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Forever
Kids Τα παιδιά σας θα τις λατρέψουν και εσείς 

θα είστε ήρεμοι αφού λαμβάνουν τις 
απαραίτητες ποσότητες βιταμινών και 

μεταλλικών στοιχείων.
Αυτές οι μασώμενες πολυβιταμίνες περιέχουν πλήθος 

θρεπτικών συστατικών από φρούτα και λαχανικά. 
Ιδανικές από την ηλικία των δύο, αλλά  

θα τις λατρέψουν ακόμα και οι ενήλικες. 

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

Forever Kids  ΚΩΔ. 354
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οποίο ήσασταν παθιασμένοι όπως είναι η 
μουσική ή κάποια άλλη τέχνη, επειδή 
μπορεί να βρέθηκε κάποιος και να σας είπε 
ότι δεν ήσασταν αρκετά καλοί. Ίσως 
διατηρείτε τις επιφυλάξεις σας για την 
επιχείρησή σας επειδή κάποιος σας είπε 
ότι δεν έχετε τη στόφα του επιχειρηματία ή 
επειδή πείσατε τον εαυτό σας ότι δεν έχετε 
τα εχέγγυα να έχετε τη δική σας 
επιχείρηση.

Είναι αυτοί οι μικροσκοπικοί φράχτες που 
τοποθετήσατε στο μυαλό σας; Όπως 
ακριβώς και οι ελέφαντες της ιστορίας μας, 
αφήσατε τον εαυτό σας να περιοριστεί από 
έναν φράχτη που μπορείτε εύκολα να 
προσπεράσετε; Η αλήθεια είναι ότι μοιάζετε 
περισσότερο με τους άγριους ελέφαντες 
που περιπλανώνται ελεύθεροι στην Αφρική, 
ελεύθεροι να εξερευνήσουν και να ζήσουν 
τη ζωή τους στο έπακρο! Θα πρέπει μόνο 
να συνειδητοποιήσετε ότι το ταξίδι σας δεν 
ξεκινά με ένα τεράστιο άλμα πίστης, αλλά 
με ένα μικρό βήμα πάνω από τον μικρό 
φράχτη προς έναν κόσμο για τον οποίο 
γεννηθήκατε για να εξερευνήσετε. 

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Αλλά οι ελέφαντες επίσης μου υπενθυμίζουν 
ένα σημαντικό μάθημα, ότι όσο πιο δυνατοί, 
χαρισματικοί και ισχυροί γίνεστε, τόσο 
λιγότερο θα σας κρατούν πίσω τα μικρά 
πράγματα.

Άκουσα μια ιστορία για έναν εκπαιδευτή, ο 
οποίος κράτησε τον ελέφαντά του πίσω 
από έναν μικρό φράχτη, όχι ψηλότερο από 
το ύψος που είναι το γόνατο ενός 
ανθρώπου. Μια μέρα, κάποιος ρώτησε τον 
εκπαιδευτή, τι είναι αυτό που κρατάει τους 
ελέφαντες από το να πηδήξουν πάνω από 
το φράχτη. Εξάλλου, το μόνο που είχε να 
κάνει το πανύψηλο πλάσμα ήταν να 
σηκώσει ελάχιστα το πόδι του για να 
περάσει πάνω από το φράγμα. Πώς 
γινόταν ένα τόσο δυνατό ζώο να είναι τόσο 
κοντά στην ελευθερία και όμως να το 
περιορίζει κάτι τόσο μικρό;

Ο εκπαιδευτής απάντησε ότι όταν οι 
ελέφαντες ήταν νέοι, ήταν πολύ μικροί για 
να περπατήσουν πέρα από το φράχτη, 
αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να 
προσπαθήσουν. Μετά από πολλές 
προσπάθειες, πίστεψαν ότι είναι αδύνατο 
να το προσπεράσουν, και έτσι 
εγκατέλειψαν. Και ενώ οι ελέφαντες 
ψήλωσαν γρήγορα και ήταν ικανοί να 
περάσουν τον φράχτη, δεν το επιχείρησαν 
ποτέ διότι το μυαλό τους είχε κολλήσει 

στην αποτυχία. Το δικό τους μυαλό έγινε 
πιο ισχυρός φράχτης συγκριτικά με τη 
μικρή περίφραξη. 

Νομίζω ότι πολλοί από εμάς μπορούμε να 
ταυτιστούμε με αυτό – να περιοριστούμε σε 
θεωρητικά όρια που δεν έχουμε αντιληφθεί 
ότι τα έχουμε προσπεράσει. Νιώθετε ότι 
είστε ανήμποροι να ξεπεράσετε τα όρια 
που έχετε επιβάλλει στον εαυτό σας ή που 
σας έχουν επιβάλλει οι γύρω σας; Πιστεύω 
ότι όλοι έχουμε αυτούς τους μικρούς 
φράχτες τους οποίους έχουμε σηκώσει, για 
κάποιο λόγο, και όσο και αν μαθαίνουμε και 
ωριμάζουμε σαν άνθρωποι, κάποια 
εμπόδια φαντάζουν μεγαλύτερα από ότι 
πραγματικά είναι.

ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΞΕΡΕΥΝΕΙΤΕ.

Όταν κάνετε πίσω και αναλογίζεστε το που 
θα θέλατε να είστε ή το τι ελπίζατε να έχετε 
επιτύχει, ποια είναι τα εμπόδια που 
βλέπετε; Μπορεί να αποφεύγετε να μιλάτε 
σε κοινό εξαιτίας μιας ατυχούς στιγμής ή 
να αναγκαστήκατε να αφήσετε κάτι με το 

Είναι γνωστό σε πολλούς από εσάς το πάθος μου για την Αφρική. 
Αγαπώ την κουλτούρα τους, τους ανθρώπους, το φαγητό και φυσικά τα 
ζώα. Όποτε βρίσκομαι εκεί προσπαθώ να παρακολουθήσω την 
καταπληκτική άγρια ζωή, ειδικά τους ελέφαντες. Το να είσαι μάρτυρας 
ενός τόσο δυνατού ζώου στην άγρια φύση είναι πραγματικά κάτι που 
σε εμπνέει και σου μένει αξέχαστο. Είμαι εντυπωσιασμένος όχι μόνο 
από το μέγεθός τους, αλλά και από τη νοημοσύνη τους, το πώς έχουν 
μεγαλώσει και την προσαρμοστικότητα – χαρακτηριστικά που εμείς, οι 
άνθρωποι πασχίζουμε να αποκτήσουμε.

Επαναπροσδ
ιορίστε

τα όριά σας



   Επιστροφ
ή 

         στο
 

  σχολείο!
Οι καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν και όλοι, μικροί και μεγάλοι, 
προσπαθούν να μπουν στους ρυθμούς της καθημερινότητας.  
Αν αναλογιστείτε πόσο δύσκολο είναι για εμάς τους ενήλικες να 
προσαρμοστούμε φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά 
να επιστρέψουν στα θρανία.
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Ανακαλύψτε
περισσότερα



Πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί να αφήσει πίσω την 
καλοκαιρινή ξεγνοιασιά, τις βόλτες και τα ατέλειωτα 
παιχνίδια στην ακρογιαλιά; Ας δώσουμε λίγο χρόνο στα 
παιδιά, αλλά και σε εμάς να προσαρμοστούμε σταδιακά! 
Όσο ο καιρός μας το επιτρέπει μπορούμε να 
διατηρήσουμε τις καλοκαιρινές μας συνήθειες, ώστε η 
αλλαγή να έρθει πιο ομαλά, κάνοντας βόλτες και 
εξωτερικές δραστηριότητες ή καλώντας παιδιά στο σπίτι. 

Ωστόσο σιγά σιγά πρέπει να μπουν στο «πρόγραμμα» 
καθώς πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες που ισχύουν κατά 
την σχολική περίοδο. Ξεκινήστε από τον ύπνο τους για να 
έχουν τον χρόνο να συνηθίσουν το πρωινό ξύπνημα. 

Επιστρέψτε στη γνώριμη 
ρουτίνα ύπνου και σε λίγες 
ημέρες θα έχουν εγκλιματιστεί 
στην κανονικότητα! Επιπλέον 
επιστρέψτε και στους κανόνες της 
διατροφής τους. Ελαττώστε τους 
σταδιακά τις ατασθαλίες του καλοκαιριού 
αντικαθιστώντας τα γλυκά και το πρόχειρο 
φαγητό με φρούτα και λαχανικά της εποχής.

Η μετάβαση δεν είναι εύκολη υπόθεση γι’αυτό 
οπλιστείτε με υπομονή και θάρρος! 

Θωρακίστε τον οργανισμό των παιδιών  
με τις πολυβιταμίνες Forever Kids,  
περιέχουν πλήθος θρεπτικών συστατικών 
από φρούτα και λαχανικά και ένα είναι  
σίγουρο… τα παιδιά σας θα τις  
λατρέψουν!

Ιδανική συσκευασία για την τσάντα του παιδιού για να  
μπορεί να απολαύσει όλα τα οφέλη της αλόης ανά  
πάσα στιγμή, στο σχολείο, στο φροντιστήριο ή στις  
αθλητικές του δραστηριότητες. Με 99,7% αγνή  
αλόη βέρα και χωρίς προσθήκη συντηρητικών.

Σε συσκευασία των 12 τμχ. των 330 ml
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FOREVER ALOE VERA GEL MINI (12 τμχ): 
Κωδ. 71612  GR: 130.15   CY: 110.21

FOREVER KIDS: Κωδ. 354  GR: 14.25   CY: 12.06

Forever 
Kids

Forever 
Aloe Vera Gel Mini



Faces of

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ 
ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΕ; 

 Είναι αλήθεια ότι ο αθλητισμός είναι 
δεύτερη φύση μου. Το τρέξιμο μου δίνει 
την αίσθηση της ελευθερίας, της χαράς 
και της πληρότητας και συνάμα το να 
είμαι σε καλή φυσική κατάσταση είναι το 
μεγαλύτερο δώρο. Από μικρό παιδάκι, 
ενώ επισκεπτόμασταν συγγενικά σπίτια, 
με θυμάμαι χαρακτηριστικά να κάνω τη 
γυμναστική μου. Οφείλω την εξέλιξή 
μου στον αθλητισμό στη γυμνάστριά 
μου. Η Πανελλήνια νίκη μου στα 400μ. 
στα 19 μου χρόνια ήταν η έκπληξη 

των αγώνων. Τον Μάϊο του ’82, ενώ 
εργαζόμουν για την Xerox, τερμάτισα τον 
πρώτο μου Μαραθώνιο στο Λονδίνο και 
ήμουν σε κατάσταση ευφορίας. Η επίδοσή 
μου τότε ήταν η καλύτερη στην Ελλάδα. 
Έτσι βρέθηκα ανέλπιστα να συμμετέχω 
στους Πανευρωπαϊκούς της Αθήνας του 
'82. Αυτήν την εμπειρία θεωρώ ως το 
μεγαλύτερό μου επίτευγμα, όχι τόσο από 
αθλητικής πλευράς, αλλά γιατί ανακάλυψα 
τη δύναμη της ψυχικής μου αντοχής.

ΛΑΤΡΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ…  
ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

 Είναι μεγάλη αλήθεια! Οι συνθήκες 
της ζωής με υποχρέωσαν να ακολουθήσω 
την υγιεινή διατροφή απολαμβάνοντας 
τα οφέλη της. Παρατηρώ, ψάχνω, 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΟΥΜΕ 
ΠΩΣ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΕ ΤΗ ΖΩΗ 
ΣΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 Είναι μια εμπειρία ζωής. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι προϋπόθεση της 
προσωπικής ανάπτυξης είναι το να 
βγαίνει κάποιος συχνά από τη ζώνη 
της άνεσής του. Γνώρισα την Forever 
25 χρόνια πριν από την καλή μου φίλη, 
Αγγελική Καζάκου. Μετά την υγεία το 
μεγαλύτερο δώρο για μένα είναι αυτό 
της προσωπικής ανάπτυξης. Είμαι 
ευγνώμων που ως FBO, έχω ευελιξία 
στην πρόκληση των καιρών και μου 
δίνεται η ευκαιρία να επεκτείνω τις 
δυνατότητές μου ανοίγοντας νέα 
μονοπάτια. 

Kάθε FBO έχει τη δική του 
ιστορία, η οποία μπορεί να 
εμπνεύσει και εσάς. Διαφορετικά 
κίνητρα ή προσωπικοί στόχοι 
παρακινούν τον καθένα μας. Είναι 
συναρπαστικό να διακρίνουμε το 
πάθος τους για την επιχείρηση, 
τις προκλήσεις που μπορεί να 
αντιμετωπίζουν, τον ενθουσιασμό 
για το επόμενο βήμα μέσα από 
κάθε ιστορία. Η Forever έχει 
πολλά πρόσωπα και θα έχετε την 
ευκαιρία να τα γνωρίσετε μέσα 
από αυτές τις ιστορίες.

Συναντήσαμε την  
κα Κίρκη Κουβαρά  
στο γραφείο της  
στην Πάφο.
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Ένας Μαραθώνιος
αλλιώτικος

από τους άλλο
υς...



ανακαλύπτω και βελτιώνομαι. Οι 
ανάγκες του «οχήματος της ψυχής μας» 
απαιτούν σεβασμό και πειθαρχία.
 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ;

 Ένας είναι ο πολυαγαπημένος 
προορισμός, μια και μοναδική είναι η 
αγαπημένη παραλία που απολαμβάνω 
το κολύμπι, τη χρυσή αμμουδιά, τα 
κρυστάλλινα νερά και ας φυσάει. Ο 
μικρός ανυπέρβλητος όρμος που 
γνώρισα από 3-4 ετών. Εκεί που έμαθα 
να κολυμπάω. Είναι τα Υστέρνια της 
Τήνου! Είναι το χωριό των παππούδων, 
των γονιών και το δικό μου. Εκεί η 
καρδιά χτυπά πιο δυνατά και η μουσική 
του βιολιού με κάνει να χορεύω από 
μέσα!

ΜΗΧΑΝΗ Ή ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;

 Μηχανή, για ευελιξία, ακρίβεια, 
εύκολη πρόσβαση, αλλά δίνει και την 
αίσθηση της ελευθερίας. Κατάλοιπο 
παιδικού ινδάλματος από τη “Μεγάλη 
Απόδραση” και τον Steve McQueen! Tο 
αγαπημένο cabrio, ένα από τα δώρα της 
Forever, με κάνει να χαμογελάω γιατί 

αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση μιας 
βαθιάς επιθυμίας!
 
ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΧΕΤΕ 
ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΤΑ ΣΑΣ. 
ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΤΕΣ ΕΧΟΥΝ 
ΤΑΥΤΟΣΗΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ. 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ;

 Δεν το γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω 
καλά είναι ότι τις υπεραγαπώ και ότι 
από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου 
υπήρχαν γάτες στο σπίτι μου. Οι γάτες 
που έχω την τύχη να φροντίζω στο 
πέρασμα του χρόνου με έχουν μάθει 
πάρα πολλά σε θέματα συμπεριφοράς, 
επικοινωνίας και συναισθηματικής 
ωριμότητας. Ιδιαίτερα με τον τελευταίο 
τώρα που συνταξιδεύουμε στην Κύπρο...

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΕΙΧΑΤΕ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. 
ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;

 Τεράστια επαγγελματική εμπειρία 
και πολύ ευτυχισμένη περίοδος 
της ζωής μου. Επί έξι χρόνια ήμουν 
υπεύθυνη “Fitness & Physiotherapy” των 
Διευθυντών της Xerox συνδυάζοντας τις 

σπουδές μου, στη Γυμναστική και στη 
Φυσικοθεραπεία. Με κατέκτησαν τα 
εναλλακτικά και κυρίως η Βιομαγνητική 
Θεραπεία, γιατί με εμπνέει να δίνω 
αποτελεσματικές λύσεις. Όμως μετά 
από εννέα χρόνια εκτός Ελλάδος ένιωσα 
ότι έκλεισε ένας κύκλος. Έχω υπέροχες 
αναμνήσεις. Προς μεγάλη μου έκπληξη, 
η νοσταλγία ήταν μόνον για την Ελλάδα.

ΠΩΣ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;

 Το μέλλον στην Forever έχει 
μεγαλύτερη αξία βοηθώντας και άλλους 
να ανακαλύψουν αυτόν τον υπέροχο 
εαυτό που κρύβουν μέσα τους, ώστε 
να αδράξουν το όνειρό τους. Αυτό 
το συναίσθημα της συνεισφοράς 
είναι η αξία που δίνει νόημα στη ζωή 
και με εμπνέει πολύ. Ενστερνίζομαι 
τη φιλοσοφία των μυρμηγκιών, που 
προνοούν, είναι αισιόδοξα, κάνουν ό,τι 
καλύτερο μπορούν και δεν τα παρατάνε 
ποτέ! Έτσι λοιπόν θεωρώ ευπρόσδεκτη 
κάθε νέα πρόκληση. Αφιερώνω τη 
δραστηριότητά μου στην οικογένειά μου 
και την εξαιρετική ομάδα μου, στους 
οποίους είμαι απεριόριστα ευγνώμων.
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Ένας Μαραθώνιος “Το τρέξιμο μου δίνει την 
αίσθηση της ελευθερίας, της 
χαράς και της πληρότητας 
και συνάμα το να είμαι 

σε καλή φυσική κατάσταση 
είναι το μεγαλύτερο  

δώρο.”αλλιώτικος
από τους άλλο

υς...



Ευεξία

Επαναφορά 
            

  στις 

υγιεινές μα
ς συνήθειες

!

Το καλοκαίρι τελείωσε αφήνοντας πίσω 
του τα σημάδια του από τις γευστικές 
κρεπάλες, τα ποτά και το διάλειμμα 
από το γυμναστήριο. Δεν υπάρχει όμως 
κανένας λόγος ανησυχίας! Το C9 θα 
βοηθήσει τον οργανισμό σας να κάνει 
“επανεκκίνηση” ακολουθώντας το 
πρόγραμμα αποτοξίνωσης 9 ημερών, 
με συνταγές, ασκήσεις και διάφορες 
συμβουλές. Ας ξεκινήσουμε αυτήν την 
καινούργια σεζόν με τον νέο μας εαυτό!

Ένας επιλεγμένος συνδυασμός από τον αγαπημένο σας 
χυμό αλόης Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar ή τον Aloe 
Peaches, συμπληρώματα και προτάσεις γευμάτων θα σας 
καθοδηγούν μέρα με τη μέρα έως ότου ολοκληρώσετε το 
πρόγραμμα των 9 ημερών. Χάρη στην ευεξία που χαρίζει  
η αλόη θα νιώθετε ανάλαφροι και γεμάτοι ενέργεια.  
Σκοπός του προγράμματος είναι να σας  
επαναφέρει στον υγιεινό τρόπο ζωής  
ώστε να δείχνετε και  
να αισθάνεστε  
στα καλύτερά  
σας.

Το πακέτο C9  
περιέχει:

+  Forever Aloe Vera Gel ή  
Forever Aloe Berry Nectar ή  
Forever Aloe Peaches – 2 x 1 λίτρο

+ Forever Lite Ultra – Βανίλια ή Σοκολάτα

+  Forever Garcinia Plus –   
54 μαλακές κάψουλες

+ Forever Fiber – 9 φακελάκια στικ

+ Forever Therm – 18 δισκία

+ Μεζούρα για μετρήσεις & Σέικερ
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Επαναφορά 
            

  στις 

υγιεινές μα
ς συνήθειες

!

Το πακέτο C9  
περιέχει:

+  Forever Aloe Vera Gel ή  
Forever Aloe Berry Nectar ή  
Forever Aloe Peaches – 2 x 1 λίτρο

+ Forever Lite Ultra – Βανίλια ή Σοκολάτα

+  Forever Garcinia Plus –   
54 μαλακές κάψουλες

+ Forever Fiber – 9 φακελάκια στικ

+ Forever Therm – 18 δισκία

+ Μεζούρα για μετρήσεις & Σέικερ

 Η συνέχεια
    της

 διαδρομής
Η ολοκλήρωση του C9 σηματοδοτεί την 
ένταξη του οργανισμού σε ένα πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής. Μπορείτε να συνεχίσετε 
το ταξίδι του ελέγχου του βάρους σας 
με το F15, το οποίο πρόκειται για μια 
εξατομικευμένη πρόταση. To πακέτο F15 
περιέχει όλα τα προϊόντα που χρειάζονται 
για να ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα 
15 ημερών, το οποίο θα σας μυήσει σε 
ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Το 
πακέτο περιλαμβάνει νόστιμες συνταγές, 
ασκήσεις, προϊόντα ελέγχου βάρους και 
συμβουλές για να υιοθετήσετε ένα πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής.

F15 Beginner
Για αυτούς που η διατροφή και η άσκηση είναι κάτι 
πρωτόγνωρο. Το F15 θα σας μάθει βασικές αρχές 
εκγύμνασης με εξατομικευμένες ασκήσεις. Τα πρώτα 
βήματα για να αποκτήσετε ένα δυνατότερο και πιο υγιές 
σώμα.

F15 Intermediate
Για αυτούς που η γυμναστική είναι μέρος της 
καθημερινότητάς τους αλλά αναζητούν κάτι ακόμα πιο 
έντονο. Το F15 Intermediate θα σας βοηθήσει να περάσετε 
στο επόμενο στάδιο για να βελτιώσετε τη φυσική σας 
κατάσταση. 

F15 Advanced
Για αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία των 
προχωρημένων και νιώθουν ότι θέλουν κάτι παραπάνω 
και πιο εξειδικευμένο. Το F15 Advanced παρέχει ένα πιο 
έντονο πρόγραμμα ασκήσεων για όσους αναζητούν την 
πρόκληση.

Κάθε πακέτο F15  
περιέχει:

+  Forever Aloe Vera Gel – 2 x 1 λίτρο

+  Forever Lite Ultra – Βανίλια ή Σοκολάτα

+  Forever Garcinia Plus – 
90 μαλακές κάψουλες

+  Forever Therm – 30 δισκία

+  Forever Fiber – 15 φακελάκια στικ

9
C9: Κωδ. 475-476, 625-626, 629-630  GR: 137.40   CY: 116.35

F15: Κωδ. 528-529, 532-533, 536-537  GR: 173.50   CY: 146.92



πράσιναμαζί σας
Πάρτε τα

Μια πηγή θρεπτικής 
δύναμης με φρούτα  

και λαχανικά. 
Ενισχύστε τις μπαταρίες της υπερδραστήριας ζωής σας  

με ένα μείγμα από 20 φρούτα και λαχανικά.  
To Forever Supergreens™ είναι ένα γευστικότατο 

ρόφημα με σύνθεση που προάγει τα επίπεδα  
ενέργειας, στηρίζει τον μεταβολισμό, βοηθά στην  

αποκατάσταση των μυών, διατηρεί το  
ανοσοποιητικό του οργανισμού στα φυσιολογικά  

επίπεδα και υποστηρίζει την ισορροπία  
του pH στον οργανισμό.

Forever Supergreens™  ΚΩΔ. 621

Η Forever είναι μέλος του ΕΣΕΑΠ.

   Υγιεινές 
συνήθειες 

        κάθε 
μέρα



μαζί σας    Υγιεινές 
συνήθειες 

        κάθε 
μέρα

3.   Το πρόβειο γιαούρτι είναι εξαιρετικό 
για να συνοδεύσει τα λαχανικά ή τη  
σαλάτα σας.

2.   Επιλέξτε φακές, φασόλια, ρεβίθια σε 
συνδυασμό με χόρτα ή και σαλάτα για 
ένα υγιεινό γεύμα.

4.   Μπορείτε να συνθέσετε το πιάτο σας 
ως εξής: 1/2 μερίδα λαχανικά, 1/4 
τροφές με άμυλο και 1/4 πρωτεΐνη. 
Μην καταναλώνετε τροφές με άμυλο 
το βράδυ αν θέλετε να χάσετε βάρος 
και δώστε προτεραιότητα σε λαχανικά, 
ψάρια ή λευκό κρέας.

5.   Οι ξηροί καρποί είναι ιδανικοί για 
σνακ. Προσθέστε στο γιαούρτι ξηρούς 
καρπούς ή φρούτα ή καταναλώστε μια 
μαύρη σοκολάτα.

6.   Τα λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά. Μην τα μαγειρεύετε αν θέλετε 
να διατηρήσουν όλα τα οφέλη τους και 
τις βιταμίνες!

7.   Συμπεριλάβετε τα ψάρια στη διατροφή 
σας: σαρδέλες, σκουμπρί ... είναι πλούσια 
σε Ωμέγα 3.

Η διατροφή πρέπει
να είναι μια ευχαρίστηση. 
Γι’αυτό μην αισθάνεστε 

ένοχοι για τις παραπανίσιες
θερμίδες!

1.   Οργανωθείτε για να απλοποιήσετε τη ζωή 
σας προετοιμάζοντας τα γεύματά σας εκ 
των προτέρων. Για παράδειγμα: Κόψτε τα 
λαχανικά σας και κρατήστε τα στο ψυγείο. 



H βιταμίνη C είναι ευρέως γνωστή διότι την έχουμε συνδυάσει 
με τα πορτοκάλια και την καλή υγεία. Στις συσκευασίες των 
προϊόντων αναφέρεται και ως ασκορβικό οξύ. Πρόκειται για 
μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη, η οποία είναι απαραίτητο να 
καταναλώνεται καθημερινά. Λόγω του ότι τις υδατοδιαλυτές 
βιταμίνες δεν τις αποθηκεύει ο οργανισμός όπως κάνει για 
παράδειγμα με τις λιποδιαλυτές, αντιθέτως η επιπλέον 
ποσότητα αποβάλλεται καθημερινά, είναι σημαντικό να 
διατηρούμε τα επίπεδα της Βιταμίνης C υψηλά!
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Ευεξία



Η βιταμίνη C είναι γνωστή για τα οφέλη 
της στην υγεία και απολύτως απαραίτητη 
στα άτομα που ασκούνται τακτικά. Πώς 
όμως η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει 
την προπόνησή σας και πώς μπορείτε να 
διασφαλίσετε ότι λαμβάνετε την 
απαραίτητη ποσότητα που χρειάζεται ο 
οργανισμός για τη σωστή λειτουργία του;
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Πώς μπορείτε να λαμβάνετε επαρκή 
ποσότητα Βιταμίνης C;
Θα βρείτε πολλές και αντικρουόμενες πληροφορίες 
αναφορικά με τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη της 
Βιταμίνης C, αλλά σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες τα 
άτομα ηλικίας από 16 έως 64 χρειάζονται 80mg την ημέρα. 
Αν καταναλώνετε αρκετά φρούτα και λαχανικά, τότε 
καλύπτετε την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα, αν όχι 
τότε σίγουρα θα χρειαστείτε ένα διατροφικό συμπλήρωμα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν ακούν για το σκορβούτο 
θεωρούν ότι πρόκειται για την ασθένεια των ναυτικών και 
των πειρατών που διέσχιζαν τους ωκεανούς και δεν 
κατανάλωναν φρούτα και λαχανικά, πριν από πολλές 
δεκαετίες. Στην πραγματικότητα, το σκορβούτο είναι πολύ 
διαδεδομένο ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία. Ανάμεσα 
στο 2009 και στο 2014, τα περιστατικά με σκορβούτο 
αυξήθηκαν κατά 27%. Το σκορβούτο προκαλείται από 
έλλειψη βιταμίνης C και ανάμεσα στα συμπτώματά της 
είναι το αίσθημα κόπωσης, αδυναμία και πόνος στα χέρια 
και στα πόδια.

Το Αrgi+ είναι εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά, 
συμπεριλαμβανομένης και της βιταμίνης C, και σας 
προτείνουμε να το δοκιμάσετε αναμειγνύοντας ένα 
φακελάκι στη συσκευασία Aloe Vera Gel Mini.

H βιταμίνη C προάγει τα επίπεδα ενέργειας
Είτε σας δυσκολεύει το πρωινό ξύπνημα, είτε νιώθετε να 
χάνετε τις δυνάμεις σας τις απογευματινές ώρες ή νιώθετε 
τα μάτια σας να κλείνουν από τις 20:00 τότε ίσως η 
βιταμίνη C να είναι αυτό που χρειάζεστε!

Την κούραση μπορείτε να την αντιμετωπίσετε με τον ύπνο 
ή με λίγη ξεκούραση, την εξάντληση όμως δεν μπορείτε να 
την καταπολεμήσετε με αυτούς τους τρόπους και οι 
συνέπειές της μπορεί να είναι σαρωτικές. Η εξάντληση 
μπορεί να είναι είτε σωματική είτε πνευματική και συνήθως 
η κατάληξη είναι να απέχουμε για καιρό από τις 
αγαπημένες μας δραστηριότητες. Για την ακρίβεια η 
έλλειψη της άσκησης μπορεί να οδηγήσει στην εξάντληση 
του οργανισμού, έτσι λοιπόν, αν δεν συντρέχει κάποιος 
σοβαρότερος λόγος, πιέστε τον εαυτό σας για λίγη 
άσκηση ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε μια βόλτα 
στον καθαρό αέρα. Ανακατέψτε στο Aloe Vera Gel Μini ένα 
στικ Argi+ ανακινήστε και απολαύστε μια γερή δόση 
βιταμίνης C. Θα δώσει στον οργανισμό σας την ώθηση για 
να απολαύσετε τη βόλτα σας.

Ο χυμός Forever Aloe Vera Gel® υποστηρίζει το πεπτικό 
σύστημα και προωθεί τη βέλτιστη απορρόφηση των 
θρεπτικών συστατικών για να διασφαλίσει ότι ο 
οργανισμός σας αξιοποιεί στο έπακρο τα απίστευτα οφέλη 
του ARGI + 

FOREVER ALOE VERA GEL MINI (12 τμχ): Κωδ. 71612  GR: 130.15   CY: 110.21
ARGI+: Κωδ. 473  GR: 71.94   CY: 60.92
ABSORBENT-C: Κωδ. 048  GR: 17.96   CY: 15.20



Ευεξία

   Ξαναβρε
ίτε 

          τη
 

  φόρμα σας
Η σωματική άσκηση είναι κοινώς αποδεκτό ότι επιδρά θετικά 
τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική μας υγεία. Η βελτίωση 
της ευλυγισίας, η διατήρηση του σωματικού βάρους, η αύξηση 
μυικής δύναμης και αντοχής και η ισορροπία είναι μόνο μερικά 
από τα οφέλη που αξίζει να γνωρίζουμε. Εμείς σας προτείνουμε 
ένα πρόγραμμα ασκήσεων που μπορείτε να ακολουθείτε 
καθημερινά για να ξαναβρείτε τη φόρμα σας. 

Ζέσταμα
30˝ ανά άσκηση

•  Σε όρθια θέση ακουμπήστε τις παλάμες σας 
στο πάτωμα κοντά στον κορμό σας 

• Κινηθείτε προς τα μπρος
• Jumping jacks (άλματα)

x3
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Προπόνηση 1
30˝ ανά άσκηση

• Εναλλασσόμενες πλαϊνές προβολές 
• Squat με έκταση ποδιού
• Αναρριχητής

Προπόνηση 2
30˝ ανά άσκηση

•  Κάμψεις
• Πλάγια σανίδα 
• Πλάγια άλματα 
• Burpees

Αποκατάσταση
Εκτάσεις
• Τετρακέφαλοι
• Πόδι πίσω
• Θώρακας
• Πλάτη

Επανεκκίνηση με το C9
Η άσκηση χρειάζεται και ισορροπημένη διατροφή για 
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και το C9 θα είναι ο 
σύμμαχός σας σε αυτό το διατροφικό ταξίδι. Ένας 
επιλεγμένος συνδυασμός από το Forever Aloe Vera Gel, 
συμπληρώματα και προτάσεις γευμάτων είναι ακριβώς 
αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός για να δείχνετε και να 
αισθάνεστε στα καλύτερά σας. Όχι μόνο θα νιώθετε πιο 
ανάλαφροι και γεμάτοι ενέργεια, αλλά θα αποκτήσετε τη 
δυνατότητα να ελέγξετε την όρεξή σας και να θέσετε τη 
φυσική σας κατάσταση σε άλλο επίπεδο. 

x4

x4
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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ

Από το 2014, η Forever Living Products και η Rise 
Against Hunger συνεργάστηκαν και βαδίζουν χέρι – χέρι 
για την εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας. Έως το 2020 
η Forever Living Products και η Rise Against Hunger 
προωθούν την καμπάνια “Forever We Rise” ώστε να 
πατάξουμε την πείνα παγκοσμίως. Η πρωτοβουλία είναι 
μια καμπάνια με σκοπό τη συσκευασία 5 εκατομμυρίων 
γευμάτων έως το 2020 με σκοπό να στηρίξουμε την 
αποστολή της Rise Against Hunger να εξαλείψει την 
πείνα στις μέρες μας.

ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Μπορεί να δείχνουν απλά σακουλάκια με ρύζι και 
σόγια, αλλά τα γεύματα της Rise Against Hunger 
συμβολίζουν τα όνειρα και τις ελπίδες εκατομμυρίων 
παιδιών σε όλο τον κόσμο. Τα γεύματα μας 
παρέχονται σε άτομα που βρίσκονται σε κρίσιμη 
ανάγκη αφού τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν 
βοηθούν στην καταπολέμηση του υποσιτισμού. Αφού 
συσκευαστούν από τους εθελοντές, τα γεύματα 
προωθούνται από τους συνεργάτες μας στα σχολεία, 
σε κλινικές και σε προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα 
ευτυχισμένο μέλλον. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ
ΔΡΑΣΤΕ ΤΟΠΙΚΑ
ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΣΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ;

Οι εθελοντές είναι η καρδιά της αποστολής της Rise Against 
Hunger για την εξάλειψη της πείνας έως το 2030. Ο καθένας 
από εμάς μπορεί να συμμετέχει σε μια δράση που έχει αντίκτυπο 
στην ανθρωπότητα μαθαίνοντας παράλληλα και για το φλέγον 
ζήτημα της πείνας.

Θα ΕΚΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

Δημιουργούμε ΑΜΕΣΟ + ΜΑΚΡΟΠΟΘΕΣΜΟ 
ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ μέσω των συνεργασιών.

Διοργανώνουμε συσκευασίες γευμάτων σε πολλές 
περιοχές ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

Βοηθούμε στο ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΤΕ + ΝΑ ΧΤΙΣΕΤΕ 
ΔΕΣΜΟΥΣ μέσα στην ομάδα σας και στη δουλειά σας.

ΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ + ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ την ομάδα να πάρει 
θέση στην εξάλειψη της πείνας.



Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ 
ΤΕΙΝΕΙΣ ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΣΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΖΩΕΣ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ. 
ΕΛΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ 2030 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ.

Στη Forever Living Products, πιστεύουμε ότι τα παιδιά είναι 
το μέλλον μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε 
επιλέξει να κάνουμε τη διαφορά σε όλο τον κόσμο μέσω του 
οργανισμού Forever Giving, που προσπαθεί να βελτιώσει 
τις συνθήκες διαβίωσης παρέχοντας οικονομική ενίσχυση 
και υποστήριξη για την καταπολέμηση της φτώχειας και της 
πείνας. Μέσα από αυτές τις προσπάθειες, ανακαλύψαμε το 
έργο της παγκόσμιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Rise 
Against Hunger και αμέσως εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία 
να αναλάβουμε ενεργό δράση συσκευάζοντας γεύματα και 
συνεισφέροντας σε κάτι σπουδαίο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
22 Σεπτεμβρίου 2019

ΩΡΑ
09:00 - 12:30

ΣΤΟΧΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
100.000

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Hyatt Regency Hotel
13ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Περαίας, 57001

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
Forever Living Products
210 9577480
info@foreverliving.gr

έως το2030

#ForeverWeRise
#2030isPossible

 Ας δώσουμε  

  ένα τέλος  
    στην πείνα 

hunger



Ως μέλη της οικογένειας της Forever, είμαστε 
πολύ τυχεροί που ανήκουμε σε ένα παγκόσμιο 
δίκτυο υποστήριξης και που βασιζόμαστε σε 
ένα επιχειρηματικό μοντέλο που μας επιτρέπει 
να αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί και να 
χαιρόμαστε ο ένας με την επιτυχία του άλλου. 
Η εκπλήρωση, όμως, των προσωπικών 
στόχων είναι ένα προσωπικό ταξίδι, ένα μέσο 
ανάπτυξης, αλλαγής και πρόκλησης.

Ο Ernest Hemingway είχε πει ότι δεν υπάρχει 
ευγένεια σε κάποιον που θεωρεί τον εαυτό 
του ανώτερο από τον συνάνθρωπό του, 
αντιθέτως η ευγένεια προκύπτει όταν κάποιος 
γίνεται όλο και καλύτερος από τον ίδιο του 
τον εαυτό. Αυτή η φράση αντικατοπτρίζει 
απόλυτα την προσωπική μας ανάπτυξη. Όταν 
συνεχώς πασχίζετε να μάθετε, να βελτιωθείτε 
και να εξελιχθείτε, δεν υπάρχει χρόνος να 
κολλάτε στα εμπόδια καθώς κάθε πρόκληση 
σας κάνει πιο δυνατούς για να συνεχίσετε 
προσηλωμένοι στους στόχους σας.

Για να διατηρήσω την προσωπική μου 
εξέλιξη στο σωστό δρόμο θα πρέπει να θέτω 
στον εαυτό μου διάφορες ερωτήσεις που θα 
μπορώ να απαντήσω για να δράσω άμεσα. 
Για παράδειγμα, φροντίζω τη σωματική και 
πνευματική μου ευεξία με την άσκηση, την 
διατροφή και προσπαθώ να μαθαίνω νέα 
πράγματα; Αναρωτιέμαι τι θα με βοηθήσει να 
μείνω προσηλωμένος στην προσωπική μου 
εξέλιξη και νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει 
και εσάς. Σας παραθέτω ορισμένα 
ερωτήματα για να εξακριβώσετε ποια σημεία 
σας χρειάζονται βελτίωση.

Πόσο συχνά επικοινωνείτε με άτομα έξω 
από τον κύκλο σας;

Οι αλληλεπιδράσεις μας με τους άλλους 
είναι απαραίτητες για να εμβαθύνουμε την 
ενσυναίσθησή μας και να αποκτήσουμε νέα 
οπτική για τον κόσμο γύρω μας. Αυτό δεν 
μπορεί να συμβεί όσο ο κύκλος σας 
παραμένει κλειστός. Προσπαθήστε να 
κάνετε νέες γνωριμίες. Αφήστε τους να 
διευρύνουν την αντίληψή σας και να 
εμπλουτίσουν τη ζωή τους μοιραζόμενοι τη 
δική σας μοναδική οπτική για τον κόσμο.

Τι κάνατε τελευταία για να βελτιώσετε 
την υγεία και τη διατροφή σας;

Μοχθώντας να επιτύχουμε την καλύτερη 
δυνατή φυσική κατάσταση θα διατηρήσουμε 
και την πνευματική μας διαύγεια. Όχι μόνο 
θα νιώθετε πιο έξυπνοι, αλλά θα είστε και 
πιο κινητοποιημένοι, όμως όταν θα νιώθετε 
και θα δείχνετε στα καλύτερά σας και οι 
άλλοι θα το προσέξουν. Ακόμα πιο 
σημαντικό, η επιπλέον ενέργεια και η 
πνευματική διαύγεια θα σας κρατήσουν 
κινητοποιημένους και επικεντρωμένους. 
Προσωπικά, κάθε μέρα, πίνω τα 330 ml του 
Aloe mini με ένα στικ Argi+ για να 
διασφαλίσω ότι προσφέρω στον εαυτό μου 
τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για 
ένα δυνατό ξεκίνημα. 

Έχετε αποκτήσει ένα νέο προσόν ή 
επεκτείνατε τις γνώσεις σας;

Αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή κατά την 
προσωπική εξέλιξη. Ζούμε στην εποχή που 

όλη η πληροφορία βρίσκεται στα δάχτυλά 
μας, και αυτό βοηθά τη διαδικασία όταν 
διψάμε για μάθηση. Μαθαίνοντας κάτι 
καινούριο θα κρατήσουμε το μυαλό σε 
εγρήγορση και θα το εκπαιδεύσουμε να 
σκέφτεται διαφορετικά. Επίσης θα μάθετε 
να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις και να 
λύνετε τα προβλήματα που προκύπτουν. 

Τι κάνατε για να γίνει ο κόσμος 
καλύτερος;

Το να προσφέρετε στους άλλους είναι ένα 
τεράστιο βήμα για την προσωπική σας 
εξέλιξη. Βελτιώνοντας τις ζωές των άλλων 
δεν είναι μόνο μια προσωπική πληρότητα, 
μας βοηθά επίσης να αντιμετωπίζουμε τα 
προβλήματα και τις προκλήσεις με μια νέα 
οπτική, καθώς βοηθάμε τους λιγότερο 
τυχερούς.

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε 
κολλημένοι ή ότι έχετε βαλτώσει, ρωτήστε 
τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε για να 
συνεχίσετε να εξελίσσεστε. Όταν εστιάσετε 
στην προσωπική σας εξέλιξη, θα 
διαπιστώσετε ότι θα βρίσκεστε σε θέση να 
εξερευνήσετε τις προκλήσεις και να κάνετε 
την επιχείρησή σας ακόμα πιο δυνατή.

Συνεχίστε να χαμογελάτε,

Gregg Maughan

Πρόεδρος, Forever Living Products

Η δύναμη της προσωπικής σας ανάπτυξη 
είναι η ικανότητα του να σας προτρέπει 
να γίνετε το άτομο που πραγματικά 
θέλετε να γίνετε.
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Αξιολογήστε τ
ην

εξέλιξη
προσωπική σας



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

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

697 643 6684



Τιμή εισιτηρίου Success: 15   Τιμή προπώλησης εισιτηρίου: 7,5  έως 18/09/2019

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 - 12.30  Rise Against Hunger - Προετοιμασία Γευμάτων

ΚυριαΚή 22 Σεπτεμβριου 2019
Hyatt Regency Hotel  Θεσσαλονίκη  9.00 - 17.00

Hyatt Regency Hotel: 13o χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας, Θεσσαλονίκη, 57 001

 

οΛοι μαΖι για εΝαΝ ΣτοΧο 100.000 ΓΕΥΜΑΤΑ
AgendA

8.30 - 09.00    Προσέλευση/Είσοδος
9.00 - 09.30   Οδηγίες και ανάθεση θέσεων
9.30 - 11.30    Προετοιμασία Γευμάτων

11.30 - 12.30    Εορτασμός – Φωτογραφίες 
12.30 - 13.30    Διάλειμμα

13.30 - 17.00   Παρουσίαση Γνωριμίας  
Success Day  Αναγνωρίσεις & Νέα

SUCCESS 
IS BUILT 
HERE.

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

13.00 - 17.00

Να θυμάστε! 
Κάθε μικρή ή μεγάλη 

βοήθεια είναι μια 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ κίνηση 

αγάπης και βοήθειας 
για παιδάκια που  

μας έχουν 
ανάγκη.

Ευχαριστώ! Peter
Boots

τήΛεφωΝιΚεΣ παραγγεΛιεΣ

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

+357 22446390-4
Δευ-Παρ: 09.00-16.30

     ΘεΣΣαΛοΝIΚή
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.

     ΛευΚωΣIα
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

Στην κλήρωση θα συμπεριληφθούν ακόμα περισσότερα Forever δώρα!
1

“Όλοι θέλουν να αισθάνονται ότι τους 
εκτιμούν. Και οι πελάτες μας δεν αποτελούν 
εξαίρεση σε αυτό. Η εκτίμηση απορρέει από 
το συναίσθημα ότι προσφέρουμε στους 
πελάτες μας το καλύτερο. Και αυτό είναι 
που κάνει τη διαφορά”.

 
 

  
 

 

Vice President of europe 

οικογένεια: Παντρεμένος με τη Marike, πατέρας 
τριών αγοριών. Ζει στην Ολλανδία

προηγούμενη εργασία: Για 17 χρόνια εργαζόταν σε 
μια παγκόσμια εταιρεία με προϊόντα υγείας στον τομέα  
του Marketing και των Πωλήσεων σε διοικητικές θέσεις. 
Εργάστηκε και έζησε για 10 χρόνια στο εξωτερικό σε  
4 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην Forever: Από τον Ιανουάριο 2007

προηγούμενη θέση στην Forever: Country Manager Benelux

Θέση στην Forever: Vice President Europe (Ιανουάριος 2017)
Ασχολείται ενεργά με τη Διοίκηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
ιδιαίτερα στον τομέα του Marketing και των Πωλήσεων.

Hyatt Regency Hotel - Θεσσαλονίκη
22 Σεπτεμβρίου 2019

First Steps 
to Manager
ΘεΣΣαΛοΝιΚή: 

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, 
9.00π.μ. - 2.00μ.μ.

αΘήΝα: 
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, 

4.00μ.μ. -8.00μ.μ.

✔ Με Νέα Ύλη

SAVe
THe
dATeS
ΝέΑ έκΠΑιδέυτικΑ

Forever Προϊόντα & 
Φροντί δα Πελατών

ΘεΣΣαΛοΝιΚή: 
Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, 

5.00 - 8.00μ.μ.

αΘήΝα: 
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, 

5.00 - 8.00μ.μ.

✔ Με Νέα Ύλη & δυνατότητα 
δοκιμής επιλεγμένων  

προϊόντων

◗  ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους FBO. ◗ Κέρασμα καλωσορίσματος.
◗  Διαθέσιμες ηλεκτρονικές διαφάνειες μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας.     
◗  Δυνατότητα αγοράς χωρίς ελάχιστο όριο, FAB, FAB X, FAST BREAK, MINI ALOE VERA GEL

κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Τι αλλάζει;

Συγχαρητήρια στο προσωπικό της Forever Ελλάδος 
Κύπρου για την ιδιαίτερη αναγνώριση με την οποία 
τιμήθηκε από την Forever Direct, τον εμπορευματικό 
σταθμό για τη διανομή των προϊόντων μας σε Ευρώπη 
και Αφρική ως «Customer of the Month”.

Μπείτε στην κλήρωση στις 18/9 και κερδίστε μοναδικά δώρα!

100.000 γευματα ΣτοΧοΣ:

 1.  με την αγορά ενός μπλοκ 50 λαχνών (50  )μπαίνετε στην κλήρωση για:
◗  1 Διαμονή για 2 άτομα στο Hyatt Regency Thessaloniki  
◗  1 Δωροεπιταγή αξίας 150  για έξοδα μεταφορικών προς τον προορισμό της επιλογής σας
◗  1 Spa Treatment για 2 άτομα στο Hyatt Regency Thessaloniki 

2.  οι κάτοχοι των μεμονωμένων λαχνών (1 ) μπαίνουν σε κλήρωση για Forever δώρα!

4

9040
2.50

 22 Σεπτεμβρίου 2019



✁

2 3

Non-ManagerTop 20Top 20

1. AΡέΣτΗ δΗΜΟΣ
2. ΠέΡικΛΗ ΓΡΗΓΟΡιΟυ ΠΑΡΑΣκέυΗ

3. ΝικΟΛΑΟυ ΜΑΡιΑ-ΡΑΦΑέΛΛΑ

Top

1. ΠέΡικΛΗ ΓΡΗΓΟΡιΟυ ΠΑΡΑΣκέυΗ
2. AΡέΣτΗ δΗΜΟΣ
3. τΑΜΑΝΗ ΑυΓΗ

Top

1.  ΠΟΛιτΗ ΓέΩΡΓιΑ

2.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟυ ιΩΑΝΝΗΣ

3.   ΘέΡΓιΑκΗ έΛέυΘέΡιΑ & 

έυτυΧΗΣ

4.   ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & 

ΛΑΜΠΡΟΣ

5.  ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ

6.  ΑΡΕΣΤΗ ΔΗΜΟΣ

7.  ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8.  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

9.   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 

ΑΝΔΡΕΑΣ

10.  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

11.   ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  

ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

12.  ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

13.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

14.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

15.  ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

16.  ΤΑΜΑΝΗ ΑΥΓΗ

17.   ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

18.  ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

19.  ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

20.  ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΩ

1.   ΧΑτΖΗΓιΑΝΝΗ ΘέΟδΩΡΑ & 
ΛΑΜΠΡΟΣ

2.   ΑΪΜέΛΟΓΛΟυ έΛέΝΗ & 
ΣυΜέΩΝ

3.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟυ ιΩΑΝΝΗΣ

4.   ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ &  

ΕΥΤΥΧΗΣ

5.  ΠΕΡΙΚΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6.  ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

7.  ΑΡΕΣΤΗ ΔΗΜΟΣ

8.  ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

9.  ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

10.  ΤΑΜΑΝΗ ΑΥΓΗ

11.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

12.  ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

13.   ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ

14.  ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

15.  ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

16.   ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ &  
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

17.  ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΜΑΡΩ

18.  ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

19.   ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & 
ΑΝΔΡΕΑΣ

20.   TSΑNDEKIDOU GKOUTIERA &  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ιούνιος 2019

MAnAger
18% - 120cc
κυΠΡΟΣ
ΑΡΕΣΤΗ ΔΗΜΟΣ 

ASSISTAnT
MAnAgerS
13% - 75cc
κυΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤAMANH ΑΥΓΗ 

SUPerVISOrS
8% - 25cc
έΛΛΑδΑ
OLARU MAGDALENA VIOLETA
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

κυΠΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΞΕΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΛΙΤΣΑ

ASSISTAnT 
SUPerVISOrS
5% - 2cc
έΛΛΑδΑ
ATANASOVA ANNA
BONTINI IRENE
DOUBY DOUBY
MIHOVA DIMANA
MIKELANTZE MARIA
SOVA NADIYA
YAKIMOVA KETI
ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΒΙΤΑΣΤΑΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΝΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
έΛΛΑδΑ
ΔΑΣΑΚΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ &  
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
κυΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2
έΛΛΑδΑ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΗ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΡΕΣΑΪΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ & ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ &  
ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΓΩ
κυΠΡΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΙΡΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
έΛΛΑδΑ
ΘΕΡΓΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΕΥΤΥΧΗΣ 
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
κυΠΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ & ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2
έΛΛΑδΑ
ΑΪΜΕΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΥΜΕΩΝ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

25cc Club

50cc Club

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΚΟΥΦΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΦΗ
ΕΦΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΡΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΓΓΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΚΑΒΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΛΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ 
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΛΙΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΥΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΔΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΦΑΝΗ
ΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΟΓΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΛΑΤΣΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΟΘΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΥΛΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΟΥΜΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΣΠΑΘΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΑΛΑΧΟΥΠΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΝΑΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΗ 
ΤΣΕΠΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΛΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΕΡΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΑΤΣΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΚΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ ΖΩΗ
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΟΥΡΧΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΟΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

κυΠΡΟΣ
HERRERA GUSTAVO
KAUR MANJEET
PETROVA TATYANA
SEHGAL NAVEEN
SIDHU WILLIAM
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΕΛΙΑ ΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΦΗ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΛΑΣΧΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΡΑΜΒΗ ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΗ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΕΟΣ ΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΜΠΕΚΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
ΦΕΣΑ ΠΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΡΣΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΖΩΗ

5CC CLUB
ΕΠΙΠΕΔΟ 1
έΛΛΑδΑ
ΚΑΡΚΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

5CC CLUB
ΕΠΙΠΕΔΟ 2
έΛΛΑδΑ
METZOYANNAKIS ANDREA

TSANTEKIDOU GKOUTIERA &  
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

κυΠΡΟΣ
ΑΡΕΣΤΗ ΔΗΜΟΣ 
TAMANH ΑΥΓΗ 

ιΟυΝιΟΣ 2019

ιΟυΝιΟΣ 2019

Ιούνιος 2019

Ιούνιος 2019 Ιούνιος 2019

Ιούνιος 2019

10/19 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1  τριτή το κατάστημα της Κύπρου θα παραμείνει κλειστό  
λόγω αργίας

2 τεταρτή «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* | αθήνα | Managers
2 τεταρτή «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

2 τεταρτή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Κύπρος | Managers

2-5 οΚτωβριου | EaglE ManagERs RETREaT Dallas

7 Δευτερα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers
8 τριτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 11.00–11.40 π.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 12.00–12.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers
9 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 
9 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers
9 τεταρτή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος | Κύπρος | Managers
14 Δευτερα Εκπαίδευση «Προϊόντα, Λιανική & Φροντίδα Πελατών» | 
5.00–8.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers
16 τεταρτή «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* | αθήνα | Managers
16 τεταρτή «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

16 τεταρτή «Γνωριμία με τα Προϊόντα» | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.40–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Κύπρος | Managers

18 παραΣΚευή «Supplement Training» | 3.00–8.00 μ.μ. | 
Είσοδος15€ | B.Τσολάκη & Σ. Ελευθερίου – Health & Beauty 
Experts | αθήνα

19 Σαββατο Εκπαίδευση «First Steps To Manager» | 
9.00π.μ.–2.00 μ.μ. | Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers

21 Δευτερα Εκπαίδευση «First Steps To Manager» | 4.00–8.00 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers

23 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 
23 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 6.00–6.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Θεσσαλονίκη | Managers
23 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 5.40–6.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | Κύπρος | Managers

26  Σαββατο το κατάστημα της Θεσσαλονίκης θα παραμείνει 
κλειστό λόγω εορτασμού του αγ. Δημητρίου 

28 Δευτερα Κλειστά λόγω αργίας

30 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.45–6.30 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 7.00–7.30 μ.μ. | 
Δωρεάν Είσοδος* | αθήνα | Managers 

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

30 τεταρτή Παρουσίαση Γνωριμίας | 5.00–5.40 μ.μ. | Δωρεάν 
Είσοδος* | Εκπαίδευση «Τα Πρώτα Βήματα» | 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 Οκτωβρίου.
*Είσοδος μόνο για FBO.


