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Адрес: Стефан Стаев Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
ул. „Бурел“ 41Б Даниела Станкова Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
1408 София Калин Марев Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
тел:  02 / 954 95 80
  02 / 953 18 14 
факс:  02 / 954 96 68

Николай Бързев Продуктов център
Любка Пърпова Събития и сигнали за нарушения, email: lparpova@flp.bg
Мая Младенова Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@flp.bg
Деница Проданова Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
Светлана Танева Счетоводство, e-mail: szheleva@flp.bg

e-mail: flpb@flp.bg Деян Колев Информационни системи, email: dkolev@flp.bg
www.flp.bg Димитрина Дончева Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg
www.foreverliving.com Ивайло Веселинов Пакетиране на поръчки

Съдържанието на тази публикация е предназначено единствено за образователни цели, а не като търговско средство или материал, свързан с продажби. За да се избегне изваждането на тази 
информация от контекст, не се препоръчва копирането или използването на части от нея без наличието на предварително писмено разрешение от Форевър Ливинг Продъктс България. Консул-
тирайте се с лекар преди употребата с медицински цели на който и да било от споменатите тук продукти.
ФЛП България благодари на собствениците на Форевър бизнес, допринесли за съставянето на този брой: Илиана Веселинова.

Продуктов център: понеделник от 10:00 до 19:00 часа
 вторник до петък от 09:30 до 19:00 часа

               

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис: понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:  БПБ
IBAN: BG86BPBI79401047341101

Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

КЛУБ 4 Б.Т.

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Валентин Спасов, Илияна Юрченко,  
Теодора КовачеваАВГУСТ – ОКТОМВРИ

ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца) Петранка и Делчо Гелини,
Ренета СвищароваНОЕМВРИ – ОКТОМВРИ

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ  поредни месеца)
Бистра Гинева

МАЙ – ОКТОМВРИ

ТОП 10 собственици  
на Форевър бизнес в България

10 / 2018

Общ групов обем
1. Цветанка и Емил Бурназки (-) Сеньор Мениджър

2. Димитър Механджийски (2) Соринг Мениджър

3. Васил Парушев (4) Сеньор Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (3) Сеньор Мениджър

5. Златка и Златко Горанови (5) Мениджър

6. Антония Димитрова (7) Сеньор Мениджър

7. Златинка и Галин Радеви (6) Мениджър

8. Живко Василев (10) Мениджър

9. Ирена и Петър Спасови (8) Сеньор Мениджър ОРЕЛ

10. Гергана Гендова (НОВ) Мениджър

Немениджърски точки
1. Васил Парушев (1) Сеньор Мениджър

2. Живко Василев (3) Мениджър

3. Златинка и Галин Радеви (2) Мениджър

4. Николай Илиев (НОВ) Асистент Мениджър

5. Златка и Златко Горанови (6) Мениджър

6. Милен и Галина Царевски (9) Сеньор Мениджър

7. Блага и Петър Спасови (10) Мениджър

8. Антоанета и Васил Василеви (-) Мениджър ОРЕЛ

9. Цветанка и Емил Бурназки (-) Сеньор Мениджър

10. Жана и Тодор Токови (-) Мениджър

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес, спонсорирали поне 
един Асистент Супервайзор в рамките на месеца (в скоби е позицията от предходния месец).

1. Биляна Казакова-Угринска 3
Милен и Галина Царевски 3

2. Антоанета и Васил Василеви 2
Даниел Манолов 2
Евгения Томова-Деничин 2
Жана и Тодор Токови 2
Ива Ангелова 2
Ирена Ласкова 2
Моника Маринова 2
Николай Илиев 2
Николай Николов 2
Петранка Кирова 2
Станислава Василева 2
Татяна Ким 2

Спонсори на месеца на нови АС

Цветанка и Емил Бурназки 
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Това бе и смисълът, който вложихме 
във фразата „добре дошли у дома“, 
когато нашите ОРЛИ дойдоха във 
Финикс за срещата си през 2018-а. 
Градът е дом на Форевър Ливинг 
Продъктс в буквалния смисъл на 
думата, но той е неосезаем „дом“ и за 
толкова много хора по целия свят.

Тук се раждат идеите за новите 
продукти, тук подобряваме нашия 
изпитан и доказал се маркетингов план, 
тук планираме предстоящите събития 
на изумителни места по света, тук 
изчисляваме вашите бонуси и какво ли 
още не. Оттук Форевър продължава да 
води бизнеса си напред и да създава 
възможности и други, които искат да 
изпитат усещане за принадлежност, да 
се почувстват като у дома си.

Но за мен това място е дом 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС.

Нашите собственици на Форевър 
бизнес, тяхната вяра и всеотдайност са 
онова, което придаде толкова голям 

смисъл на изминалите 40 години за 
мен.

Да виждаме как Мениджърите ОРЕЛ 
намират знамето на страната си в 
специалната ни зала с флаговете на 
всички Форевър държави, как ни 
прегръщат и целуват, каква радост 
струи от тях при посещението им в 
Централния офис и във Форевър 
нутрасютикъл, изпълва всички ни с 
признателност, че наричаме това 
красиво място свой дом.

Благодаря на всеки един от вас, който 
дойде в дома ни във Финикс този 
октомври. Благодаря на посетилите ни 
през изминалите 40 години, както и на 
всички, които предстои да ни навестят 
през идните 40, че и след това. Вашият 
плам, енергия и дух са онова, което 
наистина превръща Форевър в дом.

Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

За мнозина от нас 
домът е просто 
мястото, където се 
прибираме в края на 
деня. Но когато 
понатрупаме жизнен 
опит, домът се 
превръща по-скоро в 
душевно състояние.

Той е начин  
на възприятие,  
на съществуване, 
въплъщаващ 
задоволство и щастие, 
удовлетворение и утеха. 
Създава ни усещане  
за принадлежност, 
чувството, че сме  
на мястото си.

Форевър в домБлагодаря ви, 
че превърнахте



10 / 2018ПО-ВИСОКО ниво постигнато 
от собственици на ФБ

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Агнес Винклер
Айваз Уруков
Айлин Пехливанова
Айнур Сюлейман
Александър Писев
Анелия Борисова
Ани Гусийска
Антоанета Димитрова
Антоанета Станчева
Антоанета Христова
Антон Калфин
Блага Игнатова
Борислава Кирякова
Боянка Георгиева
Валентин Кръстев
Ваня Костадинова
Вероника Ангелова
Весела Трънска
Весела Хорозова
Вилиана Иванова
Виляна Русева
Виолета Иванова
Галина Колева
Галя Илинова
Георги Деничин
Георги Димитров
Гергана Иванова
Гергана Пулева
Дарина Гандева
Денис Кеналиев
Денис Минов
Десислава Янчева
Диана Цанкова-Йонкова

Димитринка Живкова
Дияна Андонова
Доротея Михайлова
Евелина Димитрова
Евелина Занева
Елена Александрова
Елена Младенова
Елизабет Василева
Женя Ганева
Живко Арсенов
Живко Жечев
Златка Недкова
Ивайло Минчев
Иван Мартинов
Иван Томов
Ивета Янкинска
Илияна Велева
Илка Цонева
Ирен Виткова
Искра Харалампиева
Йоана Буковска-Давидова
Катерина Златкова
Катя Грозева
Красимира Чорбаджиева
Кристина Костадинова
Кузива Звареваше
Лиляна Денкова
Луиза Ласкова
Лъчезар Михайлов
Любка Стефанова-Мачулекова
Людмила Янкова
Маргарита Божова
Мариана Дончева

Мариана Петрова
Марина Кирова-Лозанова
Марина Пенкова
Маринела Христова
Мария Джордж
Мария Костадинова
Милена Ненова
Милослава Стоева
Мирка Жекова
Мирослав Чавдаров
Моника Цветкова
Надежда Бянова
Надежда Видова
Наталия Караиванова
Нелина Георгиева
Никола Метев
Никола Починков
Николай Василев
Николай Николов
Николай Николов
Николай Ничев
Николай Стаматов
Николай Ценков
Параскева Мицова
Пенка Атанасова
Петър Геов
Петър Кирчев
Полина Янакиева
Преслав Гацовски
Радослава Нецова
Ралица Рачева
Росица Керина-Димитрова
Светла Георгиева

Светла Гочева
Светлана Горнакова
Светлана Димитрова
Светослав Топалов
Светослав Унгоров
Силвия Домусчиева
Силвия Илиева
Силвия Стефанова
Симона Димитрова
Снежана Желязкова
Станимир Гаврилов
Станимира Апостолова
Станислава Иванова
Станислава Якимова
Стефан Попстефанов
Стояна Ламбрева
Таня Еленкова
Теодора Несторова
Теодора Петрова
Теодора Стоянова
Тихомир Георгиев
Христо Симеонов
Цанко Радоев
Цветан Ценков
Цветанка Николова
Цвете Табакова-Кирилова
Цветелина Петкова
Чудомира Стамова
Юлия Иванова
Юлия Симеонова
Юмер Местан
Яница Николова

спонсор град

Миглена Мешкова Петя Георгиева Стара Загора
Николай Илиев Васил Парушев София
Петя Георгиева Генади и Димитрина Джамбови Стара Загора

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор град

Величка Николова Николай Илиев София
Иван Богданов Десислава Русева София
Десислава Русева Ива Ангелова София
Моника Маринова Анна Маринова Ботевград
Анна Маринова Живко Василев Ботевград
Петранка Кирова Незабравка Георгиева Велико Търново
Незабравка Георгиева Блага и Петър Христови София
Радка Колева Жана и Тодор Токови Пловдив
Тезера Гуглева Миглена Мешкова Пазарджик

СУПЕРВАЙЗОР

КАКВО ВИ ДВИЖИ?

Нови квалификанти
Първо ниво  – до €400  
на месец за период от 36 месеца

ВАСИЛ ПАРУШЕВ



 Декември 2018  5  www.flp.bg

С обич и винаги с Вас,  
Стефан и Таня Стаеви

оригинални за подарък, защото са 
уникални, не присъстват на всяка 
коледна и новогодишна сергия, имат 
стойност и демонстрират сериозно 
отношение и грижа към човека, на 
когото ги подаряваме. 

Какво да направите ли? 
Ами най-напред си изгответе списък 
с хората, за които ще подготвяте 
подаръци, изберете ги и ги купете от 
собствения си Форевър бизнес. Вие ще 
прецените дали да е козметика, грижи 
за кожата, лична хигиена, напитки, 
програми и комплекти. При това, без да 
е необходимо да си причинявате стреса 
на пазаруването в препълнените през 
този период магазини. Ако включите 
и кратка информация за подаръка 
си за получателя му, ще имате шанса 
да му представите и останалата гама 
от продукти, както и бизнеса, с който 
се занимавате. Така ще зарадвате 
близките си с качествен продукт, а ще 
помогнете и на себе си да развиете още 
по-добре Форевър начинанията си.

А защо също да не предложите на 
хората около себе си да им помогнете 
в избора и покупката на качествени 
и оригинални подаръци за техните 
близки? Умножете ефекта от своите 
усилия и си припомнете отново, че през 
този период всички са готови да харчат 
пари за подаръци и че за вас е най-
добре това да става във вашия бизнес, 
нали?

Естествено, че можете и да купите 
подаръците от другаде със стойност 
0,000 б.т., но сме убедени, че няма 
да го допуснете, защото сте разумни 
собственици на Форевър бизнес и 

сбъдвате мечтите си, вършейки всичко 
по начин, различен от останалите.

Нека коледните и 
новогодишните празници 
бъдат весели и щастливи 
за всички вас! 

Няма да ви пожелаваме нищо, защото 
няма значение какво желаем ние 
на вас, важно е какво вие сами си 
пожелавате и сте готови да направите, 
за да го сбъднете! 

А ние ще бъдем винаги с вас с усмивка, 
подкрепа и много любов!

Подарявайте

бизнес!собствения си 

Здравейте, скъпи приятели, 
собственици на Форевър бизнес.

Краят на всяка година и началото на 
следващата са период, изпълнен с 
много радост, настроение и веселие. 
Празниците по това време са толкова 
много, че едва ли не следват един след 
друг. Коледа, Нова година и именните 
дни през декември и в началото 
на януари създават толкова много 
вълнения и някак ни се струва, че 
всички наоколо са по-щастливи,  
по-позитивни и най-вече –  
много по-щедри. 

В тези дни всички искаме да зарадваме 
хората около себе си с всевъзможни 
подаръци. Според проучванията това 
са седмиците, през които хората  
харчат повече пари за подаръци, 
отколкото през който и да е друг 
период в годината. Пък и се оказва, 
че голяма част от подареното не 
е по вкуса на получателя, защото 
е тривиално, обикновено, избрано 
без никаква фантазия и мисъл за 
приложението му или, както обичаме 
да казваме, просто за да се „отбие 
номера“.

Всички тези факти ни казват само едно 
– сега е моментът на вашия Форевър 
бизнес! Използвайте го максимално 
добре. За целта трябва да се подготвите 
старателно и да сте много активни през 
целия период.

Продуктите на вашия Форевър бизнес 
са чудесни подаръци за всеки повод. 
Те са оригинални, разнообразни, 
качествени и отлично приложими в 
ежедневието, защото ще помогнат 
на всеки да изглежда по-добре и да 
се чувства по-добре. Освен това са 

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ



ОТКРИТО  
ПРЕДСТАВЯНЕ
ВАРНА, 8 декември 2018 г.
Зала „Нептун“, х-л „Аква“
12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

ДЕН НА УСПЕХА
19 януари 2019 г.

Зала EFE, хотел МАРИНЕЛА
Начало: 11:00 ч. 

Блясъкът на диското
Засияйте в неоновите цветове на диското и покорете дансинга с щури танци и много усмивки. 

Каним ви на 15 ДЕКЕМВРИ в хотел „Маринела“ на Коледно ДИСКО парти с Форевър!

Превърнете се в Сандра, Си Си Кеч или Мадона, добавете много цветни аксесоари,  
тупирайте косата си и елате да се забавляваме. 

Започваме в 18:30 часа в зала EFE. 

Информация за куверти можете да получите в офиса  на Форевър България. 

Ще бъде епично!

Помислете върху това...
Ние избираме следващия си свят чрез това, което сме научили в този. Не научим ли 
нищо, то и следващият свят ще е същият като сегашния – с все същите граници и все 
същите оловни тежести, които трябва да преодоляваме.

Ричард Бах, из „Джонатан Ливингстън Чайката“

Витамин С може ефективно да се бори с вирусни инфекции, да предотвратява 
или обръща хода на болест, причинена от бактерии, да помага за детоксикацията 
на организма, да намалява риска от рак, да укрепва съединителните тъкани и 
да противодейства на стреса чрез увеличаване производството на кортизол от 
надбъбречната жлеза, а също така предпазва мозъка и нервната система от 
увреждане, причинено от психическия и физическия стрес. 

Д-р Даг В. Полешински, по „Ортомолекулярни медицински новини“Ваша Илиана Веселинова

ПРОДУКТОВА АКАДЕМИЯ
Специализирано продуктово обучение само за регистрирани 
собственици на Форевър бизнес.

СОФИЯ, 15 декември 2018 г.
Зала EFE, хотел МАРИНЕЛА
Начало: 11:00 часа

Билетът за вход включва безплатен Продуктов наръчник или  
Форевър тефтер по избор и листовка „Глътка здраве“. За повече информация  
и купуване на пропуски можете да се свържете с офиса на Форевър България.

 6  Декември 2018 www.foreverliving.com
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Виждате, че залагаме много на оценките 
на другите, което пък доказва, че вашият 
бизнес има потенциала да се разрасне и 
отвъд списъка на личните ви познати. 
Или с други думи казано – кръгът ви на 
влияние се отваря много по-широко към 
хората, търсещи потребителски мнения, 
за да решат какво да си купят.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ТОВА?

Простичко е. Започнете да употребявате 
създаденото от Форевър редовно и се 
превърнете в продукт на продуктите. 
След това намерете най-доброто място, 
където да споделите мнението си. 
Публикувайте личната си историята и 
впечатленията си от продуктите на 
Форевър на собствените си страници. 
Пускайте препоръки и оценки за 
продуктите на фейсбук страницата на 
Форевър Ливинг Продъктс и други 
сайтове за рецензии. Разбира се, не 
пропускайте нито една възможност и да 
говорите лично с повече хора, за да им 
препоръчвате продуктите, които 
ползвате с удоволствие.

А дали вече сте поддръжник на Форевър 
продуктите, който използва пет или 
повече от тях всеки ден? Ако още не сте, 
време е да си създадете нови навици. 
През ноември в социалните мрежи ви 
насърчихме да се включите в глобално 

Клийн 9 предизвикателство, което бе 
чудесна възможност за рестартиране 
на навиците за здравословно хранене и 
редовно движение, преди празниците 
да ни натежат.

Плюс това е идеален начин да се 
запознаете с продукт, даващ 
незабавни видими резултати, и то 
преди големия напор на 
новогодишните обещания. А след това 
можете да споделите опита си и с 
други, които търсят промяна!

Ако и вие бяхте сред хилядите, 
включили се в Клин 9 
предизвикателството – браво! Ако пък 
не успяхте да направите програмата с 
нас, все още не е късно! Приключете 
годината ударно и помогнете и на 
останалите да посрещнат 2019-а с нови 
здравословни навици. Включете се, 
когато можете, започнете Клийн 9 и си 
поканете компания за програмата. Не 
можете да разказвате за силата на 
продукта, преди да сте го изпробвали 
сами!

Продължавайте да се усмихвате, 

Грег Моън 
Президент на Форевър Ливинг Продъктс=

Светът, в който живеем днес, доказва,  
че препоръките и мненията от други 
клиенти най-ефективно повлияват 
действията.
Всъщност повечето хора купуват продукт, 
само ако могат най-напред да прочетат 
какво мисли някой друг, който вече го е 
опитал.

Според проучване за 
клиентските рецензии, 
направено от BrightLocal през 
2014-а, 88% от хората имат също 
толкова голямо доверие на 
онлайн мнения от непознати 
потребители, колкото на 
препоръки от личните си 
приятели.

Силата на личния опит може напълно да 
промени нашия социален бизнес. 
Случвало ли ви се е някога да похвалите 
нов ресторант или филм на приятел и така 
мигновено да го убедите да го пробва?

предизвикателствотоПриемете
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За мен Рождество Христово е 
един от най-обичаните  
и най-чаканите празници!
Вълшебството му е свързано с доброто, 
което сме готови с любов да споделяме 
и раздаваме! Уханието на Коледа в 
моите представи е в аромата на 
портокала, коледните сладки, любимия 
чай, споделените мигове със 
семейството и любимите ни хора! Това е 
времето, когато всички ставаме малко 
по-добри, по-смирени, по-приемащи и с 
радост си помагаме. Когато обичаме, 
ние даваме. А когато даваме, се 
чувстваме най-богати.

Вярвам, че ако всеки от нас си постави 
цел всеки ден да направи щастлив поне 
един човек, ще разпространим доброто 
много бързо, защото всеки от тези хора 
ще пожелае да направи същото за 
някого другиго.

Напомня ли ви това за нашата 
система на работа?
Щастлива съм, че ФОРЕВЪР се появи в 
моя свят и сега, не само по Коледа, 
заразявам хората с обич и топлина! Ако 
успеем да приложим една малка част от 
принципите и ценностите на 
компанията в нашия живот и в 
семействата си, ще помогнем много, за 
да живеем на едно по-добро място! За 

мен сред най-важните неща е 
изграждането на ценности и 
добродетели. Смятам, че всеки от нас е 
отговорен да открие в себе си 
пламъчето на любовта и доброто, да го 
съхрани, и да го разпространява! 

Аз открих за себе си това пламъче и 
силата на любовта точно тук в тази 
компания! Защото тя ми помогна да 
повярвам, че мога, даде ми свобода, а 
всички знаем, че свободата е любов!  
Помогна ми също да се науча да бъда 
едновременно смирена, искрена, 
честна и автентична, да изградя 
качества като търпение и постоянство. 
Те пък ми помогнаха да стана по-
самоуверена, просто защото започнах 
да одобрявам и да харесвам все повече 
себе си и това, което правя. С времето 
усещам как все по-често успявам да 
предам тези умения и на другите.  
И сега се чувствам много щастлива и 
благодарна!

Вече цялото ми семейство е част от 
компанията и няма как тя да не се 
включи и в нашия празник! 

Приложението на прекрасните 
ни продукти е само малка част 
от магията на ФОРЕВЪР!

А как участват те в празника?
Уханието на любимия ни билков чай с 
цветчета от алое често гостува в нашия 
дом. А като стана дума за аромати – 
единственият начин, по който освежавам 
въздуха в дома си, са етеричните масла 
на Форевър. Любимите напитки от алое 
задължително участват като едно от 
ястията на коледната ни трапеза,  
защото са много важна част от нашия 
живот! 

По празниците често се поотпускаме и 
прекаляваме с храната, затова няма да 
пропусна да спомена ролята на 
Гарциния плюс и Форевър лийн. 
Обичам да са ми подръка в празничните 
дни, за да не се чувствам зле и с гузна 
съвест по-късно :D

Форевър

Коледа
Иглика Величкова | Мениджър
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Коледните подаръци
За мен е изключително важно с 
подаръка да покажа любов и 
отношение, затова винаги подарявам 
продукти от ФОРЕВЪР! Няма нищо 
по-естествено да искаме да споделим с 
близките си нещата, които вдъхновяват 
нас, защото така изразяваме желанието 
си и те да се почувстват по-добре.

Форевър е компания, в която 
ценностите са издигнати на 
пиедестал, и аз оценявам високо 
всеки детайл от отношението, 
изграждането на качества и 
грижата на компанията да ни 
предложи най-добрите продукти! 
Когато избирам с какво да 
зарадвам близките си, се водя от 
мисълта как и с какво мога да 
бъда полезна.

В нашето семейство за Коледа си 
подаряваме продукти от по-луксозните 
козметични серии, както и много други 
наши любимци, които подобряват 
качеството на живот!  
Един от най-честите и най-обичаните 

подаръци за Коледа в семейството е 
Арги+. За близките си приятели и 
роднини обикновено избирам продукт, 
който досега не са пробвали, за да се 
запознаят с него. Отдавна всички вече 
са свикнали, че подаръците са от 
ФОРЕВЪР и ги очакват с нетърпение! 
Често се случва и да ме насочат към 
определен продукт :D

Забелязала съм, че стойността на 
подаръка невинаги е от особено 
значение. Дори да подарим нещо малко 
и символично от продуктите за лична 
хигиена например, с избора си 
показваме грижа и хората остават 
поласкани. Важно е отношението, 
загрижеността и посланието, което 
носят жестът и подаръкът ни!

Старая се да не оставям покупките си 
за последния момент. С наближаването 
на празниците движението и 
суматохата в града стават доста големи 
и изборът на хубав подарък е много 
ограничен. Куриерите не успяват да 
доставят пратките навреме и често има 
разочарования. Ще спестите доста 
нерви и неприятни емоции, ако и вие се 
погрижите за празничното пазаруване 
по-рано, за да се насладим всички на 
спокойни и хармонични коледни и 
новогодишни дни! 

Коледа

Желая ви весели и 

топли празници!



 10  Декември 2018 www.foreverliving.com

ТЕХНОЛОГИЯТА

Алое био-целулозната маска на Форевър 
е създадена в контролирана среда от 
специален микроорганизъм, който 
ферментира и изгражда био-целулозните 
нишки. По време на процеса на 
ферментация бактерията се храни с алое 
вера гел от нашите собствени плантации 
и с морска трева, като по този начин ги 
вгражда директно в био-целулозните 
фибри. Така материалът за маската е без 
аналог на пазара и усещането върху 
вашето лице ще ви очарова.

Козметичното постижение е невероятно. 
Фибрите са 1000 пъти по-тънки от 
човешкия косъм и имат способността да 
задържат влага. Благодарение на това 
маската приляга плътно към контурите 
на лицето ви и прониква и в най-фините 
линии и бръчици по-ефективно от 
традиционните текстилни маски.

Тази технология, съчетана с 
ексклузивната комбинация от съставки 
на Форевър, осигурява двуфазно 
полезно действие и превръща маската в 
уникален продукт на пазара днес!

ПЪРВА ФАЗА

Полезните свойства на самия био-
целулозен материал на маската 
проникват дълбоко под повърхността на 
кожата. В нишките е вграден гелът от 
вътрешността на листата на 
отглежданото в собствените ни 
плантации и брано на ръка алое вера 
заедно с морска трева, за да овлажняват, 
омекотяват и обгрижват кожата.

ВТОРА ФАЗА

Суперхидратиращият серум е обогатен с 
натурални съставки, благодарение на 
които кожата ви изглежда и се чувства 
сияйна и възобновена за по-дълго време. 
Маската е потопена в този разкошен и 
ефикасен серум и той няма нужда да се 
изплаква след свалянето ѝ, а може да 
остане върху кожата и да продължи да 
действа.

Това са двата начина, с които алое 
био-целулозната маска оказва 
благотворно влияние върху кожата ви!

ПРОГРЕСИВНА КОМПОЗИЦИЯ  
ОТ ДОКАЗАНИ СЪСТАВКИ 

  АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 
успокоява и хидратира

  ДИВ КЕСТЕН  
подмладява повехналата 
кожа и намалява 
зачервяването

  МОРСКА ТРЕВА 
омекотява и обгрижва за 
дълготрайна влага

  ЗЕЛЕН ЧАЙ 
има забавящи стареенето 
свойства 

Отпусни се, 
наслади се, 

подмлади се 

ПОДХРАНЕТЕ И ВЪЗОБНОВЕТЕ КОЖАТА СИ  
С НАЙ-ПРОГРЕСИВНАТА АЛОЕ МАСКА ДОСЕГА
Форевър отново съчетава силата на науката и природата, за да предложи 
невероятно интензивна хидратация. Потопете се в следващото измерение  
на грижите за кожата с нашата нова алое био-целулозна маска. 

Супер овлажняващата формула комбинира мощта на алоето с био-целулоза и натурални съставки  
в истински находчива формула, доставяща хранителните вещества дълбоко във вашата кожа.  
В резултат тя е приятно мека, хидратирана и сияеща с превъзходен блясък!



ИНТЕНЗИВНА ХИДРАТАЦИЯ С ЛЕКОТА

Алое био-целулозната маска е подходяща 
за всички типове кожа и е невероятно 
лесна за използване. Просто отлепете 
защитния текстилен слой и я поставете. 
Леко я притиснете, за да прилепне добре. 
Веднага ще усетите как гъвкавият 
материал приляга с лекота към лицето 
ви. Щом я закрепите хубаво, отлепете и 
външния защитен слой. Сега е време да 
се отпуснете и да почувствате как 
подмладяващата сила на био-
целулозната маска действа. 

През следващите 20 минути алое 
био-целулозната маска ще ви поглези с 
двуфазното си полезно действие.

Когато я свалите, просто втрийте 
останалия серум в кожата си и се 
наслаждавайте на дълготрайната 
хидратация и мекота. Ще се почувствате 
освежени и възстановени без лепкаво 
или тежко усещане върху лицето. 
Доставяйте си удоволствие с алое 
био-целулозната маска поне веднъж 
седмично или винаги, когато имате 
нужда.

ЕКОЛОГИЧНА КОЗМЕТИКА

Искате козметика с добавена стойност? 
Партнирахме си с производител, който 
не вреди на околната среда и притежава 
LEED сертификат. Той създава маските 
по екологичен способ, използвайки 
нашата формула и съставки. Всяка част 
от самата маска е 100% компостируема, 
за да сте спокойни, че не вредите на 
околната среда. Просто още един начин 
да щадим света, в който живеем. 
Маската се разгражда напълно за едва 
шест седмици!

НОВОТО ЛИЦЕ НА АЛОЕ 
КОЗМЕТИКАТА Е ВАШЕТО

Приспособете козметичния си режим с 
продуктите на Форевър за специализирани 
резултати. Открийте най-доброто за своята 
кожа сред защитния дневен лосион със 
слънцезащитен фактор 20, изглаждащия 
ексфолиант, алое активатор, пробуждащия 
околоочен крем и балансиращия тоник. Всеки 
от тях може да се комбинира с една от 
цялостните ни козметични колекции, за да 
отговорят на специфичните ви потребности.

Още 
продукти за 

специализирани 

резултати



Подобрете 
храносмилането си със 

силата на алоето и се 
насладете на вкуса на 

сладки и сочни праскови. 
Нашето алое вера расте  

в плодородна почва и при 
климат с над 2 000 слънчеви 

часа годишно. Отглеждаме го 
сами в собствени плантации 

и се грижим за него  
с любов и внимание,  
за да ви предлагаме 

най-полезните и 
висококачествени  
продукти от алое.

Полезна наслада 
Алое и прасковис новата напитка 

Когато се приема вътрешно, алое вера 
притежава естественото свойство да 
изчиства храносмилателната система и 
да ѝ помага да усвоява по-ефективно 
полезните вещества от приеманите 
храни. То същевременно действа и като 
пребиотик, допринасяйки за растежа на 
полезните чревни бактерии. Уникалният 
полизахарид ацеманан и другите 
нутриенти в състава му подкрепят 
имунната система. 

В новата Форевър напитка Алое и 
праскови съчетахме 84.5% чист гел от 
вътрешността на листата на растението 
със сочно пюре от праскови. Резултатът 
е ароматна напитка със сладък вкус и 
цялата сила на чистото алое вера. 

Към съкровищницата от хранителни 
вещества, съдържащи се в алоето, 
добавените праскови в тази напитка не 
само я правят невероятно вкусна, но и я 
обогатяват с допълнително количество 
от ценния витамин С плюс витамин А, 
ниацин, калий, калций и още много и 
полезни витамини и минерали. 

Прасковите са източник и на няколко 
нутриента, подкрепящи зрението – 
споменатият вече витамин А, също 
рибофлавин и цинк. Ако към вече 
изброените добавим и витамин В6, 
фолат, желязо и мед, които също 
откриваме в прасковите, ще видим, че те 
допринасят и за нормалната функция на 
имунната система. Това далеч не е 
всичко, но сме сигурни, че познавате 
добре ароматния плод и лично сте се 
убедили колко добре се отразява върху 
тялото ви. А в съчетание с любимото 
алое, комбинацията е наистина чудесна.

Разбира се, трябва да напомним също, че 
Форевър алое и праскови се преработва 
асептично, което ни позволява да не 
добавяме никакви консерванти. Новата 
Тетра Пак опаковка е изработена от 100% 
рециклируеми материали, и ви дава 
възможност да се насладите на чистото 
алое вера със сладкия вкус на 
прасковите – така, както природата ги е 
създала.



Изобилие  
от предимства с  

тройния пакет напитки
Кой е любимият ви  

алое гел? Няма да разберете, 
докато не опитате всички! 

Новият ни ТриПак включва 
и трите незаменими алое 

напитки, за да се насладите 
на хранителните качества 

на всяка от тях. В пакета 
получавате гела от алое 

вера заедно с алое и 
праскови и алое бери нектар 

с неговия свеж и богат 
на антиоксиданти вкус, 
подкрепящ нормалното 

храносмилане. Всички 
са в опаковки от 100% 

рециклируеми материали.

Нов подход към 
алое напиткитеАлое и праскови

ALOE VERA GEL™
Класическият чист гел от алое вера на 
Форевър. Той е мерилото, по което 
оценяваме всички останали напитки. 
Създаден е от 99.7% чист гел от 
вътрешността на листата на алоето, за да 
подкрепя храносмилателната система и 
да помага за усвояването на нутриенти.  
В него не само няма захар, но може да се 
похвали и с това, че не съдържа никакви 
консерванти, а вкусът му е по-свеж от 
всякога.

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™
Всички хранителни качества на нашия 
водещ продукт – гела от алое вера, плюс 
антиоксидантната сила на червените 
боровинки и ябълките. Невероятно 
вкусен и богат на витамин С, алое бери 
нектарът е напитка, на която няма да 
можете да устоите.

FOREVER ALOE PEACHES™
Няма нищо по-освежаващо от сладкия 
вкус на праскови, съчетан с мощната 
подкрепа за здравето на гела от алое 

вера. Тази ароматна и изключително 
популярна напитка придава завършен 
вид на новия ни ТриПак. Освен с 
разкошен вкус натуралното пюре от 
сладки и сочни праскови допълва алоето 
и с калий, калций, антиоксиданти и още 
много полезни нутриенти.

АЛОЕ ВЕРА ПО ВАШ ВКУС
Понякога е трудно да изберем.  
Новият ТриПак ви дава шанс да опитате 
всяка от алое напитките, за да откриете 
любимата си. 
Собственик на Форевър бизнес ли сте? 
Дайте шанс на тройния пакет да помогне 
на бизнеса ви да расте с предимство от 
10% повече бонусни точки.
ТриПак сам по себе си е страхотен 
инструмент за работа, но понеже 
искаме да имате още една причина 
да дадете тласък на продажбите си 
с него, добавихме и допълнителен 
бонус. Цената му е същата като на три 
отделни опаковки напитки от алое, но 
ще получите с 10% ПОВЕЧЕ БОНУСНИ 
ТОЧКИ!
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Форевър неслучайно се слави като 
една от най-щедрите компании в 
индустрията на мрежовия маркетинг. 
Изключително се гордеем със 
справедливия си компенсационен 
план, изграден на принципите на 
честността, положените усилия и 
екипната работа. Той обаче съвсем не 
е единствената причина фирмата да 
работи с милиони собственици на 
Форевър бизнес по целия свят.

Компанията е една от малкото в 
индустрията, които връщат на своите 
лидери и сътрудници част от 
годишните си глобални приходи със 
специалната програма CHAIRMAN’S 
BONUS. 

В нея могат да участват всички СФБ, 
които работят усърдно и с постоянство 
изграждат успешен бизнес, 

подкрепяйки доброто име и авторитета 
на Форевър. Програмата 
възнаграждава истински щедро 
всеотдайността и работата на 
собствениците на Форевър бизнес, 
квалифицирали се за участие в нея.  

Как става самата 
квалификация?
След като се издигне на ниво Признат 
Мениджър, собственикът на Форевър 
бизнес трябва да бъде активен във 
всеки месец от едногодишния период 
на квалификация, да изпълнява 
условията за получаване на лидерски 
бонус, да бъде квалифициран за 
програма FOREVER2DRIVE поне в един 
месец от годината и да изгражда своя 
бизнес коректно и съгласно 
фирмената политика на компанията.

Това са основните изисквания за 
квалификация в програмата. Пълна 
информация и подробности за всички 
условия за участие в Chairman’s Bonus 
можете да откриете във фирмената 
политика на Форевър. 

Всяка година собствениците на 
Форевър бизнес, квалифицирани за 
Chairman’s Bonus, получават чекове на 
приблизителна обща стойност от $24 
милиона долара в допълнение към 
останалите им месечни бонуси. Всеки 
квалификант получава чека си на 

Глобалното рали на Форевър пред 
хиляди свои колеги, в знак на 
признание за удивителното си 
постижение.

Участието в програмата е една от 
целите за покоряване и пред Форевър 
България и Македония, защото 
собствениците на бизнес в нашите две 
страни заслужават да се наредят сред 
елита и да получат своя дял за 
огромното усърдие и постоянство, 
които влагат в работата си. 
Обединените усилия на всички ни биха 

могли да класират България и 
Македония за участие в Chairman’s 
Bonus с общ месечен оборот от 3 000 
б.т. в поне три месеца от годината. 

Затова бъдете активни, споделяйте 
бизнес възможността винаги и 
навсякъде, грижете се за клиентите си, 
бъдете продукт на продуктите. Малките 
усилия на всеки един от нас, ще 
доведат до огромен съвкупен 
резултат!

Програма 
Chairman’s 
Bonus 

Снимката показва постиженията на собственици на Форевър 
бизнес, които са резултат от упорита, усърдна и екипна 

работа. Доходите не са гарантирани и изцяло зависят от 
всеотдайността, постоянството и желанието за личен успех. 

Ако искате да научите как и вие можете да печелите  
с Форевър, вижте www.flp.bg/bg/dohodi.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ 
ВСЕКИ МЕСЕЦ И 

КВАЛИФИЦИРАНИ ЗА 
ЛИДЕРСКИ БОНУС И

  
ПОНЕ ЕДИН МЕСЕЦ  

В ГОДИНАТА.

ПЪРВО НИВО ВТОРО НИВО ТРЕТО НИВО
 700 лични  

и немениджърски б.т.

150 НОВИ б.т.

1 Мениджър в екипа  
с 600 б.т. в страната на 
квалификация или  
1 Мениджър в екипа, 
квалифициращ се за 
програмата, в която и да е 
държава

 600 лични  
и немениджърски б.т.

100 НОВИ б.т.

3 CHAIRMAN’S BONUS 
Мениджъра в екипа

 500 лични  
и немениджърски б.т.

100 НОВИ б.т.

6 CHAIRMAN’S BONUS 
Мениджъра в екипа

www.flp.bg/bg/dohodi


Отново поздравяваме Сеньор Мениджъри ОРЕЛ  
Ирена Спасова, Славица Донакова,Роза и Драган 
Гелевски и Снежана Контра, както и  
Мениджъри ОРЕЛ Антоанета Василева, Елеонора 
Маринова, Вера Златковска и Жарко Георгиевски.

Форевър приветства ОРЛИТЕ от България и Македония през 
октомври в родния си град Финикс, щата Аризона. Те летяха 
във висините с най-добрите собственици на Форевър бизнес 
от цял свят, посетиха централата на компанията, срещнаха 
се и се снимаха с основателя ѝ – Рекс Моън, разгледаха 
производственото предприятие Форевър нутрасютикъл, 
слушаха изключителни обучения от най-големите лидери и 
се забавляваха невероятно много.

Среща на 
Мениджърите  
ОРЕЛ 2018
Финикс, Аризона, САЩ
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