekti finansinės nepriklausomybės.

Karjera
Tinklinėje rinkodaroje galite pasiekti karjeros viršūnių nepri-
klausomai nei nuo amžiaus, nei nuo išsilavinimo. Čia reikia tik 
žingsnis po žingsnio mokytis naujo verslo subtilybių ir viso 
to išmokyti besidominčius.

Čia nėra nei viršininkų nei pavaldinių
Ne visuomet mielas būna ir pats geriausias viršininkas. Čia 
jūs laisvi. Čia jūs patys sau vadovai, patys renkatės žmones, 
patys buriate juos veiklai. Tam reikia ir žinių, ir įgūdžių. Bet 
viso to galima išmokti. 

Parama
Šiame versle jūs ne vieni. Visada galite kreiptis į savo spon-
sorių. Šalia jūsų yra žmonės, kurie jau turi sukaupę tam tikrą 
patirtį ir yra pasiruošę padėti.
Tvirtas noras ir šiek tiek laisvo laiko – tai viskas ko jums pri-
reiks veiklos pradžioje. Šis verslas – tai atkartojimo verslas. 

PROFESIONALAIS 
NEGIMSTAMA,  
JAIS TAMPAMA!

SĖKMĖS IR 
IKI PASIMTYMO 
VIRŠŪNĖSE!

F O R E V E R
V e r s L o 

pr iva lumai

DĖMESIO!!!
PRASIDĖJO PASKUTINIS EUROPOS SUEIGOS KVALIFIKACINIS MĖNUO

Spalio 31 d. – paskutinė kvalifikacijos diena

EUROPOS SUEIGA 2012
B U DA P E Š TA S,  V E N G R I J A /  VA S A R I O 24–25 d.
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INFORMACIJA

UAB „Forever Living Products 
Baltics“

Pylimo g. 30, 01135 Vilnius
Tel. (8 5) 261 0070
Mob. 8 682 17 640

Faks. (8 5) 261 0306
El. p. info@foreverliving.lt

Darbo laikas:
pirmadienį–ketvirtadienį 

9.00–18.00
penktadienį 9.00–17.00

Intereto svetainė
www.foreverliving.lt

Internetinė parduotuvė 
distributoriams 

aloe.lt

Telefonu užsakymai priimami:
pirmadienį–ketvirtadienį  

9.00–17.45
penktadienį 9.00–16.45

Tel.: (8 5) 261 1309
(8 5) 260 8299, (8 5) 261 1391

Mob. 8 616 10 322
Pastaba: aukščiau nurodytais 

telefonais priimami tik užsakymai. 
Bendro pobūdžio informacija šiais 

telefonais neteikiama. 

Faksas užsakymams
(8 5) 261 0750

el. paštas užsakymams 
 vilnius@foreverliving.lt

BENDRO POBŪDŽIO 
INFORMACIJA

Informacija apie produktus pagal 
gamintojo rekomendacijas,

konsultacijos „Bendrovės politikos“ 
klausimais,

informacija apie bonusų 
išmokėjimo tvarką:
 tel. (8 5) 261 0070
mob. 8 682 17 640

el. paštas info@foreverliving.lt

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS IR 
KOKYBĖ 

tel. (8 5) 261 1351,
el. paštas ignas@foreverliving.lt

ANTRO LYGIO 
FOREVER AKADEMIJOS MOKYMAI

įvyks 
GRUODŽIO 10 d.12 val., Verslo Lyderių centre, mažojoje salėje 

K. Donelaičio g. 62, KAUNE
Tema: NUO SUPERVISOR IKI MANAGER

Lektoriai: FOREVER MANAGER

 

Pastaba: į mokymus kviečiami tik tie distributoriai, kurie yra pasiekę 
Supervisor, Assistant Manager ir Manager kvalifikacijas.

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA: 
tel. (8 5) 261 0070, mob. 8 682 17 640

Paskutinė registracijos data – gruodžio 8 d.

PIRMO LYGIO 
FOREVER AKADEMIJOS MOKYMAI

įvyks 
GRUODŽIO 10 d. 12 val., Verslo Lyderių centre, didžiojoje 

salėje
K. Donelaičio g. 62, KAUNE

Tema: KAIP TAPTI SUPERVISOR 
Lektoriai: FOREVER MANAGER

BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
tel. (8 5) 261 0070, mob. 8 682 17 640

Paskutinė registracijos data – gruodžio 8 d.
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REGIONINIŲ RENGINIŲ TvARKARAŠTIS  spalis–lapkritis–gruodis
MIESTAS DATA LAIKAS TEMA PRISTATO

KAuNAs
renginiai vyks Verslo 
Lyderių Centro konferencijų 
salėje, K. Donelaičio g. 62

10-05 18.00 Kompanijos pristatymas
Sėkmė FOREVER versle

J. Banienė
D. Banys

10-19 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai medikų akimis

V. Šaulys
I. Radišauskienė

11-09 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER verslo privalumai R. Kalpokas

11-23 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai įvairioms žmonių grupėms

N. Buinevičienė
D. Tamulienė

12-07 18.00 Kompanijos pristatymas
TIKSLAS – sėkmės pagrindas 

G. Gataveckienė
D. Šulcienė

12-21 18.00 Kompanijos pristatymas
Pasitikime šventes su FOREVER

A. Zorskienė
A. Kazlauskienė

KLAipėDA
Renginiai vyks viešbučio
PARK INN konf. salėje,
Minijos g. 119

10-04 18.00 Kompanijos pristatymas
4 CC – Verslo  pagrindas

A. Petrauskienė 
A. Graikšienė 

10-18 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai įvairioms žmonių grupėms 

S. Šaulienė 
V. Šaulys

11-08 18.00 Kompanijos pristatymas
 FOREVER   tinklinės rinkodaros privalumai R. Kalpokas 

11-22 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER  produktai žiemai 

A. Petrauskienė
A. Graikšienė 

12-06 18.00 Kompanijos pristatymas
Tikslai ir jų įgyvendinimas  su  FOREVER

A. Graikšienė 
D. Šulcienė

12-20 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER dovanos švenčių proga

A. Graikšienė
R. Puidokienė 

pANEVėŽYs
renginiai vyks viešbučio 
SMĖLYNĖ  I a. salėje, 
Smėlynės g. 3

10-11 18.00 Kompanijos pristatymas
Sėkmė FOREVER versle

N. Šeškauskienė
D. Šulcienė

10-25 18.00 Kompanijos pristatymas
Pasiruoškime žiemai su FOREVER

G. Šeškaitis
A. Vanagienė

11-15 18.00 Kompanijos pristatymas
Verslas ir 4cc

R. Jansonienė
V. Petrauskienė

11-29 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai įvairioms žmonių grupėms

O. Raščauskienė
N. Šeškauskienė

12-13 18.00 Kompanijos pristatymas 
Sėkmė FOREVER versle

G. Šeškaitis
V. Petrauskienė

12-27 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai

R. Jansonienė
A. Vanagienė

ŠiAuLiAi
Renginiai vyks viešbučio 
ŠIAuLIAI konf. salėje, 
Draugystės pr. 25

10-13 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER marketingas J. Grauslienė

10-27 18.00 Kompanijos pristatymas
Alavijų sultys

V. Šaulys
A. Rybakova

11-10 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER ABC naujiems distributoriams

V. Šaulys
N. Gailiūnienė

11-24 18.00 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai imuninei sistemai A. Graikšienė

12-08 18.00 Kompanijos pristatymas
10 sėkmingų žingsnių FOREVER  versle

N. Gailiūnienė
D. Banys

12-22 18.00 Kompanijos pristatymas
Šventinės dovanėlės su FOREVER produktais

V. Šaulys
S. Šaulienė

ViLNius
renginiai vyks biuro 
patalpose, Pylimo g. 30

10-06 17.30 Kompanijos pristatymas
Tikslo siekimas su FOREVER A. Žvinklienė

10-13 17.30 Kompanijos pristatymas
FOREVER lieknėjimo programa A. Žvinklienė

10-20 17.30
Kompanijos pristatymas
Alavijų galia O. Grimalauskienė

10-27 17.30 Kompanijos pristatymas
Kaip tapti SuPERVISOR A. Žvinklienė

11-03 17.30 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai sveikatai E. Duvytė-Jakaitienė

11-10 17.30 Kompanijos pristatymas
Naujų distributorių darbo pradžia A. Žvinklienė

11-17 17.30 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai imunitetui stiprinti O. Grimalauskienė

11-24 17.30 Kompanijos pristatymas
Naujų distributorių motyvacijos skatinimas O. Grimalauskienė

12-01 17.30 Kompanijos pristatymas
Žiemą naudingi FOREVER produktai   A. Žvinklienė

12-08 17.30 Kompanijos pristatymas
Sponsoriavimas  V. Augustauskienė

12-15 17.30 Kompanijos pristatymas
FOREVER produktai – gyvenimo kokybei V. Augustauskienė

12-22 17.30 Kompanijos pristatymas
Kaip tapti SuPERVISOR V. Augustauskienė


