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Dlaczego Forever?

Izabela Skwierawska: – Firma Forever Living Products jest bardzo 

przejrzysta, dba o ludzi, przyciàga lojalnych klientów. Inne firmy 

wydawa∏y mi si´ ma∏o wiarygodne. W Forever wszystko jest jasne 

i do sprawdzenia. Jej wizytówkà sà dobre produkty, których nie 

sposób si´ wstydziç. Ostatecznie do Forever przekona∏y mnie 

efekty, jakie zauwa˝yliÊmy po naprawd´ nied∏ugim stosowaniu 

produktów. Skoƒczy∏y si´ bóle w kolanach u mojego syna, proble

my gastryczne m´˝a, moje zdrowie równie˝ si´ poprawi∏o. 

OczywiÊcie dodatkowe czynniki, takie jak mo˝liwoÊç rozwoju oraz 

pog∏´bianie wiedzy z dziedziny profilaktyki zdrowia, równie˝ 

przekona∏y mnie do firmy. Ciesz´ si´, ˝e Forever podaje natur´  

w taki sposób, aby ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie. 

Jest Pani kosmetyczkà – jak na poczàtku wyglàda∏o po∏àczenie 

pracy zawodowej i Forever?

– Zale˝a∏o mi na tym, aby zapoznaç bliskich, znajomych, osoby  

z bran˝y i nie tylko, z ofertà firmy. OczywiÊcie wprowadzi∏am pro

dukty do swojego gabinetu. Zadowolone klientki by∏y najlepszym 

dowodem na to, ˝e mój wybór by∏ trafiony. Szybko przekona∏am 

si´, ˝e kosmetyki Forever sà dobrze tolerowane, poniewa˝ nie 

uczulajà, sà bardzo skuteczne, wspaniale radzà sobie z wieloma 

problemami skórnymi – po prostu dzia∏ajà… i nie tylko na ludzi. Tu 

musz´ dodaç, ˝e Aloe First i Galaretka Aloesowa zastosowane po 

usuni´ciu guza u mojej suczki spowodowa∏y, ˝e ani razu nie 

zainteresowa∏a si´ ranà, a w tej chwili nie ma Êladu po zabiegu! Co 

ciekawe, gdy po operacji nie chcia∏a piç, pomyÊla∏am, ˝eby podaç 

jej Mià˝sz Aloe Vera – oczywiÊcie wypi∏a. 

W którym momencie nabra∏a Pani pewnoÊci, ˝e mo˝e osiàgnàç 

awans?

– Gdy moja sponsorka Halina Micorek opowiada∏a o mo˝liwoÊciach, 

awansach, budowaniu struktury, wszystko to wydawa∏o mi si´ nie

realne. Wtedy po prostu jeszcze nie myÊla∏am o sukcesie. Szybko 

jednak okaza∏o si´, ˝e moje szcz´Êcie do ludzi mnie nie opuÊci∏o. 

Uda∏o mi si´ zaprosiç do wspó∏pracy wspania∏ych ludzi, którzy 

chcà dbaç o swój rozwój osobisty i zdrowie. Ich praca i entuzjazm, 

a do tego pomoc Halinki Micorek i jej m´˝a Wies∏awa utwierdzi∏y 

mnie w przekonaniu, ˝e awans jest mo˝liwy. Cieszy mnie to, ˝e si´ 

wspieramy, wymieniamy doÊwiadczeniami, uczymy od siebie.  

Jestem im wdzi´czna, bo wiem, ˝e mój awans to równie˝ ich 

zas∏uga. Wszyscy od poczàtku bardzo si´ anga˝ujà i wierz´, ˝e 

nied∏ugo b´dà w strukturze kolejne awanse – czego im z ca∏ego 

serca ˝ycz´. 

Dalsze plany zwiàzane z rozwojem struktury?

– Plany sà, czas poka˝e, jak b´dzie z ich realizacjà. Nabieram 

doÊwiadczenia, chocia˝ rok to naprawd´ krótko. Nadal licz´ na 

wsparcie mojego sponsora. Ciesz´ si´, ˝e ciàgle poznaj´ nowych 

ludzi. JeÊli mówià mi „nie”, nie zra˝am si´, bo majà do tego prawo. 

Tak jest przecie˝ w ka˝dej bran˝y – to ludzie dokonujà wyboru, nie 

mo˝na ich do niczego zmuszaç. Gdy nie jesteÊmy natarczywi, sta

jemy si´ bardziej wiarygodni. 

Co jest dla Pani w ˝yciu najwa˝niejsze?

– Zawsze rodzina, dom, spokój, zdrowi, zadowoleni klienci – to bar

dzo wzmacnia. Zale˝y mi na dobrych relacjach z ludêmi, wiem, ˝e 

wszystkich nie da si´ uszcz´Êliwiç, niektórzy po prostu nie chcà. 

Czego by Pani ˝yczy∏a wszystkim nowym dystrybutorom?

– Mnie Firma Forever nauczy∏a, jak dbaç o zdrowie w∏asne i swojej 

rodziny, i za to najbardziej dzi´kuj´! 

Nowym dystrybutorom ˝ycz´ lojalnych, Êwiadomych klientów, 

oraz optymizmu i wytrwa∏oÊci w dà˝eniu do celu.
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