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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

ТОП 10 собственици  
на Форевър бизнес в България

03 / 2019

Общ групов обем
1. Димитър Механджийски (1) Соринг Мениджър

2. Цветанка и Емил Бурназки (-) Сеньор Мениджър

3. Васил Парушев (2) Сеньор Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (3) Сеньор Мениджър

5. Антония Димитрова (4) Соринг Мениджър

6. Златинка и Галин Радеви (-) Сеньор Мениджър

7. Ирена и Петър Спасови (-) Сеньор Мениджър ОРЕЛ

8. Антоанета и Васил Василеви (10) Мениджър ОРЕЛ

9. Николай Илиев (9) Мениджър

10. Васил Колев (7) Мениджър

Немениджърски точки
1. Николай Илиев (3) Мениджър

2. Васил Колев (2) Мениджър

3. Васил Парушев (1) Сеньор Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (5) Сеньор Мениджър

5. Златинка и Галин Радеви (-) Сеньор Мениджър

6. Цветанка Кирякова (-) Мениджър

7. Нели Желязкова (-) Мениджър

8. Антоанета и Васил Василеви (9) Мениджър ОРЕЛ

9. Живко Василев (6) Мениджър

10. Ирена и Петър Спасови (-) Сеньор Мениджър ОРЕЛ

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. Жанет Карапчанска 4

2. Петрушка Крайнева 3

Таня Еленкова 3

3. Антония Димитрова 2

Цветомир Колев 2

Димитър Иванов 2

Величка Николова 2

Донка Димитрова 2

Станислава Василева 2

Анелия Костадинова 2

Даниел Йорданов 2

Спонсори на месеца на нови АС

КЛУБ 4 Б.Т.

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Величка Николова, Габриела Сгънатова,  
Галина Георгиева, Десислава Николова,  
Златомира Тенева, Николай Ничев, Росица и Петко 
Петкови, Станислава Василева, Таня Еленкова

ОКТОМВРИ – МАРТ

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ  поредни месеца) Иван Богданов, Ивелин Колев, Кристина Костадинова, 
Лазарина Ванчева, Надежда Николова,  
Христо СимеоновЯНУАРИ – МАРТ
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Този силен цитат ме накара да се 
замисля за смелостта и какво 
означава да упорстваш дори когато 
обстоятелствата са против теб.  
За мнозина смелостта е синоним на 
безстрашие – буквално да не 
изпитваш страх и да действаш 
решително и бързо, нищо да не е в 
състояние да те спре. Но да си смел не 
означава да не се страхуваш, а да 
продължаваш напред дори и когато се 
страхуваш.

Всеки се страхува от нещо, важното е 
какво ще избереш да правиш със 
страха си. Ще го оставиш ли да те 
възпре, или ще имаш смелостта да не 
преставаш да се движиш? Виждал 
съм толкова много собственици на 
Форевър бизнес да се изправят лице  
в лице със страховете си и това да  
ги прави по-силни, по-уверени и 
по-успяващи.

Да речем Мари Алис Деграф, която не 
се отказва от Форевър бизнеса си 

дори когато в родината ѝ Хаити 
настава политически хаос по време на 
военния преврат през 1991 г. 
Принудена е да избяга със 
семейството си единствено с дрехите 
на гърба си и става бежанка. Тя 
преодолява страх, какъвто повечето 
от нас не могат и да си представят,  
и изгражда бизнеса си отново.

А Вероника Ломянски, която буквално 
задържа дейността си над 
повърхността, като прекарва с лодка 
продукти на Форевър през сръбска 
река, когато всички мостове са 
разрушени. Въпреки че по-голямата 
част от града ѝ Нови Сад е срината, 
Вероника съумява да запази живи 
бизнеса и мечтите си.

По целия свят собственици на 
Форевър бизнес точно като вас се 
изправят пред страховете си. Но не е 
нужно да си поставен в толкова 
екстремни условия, за да си 
изплашен. Някои много се боят да 
говорят пред публика. Други ги е 
страх от откази или да говорят с 
непознати за Форевър. Тези чувства 
са съвсем нормални и не са никак 
малко хората, които се плашат от 
същите неща като вас.

Най-добрият бейзболист за всички 
времена Бейб Рут не гледа на 
пропуските като на нещо, от което да 
се страхува. Тъй наречените 
„страйкове“ са просто нормална част 
от кариерата му и всяко замахване и 
пропуск са го приближавали до 
следващия хоумрън. Ще срещате хора, 
които може да не споделят визията ви 
или искат да ви обезсърчат. Това не е 
проблем. Всеки отказ ви приближава 
до следващото ви постижение – било 
то спечелване на нов клиент или 
издигане до ниво Мениджър.

Знам, че можете да преодолеете 
страховете си, защото съм виждал 
толкова много хора като вас да го 
правят. Не ги оставяйте да ви пречат 
да давате най-доброто от себе си. 
Може би не всеки път ще отбелязвате 
точка, но няма и всеки път да грешите. 
Неуспешното замахване ще ви научи 
на много повече, отколкото седенето 
край страничната линия на игрището.

Завинаги ваш, 

Рекс Моън 
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Ползата
пропуските

МОЖЕ БИ НЕ ВСЕКИ ПЪТ ЩЕ 
ОТБЕЛЯЗВАТЕ ТОЧКА, НО НЯМА  
И ВСЕКИ ПЪТ ДА ГРЕШИТЕ.

Трудно е да победиш човек, който никога не се отказва.  
Всеки пропуск ме приближава до следващия хоумрън. Никога 
не позволявайте на страха от грешки да ви пречи да играете.

– Бейб Рут.

от
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ПО-ВИСОКО ниво постигнато 
от собственици на ФБ

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Албена Щерева
Александър Николов
Андрей Борисов
Анита Бухова
Анита Йорданова
Антоанета Горянова-

Баракова
Биляна Ковачева
Благовест Николов
Боряна Бояджиева
Валентина Стоянова
Весела Русева
Веселин Неделчев
Виктория Ковачева
Владимир Владимиров
Владислав Стефанов
Гергана Колева
Гергана Маева
Гинка Христова
Дарина Найденова
Дафина Хаджиева
Диана Иванова
Диана Стоянова
Димитър Димитров

Димитър Киров
Дияна Илиева
Елена Кирова
Елиза Маркова-Богданова
Елис Салиева
Ергин Ибрахим
Жорж Ойков
Звезделина Филова
Зейнеб Крумова
Златина Амед
Зорница Петкова
Зюре Еминова
Ибрахим Юруков
Ива Катранджиева
Иван Бачев
Иван Иванов
Иван Студенков
Ивета Сталева
Иво Георгиев
Илинка Лулчева
Илияна Шушутева
Йордан Божков
Йорданка Стоева
Карин Калинова

Катерина Михайлова
Костадинка Петрова
Красимира Симеонова-

Кръстева
Любен Игнатов
Любен Тончев
Манди Миткова
Маринела Караиванова
Мария Панова
Мария Стоянова
Марияна Георгиева
Марияна Николова
Милана Трифонова
Милица Димитрова
Михаела Узунова
Михаил Михов
Моника Арнаудова
Надежда Димитрова
Наталия Дочева
Никола Стоянов
Николай Тодоров
Николай Червенков
Николета Иванова
Павел Павлов

Петя Цвяткова
Пламен Стоев
Радка Николова
Радослав Златански
Райна Маринова
Рая Йорданова-Велева
Ренета Димитрова
Росица Бенова
Сияна Балиева
Снежанка Желева
Соня Калфова
Спас Спасов
Станислава Василева
Стоян Деничин
Стоянка Димитрова
Теофана Данчева
Тодор Илиев
Тодорка Маринчешка
Томас Качаров
Хасан Хасанов
Христин Петков
Христина Иванова
Християна Георгиева

спонсор град

Виктория Янева Иван Богданов София

МЕНИДЖЪР

спонсор град

Биляна Марценкова Цветанка Кирякова София
Петрушка Крайнева Ирена и Людмил Вукашинови Перник
Ирена и Людмил Вукашинови Лилия Цветанова Перник
Таня Еленкова Виктория Георгиева Хасково

СУПЕРВАЙЗОР

Един от най-добрите източници на основни познания за мрежовия бизнес отново е 
налична. Книгата на Михаел Страховиц „Мрежов маркетинг: основи“ може да ви помогне 
да заработите по-ефективно и качествено, а също така да намалите значително броя на 
отказите и разочарованията. С нейна помощ ще избегнете многобройните отклонения по 
дългия път към своите финансови цели. 

В книгата си безспорният експерт в областта на мрежовия маркетинг Михаел Страховиц ни 
запознава със зараждането на мрежовата индустрия, обяснява разликата между директни 
продажби и мрежов маркетинг; описва принципите в основата на успешна мрежова 
структура; отговаря на въпросите как да си съставите голям списък с имена; как да 
намирате хора с интерес към бизнеса; как успешно да уговаряте срещи по телефона; как 
да каните на бизнес презентации; как да представяте убедително; какво трябва да правите 
след като сте подписали договор, за да не разочаровате новия си сътрудник; как да си 
поставяте лични цели и да ги превеждате на езика на бизнеса; как да планирате работата 
си и много други полезни и практични съвети.

Поръчайте този ценен инструмент за работа още днес!

Михаел Страховиц

МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ
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Михаел Страховиц започва кариерата си в мрежовия маркетинг през 

1977 г. Само за 5 години той и съпругата му Габриеле изграждат мрежа, 

простираща се в цяла Европа с над 20 000 сътрудници. През 1982 г. дос-

тигат най-високата позиция в йерархията на компанията.

От края на 80-те години Михаел Страховиц работи и като консултант на 

компании, мотиватор и инструктор в областта на директните продажби 

и мрежовия маркетинг. Хиляди дистрибутори в 14 европейски страни 

са добили ценни познания от неговите въодушевяващи доклади и спе-

циализирани семинари. Негови клиенти са водещи компании и органи-

зации в областта на мрежовия маркетинг в Европа. Ако го помолите да 

ви покаже препоръките си, ще видите, че няма известна фирма, която 

да липсва.
Михаел Страховиц познава бранша и механизмите му като никой друг. 

Него не го интересува какво печели една бързо изгряла „супер-звезда”, 

а иска да знае как да постигне продължителен и траен успех.  Михаел 

Страховиц знае от собствен опит, че стабилно изградената мрежа е из-

точник на добри доходи за десетилетия напред.
www.strachowitz.de

Цена 6.90 лева
ISBN 978–954–90239–6–1

Код 1065, цена: 4,50 лв.

„МРЕЖОВ МАРКЕТИНГ: ОСНОВИ“ на МИХАЕЛ СТРАХОВИЦ отново в ПРОДАЖБА
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Винаги с Вас,  
Стефан и Таня Стаеви

 Не изисква почти никакви 
първоначални инвестиции и 
затова не носи никакъв риск.

 Доказана система за изграждане 
на пасивни доходи, в която много 
хора правят простички и достъпни 
за всеки неща.

 Силата на геометричната 
прогресия, залегнала в основата 
на възможността за изграждане 
на голяма мрежа от хора, които 
лично консумират продуктите 
на компанията и ги препоръчват 
на другите около себе си, дава 
възможност бизнесът ви 
постоянно да нараства, без да е 
необходимо да отделяте много 
повече усилия и време, отколкото и 
в началото.

 Мрежовият маркетинг учи и 
помага на най-обикновени хора 
да не са наемни работници, а 
сами да бъдат предприемачи и да 
управляват времето, доходите и 
бъдещето си.

 Няколко години, инвестирани 
в изграждане на собствена 
голяма мрежа от сътрудници, 
ще ви осигурят несъизмеримо 

предимство в сравнение с години 
наред работа за някой друг.

 Това е индустрия, която през 
последните години става все 
по-разбрана и привлекателна за 
милиони хора по света, избиращи 
да променят живота си с нея, като 
изграждат кариера и доходи, за 
които преди това са можели само 
да мечтаят.

И накрая, но съвсем не на последно 
място ще добавим и че с чудесните 
продукти на Форевър ще усвоите 
навици да се грижите за собственото 
си здраве, които ще помогнат и на вас, 
и на хората около вас да се чувствате 
и да изглеждате много по-добре и 
да живеете по-качествен и по-дълъг 
живот.

Изучавайте и обогатявайте 
непрекъснато познанията си за 
това, което правите, за да започнете 
да мислите като успяващи хора и 
несъмнено да станете такива! 

Скъпи приятели, собственици на 
Форевър бизнес,

Винаги сме смятали, че нещото, което 
помага или пречи на хората да бъдат 
успешни, е начинът им на мислене.  
В индустрията на мрежовия маркетинг 
това важи с още по-голяма сила. Или 
простичко казано – ако искате да 
бъдете успешен мрежовик, трябва 
да мислите и действате като такъв. 
А какво помага на хората да мислят, 
да действат и да постигат успехи с 
маркетинговия план на Форевър? 
Фактът, че знаят много ясно ЗАЩО 
искат да успеят, какво искат да 
постигнат, за да променят живота 
си и най-важното ВЯРВАТ в това, 
което правят. За да повярвате в 
системата за разпространение на 
стоки и услуги, наречена мрежов 
маркетинг, непременно трябва да 
знаете какво представлява тя и какви 
са нейните предимства спрямо всички 
други начини за печелене на пари и 
изграждане на собствен бизнес.  
Ето и някои от тях…

 Всеки може да го прави.  
МЛМ е достъпна възможност за 
изграждане на собствен бизнес, 
независимо от пол, възраст, 
образование или умения.

което

в това,

правимВяра



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

БУРГАС, 23 юни 2019 г.
х-л „Мираж“, конферентна зала
Начало: 10.30 часа

Билетът за вход включва безплатен Продуктов наръчник.

ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
ВИДИН, 5 май 2019 г.
х-л „Ровно“,  конферентна зала
13:00-13:45 ч. / Бизнес представяне
14:00-15:00 ч. / Продуктова презентация

ВАРНА, 22 май 2019 г.
х-л „Аква“,  зала „Перла“
18:00-18:45 ч. / Бизнес представяне
19:00-20:00 ч. / Продуктова презентация

Помислете върху това...
Бъдещето ни зависи от това, което правим днес, а не от това, което ще правим утре! 

Робърт Киосаки

Шокиращи данни показват, че за период от 10 години смъртността от сърдечни проблеми се е 
удвоила при хората с ниски нива на магнезий. Според проучванията когато тялото е правилно 
заредено с достатъчно магнезий, той може да подобрява здравето на сърцето и да намалява 
риска от смърт, да поддържа здравословни нива на кръвното налягане и кръвообращението, 
да запазва гладки и еластични кръвоносните съдове и артериите, да подпомага нервната 
функция и мускулите, да увеличава костната плътност чрез регулиране транспорта на калция, 
да балансира настроението, да допринася за по-добър сън през нощта и много други.

Джошуа Корн, www.liveinthenow.com.
Ваша Илиана Веселинова

ДЕН НА УСПЕХА
8 юни 2019 г.

SOFIA EVENT CENTER
ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР
Начало: 11.00 ч.

 6  Май 2019 www.foreverliving.com
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По-добре

отколкото
нищо

Представете си жена, решила да 
напише роман, и всички, с които 
говори, ѝ казват, че няма начин да се 
справи, ако не пише по десет страници 
на ден. Но тя просто няма толкова 
време и оставя проекта си да 
отлежава, пренебрегвайки факта, че 
ако написва дори и по една страничка 
вечер, всеки ден ще се приближава по 
малко към целта си.

Изключително вдъхновяващо е да 
срещате собственици на Форевър 
бизнес, издигнали се много бързо в 
маркетинговия план, но вложеното от 
тях количество работа може да ви се 
стори непреодолимо много. Може да 
мислите, че трябва всеки ден да се 
обаждате на също толкова хора или 
да си насрочвате определен брой 
срещи, или пък да прекарвате по 
няколко часа в социалните мрежи. 
Може дори да решите, че това е 
единственият начин да постигнете 
успех в бизнеса. Уверявам ви, че не е. 
Има много успели собственици на 
Форевър бизнес, които са си дали 

време да натрупат увереност и да 
развият нови умения, за да стигнат до 
позицията, която заемат днес.

Дори да имате време само за един-
два телефонни разговора дневно, пак 
ще постигнете 100% повече, отколкото 
ако не направите нищо. Ако 
провеждането на десет разговора на 
ден ви се струва изтощително, 
опитайте с два. Уговарянето на поне 
една среща или проследяването само 
на един кандидат все пак ще ви 
приближи до целта малко повече, 
отколкото ако се откажете и 
бездействате.

Не е необходимо да посвещавате 
определен брой часове седмично или 
да имате образование в дадена сфера, 
за да започнете да градите бизнес. 
Едно от нещата, превръщащи Форевър 
в толкова уникална възможност, е че 
няма нужда да сте специалист. 
Форевър е за всички и всеки един има 
право да израства със собственото си 
темпо.

Когато и да използвате нов продукт 
или да запознавате някого с Форевър 
възможността, вие израствате и 
напредвате. Оставете обичта си към 
продуктите и желанието си да 
помагате на другите да ви водят. Ще 
се изумите колко много можете да 
постигнете, когато натрупате 
самоувереност и опит.

Помнете, че този бизнес си заслужава 
дори и все още да не го правите много 
добре. Не е задължително да сте 
наясно с всичко, за да напредвате. 
Познанието ще дойде с времето. Щом 
вършите нещо, за да се движите 
напред, значи правите реални и важни 
крачки към подобряването на живота 
си и постигането на целите си.

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Сигурно сте чували максимата, че всичко, което си 
заслужава, трябва да се прави добре. Но аз не съм съвсем 
съгласен с нея. Според мен човек трябва да направи всичко, 
което си заслужава, дори и да не го направи толкова добре, 
колкото му се иска. Ако се фокусираме само върху нещата, 
в които сме истински добри, как ще се учим, как ще 
израстваме и ще се усъвършенстваме?

половин,
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Първата четвърт на 2019-а 
приключи и се надяваме, че всички 
добри и здравословни навици, 
които придобихте с кампанията 
#БъдиРешителен, вече са 
неразделна част от ежедневието 
ви. Ако пък сте прекарали 
последния уикенд на дивана с 
пица и шоколад в ръка, не се 
тревожете, надежда има. Изтрийте 
спомена за уикенда от главата 
си, изстържете се от дивана и 
направете необходимото, за да 
включите здравословния начин на 
живот отново в ежедневието си. 
Както винаги Форевър е тук, за да 
ви помогне.

Нашата програма Витал5 се състои от 
пет хранителни добавки, създадени 
за цялостна подкрепа на здравето, и 
ще ви помогне да се придържате към 
добрия режим, от който тялото ви се 
нуждае. Всеки пакет съдържа гел от 
алое вера, Форевър дейли, Форевър 
актив ПРО-Б, Арктическо море и 
Арги+. Приемайте добавките като 
част от здравословния си режим на 
хранене и движение, и с лекота отново 
ще се върнете в правия път. Вижте 
как Витал5 може да ви помогне да 
поддържате здравословни навици.

Помогнете на 
храносмилането
Може да ви изненада, че е възможно 
състоянието на храносмилателната 
система да доведе до редица 
здравословни неприятности като 
силна умора, отслабена имунна 
система, проблеми с кожата и с 
метаболизма. Затова е много важно 
да поддържаме храносмилателната 
си система в добро състояние и да 

се опитваме да намерим баланс в 
ежедневието си, като не допускаме 
стресът, вредните храни и околната 
среда да влияят зле върху стомашно-
чревния ни тракт. За щастие 
Витал5 съдържа два изключителни 
помощника за храносмилането – 
пробиотика Форевър актив ПРО-Б и 
натуралния гел от алое вера.

Форевър актив ПРО-Б е в авангарда 
на научните постижения и всяка 
капсула е комбинация от шест 
клинично проучени пробиотични 
щама. Всеки от тях е преминал през 
щателни изследвания и е избран 
заради способността си да преминава 
през стомашната киселина и да стига 
до червата невредим. Гелът от алое 
вера на Форевър допълва всяка от 
съставките на Форевър актив ПРО-Б 
и предлага допълнителна подкрепа 
за храносмилането. Свежата напитка 
съдържа невероятните 99.7% чист 
гел от вътрешността на листата на 
алое вера и е отличен помощник за 
здравето на храносмилателната ни 
система. 

Незаменимите

за добри5
4
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Подкрепете имунитета
Ясно е че, подходящ момент да 
настинете няма, но когато се 
опитвате да включите в живота си 
здравословни навици, нещо такова 
може да ви извади извън релси. 
Добрата новина е, че в дългосрочен 
план балансираният начин на живот 
ще намали податливостта ви на 
настинки и вируси, но преди да го 
постигнете, ще трябва да сложите 
доста неща в ред. 

Имунитетът ви е деликатна система, 
която има нужда от постоянно 
захранване с нутриенти, за да съхрани 
баланса си, необходим за защитата на 
тялото от инфекции и други неканени 
гости. Правилното хранене е едно от 
условията за подкрепа и подсилване 
на имунитета. За щастие има много 
храни, съдържащи важни витамини и 
минерали необходими за нормалната 
функция на имунната система. 

Цитруси, чушки, броколи, спанак и 
пилешко са чудесен избор в случаите, 
когато имате нужда от допълнителен 
тласък на имунитета си. Всички те 
съдържат вещества незаменими за 

нормалната функция на имунната 
система, като най-важните сред тях 
са витамини А и С. 

Витамин А подкрепя също и доброто 
състояние на всички лигавици. 
Възможно е понятието „лигавици“ 
да не ви звучи като нещо особено 
интересно, но те имат важна функция 
в тялото – да предпазват тъканите 
от външни фактори, които могат да 
им навредят. Лигавици има в устата, 
в дихателната система – носа и 
дробовете, както и в много други 
органи. Ако смятате, че имате нужда 
от повече витамин А, можете просто 
да включите Форевър дейли в режима 
на цялото си семейство, за да сте 
спокойни.  

Витамин С е антиоксидант и 
предпазва клетките от оксидативен 
стрес. Той се появява, когато външни 
тела нарушат баланса в тялото, 
а антиоксидантите могат да ги 
неутрализират. Ако търсите добавка 
пълна с витамин С, Форевър дейли и 
Арги+ са вашите герои. Гелът от алое 
на Форевър също съдържа доста 
витамин С, който в комбинация с 
високото съдържание на естествения 
помощник за имунитета – алоето, го 
превръща в мощен защитник срещу 
микроби. 

за добри навици

1

2

3

5
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Подобрете 
концентрацията си
Да поддържате ума си активен в 
напреднала възраст е изключително 
важно, ако искате да забавите 
естествените процеси на стареене. 
За щастие има няколко хранителни 
вещества, които подпомагат точно  
ума и концентрацията. 

Едно от тях е докосахексаеновата 
киселина, по-известна като DHA. 
Това е омега-3 мастна киселина, 
формираща основни структури в 
мозъка. Среща се и в нервната тъкан 
и очите. Малко храни са източници 
на DHA, като сред основните са 
мазните риби, морските дарове и 
водораслите. Ако в диетата ви липсва 
риба, много важно е да се стараете 
да не получите недостиг на DHA. 
Макар тялото ви да я произвежда, 
количеството е минимално. 
Арктическо море съдържа и двете 
омега-3 мастни киселини – DHA и ЕРА. 
DHA подкрепя нормалната функция 
на мозъка, на зрението и на нивата 
на триглицеридите в кръвта. А двете 
заедно – DHA и ЕРА, допринасят за 
нормалната функция на сърцето. 

Витамините от група B също са 
незаменими за концентрацията. 
Тиамин (витамин В1), ниацин (витамин 
В3) и фолат (витамин В9) допринасят 
за нормалната психологическа 
функция, пантотеновата киселина 
(витамин В5) подкрепя умствената 

дейност, а В3, В9 и В5 са отлични 
помощници за намаляване на умората. 
Следващия път, когато усетите, че 
забавяте ритъма, можете бързо да 
си набавите доза енергия с таблетка 
Форевър дейли.  

Фолатът и витамин В12 работят в 
синергия, което може да означава, че 
ако ви липсва В12, много вероятно е 
да страдате и от недостиг на фолат. 
Натуралният фолат се среща в 
храни като спанак, бобови и млечни 
продукти, а фолиевата киселина е 
синтетичната форма на витамина, 
която се влага в хранителни добавки и 
храни като брашно и зърнени закуски. 
Фолатът и фолиевата киселина имат 
идентична базова молекулярна 
структура и функционират по един и 
същи начин в тялото, като са еднакво 
полезни за здравето. Комбинация 
от двата важни витамина В12 и В9 
можете да откриете в Арги+.

Разкрасете кожата си
Осеяната с пъпки мазна кожа е 
нещо, което всеки се надява да си 
остане само тийнейджърски спомен, 
но за съжаление неприятните 
несъвършенства продължават да се 
появяват и в по-зряла възраст. За 
щастие има как да се справим със 
ситуацията, като се замислим какви 
витамини и минерали приемаме. 

Кожата също си има няколко любими 
нутриента, с които ще я зарадвате и ще 
ви се отблагодари – биотин (витамин 
B7, витамин Н), ниацин (витамин В3), 
мед, цинк, витамин А и витамин С.

Биотинът се среща в млечните 
продукти, зеленчуците и ядките; 
авокадото и пълнозърнестите 

храни пък са богати на ниацин; 
морските дарове, месото и бобовите 
са естествени източници на мед; 
пилешкото, мидите и гъбите съдържат 
цинк, а зеленолистните и млечните са 
богати на витамини А и С. Форевър 
дейли е абсолютният фаворит, когато 
става дума за набавяне на всички тези 
важни витамини и минерали.

Вече споменахме ролята  
на витамин С за имунитета, но той 
също допринася и за формирането 
на колаген, необходим за нормалното 
функциониране на кожата и 
зъбите. Колагенът е протеин, който 
се среща естествено в тялото и 
отговаря за структурата и тонуса на 
съединителните тъкани. С възрастта 
се изчерпва, което води до отпускане 
и стареене на кожата. Гелът от алое 
вера на Форевър е богат на витамин 
С, а алоето от векове е известно с 
благоприятното си въздействие върху 
кожата. То не само я успокоява, когато 
е чувствителна или раздразнена, но 
и цялостно я обгрижва, овлажнява и 
възобновява. Човешкият организъм 
отлично усвоява алоето и приемано 
като хранителна добавка, то бързо 
действа отвътре навън, за да подобри 
и вида на кожата ни. И нека не 
забравяме, че алоето за пиене на 
Форевър е максимално близко до 
гела във вътрешността на листата на 
растението.

Сами виждате, че комбинираният 
пакет Витал5 съчетава пет 
великолепни Форевър продукта. 
Действайки заедно, те компенсират 
евентуални дефицити и осигуряват 
ключови нутриенти, необходими на 
тялото ви, за да изглеждате по-добре 
и да се чувствате по-добре.

5
Незаменимите



Искате ли да участвате в НАЙ-ГОЛЕМИЯ ТРЕНИНГ НА ФОРЕВЪР БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ ЗА ТАЗИ 
ГОДИНА? Да чуете лично от Форевър лидерите на двете държави какви са техните стратегии за 
успех, какъв подход прилагат в динамиката на информационната ера, да обмените опит, да научите 
всички новости за компанията, да се забавлявате и мотивирате за нови постижения, да участвате 
в благотворителната кампания на Форевър България в подкрепа на глобалната инициатива на 
компанията в сътрудничество с организацията „Да се изправим срещу глада“?  

* НОВ БИЗНЕС – бонусни точки, генерирани от всички новоспонсорирани сътрудници и техните групи в рамките на периода  
на състезанието – през май, юни и юли 2019 г. 

** Новус клиенти, спонсорирани преди 1 май 2019 г. и постигнали ниво Асистент Супервайзор в периода на промоцията,  
няма да се включват в състезанието.

Забележка: идеята на всяка инициатива на Форевър България е да подкрепи вашия бизнес и да награди усилията за развитието му, а самоцелните действия за спечелването на една или друга 
награда не отговарят на целите и ценностите на компанията. Окончателното спечелване на всяка награда или промоция ще бъде предмет на одобрение от офиса на Форевър България.

УСПЕШЕН 
БИЗНЕС ЗА 
УСПЕШНИ 
ХОРА 

Уикенд бизнес обучение

х-л РИЛА
8-9 

ноемвриФОРЕВЪР

БО
РОВЕЦ

Очакваме ви на 8-9 ноември в хотел РИЛА, БОРОВЕЦ!
И ви предлагаме да си спечелите напълно безплатно участие в събитието на годината, което включва:
• двудневно обучение
• материали за обучението
• настаняване в двойна стая в хотел РИЛА, Боровец
• празнична вечеря и DJ парти за всички участници
• изхранване на блок маса – 2 закуски, 1 обяд, 1 вечеря

НАГРАДА: БЕЗПЛАТНО УЧАСТИЕ в УИКЕНД БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ в БОРОВЕЦ

ВАЖНО! Бонусни точки, които участват в квалификацията на един СФБ, не могат да 
бъдат калкулирани в друга квалификация.

Период на състезанието:  
1 май – 31 юли 2019 г. 

УСЛОВИЯ за ниво
АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР:

• лично спонсорирайте поне  
ДВАМА НОВИ Асистент 
Супервайзори

• реализирайте поне  
по 1 лична б.т. през всеки  
пълен месец от периода

• реализирайте общ обем от поне  
8 б.т. НОВ БИЗНЕС*

Спечелете УЧАСТИЕ ЗА ДВАМА, 
като към основните изисквания 
добавите:
+ още един НОВ СФБ
+ още 4 б.т. НОВ БИЗНЕС* 

УСЛОВИЯ за ниво
СУПЕРВАЙЗОР и 

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР:
• лично спонсорирайте поне  

ЧЕТИРИМА НОВИ Асистент 
Супервайзори

• бъдете АКТИВНИ с 4 б.т. през всеки  
пълен месец от периода

• реализирайте общ обем от поне  
12 б.т. НОВ БИЗНЕС*

Спечелете УЧАСТИЕ ЗА ДВАМА, 
като към основните изисквания 
добавите:
+ още един  

НОВ Асистент Супервайзор
+ още 6 б.т. НОВ БИЗНЕС* 

УСЛОВИЯ за ниво 
МЕНИДЖЪР:

• лично спонсорирайте поне  
ПЕТИМА НОВИ Асистент 
Супервайзори

• бъдете АКТИВНИ с 4 б.т. през всеки  
пълен месец от периода

• реализирайте общ обем от поне  
16 б.т. НОВ БИЗНЕС*

Спечелете УЧАСТИЕ ЗА ДВАМА, 
като към основните изисквания 
добавите:
+ още един  

НОВ Асистент Супервайзор
+ още 8 б.т. НОВ БИЗНЕС* 
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Началото
Като всяка майка, която иска децата ѝ да 
боледуват по-рядко и за кратко, търсех   
здравословна алтернатива в подкрепа 
на имунитета им. Така се запознах слу-
чайно със спонсора си Петя Георгиева. 
Купих си от нея първия продукт – Алое 
вера гел за мазане. После реших да се 
регистрирам, за да използвам и сама 
да си поръчвам и други продукти с от-
стъпка. През февруари 2017 г. станах 
Асистент Супервайзор и в този момент 
осъзнах, че повечето продукти вкъщи 
вече са от Форевър. Бях очарована от 
качеството им и от компанията като 
цяло. Имахме една среща със спон-
сорката ми, за да ми обясни бизнеса и 
възможността за доходи. Честно да си 
призная – нищо не разбрах. В съзнание-
то ми остана едиствено, че с Форевър 
може да се печели и то не малко, пък и 
виждах хората с чековете в месечния 
бюлетин. Разбира се, като майка на бебе 
и малко дете, нямах време за себе си, 
нямах време да се наспя, та какво ос-
тава за работа... Така цяла една година 
бях просто много доволен клиент с по 
малко продажби на близки. Не бях на-
правила най-важната крачка, а именно –  
да разговарям с хората за бизнеса и да 
изграждам екип.

Решението
В началото на 2018 г. обаче реших, че 
трябва да вложа усилия и време във 
Форевър и да си дам шанс за успех. В 
края на септември майчинството ми 
щеше да свърши, трябваше да напусна 
работата си в България и да си търся 
нова в Македония. Живеем в малък град, 
заплатите са ниски, а възможностите – 
ограничени. Като се има предвид, че съм 
и чужденка с две деца, за които нямам 
помощ и трябва да имам време да се 
грижа, вариантите за работа се редуци-
рат до 250-300 евро заплата. А такива 
доходи мога да получавам от Форевър 
за далеч по-малко работни часове, без 
работно време и без шефове...
През февруари се включиха първите 
момичета в екипа ми, през април станах 
Супервайзор, а през ноември вече бях 
Мениджър. Постигнах нивото за девет 
месеца от регистрацията на първия чо-
век в мрежата ми! Съжалявам единстве-
но, че не намерих сили да предприема 
тази крачка година по-рано...

Трудностите
Както всички и аз имах трудности – бях в 
чужда държава, в малък град, спонсорът 
и екипът ми не бяха близо до мен, няма-
ше кой да ми помага и да организира 

презентация, тъй като в Гевгелия няма 
редовни открити представяния. Всъщ-
ност до издигането на ниво Мениджър 
аз не бях присъствала нито на презен-
тация, нито на Ден на успеха, нито на 
обучение . На първия ми Ден на успеха 
бях наградена на сцената за Мениджър! 
Изживяването беше невероятно! 
Знам колко е трудно млада майка да 
отделя време за работа, но искам да дам 
един съвет на всички – периодът на бре-
менността и майчинството са идеални 
за работа с Форевър и за изграждане на 
екип! Имате възможност да уволните 
шефа си и да се наслаждавате на мал-
ките си деца по-дълго и да изкарвате 
много повече пари, да осигурите бъде-
щето на семейството си!

Уроците
Форевър ме научи, че въпреки препят-
ствията по пътя, трябва да продължава-
ме да вървим! Спъваме се, падаме, ста-
ваме и след всяко падане сме по-силни 
и по-уверени. Форевър ме научи отново 
да мечтая и да преследвам мечтите 
си! Изправи ме пред най-големите ми 
страхове и ми помогна да ги преодолея. 
Помогна ми да израсна, да имам повече 
самочувствие и да отстоявам себе си. 
Мисля че искреността, енергията и това, 

Миглена Мешкова e на 33 и е родом от Стара Загора. В момента 
живее със семейството си в малкото градче Гевгелия в Македония. 

Майка е на две прекрасни момчета и посвещава последните пет години от живота си на 
грижи за тях. Включва се във Форевър преди малко повече от две години. Дълго време 
остава един от многото доволните клиенти на компанията, а когато отваря очите си за 
бизнес възможността, покорява ниво Мениджър само за девет месеца. Ето какво ни 
разказа за личното си пътуване с Форевър, какви цели си поставя и какво я мотивира  
да продължава усърдно да гради живота си с компанията. 

ме научи отново

и да  

Форевър 

да мечтая 
преследвам

мечтите си!
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че съм открит човек са ключови за моя успех. Обичам да се 
запознавам с нови хора и да им помагам, да разговаряме и 
заедно да променяме бъдещето си. Радвам се, че и остана-
лите членове на екипа ми израстват, въпреки трудностите 
те продължават да се трудят и да напредват!

Целите
Старая се да си поставям цели, понякога неясни, понякога 
конкретни, слагам си и краен срок и съм много щастлива, 
когато го спазя. Работя за всяка промоция от офисите в Со-
фия и Скопие. Радвам се, че съм успешна и в двете държави.

Социалните мрежи
Често пъти се шегувам, че вземат ли ми телефона и моят 
бизнес блокира . Както споменах, стигнах дотук без пре-
зентации и обучения лице в лице. При мен всичко се случва 
онлайн и с разговори по телефона. Така се обучаваме и с 
другите членове на екипа, тъй като за жалост засега нямаме 
възможност и свободно време. Както казва мъжът ми, не 
можем да променим факта, че сме майки на малки деца и не 
можем да работим като мъже или като свободни млади хора.
Но това не ни спира да се развиваме и с времето да започваме 
да работим и извън социалните мрежи. Вече започнахме да 
правим и презентации и обучения на живо. Във Форевър са 
нужни само желание и упоритост. Другото няма значение! 
Човек може да бъде успешен, въпреки всички трудности.

Моето ЗАЩО
Моята мотивация са моите деца! С Форевър Ливинг укрепвам 
здравето им, финансово обезпечавам бъдещето им, не ги 
лишавам от присъствието си в ранните им години, когато 
имат най-голяма нужда от мен, ще им осигуря мечтания дом, 
пътувания по света, добро образование, ще им оставя бизнес 
в завещание, ще се радваме на финансова независимост, 
свобода, време за семейството, за да се чувстваме добре и 
децата да растат в по-спокойна обстановка.

Бъдещето
Определено бих насърчила децата си да се занимават с мре-
жов маркетинг. Те и в момента ми помагат и се надявам да 
успея да им предам любовта си към Форевър и да последват 
стъпките ми. Наистина мисля, че за обикновените хора не 
съществува по-добра възможност за реализация от МЛМ.  
А най-щедрата компания от всички е Форевър, сама се убедих 
в това! Кажете ми друга, в която майка на две деца, отделяща 
по 2-3 часа на ден за работа за една година стига до доход 
от 2 500 лв. месечно! Форевър надмина и най-смелите ми 
мечти! Важно е само да продължавате и да не се отказвате!

Съвет за следващото поколение
На младите хора бих казала да не чакат да имат деца, за да се 
замислят за бъдещето си! Сега сте пълни с енергия, работите 
по 12 часа на ден и още имате сили, учите в университети, 
парите и времето си харчите само за себе. Но ще дойде ден, 
в който всичко ще се промени. Когато се появи вашето дете, 
ще осъзнаете, че вече не можете да работите толкова много, 
че парите не ви стигат и не остава нищо за вас... Поемете 
живота си в ръце и осигурете бъдещето си навреме, после 
ще ви бъде по-лесно! И след раждането на дете ще имате 
възможност, но вече ще е много по-трудно.

Пожелавам много успехи на всички СФБ!  
Борете се за успеха си, не се отказвайте и 
вярвайте, че ще се случи и на вас! Всеки ден 
полагайте много усилия, разговаряйте с много 
хора и не се оставяйте отказите да ви потискат! 
Ако някой няма желание да се включи във 
вашия екип, това не означава, че вие няма да 
успеете. Означава само, че няма да успеете с 
този човек! Но има много други, които биха се 
включили във вашия глобален бизнес, само 
трябва да ги откривате, като разговаряте с 
повече хора и като не се отказвате!

The Aloe Vera Company

да мечтая 
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ВИДЕО

Удобен формат за презентации от разстояние, когато няма-
те възможност да се срещнете лично с клиентите и потен-
циалните си сътрудници, за да ги запознаете лице в лице с 
продук тите или възможностите за бизнес с Форевър. Из-
пращайте им линкове към представянията и обученията, 
които мислите, че могат да им бъдат полезни. Видеата са 
или с дублаж, или с надписи и дават цялата необходима 
информация. Файловете са разположени в платформата на 
Vimeo и са настроени да се отварят изчистени от всякакви 
разсейващи вниманието елементи, а за да се скрие и лента-
та с инструменти на браузъра, просто натиснете иконката 
долу вдясно за цял екран. 

Презентирането на продуктите 
и възможността за бизнес 
са по-лесни и по-приятни от 
всякога с новата система  
за презентации и обучения  
на Форевър България.

За да улесним вашата работа с клиенти и кандидати, 
разработихме нова платформа за онлайн обучения, която 
вече можете да разгледате и ползвате в сайта ни на адрес  
www.flp.bg/bg/training/, както и в раздела ОТКРИЙТЕ ФОРЕВЪР
на мобилното приложение Forever Bulgaria. Тя съдържа основни-
те обучения и презентации на едно място, разделени тематично 
в категории ПРОДУКТИ и БИЗНЕС. Заглавията са простички и 
ясни, за да се ориентирате лесно кое къде се намира.

Системата е създадена така, че да може да се използва ед-
накво удобно на всякакви устройства – смарт телевизори, 
лаптопи, компютри, таблети и мобилни телефони. Дизайнът 
е отзивчив за оптимално добра визуализация на всеки екран.
Ще видите също, че обученията са в два формата – видео и 
PowerPoint презентация, като някои от тях са само в единия, а 
други – и в двата. В какъв формат се предлага дадена презен-
тация ще се ориентирате по иконките вдясно от заглавието 
ѝ. Ако е един, можете да го стартирате, като кликнете както 
върху изображението, илюстриращо обучението, така и върху 
иконката до заглавието му. Когато тренингът е наличен и в 
двата формата, кликване върху заглавното изображение ще 
ви отведе до озвученото видео, а за да стартирате слайдове-
те, трябва да изберете иконката на PowerPoint. НАТИСНЕТЕ  

   
 ЗА ЦЯЛ ЕКРАН

Система за презентации и обучения

http://www.flp.bg/bg/training/


ПРЕДИМСТВА на  
НОВАТА СИСТЕМА
за презентации и обучения
НА ФОРЕВЪР БЪЛГАРИЯ
+ Удобна и лесна навигация.

+ Подходяща за всякакви устройства.

+ Връзка към нея и в мобилното 
приложение Forever Bulgaria.

+ Достъпна навсякъде, нужна ви е 
единствено интернет връзка.

+ Два формата за работа в различни 
ситуации.

+ Можете да изтегляте и видеата, 
и PowerPoint презентациите на 
компютъра си.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Всички знаем, че в мрежовия маркетинг личният контакт е 
незаменим. Затова винаги е по-добре да представяте бизнес 
възможността и продуктите лично. Ефектът гарантирано е 
по-голям, можете да приспособявате презентацията към 
събеседника си, да променяте подхода си в зависимост от 
реакциите му, пък и ще сте сигурни, че чул всичко докрай, а 
не е изгледал само една-две минути от изпратеното от вас 
видео и после е решил, че предпочита да си пусне някой ко-
медиен сериал или телевизионно състезание. 

Затова новата система за презентации предлага слайдове, 
по които да правите представянията сами. Базирани са в 
PowerPoint Online и предлагат пълна функционалност – за-
пазват шрифтовете, всички анимации, включват вградени 
видеа, смяната на слайдовете и анимациите може да се уп-
равлява с мишка, с презентър, със стрелките на клавиату-
рата и с докосване на екрана на мобилно устройство, освен 
това можете и да изтегляте оригиналните PPTX файлове.
Презентациите също се отварят в максимално изчистен вид, 
като скриването и на лентата с инструменти на браузъра 
става с едно действие повече, отколкото при видео форма-
та. Долу вдясно на екрана ще видите иконка за отваряне на 
презентацията в нов прозорец, а когато той се зареди, отно-
во най-долу вдясно кликнете върху иконката за слайдшоу. 

1. 
   

 ЗА ЦЯЛ ЕКРАН       2. 
  

 ЗА СЛАЙДШОУ

Надяваме се, че новата система ще ви хареса и ще улесни 
изграждането на Форевър бизнеса ви. Ние ще продължим 
да допълваме и обновяваме съдържанието и оформлението 
на презентациите, както и да добавяме нови.

НОВО!Система за презентации и обучения



716 | 209,72 лв.
12 х 330 мл | 17826 - ,404

Силата на
алое вера

Нашият чист гел от алое вера 
може да се похвали с 99,7% гел 
от вътрешността на листата, 
подкрепящ храносмилателната 
система и здравето на кожата. Богат 
е на витамин С, който допринася за 
нормалната функция на имунната 
система и нормалното протичане на 
метаболизма и производството на 
енергия.

Голямата сила на гела от алое 
вера от собствените ни плантации 
вече и в малки опаковки от 
330 мл, които могат да са с вас и 
в движение. Наслаждавайте се на 
глътка здраве навсякъде!

Да не забравяме, че и в малките опаковки гелът 
от алое не съдържа консерванти и трябва да се 
грижим за него по същия начин – да не пием 
директно от опаковката и след отваряне да я 
съхраняваме в хладилник.

Вече и в по-малка опаковка.

+ 99,7% чист гел от вътрешността на листата

+ без консерванти

+ без захар

+ високо съдържание на витамин C


