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Η ΑλλΑγΗ 
ξΕΚΙΝΑΕΙ ΤΩΡΑ.



ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ 
ΕξΕΡΕΥΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; 

ΤΟλΜΗΣΤΕ ΝΕΑ ΠΡΑγΜΑΤΑ 
ΚΑΙ βγΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΗ 

ΑΣφΑλΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΧΤΙΣΤΕ ΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ θΑ 

γΝΩΡΙΖΕΙ ΣΥΝΟΡΑ.
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Καθώς κάνετε τα πρώτα βήματα της 
καινούργιας χρονιάς, ελπίζουμε ότι θα έχετε 
στο νου σας τις ιστορίες και τις εμπειρίες που 
έκαναν τα 40 χρόνια της επιχείρησής μας 
τόσο ξεχωριστά. Οι δικές σας ιστορίες είναι 
πάντα πηγή έμπνευσης για μένα και μια 
επιβεβαίωση για όλα τα καλά που 
προσφέρουμε στον κόσμο με τον πολύτιμο 
χρόνο που μας δίνεται καθημερινά.

Τι θα κάνετε με τα 86,400 δευτερόλεπτα το 
2019; Κάθε ημέρα σας είναι μια νέα ευκαιρία 
για να φέρετε χαρά στη δική σας ζωή και στις 
ζωές των γύρω σας. Ελπίζω ότι θα κάνετε 
κάθε δευτερόλεπτο να μετράει.

Καλή Χρονιά.

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Δεν είναι χρήματα, όμως 
υπάρχει ένα είδος νομίσματος 
το οποίο έχετε την τύχη να 
απολαμβάνετε κάθε μέρα και 
έχει το νόημα της “κατάθεσης” 
και της “ανάληψης” 
καθημερινά. Αυτό είναι ο 
χρόνος, 86.400 δευτερόλεπτα 
για την ακρίβεια.

Πρόσφατα πέρασα πολλά από αυτά τα 
δευτερόλεπτα αναλογιζόμενος τα τελευταία 
40 χρόνια. Είναι απίστευτα συγκινητικό να 
αναπολούμε και να θαυμάζουμε αυτή την 
υπέροχη επιχείρηση που χτίσαμε 
δουλεύοντας όλοι μαζί, τις φιλίες ζωής και 
τους δυνατούς δεσμούς που έχει μια 
οικογένεια, η οικογένεια που 
δημιουργήσαμε σε όλο τον κόσμο. Δεν 
υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περνώ 
τον χρόνο μου. Για πολλούς, ο χρόνος είναι 
κάτι που θεωρείται δεδομένο.

Πόσους ανθρώπους γνωρίζετε που ξυπνούν 
κάθε πρωί, πηγαίνουν στην δουλειά τους και 
μετρούν τις ώρες μέχρι το τέλος της 
ημέρας; Πριν το καταλάβουν τα χρόνια θα 
περάσουν και θα κοιτάξουν πίσω 
διερωτώμενοι αν θα μπορούσαν να τα είχαν 
εκμεταλλευτεί καλύτερα.

Ως Forever Business Owners έχουμε το 
προνόμιο να επιλέγουμε το πώς θα περνάμε 
τον χρόνο μας. Κάθε χρόνο έχουμε την τιμή 
να κοιτάζουμε πίσω και να αναλογιζόμαστε 
τις ζωές που βοηθήσαμε να αλλάξουν, και 
την ελπίδα που τους προσφέραμε να 
ανακαλύψουν νέα μονοπάτια μέσω της 
επιχειρηματικής ευκαιρίας της Forever.

Στον απόηχο των γιορτών που πέρασαν και 
στα υπέροχα πράγματα που θα φέρει η νέα 
χρονιά, σας συνιστώ να αφιερώσετε λίγο 
χρόνο και να κάνετε μια ανασκόπηση σε όσα 
συνέβησαν το 2018. Πόσοι άνθρωποι έχουν 
τώρα περισσότερο χρόνο να ονειρεύονται, 
να ταξιδεύουν και να είναι κοντά στους 
αγαπημένους τους, επειδή εσείς τους 
συστήσατε την Forever;

Φανταστείτε κάθε πρωί να βρίσκατε στον τραπεζικό σας 
λογαριασμό το ποσό των $86,400.
Υπάρχει, όμως, μια παγίδα. Θα πρέπει να τα ξοδεύετε μέχρι το 
βράδυ στις 23:59. Τι θα κάνατε κάθε μέρα με αυτά τα χρήματα; 
Δεν μπορείτε να τα κρατήσετε, δεν μεταφέρονται και πρέπει να 
τα κάνετε όλα ανάληψη. Κάθε μέρα, όμως, θα λαμβάνετε το 
ίδιο ποσό στον λογαριασμό σας.
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Ευεξία

ΤΙ θΑ λΕγΑΤΕ ΑΝ 
ΕΡΧΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΩ 
ΚΑΤΩ ΣΕ ΟλΑ ΟΣΑ ΕΧΕΤΕ 
ΜΑθΕΙ γΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ; φΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ 
ΝΑ θΕΤΑΤΕ ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ 
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥξΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΑΣ, 
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ 
ΚΑΤΑβΑλλΟΝΤΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΑ 
λΙγΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΠΑθΕΙΑ. 

Η ευτυχία δεν είναι κάτι που συμβαίνει από μόνο του. Αυτό ωστόσο 
δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι με περισσότερους φίλους ή οι πιο 
εξωστρεφείς είναι πιο χαρούμενοι. Η πιο απλή έκφραση της χαράς 
ή της ευγνωμοσύνης μας μπορεί να εμψυχώσει τους γύρω μας.

Ο Shawn Achor, ερευνητής του Harvard, και συγγραφέας του 
βιβλίου “Η Τέχνη της Ευτυχίας” ως ομιλητής σε Global Rally της 
Forever είχε μοιραστεί απλές συμβουλές για να έρθουμε όλοι ένα 
βήμα πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε ευτυχία. 

“Ο εγκέφαλός μας έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία”, αναφέρει ο Achor. Δεν ενεργούμε 
μόνοι μας στον κόσμο αυτό, συνεργαζόμαστε με άλλους 
ανθρώπους. Η ευτυχία, η χαρά, η αισιοδοξία είναι συναισθήματα 
που δεν τα κρατάμε για μας, τα μοιραζόμαστε με άλλους”.

Ο Αchor και η ομάδα του μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν αυτό 
που υπέθεταν για το πώς συνδέονται όλα μεταξύ τους. Οι 
άνθρωποι γίνονται πιο δημιουργικοί, όταν περιτριγυρίζονται από 

Αναζητώντας την
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δημιουργικούς ανθρώπους, είναι πιο αστείοι όταν βρίσκονται 
με συγκεκριμένους ανθρώπους. Οι εσωστρεφείς που 
περιστοιχίζονται από ακόμα πιο εσωστρεφείς ανθρώπους 
γίνονται οι εξωστρεφείς σε αυτό το group. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά που παρατηρούμε μεμονωμένα στην 
πραγματικότητα συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους.

“Εάν είχατε τη δυνατότητα να σκανάρετε τον εγκέφαλό μου 
όταν χαμογελώ, θα δείτε ότι τμήματα του εγκεφάλου μου 
μαρτυρούν ότι χαμογελάω, αναφέρει ο Achor. “Όμως όταν 
σκανάρετε τον εγκέφαλό μου, όταν δεν χαμογελώ, αλλά μου 
δείξετε μια φωτογραφία ενός ανθρώπου που χαμογελάει, 
κάποια τμήματα του εγκεφάλου μου θα ενεργοποιηθούν 
σαν να χαμογελούσα εγώ. Ωστόσο δεν χαμογελώ εγώ, 
αλλά ο άνθρωπος στη φωτογραφία. Παρόλα αυτά μέχρι 
να σταματήσω αυτή τη διεργασία, όταν δηλαδή αρχίζω να 
συνειδητοποιώ ότι βλέπω μια φωτογραφία, ο εγκέφαλός μου 
εκκρίνει μια ουσία, τη ντοπαμίνη, και αυτό μου αυξάνει τα 
επίπεδα ευτυχίας, σαν να χαμογελούσα.”

Όπως το χαμόγελο που είναι μεταδοτικό, το ίδιο συμβαίνει 
και με το στρες, το άγχος, την ανησυχία. Όπως ακριβώς με 
το παθητικό κάπνισμα, έτσι ακριβώς και με το στρες που σας 
μεταδίδεται από άλλους, είναι και αυτό επιβαρυντικό. Από 
την άλλη, η αισιοδοξία που σας μεταδίδουν άλλοι μπορεί να 
έχει θετική επίδραση και σε εσάς.

Σε ένα πείραμα που έκανε ο Achor και η ομάδα του επέλεξαν 
ανθρώπους με υψηλά επίπεδα ευτυχίας και συμπόνιας και 
τους έβαλαν σε ένα group με ανθρώπους με συμπτώματα 
κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα ήταν αξιοσημείωτα. Οι 
άνθρωποι με συμπτώματα κατάθλιψης χαμογελούσαν 
περισσότερο και η ψυχολογία τους ήταν πιο ανεβασμένη.

Αυτό αποδεικνύει ότι η προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε 
τη θλίψη και την αδράνεια είναι λιγότερο αποτελεσματική 
από το να εντάξουμε τη θετική σκέψη στη ζωή μας. Μια απλή 
κίνηση όπως το να χαμογελάσουμε όταν περπατάμε σε ένα 
δωμάτιο μπορεί να αλλάξει τη δυναμική της κατάστασης. 

Ο μόνος τρόπος για να αξιοποιήσετε πλήρως τις 
δυνατότητες σας είναι να επικοινωνήσετε και να συνδεθείτε 
με άλλους. Επιλέξτε να λάμψετε όλοι μαζί παρά να 
ανταγωνίζεστε τους άλλους. Όταν θα συμβεί αυτό, ο δείκτης 
επιτυχίας σας θα εκτοξευθεί”.

ΓιορτΑστε τισ 
μικρεσ νικεσ κΑι 
μετΑτρεψτε Αυτή 
τή χρονιΑ στήν 
κΑλυτερή 

Γιορτάστε τις μικρές νίκες και μετατρέψτε αυτή τη 
χρονιά στην καλύτερη

Ο εγκέφαλός μας λαμβάνει 11 εκ. ερεθίσματα και 
πληροφορίες κάθε δευτερόλεπτο, αλλά μπορεί να 
επεξεργαστεί μόνο 40 bits πληροφορίας ανά δευτερόλεπτο. 
Ο Achor αναφέρει ότι εάν ασχολείστε συνέχεια με αρνητικά 
συναισθήματα όπως προβλήματα, παράπονα και φοβίες, 
αυτά “κλέβουν” εκείνα τα τμήματα του εγκεφάλου σας που 
συνδέονται με τα συναισθήματα της ευγνωμοσύνης και της 
αισιοδοξίας. 

Ευτυχώς, η καθημερινή σας λίστα για όλα τα πράγματα 
που νιώθετε ευγνωμοσύνη, η ομαδική προσπάθεια και η 
διαρκής και αυξανόμενη επαφή σας και με άλλους θα σας 
βάλει στον δρόμο για μια δραματική αλλαγή του τρόπου 
σκέψης σας. Να έχετε τους στόχους σας κατά νου, αλλά να 
γιορτάζετε τις μικρές σας νίκες κατά τη διαδρομή. Τρέξατε 
αυτό το επιπλέον χιλιόμετρο, διοργανώσατε μια επιτυχημένη 
επιχειρηματική παρουσίαση ή κάνατε μια νέα επαφή; Δώστε 
στον εαυτό σας την αναγνώριση που του αξίζει.

•  να είστε οι πρώτοι που θα χαμογελάτε, όταν 
αντιμετωπίζετε μια έντονη κατάσταση και θα 
διαπιστώσετε αμέσως τη δυναμική αλλαγή που θα 
συμβεί

•  Αναλογιστείτε νέους τρόπους για να συνεργαστείτε με 
άλλους ανθρώπους και μοιραστείτε την επιτυχία τους, 
αντί να ανταγωνίζεστε μαζί τους

•  να επιδιώκετε να συναναστρέφεστε με θετικούς και 
δημιουργικούς ανθρώπους και διαπιστώστε πώς θα 
λάμψετε και εσείς χάρη στη θετική αύρα και παρουσία 
τους

ή επικοινωνία και η επαφή μας με άλλους στην 
πράξη
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΑγΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΑΠΟφΑΣΙΣΤΙΚΟΣ; 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΝΗΣ 
ΚΑΙ θΑΡΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΥΣ, ΟΤΑΝ βΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΚΟψΗ ΤΟΥ ξΥΡΑφΙΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕγΑλΕΙΟ. ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ 
ΑΠΟφΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ γΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙ, ΑλλΑ 
ΜΕ ΤΟ ΝΑ βΟΥΤΗξΕΤΕ ΣΤΟ ΑγΝΩΣΤΟ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΝΑΚΑλΥψΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΣΕ θΕΣΗ ΝΑ 
ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΠΟλλΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΠΟΤΕ φΑΝΤΑΣΤΕΙ.

ΕΝΑΣ ΟΡΕΙβΑΤΗΣ ΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ θΕλΗΣΗ

Το κυνήγι του ονείρου του να γίνει ορειβάτης απαιτούσε 
ένα εντελώς διαφορετικό είδος επιμονής. Ο Παναγιώτης 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Η οικογένειά του δεν είχε πολλά 
χρήματα και δεν είχε κάποια σχέση με τον αθλητισμό. “Ούτε 
εγώ ούτε τα δύο αδέλφια μου ήμασταν κοντά στη φύση ή 
κοντά στα βουνά” θυμάται ο Παναγιώτης.

“Η κορυφή του Έβερεστ ήταν ένα όνειρο. Για μένα, ήταν 
αρχικά ένας ανέφικτος στόχος, ειδικά αν λάβετε υπόψιν το 
υπόβαθρό μου - δεν υπάρχει εμπειρία αναρρίχησης, δεν 
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ΠΩΣ ΕΜΑθΕΣ γΙΑ ΤΗΝ Forever; 

Συνάντησα την Forever το 2008, 
ως ομιλητής κατά τη διάρκεια ενός 
Success Day. Η πρώτη μου σκέψη 
ήταν: Τι κοινό μπορεί να έχει ένας 
οδηγός βουνού με τους ανθρώπους 
που χτίζουν με επιτυχία τη δική τους 
επιχείρηση; Αναρωτιέστε επίσης το ίδιο 
πράγμα; Η απάντηση είναι ότι όλοι μας 
αγωνιζόμαστε για την κατάκτηση του 
δικού μας “Everest”, το να δημιουργείς 
μια νέα επιχείρηση δεν είναι πάντα 
εύκολη υπόθεση. Αντιμετωπίζετε 
πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού σας, ακριβώς όπως ένα 
νέο εγχείρημα ή η επόμενη κορυφή 
ενός βουνού”.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η φΙλΟΣΟφΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ 
θΑΥΜΑΖΕΙΣ ΩΣ ΑθλΗΤΗΣ; 

Τη μεγάλη επίδραση που θα μπορούσαν 
να έχουν τα προϊόντα στην ευεξία σας 
και τον καθημερινό τρόπο ζωής! Είναι 
τα ποιοτικώς ανώτερα προϊόντα σε 
συνδυασμό με μια θετική προσέγγιση 
για την ανάπτυξη της δικής σας 
επιχείρησης. Πάθος, θετική σκέψη, 
ομαδικότητα, όραμα είναι μερικές από 
τις αξίες που μοιράζομαι και εγώ και 
σχετίζονται άμεσα με τη φιλοσοφία της 
Forever.  

ΤΙ ΣΥΜβΟΥλΗ θΑ ΕΔΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΟΣΟΝ 
ΑφΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥξΗ ΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ 
ΜΟΙΑΖΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΣ;   

Απλά ρωτήστε τον εαυτό σας: Είναι 
αυτό που θέλω περισσότερο και 
πρόκειται να με εξελίξει; Ο στόχος 
είναι πραγματικά δύσκολος; Στη 
συνέχεια, ορίστε τον σαφή στόχο 
σας, καθορίστε τους λόγους για τους 
οποίους επιθυμείτε να εργαστείτε 
σκληρά γι ‘αυτόν και αυτός θα είναι η 
κινητήριος δύναμή σας. Η νοοτροπία 
είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, 
να είστε υπομονετικοί και να είστε 
προετοιμασμένοι για τις αναποδιές 
που θα έρθουν στο δρόμο σας και να 
είστε βέβαιοι ότι το αποτέλεσμα θα σας 
δικαιώσει.

Παναγιώτη Κοτρωνάροαπό τονE&A
υπάρχουν οικονομικοί πόροι και προέρχομαι 
από μια αστική οικογένεια”.

Αλλά το Έβερεστ ασκεί “μαγνητική” έλξη 
σε αυτόν. Ως έφηβος, δημιούργησε έναν 
πίνακα ονείρων για μια σχολική εργασία που 
απεικόνιζε τους πρώτους ορειβάτες που 
έφτασαν στην κορυφή του Έβερεστ. Αυτή η 
εργασία τον έβαλε σε μια σταθερή πορεία 
για να σταθεί στην κορυφή του κόσμου. 

Ο Παναγιώτης δούλεψε με όσα είχε στη 
διάθεσή του για να ξεκινήσει την εκπαίδευσή 
του. Ξεκίνησε το τρέξιμο, το κολύμπι, 
την ποδηλασία. Άρχισε να προσέχει 
ιδιαίτερα τη διατροφή του και μελέτησε 
τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αναζήτησε 
χορηγούς πρόθυμους να τον βοηθήσουν 
για να εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα 
για να ασχοληθεί με την ορειβασία σε 
επαγγελματικό επίπεδο.

Η πρώτη του αποστολή ήταν το 1995, όταν 
η ομάδα του έφτασε στην κορυφή του 
Shishapangma στα Ιμαλάια. Στα 8.013 μ. ο 
Παναγιώτης θα πάρει την πρώτη του γεύση 
από τη “ζώνη θανάτου”.

“Καθώς ήταν η πρώτη μας αποστολή, το 
γνωρίζαμε ότι θα ήταν μια πρόκληση”, λέει ο 
Παναγιώτης. “Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες 
καιρικές συνθήκες, η έλλειψη της εμπειρίας 
και της τεχνογνωσίας, οι παγετώνες, η 
δυσκολία του οργανισμού να προσαρμοστεί 
σε ακραίες συνθήκες ... όλοι αυτοί ήταν 
παράγοντες που θα μπορούσαν να σου 
κοστίσουν τη ζωή”.

Αυτή η πρώτη αποστολή έδωσε στον 
Παναγιώτη τη δύναμη για να κατακτήσει 
το Εverest. Μέχρι το 2004, ήταν όχι μόνο 
έτοιμος να επιχειρήσει στο Έβερεστ, αλλά ο 
αρχηγός της ελληνικής αποστολής.

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕξΕλΙξΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ 
ΠΙθΑΝΟΤΗΤΕΣ

Στις 14 Μαΐου 2004, ο Παναγιώτης και η 
ομάδα του ξεκίνησαν από το Camp 4 στα 
7.895 μ. για την τελική επιχείρηση προς 
την κορυφή. Είχαν ήδη εγκαταλείψει μια 
πρώτη προσπάθεια από το Camp 4 την 
προηγούμενη νύχτα λόγω των ισχυρών 
ανέμων και όλοι στην ομάδα άρχισαν να 
συνειδητοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να 

είναι η τελευταία ευκαιρία για να κάνουν την 
κίνησή τους.

Η ομάδα ξεκίνησε τη νύχτα και 
κατευθυνόταν στη ζώνη θανάτου, όπου 
θα περάσουν τις επόμενες εννέα ώρες 
προχωρώντας προς την κορυφή. Κάθε 
βήμα γινόταν ακόμα πιο δύσκολο - δύσκολο 
να αναπνεύσεις, να συγκεντρωθείς ή ακόμα 
και να κινηθείς.

Ο κίνδυνος κρυοπαγήματος, εγκεφαλικού 
οιδήματος, αιμορραγίας αμφιβληστροειδούς 
και η πιθανότητα να χάσεις τις αισθήσεις 
σου γινόταν όλο και πιο έντονα καθώς 
παραμένεις πάνω από τα 7.925 μ. Εάν 
κάποιο μέλος της αποστολής έχανε τις 
αισθήσεις του, κανένας άλλος δεν θα είχε 
τη δύναμη να το μεταφέρει. Η λιποθυμία θα 
ήταν μια θανατική ποινή.

αναφέρει ο Παναγιώτης καθώς ανεβαίνει 
τη “ζώνη θανάτου”. Και όταν και η ψυχή 
εγκαταλείπει, τότε το πνεύμα παίρνει τη 
θέση της. Και τότε συνειδητοποιείς ότι δεν 
υπάρχουν όρια σε αυτά που μπορείς να 
πετύχεις”.

Περίπου στις 9 π.μ. στις 15 Μαΐου, ο 
Παναγιώτης πάτησε το πόδι του στην 
κορυφή του Έβερεστ. Και τα πέντε μέλη της 
ελληνικής αποστολής έφτασαν στην κορυφή 
εκείνη την ημέρα. Ο έφηβος από την Αθήνα 
με τον πίνακα ονείρων και τη σιδερένια 
θέληση ήταν γραφτό μεγαλώνοντας να 
οδηγήσει την πρώτη επιτυχημένη ελληνική 
αποστολή στο Έβερεστ.

σήμερα, ο Παναγιώτης εργάζεται ως 
πιστοποιημένος οδηγός βουνού και 
έχει οδηγήσει πάνω από 40 αποστολές 
στις πιο ψηλές οροσειρές του κόσμου. 
Αναφέρει ότι θα θεωρεί πάντα την 
επιτυχημένη ελληνική αποστολή στην 
κορυφή του Everest το μεγαλύτερο 
επίτευγμά του.

“ή αναρρίχηση συνδυάζει τη 
φυσική κατάσταση με την επαφή 
με τη φύση”, λέει ο Παναγιώτης. 
“Αυτό που με συνεπήρε με την 
ορειβασία είναι ότι θέτεις έναν 
συγκεκριμένο στόχο και στη 
συνέχεια ξεκινάς να χειρίζεσαι τα 
επιμέρους κομμάτια αυτού.”

Γράφοντας ι
στορία στην 

κορυφή του 
κόσμου
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“Όταν το σώμα εγκαταλείπει, η 
ψυχή συνεχίζει”
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Ευεξία

ΤΕΧΝΟλΟγΙΑ

Η Forever Aloe Bio-Cellulose Mask 
παρασκευάζεται σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον από ένα ειδικό 
μικροοργανισμό που επιφέρει ζύμωση και 
δημιουργεί μια βιο-κυτταρική ίνα. Κατά τη 
διάρκεια της ζύμωσης, αυτά τα βακτήρια 
τρέφονται με αλόη βέρα από τις φυτείες 
μας και φύκια, και τα αναμειγνύουμε στην 
ίνα για να παρέχουμε σε εσάς μια μάσκα 
που αφήνει στο δέρμα σας μια αίσθηση 
όπως καμία άλλη. 

Αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα στη 
φροντίδα δέρματος. Οι ίνες είναι 1.000 
φορές πιο λεπτές από την ανθρώπινη 
τρίχα και συγκρατούν την υγρασία, 
επιτρέποντας στη μάσκα να εφαρμόζει 
καλά στις καμπύλες του προσώπου και 
να φτάνει στις γραμμές και τις ρυτίδες 
πιο αποτελεσματικά από τις 
παραδοσιακές μάσκες. 

Αυτή η τεχνολογία σε συνδυασμό με ένα 
μοναδικό μείγμα συστατικών, σας 
παρέχει οφέλη σε 2 φάσεις, όπως καμία 
άλλη μάσκα της αγοράς.

φΑΣΗ 1

Τα οφέλη από το bio cellulose (βιο-
κυτταρίνη) εισχωρούν βαθιά στο δέρμα. 
Οι ίνες της μάσκας σε συνδυασμό με το 
αγνό ζελέ αλόης βέρα από το εσωτερικό 
του φύλλου, το οποίο συλλέγεται με το 
χέρι, και θαλάσσια φύκια ενυδατώνουν 
και περιποιούνται το δέρμα.  

φΑΣΗ 2

O εξαιρετικά ενυδατικός ορός είμαι 
εμπλουτισμένος με φυσικά συστατικά 
για να δείχνει το δέρμα πιο λαμπερό. Η 
μάσκα εμποτίζεται με αυτή την 
ενισχυμένη σύνθεση, δημιουργώντας 
έναν ορό που μένει στο δέρμα μετά τη 
χρήση και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

βΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

  AloH BePA
ενυδάτωση & καταπράυνση

  ΑγΡΙΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 
αναζωογονεί το θαμπό δέρμα 
καταπολεμώντας την 
ερυθρότητα 

  θΑλΑΣΣΙΑ βλΑΣΤΗΣΗ 
(φΥΚΙΑ) 
περιποιούνται το δέρμα για 
ενυδάτωση που διαρκεί

  ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΣΑι 
αντιγήρανση 

ή Forever συνδυάζει τα πιο αγνά συστατικά της φύσης με τις 
τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις για την απόλυτη εμπειρία 
ενυδάτωσης. Αναζωογονήστε το δέρμα σας με τη νέας γενιάς 
Aloe Bio-Cellulose Mask, για ένα εξαιρετικά απαλό, 
ενυδατωμένο δέρμα με αξεπέραστη λάμψη.

οφέλη
Καθίστε ανα

παυτικά

απολαύστε 
τα
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Η ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΠΙΟ 
ΕΥΚΟλΗ ΥΠΟθΕΣΗ

Η aloe bio-cellulose mask είναι 
εξαιρετική για όλους τους τύπους 
δέρματος και απίστευτα εύκολη στην 
εφαρμογή. Απλά αφαιρείτε το ένα 
στρώμα και εφαρμόστε τη μάσκα. 
Αμέσως θα διαπιστώσετε πόσο καλά 
εφαρμόζει στις καμπύλες του 
προσώπου σας. Αφού την εφαρμόσετε, 
στη συνέχεια αφαιρέστε και το άλλο 
στρώμα. Τώρα ήρθε η στιγμή να 

καθίσετε αναπαυτικά για να νιώσετε την 
ενυδάτωση και αναζωογόνηση αμέσως 
στο πρόσωπό σας. 

Μετά από 20 λεπτά, αφαιρέστε τη 
μάσκα και κάντε μασάζ στο πρόσωπο με 
τον ορό απολαμβάνοντας απαλό, 
ενυδατωμένο και αναζωογονημένο 
δέρμα. Χαρίστε στον εαυτό σας αυτή 
την πολυτέλεια εφαρμόζοντας την aloe 
bio-cellulose τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα, ή όσο συχνά χρειάζεστε.

 

ΣΕβΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙβΑλλΟΝ 

Αναζητάτε κάτι περισσότερο από 
περιποίηση δέρματος; Έχουμε 
συνεργαστεί με μια φιλική προς το 
περιβάλλον πιστοποιημένη εγκατάσταση 
κατά LEED για να παρασκευάσουμε 
αυτές τις μάσκες με οικολογικό τρόπο, 
με σεβασμό προς το περιβάλλον. Η 
μάσκα είναι βιοδιασπώμενη και αυτός 
είναι άλλος ένας τρόπος να εκφράσετε 
την αγάπη σας για το περιβάλλον. 
Σκεφτείτε ότι χρειάζονται μόλις 6 
εβδομάδες για να διασπαστεί πλήρως!

 

Συνδυάστε μόνο τα καλύτερα για το δέρμα 
σας συμπεριλαμβάνοντας στην περιποίησή 
σας την protecting day lotion, το smoothing 
exfoliator, το aloe activator, την awakening 
eye cream και το balancing toner. 

Περισσότερα 
προϊόντα 

για στοχευμ
ένα 

 αποτελέσμα
τα



ΤΟ C9 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ 9 ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΟΥ θΑ ΣΑΣ βΟΗθΗΣΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΩθΗΣΗ 

ΣΤΟΝ ΜΕΤΑβΟλΙΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡγΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ  

ΜΕ ΚΑλΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΟφΗ ΚΑΙ φΥΣΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΔΕΧΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚλΗΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟ C9. 



To 2018 ΑΝΑΝΕΩΣΑΜΕ ΤΟΥΣ 
ΧΥΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑλΟΗΣ βΕΡΑ.

ΑγΝΟ φΡΕΣΚΟ ΖΕλΕ ΑΠΟ 
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ φΥλλΟ ΤΗΣ 
ΑλΟΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΑΠΟ 100% ΑΝΑΚΥΚλΩΣΙΜΟ 
ΥλΙΚΟ. 6 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥλΙΚΟ γΙΑ 
ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η φΡΕΣKΑΔΑ 
ΤΟΥΣ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ.
Forever Aloe verA Gel: Κωδ. 715
Forever Aloe Berry NeCTAr: Κωδ. 734
Forever Aloe PeACHes: Κωδ. 777
GR: 32.55   CY: 27.56  

99.7%  
ΑγΝΟ ΖΕλΕ.
100%  
ΑΝΑΖΩΟγΟΝΗΤΙΚΟ.

αλόης βέρα
της Forever 
Οι χυμοί

Η Forever είναι μέλος του εσεΑΠ.



σας ταιριάζει
Η περιποίηση που 

Η διατήρηση ενός νεανικού δέρματος που ακτινοβολεί υγεία δεν ήταν ποτέ πιο 
εύκολη υπόθεση χάρη στις καινοτόμες σειρές περιποίησης της Forever, ειδικά 

σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε δέρματος. Με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος  
θα καθορίσετε τις δικές σας ανάγκες, καθώς και τη σειρά που σας ταιριάζει καλύτερα.  

Θα αγαπήσετε το δέρμα σας ακόμα περισσότερο κάθε μέρα!
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ΜΕΙΚΤΟ ΔΕΡΜΑ
Λιπαρό στη ζώνη Τ με 

σημεία που παρουσιάζουν 
ξηρότητα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ
Απαλό, χωρίς να 

παρουσιάζει ξηρότητα  
ή να γυαλίζει

λΙΠΑΡΟ ΔΕΡΜΑ
Εμφανίζει έντονη 

γυαλάδα

ξΗΡΟ ΔΕΡΜΑ
Αφυδατωμένο δέρμα που 

ξεφλουδίζει και τραβάει

ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 25 soNyA DAily 

sKiNCAre 

iNFiNiTe By 
Forever

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΙΣΤΕ;

ΑΝΩ 
ΤΩΝ 25

Ευεξία
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ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ γΙΑ 
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ 
Ή ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ 

ΚΑΤΙ ΕξΤΡΑ;

ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΗΣΤΕ 
ΤΗν AwAkEninG 
EYE CREAm ΚΑΙ  

ΤΟ SOnYA 
iLLuminAtinG 

GEL

ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΗΣΤΕ  
ΤΟ FiRminG SERum, 

ΤΟ FiRminG COmPLEx 
ΚΑΙ ΤΗ REStORinG  

cr mE 

ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ 
ξΕφλΟΥΔΙΖΕΙ
= SmOOthinG 

ExFOLiAtOR

θΑΜΠΟ ΔΕΡΜΑ
= SOnYA 

iLLuminAtinG GEL

ΔΕΡΜΑ 
ΜΕ ΤΑΣΗ ΑΚΜΗΣ
= SOnYA REFininG 

GEL mASk

ΩΡΙΜΟ ΔΕΡΜΑ

ΠΡΗΣΜΕΝΑ 
ΜΑΤΙΑ Ή 

ΜΑΥΡΟΙ ΚΥΚλΟΙ
= AwAkEninG  

EYE CREAm

ΑΝΟΜΟΙΟ- 
ΜΟΡφΟΣ ΤΟΝΟΣ  

ΔΕΡΜΑΤΟΣ
= bALAnCinG 

tOnER

ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

= PROtECtinG DAY 
LOtiOnΧρΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΗΔΗ ΤΗΝ 

inFinitE By FOREvER

ΧρΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΗΔΗ ΤΗ 

SOnyA DAiLy SkinCARE 



νέο
ΤΟ Forever liTe 
UlTrA ΜΕ ΑΜΙΝΟΤΕιΝΗ 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΡΟφΗΜΑ 
ΜΕ ΕξΑΙΡΕΤΙΚΗ γΕΥΣΗ, 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 
γΙΑ ΝΑ ΣΑΣ βΟΗθΗΣΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΣΑΣ γΙΑ ΕλΕγΧΟ 
ΤΟΥ βΑΡΟΥΣ ΣΑΣ.
Σε δυο γεύσεις, σοκολάτα ή βανίλια, 
θα λάβετε 24 γρ πρωτεΐνης και τη 
συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα σε 
18 βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, 
αλλά χωρίς τους υδατάνθρακες. 

Forever liTe UlTrA vANillA: Κωδ. 470
Forever liTe UlTrA CHoColATe: Κωδ. 471
GR: 28.50   CY: 24.13  

εαυτό
στονΔώστε ενέργεια

 

Η Forever είναι μέλος του εσεΑΠ.

σας



εαυτό
Αμυγδάλου

Μια κούπα

γάλα1.

Ροδάκινα
3.

2.

Forever
Lite Ultra®

Vanilla
Μια μεζούρα

Για το πιο

υπέροχο

    ημέρας σ
ας  ξεκίνημα τ

ης

Αναμείξτς
& Απολαύστε!



Υπάρχουν στιγμές που μπορεί να κατανοήσετε ότι το δέρμα σας 
έχει ανάγκη από πρόσθετη στήριξη. Ήρθε η στιγμή να ακούσετε το 

δέρμα σας και να το περιποιηθείτε όπως του αξίζει!

Δέρμα σας
Ακούστε το 
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Ανακαλύψτε
περισσότερα

Δυσχρωμίες στο δέρμα;
Εάν ταλαιπωρείστε από δυσχρωμίες 
και μεγάλους πόρους στο δέρμα, η 
balancing toner είναι το προϊόν που 
αναζητούσατε. Κάποιες φορές το 
καθαριστικό προσώπου από μόνο του 
δεν είναι αρκετό. Το balancing toner σας 
χαρίζει πεντακάθαρο δέρμα και κάνει 
ένα βήμα παραπέρα μειώνοντας την 
εμφάνιση των πόρων. Εκχύλισμα από 
φύκια, υαλουρονικό νάτριο, εκχύλισμα 
αγγουριού και λευκού τσαγιού 
περιποιούνται το δέρμα σας παρέχοντας 
επιπλέον ενυδάτωση. Για δέρμα απαλό 
που δείχνει…νεότερο!

Πρησμένα μάτια;
νιώθετε ότι σας λείπει ύπνος; Έχετε πρησμένα μάτια, 
με μαύρους κύκλους ή λεπτές γραμμές; Σίγουρα αυτό 
που χρειάζεστε είναι η awakening eye cream. Συνδυάζει 
κολλαγόνο με εκχυλίσματα βοτάνων για απαλή και λεία 
όψη δέρματος γύρω από τα μάτια. Η εξαιρετική σύνθεσή 
της καθυστερεί την εμφάνιση του ποδιού της χήνας, 
ενδυναμώνοντας τη δομή του δέρματος και συγκρατώντας 
την απώλεια υγρασίας. Τώρα τα μάτια σας θα δείχνουν πιο 
ξεκούραστα, λαμπερά και αναζωογονημένα από ποτέ!
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Tip: 
Για να ετοιμάσετε μια 

μάσκα αλόης, αναμειγνύετε 
ένα κ.γ. mask powder με ένα κ.γ. 
aloe activator και εφαρμόστε μια 

λεπτή στρώση σε καθαρό δέρμα. Μετά 
από 20 λεπτά αφαιρέστε απαλά  
με χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε  

 2-3 φορές την εβδομάδα. 

ProTeCTiNG DAy loTioN: Κωδ. 557
GR: 41.04   CY: 39.39  
smooTHiNG exFoliATor: Κωδ. 559
GR: 20.70   CY: 19.86  
BAlANCiNG ToNer: Κωδ. 560
GR: 24.65   CY: 23.66  
AwAKeNiNG eye CreAm: Κωδ. 561
GR: 20.70   CY: 19.86  
Aloe ACTivATor: Κωδ. 612
GR: 15.05   CY: 14.45  
Bio-CellUlose mAsK: Κωδ. 616
GR: 59.52   CY: 57.12  
mAsK PowDer: Κωδ. 341
GR: 19.95   CY: 19.15  

Θαμπό δέρμα που ξεφλουδίζει;
Ακόμα και αν είστε συνεπείς με την 
καθημερινή φροντίδα καθαρισμού, το δέρμα 
σας κάποιες φορές χρειάζεται βοήθεια για 
να απαλλαγεί από τα νεκρά κύτταρα για 
να μην δείχνει θαμπό και κουρασμένο. Το 
Smoothing Exfoliator θα βοηθήσει το δέρμα 
σας να δείχνει πιο φωτεινό. Περιέχει πέντε 
φυσικά συστατικά με μοναδικές ιδιότητες που 
προσδίδουν στο πρόσωπο μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία καθαρισμού.

Χρειάζεστε έξτρα περιποίηση;
Καθίστε αναπαυτικά, χαλαρώστε και 
αφεθείτε σε αυτή τη νέας γενιάς μάσκα! Η 
Aloe Bio-Cellulose Mask αναδομεί βαθιά 
την επιδερμίδα, αναπλάθει το θαμπό δέρμα 
καταπολεμώντας τα σημάδια του χρόνου 
και καταπραΰνει την επιδερμίδα μειώνοντας 
την ερυθρότητα. Χρειάζονται λίγα μόνο 
δευτερόλεπτα για να την εφαρμόσετε και 
δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

Ευαίσθητο δέρμα που έχει ανάγκη 
από ενυδάτωση;
Η αλόη είναι ιδανική για το ευαίσθητο δέρμα! Το aloe 
activator είναι ένα μοναδικό προϊόν ενυδάτωσης που 
περιέχει πάνω από 98% ζελέ αλόης βέρα. Αφήνει το 
δέρμα αναζωογονημένο και απαλό, από τη στιγμή που 
έρχεται σε επαφή με αυτό. 

Δέρμα εκτεθειμένο  
στον ήλιο;
Aν έχετε ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα 
ή σας αρέσει να απολαμβάνετε τον 
ήλιο, τότε σίγουρα θα λατρέψετε 
την Protecting Day Lotion. 
Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά! 
Χάρη στο ευρύ φάσμα αντηλιακών 
φίλτρων SPF 20, αυτή η κρέμα 
θρέφει την επιδερμίδα. Η αλόη και 
το εκχύλισμα μανιταριού παρέχουν 
στο δέρμα απίστευτη ενυδάτωση, 
ενώ τα εκχυλίσματα βοτάνων και 
φρούτων περιποιούνται το δέρμα 
σας. Η Protecting Day Lotion είναι 
επίσης ιδανική για όσους έχουν 
λεπτό ή ευαίσθητο δέρμα.



Ανακαλύψτε
περισσότερα

οι προτάσεις μας στις ανησυχίες σας…

ΠΕΡΙΕΡγΕΙΑ
Η απάντηση στην
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Προσπαθώ να βρω ένα σνακ που να μην 
απαιτεί προετοιμασία και να είναι ιδανικό 
να το καταναλώσω στον δρόμο από τη 
δουλειά στο γυμναστήριο. τι θα μου 
προτείνατε;

μου αρέσει να γυμνάζομαι, αλλά 
τελευταία νιώθω ότι τα γόνατά μου 
προσπαθούν να ακολουθήσουν το νέο 
μου πρόγραμμα. τι θα μου συστήνατε;

Εάν σκοπός σας είναι να βελτιώσετε τη 
φυσική σας κατάσταση, αλλά νιώθετε ότι δεν 
έχετε χρόνο, αυτό που έχετε ανάγκη είναι μια 
διατροφική μπάρα που θα μπορείτε να την 
έχετε ανά πάσα στιγμή στην τσάντα του 
γυμναστηρίου σας για να μπορείτε να την 
καταναλώσετε καθ’ οδόν. Το Forever Fast 
Break περιέχει 21 βιταμίνες 
συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών A, C, Ε, 
οχτώ βιταμινών του συμπλέγματος b και δέκα 
μεταλλικών στοιχείων. Αυτή η γευστική μπάρα 
με σοκολάτα και φυστικοβούτυρο περιέχει 
11γρ. πρωτεΐνης που συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. 
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι το 
ιδανικό σνακ κατά τη διάρκεια της άσκησης!

Η χονδροϊτίνη που υπάρχει φυσικά σε χόνδρους 
και αρθρώσεις και η γλυκοζαμίνη, ένα σάκχαρο 
και δομικό στοιχείο του χόνδρου, φθείρονται 
καθώς μεγαλώνουμε. Αν υποφέρετε από πόνο 
στα γόνατα, θα μπορούσε να σημαίνει ότι 
πρέπει να αντικαταστήσετε αυτό που έχει χαθεί. 
Το Forever Freedom®, ο χυμός αλόης μας με 
γεύση πορτοκάλι μπορεί να υποστηρίξει το 
ανοσοποιητικό σύστημα και τα γενικότερα 
επίπεδα ευεξίας, αλλά επίσης περιέχει 
χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη για να σας 
βοηθήσει στην κίνηση. Χρησιμοποιήστε τον μαζί 
με το Aloe MSM Gel για να καταπραΰνετε τις 
αρθρώσεις μετά την άσκηση σε συνδυασμό με 
το Forever Move®, ένα καινοτόμο συμπλήρωμα 
που περιέχει δύο πατενταρισμένα συστατικά 
(φυσική κελυφική μεμβράνη nEm® και 
τουρμερικό bioCurc®) που ενισχύουν την άνεση 
και ευλυγισία των αρθρώσεων. 



μια αντίθετη άποψη δεν σημαίνει ότι είστε 
σε λάθος δρόμο. Εάν η αλλαγή ήταν εύκολη 
και ανώδυνη, οι άνθρωποι θα το τολμούσαν 
συνέχεια. Όταν υπομένουμε τις δυσκολίες, 
τότε είναι που συμβαίνει η πραγματική 
μεταμόρφωση. Το πώς αντιμετωπίζετε τις 
προκλήσεις και η προθυμία σας να 
επιμείνετε είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ 
των ανθρώπων που ακολουθούν τους 
κανόνες και αυτών που είναι πραγματικά 
εξαίρετοι.
Στην αρχή κάθε νέας χρονιάς, έχουμε μια 
τεράστια ευκαιρία να αναλογιστούμε την 
εξέλιξή μας και το πόσο μακριά πήγαμε.

Αλλά θα ήθελα να προκαλέσω 
τον κάθε έναν από εσάς να 
κοιτάξει βαθύτερα. Ποια είναι 
τα πράγματα που μπορείτε να 
κάνετε καλύτερα; Ποια είναι 
εκείνα που σας δυσκόλεψαν 
και για τα οποία δώσατε 
κάποιες μάχες το 2019 για να 
φέρετε την αλλαγή;

Στα Κεντρικά μας Γραφεία, διερωτόμαστε 
κάθε μέρα. Τι είναι που μπορούμε να 
κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους 
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να δείχνουν 
και να αισθάνονται καλύτερα τα επόμενα 40 
χρόνια και πέρα από αυτά; με αυτή την 
παγκόσμια επιχείρηση πρέπει να είμαστε σε 
εγρήγορση. Ακριβώς όπως αναφέρεται στις 
αξίες της Forever, αν συνεχίσουμε να 
ρισκάρουμε, να είμαστε θαρραλέοι και να 
βάζουμε τους FbO σε προτεραιότητα, τότε 
θα είμαστε στον δρόμο προς την επιτυχία.
Ξέρω ότι κάνουμε τα σωστά πράγματα για 
να κάνουμε την Forever ξεχωριστή. 
Ξεκινάμε το 2019 με ελπίδα και 
ενθουσιασμό, με πάθος και επιμονή. 
Έχοντας επιτύχει τα 40 χρόνια, έχουμε 
ακόμα πολλά μπροστά μας για να 
κατακτήσουμε και δεν θα μπορούσα να 
είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος.

Συνεχίστε να χαμογελάτε!

Gregg Maughan
Πρόεδρος, Forever Living Products 19

Η πιο σημαντική αλλαγή στην Forever ήταν 
η νέα σύνθεση, χωρίς προσθήκη 
συντηρητικών, στο νούμερο ένα προϊόν 
μας, τον χυμό Forever Aloe Vera Gel. Αυτό 
το κορυφαίο προϊόν μαζί με άλλα δύο από 
τα καλύτερα σε πωλήσεις, το Forever Aloe 
berry nectar και το Forever Aloe Peaches 
είναι τώρα γεμάτα με περισσότερο και 
ακόμα πιο αγνό και ισχυρό ζελέ αλόης βέρα 
σε συσκευασία από 100% ανακυκλώσιμα 
υλικά. Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αλλαγής από 
αυτήν.
Αλλά σαν όλες τις αλλαγές που βιώνουμε, η 
εξέλιξη δεν έρχεται χωρίς να πέφτουμε σε 
"σαμαράκια" στον δρόμο μας. Είμαι βέβαιος 
ότι όλοι θα το έχετε αντιμετωπίσει αυτό 
κυνηγώντας τους στόχους σας σε καιρούς 
αλλαγών. Για εμάς, αυτό ήταν το να 
κατανοήσουμε τις διαφορετικές πρακτικές 
διατήρησης και αποστολής που απαιτούνται 
για να καλύψουμε τις ανάγκες της νέας μας 
σύνθεσης που δεν περιέχει συντηρητικά. 
Παρόλο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτές τις προκλήσεις έχουμε δεσμευτεί για 
το μέλλον ότι θα δουλέψουμε πάνω σε 
αυτές τις προκλήσεις διότι ξέρουμε ότι στο 
τέλος θα αξίζει.

Έχετε ακούσει να λένε ότι τίποτα δεν μένει το ίδιο εκτός από την ίδια την αλλαγή; Οι αλλαγές 
είναι αναπόφευκτες ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε να μεταμορφωνόμαστε, ώσπου να γίνουμε αυτό 
για το οποίο προοριζόμαστε. Σκεφθείτε ποιός είστε σήμερα σε σχέση με το ποιος ήσασταν χθες 
και ποιος ήσασταν πέρυσι, μπορείτε να δείτε τη διαφορά;
Η μεταμόρφωση μπορεί να σας φαίνεται μια αργή διαδικασία, αλλά η περισυλλογή κάνει την 
πρόοδό σας πιο ξεκάθαρη.



www.foreverliving.com

το μέλλον 
ξεκινάει εδώ!
κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα έχει τη δική του ιστορία και το δικό του γιατί 
ξεκινώντας την προσωπική του επιχείρηση με την Forever. Όλοι τους όμως 
μοιράζονται ένα κοινό πάθος για καλύτερη ποιότητα ζωής και ευημερία μέσα από 
τις μοναδικές αξίες που πρεσβεύει η Forever. Θέλετε να ξεκινήσετε και εσείς την 
δική σας επιχείρηση στην Forever; Αναζητήστε μας και μπορεί να είναι η δική σας 
φωτογραφία ανάμεσα σε αυτές στο επόμενο τεύχος. 

Η Forever Living Products Ελλάδος-Κύπρου είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ
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