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Faces of

τα αθλητικα ραντεβου μασ... σε καθε μερια τησ ελλαδασ 
τι μπορει να κανει η αλοη για εσασ 
αναζητωντασ το οραμα σασ 
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Οι Ειδικοί
μας συμβουλε

ύουν



 
, 

H αλόη έχει 
 εξαιρετικά 

οφέλη

 υγείαγια την

εξωτερικα:
ενυδατώνει, καταπραΰνει και 
περιποιείται το δέρμα

εσωτερικα:
προάγει την υγεία του πεπτικού  
και ανοσοποιητικού συστήματος.
βοηθά στην απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών 
ενισχύει τα φυσιολογικά επίπεδα 
ενέργειας
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Τα αγαθά κ
όποις κτώνται.

πάντα αγαπούσα στη φύση του Δικτυακού 
Μάρκετινγκ είναι ότι όλοι υποστηρίζουμε ο 
ένας τον άλλο και ενεργούμε προσεκτικά, 
Αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί.

Εάν οι ρίζες της επιχείρησής σας δεν είναι 
το πάθος σας να βοηθάτε τους άλλους, η 
επιτυχία δεν θα κρατήσει. Θα διαπιστώσετε 
ότι όταν υιοθετήσετε αυτήν τη στάση, όταν 
δηλαδή θα είστε ανιδιοτελείς, τότε εκτός 
από την Forever επιχείρησή σας, θα 
αποκομίσετε και άλλες ανεκτίμητες 
απολαβές.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Σκεφτείτε την ιστορία του Takao Suzuki, ένα 
από τα μέλη της Forever οικογένειάς μας 
στο Kumamoto της Ιαπωνίας. Όταν δύο 
μεγάλοι σεισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες 
καταστροφές το 2016, ο Takao αφού 
σιγουρεύτηκε ότι η οικογένειά του ήταν 
ασφαλής, έστρεψε αμέσως την προσοχή 
του σε όλους τους FBO στην περιοχή του. 
Η ζημιά ήταν παντού όπου και αν κοίταγε, 
όμως ο Takao βρήκε τρόπους για να 
στηρίξει εκείνους τους FBO που το 
χρειάζονταν περισσότερο.

δεν θα μπορεσετε ποτε να ειστε 
επιτυΧημενοι με την επιΧειρηση σασ, 
εαν δεν εΧετε σΦαιρικη αντιληΨη, 
δηλαδη να βοηθατε και αλλουσ να 
δειΧνουν και να νιωθουν καλυτερα.

Σιγουρεύτηκε προσωπικά ότι αυτοί που 
είχαν χάσει τα περισσότερα θα είχαν όσα 
χρειάζονταν για να φροντίσουν την 
οικογένειά τους, την κοινότητα και τα προς 
το ζην. Ο Takao ήταν διαθέσιμος μέρα και 

νύχτα προκειμένου να στηρίξει τους FBO 
με όποιο τρόπο μπορούσε, είτε ήταν να 
παραδώσει κάτι τελευταία στιγμή, είτε να 
ακούσει κάποιον ή να προσφέρει αγάπη και 
κίνητρο. Ακόμη και μπροστά σε μια τέτοια 
καταστροφή και τραγωδία, ο Takao δεν 
έχασε ποτέ τη μεγάλη εικόνα. Η Forever 
βάζει τους άλλους πάντα πρώτους.

Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα μάθημα που 
θα το θυμάστε. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να 
είστε επιτυχημένοι σε αυτή την επιχείρηση, 
εάν δεν βλέπετε τη "μεγάλη εικόνα", 
δηλαδή να βοηθάτε και άλλους να δείχνουν 
και να νιώθουν καλύτερα. Δεν χρειάζεται να 
ξεπεράσετε τα όρια, όπως έκανε ο Takao. 
Απλά βοηθήστε έναν κάθε φορά.

Είστε ο μέντορας και το θεμέλιο πάνω στο 
οποίο οι άλλοι θα χτίσουν την επιχείρησή 
τους. Ηγηθείτε δια του παραδείγματος και 
διδάξτε την ομάδα σας να κάνει το ίδιο. Θα 
διαπιστώσετε ότι οι πράξεις καλοσύνης 
έχουν μια αλυσιδωτή επίδραση που 
επηρεάζει τις ζωές πολύ πέρα από το 
πεδίο της προσέγγισής σας. Κάτι που 

Όταν οι ανάγκες των άλλων θα είναι εξίσου σημαντικές με τις δικές 
σας, τότε θα έχετε καταφέρει κάτι που δεν ξεπληρώνεται με κανένα 
ποσό στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Θα έχετε ανακαλύψει το πόσο 
σημαντικό είναι να είσαι ανιδιοτελής. Καθώς κυλάει ο χρόνος θα 
ανακαλύψετε ότι η ανάγκη σας να βοηθάτε και άλλους είναι πολύ 
έντονη, ευφραίνει την καρδιά σας, θα φέρει τη χαρά στη δουλειά σας 
και στους ανθρώπους γύρω σας. Αυτή η ανιδιοτέλεια είναι που κάνει 
την Forever τόσο διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση 
στον κόσμο. Θα επιτύχεις μόνο αν βοηθήσεις και άλλους.

H ανταμοιβή 
ανιδιοτέλεια

ςτης
H αλόη έχει 
 εξαιρετικά 

οφέλη

 υγεία



Ευεξία
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Τα αθλητικά
 ραντεβού μ

ας… 

    σε κάθε μ
εριά της 

    Ελλάδα
ς

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του έτους, είναι συχνό φαινόμενο να παρεκκλίνουμε 
από το αθλητικό μας πρόγραμμα, και αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για 
να ενταχθείτε σε διάφορα προγράμματα εκγύμνασης που θα σας κρατήσουν δραστήριους 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μπορείτε να επιλέξετε μικρές αποδράσεις που θα 
συνδυάσετε το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Οικογενειακές διακοπές ή διαλείμματα στη 
φύση, ώστε να μπορείτε να περάσετε λίγο χρόνο μακριά από την καθημερινότητα ενώ 
ταυτόχρονα δοκιμάζετε τον εαυτό σας και τα όρια σας επιτυγχάνοντας τους στόχους σας. 
Ορίστε η έμπνευση που ψάχνατε για να ξεκινήσετε! 

SPETSATHLON 2019  σπετσεσ
10-12 μαΐου

Εάν νιώθετε εγκλωβισμένοι στην 
καθημερινότητά σας ή λίγο πεσμένοι 

μετά από τον δύσκολο χειμώνα 
που μόλις αποχαιρετήσαμε 

σας έχουμε μία πρόταση που 
θα σας αναζωογονήσει και 
θα σας δώσει ώθηση να 
αλλάξετε παραστάσεις 
και να “ξεσκουριάσετε”. 
Όποια και αν είναι η 
αφορμή το Spetsathlon 
είναι η λύση που 

περιμένατε. Είναι ο μεγαλύτερος αγώνας Τριάθλου 
που διοργανώνεται στην Ελλάδα και περιλαμβάνει 
κολυμβητικούς αγώνες, αγώνες ποδηλασίας και τρέξιμο. Η 
θερμοκρασία τον Μάιο είναι ιδανική για να απολαύσετε τις 
ομορφιές του νησιού και να εξερευνήσετε τις πανέμορφες 
και καταγάλανες παραλίες του. Οι συμμετέχοντες στο 
Τρίαθλο θα μπορούν να επιλέξουν για την Κολύμβηση 
ανάμεσα στα 1.000m. ή τα 3.000m., για την Ποδηλασία τα 
25Km ή 50Km και στο Τρέξιμο τα 5Km ή τα 10Km. Όλοι 
οι διαγωνιζόμενοι που θα τερματίσουν θα παραλάβουν το 
μετάλλιο τους στη βράβευση που ακολουθεί.
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Τα αθλητικά
 ραντεβού μ
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εριά της 

    Ελλάδα
ς

YOGA RETREAT  ικαρια
22-29 ιουνίου

H Ικαρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου και ενδείκνυται για διακοπές και χαλάρωση. Πανέμορφες 
παραλίες, θερμά λουτρά και μια αίσθηση χαλαρότητας θα σας 
παρασύρει και θα σας κάνει να ξεχάσετε την καθημερινότητά 
σας. Η Ικαρία έχει προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον όχι 
μόνο για την μακροβιότητα των Ικαριωτών, αλλά και για την πολύ 
καλή φυσική τους κατάσταση που διατηρούν ακόμα και στα εκατό 
τους χρόνια. Λίγο το νησί της Ικαρίας καθεαυτό, λίγο το υπέροχο 
κλίμα το καθιστά το απόλυτο μέρος για Yoga.To καλοκαίρι είναι 
εποχή γιορτής στη φύση, είναι επίσης η εποχή που είναι ενεργό 
το στοιχείο φωτιά στο οποίο θα εστιάσετε κατά τη διάρκεια 
του 7ήμερου φεστιβάλ με pranayama και στάσεις asanas. Θα 
αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας για να χαλαρώσετε σε ένα 
περιβάλλον ηρεμίας και γαλήνης.

9ο ζαγορι MOuNTAiN RuNNiNG
19-21 ιουλίου

Οι ορεινοί αγώνες του Ζαγορίου ξεκίνησαν 
το 2011 έχοντας απίστευτη απήχηση αφού 
κάθε χρόνο οι συμμετοχές αυξάνονται 
φτάνοντας το 2018 τις 2.000 αιτήσεις από 
τις οποίες ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 
ταξίδεψαν από το εξωτερικό. To Zagori 
Mountain Running έχει κερδίσει την 
προτίμηση των διαγωνιζόμενων λόγω της 
αγωνιστικής ποικιλίας, αλλά και του βαθμού 
δυσκολίας. Τέσσερις κατηγορίες αγώνων 
καλύπτουν αποστάσεις από 10 έως 80 
χιλιόμετρα. Ειδικά ο αγώνας των 10km 
είναι ιδανικός για τη γνωριμία με το ορεινό 
τρέξιμο. Ο παιδικός αγώνας «Ζαγοράκι» 
έρχεται να συμπληρώσει τις ηλικιακές 
κατηγορίες δίνοντας επιπλέον την ευκαιρία 
στις οικογένειες να μοιράζονται ποιοτικό 
χρόνο και δραστηριότητες συνδυάζοντας 
ένα εναλλακτικό τριήμερο διακοπών στα 
Ζαγοροχώρια, στο τέλος Ιουλίου. Θα 
μπορέσετε να απολαύσετε τη φύση σε όλο 
της το μεγαλείο με απίστευτες διαδρομές 
ανάμεσα στα 46 χωριουδάκια, αλλά και στο 
Φαράγγι του Βίκου.



Faces of

η αλοη αποτελει κοινο μυστικο στην 
ομορΦια. τι ειναι αυτο που την κανει τοσο 
μοναδικη στην καθημερινη Φροντιδα 
δερματοσ;  

 Aυτό που κάνει την αλόη μοναδική στη 
καθημερινή περιποίηση του δέρματος 
είναι ότι είναι προσαρμογόνο βότανο. 
Αυτό σημαίνει πως ανάλογα με τις 
ανάγκες του δέρματος προσαρμόζει 
τη δράση της και δίνει τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα επαναφέροντας 
σε ισορροπία την επιδερμίδα, δηλαδή 
όξινο pΗ, καλό ανοσοποιητικό ώστε το 
δέρμα να «αντέχει» στις επιθέσεις των 
ελευθέρων ριζών, ρύθμιση των εκκρίσεων 
(σμήγμα και λιπαρότητα), ενυδάτωση, 
καταπραϋντική δράση, αποτοξίνωση και 
αντιγήρανση.

γνωριζουμε οτι εΧετε εντρυΦησει 
στισ εναλλακτικεσ θεραπειεσ. πωσ 
μπορουν να μασ βοηθησουν στην 
καθημερινοτητα μασ;

 Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε 
τι σημαίνει εναλλακτικές και τι 
συμπληρωματικές θεραπείες. 
Εναλλακτικές σημαίνει ότι κάποιος 
μπορεί να επιλέξει τον τρόπο 
που θα φροντίζει την υγεία του. 

Εάν δηλαδή θα ακολουθήσει τους 
φυσικούς τρόπους πρόληψης, 

βελτίωσης και διατήρησης της υγείας 
του ή θα καταφύγει σε συμβατικές 

μεθόδους θεραπείας. 

Από την άλλη μεριά συμπληρωματικές 
θεραπείες σημαίνει ότι συνδυάζουμε 
φυσικές μεθόδους για ενίσχυση του 
οργανισμού ακολουθώντας παράλληλα 
και τις συμβουλές του γιατρού ή του 
θεραπευτή μας. Είτε αναφερόμαστε σε 
εναλλακτικές είτε σε συμπληρωματικές 
θεραπείες, μιλάμε για ενεργοποίηση, 
ενίσχυση και βελτίωση των φυσικών 
μηχανισμών του οργανισμού. Από 
τη γέννησή μας αυτοί οι μηχανισμοί 
υπάρχουν και είναι ενεργοί. Όσο 
μεγαλώνουμε όμως αδρανοποιούνται 
λόγω της κακής διατροφής, της έλλειψης 
άσκησης, του στρες κλπ. Είναι σημαντικό 
λοιπόν να έχουμε πάντα ενεργούς 
αυτούς τους μηχανισμούς καθημερινά 
και οι εναλλακτικές-συμπληρωματικές 
θεραπείες μπορούν να φροντίσουν 
γι’ αυτό! Μέσα σε αυτές είναι μέθοδοι 
όπως ομοιοπαθητική, βοτανοθεραπεία, 
αρωματοθεραπεία, παραδοσιακή Κινεζική 
Ιατρική, βελονισμός, ρεφλεξολογία, 
συμπληρώματα διατροφής κλπ.

ο κοσμοσ τησ ομορΦιασ ειναι ενα 
τεραστιο κεΦαλαιο, που πλεον δεν αΦορα 
μονο τισ γυναικεσ οπωσ στο παρελθον. 
ποιεσ ειναι οι νεεσ τασεισ στον τομεα τησ 
αισθητικησ; αν θα μπορουσατε να δωσετε 
μια συμβουλη, ποια θα ηταν αυτη;

 Στο παρελθόν τα καλλυντικά και οι 
αισθητικές περιποιήσεις ήταν γυναικείο 
προνόμιο. Τα τελευταία χρόνια όμως και 
ο αντρικός πληθυσμός έχει μπει δυναμικά 
στο τομέα της ομορφιάς και της ευεξίας. 
Το αντρικό δέρμα έχει ανάγκη από 
καθημερινή φροντίδα, αλλά και τόνωση 
του οργανισμού για να ανταπεξέλθει στο 
στρες. Συνεπώς η αντρική περιποίηση 
αποτελεί έναν τομέα με ανοδική τάση. 

Μια συμβουλή που θα μπορούσα να 
δώσω ως επαγγελματίας υγείας και 
αισθητικός είναι να φροντίζουμε την 
υγεία μας -εσωτερικά και εξωτερικά -σε 
επίπεδο πρόληψης, να ενημερωνόμαστε 
από έγκυρες πηγές για μεθόδους 
και προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά και να βρούμε τους κατάλληλους 
επαγγελματίες που θα εμπιστευτούμε και 
που θα είναι πάντα δίπλα μας και θα μας 
φροντίζουν. 

Πάνω από όλα όμως χρειάζεται 
να κατανοήσουμε ότι η υγεία είναι 
προσωπική μας υπόθεση!

Οι Health & Beauty Experts της Forever, κα Βίκυ Τσολάκη και 
κα Σοφία Ελευθερίου, μοιράζονται μαζί μας τα δικά τους tips 
ομορφιάς και διατροφής για ευεξία στην καθημερινότητά μας.
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Ποιοι Παραγοντες ςας ώθηςαν ςτο να 
εΠιλεξετε αυτο το εΠαγγελμα; 

 Από πολύ μικρή ηλικία 
συνειδητοποίησα τη σημαντική επίδραση 
της διατροφής στην υγεία και την ευεξία 
του ανθρώπινου σώματος. Αυτός ήταν 
και ο σημαντικότερος λόγος που επέλεξα 
να σπουδάσω πάνω στο αντικείμενο 
της επιστήμης της διαιτολογίας και 
της διατροφής. Συγκεκριμένα, η 
προσωπική μου ενασχόληση με τον 
χορό και διάφορες άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες, με έφερε αντιμέτωπη 
αρκετές φορές με το ενδιαφέρον ζήτημα 
της διατροφής και της διαχείρισης της 
εικόνας του σώματος! Μου δόθηκε, 
λοιπόν, η ευκαιρία να ενδιαφερθώ για 
αυτή την επιστήμη ήδη από το δημοτικό! 
Τελειώνοντας το γυμνάσιο αποφάσισα 
να επιλέξω το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
και συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστήμης 
Διαιτολογίας και Διατροφής για τις 
σπουδές μου! Και, παρότι θα μπορούσα 
να είχα εισαχθεί στην ιατρική σχολή, 

επέλεξα να τοποθετήσω πρώτη 
στο μηχανογραφικό μου τη 

σχολή που πρέσβευε και 
πρεσβεύει μια από τις 
σημαντικότερες επιστήμες 
με σκοπό την επίτευξη της 
βέλτιστης υγείας με τον 
πλέον φυσικό τρόπο, την 
επιστήμη της διατροφής 
του ανθρώπου!

Ποςο καθοριςτικα Πιςτευετε 
οτι ειναι τα οφελη της αλοης 

ςτον ανθρώΠινο οργανιςμο;

 Η αλόη αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο φυτό με πολλαπλά 

οφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό! 
Είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι το 

φύλλο της αλόης περιέχει πλήθος 
ευεργετικών θρεπτικών συστατικών για 
την υγεία του ανθρώπου. Επιστημονικές 
μελέτες υποστηρίζουν τις σημαντικές 
ιδιότητες του εξαιρετικού αυτού φυτού, 
μεταξύ των οποίων η επίδραση του gel 
αλόης στην ανάπλαση του δέρματος 
και των βλεννογόνων, στη ρύθμιση 
των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα, 
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος, στη βελτίωση της πέψης 
και της απορρόφησης των θρεπτικών 
συστατικών καθώς και σε ένα πλήθος 
άλλων ιδιοτήτων του!

υΠαρχει ενα ςυγκεκριμενο μοντελο 
διατροφης Που ΠρεΠει να ακολουθουμε; 
Ποςο εξατομικευμενη ΠρεΠει να ειναι η 
διατροφη μας;

 Το μοντέλο ενός ισορροπημένου 
τρόπου ζωής, που βασίζεται στις 
αρχές της υγιεινής διατροφής, 
περιλαμβάνοντας ποικιλία τροφίμων από 
όλες τις ομάδες, ιδανικά συνδυασμένων 
μέσα στην ημέρα, με σωστή κατανομή 
των γευμάτων και με μέτρο κατανάλωση 
πληθώρας θρεπτικών συστατικών, 
συνδυασμένο πάντα με επαρκή φυσική 
δραστηριότητα, θεωρώ ότι αποτελεί 
το κλειδί της επιτυχίας για καλή υγεία, 

ευεξία και μακροζωία! Ωστόσο, καθώς 
κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, οι 
διατροφικές ανάγκες διαφέρουν μεταξύ 
διαφορετικών ανθρώπων, ακόμη και 
στον ίδιο άνθρωπο διαφορετική χρονική 
στιγμή. 

Για το λόγο αυτό, κάθε άνθρωπος 
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
εξατομικευμένα, ώστε να 
διαμορφώνεται η διατροφή 
του σύμφωνα με τις δικές του 
προσωπικές ανάγκες, προτιμήσεις 
και στόχους! 

Οι απαιτήσεις στα διάφορα θρεπτικά 
συστατικά εξαρτώνται από πολλούς 
παράγοντες μεταξύ των οποίων το 
φύλο, η ηλικία, τα σωματομετρικά 
χαρακτηριστικά, τα γονίδια, οι 
συνήθειες, ο τρόπος ζωής, οι αθλητικές 
δραστηριότητες, το πρόγραμμα της 
ζωής καθώς και ένα πλήθος άλλων 
παραγόντων όπως το αιματολογικό 
προφίλ ακόμη και οι γευστικές 
προτιμήσεις του ατόμου ή άλλες 
προσωπικές ιδιαιτερότητες! Συνεπώς η 
εξατομίκευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την επίτευξη των διατροφικών 
στόχων κάθε ατόμου και είναι κάτι που 
θα πρέπει κάποιος να λαμβάνει σοβαρά 
υπόψη του πριν ακολουθήσει ένα 
πρόγραμμα διατροφής. 
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Ανακαλύψτε
περισσότερα

μια κουπα απο το αγαπημενο σασ 
γαλα ωσ βαση:

• γαλα Χαμηλων λιπαρων

• γαλα αμυγδαλου

• γαλα σογιασ

• γαλα καρυδασ

•   60γρ απο το αγαπημενο σασ 
Φρουτο

1.

την

πισω στα βασικα! οι παρακατω 
συνταγεσ με το αγαπημενο 
FOREvER LiTE uLTRA™ ειναι 
ιδανικεσ για οσουσ εΧουν ενα 
δραστηριο τροπο ζωησ. 

σασ προτεινουμε ενα πολυ ευκολο 
ροΦημα με υπεροΧη γευση και πολυ 
θρεπτικο για τον οργανισμο σασ με 
λιγα μονο συστατικα. 

2.
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•  1 μεριδα σοκολατα Ή βανιλια

Forever

Lite Ultra
3.

4.
•  αποΦλοιωμενη βρωμη

•   Φυστικοβουτυρο Ή 
βουτυρο αμυγδαλου

•  ξηροι καρποι

Προσθέστε τα συστατικά με το μάτι, και δοκιμάστε νέους συνδυασμούς. Αναμείξτε όλα τα 
συστατικά σε ένα μπλέντερ στην υψηλή σκάλα μέχρι όλα τα υλικά να ομογενοποιηθούν. 
Προσθέστε ακατέργαστη βρώμη, ξηρούς καρπούς ή φυστικοβούτυρο και με αυτόν τον 
τρόπο θα έχετε ένα θρεπτικό ρόφημα με λίγες έξτρα θερμίδες, ιδανικό πριν από το 
εντατικό πρόγραμμα ασκήσεων που θα ακολουθήσετε. 9



Νέο! 
Με 

Αλόη Βέρα

Σύντομα 
διαθέσιμο



Σίγουρα όχι. Υπάρχουν περίπου 400 είδη αλόης 
στον κόσμο και σίγουρα δεν είναι όλα κατάλληλα για 
κατανάλωση ή τοπική χρήση. Στην πραγματικότητα, 
μόνο μερικά είδη έχουν αξιοσημείωτα οφέλη, 
συμπεριλαμβανομένης της Aloe Ferox και της Aloe 
Arborescens, αλλά η μόνη που θα πρέπει πραγματικά 
να δώσετε όλη σας την προσοχή είναι η Aloe 
Barbadensis Miller. Αυτή είναι η ποικιλία που πιστεύεται 
ότι έχει τα περισσότερα οφέλη και θρεπτική αξία για 
ανθρώπους και ζώα.

Τώρα που το έχουμε ξεκαθαρίσει, είναι επίσης 
σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν είναι όλα τα μέρη 
του φυτού αλόης το ίδιο ωφέλιμα. Κάθε φύλλο 
αλόης αποτελείται από τέσσερα μέρη: φλοιός, 
χυμός, κολλώδης ουσία και παρέγχυμα. Ο φλοιός 
είναι μια κηρώδης εξωτερική στρώση που λειτουργεί 
ως προστασία και ακριβώς μέσα στον φλοιό είναι 
ένα υγρό που ονομάζεται χυμός – αυτό δεν είναι 
ούτε γλυκό, ούτε ιδιαίτερα κολλώδες και είναι 
πραγματικά αρκετά πικρό. Κάτω από τον χυμό είναι μια 
κολλώδης ουσία που περιέχει ακεμαννάνη – που έχει 
ευεργετικές ιδιότητες που σχετίζονται με την υγεία 
του ανοσοποιητικού - και αυτό το στρώμα συνήθως 
φιλετάρεται για να αποκαλύψει το εσωτερικό ζελέ 
που είναι γνωστό ως παρέγχυμα. Οι επιστήμονες 

έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 75 ενεργά 
συστατικά στο ζελέ και αυτά δρουν συνεργικά 

παρέχοντας καταπραϋντικά οφέλη. 
Αυτά τα συστατικά περιλαμβάνουν 

αμινοξέα, ένζυμα, σαπωνίνες, 
μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες, 

λιπαρά οξέα και είναι αυτό το 
εσωτερικό ζελέ του φύλλου 

που ευθύνεται για τη φήμη 
της αλόης. 

Υπάρχουν πολλά προϊόντα αλόης στην αγορά και η 
αξία της παγκόσμιας αγοράς υπολογίζεται σήμερα 
στα 465 εκ. δολάρια σύμφωνα με το IMARC Group, 
αλλά εάν ένα προϊόν αλόης δεν χρησιμοποιεί αγνό 
ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό φύλλο, τα οφέλη 
του είναι κάπως αμφισβητήσιμα. Υπάρχουν πολλοί 
διαφορετικοί χυμοί αλόης και ζελέ εκεί έξω, και η 
γεύση και η αγνότητα μπορεί να εξαρτάται από το 
μέρος του φύλλου αλόης που χρησιμοποιείται. Ο 
χυμός αλόης βέρα συχνά προέρχεται από ολόκληρο το 
φύλλο, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού φύλλου 
που περιέχει μια πικρή κίτρινη ουσία γνωστή ως 
αλοΐνη. Για πολλές επιχειρήσεις, η απομάκρυνση των 
διαφόρων τμημάτων της αλόης και η εξαγωγή μόνο του 
εσωτερικού ζελέ είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή 
διαδικασία, αλλά ευτυχώς η Forever έχει κατορθώσει 
να κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτή τη 
διαδικασία για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα της 
περιέχουν την πιο αγνή και υψηλής ποιότητας αλόης.

Όλα τα 
  είδη είναι το ίδιο

;aλόης

Θα πρέπει να εμπιστεύεστε μόνο 
τα προϊόντα αλόης που φέρουν 
τη σφραγίδα του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμβουλίου 
Αλόης. Ο IASC δίνει έγκριση 
μόνο σε προϊόντα που πληρούν τα 
υψηλά πρότυπα ποιότητας και τις 
απαιτήσεις σε ποσοστό αλόης.
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Το ζελέ αλόης από το εσωτερικό 
του φύλλου από την ποικιλία Aloe 
Barbadensis Miller είναι ευεργετικό 
για τον ανθρώπινο οργανισμό και τα 
ζώα όταν καταναλώνεται εσωτερικά ή 
για τοπική χρήση. Πώς μπορεί η αλόη 
να χαρίσει ευεξία στον οργανισμό 
σας;

υποστηριζει το ανοσοποιητικο 
συστημα
Η πέψη είναι μια βασική διεργασία του 
εντέρου. Η διαδικασία έχει ως εξής: 
Ο οργανισμός διασπά τις τροφές 
που λαμβάνουμε σε συστατικά που 
απορροφώνται στην κυκλοφορία 
του αίματος ή μεταφέρονται σε όλο 
τον οργανισμό. Το πεπτικό σύστημα 
συνδέεται επίσης με το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα και το αίσθημα ευεξίας.

Είναι επομένως απαραίτητο να παίρνετε 
στα σοβαρά την πεπτική σας υγεία και 
υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε 
να κάνετε για να βοηθήσετε την πέψη, 
όπως η υγιεινή διατροφή και η τακτική 
άσκηση. Εμείς θα σας προτείναμε 
να εντάξετε το Forever Aloe Vera 
Gel στη διατροφή σας. Η αλόη βέρα 
απορροφάται εύκολα και αυτό σημαίνει 
ότι μπορεί να λειτουργήσει αμέσως!

Η αλόη έχει αναγνωριστεί ιδιαίτερα για 
τις αποτοξινωτικές της ιδιότητες και για 
αυτό περιλαμβάνεται στο C9. To Forever 
Aloe Vera Gel περιέχει 99,7% αγνό ζελέ 

αλόης, και έχει υποστηρικτικό ρόλο στο 
πεπτικό σύστημα. Το ζελέ της αλόης 
που χρησιμοποιείται στον χυμό μας έχει 
προσεκτικά φιλεταριστεί στο χέρι και 
επεξεργάζεται εντός 6 ωρών από τη 
συγκομιδή έτσι ώστε να σας παρέχουμε 
μια σύνθεση χωρίς συντηρητικά και σε 
ανακυκλώσιμη συσκευασία. Καταναλώστε 
60-120ml ημερησίως. Μπορείτε να 
επιλέξετε ανάμεσα στην κλασική γεύση, 
με ροδάκινο ή cranberry και μήλο αν 
θέλετε κάτι πιο φρουτώδες. 

ενυδατωνει το δερμα
Φροντίστε το δέρμα σας από μέσα προς 
τα έξω με το Forever Aloe Vera Gel. H 
αλόη είναι ευεργετική για το δέρμα, τα 
μαλλιά και τα νύχια και καθώς ο χυμός 
έχει 99,7% αγνό ζελέ θα σας χαρίσει 
τη λάμψη που χρειάζεστε. Γνωρίζατε 
ότι σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα 
το 2017 διαπιστώθηκε ότι η ενυδάτωση 
είναι το ζητούμενο των ανθρώπων στη 
φροντίδα δέρματος; Γι αυτό η Forever 
συνδυάζει τη δύναμη της αλόης με 
συστατικά από τη φύση που συνδυάζονται 
ιδανικά αναδεικνύοντας τα οφέλη της. 

Τι καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε 
την ενυδάτωση του δέρματος με μια 
μάσκα αλόης που θα δράσει στο δέρμα 
σας, ενώ εσείς κοιμάστε; Η παγκόσμια 
αγορά στις μάσκες προσώπου αναμένεται 
στα $8,8 έως το 2021 και πιστεύουμε ότι 
η νέα Aloe Bio-Cellulose Mask θα έχει 
μια σημαντική επίδραση στην αγορά. 

Σε αντίθεση με τις κλασικές μάσκες, η 
αλόη και τα φύκια εξασφαλίζουν βαθιά 
ενυδάτωση που εισχωρεί στο δέρμα στις 
ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, για να 
καταπραΰνει και να περιποιηθεί το δέρμα. 
Η αγριοκαστανιά στη σύνθεση συμβάλλει 
στη μείωση της εμφάνισης ερυθρότητας 
ενώ το πράσινο τσάι και τα αντιοξειδωτικά 
συνεργάζονται για να καταπολεμήσουν τα 
σημάδια της γήρανσης και τις ελεύθερες 
ρίζες. Εφαρμόστε τη μάσκα για 20 λεπτά 
και χαρίστε νεανική όψη στο δέρμα σας. 

καταπραΰνει τουσ ερεθισμουσ
Στο φυτό της αλόης έχουν αποδοθεί 
πολλές ονομασίες. Μπορεί να έχετε 
ακούσει ότι αναφέρεται ως “φυτό 
θαύμα” ή “φυτό πρώτων βοηθειών”, 
και αυτό οφείλεται στις καταπραϋντικές 
ιδιότητές του και το γεγονός ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή 
ιατρική για χιλιάδες χρόνια. Το Aloe 
Vera Gelly αιχμαλωτίζει τα οφέλη της 
αλόης σε ένα gel πανομοιότυπο με το 
εσωτερικό φύλλο. Ιδανικό για τοπική 
χρήση για καταπράυνση των ευαίσθητων 
ιστών. Χρησιμοποιήστε το σε ερεθισμούς 
του δέρματος και προσθέστε το στο κουτί 
πρώτων βοηθειών σας. 

εσάς;
Τι μπορεί ν

α κάνει 

    η αλόη 
για 

Ευεξία
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εξισορροπει
Το δέρμα είναι ένα πολύ ευαίσθητο όργανο και γι’ αυτό 
βρίσκεται στην επιφάνεια του μια πολύ λεπτή, ελαφρώς 
όξινη μεμβράνη. Αυτό είναι γνωστό ως όξινος μανδύας και 
λειτουργεί ως φράγμα για την προστασία του δέρματος 
από τα βακτήρια και τους ιούς. Παρόλο που οι διακυμάνσεις 
μπορεί να είναι φυσιολογικές, μερικές φορές ο όξινος 
μανδύας είναι υπερβολικά ευαίσθητος. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται σε κακές επιλογές προϊόντων στην περιποίηση 
δέρματος ή περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αλόη είναι 
εξαιρετική για το δέρμα χάρη στο φυσικό pH της, ίδιο 
με εκείνο του δέρματος. Τα οφέλη της σε συνδυασμό με 
συστατικά που αγαπά το δέρμα μας έχουν εμπνεύσει εμάς 
στη δημιουργία των δικών μας σειρών, όπως η Sonya Daily 
Skincare. 

Η σειρά περιλαμβάνει τέσσερα προϊόντα προορισμένα για 
τις ανάγκες του μεικτού δέρματος. Απευθύνονται σε όλες τις 
ηλικίες (12-45) που αναζητούν καθημερινή περιποίηση για 
λιπαρό δέρμα χωρίς όμως να το ερεθίζουν. Χρησιμοποιεί 
τεχνολογία με βάση το gel που βοηθά τα προϊόντα να 
εφαρμόζουν τέλεια στο δέρμα. Το Refreshing Gel Cleanser 
καθαρίζει το δέρμα και είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το 
Illuminating Gel χαρίζει λάμψη στο δέρμα μειώνοντας την 
εμφάνιση των πόρων, η Refreshing Gel Mask εξισορροπεί 
και ενυδατώνει το δέρμα ενώ κοιμάστε, και το Soothing Gel 
Moisturizer περιέχει υδρολυμένο κολλαγόνο που βελτιώνει 
την υφή και την εμφάνιση του δέρματος. 

Εσάς ποιες είναι οι δικές σας ανάγκες; Όποιες και αν είναι 
ένα είναι σίγουρο, ότι η αλόη θα είναι ο σύντροφός σας.

FOREvER ALOE vERA GEL: Κωδ. 715  
FOREvER ALOE BERRY NECTAR: Κωδ. 734  
FOREvER ALOE PEACHES: Κωδ. 777  
GR: 32.55   CY: 27.56
ALOE BiO-CELLuLOSE MASk: Κωδ. 616  GR: 59.52   CY: 57.12
ALOE vERA GELLY: Κωδ. 061  GR: 18.30   CY: 17.56   
SONYA DAiLY SkiNCARE SYSTEM: Κωδ. 609  GR: 96.65   CY: 92.75  
REFRESHiNG GEL CLEANSER: Κωδ. 605  GR: 26.65   CY: 25.57  
iLLuMiNATiNG GEL: Κωδ. 606  GR: 25.22   CY: 24.20  
REFiNiNG GEL MASk: Κωδ. 607  GR: 26.65   CY: 25.57  
SOOTHiNG GEL MOiSTuRizER: Κωδ. 609  GR: 29.19   CY: 28.01  
C9: Κωδ. 475-476  Κωδ. 625-626  Κωδ. 629-630  
GR: 137.40   CY: 116.35  
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Αναζητώντας  
  το 

του Brian 
Mayne

O διεθνής συγγραφέας και ομιλητής Brian 
Mayne αποκαλύπτει πώς θα μετατρέψετε τους 
στόχους από όνειρα σε πραγματικότητα…

Ανακαλύψτε
περισσότερα

Στον αυτόματο πιλότο
Σας έχει τύχει ποτέ καθώς οδηγείτε να αφαιρεθείτε 
σκεπτόμενοι ένα όνειρό σας; Θα φτάσετε στον προορισμό 
σας πριν το καταλάβετε και ούτε καν θα θυμάστε τη 
διαδρομή. Αυτό συμβαίνει διότι υποσυνείδητα το μυαλό σας 
λειτουργεί σαν ο προσωπικός σας αυτόματος πιλότος, η 
οδήγηση, το περπάτημα, η ποδηλασία και οτιδήποτε άλλο 
κάνετε σε καθημερινή βάση. Ο υποσυνείδητος αυτόματος 
πιλότος σας ακολουθεί πάντα τις πιο δυνατές σας σκέψεις 
και συχνά τυχαίνει οι πιο δυνατές σας σκέψεις να μην 
είναι αυτό που πραγματικά θέλετε. Θα πρέπει να μάθετε 
να προγραμματίζετε τον αυτόματο πιλότο σας για να σας 
κατευθύνει προς αυτό που θέλετε - αυτό είναι το κλειδί για 
την επιτυχία αν θέλετε να δείτε αλλαγές σε συγκεκριμένους 
τομείς της ζωής σας. 

Ήρθε η ώρα για 
επαναπρογραμματισμό
Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ταξιδεύαμε συχνά λόγω 
του λούνα παρκ και έτσι πήγαινα στο σχολείο μόνο για 
περίπου πέντε μήνες κάθε χρονιά. Παράτησα το σχολείο 
εντελώς στα 13 μου, χωρίς προσόντα και χωρίς να διαβάζω 
ή να γράφω σωστά - αυτό όμως ήταν φυσιολογικό για τα 
παιδιά της γενιάς μου που μεγάλωσαν σε μια οικογένεια σαν 
τη δική μου. Ξεκίνησα να εργάζομαι βοηθώντας τον πατέρα 
μου να διευθύνει την οικογενειακή επιχείρηση στο νησί Wight.

Στα 19 μου ανέλαβα την οικογενειακή επιχείρηση και την 
πήγα προς άλλη κατεύθυνση ανοίγοντας μια disco. Είχε 
τεράστια επιτυχία, έγινα πολύ πλούσιος και ζούσα πολύ 
καλά!

Μετά από περίπου 10 χρόνια όλα 
άλλαξαν. Ο τουρισμός στο νησί Wight 
είχε μειωθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν σε οικονομική ύφεση 
και η οικογενειακή επιχείρηση χρεοκόπησε. Η ζωή μου 
άλλαξε δραματικά, χρωστούσα εκατομμύρια, χώρισα, ήμουν 
άστεγος, άνεργος και χωρίς καθόλου προσόντα. Αυτό που 
πραγματικά συνέβη όμως ήταν η αρχή για ένα υπέροχο νέο 
επιτυχημένο κεφάλαιο.

Βρήκα δουλειά στις απευθείας πωλήσεις και ξεκίνησα 
να ασχολούμαι με την επιστήμη της θετικής σκέψης. 
Όταν σκεφτόμαστε θετικά, το μυαλό μας απελευθερώνει 
σεροτονίνη που μας προκαλεί συναισθήματα χαράς, τη 
στάση του νικητή και θετική επιρροή. Η σεροτονίνη επίσης 
συνδέεται με τα κύτταρα του εγκεφάλου που βοηθούν 
στην καθαρή σκέψη και στην επίλυση των προβλημάτων. 
Θέστε τους στόχους σας, κρατήστε τις καλές ιδέες και 
ακολουθήστε τα θέλω σας.

Όταν κατάφερα να ακολουθήσω σωστά αυτήν την πρακτική η 
απόδοσή μου βελτιώθηκε, καθώς και όλοι οι τομείς της ζωής 
μου. Χαρτογράφησα τους δικούς μου στόχους, συνδύασα 
τις λέξεις με τις εικόνες για να ενεργοποιηθεί ολόκληρος ο 
εγκέφαλος – και αυτό έχει βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους 
σε ολόκληρο τον κόσμο.
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Βήμα πρώτο – 
Ονειρευτείτε
Τι θέλετε να επιτύχετε; Όλοι ονειρευόμαστε με 
εικόνες και όλοι σκεφτόμαστε με εικόνες. Ακόμη 
και όταν οι άνθρωποι δεν το κάνουν συνειδητά, 
ό,τι σκεφτόμαστε, το κάνουμε εικόνα στο μυαλό 
μας. Αυτές οι εικόνες γίνονται εντολές στο 
υποσυνείδητό σας για τα μέλλον. Το αρχικό 
σημείο για να δημιουργήσετε τη ζωή που θέλετε 
είναι να ονειρεύεστε ότι τη ζείτε ήδη. Αφήστε 
το μυαλό σας ελεύθερο – μπορείτε να κάνετε, 
να είστε ή να έχετε ό,τι επιθυμείτε πραγματικά. 
Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε τη ζωή σας 
έτσι ακριβώς όπως την θέλετε. Τώρα κάντε τη 
λίστα με όσα θέλετε να επιτύχετε.

Βήμα δεύτερο – Προβάδισμα
Ποιοι στόχοι έχουν προτεραιότητα; Ξανακοιτάξτε τη λίστα 
σας και ξεχωρίστε τον σπουδαιότερο στόχο σας, αυτόν που 
αυτόματα θα σας βοηθήσει στην επίτευξη και των υπολοίπων. 
Ξαναγράψτε τον χρησιμοποιώντας πρώτο πρόσωπο, 
Ενεργητική φωνή και χρόνο Ενεστώτα στο κεντρικό κουτί με 
την ένδειξη “Βασικός Στόχος” στο υπόδειγμα με το αριστερό 
ημισφαίριο του εγκεφάλου κατά την χαρτογράφηση των 
στόχων. Στην συνέχεια διαλέξτε τέσσερις στόχους (ιδανικά 
να αφορούν διαφορετικούς τομείς της ζωής σας) και 
καταγράψτε τους στα κουτιά με την ένδειξη “Στόχος”, για 
άλλη μια φορά χρησιμοποιήστε πρώτο πρόσωπο, Ενεργητική 
φωνή και χρόνο Ενεστώτα.

To δικό σας όραμα
Όποιο και αν είναι το μεγάλο σας όνειρο για το 2019, είτε αφορά τα επαγγελματικά σας, την εκπαίδευση, την άθληση ή 
την ευεξία, το Σύστημα Χαρτογράφησης των Στόχων θα σας βοηθήσει να το παρακολουθείτε και να έχετε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα που θα βρείτε παρακάτω για να σχεδιάσετε τον δικό σας χάρτη 
συνδυάζοντας τους στόχους με εικόνες ακολουθώντας τα ακόλουθα απλά βήματα.

Βήμα τρίτο – Σχεδιάστε
Μεταδώστε τους στόχους σας στο υποσυνείδητό 
σας μετατρέποντάς τους σε εικόνες. Αυτό είναι 
απολύτως απαραίτητο προκειμένου να δώσετε 
το ερέθισμα στο δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. 
Δεν χρειάζεται να είναι αριστούργημα, απλά 
σύμβολα κάνουν, αλλά χρησιμοποιήστε χρώμα, 
όσο πιο πολύ μπορείτε. Χρησιμοποιήστε το 
υπόδειγμα με αναφορά στο δεξί ημισφαίριο 
για την χαρτογράφηση των στόχων σας. Στο 
κέντρο τοποθετήστε μια φωτογραφία του 
πιο σημαντικού σας στόχου, με εικόνες ή 
σύμβολα των παράπλευρων στόχων σας.



Βήμα έκτο – Πώς;
Καθορίστε τις ενέργειες που θα χρειαστεί να κάνετε 
για να επιτύχετε τους στόχους σας. Αυτό μπορεί 
να είναι μέσω της μάθησης ή απόκτησης νέων 
δεξιοτήτων. Καταγράψτε τις στις δεξιά στήλες του 
χρονοδιαγράμματος, σημειώνοντας αυτές που θέλετε να 
ξεκινήσετε άμεσα πιο χαμηλά. 

Βήμα έβδομο – Ποιός;
Επιλέξτε ανθρώπους ή οργανισμούς που μπορούν να σας 
στηρίξουν. Για κάθε στόχο για τον οποίο αξίζει να παλέψετε 
θα χρειαστείτε οπωσδήποτε στήριξη ή ακόμα και βοήθεια. 
Είτε είναι η οικογένεια, οι φίλοι ή ειδικοί επί του θέματος 
είναι πολύ πιθανό να τους χρειαστείτε για την επίτευξη των 
στόχων σας. Μόλις κατασταλάξετε σε ποιους ανθρώπους θα 
στηριχτείτε γράψτε τα ονόματά τους στην αριστερή στήλη 
του χρονοδιαγράμματος. Nα τοποθετείτε πάντα το όνομα 
αντικριστά στο βήμα που θα χρειαστείτε τη βοήθειά του. 
Μόλις ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση του δεξιού και του 
αριστερού ημισφαιρίου, κάθε πρωί να του ρίχνετε μια ματιά, 
έτσι θα αποτυπωθεί στο υποσυνείδητό σας.

Βήμα τέταρτο – Γιατί;
Αναζητήστε αυτό που σας παρακινεί συναισθηματικά. Όλες οι 
σκέψεις εξισώνονται ώσπου να εμπλακεί το συναίσθημα, το οποίο 
επηρεάζει τις πράξεις μας σαν κινητήριος δύναμη. Η λογική δεν ήταν 
ποτέ το κίνητρο, το συναίσθημα δίνει κίνητρο. Το επόμενο βήμα σας 
είναι να ανακαλύψετε τους συναισθηματικούς λόγους πίσω από τους 
στόχους σας, όπως αγάπη, ελευθερία, οικογένεια. Καταγράψτε τους 
λόγους στα κουτιά με την ένδειξη “Γιατί” στο αριστερό ημισφαίριο στο 
πρότυπο καταγραφής των στόχων σας και στη συνέχεια ζωγραφίστε 
εικόνες όπως κάνατε και πριν στο δεξί μέρος του ημισφαιρίου.

Βήμα πέμπτο – Πότε;
Καθορίστε ένα χρονοδιάγραμμα. Στόχοι 
χωρίς ημερομηνίες επίτευξης είναι απλά 
επιθυμίες και τους λείπει η μαγεία της 
δέσμευσης. Eίναι σημαντικό να υπάρχει 
ισορροπία μεταξύ του τολμηρού και 
του συντηρητικού, όταν καθορίζετε την 
ημερομηνία του στόχου. Μόλις καθορίσετε 
την ημερομηνία επίτευξης, καταγράψτε 
την στο κενό κάτω από τον βασικό σας 
στόχο και στη συνέχεια καταγράψτε 
την ημερομηνία που σημειώνετε τον 
στόχο ώστε να προσδιορίσετε το 
χρονοδιάγραμμα.
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εωσ το 2022, η αγορα του  
αθλητισμου προβλεπεται στα 

$45.27 δις 

ενω εκεινη του  
ελεγΧου βαρουσ πανω απο 

$245.51 δις

3 εκ. ενεργοί άμεσοι πωλητές 
στα κράτη μέλη της εε

παγκοσμιωσ, η αγορα των 
συμπληρωματων διατροΦησ και 

των βιταμινων αποΦερει πανω απο

και αυτο αναμενεται να αυξηθει 
τα επομενα Χρονια

Ανακαλύψτε
περισσότερα

γνωριζατε οτι το 

των αμεσων πωλητων 
ειναι γυναικεσ;

83%

$132.8 δις

επιΧειρησηAς τα φρεσκάρουμε
...

ο τομεασ  
τησ ομορΦιασ 

αποΦερει πανω απο 

$326 δις

Πηγές: Statista.com | MarketsandMarkets | feDSA



ολόκληρο τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια και 
έχουν κερδίσει πάνω από 15 εκ. μόνο από τις 
επιταγές Chairman’s Bonus. Δεν έγινε, όμως, 
εν μια νυκτί. Είναι μέλη της Forever για πάνω 
από 25 χρόνια και έχουν περάσει όλα τα πάνω 
και τα κάτω που συναντά κανείς χτίζοντας μια 
επιτυχημένη επιχείρηση.
Τι θα συνέβαινε εάν δεν είχαν το θάρρος να 
επιβιώσουν από τις προκλήσεις και την κριτική 
που τους ασκούσαν εκείνοι που δεν 
μοιράζονταν το ίδιο όραμα; Ο Rolf και η 
Dominique αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα 
συνέπειας και αποφασιστικότητας. Έχουν 
συνειδητοποιήσει τη δύναμη του να χαράζει 
κάποιος τη δική του διαδρομή και τη γνώση 
που αποκτά στην πορεία με τη φροντίδα και 
καθοδήγηση χιλιάδων FBO σε όλο τον κόσμο.
Εάν δεσμευθείτε να εργαστείτε σκληρά και δεν 
εγκαταλείψετε, ακόμη και όταν αισθάνεστε σαν 
να μην μπορείτε να πιέσετε περισσότερο, τότε 
θα είστε στο μονοπάτι προς την τελειότητα. 
Κρατήστε ισχυρές τις αξίες και τις πεποιθήσεις 
σας στον εαυτό σας και την επιχείρησή σας. 
Δεν θα απογοητευτείτε.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products 19

Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν 
άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με αυτό τον 
κλάδο και δεν μπορούν να το κατανοήσουν. 
Άνθρωποι που χωρίς δεύτερη σκέψη θα σας 
αποθαρρύνουν ή θα αμφισβητήσουν το όραμά 
σας και τις δυνατότητές σας. Μείνετε ήσυχοι, 
δεν είστε οι μόνοι που παλεύετε με την 
αμφισβήτηση, την αβεβαιότητα ή την αποτυχία 
στη διαδρομή σας για την επιτυχία. 
Το ξέρετε ότι ο Walt Disney απολύθηκε από το 
Kansas City Star, επειδή οι εκδότες 
θεωρούσαν ότι στερούνταν φαντασίας; Πώς 
θα ήταν ο κόσμος σήμερα αν έπαιρνε αυτή 
την κριτική κατάκαρδα και τα παρατούσε; 
Κάποιοι από τους πιο εμβληματικούς 
χαρακτήρες που όλοι γνωρίζουμε και 
αγαπάμε δεν θα είχαν δημιουργηθεί και ο Walt 
Disney δεν θα είχε χτίσει την πιο γνωστή 
αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης στον 
κόσμο.
Ο Thomas Edison εφηύρε τον ηλεκτρικό 
λαμπτήρα, τον φωνόγραφο, την 
κινηματογραφική μηχανή προβολής και πολλά 
άλλα που χρησιμοποιούμε και 
απολαμβάνουμε κάθε μέρα. Μπορεί να 
εκπλαγείτε αν μάθετε ότι ήταν κακός μαθητής 
και οι δάσκαλοι του είχαν πει ότι δεν ήταν 
αρκετά έξυπνος. Όταν εντάχθηκε στο 
εργατικό δυναμικό, ο Edison απολύθηκε από 
τις πρώτες δύο θέσεις του, επειδή δεν ήταν 
παραγωγικός. Αυτά τα εμπόδια μόνο 

ενίσχυσαν την αποφασιστικότητά του και είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο 
διαφορετικός θα ήταν ο σύγχρονος κόσμος 
χωρίς την συμβολή του.
Υπάρχουν αναρίθμητα παραδείγματα 
ανθρώπων που επέμειναν ενάντια στην 
κριτική και την αποτυχία. Ως FBO είμαστε 
πολύ τυχεροί που ανήκουμε σε ένα 
παγκόσμιο δίκτυο παρακίνησης και προϊόντων 
στα οποία πιστεύουν οι άνθρωποι. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι δεν θα συναντήσετε 
ανθρώπους που δεν θα έχουν το ίδιο όραμα 
με εσάς. Πιθανόν να σας έχει ήδη συμβεί. 
Αυτό που θα επιλέξετε να κάνετε με την 
κριτική είναι που θα κάνει τη διαφορά. 
Μπορείτε να την αφήσετε να σας ρίξει ή να 
σας τροφοδοτήσει με αποφασιστικότητα.
Τον Ιανουάριο, μιλήσαμε για το πώς να είστε 
αποφασιστικοί, και πως το να δημιουργούμε 
αλλαγές δεν είναι κάτι απλό, όπως οι 
αποφάσεις που παίρνουμε την Πρωτοχρονιά. 
Το να είστε αποφασιστικοί έχει να κάνει με την 
δέσμευσή σας στην αλλαγή, να έχετε το 
σθένος να προχωράτε προς τους στόχους 
σας, ακόμα και όταν το να τα παρατήσετε 
μοιάζει ευκολότερο. Όταν είστε 
αποφασιστικοί, έχετε το όραμα και βλέπετε 
πάντα ξεκάθαρα τους στόχους σας και είστε 
συγκεντρωμένοι για να τους επιτύχετε.
Σκεφτείτε την επιτυχία του Rolf και της 
Dominique Kipp.Είναι οι κορυφαίοι FBO σε 

Το να είσαι μέλος της οικογένειας της Forever είναι μια απίστευτη εμπειρία. Είτε συναντιέστε 
με την ομάδα σας ή παρακολουθείτε κάποιο event, θα διακρίνετε την υποστήριξη και την 
παρακίνηση όπου και αν κοιτάξετε. Μοιραζόμαστε τις επιτυχίες μας και βοηθάμε όλο και 
περισσότερους ανθρώπους να νιώθουν και να δείχνουν καλύτερα κάθε μέρα.

Μην φοβάστε 
τηναποτυχία



www.foreverliving.com

Το μέλλον 
ξεκινάει εδώ!
Κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα συμβάλει καθημερινά και ακούραστα 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε την δέσμευσή μας 

Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ

Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου, Λ. Συγγρού 240, 176 72 Καλλιθέα, τηλ: 210 9577480

697 643 6684

“να δημιουργησουμε ενα επικερδεσ περιβαλλον οπου ο καθενασ μπορει, με 
αξιοπρεπεια, να ειναι αυτο που επιθυμει. οπου η ακεραιοτητα, η ενσυναισθηση και 
η διασκεδαση ειναι ο οδηγοσ μασ. να δημιουργουμε και να ενδυναμωνουμε το 
παθοσ και την πιστη στην εταιρεια μασ, τα προϊοντα μασ και τον κλαδο μασ. να 
αναζητουμε τη γνωση και την ισορροπια και πανω απ’ ολα, να ειμαστε θαρραλεοι, 
καθωσ οδηγουμε την εταιρεια μασ και τουσ FBO μασ.”

Θέλετε να ξεκινήσετε και εσείς την δική σας επιχείρηση στην Forever; 
Αναζητήστε έναν από τους Forever Business Owner μας!



Key Managers meeting Στιγμιότυπα από την εκδήλωση 1
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Hilton Cyprus
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IS BUILT HERE.

SUCC 
ESS

τηλέφωνικές παραγγέλιές

801 11 18000
+30 210 9577480
Δευ-Παρ: 08.30-16.00

+357 22446390-4
Δευ-Παρ: 09.00-16.30

     ΘέςςαλΟνIκη
Γρηγορίου Παλαμά 3 & Τσιμισκή 87
54 622 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 221381, Fax: 2310 224861
thess@foreverliving.gr
Kαθημερινές: 9:00 π.μ.– 9:00 μ.μ.
Σάββατο: 9:00 π.μ.– 2:30 μ.μ.

     λέΥκωςIα
Κ. Αναξαγόρου 30, 2014 Λευκωσία
Τηλ: 00357 22446390-4, Fax: 00357 22446395
cyprus@foreverliving.gr
Καθημερινές: 9:00 π.μ.– 7:00 μ.μ.
Σάββατο: 10:00 π.μ.– 2:00 μ.μ.

     αΘHνα
Λ. Συγγρού 240, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ: 210 9577480, Fax: 210 9516322
info@foreverliving.gr
Καθημερινές: 9:00 π.μ.– 9:00 μ.μ.
Σάββατο: 9:00 π.μ.– 2:30 μ.μ.

Αναζητήστε δωρεάν τις εφαρμογές 
Discover Forever
Forever F.I.T.
στο App Store ή στο Play Store

Νέα

4

Δύο από τα αγαπημένα μας προϊόντα 
έχουν προταθεί για τα Pure Beauty 
Global Awards 2019! 
Η Sonya Soothing Gel Moisturizer και η Aloe 
Bio-Cellulose Mask είναι φιναλίστ στις κατηγορίες 
Best New Skincare και Best New Face Mask. 
Στις 16 Απριλίου, θα γνωρίζουμε τους νικητές σε 
ένα exclusive gala στο Dubai. Ανυπομονούμε για 
τα αποτελέσματα!

Σοφία Ελευθερίου,  
Health Expert

Άδωνης Αναστασίου, 
Business Coach 

Managers  Assistant Manager Top FBO 2018

Σεμινάρια Προϊόντων

Σοφία Ελευθερίου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος

Βίκυ Τσολάκη 
Καθηγήτρια Αισθητικής 

     Health & Beauty 

Experts

ΜαΪΟς - αΘηνα
Παρασκευή 17 Μαΐου  15:00-20:00 
Weight Management

έιςιτηριΟ

15  
RepeaT 
TIckeT
10

Value 
pack
50

22 Απριλίου - Ημέρα της Γης 
η ημέρα της γης γιορτάζεται κάθε χρόνο και το μήνυμα προς όλους 
είναι ένας καθαρός πλανήτης, αφου μας υπενθυμίζει ότι υπάρχουν παρά 
πολλοί τρόποι με τους οποίους ο καθένας μπορεί να συμβάλει για έναν 
καλύτερο πλανήτη. 

Το περιβάλλον είναι σημαντικό στην Forever. Έχουμε μειώσει κατά 90% την 
κατανάλωση νερού με ειδικές αντλίες και αρδευτικά συστήματα. Επίσης 
επαναχρησιμοποιούμε το νερό που ξεπλένουμε τα φύλλα για να ποτίσουμε 
με αυτό τις φυτείες. 

Γνωρίζατε ότι 20 φυτά αλόης μετατρέπουν τον ίδιο αριθμό CO2 σε οξυγόνο 
με ένα δέντρο; Τα 50.000.000 φυτά καθαρίζουν τη γη από εκατοντάδες 
εκατομμύρια τόνους CO2 κάθε χρόνο!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00-12.30 Παρουσίαση Γνωριμίας
13.30-16.00 Αναγνωρίσεις & Νέα

Τιμή εισιτηρίου Success: 15   Τιμή προπώλησης εισιτηρίου: 7,5  έως 19/06/2019

Τώρα αποκτήστε το με ένα κλικ στο www.foreverliving.com

Καλεσμένα και τα παιδιά, με απασχόληση σε ειδικό χώρο ώστε να περάσουν υπέροχα!

facebook.com/ForeverGreeceCyprusHQ

Grand Hyatt Athens: Λ. Συγγρού 115, Αθήνα, 117 45

 
 

 

12.00 - 16.00
SAVE
THE

DATE

23
06
19

GRAND HYATT 
ATHENS

SUCCESS
DAY |  ΑΘΗΝΑ

O κ. Μιχάλης Βιττωρούλης, Country Manager, 
κατά την ομιλία του

Η κα Θεοδώρα Χατζηγιάννη, Senior Manager και ο κ. Χριστοφής  
Νίκος, Eagle Manager 2018, στην Παρουσίαση Γνωριμίας

Boarding Pass

Από 1 απριλίου θα λάβετε 
15% έκπτωση με κάθε αγορά 
σας του Infinite by Forever Kit 

και 10% με τις αγορές των 
μεμονωμένων προϊόντων.

Μια προσφορά που 

δεν μπορεί να
 αρνηθεί

         το δ
έρμα σας



έλλαΔα

DEMIR ZEYNER

GEGA JORGERT

URDOVA EMILIYA

YOTSOVA BILYANA

ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΑΓΚΕ ΤΖΕΝΗ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΒΕΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΒΟΥΛΑ

ΓΚΑΛΕΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΓΟΥΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΩΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΔΑΛΑΛΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

assistant 
Supervisors
5% - 2cc

έλλαΔα

ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΑΒΑΛΑ ΣΟΦΙΑ &  
ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΘΕΤΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΛΙΑΝΤΖΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Φεβρουάριος

Supervisors
8% - 25cc

Αναγνωρίσεις

βραβεύσεις
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΒΑΣΩ

ΕΞΕΖΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΖΑΛΕΣΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
MARIANE

ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΛΙΟΥ ΖΗΣΗΣ

ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΚΑΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ

ΜΠΑΛΙΕΒΑ ΣΙΜΟΝΑ

ΝΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΝΤΑΜΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΝΤΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΝΤΙΓΚΟΖΗ ΕΛΛΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΕΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΡΑΞΙΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΡΑΞΙΩΝΗ ΞΑΝΘΗ

ΡΟΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΡΟΥΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΙΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΣΩΧΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ

ΤΙΛΚΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥΛΟΥΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΣΑΓΚΛΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΣΙΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ

κΥπρΟς

AL MANDAWI EAMEN

DOBRESKA ALEKSANDRA

RANDE JULIANNA

SHAVE ROBERT

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΕΛΕΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΡΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΣΗ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΣΕΦΛΙΚΑ ΖΑΪΡΑ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΡΑΦΑΕΛΛΑ

✁

2 3

5cc cluB 
Επίπεδο 2

5cc cluB 
Επίπεδο 3

05/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Top20
Business Builders
Οι πρώτοι 20 FBO με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε Total CC και εγγραφή 
ενός νέου Assistant Supervisor ως πρώτη γενιά για τον εκάστοτε μήνα.

1 πΟλιτη γέωργια

2 αΪΜέλΟγλΟΥ έλένη & 
ςΥΜέων

3 Θέργιακη έλέΥΘέρια & 
έΥτΥΧης 

4 ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ

5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ 

6 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

8 ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

9 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

11 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

12 ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΑΝΝΑ

13 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

14 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

15 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

16 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΝΙΚΟΣ 

17 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

18 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

19 ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

20 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Non-Manager Business-Builders
Οι πρώτοι 20 FBO με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε Non-Manager CC και εγγραφή 
ενός νέου Assistant Supervisor ως πρώτη γενιά για τον εκάστοτε μήνα.

1 αΪΜέλΟγλΟΥ έλένη & 
ςΥΜέων

2 ΧατΖηγιαννη ΘέΟΔωρα & 
λαΜπρΟς 

3 ςΥΒριΔΟΥ ΔέςπΟινα

4 ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ 

5 ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

6 ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & 
ΕΥΤΥΧΗΣ 

7 ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

9 ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 

11 ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

12 ΚΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ 

13 ΤΣΟΥΓΓΑΡΑΚΗ ΚΑΛΟΥΔΑ

14 ΜΗΤΡΟΔΗΜΟΥ ΦΑΝΗ

15 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 
ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 

16 ΓΚΟΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

18 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ 

19 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20 ΔΡΟΜΠΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

1 γκΟγκιΔης νικΟλαΟς

2 πΟλιτη γέωργια

3 Μαςτραντωνη έλιςςαΒέτ

1 γρηγΟριΟΥ πΟπη & κέφαλας κωνςταντινΟς

2 αρέςτη ΔηΜΟς

3 πέρικλη γρηγΟριΟΥ παραςκέΥη

Top SponSor Top reTailer
Οι 3 πρώτοι FBO με τις περισσότερες προσωπικές εγγραφές νέων 
Assistant Supervisor τον εκάστοτε μήνα.

Οι 3 πρώτοι FBO με τις περισσότερες προσωπικές πωλήσεις τον εκάστοτε μήνα.

έλλαΔα

ΓΚΙΖΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ &  
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΔΟΥΔΟΥ ΕΛΛΗ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ &  
ΚΑΣΤΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

κΥπρΟς

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΡΟΥΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1 τέταρτη Κλειστά λόγω αργίας

5-12 Global Rally 2019 – ςτοκχόλμη

6 ΔέΥτέρα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers

8 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 

8 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

8 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | κύπρος | Managers

9 πέΜπτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 11.00–11.40 π.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 12.00–12.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

13 ΔέΥτέρα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Είσοδος: 5€ / Εγχειρίδιο | αθήνα | Managers

15 τέταρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers

15 τέταρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

15 τέταρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | κύπρος | Managers

17 παραςκέΥη «Weight Management» | 3.00–8.00 μ.μ. | 
B. Τσολάκη & Σοφία Ελευθερίου, Health & Beauty Experts | αθήνα

22 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 

22 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

22 τέταρτη Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | κύπρος | Managers

25 ςαΒΒατΟ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 9.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | αθήνα | Managers

25 ςαΒΒατΟ Εκπαίδευση «Τεχνικές Δικτύου» | 9.00 π.μ.–2.00 μ.μ. | 
Είσοδος: 8€ / Εγχειρίδιο | Θεσσαλονίκη | Managers

29 τέταρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.30–8.10 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers

29 τέταρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

29 τέταρτη «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | κύπρος | Managers

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας σε 
Αθήνα,  Θεσσαλονίκη, Κύπρο, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 
Ημέρες Προσαρμογής 1, 2 & 3 Μαίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.

έλλαΔα

ΓΚΟΤΣΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΤΡΕΒΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ & 
ΜΠΑΓΔΑΤΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

κΥπρΟς

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΤΑ

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΚΑΤΙΑ

5 CC - Επίπεδο 1 5 CC - Επίπεδο 2 5 CC - Επίπεδο 3

BuSINeSS BuIlDeRS 2018 NON MaNaGeR BuSINeSS BuIlDeRS 2018


