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FOREVER GIVING & RISE  
AGAINST HUNGER: ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ  
ΠΟΥ ΓΕΜΊΖΟΥΝ ΕΛΠΊΔΑ.
ΓΊΝΕΤΕ Ο ΥΠΕΡΉΡΩΑΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΤΟ ΑΊΣΘΉΜΑ ΤΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
ΣΥΓΚΊΝΉΤΊΚΕΣ ΊΣΤΟΡΊΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ 
ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΉ ΖΩΉ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ  
ΤΉΝ ΨΥΧΉ ΣΑΣ



Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

H προσθήκη των φρούτων και των 
μούρων σας προσφέρουν ένα κύμα από 
αντιοξειδωτικά συστατικά και βιταμίνες 

καθώς και όλα τα οφέλη του χυμού 
Forever Aloe Vera Gel®. 

Τώρα μπορείτε να έχετε πάντα 
μαζί σας τον αγαπημένο σας 

χυμό της αλόης.

Πλούσια γεύσ
η.

     Πολλαπλά οφ
έλη.

Μικρότερη συσ
κευασία.

Απολαύστε τα οφέλη 
και τη νόστιμη γεύση 

του Forever Aloe Berry 
Nectar™ και Forever 
Aloe Peaches™ στην 

μικρή αλλά πανίσχυρη 
συσκευασία των 330ml!

Σύντομα 
διαθέσιμοι!



Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

Γιορτάζοντας 
το πνεύμα της 
γενναιοδωρίας
Το αίσθημα της προσφοράς είναι πολύ δυνατό. 
Είναι κάτι που εμπλουτίζει τις ζωές μας σε 
προσωπικό επίπεδο και μας συνδέει με την 
ανθρώπινη υπόστασή μας. Αλλά τι σημαίνει 
προσφορά για εσάς;
Σε αυτό το τεύχος του Aloe Life, θα ανακαλύψουμε το πώς μπορούμε να 
προσφέρουμε συμμετέχοντας σε δράσεις και θα σας συστήσουμε άτομα 
όπως η Mpapula Letswalo, που ξεκίνησε τη λειτουργία ενός παιδικού 
σταθμού προσχολικής ηλικίας σε μια από τις πιο φτωχές περιοχές της 
Νότιας Αφρικής. 

Τα γεύματα που έλαβε η Mmapula, από τον οργανισμό που συνεργάζεται 
η Forever, τη Rise Against Hunger, βοήθησαν τα παιδιά να τραφούν σωστά 
ώστε εκείνη να διαθέσει τους πόρους ώστε να βελτιώσει και να επεκτείνει 
τον παιδικό σταθμό. Μπορείτε να εμπνευστείτε από την ιστορία της στη 
σελ 14.

Θα ανακαλύψουμε περισσότερα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Forever 
Giving και τη συνεργασία μας με τη Rise Against Hunger παρέχοντας 
εκατοντάδες χιλιάδες γεύματα σε οικογένειες σε όλο τον κόσμο. 

Αλλά δεν θα βρείτε μόνο ιστορίες ανθρώπων που σας εμπνέουν. Η ιδέα 
πίσω από ένα δώρο έχει μεγαλύτερη σημασία από το μέγεθος του δώρου. 
Για αυτό και εμείς συμπεριλάβαμε σε αυτό το τεύχος μερικές ιδέες για το 
πώς μπορείτε να προσφέρετε και να κάνετε τη διαφορά. 

Και καθώς είναι η εποχή της προσφοράς, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε 
τον ενθουσιασμό που έχουμε όταν προσφέρουμε ένα δώρο στους 
ανθρώπους που νοιαζόμαστε πραγματικά. Όλοι όμως γνωρίζουμε το πόσο 
δύσκολο είναι να σκεφτούμε κάποιο δώρο όταν έχουμε συγκεκριμένα άτομα 
κατά νου. Σας παραθέτουμε λοιπόν τον απόλυτο οδηγό δώρων στη σελίδα 
34 και κάποια tips για ευφάνταστο καλάθι δώρου. 

Editorial

Σ.13

Σ.30

Σ.34

Ευελπιστώ αυτό το τεύχος να σας εμπνεύσει και να 
αναλογιστείτε πώς μπορείτε να κάνετε και εσείς τη διαφορά 
στη δική σας ζωή, αλλά και στις ζωές των άλλων. Αυτή η 
εποχή είναι τέλεια για να αναλογιστείτε όλα όσα έχετε κάνει 
και συνεχίζετε να κάνετε για έναν καλύτερο κόσμο. Ας 
γιορτάσουμε την εποχή της προσφοράς γνωρίζοντας ότι η 
χαρά που φέρνει η καλοσύνη μας στους άλλους μπορεί 
μόνο να πολλαπλασιαστεί. 

Μικρότερη συσ
κευασία.



Ευεξία Lifestyle Ανακαλύψτε
12  Η ΔΎΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  Αυτές οι πραγματικές ιστορίες 

ανιδιοτέλειας θα αλλάξουν 
τελείως την κοσμοθεωρία σας. 
Μικρές κινήσεις που έχουν 
μεγάλο αντίκτυπο. 

34  ΔΏΣΤΕ ΣΤΟ ΔΏΡΟ ΣΑΣ ΜΙΑ ΠΙΟ 
ΠΡΟΣΏΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

  Σας έχει τύχει να μην μπορείτε 
να βρείτε το κατάλληλο δωράκι; 
Αυτός ο οδηγός θα σας 
βοηθήσει να κάνετε μια λίστα με 
δώρα που όλοι θα αγαπήσουν.

38  ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ: 
ΠΏΣ ΘΑ ΕΝΤΎΠΏΣΙΑΣΕΤΕ 
ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΚΑΛΑΘΙ ΔΏΡΟΎ

  Το δικό σας καλάθι δώρου θα 
κερδίσει τις εντυπώσεις.

9  FOREVER DIRECT:  
Η ΨΎΧΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΑΛΎΣΙΔΑΣ 
Ανακαλύψτε πώς η Forever 
διανέμει τα προϊόντα σε 
περισσότερες από 160 χώρες 
και γνωρίστε τους ανθρώπους 
που κρύβονται πίσω από αυτό.

28  ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ 
ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΎΧΙΑ 

  Τι σημαίνει η επιτυχία για εσάς; 
Αλλάξτε τον τρόπο που ορίζετε 
την επιτυχία και την ευτυχία και 
οδηγήστε τον εαυτό σας προς 
την προσωπική ολοκλήρωση.

23  ΡΟΦΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
  Απολαύστε ένα πιο φθινοπωρινό 

ρόφημα με τα αγαπημένα μας, 
Forever Bee Honey® και Aloe 
Blossom Herbal Tea®

19  ΚΑΤΑΝΟΏΝΤΑΣ ΤΑ ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 

  Μπορεί να είναι μικρές, αλλά 
μας παρέχουν τόσα θρεπτικά 
συστατικά. Αξιοποιήστε στο 
έπακρο τα οφέλη της κυψέλης. 

8  ΤΙ ΚΡΎΒΕΤΑΙ ΠΙΣΏ ΑΠΟ ΕΝΑ 
ΧΑΜΟΓΕΛΟ

  Το χαμόγελο σας είναι πιο 
δυνατό από όσο πιστεύετε. 
Μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας 
και να κάνει τη διαφορά στους 
ανθρώπους γύρω σας.

31  ΚΑΝΤΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ

  Σκεφτείτε το «που» και το 
«γιατί» όταν κάνετε τις αγορές 
σας. Σας παραθέτουμε οδηγό 
για να επιλέγετε εταιρείες που 
δεσμεύονται να κάνουν τον 
κόσμο μας καλύτερο.

Καλωσορίσατε στο 
Aloe Life. 

Στο νέο τεύχος θα έρθουμε πιο 
κοντά με το συναίσθημα της 

προσφοράς. Όσο ξεφυλλίζετε 
τις σελίδες του περιοδικού, 

θα ανακαλύψετε ιστορίες που 
θα σας εμπνεύσουν καθώς 

και τρόπους που μπορείτε να 
προσφέρετε και εσείς αφήνοντας 

το αποτύπωμά σας στον κόσμο. 

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα



Περιεχόμενα

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

Πιείτε τα οφέλη του  
Forever Aloe Vera Gel®.

Ο χυμός αλόης μας περιέχει 99,7% αγνού 
ζελέ αλόης βέρα χωρίς συντηρητικά για να 

απολαύσετε ό,τι πιο κοντινό στη φύση!  
Το Forever Aloe Vera Gel® υποστηρίζει το 
πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ 

βοηθά στη μέγιστη απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών.

Τώρα διαθέσιμο σε συσκευασία 
ενός λίτρου ή 330ml!

Forever Aloe 

      Vera G
el ®

Forever Aloe Vera Gel®  ΚΩΔ. 715

Forever Aloe Vera Gel® Mini  ΚΩΔ. 71612

Αγνόισχυρόκαι



Ενυδατωθείτε
Καταναλώστε επαρκή ποσότητα νερού σε καθημερινή βάση,
αντίστοιχη του σωματικού σας βάρους. Πχ. Ένα άτομο 70 κιλών
θα πρέπει να καταναλώνει πάνω από 2 λίτρα νερό ημερησίως.
Βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε νερό πριν, μετά και κατά τη
διάρκεια της άσκησης ώστε να αναπληρώσετε τα υγρά που
χάνετε από τον ιδρώτα. 

Καταναλώστε ένα σνακ
Το μυστικό για ένα καλό σνακ πριν την προπόνηση είναι να
καταναλώνετε τη σωστή ποσότητα, ώστε να σας «γεμίσει  
ενέργεια». Δεν χρειάζεται να πεινάτε ούτε και να υπερβάλλετε  
με το φαγητό. Γκρανόλα, ενεργειακή μπάρα ή μια φέτα με  
φυστικοβούτυρο θα σας κρατήσουν γεμάτους ενέργεια χωρίς  
να σας βαραίνουν. Εάν παραλείπετε το σνακ πριν την προπόνησή  
σας ενδέχεται να νιώθετε ζαλισμένοι ή υποτονικοί. 

Τονωθείτε
Κάποιες ημέρες είναι πιο δύσκολες από άλλες. Δώστε ώθηση κατά
την άσκηση με τη βοήθεια της L-Αργινίνης, ένα αμινοξύ που προάγει
την παραγωγή νιτρικού οξειδίου για υγιή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια
της άσκησης. Το Forever ARGI+® θα σας δώσει δύναμη για να
αντεπεξέλθετε στην προπόνησή σας.

Κάντε ζέσταμα
Προστατέψτε τον οργανισμό σας από τους τραυματισμούς και βελτιώστε το
καρδιαγγειακό σας με ένα σύντομο ζέσταμα. Αυτό μπορεί να είναι κάτι απλό
όπως πηδηματάκια ή χαλαρό τζόκινγκ. Αφιερώστε 30’’ σε κάθε άσκηση. Αυτό
σας επιτρέπει να αποκτήσει ο οργανισμός σας την κατάλληλη θερμοκρασία
σταδιακά και χαλαρώνει τους μυς πριν ξεκινήσετε την άσκηση.

Είστε κάθε εβδομάδα στο γυμναστήριο;
Λοιπόν, υπάρχουν περισσότερα οφέλη από μια προπόνηση 
στον χρόνο που αφιερώνετε στην άσκηση. Βεβαιωθείτε  
ότι ο οργανισμός σας είναι έτοιμος για άσκηση  
και για αποκατάσταση μετά από αυτή ώστε  
να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα οφέλη της
προπόνησης.

Πριν την προπόνηση

πριν

Υποστηρίξτε

οργανισμό σ
αςτον

6

Ευεξία



Κάντε διατάσεις
Η καλύτερη στιγμή για διατάσεις είναι μετά την άσκηση, και 

όχι πριν από αυτή. Τότε οι μυς σας θα λάβουν ακόμα
περισσότερο τα οφέλη και θα χαλαρώσουν σταδιακά. Οι

ασκήσεις αυτές θα βελτιώσουν την ευλυγισία σας, την
κυκλοφορία του αίματος, προλαμβάνουν τραυματισμούς και 
θα μειώσουν τους μυικούς πόνους μετά την προπόνησή σας.

Δώστε δύναμη χάρη στην πρωτεΐνη
Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό δομικό συστατικό για τη

διατήρηση και ανάπτυξη των μυών. Λαμβάνοντας επαρκή 
ποσότητα πρωτεΐνης μετά την προπόνησή σας θα 

ενεργοποιήσετε τη σύνθεση των πρωτεϊνών στους μυς, 
γεγονός που προάγει την ανάπτυξή τους και την 

αποκατάσταση μετά την άσκηση. Ένα ρόφημα με πρωτεΐνη 
είναι ο γρήγορος και εύκολος τρόπος να λάβετε την 

κατάλληλη ποσότητα μετά την προπόνησή σας.

Αναπληρώστε βασικές βιταμίνες
Όταν γυμνάζεστε ο οργανισμός σας αποβάλλει σημαντικές 

βιταμίνες με τον ιδρώτα και τις μεταβολικές διεργασίες. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε υδατοδιαλυτές βιταμίνες όπως το 

σύμπλεγμα βιταμινών Β. Οι βιταμίνες E, C και D είναι επίσης 
σημαντικές και πρέπει να τις αναπληρώνετε μετά την 

προπόνησή σας. Μια πολυβιταμίνη ή ένα ρόφημα πλούσιο σε 
βιταμίνες και πρωτεΐνες θα σας βοηθήσει να νιώσετε 

καλύτερα και να καλύψετε τα διατροφικά κενά μετά την 
προπόνηση.

Μετά την άσκηση

& μετά

ARGI+® / Forever Aloe Vera Gel® Mini 
300ml  ΚΩΔ. 71612
Τονώστε τον οργανισμό σας με τη δύναμη της 
L-Αργινίνης και υποστηρίξτε το πεπτικό σύστημα και τα 
επίπεδα ενέργειάς σας με το Forever Aloe Vera Gel®. 
Ένας δυνατός συνδυασμός για υγεία και ευεξία.

Forever Daily®  ΚΩΔ. 439
Καλύψτε τα διατροφικά κενά και νιώστε στα 
καλύτερα σας με ένα μείγμα με 55 βιταμίνες και 
μεταλλικά στοιχεία για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε 
καθημερινά τις συνιστώμενες ποσότητες σε θρεπτικά 
συστατικά.

Forever Lite Ultra® Vanilla  ΚΩΔ. 470, 
Forever Lite Ultra® Chocolate  ΚΩΔ. 471
H τέλεια πηγή πρωτεΐνης μετά την άσκηση. Το ρόφημα 
σας παρέχει 24 γρ. πρωτεΐνης ανά μερίδα σε 
συνδυασμό με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία και 
είναι διαθέσιμο σε δυο γεύσεις: βανίλια και σοκολάτα. 

F15™  Beginner ΚΩΔ. 528-529 
Intermediate ΚΩΔ. 532-533 
Advanced ΚΩΔ. 536-537 
Η διατροφή και η άσκηση πάνε μαζί. Θα σας δώσει 
ιδέες με προτάσεις ασκήσεων και γευμάτων που θα 
σας βοηθήσουν να δείτε αποτέλεσμα! 

Fastbreak®  ΚΩΔ. 520
Ιδανικό για την τσάντα του γυμναστηρίου σας ως ένα 
σνακ πριν την προπόνηση. Σας παρέχει 11γρ. 
πρωτεΐνης σε μια γευστική μπάρα με γεύση σοκολάτα 
και φυστικοβούτυρο.

ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΤΕ ΤΉ ΡΟΥΤΊΝΑ 
ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ FOREVER 
ΑΓΑΠΉΜΕΝΑ ΜΑΣ:

Forever ImmuBlend®  ΚΩΔ. 355

Forever Absorbent-C®  ΚΩΔ. 048

Forever B12 Plus®  ΚΩΔ. 188

Επισκεφτείτε το foreverfit15.com 
και ανακαλύψτε περισσότερα

video με ασκήσεις

οργανισμό σ
ας



Η επιστήμη πίσω από ένα χαμόγελο 
Δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό από ένα χαμόγελο. Στην 
πραγματικότητα, αν υπάρχει κάτι που έχει ανακαλύψει η 
επιστημονική κοινότητα, είναι το γεγονός ότι το χαμόγελο 
έχει θετική επίδραση σε εσάς και στους γύρω σας. Οι 
έρευνες έδειξαν ότι το χαμόγελο όχι μόνο μπορεί να μας 
ανεβάσει τη διάθεση, αλλά μας κάνει και πιο ελκυστικούς 
στους γύρω μας – ποιος δεν θα το ήθελε αυτό; Αλλά 
αυτό είναι μόνο η αρχή, όταν μιλάμε για τη δύναμη ενός 
χαμόγελου.

Το χαμόγελο είναι φυσικό 
αντικαταθλιπτικό
Όταν χαμογελάτε, ο εγκέφαλος απελευθερώνει χημικές 
ενώσεις που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές, όπως η 
ντοπαμίνη, η σεροτονίνη και οι ενδορφίνες. Η σεροτονίνη 
ανεβάζει τη διάθεσή σας, ενώ οι ενδορφίνες σας 
χαλαρώνουν και σας χαρίζουν ευεξία. Οι χημικές ενώσεις 
που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο όταν χαμογελάτε 
είναι ευεργετικές τόσο για τη φυσική, όσο και για την 
ψυχική σας κατάσταση.

Το χαμόγελο σας κάνει πιο ελκυστικούς 
Γνωρίζατε ότι όταν χαμογελάτε γίνεστε πιο ελκυστικοί; 
Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα στο Journal 
Neuropsychologia, γίνεστε πιο ελκυστικοί όταν 
χαμογελάτε. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν βλέπετε ένα 
χαμογελαστό πρόσωπο ενεργοποιείται ένα μέρος του 
εγκεφάλου που σχετίζεται με την επιβράβευση, και όταν 
βλέπετε ένα άτομο να χαμογελάει σας δίνει μια αίσθηση 
ικανοποίησης. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι τόσο οι 
άντρες, όσο και οι γυναίκες έλκονται πιο πολύ από άτομα 
που χαμογελούν και έχουν μια επαφή με τα μάτια.

ΟΊ ΧΉΜΊΚΕΣ ΕΝΩΣΕΊΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΟΤΑΝ ΧΑΜΟΓΕΛΑΤΕ 
ΕΊΝΑΊ ΕΥΕΡΓΕΤΊΚΕΣ ΤΟΣΟ ΓΊΑ 
ΤΉ ΦΥΣΊΚΉ, ΟΣΟ ΚΑΊ ΓΊΑ ΤΉΝ 
ΨΥΧΊΚΉ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ.

χαμόγελο
Τι κρύβεται
πίσω από ένα

Το χαμόγελο μπορεί να βοηθήσει ακόμα 
και όταν δεν έχετε διάθεση
Ενώ πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι το χαμόγελο είναι η 
αντίδραση θετικών συναισθημάτων που νιώθουμε, έχει 
αποδειχθεί ότι εάν αποφασίσετε να χαμογελάσετε ακόμα 
και όταν δεν έχετε διάθεση, τότε αυτή αμέσως θα αλλάξει. 
Οι έρευνες δείχνουν ότι αναγκάζοντας τον εαυτό σας να 
το κάνει αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση 
ενδορφινών που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάθεσή 
σας. Απλά χαμογελώντας ξεγελάτε τον εγκέφαλό σας. Ο 
Βουδιστής συγγραφέας Thich Nhat Hanh το έθεσε σωστά 
όταν είπε ενώ το χαμόγελο πηγάζει από το συναίσθημα 
της χαράς, κάποιες φορές το ίδιο το χαμόγελο μπορεί να 
αποτελέσει την πηγή της ευτυχίας.

Το χαμόγελο είναι μεταδοτικό
Όταν θέλετε να μεταδώσετε την ευτυχία και σε άλλους, 
δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το χαμόγελο. Σε μια 
έρευνα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να κάνουν 
μορφασμό κάθε φορά που έβλεπαν κάποιον να 
χαμογελάει. Πιο εύκολο να το λες, παρά να το κάνεις. Η 
θέα ενός ανθρώπου που χαμογελάει, δημιουργεί την 
αυτόματη αντίδραση να χαμογελάσουμε και εμείς.

Χαμογελάστε περισσότερο και 
εκμεταλλευτείτε τα οφέλη
Αφήστε το χαμόγελο σας να λάμψει και δείτε πώς θα 
αλλάξει ο κόσμος γύρω σας. Κάνοντας μια συνειδητή 
προσπάθεια να χαμογελάτε περισσότερο, θα διαπιστώσετε 
ότι θα νιώσετε πιο χαρούμενοι, πιο υγιείς  
και η καλύτερη version του εαυτού σας.

Ευεξία
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Η ψυχή μιας παγκόσμιας 
Forever αλυσίδας
Συμβαίνουν πολλά στo παρασκήνιο όταν πρόκειται για την παράδοση 
προϊόντων σε περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως.

Η Forever Direct στην Ολλανδία είναι η καρδιά του 
παγκόσμιου δικτύου διανομής της εταιρείας και το 
κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι η Forever θα 
παραδώσει τα προϊόντα στους πελάτες, όταν τα 
χρειάζονται.
Ένας συνδυασμός τελευταίας τεχνολογίας, 
δέσμευσης για το περιβάλλον και εξαιρετικών 
ανθρώπων, η Forever Direct έχει θέσει υψηλά 
πρότυπα για τον κλάδο. Συνεχίστε να διαβάζετε 
περισσότερα για την τεχνολογία και τους 
ανθρώπους που φέρνουν την Forever ακόμα πιο 
κοντά σε εσάς.

Υψηλή απόδοση μέσω της 
τεχνολογίας
Η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα είναι εμφανής 
παντού όταν αναφερόμαστε στη Forever Direct. 
Ανάμεσα στις σειρές από ράφια που θα βρείτε τα 
προϊόντα της Forever, ακολουθεί την πιο προηγμένη 
τεχνολογία οργάνωσης και διαχείρισης. Διαθέτει 
ένα σύστημα εκτίμησης και υπολογισμού, το οποίο 
καθορίζει την ιδανική αναλογία κουτιού με βάση το 
βάρος και τις διαστάσεις του κάθε προϊόντος στην 
παραγγελία. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα το 
μέγεθος του κουτιού αποστολής ή διαιρεί την 
παραγγελία σε μικρότερα πακέτα.
Αυτό όχι μόνο επιτρέπει στο προσωπικό να 
συσκευάζει τις παραγγελίες πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά, αλλά επίσης μειώνει την σπατάλη 
χώρου. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται η 
συσκευασία που κρίνεται αναγκαία και η διαδικασία 
που ακολουθείται είναι πιο φιλική στο περιβάλλον. 
Άλλη μια τεχνολογία που ακολουθείται είναι το 
σύστημα εντοπισμού με φως. Αυτή η τεχνολογία 
απλοποιεί τη διαδικασία προετοιμασίας της 
παραγγελίας με το αναβόσβησμα του φωτός σε 
κάθε σταθμό προϊόντων υποδηλώνοντας ποιο 

προϊόν πρέπει να προστεθεί σε αυτή. 
Όταν τα προϊόντα προστεθούν στο σταθμό, το φως 
σβήνει, το κουτί οδηγείται στον επόμενο σταθμό 
ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Το σύστημα 
αυτό σημαίνει ότι οι παραγγελίες μπορούν να 
προετοιμαστούν και να κλείσουν γρήγορα έτσι ώστε 
οι πελάτες να τις παραλάβουν ακόμα πιο γρήγορα. 
Οι έλεγχοι εκτελούνται με το χέρι και με τη βοήθεια 
εξειδικευμένης τεχνολογίας, ώστε να διασφαλίζουμε 
ότι όλα τα προϊόντα συσκευάζονται σωστά και είναι 
έτοιμα να φτάσουν σε οποιοδήποτε προορισμό στον 
κόσμο σε άριστη κατάσταση.

Μειωμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα για έναν 
καλύτερο πλανήτη
Η Forever Direct δεσμεύεται να προστατέψει το 
περιβάλλον. Όλα τα κουτιά φτιάχνονται από 85% 
ανακυκλωμένα υλικά και η εκτύπωση σε αυτά είναι 
από μελάνι φιλικό προς το περιβάλλον. Οι 
αεροκυψέλες που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία των προϊόντων κατά τη μεταφορά δεν 
είναι μόνο ανακυκλώσιμες, αλλά μπορεί να 
διαπεράσει αέρας ώστε να καταλάβουν λιγότερο 
χώρο. Αυτές οι αεροκυψέλες είναι ανθρακικά 
ουδέτερες συγκριτικά με το χαρτί.
Για να μειώσει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα 
άνθρακα, η Forever Direct έχει εγκαταστήσει 
οικολογικό φωτισμό σε ολόκληρη την εγκατάσταση 
και χρησιμοποιεί μόνο οικολογικά καθαριστικά.
Ωστόσο, με όλες τις εξελίξεις και τη συνεχή 
δέσμευση για τη χρήση της πιο πρόσφατης 
τεχνολογίας με δέσμευση προς το περιβάλλον, 
υπάρχει άλλος ένας παράγοντας που κάνει την 
Forever Direct να ξεχωρίζει και αυτό είναι οι 
άνθρωποί της.

Ανακαλύψτε



Αλλά η δέσμευση στην ποιότητα προέρχεται από 
κάτι βαθύτερο από ισχυρό εργασιακό ήθος και 
δέσμευση στην υπεροχή. Η ομάδα είναι 
περισσότερο μια οικογένεια. Φροντίζουν ο ένας τον 
άλλο και βοηθούν ο ένας τον άλλον να γίνεται 
ακόμα καλύτερος. Εδώ, οι συντονιστές δουλεύουν 
δίπλα-δίπλα με εκείνους στη συσκευασία και 
σήμανση των προϊόντων για να εξασφαλίσουν ότι 
όλοι βελτιώνονται σε ό,τι κάνουν.

Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους 
προϊσταμένους ξεκίνησαν την καριέρα τους 
κάνοντας το ίδιο πράγμα και κατάφεραν να 
προχωρήσουν χάρη στην καθοδήγηση και την 
υποστήριξη άλλων. Μαζί με την τεχνολογία και την 
καινοτομία στη Forever Direct, είναι και οι άνθρωποι 
που κάνουν αυτές τις εγκαταστάσεις πρότυπο του 
κλάδου και διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα της 
Forever θα μεταφερθούν σε όλο τον κόσμο. 

Ας μάθουμε περισσότερα για τους ανθρώπους που 
κάνουν τη Forever Direct το κέντρο του παγκόσμιου 
δικτύου διανομής της Forever.

ΟΜΩΣ ΟΣΟ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ ΕΜΕΝΑ 
ΣΤΉΝ FD ΚΑΊ ΕΒΛΕΠΑ ΤΟ ΚΛΊΜΑ 
ΚΑΊ ΤΊΣ ΕΥΚΑΊΡΊΕΣ ΚΑΡΊΕΡΑΣ, ΤΟΣΟ 
ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΟ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕΊΝΩ”

Κάθε μέλος της ομάδας της 
Forever Direct είναι περήφανο για 
αυτό που κάνει. Το μότο τους είναι: 
«Δημιουργούμε μεγαλείο». Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε πακέτο 
ετοιμάζεται με εξαιρετική φροντίδα 
για να διασφαλίσουμε ότι κάθε 
πελάτης λαμβάνει την παραγγελία 
του σε εξαιρετική κατάσταση. 

Οι άνθρωποι της

Forever
Direct

Güny Dursun: 

        Συντονιστής
Ο Güny ήξερε ακριβώς τι ήθελε από τη ζωή του το καλοκαίρι του 
2015. Είχε μόλις ολοκληρώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον 
κλάδο του τουρισμού, αλλά χρειάστηκε να εργαστεί ενώ 
αναζητούσε μια καριέρα στον τομέα του.

Βρήκε τη Forever Direct μέσω ενός γραφείου ευρέσεως εργασίας 
και άρχισε να εργάζεται στο τμήμα επεξεργασίας των 
παραγγελιών.

“Στην αρχή, η Forever Direct ήταν ένα μεταβατικό στάδιο”, θυμάται 
ο Güny. “Θα κερδίζω χρήματα, θα τα αποταμιεύω και θα αναζητώ 
παράλληλα κάτι που να ταιριάζει με την ακαδημαϊκή καριέρα μου. 
Όμως όσο περισσότερο έμενα στην FD, έβλεπα το κλίμα και τις 
ευκαιρίες καριέρας, τόσο περισσότερο ήθελα να παραμείνω”.

Με την πάροδο του χρόνου, ο Güny απασχολούνταν όλο και 
λιγότερο στην Forever Direct και άρχισε να κάνει βάρδιες σε άλλες 
εταιρείες. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι οι άλλες εταιρείες δεν 
είχαν την ίδια φιλοσοφία με τη Forever Direct.

“Έχασα το ωραίο κλίμα με τους συναδέλφους”, λέει ο Güny. Η 
Forever Direct είχε επίσης μοναδικές δυνατότητες και ευκαιρίες 
καριέρας. Ήθελα να επιστρέψω!

Ο Güny αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον πρώην προϊστάμενό 
του στη Forever Direct για να ρωτήσει αν θα μπορούσε να 
επιστρέψει και να προσληφθεί απευθείας από την εταιρεία. Ο 
προϊστάμενος συμφώνησε και λίγο αργότερα επέστρεψε. Ένιωσε 
σαν να μην είχε φύγει ποτέ. Μέσα σε ένα χρόνο από την 
υπογραφή της σύμβασης, πήρε προαγωγή και έγινε συντονιστής 
του τμήματος που ασχολείται με την ολοκλήρωση των 
παραγγελιών.

Πιο πρόσφατα, η Güny είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει το 
ακαδημαϊκό υπόβαθρο και τις σπουδές του στη Forever Direct 
κάνοντας ξενάγηση στους Forever Business Owners κατά τις 
επισκέψεις τους στην αποθήκη. Αναφέρει ότι είναι περήφανος για 
την εξέλιξη της καριέρας του στην FD, ξεκινώντας από την 
προετοιμασία μιας παραγγελίας και μεταβαίνοντας στο κομμάτι 
του συντονιστή.

Παρόλο που ο Güny δεν ακολούθησε ακριβώς την πορεία που είχε 
σχεδιάσει, βρήκε μία εργασία που τον ικανοποιούσε περισσότερο 
από το αναμενόμενο. Έκανε πολύ καλούς φίλους και είναι 
περήφανος για τη σταδιοδρομία του.
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Η Tony έμαθε για τη Forever Direct από φίλους και 
προσπαθούσε εδώ και μήνες να εργαστεί για την 
εταιρεία μέσα από το γραφείο ευρέσεως εργασίας με 
το οποίο συνεργάζεται. 

Μετά από έξι μήνες προσπάθειας, η Tony ήρθε σε 
επαφή με έναν πρώην συνάδελφο που είχε αρχίσει να 
εργάζεται για τη Forever Direct. Έδωσε στην Tony τον 
αριθμό του γραφείου απασχόλησης της εταιρείας. Η 
επιμονή της απέδωσε καρπούς και σύντομα η Tony 
άρχισε να συνεργάζεται με τη Forever Direct.

“Ξαφνικά αισθάνθηκα σαν στο σπίτι μου”, θυμάται η 
Tony. “Απολάμβανα τη δουλειά που έκανα, το οποίο 
ήταν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκανα και στην 
προηγούμενη θέση μου”.

Η Tony λέει ότι το καλύτερο κομμάτι για να δουλεύεις 
στην FD ήταν η συνεργασία με τους συναδέλφους και 
ο τρόπος που την έκαναν να νιώθει οι συνάδελφοί της, 
η αίσθηση ότι ανήκει σε μια οικογένεια από την πρώτη 
κιόλας μέρα. 

“ΝΊΩΘΩ ΟΤΊ ΒΡΉΚΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΟΥ…ΔΕΝ 
ΘΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΩ ΓΊΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ. 
ΕΛΠΊΖΩ ΟΤΊ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΩ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΉΝ 
FOREVER DIRECT.”
Μια από τις πιο περήφανες στιγμές για την Tony ήρθε 
όταν δούλευε για την Forever Direct μόλις δυο χρόνια 
και της προσέφεραν μια μόνιμη θέση. Ήταν η πιο 
αξιομνημόνευτη στιγμή της καριέρας της.

  Tony Duijik: 

Συσκευασία &
 

 σήμανση πρ
οϊόντων

   Piet Jongenelen:
 

Συσκευασία &
 σήμανση πρ

οϊόντων

H καρδιά μιας  
παγκόσμιας οικογένειας

Η δουλειά που γίνεται στην Forever Direct είναι 
υψίστης σημασίας για την οικογένεια της Forever 

παγκοσμίως, για τους πελάτες και τους Forever 
Business Owners. Η καρδιά του σταθμού διανομής 

των προϊόντων μας είναι ο βασικός παράγοντας για 
τα υψηλά πρότυπα ποιότητας που έχουμε θέσει, 

ενώ διανέμουμε τα καλύτερα προϊόντα στις 
καλύτερες τιμές. 

Aloe Ever-Shield®  ΚΩΔ. 067

Aloe Blossom Herbal Tea®  ΚΩΔ. 200

Ο Piet βρήκε τη Forever Direct μέσω μιας κοινωνικής 
υπηρεσίας απασχόλησης που ονομάζεται WVS, η οποία 
βοηθά τους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες που 
δυσκολεύονται να βρουν εργασία. Από το 1983, η WVS 
είχε τοποθετήσει τον Piet σε πολλές διαφορετικές θέσεις 
από υπεύθυνος αλληλογραφίας έως την παραγωγή 
μικρής κλίμακας.

Πριν από μερικά χρόνια, η WVS τον έφερε σε επικοινωνία 
με την Forever Direct στο τμήμα της συσκευασίας και της 
σήμανσης προϊόντων όπως το Aloe Blossom Tea και το 
Aloe Ever-Shield®.

“Μου αρέσει να συνεργάζομαι με τους συντονιστές μου”, 
λέει ο Piet. “Είναι πολύ ωραίο. Μπορώ πάντα να τους 
μιλήσω αν χρειαστεί ή αν αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα. 
Συνεργάζομαι επίσης με μερικούς πολύ καλούς 
συναδέλφους που βλεπόμαστε τακτικά και εκτός 
εργασίας. Πάμε μαζί ακόμη και διακοπές. Κάνουν τη 
δουλειά στη Forever Direct διασκέδαση!

Ο Piet είναι υπερήφανος που είναι μέλος 
της οικογένειας της Forever Direct, 

καθώς η εταιρεία θεωρεί 
σημαντικό να δίνει την ευκαιρία 

σε ανθρώπους με ειδικές 
ικανότητες να εργαστούν. 
Στην πραγματικότητα η 
Forever Direct είναι ο 
μεγαλύτερος εργοδότης 
σε άτομα με ειδικές 
ικανότητες στη 
Βορειοδυτική πλευρά της 
Ολλανδίας. 
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Το καλό που κάνετε σας επιστρέφει κατά το  
πέρασμά σας από αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχει μια 
αλυσιδωτή αντίδραση όταν βελτιώνετε τη ζωή κάποιου. 
Όχι μόνο βελτιώνετε τη ζωή σας, αλλά και της οικογένειάς 
σας και των γύρω σας, αφήνοντας παρακαταθήκη για τις 
επόμενες γενιές.

Στις επόμενες σελίδες θα ανακαλύψετε πώς η 
Forever Living συνεργάστηκε με την Rise Against 
Hunger και θα διαβάσετε ιστορίες γυναικών που 
με την προσφορά τους άλλαξαν τη ζωή πολλών 
ανθρώπων. Επίσης θα ανακαλύψετε πολλούς 
τρόπους για να προσφέρετε και εσείς 
δημιουργώντας τη δική σας αλυσιδωτή αντίδραση.  

Forever Living και Rise 
Against Hunger: 
Αποστολή τους η εξάλειψη 
της πείνας παγκοσμίως. 
Περισσότεροι από 820 εκατομμύρια άνθρωποι σε 
όλο τον κόσμο δεν έχουν την αναγκαία τροφή για 
να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην 
καθημερινότητα. Η προσφορά γεύματος σε ένα 
παιδί που έχει ανάγκη είναι πολλά περισσότερα 
από ένα γεμάτο στομάχι, του επιτρέπει να 
επικεντρωθεί στην διδασκαλία, να ονειρεύεται και 
να μεγαλώνει αντί να ανησυχεί για το πότε θα 
εξασφαλίσει το επόμενο γεύμα.

Γι’ αυτό η φιλανθρωπική οργάνωση της Forever, η 
Forever Giving, έχει συνεργαστεί με την Rise Against 
Hunger και υποστηρίζει την αποστολή της για την 
εξάλειψη της πείνας παγκοσμίως έως το 2030.

Η Forever Giving έχει δωρίσει και έχει συμβάλει στην 
Rise Against Hunger για να προσφέρει περισσότερα 

από 5 εκατομμύρια γεύματα σε παιδιά και οικογένειες. Για το 
2018 και το 2019, ένας νέος διετής στόχος 5 εκατομμυρίων 
γευμάτων τέθηκε.

Στο Global Rally της Forever τον Μάιο, η Forever συσκεύασε 
γεύματα πάνω από 3 εκατομμύρια, αλλά χρειάζονται 
περισσότερες δωρεές για να πετύχουμε το στόχο των 5 
εκατομμυρίων γευμάτων.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2015 και ο αντίκτυπος ήταν άμεσος. 
Μόλις ένα χρόνο αργότερα, στο Global Rally της Forever στο 
Γιοχάνεσμπουργκ, στη Ν. Αφρική οι FBO είχαν την ευκαιρία να 
δουν από πρώτο χέρι την επίδραση που είχαν οι δωρεές τους και 
να συνειδητοποιήσουν γιατί το έργο μας είναι τόσο σημαντικό.

Μια σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο έβγαλε τους FBO από 
την άνεση του Γιοχάνεσμπουργκ στις αγροτικές περιοχές, όπου 
ήρθαν αντιμέτωποι με τις συνθήκες διαβίωσης και την 
πραγματικότητα των αγροτικών περιοχών της Νότιας Αφρικής. 
Όταν βγήκαν από το λεωφορείο, οι οικογένειες και τα παιδιά 
τους καλωσόρισαν με αγκαλιές και περιέργεια.

Εν μέσω των δυσκολιών της καθημερινής ζωής, οι επισκέπτες 
είδαν πώς οι μικρές πράξεις γενναιοδωρίας θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη ζωή των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Παιδιά 
που μέχρι πριν λίγο καιρό ζούσαν με τον κίνδυνο του 
υποσιτισμού τώρα έχουν υγιεινή διατροφή και ιατρική φροντίδα.

Η επίσκεψη έκανε μεγάλη εντύπωση στους FBO, οι οποίοι 
δεσμεύθηκαν να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να επεκταθούν 
και να οφεληθούν και άλλοι από τη συνεργασία. Οι FBO 
ανταποκρίθηκαν και σήμερα η Forever είναι σε καλό δρόμο για 
να φτάσει τα 5 εκατομμύρια γεύματα, αλλά χρειάζεται 
περισσότερη βοήθεια.

προσφοράςΗ δύναμη της
Lifestyle
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Μπορείτε να βοηθήσετε τον 
οργανισμό Forever Giving να 
αλλάξει περισσότερες ζωές
Μπορείτε να βοηθήσετε το Forever Giving να 
φτάσει τα 5 εκατομμύρια γεύματα με πολλούς 
τρόπους. Με το να κάνετε δωρεές κάθε μήνα 
στο Forever Giving, τα χρήματά σας θα πάνε 
απευθείας για τα γεύματα της Rise Against 
Hunger, σε πληγέντες από φυσικές 
καταστροφές, σε ιατρικές υπηρεσίες και για να 
βελτιώσει τις ζωές οικογενειών που ζουν στα 
όρια της φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ή FOREVER ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΊ 
ΚΥΠΡΟΥ ΕΧΕΊ ΣΥΜΒΑΛΛΕΊ 
ΣΤΉΝ ΕΞΑΛΕΊΨΉ ΤΉΣ 
ΠΕΊΝΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ 
270.000 ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟ 2017 ΕΩΣ ΣΉΜΕΡΑ.

Όταν αγοράζετε T-shirt ή τo Aloe Baby 
όλα τα χρήματα πηγαίνουν στον 
οργανισμό Forever Giving. Οι δωρεές 
όμως δεν είναι ο μόνος τρόπος 
συνεισφοράς, συμμετέχοντας σε 
συσκευασίες γευμάτων είναι μια 
εμπειρία που μπορείτε όλοι να ζήσετε 
και δεν θα ξεχάσετε ποτέ.

Διαβάστε στις επόμενες σελίδες  
δυο αληθινές ιστορίες προσφοράς.
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Μπορεί να είναι δύσκολο να βρεθεί μια ελπίδα 
σε ένα μέρος όπου το τρεχούμενο νερό και η 
αποκομιδή των απορριμμάτων είναι σπάνια. 
Σωροί απορριμμάτων κλείνουν τις εισόδους 
των αυτοσχέδιων παραπηγμάτων, οπού εκεί, οι 
άνθρωποι ζουν χωρίς ηλεκτρισμό.

Ωστόσο, η Mmapula Letswalo εξακολουθεί να 
βλέπει την ελπίδα ανάμεσα στο συνονθύλευμα 
των παραπηγμάτων που συναντάς κατά κόρον 
στις φτωχογειτονιές του Diepsloot. Ο οικισμός 
έξω από το Γιοχάνεσμπουργκ ξεκίνησε ως μικρός 
καταυλισμός με λίγα σπίτια πριν από 20 χρόνια 
και έχει μετατραπεί σε δήμο, περίπου 400.000 
κατοίκων. 

Για πολλούς Νοτιοαφρικανούς οι 
τεράστιες παραγκουπόλεις της 
Diepsloot είναι συνώνυμες με τη 
φτώχεια, το βίαιο έγκλημα και 
την εξαθλίωση.

ΤΟ 2010, Ή MMAPULA 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΉΚΕ ΜΕ ΤΉΝ 
RISE AGAINST HUNGER, 
ΕΝΑΝ ΜΉ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΊΚΟ 
ΟΡΓΑΝΊΣΜΟ ΑΦΊΕΡΩΜΕΝΟ 
ΣΤΉΝ ΕΞΑΛΕΊΨΉ ΤΉΣ ΠΕΊΝΑΣ 
ΣΕ ΟΛΟΚΛΉΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Mmapula
Letswalo:

πρωτοστάτης στο
ν 

    αγώνα για την 

εξάλειψη της
 πείνας
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Η πλειοψηφία των κατοίκων της Diepsloot είναι νέοι 
και δεν υπάρχουν αρκετά σχολεία, θέσεις εργασίας 
ή επιχειρήσεις. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν διέξοδο 
σε διάφορες παρανομίες. Δεν μπορείτε να βρείτε 
ούτε έναν κάτοικο εδώ που να μην έχει επηρεαστεί 
κατά κάποιο τρόπο από τη βία, την πείνα και την 
οικονομική εξαθλίωση.

Ωστόσο, η Mmapula δεν έχει εγκαταλείψει τη 
νεολαία της Diepsloot ή το όραμά της να φροντίζει, 
να διδάσκει και να σιτίζει κάθε παιδί που ζει κάτω 
από τον κλοιό της φτώχειας. Άνοιξε το Lammatau 
Preschool το 2008 για να φροντίσει παιδιά ηλικίας 
μεταξύ δύο και έξι ετών, αλλά γρήγορα διαπίστωσε 
ότι θα χρειαζόταν οικονομική βοήθεια για να 
κρατήσει το σχολείο και να βοηθήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερα παιδιά.

Το 2010, η Mmapula συνεργάστηκε με την 
Rise Against Hunger, έναν μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό αφιερωμένο στην εξάλειψη της πείνας 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η οργάνωση βοηθά τη 
Mmapula να προσφέρει γεύματα στους μαθητές 
της, δίνοντας της την ευκαιρία να διαθέσει 
περισσότερα χρήματα για τη βελτίωση και 
επέκταση του σχολείου με περισσότερες αίθουσες 
διδασκαλίας, βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και 
πρόγραμμα μετά το σχολείο.

Αυτή η συνεργασία παραμένει δυνατή έως 
σήμερα και μαζί, η Mmapula και η Rise Against 
Hunger μετέτρεψαν το Lammatau Preschool σε 
πρότυπο για το τι είναι δυνατόν όταν η συμπόνια 
μετατρέπεται σε γενναιοδωρία. Με την βοήθεια 
της Rise Against Hunger η Mmapula κατάφερε να 
αγοράσει πολλά περισσότερα υλικά, να εφαρμόσει 
σεμινάρια διδασκαλίας αλλά και μαθήματα 
φωνητικής.

Έγινε μέντορας και σε άλλες γυναίκες που 
διευθύνουν σχολεία στην περιοχή οργανώνοντας 
εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία παραδίδει 
μαθήματα, μοιράζεται εμπειρίες και τις καλύτερες 
τεχνικές για να βελτιώσουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης στην περιοχή. Επίσης, όταν έχει 
χρόνο, διοργανώνει και μηνιαία σεμινάρια κατά τα 
οποία αφυπνίζει τους γονείς ώστε να ασχολούνται 
περισσότερο με την εκμάθηση των παιδιών τους 
μέσα από διάφορες δραστηριότητες όπως το να 
τους διαβάζουν παραμύθια πριν κοιμηθούν.

Η Mmapula βλέπει τον κόσμο με πολύ ξεχωριστή 
οπτική. Όπου οι άλλοι βλέπουν την φτώχεια και 
την απόγνωση, αυτή βλέπει την ευκαιρία, την 
ελπίδα και ένα μέλλον όπου η ενσυναίσθηση και η 
καλοσύνη δεν διαμορφώνουν μόνο την Diepsloot 
αλλά και όλων όσων ζουν στην περιοχή.
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Όταν κάνετε το άλμα της συμπόνιας, θα βρείτε 
έναν ωκεανό ευκαιριών για να αλλάξετε τις ζωές 
των άλλων και να αναποδογυρίσετε ολόκληρες 
κοινότητες. Μπορεί η Dorothy Wood να είχε ένα 
όραμα για ένα έθνος απαλλαγμένο από ασθένειες 
και εφοδιασμένο με τρόφιμα. Ή ίσως αυτή να 
έκανε ακριβώς αυτό που έκανε πάντα – έδωσε 
βάση στο κάλεσμα ενός φίλου που είχε ανάγκη.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, μόλις η Dorothy αποφάσισε 
να εξερευνήσει το εύρος αυτής της φυσικής και 
μεταφορικής έννοιας του καλού, τίποτα - ούτε καν 
ασθένεια σε τελικό στάδιο- θα μπορούσε να την 
σταματήσει από το να θέσει σε εφαρμογή σχέδια 
που θα όριζαν την δική της υστεροφημία αλλά και 
της οικογένειάς της. 

Η οικογένειά της συμπεριλαμβάνει και την κόρη 
της, Jayne Leach, που παρακολουθούσε αδύναμη 
όταν η μητέρα της εισήχθη στο νοσοκομείο με 
επιθετική μορφή του καρκίνου του δέρματος. Από 
πολύ νωρίς κατά την εισαγωγή της, οι γιατροί 
είπαν στην οικογένεια ότι η πρόγνωση δεν ήταν 
καλή. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν θέλει να 
ακούει, λέξεις που δημιουργούν την επιθυμία σε 
κάθε άνθρωπο να ζει όλο και καλύτερα.

Ή DOROTHY ΑΠΕΒΊΩΣΕ ΤΟΝ 
ΑΠΡΊΛΊΟ ΤΟΥ 2005. ΤΟΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟ Ή JAYNE 
ΒΡΕΘΉΚΕ ΣΤΟ MALAWI ΓΊΑ  
ΝΑ ΔΊΑΠΊΣΤΩΣΕΊ ΊΔΊΟΊΣ 
ΟΜΜΑΣΊ ΤΟΝ ΠΡΟΦΑΝΉ 
ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΕΝΑ 
ΑΠΛΟ ΟΝΕΊΡΟ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΊΉΘΉΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΡΕΒΑΤΊ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ 
ΑΠΟ ΤΉΝ ΑΛΛΉ ΑΚΡΉ ΤΉΣ ΓΉΣ. 

Η υστεροφημία αρχίζει απλά. Πολύ 
πριν γίνει μια επιβράβευση της 
ανιδιοτέλειας, υπάρχουν στιγμές που 
μια πράξη, την κατάλληλη στιγμή 
μπορεί να λύσει κάποιο πρόβλημα.  

Όπου υπάρχει
 καλό, 

υπάρχει υστε
ροφημία
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Κανένας δεν θα κατηγορούσε την Dorothy αν 
επέλεγε να ζήσει έτσι, το να κάνει όμως πράγματα 
για τον εαυτό της δεν ήταν αντιπροσωπευτικό του 
χαρακτήρα της.

Υπήρχε κάποιος που ήταν στο πλευρό της κάθε 
μέρα κατά την νοσηλεία της. Μια νοσοκόμα, με το 
όνομα Otiilia ήρθε στην Αγγλία από το 
μικροσκοπικό, Αφρικανικό κράτος Malawi.

H Otillia της μίλησε με θλιβερά λόγια για την 
έλλειψη του καθαρού πόσιμου νερού στην 
κοινότητα, για τα παιδιά που ήταν αναγκασμένα να 
πίνουν από μολυσμένα ρεύματα και την επιδημία 
της χολέρας να παραμονεύει. 

Το χωριό, είπε η Otillia, στην χειρότερη περίπτωση 
χρειάζεται ένα πηγάδι. Θα άλλαζε τον τρόπο ζωής 
στην Kanyenda σχεδόν αμέσως όπως συμβαίνει 
όταν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες. Για δώδεκα 
χρόνια η Otillia και η οικογένειά της μάζευαν 
χρήματα για να χρηματοδοτήσουν το έργο, το οποίο 
κόστιζε £2,500 για να χτίσουν το πηγάδι και £100 
τον χρόνο για την συντήρησή του. Όταν το άκουσε 
αυτό η Dorothy κατάλαβε αμέσως ποια ήταν η 
αποστολή της και ξεκίνησε από το κρεβάτι του 
νοσοκομείου.

Η Jayne ανέλαβε να εκπροσωπήσει την αποστολή 
της μητέρας της για το Malawi, έτσι σε μια 
συνάντηση που είχε με την ομάδα της κατάφερε 
να συγκεντρώσει τα χρήματα σε λιγότερο από 1 
ώρα. Από το κρεβάτι του νοσοκομείου άρχισε να 
χτίζεται η υστεροφημία της.

Όταν η Otillia έμαθε τα νέα στάθηκε στο πλευρό 
της με περίσσιο ενθουσιασμό. Μόλις το έργο πήρε 
μορφή, οι χωρικοί έστελναν φωτογραφίες με τα 
γελαστά πρόσωπα των παιδιών, αλλά και τους 
μεγαλύτερους που ένιωθαν ευγνωμοσύνη, στην 

Αγγλία, όπου η Dorothy, η Jayne και η Otillia 
μπορούσαν να δουν τα συγκινητικά αποτελέσματα 
του οράματός τους.

Για πρώτη φορά οι χωρικοί μπορούσαν να πιουν 
καθαρό νερό, φρέσκο, παγωμένο νερό απευθείας 
από το έδαφος του τόπου τους. Δεν χρειαζόταν 
πλέον να περπατήσουν χιλιόμετρα για να μαζέψουν 
βρώμικο νερό από το ποτάμι που ήδη ήξεραν ότι θα 
τους αρρωστήσει. Οι προοπτικές τους για μια πιο 
υγιή, ευτυχέστερη ζωή ήταν ήδη υψηλές.

Η Dorothy απεβίωσε τον Απρίλιο του 2005. Τον 
Σεπτέμβριο η Jayne βρέθηκε στο Malawi για να 
διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τον προφανή αντίκτυπο 
που είχε ένα απλό όνειρο που υλοποιήθηκε από το 
κρεβάτι ενός νοσοκομείου στην άλλη άκρη της 
γης. 

Αυτό δεν ήταν το μόνο που είδε η Jayne στο χωριό. 
Ακόμη και με το πηγάδι εκεί, αντιμετώπισε τις 
δυσκολίες και τις κακουχίες με τις οποίες παλεύουν 
κάθε μέρα οι χωρικοί και συνειδητοποίησε ότι θα 
έπρεπε να κάνει κάτι παραπάνω για να 
ολοκληρωθεί το όραμα της μητέρας της.

Το 2006 ολοκληρώθηκε η ανοικοδόμηση ενός 
ερειπωμένου σχολείου και η εφαρμογή ενός 
πλάνου που περιελάμβανε πρωινό για τους 
μαθητές. Τα παιδιά που κάποτε κάθονταν στο 
έδαφος και έγραφαν στη βρωμιά τώρα έχουν τα 
κατάλληλα γραφεία, καρέκλες και μαυροπίνακες.

Το ιατρικό κέντρο που ανεγέρθη στο χωριό 
αποκτήθηκε από την Jayne και την οικογένειά της, 
άνοιξε το 2013 και σήμερα δέχεται μεταξύ 100 και 
150 παιδιά και ενήλικες κάθε μέρα, παρέχοντας 
τους απαραίτητους εμβολιασμούς που θα σώσουν 
τα παιδιά από την ελονοσία. Το όνομα της 
εγκαταστάσεως; Φυσικά, “Η κλινική της Dorothy”.
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Κατανοώντας τα

Κάποιες φορές ακόμα και οι πιο μικρές πράξεις προσφοράς μπορεί να έχουν 
αντίκτυπο με διάρκεια. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο και 
χρήματα σε μεγάλο βαθμό, μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο με μικρά βήματα 
γεμάτα νόημα. 

Ξεκινήστε μ
ε μικρές  

 πράξεις που
 έχουν  

 μεγάλο αντ
ίκτυπο

Δωρίστε Αίμα1

Το να είστε αιμοδότες δεν παίρνει πολύ χρόνο 
και σώζει ζωές. Το να δωρίζετε αίμα στον Ερυθρό 
Σταυρό είναι δωρεάν και η ζήτηση είναι υψηλή 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δωρεά σας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε καρκινοπαθείς, τραυματισμένους, 
σε άτομα που έχουν υποστεί εγκαύματα και σε άτομα 
με χρόνιες παθήσεις. Λίγα λεπτά από τον χρόνο 
σας μπορεί να προσθέσει χρόνια ζωής σε κάποιον 
συνάνθρωπο.

Ανταλλάξτε τα δώρα σας με 
δωρεές4

Όταν οι φίλοι σας και οι συγγενείς σας ρωτούν τι 
δώρο θέλετε για τα γενέθλιά σας μπορείτε να τους 
ζητήσετε να κάνουν μια δωρεά στον αγαπημένο σας 
φιλανθρωπικό οργανισμό για λογαριασμό σας. Υπάρχουν 
πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα που σας διευκολύνουν 
να δημιουργήσετε μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για να συγκεντρώσετε δωρεές γενεθλίων.

Προσφέρετε τον χρόνο σας5

Μόνο λίγος από τον πολύτιμο χρόνο σας κάθε μήνα μπορεί 
να κάνει την διαφορά και να βελτιώσει τις ζωές των άλλων. 
Σκεφθείτε να προσφέρετε λίγο χρόνο εθελοντισμού 
στην προετοιμασία των κοινωνικών γευμάτων του δήμου 
σας, στα καταφύγια των αστέγων, σε κέντρα φροντίδας 
ηλικιωμένων ή σε καταφύγια ζώων.

Προσφέρετε τα ταλέντα σας6

Οι δεξιότητές σας μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμες 
στην περιοχή σας. Αν σας αρέσει η 
ζωγραφική δωρίστε έναν πίνακά σας 
σε μια δημοπρασία με κοινωφελή 
σκοπό. Όποιο κι αν είναι το 
ταλέντο σας θα υπάρχει 
τρόπος να το εκμεταλλευτείτε 
και να κάνετε την διαφορά.

Δωρίστε τα προσωπικά σας 
αντικείμενα2

Έχετε σκεφθεί να δωρίσετε τα παλιά σας ρούχα 
ή άλλα αντικείμενα για κάποιο καλό σκοπό; Ένα 
παλιό σας κουστούμι που πιθανόν να μην σας 
κάνει πια μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποιον που 
αναζητά δουλειά. Μπορείτε να δωρίσετε το παλιό 
σας αμάξι, έπιπλα ή συσκευές και να έχετε ακόμα 
και φοροαπαλλαγές. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το 
γεγονός ότι η προσφορά σας μπορεί να δώσει ώθηση 
σε κάποιον να βελτιώσει την ζωή του.

Χαρίστε τους ανταποδοτικούς 
πόντους από την κάρτα σας3

Πολλές τράπεζες σας δίνουν την επιλογή να 
δωρίζετε τις επιστροφές σας σε κάποιο κοινωφελή 
σκοπό. Το να στηρίζετε έναν φιλανθρωπικό σκοπό 
είναι τόσο εύκολο όσο να ψωνίζετε. Ακόμα και αν η 
τράπεζα σας δεν σας προσφέρει αυτή την επιλογή 
μπορείτε να εξαργυρώσετε τους πόντους και να 
κάνετε μόνοι σας την δωρεά.

H κληρονομιά
 

της προσφοράς: 
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μέλισσας
συστατικά
Κατανοώντας τα

της

Ευεξία

Χωρίς τις μέλισσες, εκτιμάται ότι τα  των φυτών που 
παράγουν το 90% των καλλιεργειών, θα έμεναν χωρίς 
επικονίαση. Σύμφωνα με το World Bee Day Foundation, 
η συνολική αξία των καλλιεργειών που επικονιάζονται 
από μέλισσες ισοδυναμεί με $577 δις το χρόνο. Οι 
μέλισσες δεν καταφέρνουν μόνο να διασφαλίσουν την 
τροφή των ανθρώπων, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη διατήρηση μιας υγιούς αγροτικής οικονομίας.

Επιπρόσθετα με την συμβολή τους στην παγκόσμια 
προμήθεια τροφίμων, οι μέλισσες είναι μια εκπληκτική 
πηγή ενέργειας και θρεπτικών συστατικών. Οι 
άνθρωποι συλλέγουν το μέλι από τις απαρχές του 
χρόνου. Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Έλληνες 
και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν το μέλι ως τροφή 
αλλά και ως βάλσαμο στις πληγές και στα καψίματα. 
Οι Αιγύπτιοι σέβονταν το μέλι τόσο πολύ που το 
χρησιμοποιούσαν και στις θυσίες προς τις θεότητές 
τους.

Φτάνοντας εν τάχει στη σύγχρονη εποχή οι άνθρωποι 
συνεχίζουν να παράγουν μέλι μαζί με άλλα φυσικά 
προϊόντα της κυψέλης, ανάμεσα σε αυτά η πρόπολη,  
ο βασιλικός πολτός και η γύρη.

Είναι καταπληκτικό το πώς ένα τόσο μικρό πλάσμα 
όσο η μέλισσα μπορεί να έχει ένα ρόλο τόσο 
ζωτικής σημασίας στην ισορροπία του πλανήτη. 
Έτσι πολλά από τα στοιχεία που θεωρούμε 
δεδομένα απλά δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την 
σκληρή δουλειά της ταπεινής μέλισσας.



ΑΥΤΉ Ή ΝΟΣΤΊΜΉ  
ΧΡΥΣΉ ΟΥΣΊΑ  
ΕΜΠΕΡΊΕΧΕΊ  

ΕΥΕΡΓΕΤΊΚΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ 

ΤΟ ΚΑΘΊΣΤΟΥΝ ΜΊΑ  
ΠΟΛΥ ΠΊΟ ΥΓΊΕΊΝΉ 
ΕΠΊΛΟΓΉ ΑΝΤΊ ΤΉΣ 

ΖΑΧΑΡΉΣ.

Το μέλι: Ένα νόστιμο  
φυσικό γλυκαντικό

Η πρόπολη των μελισσών προστατεύει 
και ενδυναμώνει το σώμα.

Οι μέλισσες φτιάχνουν το μέλι 
συλλέγοντας το γλυκό νέκταρ από τα 
λουλούδια το οποίο πηγαίνουν πίσω 
στην κυψέλη. Μέσα στην κυψέλη το 
νέκταρ καταναλώνεται, αφομοιώνεται 
και αναμασάται. Το μέλι αποθηκεύεται 
για την τροφή των μελισσών.

Το χρώμα και η γεύση του μελιού 
μπορεί να διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με την περιοχή που 
συλλέγουν το νέκταρ και από τα φυτά 
τα οποία επισκέπτονται.

To υψηλής ποιότητας μέλι περιέχει 
σημαντικά αντιοξειδωτικά όπως 
φαινολικές ενώσεις και φλαβονοειδή. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι τα 
αντιοξειδωτικά προάγουν από την 
υγεία της καρδιάς έως την υγεία του 
δέρματος και έχουν αντιγηραντικές 
ιδιότητες.

Η πρόπολη είναι το υλικό με το οποίο 
οι μέλισσες χτίζουν τις κυψέλες τους. 
Φτιάχνεται από άνθη από κωνοφόρα 
δέντρα και έχει αποδειχτεί ότι έχει 
ιδιότητες που καταπολεμούν τα 
βακτηρίδια, τους μύκητες και τους 
ιούς.

Αυτές οι φυσικές προστατευτικές 
ιδιότητες βοηθούν την κυψέλη να 
παραμένει ελεύθερη από μικρόβια. 
Στην πραγματικότητα, έχει αποδειχθεί 
ότι η πρόπολη έχει πάνω από 300 
φυσικές ενώσεις, όπως αμινοξέα, 
πολυφαινόλες και άλλες ευεργετικές 
ουσίες.

Η πρόπολη έχει καταναλωθεί από 
τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια, 
μεταξύ των οποίων οι Έλληνες και οι 
Ασσυρίοι οι οποίοι πίστευαν ότι 
προάγει την καλή υγεία.

Η πρόπολη των μελισσών περιέχει 
φλαβονοειδή, που βρίσκονται στα 
φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία 
ενισχύουν την φυσική άμυνα του 
οργανισμού.

ΤΟ ΥΨΉΛΉΣ ΠΟΊΟΤΉΤΑΣ 
ΜΕΛΊ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ  
ΠΕΡΊΕΧΕΊ ΣΉΜΑΝΤΊΚΕΣ 
ΑΝΤΊΟΞΕΊΔΩΤΊΚΕΣ  
ΟΥΣΊΕΣ ΟΠΩΣ ΟΊ 
ΦΑΊΝΟΛΊΚΕΣ ΕΝΩΣΕΊΣ  
ΚΑΊ ΤΑ ΦΛΑΒΟΝΟΕΊΔΉ.

με βάση τα σ
ωστά συστατικάπροϊόντα μέ

λισσας
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Αγοράζοντας μέλι: Το κλειδί για την αγορά μελιού 
είναι να βρείτε ένα προϊόν που είναι φυσικό και αγνό. 
Βεβαιωθείτε ότι το μέλι που αγοράζετε δεν φτιάχνεται 
με σιρόπι. Θα παρατηρήσετε ότι το μέλι πωλείται 
σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Τα διαφορετικά 
χρώματα δεν είναι απαραίτητα ένδειξη καθαρότητας, 
αλλά αποτέλεσμα των φυτών που χρησιμοποιούν οι 
μέλισσες για τη συλλογή του νέκταρ. 

Αγοράζοντας συμπληρώματα μελισσών: Τα 
ποιοτικά φυσικά συστατικά κάνουν τα καλύτερα 
συμπληρώματα. Διαβάστε την ετικέτα για να 
βεβαιωθείτε ότι το συμπλήρωμα που επιλέγετε 
περιλαμβάνει τα σωστά επίπεδα του επιθυμητού 
συστατικού και ότι όλα τα συστατικά είναι φυσικά. 

Εκμεταλλευτείτε τα οφέλη όλης της διατροφής από 
την κυψέλη: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο 
το φάσμα των διατροφικών της μέλισσας στην 
καθημερινότητά σας. Το μέλι, η πρόπολη, η γύρη 
και ο βασιλικός πολτός μπορούν να συνεργάζονται 
για να στηρίξουν την υγεία και την ενέργεια σας. Το 
καύσιμο για την ημέρα που μπορείτε να βρείτε μόνο 
στην κυψέλη.

Με τόσα προϊόντα μελισσών στην αγορά 
σήμερα, μπορεί να είναι δύσκολο να 
προσδιορίσετε ποια είναι η σωστή επιλογή 
για εσάς. Ακόμα και μικρές λεπτομέρειες 
μπορούν να επηρεάσουν τη θρεπτική 
ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
περιοχής όπου ζουν οι μέλισσες, 
των φυτών που συλλέγουν και των 
συστατικών που χρησιμοποιούνται στο 
τελικό προϊόν. Το να γνωρίζετε τι να 
αναζητήσετε ως καταναλωτής θα σας 
βοηθήσει να κάνετε τη σωστή επιλογή.

Γύρη μελισσών: Μια φυσική  
υπερτροφή από την κυψέλη

Οι μέλισσες δημιουργούν αυτή 
τη ζελατινώδη ουσία για να 
τροφοδοτήσουν τις προνύμφες τις 
πρώτες ημέρες μετά την εκκόλαψη. 
Ωστόσο, ο βασιλικός πολτός 
παίρνει το όνομά του καθώς είναι το 
αποκλειστικό φαγητό της βασίλισσας 
μέλισσας.

Η βασίλισσα έχει μια παραγωγική 
διάρκεια ζωής μεταξύ δύο και τριών 
ετών, ενώ οι εργάτριες μέλισσες 

ζουν κατά μέσο όρο έξι εβδομάδες. 
Το μυστικό για την μακροζωία της 
σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ο 
βασιλικός πολτός.

Ο βασιλικός πολτός περιέχει ένα 
μοναδικό λιπαρό οξύ που ονομάζεται 
10-HDA, το οποίο έχει μελετηθεί 
εκτενώς από επιστήμονες που 
αναζητούν να καθορίσουν ποια οφέλη 
θα μπορούσαν να προσφέρουν στον 
άνθρωπο.

Πιστεύουν ότι μπορεί να έχει 
αντιγηραντικές ιδιότητες και να 
προάγει την γνωστική λειτουργία αλλά 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να 
επιβεβαιωθεί.

Ο βασιλικός πολτός χρησιμοποιείται 
από αρχαιοτάτων χρόνων και 
παραμένει δημοφιλής έως και σήμερα, 
χρησιμοποιείται στα καλλυντικά, 
σαν τροφή και σαν συμπλήρωμα 
διατροφής.

Οι μέλισσες κάνουν τη γύρη μελισσών 
με μείγμα από γύρη λουλουδιών, 
ένζυμα, νέκταρ, μέλι, κερί και 
εκκρίσεις.

Η γύρη που συλλέγεται από φυτά 
μεταφέρεται στην κυψέλη, όπου 
αναμειγνύεται με άλλες ουσίες και 
αποθηκεύεται ως τροφή για την 
αποικία.

Η γύρη των μελισσών έχει τραβήξει 
το ενδιαφέρον τελευταία καθώς οι 
επιστήμονες μαθαίνουν περισσότερα 
για τα οφέλη στην υγεία του 
ανθρώπου.

Βασιλικός πολτός: υποστηρίζει την υγεία και τη μακροζωία

Πως να επιλέγε
τε

με βάση τα σ
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Γευτείτε τον τέλειο συνδυασμό του 
Forever Aloe Blossom Herbal Tea® 
και του Forever Bee Honey®. 
Το ισορροπημένο μείγμα από βότανα και άνθη αλόης ταιριάζει  
απόλυτα με το γλυκό μέλι. Απολαύστε κάθε γουλιά!

Forever Aloe Blossom Herbal Tea® | ΚΩΔ. 200

Forever Bee Honey® | ΚΩΔ. 207

παράδεισο τη
ς κυψέληςΤο τέλειο τα

ίριασμα από
 τον

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.



Αναζωογονήστε τις  
αισθήσεις με ζεστό μηλίτη. 
Συνδυάστε τον μηλίτη με τα γλυκά και

πιπεράτα αρώματα του Forever Aloe Blossom
Herbal Tea® και του Forever Bee Honey®.

Ζεσταίνουμε τον μηλίτη σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά.
Βάλτε τον μηλίτη σε μια κούπα, προσθέστε ένα φακελάκι από
Aloe Blossom Herbal Tea® και Forever Bee Honey®.
Χρησιμοποιήστε το στικ κανέλας για να ανακατέψετε το μέλι 
και αφήστε το μέσα στο ρόφημα.

240ml
μηλίτη

Ανακαλύψτε

1 φακελάκι
Aloe Blossom 
Herbal Tea®

1 στικ
κανέλας

2 κ.γλ.
Forever  
Bee Honey®

παράδεισο τη
ς κυψέλης για την

Ρόφημα

Εποχή



Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τα έντονα 
χρώματα, τα πικάντικα αρώματα και την θαλπωρή 
του φθινοπώρου. Όταν ξεκινούν οι διακοπές και 
η εποχή της προσφοράς και των ευχαριστιών, 
αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά ότι η περίοδος των 
Χριστουγέννων έφτασε. Θέλετε να φέρετε το ίδιο 
κλίμα και στο σπίτι σας;

Οι ειδικοί στη διακόσμηση ισχυρίζονται ότι η διακόσμηση που 
σχετίζεται με τη διέγερση των αισθήσεων συνδέεται απόλυτα 
με την δημιουργία του τέλειου εορταστικού κλίματος. Το 
κλειδί είναι να σκεφτείτε τι είναι αυτό που θα ικανοποιήσει τα 
μάτια σας και θα αιχμαλωτίσει τις αισθήσεις σας.

Μπείτε στο κλίμα 
Οπτικά, ορισμένες μικρές πινελιές στο σπίτι μπορεί να σας 
βάλουν σε πραγματικά εορταστική διάθεση. Τα λουλούδια 
είναι ιδανικά για να προσθέσουν χρώμα στον χώρο σας και 
για να σας θυμίζουν την εποχή που διανύουμε. Τα 
κουκουνάρια θα προσδώσουν την αίσθηση της φύσης ενώ αν 
προσθέσετε ηλιοτρόπια ο χώρος θα γίνει πιο οικείος και 
φιλόξενος. Επιλέξτε υφάσματα και χρώματα που να 
ταιριάζουν με την εποχή, όπως συνθετικές γούνες. Αν 
διακοσμήσετε τις καρέκλες της τραπεζαρίας σας με 
κουβέρτες, θα διαπιστώσετε πόσο πολύ θα ζεστάνει ο χώρος. 

Για εσάς που σας αρέσει να ικανοποιείτε τα μάτια σας, 
κρεμάστε μερικά στεφάνια στα παράθυρα ή αλλάξτε τις 
κουρτίνες σας με άλλες σε πιο γιορτινά και έντονα 
χρώματα.

Υιοθετήστε τ
ο

εορταστκό κ
λίμα

Lifestyle



Αφεθείτε στη γαλήνη  
της εποχής 
Ο ήχος είναι κάτι που συχνά 
παραβλέπουμε ωστόσο μπορεί να έχει 
άμεσο αντίκτυπο στον χώρο σας. Επιλέξτε 
ήχους που δημιουργούν ατμόσφαιρα 
όπως για παράδειγμα ο ήχος από τα ξύλα 
που καίγονται στο τζάκι. Ακόμα κι αν δεν 
έχετε τζάκι, μπορείτε να δημιουργήσετε 
την ψευδαίσθηση βρίσκοντας εύκολα τους 
ήχους του στο διαδίκτυο.

Για να φέρετε πραγματικά το εορταστικό 
κλίμα, ακούστε τα αγαπημένα σας 
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Μπορείτε να 
τα ακούτε μαζί με άλλα είδη που σας 
βοηθούν να χαλαρώσετε και να 
δημιουργήσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα. 
Είτε αποζητάτε να χαλαρώσετε με τους 
φίλους σας και την οικογένειά σας ή να 
περάσετε μια παραγωγική ημέρα στο σπίτι, 
τα ακούσματά σας μπορεί να 
δημιουργήσουν το ιδανικό κλίμα.

ΤΑ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΊΑ 
ΘΑ ΠΡΟΣΔΩΣΟΥΝ 
ΤΉΝ ΑΊΣΘΉΣΉ ΤΉΣ 
ΦΥΣΉΣ ΕΝΩ ΑΝ 
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ 
ΉΛΊΟΤΡΟΠΊΑ Ο 
ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΓΊΝΕΊ 
ΠΊΟ ΟΊΚΕΊΟΣ ΚΑΊ 
ΦΊΛΟΞΕΝΟΣ.



Αιχμαλωτίστε τα αρώματα της εποχής

Η πιο ισχυρή από όλες τις αισθήσεις είναι της 
όσφρησης. Συγκεκριμένες μυρωδιές ανασύρουν 
αναμνήσεις χαρίζοντας σας ηρεμία ή σας κάνουν 
πιο δραστήριους και σε ετοιμότητα. Φυσικά, 
κάποιες ιδιαίτερες μυρωδιές είναι συνδεδεμένες 
με τις εποχές. Η κανέλα, η φλούδα του 
πορτοκαλιού και το γαρίφαλο θυμίζουν 
φθινόπωρο όπως επίσης τα αποξηραμένα 
λουλούδια, το δεντρολίβανο και ο γλυκάνισος. Τα 
πεύκα και τα κουκουνάρια σηματοδοτούν την 
έναρξη του χειμώνα και του κρύου.

Κεριά με ανάμεικτα αρώματα είναι ιδανικά για να 
δημιουργήσετε τα αρώματα της εποχής, αλλά αν 
θέλετε πραγματικά να ξυπνήσετε τις αισθήσεις, 
τα αιθέρια έλαια προσφέρουν υπέροχα αρώματα 
και τα ισχυρά οφέλη της αρωματοθεραπείας. 
Έχει αποδειχθεί ότι η αρωματοθεραπεία έχει 
πολλά οφέλη, μερικά από τα οποία είναι ότι 
διευκολύνει τον ύπνο, μειώνει το άγχος και τη 
νευρικότητα. 

Τα Forever™ Essential Oils μπορούν να 
φέρουν τα αρώματα της εποχής στο σπίτι 
σας όπως την λεβάντα και την μέντα. Και τα 
δύο ανασύρουν αναμνήσεις και 
προσφέρουν μια αίσθηση ηρεμίας και 
γαλήνης.

Και βέβαια είναι και οι γευστικοί μας κάλυκες που 
λαχταρούν να τους ικανοποιήσουμε με τα 
φθινοπωρινά εδέσματα όπου ακόμα και οι 
μυρωδιές τους αρκούν για να σας βάλουν σε 
εορταστική διάθεση. Ο ζεστός μηλίτης είναι μια 
τέλεια προσθήκη στο ζεστό τσάι που θα κεράσετε 
τους καλεσμένους σας.

Επίσης, τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά με 
γεύσεις όπως σφένδαμου, αχλαδιού, κακάου, 
αλατισμένης καραμέλας ή φουντουκιού. Αυτές οι 
γεύσεις μπορούν να δημιουργήσουν εξαιρετικές 
αρωματικές εμπειρίες. Για κάτι λίγο πιο αλμυρό 
μια σούπα κολοκύθας θα ήταν ιδανική. Δοκιμάστε 
να ενσωματώσετε αυτά τα πιάτα σε δείπνο για να 

προσθέσετε μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα. 

Πώς θα φέρετε την εποχή στο 
σπίτι σας; 
Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα σας φέρει 

μερικές ιδέες που θα σας βοηθήσουν 
να απολαύσετε ό, τι αγαπάτε σε 

αυτήν την εποχή, φέρνοντας την 
στο σπίτι σας. Χαλαρώστε με ένα 
καλό βιβλίο και αφήστε τον εαυτό 
σας να απολαύσει αισθήσεις, 

αρώματα, και γεύσεις!

Forever™ Essential Oils Lavender  ΚΩΔ. 506

Forever™ Essential Oils Peppermint  ΚΩΔ. 508

ΔΟΚΊΜΑΣΤΕ  
ΤΉ ΣΥΝΤΑΓΉ ΣΤΉ  

ΣΕΛΊΔΑ 23!

Απολαύστε τις 
γεύσεις του 
φθινοπώρου

26



και
να δείχνουν
να αισθάνον

ται
Βοηθώντας και άλλ

ους

ΕΥΚΑΊΡΊΑ, 
ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ 

ΠΑΝΤΟΥ.
Γίνετε κι εσείς ένας από τους  

Forever Business Owner  
που βρίσκονται σε πάνω από  

160 χώρες και χρησιμοποιούν την 
αγάπη τους για τα προϊόντα μας για 

να βοηθήσουν κι άλλους σε ολόκληρο 
τον κόσμο να δείχνουν και να 

αισθάνονται καλύτερα αλλά και να 
αναζητούν νέες ευκαιρίες. Γίνετε 

μέλος της Οικογένειας της Forever 
και ακολουθήστε τη δέσμευσή μας να 

βελτιώσουμε ζωές παντού.

Για να ξεκινήσετε  
επικοινωνήστε με το  

άτομο που σας έδωσε  
αυτό το έντυπο.

καλύτερα



Όλοι βάζουν τα δυνατά τους για την επιτυχία.  
Το αίσθημα της πληρότητας και η αίσθηση της επιτυχίας 
είναι ένα όνειρο που αγγίζει όλη την ανθρωπότητα. Κι όμως 
υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα πασχίζουν να προσδιορίσουν 
την έννοια της επιτυχίας για εκείνους προσωπικά.

Αν δεν ορίσετε την επιτυχία με τη δική 
σας σημασία των λέξεων, κινδυνεύετε 
να καταλήξετε να κυνηγάτε το 
όραμα κάποιου άλλου γύρω από 
αυτή. Φυσικά υπάρχουν και κοινές 
συνισταμένες για την επιτυχία όπως 
το να έχετε το δικό σας σπίτι, το 
να οδηγείτε ένα καλό αμάξι και να 
έχετε την οικονομική ελευθερία να 
ταξιδεύετε και να έχετε χρόνο για 
εσάς και την οικογένειά σας. 

Υπάρχουν όμως και ορόσημα της 
επιτυχίας που σας αναγκάζουν να 
σκεφθείτε πέρα από τις χρηματικές 
απολαβές. Πότε ήταν η τελευταία 
φορά που σκεφθήκατε τι σας κάνει 
χαρούμενους αυτή τη στιγμή, με την 
τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση; 
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση προς τον 
εαυτό σας, διότι αν δεν ξέρετε τι σας 
κάνει χαρούμενους χωρίς χρήματα 
πιθανόν να μην βρείτε την ευτυχία 
όταν θα τα έχετε.

Ο συγγραφέας και ερευνητής του 
Harvard Shawn Achor έγραψε στο 
βιβλίο του “H τέχνη της Ευτυχίας” ότι 
οι άνθρωποι που βάζουν την ευτυχία 
πάνω από τα οικονομικά οφέλη 
είναι πολύ πιθανόν να βιώσουν την 
παραδοσιακή έννοια της επιτυχίας.

Αυτό που ο Achor και η ομάδα των 
ερευνητών του βρήκαν είναι ότι τα 

λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία. 
Είναι απλά το μέσο που οδηγεί σε 
μια ευτυχέστερη ζωή. Αν μπορέσετε 
να το κάνετε αυτό θα είστε σε καλό 
δρόμο για να φτάσετε στην επιτυχία 
όπως την έχετε ορίσει εσείς.

Πώς άλλαξε ο ορισμός 
της επιτυχίας σήμερα
Στο παρελθόν, το να έχεις μια 
σταθερή δουλειά την οποία θα 
μπορούσες να κρατήσεις για χρόνια 
και να ανέβεις στην ιεραρχία ήταν 
κατά μια έννοια επιτυχία. Και γιατί 
όχι; Ήταν η πορεία που θα οδηγούσε 
στην απόκτηση ενός σπιτιού, στην 
οικονομική σταθερότητα και σε μια 
ποιοτική ζωή για όλη την οικογένεια.

Με τα χρόνια όμως, η αγορά 
εργασίας άλλαξε. Η ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας και το 
διαδίκτυο προσφέρουν σε ακόμα 
περισσότερους ανθρώπους 
τόσες ευκαιρίες όσες ποτέ για 
να επεκταθούν, να αποκτήσουν 
την δική τους επιχείρηση, και να 
αναζητήσουν ένα τρόπο ζωής που 
δεν περιστρέφεται γύρω από το 
σταθερό ωράριο εργασίας (9.00π.μ.-
5.00μ.μ.). Αυτό επηρεάζει επίσης 
την οπτική των ανθρώπων γύρω από 
την επιτυχία. Δεν σχετίζονται όλα με 

τον μισθό, την θέση ή την περιουσία. 
Οι άνθρωποι σήμερα μετρούν την 
επιτυχία σε σχέση με το κατά πόσο 
νιώθουν πλήρεις, την ισορροπία 
μεταξύ εργασίας – προσωπικής 
ζωής, τις άδειες, την ευελιξία και την 
προσωπική εξέλιξη. Αν αυτά δεν τα 
θεωρείτε μέρος της επιτυχίας ίσως 
θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Ίσως 
να είστε ήδη πιο πετυχημένοι από 
όσο νομίζατε ή τουλάχιστον να έχετε 
διανύσει περισσότερο δρόμο από όσο 
φαντάζεστε.

Πώς μπορείτε να 
αναδιαμορφώσετε την 
θεωρία σας για την 
επιτυχία
Το ταξίδι προς την επιτυχία 
είναι προσωπικό. Στις μέρες 
μας, περισσότερο από ποτέ, 
βομβαρδιζόμαστε με ένα σωρό 
θεωρίες και εικόνες για τα τι σημαίνει 
επιτυχία.Κατά πόσο όμως αυτά 
συνάδουν με την ζωή που εσείς 
θέλετε; Αλλάξτε τη νοοτροπία σας και 
να είστε ειλικρινείς προς τον εαυτό 
σας και τα θέλω σας, αναθεωρήστε 
το σενάριο για την επιτυχία. Όταν το 
κάνετε αυτό θα έχετε μια πιο σφαιρική 
εικόνα επίτευξης, ανάπτυξης και 
ικανοποίησης.

Αναθεωρήστε

Επιτυχία
τις απόψεις 

σας για την

Ανακαλύψτε
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1. Η ποιότητα της δουλειά σας:
Σκεφθείτε τη δουλειά σας, όχι σε σχέση με τον μισθό 
σας ή τον τίτλο σας, αλλά με τον αντίκτυπο που έχετε 
στις ζωές των άλλων. Βοηθάτε τους ανθρώπους να 
βρουν λύση στα προβλήματά τους; Έχετε σκεφθεί ότι 
με τα προϊόντα που προτείνετε στους πελάτες σας 
βελτιώνετε την ποιότητα της ζωής τους; Ανεξάρτητα 
από το επάγγελμά σας, σκεφθείτε το καλό που κάνετε 
στους γύρω σας γεμίζοντας την ζωή σας με νόημα.

2. Ευελιξία:
H ικανότητα να έχετε σε ισορροπία την επαγγελματική 
με την προσωπική σας ζωή είναι ένα μέτρο της 
επιτυχίας. Το να έχετε την ελευθερία να δουλεύετε από 
το σπίτι ή να αφιερώνετε περισσότερο χρόνο σε αυτά 
που σας αρέσουν ή με τους αγαπημένους σας είναι 
ανεκτίμητο.

3. Προσωπική ανάπτυξη:
Πότε ήταν η τελευταία φορά που καθίσατε να 
αναλογιστείτε το πόσο έχετε εξελιχθεί προσωπικά και 
επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια; Αν αναλώνεστε με 
το που θέλετε να φτάσετε, εύκολα θα ξεχάσετε όλα όσα 
κάνατε για να είστε πιο πετυχημένοι, πιο έμπειροι και πιο 
αξιόπιστοι. Όλες οι δεξιότητες που αποκτήσατε στην 
διαδρομή σας, η γνώση που αποκτήσατε και οι 
άνθρωποι που βάλατε στην ζωή σας είναι όλα μέτρα της 
προσωπικής σας επιτυχίας.

4. Αποφύγετε την παγίδα της 
σύγκρισης:
Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι εύκολο να πέσετε 
στην παγίδα της σύγκρισης. Όταν βλέπετε τηλεόραση, 
όταν ξεφυλλίζετε ένα περιοδικό, περπατάτε στον 
δρόμο ή όταν ενημερώνεστε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, δεν μπορείτε να ξεφύγετε από την οπτική 
των άλλων γύρω από την επιτυχία. 

Όταν βλέπετε κάποιον φίλο σας να ανεβάζει 
φωτογραφίες στο Facebook με το καινούργιο του 
αμάξι, ή να διασκεδάζει τα βράδια σε ακριβά μαγαζιά, 
να κάνει αποδράσεις σε μέρη όπως η Καραϊβική, ή να 
έχει την τέλεια σχέση είναι εύκολο να συγκρίνετε την 
ζωή σας με την δική του. Καλό είναι όμως να θυμάστε 
ότι ο καθένας δημοσιεύει μόνο την ευχάριστη πλευρά 
της ζωής του. Μην θεωρείτε ότι οι ζωές των άλλων 
είναι τέλειες. Πολύ πιθανόν στην πραγματική ζωή να 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με εσάς. Τα “likes” 
στις φωτογραφίες δεν αντιπροσωπεύουν την 
πληρότητα στη ζωή του φίλου σας.

Η σύγκριση με άλλους το μόνο που επιτυγχάνει είναι 
να αποσιωπείτε την εσωτερική σας φωνούλα, αυτή που 
ξέρει πραγματικά τι χρειάζεστε για να νιώσετε 
επιτυχημένοι. Αν συμβεί αυτό θα καταλήξετε να 
κυνηγάτε την εκδοχή κάποιου άλλου για την επιτυχία, 
ένας μονόδρομος που θα σας οδηγήσει στην 
απογοήτευση.

Θα δεχθείτε την πρόκληση να βάλετε σε προτεραιότητα την 
ευτυχία και την προσωπική σας πληρότητα; Θα θυμάστε 
ότι η επιτυχία δεν χρειάζεται να είναι ένας συνεχής αγώνας 
προς την κορυφή. Κάντε το ταξίδι με τους δικούς σας 
ρυθμούς και με το δικό σας σενάριο για την επιτυχία. 
Μείνετε πιστοί στον ίδιο σας τον εαυτό και απολαύστε το 
ταξίδι σας.

Πως θα

ορίζατετην επιτυχία
;
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Ευτυχώς πολλές εταιρείες 
έχουν συνεργαστεί με πολλούς 
φιλανθρωπικούς οργανισμούς. 
Άλλες έχουν επικεντρωθεί στο να 
μειώσουν τα απόβλητα ή να είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον. Δεν 
είναι δύσκολο να είστε συνειδητοί 
καταναλωτές με τόσες επιλογές 
στην αγορά, παρόλο που το 
πολυάσχολο πρόγραμμά μας 
και η ευκολία των online αγορών 
μας κάνει πολλές φορές να το 
παραβλέπουμε.

Το να ξοδεύετε λεφτά είναι σαν την ψήφο. Όταν αγοράζετε 
προϊόντα ή υπηρεσίες από κάποια εταιρεία, στηρίζετε τις 
πρακτικές της εταιρείας, τις διαδικασίες παραγωγής και τη 
δέσμευσή τους να επιστρέφουν το καλό. Θεωρήστε τις αγορές σας 
σαν να κάνετε “like” στην σελίδα της επιχείρησης στο Facebook.

αγορές
καρδιά σας

Κάντε
με την

Όταν καταλήξετε ποιος σκοπός 
είναι σημαντικός για εσάς, θα θέλετε 
να δείτε πώς η επιχείρηση που 
στηρίζετε συνάδει με τις αξίες σας. 
Η ιστοσελίδα της εταιρείας είναι 
μια αρχή. Επιλέξτε την κατηγορία 
«Σχετικά με εμάς» και αφιερώστε 
λίγο χρόνο να περιηγηθείτε στο 
blog της. Σε αυτές τις κατηγορίες 
συνήθως οι εταιρείες δημοσιεύουν 
τις φιλανθρωπικές τους δράσεις, το 
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, 
ή πώς υπηρετούν το κοινό καλό. 
Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι 
διαθέσιμες διαδικτυακά μπορείτε 
να απευθυνθείτε στην εταιρεία 
τηλεφωνικά ή μέσω email.

Ευεξία
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ΕΊΝΑΊ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ 
ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΕΥΣΥΝΕΊΔΉΤΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ.

καρδιά σας Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε τις εταιρείες 
που στηρίζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Είναι τα μέσα στα οποία οι εταιρείες 
δημοσιεύουν το φιλανθρωπικό τους έργο και τις 
δράσεις τους.

Αν θέλετε να συνδράμετε με τις αγορές σας 
ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος και δεν έχετε 
αποφασίσει από πού να ξεκινήσετε, στο κείμενο 
που ακολουθεί σας παραθέτουμε κάποιες ιδέες 
που μπορεί να σας αρέσουν!

Αναζητήστε εταιρείες με οικολογική 
συνείδηση
Περισσότερες εταιρείες από ποτέ κατανοούν ότι 
οι καταναλωτές πλέον ανησυχούν για το 
περιβάλλον και προτιμούν να στηρίζουν εταιρείες 
που ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές. Αν θέλετε 
να χρήματά σας να έχουν ένα νόημα αναζητήστε 
εταιρείες που χρησιμοποιούν συσκευασίες από 
ανακυκλώσιμα υλικά. 

Δώστε τα χρήματά σας σε εταιρείες 
με φιλανθρωπικό έργο
Έλκεστε από εταιρείες που μοιράζονται την 
επιτυχία στο να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο 
μέρος; H φιλανθρωπία είναι μέρος της 
φιλοσοφίας πολλών εταιρειών στις μέρες μας και 
μπορείτε με τα χρήματά σας να τους στηρίξετε 
για να καταφέρουν να κάνουν την διαφορά. Αυτό 
μπορεί να είναι από το να δωρίζουν προϊόντα σε 
άτομα που έχουν ανάγκη μέχρι να παραχωρούν 
μέρος από τα έσοδά τους σε φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. Κάθε φορά που θα κάνετε μια αγορά 

για εσάς ή για ένα αγαπημένο σας πρόσωπο θα 
νιώθετε ακόμα καλύτερα καθώς θα ξέρετε ότι 
μέρος των χρημάτων σας θα παραχωρηθεί για την 
σίτιση παιδιών, θα ανακουφίσει πληγέντες από 
φυσικές καταστροφές, για εκπαίδευση, ένδυση και 
πολλές άλλες ανάγκες ανάλογα την εταιρεία που 
κάνετε τις αγορές σας. 

Στηρίξτε εταιρείες που υπηρετούν 
το κοινό καλό 
Κάποιες εταιρείες δεν ασχολούνται μόνο με το να 
κάνουν καλό στον κόσμο αλλά ενθαρρύνουν 
συστηματικά κι άλλους να κάνουν το ίδιο. Σήμερα 
περισσότερο από ποτέ, υπάρχει επικοινωνία 
ανάμεσα στον καταναλωτή και στις εταιρείες, που 
πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε, χάρη στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Πολλές εταιρείες 
χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να εμπνεύσουν 
κι άλλους για το κοινό καλό όχι μόνο προβάλλοντας 
τις δικές τους προσπάθειες αλλά ενθαρρύνοντας 
και τους καταναλωτές να κάνουν το ίδιο.

Αυτό μπορεί να γίνει ζητώντας από τους πελάτες 
του να γίνουν εθελοντές στο πλευρό της εταιρείας 
συμμετέχοντες σε ειδικές εκδηλώσεις ή να 
συνδέουν τις δωρεές τους με έναν σκοπό που να 
είναι σημαντικός τόσο για την εταιρεία όσο και 
τους καταναλωτές.
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Τα παπούτσια TOMS
Από το 2006, η δημοφιλής αυτή εταιρεία έχει υιοθετήσει 
την πρακτική One for One. Για κάθε ζευγάρι που πωλείται, 
δίνεται ένα ζευγάρι παπούτσια σε παιδιά που έχουν 
ανάγκη. Η εταιρεία όμως έκανε ακόμα ένα βήμα 
προσφέροντας και σε άλλους τομείς και παρέχοντας 
πρόσβαση σε καθαρό νερό. Μέχρι σήμερα η TOMS έχει 
προσφέρει πάνω από 35 εκατομμύρια ζευγάρια και άφησε 
το αποτύπωμά της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Patagonia
Η γνωστή αυτή εταιρεία με τα ρούχα για την ύπαιθρο 
παρέχει εξοπλισμό και προστατεύει τον πλανήτη από 
το 1985. Η δέσμευση της εταιρείας με το 1% για τον 
πλανήτη έχει συγκεντρώσει πάνω από 89 εκατομμύρια 
για περιβαλλοντικούς σκοπούς αλλά και για τη 
διατήρηση και αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Από το 1985 η Patagonia προσφέρει το 
1% από τα ετήσια κέρδη της για την προστασία του 
πλανήτη.

Στηρίξτε εταιρείες που 
ενδυναμώνουν το 
προσωπικό τους 
Η εταιρεία είναι τόσο δυνατή όσο τα 
άτομα που είναι υπεύθυνα για τις 
καθημερινές της διαδικασίες. Οι 
εταιρείες που ενδυναμώνουν τους 
υπαλλήλους και τους παρέχουν 
προοπτικές ανέλιξης όπως και την 
τεχνολογία για να παράγουν 
καλύτερα προϊόντα έχουν και 
χαρούμενους καταναλωτές. Ως 
καταναλωτής μπορείς να στηρίξεις 
εταιρείες που εργάζονται σκληρά 
για να καλλιεργήσουν το ομαδικό 
πνεύμα ενώ προσφέρουν και 
ευκαιρίες ανέλιξης αλλά και 

Warby Parker
H εταιρεία αυτή δεν δημιουργεί μόνο τα πιο στυλάτα 
γυαλιά αλλά προσφέρει και ένα ζευγάρι γυαλιά, για κάθε 
ένα ζευγάρι που πωλείται σε άτομα που έχουν ανάγκη. Για 
να το επιτύχει αυτό, η Warby Parker συνεργάζεται με 
διάφορους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που όχι μόνο 
παρέχουν γυαλιά σε όσους έχουν ανάγκη, αλλά τους 
παροτρύνουν να κάνουν και οφθαλμολογικές εξετάσεις για 
να αναβαθμίσουν την ποιότητα της οφθαλμολογικής 
φροντίδας σε ομάδες χαμηλού βιοτικού επιπέδου.

Forever Living
Μέσω του φιλανθρωπικού της οργανισμού Forever Giving η 
Forever Living Products παρέχει τροφή, εκπαίδευση, 
βασική ιατρική φροντίδα και ανακούφιση στους πληγέντες 
φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο. O 
οργανισμός Forever Giving έχει συσκευάσει πάνω από 3 
εκατομμύρια γεύματα σε συνεργασία με τον οργανισμό 
Rise Against Hunger. Οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν 
μια δωρεά κατά τη διάρκεια των αγορών τους ή 
αγοράζοντας το Aloe Baby που το ποσό αποδίδεται 100% 
προς βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

ισορροπία μεταξύ εργασίας και 
προσωπικής ζωής.

Πώς θα γίνετε 
ευσυνείδητος 
καταναλωτής 

Τώρα που έχετε μερικές ιδέες για το 
πώς θα μπορέσετε να κάνετε πιο 
συνειδητές αγορές, πώς θα 
καταφέρετε να αλλάξετε τις 
συνήθειές σας; Ανεξάρτητα με το τι 
αγοράζετε, υπάρχει μια εταιρεία εκεί 
έξω που έχει τις ίδιες ανησυχίες με 
εσάς. Όταν κάνετε αγορές με την 
καρδιά σας, δεν θα το απολαμβάνετε 
απλά περισσότερο αλλά θα 
χρησιμοποιείτε και προϊόντα για τα 
οποία θα είστε περήφανοι. 

Μια από τις επιλογές 
σας θα μπορούσε να 
είναι ο φιλανθρωπικός 
οργανισμός του 
Forever Giving!

Πως οιεταιρείες     συμμετ
έχουν

  στο κοινό καλό
;

ΟΊ ΕΥΧΑΡΊΣΤΉΜΕΝΟΊ ΥΠΑΛΛΉΛΟΊ ΣΥΜΠΕΡΊΦΕΡΟΝΤΑΊ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΊ ΘΑ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΊ 
ΤΑ ΧΡΉΜΑΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΣΕ ΜΊΑ ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΠΟΥ 
ΝΟΊΑΖΕΤΑΊ ΓΊΑ ΤΉΝ ΕΥΉΜΕΡΊΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΤΉΣ.
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Η Forever Giving και η Rise Against Hunger ένωσαν τα μέλη 
της Forever οικογένειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρακάτω 
θα βρείτε στιγμιότυπα που ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Μην ξεχνάτε να μοιράζεστε τις δικές σας εμπειρίες 
προσφοράς χρησιμοποιώντας το hashtag #ForeverProud!

σε ολόκληρο
 τονΔιαδόθηκε

κόσμο

Clair Thompson (Στοκχόλμη, Σουηδία) 
“Ακόμα ένας λόγος που νιώθω πάθος για την 
εταιρεία είναι το ότι αφυπνίζει όλους τους 
Forever Business Owners (ανεξάρτητα από το 
εισόδημά τους) να ανταποδίδουν το καλό!” 

Denise (Στοκχόλμη, Σουηδία)
“Σε ευχαριστώ Forever που το έκανες δυνατόν 
#foreverwerise #2030ispossible 
#bestcompany #fgr19”

aloesecrets (Dubai)
“Αλόη σε όλους σας! Το Rise Against Hunger 
Aloe Baby έρχεται σύντομα! Προσθέστε το 
στην επόμενή σας παραγγελία ή ρωτήστε πώς 
μπορείτε να το αποκτήσετε κι εσείς.”

heawealth (Στοκχόλμη, Σουηδία)
“Forever Giving… τόνοι και ακόμα περισσότεροι 
τόνοι γευμάτων συσκευάστηκαν και 
προσφέρθηκαν.”

marjolijn_van_tuijl (Influencer)
“Πόσο υπέροχη ημέρα! Συσκευάσαμε πάνω 
από 150.000 γεύματα για τα παιδιά της 
Zimbabwe. Νιώθω περήφανη, εξουθενωμένη 
και ευγνώμων ταυτόχρονα!”

Shishir Nayak (Influencer) 
“Οι Forever Business Owners της Forever 
συμμετείχαν ενεργά προσφέροντας βοήθεια στους 
πληγέντες από τις πλημμύρες στην Kerala, Νότια 
της Ινδίας, με τη συνεργασία της Rise Against 
Hunger.” #ForeverProud #ForeverWeRise”

Ακολουθήστε μας!

forevergreececyprushq

ForeverGreeceHQ

forevergreececyprushq

Δικτυωθείτε
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επιλογές δώ
ρωνΦίνες

Έχετε την τάση να μην έχετε 
ιδέα τι δώρα θα κάνετε 
στις γιορτές; Δεν είστε οι 
μόνοι που η σκέψη ότι θα 
αγοράσετε ένα άχρηστο 
δώρο, που θα καταχωνιαστεί 
σε κάποιο ντουλάπι ή θα το 
κάνουν δώρο σε κάποιον 
άλλον, σας αγχώνει. Μπορείτε 
να επιλέξετε τον εύκολο 
δρόμο και να αγοράσετε μια 
δωροκάρτα, αυτό όμως είναι 
κάπως απρόσωπο.

Αν έχετε στερέψει από ιδέες ή αυτές που 
έχετε στερούνται φαντασίας δημιουργήστε 
ένα καλάθι που θα περιλαμβάνει προϊόντα 
που θα αντανακλούν την προσωπικότητα 
και τα ενδιαφέροντα του δέκτη. Είτε το 
δώρο σας απευθύνεται σε ένα άτομο που 
δημιουργεί τάσεις ή σε κάποιον που αναζητά 
την περιπέτεια, ο παρακάτω οδηγός θα σας 
βοηθήσει να προγραμματίσετε τις αγορές σας 
και να αφήσετε τις καλύτερες εντυπώσεις.

To κόλπο:
Κάντε δώρα βάσει της 
προσωπικότητάς τους

Lifestyle
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‘Ο μινιμαλιστής’

Κάνοντας αγορές για έναν  
μινιμαλιστή:

Υπάρχουν άνθρωποι που 
αρέσκονται στα απλά πράγματα 
της ζωής. Αν αυτό σας θυμίζει 
κάποιο πρόσωπο για το οποίο 
θα χρειαστεί να αγοράσετε κάτι, 
ψάξτε για ένα δώρο που θα είναι 
εύχρηστο.

Βρείτε έναν τρόπο που θα τους κάνετε να 
ασχοληθούν με την φροντίδα του δέρματος 
χωρίς κόπο. H σειρά της Forever’s Sonya™ daily 
skincare system συνδυάζει την αλόη με ισχυρά 
βότανα σε μορφή gel είναι ειδικά σχεδιασμένη 
για τα μεικτά δέρματα. Τα προϊόντα Forever’s 
Sonya™ refreshing gel cleanser, illuminating gel, 
soothing gel moisturizer και refining gel mask 
παρέχουν τέσσερα βήματα για να δείχνουν και να 
νιώθουν στα καλύτερά τους. Θα χαρίσετε στον 

αγαπημένο 
μινιμαλιστή 
σας μια υψηλής 
ποιότητος φροντίδα 
που περιλαμβάνει 
φυσικά συστατικά για μια 
εύκολη και απαλή καθημερινή 
διαδικασία. Τελειοποιήστε το κάνοντας 
ένα απλό αμπαλάζ χωρίς πολλά πολλά. Αυτό μπορεί 
να είναι μια υφασμάτινη τσάντα, οικολογική, για τα 
καθημερινά του ψώνια ή ένα καλάθι που θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί για τα άπλυτα. 

Επίσης μπορείτε να προσθέσετε στο καλάθι και μια 
ξεχωριστή εμπειρία, όπως ένα θεματικό εργαστήρι ή 
μαθήματα. Υπάρχει μεγάλη θεματολογία είτε αφορά 
την μαγειρική είτε μαθήματα κιθάρας. Αν επιλέξετε 
τα μαθήματα κιθάρας μπορείτε να τους αγοράσετε 
χορδές, πένα ή έναν μετρονόμο.

‘Ο περιπετειώδης’

Τι να πάρετε για τον fun της περιπέτειας:

Οι «εθισμένοι» στα ταξίδια σκέπτονται νύχτα μέρα 
τον επόμενο προορισμό τους και το αν θα έχουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό.

Μπορείτε να διευκολύνετε τον ταξιδιώτη της ζωής σας καλύπτοντας μια από 
τις ανάγκες του. Ξεκινήστε απαριθμώντας τα βασικά αντικείμενα που μπορεί 
να χρειαστεί κάποιος στην φύση όταν θα βρίσκετε μακριά από το σπίτι του 
για αρκετό διάστημα.

Αντί για το παραδοσιακό καλάθι, αγοράστε ένα σακίδιο πλάτης και γεμίστε 
το με τα απαραίτητα αντικείμενα που θα του είναι χρήσιμα σε κάθε ταξίδι.

Για τα δύσβατα μονοπάτια, μια ελαφριά κάλυψη από τον ήλιο που  
διπλώνεται εύκολα για να χωράει στην τσέπη είναι το προστατευτικό  
μαντήλι για τον λαιμό. Αυτό το μαντήλι είναι πολυχρηστικό,  
άλλοτε χρησιμοποιείται ως μπαντάνα, άλλοτε χρησιμοποιείται για  
τα μαλλιά, για προστασία από τον ήλιο, προστασία από την σκόνη  
και άλλα πολλά. Είναι το τέλειο δώρο προστασίας του δέρματος,  
για όποιον λατρεύει τις εξορμήσεις στην φύση. 

2

1

επιλογές δώ
ρων
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‘Ο Τελειομανής’
Οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά:

Μερικοί άνθρωποι 
θεωρούν ότι αν κάτι δεν 
γίνει με προσοχή στην 
λεπτομέρεια, τότε θα 
ήταν καλύτερα να μην 
γίνει καθόλου. Εξάλλου 
το να είναι κανείς 
λεπτολόγος δεν είναι 
και τόσο κακό εφόσον 
τα πράγματα γίνονται 
σωστά.
Αυτό το άτομο δεν θα το 
απασχολήσει ιδιαίτερα αν βγει λίγο 
εκτός προγράμματος προκειμένου 
να καλύψει τα βασικά και να μην 
αφήσει τίποτα στην τύχη του.

Αν αυτό σας θυμίζει κάποιο 
άτομο για το οποίο θα βγείτε για 
ψώνια, ξεκινήστε με ένα κουτί 

3

που θα ταιριάξει γάντι σε ένα 
σουπερ οργανωτικό άτομο, 
με προσοχή στην λεπτομέρεια, 
ένα κουτί οργάνωσης θα τον 
βοηθήσει να κρατήσει την τάξη.

Η σειρά περιποίησης της Forever 
που δρα στοχευόμενα είναι μια 
εξαιρετική επιλογή για να την 
βάλετε στο κουτί. Κάθε προϊόν 
της σειρά αυτής έχει σχεδιασθεί 
για να στοχεύει σε συγκεκριμένες 
περιοχές και λειτουργεί με 
παρόμοιο τρόπο με οποιαδήποτε 
άλλη σειρά περιποίησης. Επιλέξτε 
δυο ή τρία προϊόντα από την σειρά 
στοχευμένα στις δερματικές τους 
ανησυχίες. Το άτομο που θα λάβει 
αυτά τα δώρα θα σας ευγνωμονεί 
για τις επιλογές σας. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
ακολουθεί σχολαστικά το 

ημερήσιο πλάνο. Άλλη μια καλή 
ιδέα θα ήταν να του δωρίσετε 
ένα πλάνο για να καταγράφει τις 
καθημερινές ενδυματολογικές 
επιλογές εκ των προτέρων. Θα 
εκτιμήσουν πολύ τον χρόνο που 
θα γλιτώσουν κατά την πρωινή 
ετοιμασία. Ολοκληρώστε το δώρο 
σας με χρωματιστά στυλό, μολύβια 
και χαρτάκια σημειώσεων.

‘Ο δοτικός’

Ιδανικά δώρα για ανθρώπους 
που τους αρέσει να κάνουν το 
καλό:

Τι θα αγοράζατε σε κάποιον που του 
αρέσει να προσφέρει στους άλλους; 
Βοηθήστε τον φιλάνθρωπο της 
παρέας σας να επιστρέψει το καλό 
με δώρα που βοηθούν στο να γίνει ο 
κόσμος ένα καλύτερο μέρος.
Μπορείτε να κάνετε μια δωρεά σε έναν 
φιλανθρωπικό σκοπό που τον ενδιαφέρει στο όνομά 
του. Οι περισσότεροι Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 
σας παρέχουν αυτή την δυνατότητα και επιπλέον θα 
σας δώσουν μια κάρτα ή ένα πιστοποιητικό που θα 
μπορέσετε να προσθέσετε στο καλάθι σας και θα 
δείχνει που έγινε η δωρεά και το ποσό. 

Για να γεμίσετε το καλάθι αναζητήστε μικρά δωράκια 
από εταιρείες που συνεισφέρουν σε κάποιο σκοπό 
που κάνει καλό στην ανθρωπότητα. Για παράδειγμα 

4 υπάρχουν πολλές εταιρείες ρούχων, 
υποδημάτων και οπτικών που δωρίζουν ένα 
προϊόν σε όποιον έχει ανάγκη με κάθε αγορά 
σας. Άλλες εταιρείες έχουν δεσμευθεί να 
δωρίζουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό 
από τα κέρδη τους, κάθε χρόνο, 
σε κάποια φιλανθρωπική δράση ή 
περιβαλλοντικό οργανισμό. Τα προϊόντα 
που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν 
αποτελούν ιδανική επιλογή δώρου για 
ένα ευαισθητοποιημένο άτομο. Τα 
ανοξείδωτα μπουκάλια νερού ή οι 
υφασμάτινες τσάντες για το σούπερ 
μάρκετ που δημιουργούνται από 
ανακυκλωμένα υλικά θα μπορούσαν να είναι μια από τις 
επιλογές σας. 

Ξέρατε ότι η Forever Living δωρίζει όλα τα έσοδα από κάθε 
Aloe Baby στον φιλανθρωπικό οργανισμό της Forever Giving; 
Χαρίστε ένα αξιολάτρευτο Aloe Baby της επιλογής σας και 
ενημερώστε τον δέκτη του δώρο ότι τα χρήματα θα διατεθούν 
αμέσως για τα παιδιά που έχουν ανάγκη σίτισης και για να 
προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σε όλο τον 
κόσμο. Μπορείτε επίσης να κάνετε απευθείας μια δωρεά στον 
οργανισμό Forever Giving εξ ονόματος κάποιου άλλου στο 
ForeverGiving.com

36



‘O δημιουργικός’

Μην παραλείψ
ετε

μια

Κάνοντας αγορές για το πιο ιδιαίτερο και δημιουργικό 
άτομο της ζωής σας:

Μην φοβηθείτε να τολμήσετε ένα 
δώρο έξω από τα συνηθισμένα για 
το δημιουργικό άτομο της παρέας. 
Μπορείτε να κάνετε την διαφορά 
επιλέγοντας κάτι που θα φέρει στο 
προσκήνιο την αντισυμβατικότητά 
του.
Το κυρίως δώρο σας μπορεί να είναι ένα ζευγάρι 
ακουστικά που απομονώνουν τους εξωτερικούς 
ήχους. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το 
να μπορείς να απομονωθείς από τα εξωτερικά 
ερεθίσματα, ακούγοντας μουσική που φέρνει 
έμπνευση και δημιουργικότητα. Ένα μπλοκ 
ακουαρέλας θα ήταν μια έξυπνη προσθήκη στο 
καλάθι του δώρου του. Ποτέ δεν ξέρεις πότε 
θα του έρθει η έμπνευση γι’αυτό φροντίστε να 
προσθέσετε και χρώματα! 

5

Σκεφθείτε επίσης μια τελική πινελιά έξω από τα 
καθιερωμένα. Προσωρινά μεταλλικά τατουάζ 
για ένα φεστιβάλ μουσικής θα ήταν σίγουρα κάτι 
ξεχωριστό, γκαλερί τέχνης ή μια νυχτερινή έξοδος. 
Το βλέμμα μπορεί να γίνει ακόμα πιο τολμηρό αν 
συμπεριλάβετε το μολύβι ματιών Sonya™ Precision 
Liquid Eyeliner. Το λεπτό και μαλακό βουρτσάκι 
είναι ιδανικό για καθαρές, αυστηρές γραμμές. 

Πιθανόν να έχει λίγο χώρο ακόμα στο καλάθι 
που θα χρειαστεί να καλύψετε. Ένας φακός για 
την κάμερα του κινητού του smartphone θα τον 
βοηθήσει να εκφράσει την δημιουργικότητά του 
και τις φωτογραφικές του ικανότητες. Για κάποιον 
που του αρέσει να χαλαρώνει μόνος του, ένα μπλοκ 
ζωγραφικής για ενήλικες ή ένα σετ ξυλομπογιές θα 
γεμίσει όμορφα το κενό.

Ανεξάρτητα για τον ποιον πρόκειται 
να ψωνίσετε μια μικρή έρευνα θα 
διευκολύνει κατά πολύ το έργο σας. 
Μια κρυφή ματιά στην ντουλάπα ή στα 
συρτάρια του γραφείου δεν θα ήταν 
υπερβολικό εφόσον γίνεται με καλή 
πρόθεση – δεδομένου ότι γνωρίζετε 
αρκετά καλά το άτομο και δεν θα σας 
πιάσει στα πράσα. Ορισμένες σκόρπιες 
αλλά στοχευμένες ερωτήσεις θα 
σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε το 
τοπίο! Η προσπάθεια αξίζει τον κόπο 
προκειμένου να χαροποιήσετε τον 
άνθρωπό σας με δώρα αγάπης που θα 
τα χρησιμοποιεί καθημερινά.

Sonya™ daily skincare system  ΚΩΔ. 609
Sonya™ refreshing gel cleanser  ΚΩΔ. 605

Sonya™ illuminating gel  ΚΩΔ. 606
Sonya™ refining gel mask  ΚΩΔ. 607

Sonya™ soothing gel moisturizer  ΚΩΔ. 608
Sonya™ Precision Liquid Eyeliner  ΚΩΔ. 569

Forever Sun Lips®  ΚΩΔ. 462
Aloe Sunscreen  ΚΩΔ. 199

αναγνωριστική
        έρευ

να
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Όταν μιλάμε για ένα δώρο δεν αφορά μόνο το 
περιεχόμενο. Η εμφάνισή του μπορεί να το κάνει 
αξέχαστο και να φέρει πολλή χαρά στο άτομο 
που θα το λάβει. Ένα προσεγμένο περιτύλιγμα 
δείχνει επίσης ότι τον σκεφθήκατε. Ένα απλό 
δώρο μπορεί αμέσως να μετατραπεί σε ένα δώρο 
με βαθύτερο νόημα αν αφιερώσετε λίγο χρόνο και 
προσοχή.

Στην τελική θα πρόκειται για μια χειροποίητη 
κατασκευή η οποία στο τέλος θα σας γεμίσει 
υπερηφάνεια. Τα καλάθια δώρων μπορεί να 
χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να δημιουργηθούν,  
γι’ αυτό θα σας δώσουμε ορισμένες χρήσιμες 
συμβουλές για να σας διευκολύνουμε.

Ξεκινήστε έχοντας ως βάση την 
προσωπικότητα του ατόμου 
Προσθέτοντας μερικές μικρές έξυπνες πινελιές θα 
κάνετε το καλάθι σας πολύ ιδιαίτερο. Ο καλύτερος 
τρόπος για να ξεκινήσετε τον σχεδιασμό είναι να 
ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω παράδειγμα, 
σκεφθείτε πως θα δημιουργήσετε ένα καλάθι για 

Φροντίστε να έχετε όλα τα υλικά 
έτοιμα πριν ξεκινήσετε
Χρησιμοποιήστε την φαντασία σας για να κάνετε το καλάθι σας 
όσο πιο εκλεπτυσμένο και μοναδικό γίνεται. Συνδυάστε το θέμα 
των δώρων με το καλάθι. Όποια στοιχεία του χαρακτήρα του κι αν 
χρησιμοποιήσετε, τα υλικά που σας προτείνουμε θα σας φανούν 
χρήσιμα.

Πως να

αλησμόνητο
δημιουργήσε

τε ένα

καλάθι δώρων

κάποιον που λατρεύει τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Μείνετε στο θέμα στολίζοντας το καλάθι σας με 
λίγα κουκουνάρια. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε 
ορισμένους οδικούς χάρτες και να τους χρησιμοποιήσετε 
για να τυλίξετε τα μικρότερα δωράκια. Σκεφθείτε επίσης 
εναλλακτικές λύσεις για την επιλογή του καλαθιού. 
Βρείτε μια έξυπνη λύση η οποία θα είναι χρήσιμη κατά τις 
εξορμήσεις του αγαπημένου σας, όπως ένα μικρό σακίδιο 
πλάτης ή μια ισοθερμική τσάντα. 

Μπορεί αυτό το άτομο να είναι και λάτρης της μουσικής 
ώστε να μαζέψετε διάφορα σχετικά δωράκια. Τυλίξτε τα 
μικρά δωράκια σε παρτιτούρες και ολοκληρώστε με μια 
φυσαρμόνικα. Οι επιλογές για να ταιριάξετε τα δωράκια 
είναι απεριόριστες!

ΠΑΡΤΕ ΊΔΕΕΣ ΓΊΑ 
ΔΩΡΑΚΊΑ ΣΤΉ  

ΣΕΛΊΔΑ 35.



Προμήθειες:
1. ΚΑΛΑΘΙ  2. ΧΑΡΤΙ  3. ΚΟΦΤΗ ΧΑΡΤΙΟΥ (ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ)  
4. ΚΛΙΠΣ  5. ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  6. ΨΑΛΙΔΙΑ  7. ΚΟΡΔΕΛΕΣ   
8. ΣΕΛΟΦΑΝ  9. ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΔΩΡΑΚΙΑ)

Βήμα
Τσαλακώστε το χαρτί που θα βάλετε στην βάση, 
μπορεί να είναι μια παλιά εφημερίδα ή λεπτά 
χαρτιά. Θα σας βοηθήσουν να αναδείξετε το δώρο 
σας στο επίπεδο που θέλετε.

2

Βήμα
Χρησιμοποιήστε κορδέλα ή μια δική σας 
εναλλακτική για να δέσετε το σελοφάν. 
Έτσι θα έχετε ένα πανέμορφο καλάθι!

6

Βήμα
 Όταν θα τακτοποιείτε τα δωράκια, βάλτε τα 
μεγαλύτερα και τα πιο βαριά πίσω πίσω και τα 
μικρότερα μπροστά τους ώστε να φαίνονται όλα. 
Τα μικρά δωράκια, όπως είναι τα σοκολατάκια, 
καραμέλες ή άλλα σχετικά δωράκια μπορεί να 
καλύψουν τυχόν κενά.

Tip: To Forever Aloe Lips είναι ιδανικό για 
να συμπληρώσει ένα δώρο!

4

Βήμα
Βρίσκοντας το ιδανικό καλάθι είναι το κλειδί. Διαλέξτε ένα 
με μεγάλη βάση ή κάτι που θα χωράει όλα τα προϊόντα. 
Δεν θα θέλατε να ανοίξει κάποια συσκευασία και να τα 
χαλάσει όλα ή να δείχνουν στριμωγμένα.

1

Βήμα
Μόλις φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο με τα 
χαρτιά βάλτε μια στρώση από χαρτί γκοφρέ σε 
χρώμα που να ταιριάζει με το θέμα.

3

Βήμα
Μόλις το καλάθι σας είναι έτοιμο και είσαστε 
ευχαριστημένοι με αυτό που δημιουργήσατε, μπορείτε 
να βάλετε τις τελικές πινελιές. Απλώστε ένα μεγάλο 
κομμάτι σελοφάν και βάλτε επάνω, στην μέση, το 
καλάθι. Διπλώστε τις άκρες του σελοφαν πάνω από το 
χερούλι του καλαθιού και κλείστε με κλιπ.

5
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Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

εσάς
Μόνο για

Αναβαθμίστε την περιποίηση της 
επιδερμίδας σας με προϊόντα 

που στοχεύουν σε συγκεκριμένες 
ανησυχίες του δέρματος και 
συνδυάζονται τέλεια με την 

καθημερινή σας περιποίηση.
Η σειρά περιποίησης δέρματος της Forever σας επιτρέπει να 
επιλέξετε προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως είναι  

η καταπολέμηση της θαμπάδας, η ξηρότητα, οι πανάδες,  
οι φθορές του ήλιου, το πρήξιμο και οι μαύροι κύκλοι. 

Μην αλλάξετε την  
καθημερινή σας περιποίηση.

Ενισχύστε την με προϊόντα που  
μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα.

smoothing exfoliator  ΚΩΔ. 559

balancing toner  ΚΩΔ. 560

aloe activator  ΚΩΔ. 612

aloe bio-cellulose mask  ΚΩΔ. 616

awakening eye cream  ΚΩΔ. 561

protecting day lotion  ΚΩΔ. 557


