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РАБОТНО ВРЕМЕ
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Банка:  БПБ
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Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

ТОП 10 собственици  
на Форевър бизнес в България

07 / 2019

Общ групов обем
1. Димитър Механджийски (2) Соринг Мениджър
2. Цветанка и Емил Бурназки (1) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
3. Васил Парушев (3) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
4. Милен и Галина Царевски (5) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
5. Антония Димитрова (-) Соринг Мениджър, квал. ОРЕЛ
6. Златинка и Галин Радеви (-) Сеньор Мениджър
7. Васил Колев (6) Мениджър
8. Ирена и Петър Спасови (9) Сеньор Мениджър
9. Иглика и Милко Величкови (7) Мениджър ОРЕЛ
10. Елка Георгиева (-) Сеньор Мениджър

Немениджърски точки
1. Васил Парушев (2) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
2. Васил Колев (1) Мениджър
3. Ирена и Петър Спасови (8) Сеньор Мениджър
4. Милен и Галина Царевски (6) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
5. Златинка и Галин Радеви (-) Сеньор Мениджър
6. Иглика и Милко Величкови (4) Мениджър ОРЕЛ
7. Цветанка и Емил Бурназки (9) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
8. Жана и Тодор Токови (10) Мениджър
9. Живко Василев (-) Мениджър ОРЕЛ
10. Донка Димитрова (-) 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. Анета Туртуманова 3
Биляна Казакова-Угринска 3
Жана и Тодор Токови 3
Жанет Карапчанска 3
Иглика и Милко Величкови 3
Ирена и Петър Спасови 3
Милен и Галина Царевски 3
Наталия Симова 3
Петранка Кирова 3
Янка Кунчева 3

Спонсори на месеца на нови АС

КЛУБ 4 Б.Т.

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца) Владислава Блажева, Иво Алексиев,  
Любка Богданова, Мария ШушутеваМАЙ – ЮЛИ

ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)
Илияна Юрченко, Нели Лозанова, Теодора Ковачева

АВГУСТ – ЮЛИ

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ  поредни месеца)
Калин Костов

ФЕВРУАРИ – ЮЛИ

Димитър Механджийски



 Септември 2019  3  www.flp.bg

Но слоновете също така ми напомнят за 
един важен урок – че независимо колко 
силен, влиятелен и интелигентен станеш, 
и най-малките неща са в състояние да те 
спънат, ако им позволиш.

Преди време чух история за дресьор, 
който държал слоновете си зад съвсем 
символична оградка – стигала едва до 
човешко коляно. Един ден някой го 
попитал какво спира животните да я 
прекрачат. Все пак огромните същества 
трябвало само мъничко да повдигнат 
крак и без усилие можели да излязат 
заграждението. Как можело такова 
могъщо животно да е толкова близо до 
свободата, а да се оставя да бъде 
ограничено от нещо така незначително?

Дресьорът отговорил, че когато 
слоновете били малки, оградата била 
достатъчно висока и колкото и да 
опитвали, не можели да я прескочат. 
След многобройни провали осъзнали, че 
е физически невъзможно да преминат 
отвъд и се отказали. И макар после 
бързо да пораснали достатъчно, че да 
могат да преодолеят заграждението без 
усилие, така и не пробвали повече, 
защото първите неуспешни опити се 
били запечатали в ума им. Така 
собственото им съзнание се превърнало 
в далеч по-голяма бариера, отколкото 

миниатюрната оградка някога би могла 
да бъде.

Мисля, че мнозина от нас добре 
разбират историята и какво е да те 
спират предполагаеми ограничения, 
които дори не осъзнаваш, че си 
надраснал. Случва ли ви се да не сте в 
състояние да преодолеете преградите, 
които или сами сте си поставили, или сте 
позволили на околните да издигнат в 
съзнанието ви? Според мен всеки един 
от нас си е създал такива бариери и по 
неизвестни причини някои от тях 
продължават да ни се струват по-
високи, отколкото са всъщност, 
независимо колко се учим и израстваме 
като хора.

Ако отстъпите крачка назад и помислите 
къде искате да бъдете или какво се 
надявате да постигнете, какви 
препятствия виждате? Може би сте се 
зарекли никога повече да не говорите 
пред хора заради един-единствен 
неловък момент или сте се отказали от 

влечение като рисуване или музика, 
защото някой ви е казал, че не ви бива.  
А може ли да изпитвате съмнения и по 
отношение на бизнеса си, защото някой 
ви е накарал да си мислите, че не 
ставате за предприемач или пък сами 
сте започнали да си повтаряте, че не 
притежавате необходимото да 
ръководите собствен бизнес?

Дали това не са мънички оградки, които 
сте издигнали в съзнанието си? Дали не 
сте се оставили да ви ограничава 
бариера, която с лекота можете да 
прекрачите, точно като слоновете от 
историята? Истината е, че вие много 
повече приличате на дивите слонове, 
бродещи из африканските равнини – 
свободни да изучавате света и да 
живеете пълноценно! Само трябва да 
осъзнаете, че пътешествието ви не 
започва с огромен скок в неизвестното, 
а с мъничка крачка отвъд миниатюрна 
преграда към свят, който сте родени да 
изучавате.

Завинаги ваш,

Рекс Моън 
Главен изпълнителен директор на ФЛП

РОДЕНИ СТЕ  
ДА СТЕ СВОБОДНИ И 
ДА ИЗУЧАВАТЕ СВЕТА.

Мнозина от вас знаят колко обичам да ходя в Африка. 
Обожавам културата, хората, храната и, разбира се, животните. 
Винаги, когато съм там, държа да видя невероятната дива 
природа и най-вече слоновете.  
Да се радваш на тези могъщи животни в естествената им 
среда е истински вдъхновяващо и незабравимо. Впечатлен 
съм не само от техните размери, но и от интелекта, 
грижовността и издръжливостта им – качества,  
към които се стремят много от нас, хората.

Преосмислете
своите

граници
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ПО-ВИСОКО ниво постигнато 
от собственици на ФБ

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Ана Ганчева
Ана Тончева
Анастасия Заякова
Атанас Найдев
Божия Дараджанска
Борислав Герговски
Боряна Златева
Валентин Драганов
Валентина Бонева
Валентина Велчева
Валя Христова
Ваня Бурчина
Величка Руменова
Венетка Евгениева
Весела Бориславова
Весела Костова
Веселина Добрева
Веселина Иванова
Габриела Каракашева
Галя Сотирова
Георги Костадинов
Гергана Серафимова
Гълъбина Панчева
Гюнар Хасанова
Девора Димитрова
Денница Георгиева
Десислава Димитрова
Десислава Латинова
Десислава Лекова
Десислава Стоянова
Димитър Влахов
Донка Янакиева
Евелина Борисова
Евелиня Рачева
Елена Илчева-Хаджийска

Елена Папанова-Иванова
Елена Стефанова-Сотирова
Ели Войнова
Елица Димитрова
Емил Антов
Златка Илиева
Зорница Темова
Зоя Младенова
Иван Танев
Ивелина Градинарова
Илиана Георгиева
Ирина Димитрова-Рунчева
Йордан Казаков
Камелия Домусчиева
Камен Кирилов
Катрин Куцарова
Катя Златкова
Кирилка Апостолова
Костадин Костадинов
Кристина Кюмурджиева
Кристияна Чалмас
Лара Радева
Леонор Николова
Любов Николова
Людмила Димова
Манол Гочев
Мариана Калчева-Димитрова
Мариана Костадинова
Мариана Масалджиева
Мариета Петрова
Марина Димитрова
Марина Таукова
Мария Костадинова
Мария Лучанска
Мария Тодорова

Марияна Букова
Марияна Венева
Мартин Иванов
Милена Златева
Мирослава Кацарска
Митка Петрова
Надежда Павлова
Надежда Петрова
Надя Бошнакова
Найле Кескинева
Настя Динева
Наталия Брайкова
Недка Костова
Недко Недев
Нела Чеснарова
Нели Пехливанова
Ненка Костадинова
Никола Ничев
Николай Чернев
Николета Свищарова
Николина Стоянова
Нонка Недялкова
Павлета Янкова
Панайот Керелезов
Паола Босева
Петранка Кънчева-Троянова
Петър Христов
Ради Орлинов
Радослав Велев
Радостин Асенов
Радостин Добрев
Ралица Петрова
Ралица Туртуманова
Рамона Григорова
Роза Вътева

Росалина Димитрова
Росен Атанасов
Росица Георгиева
Росица Минкова
Сабрие Али
Светла Добрева
Светла Костова
Светлана Добрева
Светослав Герчев
Серкан Мехмедов
Силвия Колева
Силвия Петрова
Симеон Кашареев
Сребрина Видева-Маркова
Станимира Димитрова
Станислава Ничева
Стелияна Градинарова
Стефка Вълкова
Стилиян Пържанов
Тамара Игнатова
Татяна Монева
Тина Перникова
Тинка Стоилова
Тодор Иванов
Филип Кершер
Хатче Осман
Христо Грозев
Цветелин Цветанов
Цветелина Влахова
Цветелина Войнова
Цветислава Накова
Цецка Андреева
Янка Диманчева
Янчо Янков

спонсор град

Теодор Недев Валя и Николай Колеви Русе

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор град

Владислава Блажева Ирена Кирякова Пловдив
Иво Алексиев Живко Василев Бургас
Катя Вълкова Петя Даракова Бургас
Минка Иванова Ива Николова Две могили
Петя Въльовска Ирена и Петър Спасови Перник
Таня Димитрова Елена Колева Ямбол

СУПЕРВАЙЗОР
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Винаги с Вас,  
Стефан и Таня Стаеви

подпомогнем най-нуждаещите се. Защото 
всеки акт на доброта ще ни надживее. 
Подавайки ръка на някого, създаваме 
верижна реакция, вдъхваме му сили и 
той на свой ред облекчава ситуацията 
на семейството и на общността си, за да 
надгради върху стореното от нас добро.

Знаете ли, че на планетата ни живеят 
820 милиона души, които не се хранят 
достатъчно, за да са здрави и да живеят 
нормално? Като осигурим храна на дете в 
нужда, ние му предлагаме нещо повече от 
пълно стомахче – даваме му възможност 
да се учи, да мечтае и да расте, вместо 
да се тревожи дали ще има какво да 
яде. Затова през 2015-а Форевър стана 
партньор на благотворителна организация, 
поставила си за цел да сложи край на глада 
по целия свят до 2030 г. За Рекс и Грег 
сътрудничеството с „Да се изправим срещу 
глада“ е изключително важно и сигурно сте 
забелязали, че двамата не пропускат лично 
да се включват в съвместите събития за 
пакетиране на храна и да ни дават пример 
как всеки един от нас може да помогне.

Само година след стартирането на 
благородното партньорство, през 2016-а 
на Глобалното рали в Йоханесбург, ние и 
водещи собственици на Форевър бизнес 
имахме възможност лично да се уверим 
във въздействието, което дарените от 
нас време и средства оказват върху 
живота на цели семейства от бедни 
райони в Африка. Видяхме как деца, които 
живеят в изключително тежки условия 

и до неотдавна са били заплашени от 
недохранване и болести, вече разполагат 
с пълноценна храна и здравни грижи. 
Тогава ръководният екип на компанията 
взе решение да направи всичко възможно 
да разшири партньорството си с „Да се 
изправим срещу глада“ и с общи усилия за 
две години да дарим и опаковаме още пет 
милиона порции храна. 

Дотук служители и собственици на 
Форевър бизнес от цял свят са подготвили 
над 3,8 милиона от обещаните порции, но 
каузата има нужда и от вашата помощ, за 
да изпълним ангажимента на Форевър. 
Решихме да ви насърчим, като създадохме 
четири красиви картички, представящи 
най-любимите ви продукти – гел от алое 
вера, Форевър кидс, напитките в Тетра 
пак опаковки и програма C9. Освен че са 
идеални за привличане на нови клиенти, 
с покупката на комплекта от 4 бр. за 1,00 
лв. директно допринасяте за кампанията 
на Форевър и „Да се изправим срещу 
глада“. Можете да ги разгледате на гърба 
на бюлетина, а на стр. 11 ще прочетете 
още подробности за това благородно 
сътрудничество, както и какви са 
останалите начини да дадете своя принос 
и вие.

Благодарим ви!

Уважаеми собственици на Форевър бизнес, 
скъпи приятели,

Често говорим как Форевър дава 
възможност на всеки да промени живота 
си и да стане сам господар на съдбата 
си. Когато си готов да положиш усилия, 
да инвестираш време, да правиш всичко 
необходимо, а не само приятното, 
резултатите не закъсняват. Всеки ден 
виждаме как все повече собственици на 
Форевър бизнес успешно се възползват 
от маркетинговия план на компанията и 
променят живота си към по-добро –  
сдобиват се със свобода, стават финансово 
независими, сбъдват мечтите си.

Всичко това безкрайно ни радва и знаем, 
че зад всяко постижение се крият много 
жертви, неуморна работа, безсънни 
нощи, преодоляване на негативизъм и 
на различни препятствия. Човешко е, 
когато ни е трудно, да се вторачваме в 
собствените си проблеми и да забравяме, 
че навсякъде около нас е пълно с хора 
в доста по-тежка ситуация, които често 
нямат и една десета от това, с което 
разполагаме ние. Ако си го припомняме, 
ще сме благодарни, че имаме шанса да 
се възползваме от възможностите, които 
Форевър ни дава, за да променим живота 
си, а също че чрез бизнеса можем да 
помагаме и на много други хора около нас 
да живеят по-добре. Единият начин е, като 
ги запознаваме с Форевър, продуктите 
и възможността за бизнес, а другият 
е, като отделяме от спечеленото, за да 

ръка 

живот
Човешко е, когато ни е трудно, да се вторачваме в 
собствените си проблеми и да забравяме, че навсякъде 
около нас е пълно с хора в доста по-тежка ситуация, които 
често нямат и една десета от това, с което разполагаме ние. 
Ако си го припомняме, ще сме благодарни, че имаме шанса 
да се възползваме от възможностите, които Форевър ни 
дава, за да променим и своя, и чуждия живот.

Да подадем 

да променим
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Помислете върху това...
Ние винаги трябва да се променяме, подновяваме, подмладяваме. В противен случай ще се 
втвърдим.  

Йохан Волфганг фон Гьоте

За да поддържа цялостната си функция, да подобрява и поддържа органи и системи, както и 
да ни предпазва от инфекции и болести, организмът се нуждае от комбинация от витамини, 
минерали и хранителни вещества. Фибрите са едни от най-препоръчителните, откакто 
изследвания ги свързваха с положително въздействие върху различни части на тялото като 
чревния тракт, храносмилателната система, мозъка и сърцето. Според проучване от 2015 г. 
на американското списание „Епидемиология“ всеки допълнителни 10 грама фибри, които 
добавяме към общия си прием на влакнини, повишава с 10% шансовете ни да избегнем най-
често срещаните причини за смърт днес. За съжаление консумацията на фибри при мнозина е 
недостатъчна и хората масово не са наясно какви потенциалните последици за здравето могат 
да имат твърде ниските нива на влакнини в организма.

Д-р Джоузеф МерколаВаша Илиана Веселинова

Специализирано продуктово обучение  
само за регистрирани собственици на 
Форевър бизнес.

ВАРНА, 28 септември 2019 г.

х-л „Голдън тюлип“,  
конферентна зала
Начало: 10.30 часа
Билетът за вход включва безплатен Продуктов наръчник.

SOFIA EVENT CENTER
ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР
Начало: 11.00 ч.

ДЕН НА УСПЕХА
12 октомври 2019 г. Специален гост: 

ПИТЪР БУТС
Форевър вицепрезидент 
за Европа

ПРОДУКТОВА АКАДЕМИЯ



 Септември 2019  7  www.flp.bg

Като част от семейството на Форевър 
всички ние имаме късмета да разполагаме 
с глобална мрежа за подкрепа и бизнес 
модел, който позволява на всички ни да 
вървим нагоре заедно и взаимно да 
споделяме успеха си. Но постигането на 
целите също така до голяма степен е и 
лично пътешествие, израстване, промяна и 
предизвикателство.

Ърнест Хемингуей е казал, че няма нищо 
благородно в това да бъдеш по-високо от 
другия, а че истинското благородство се 
ражда тогава, когато човек се издига над 
предишното си „аз“. За мен този цитат стига 
до самата същност на личностното 
развитие. Ако винаги се стремиш да се 
учиш, усъвършенстваш и израстваш, нямаш 
време да мислиш за спънките, защото всяко 
предизвикателство те зарежда със сили  
да продължаваш да работиш за 
осъществяването на целите си.

За да следя собственото си личностно 
развитие, аз обичам на всеки два-три 
месеца да си задавам няколко конкретни 
въпроса, на които мога да отговоря лесно и 
да взема мерки, ако се налага. Да речем 
дали се грижа за доброто си физическо и 
психическо състояние с тренировки, 
хранене и учене на нови неща? Такъв тип 
въпроси ми помагат да не губя 
концентрация и мисля, че биха били полезни 
и за вас. Ето няколко неща, които 
периодично да се питате, за да определяте 
върху какво е добре да поработите.

Колко често излизате от непосредственото 
си обкръжение, за да общувате с нови 
хора?
Взаимодействието ни с другите е много 
важно, за да ставаме по-съпричастни и да 
придобиваме нов поглед към заобикалящия 
ни свят. Това няма как да се случи, ако не 
разширявате обкръжението си. Опитвайте 
се да се срещате с нови хора. Дайте им 
възможност да разширят възгледите ви и 
обогатете техния живот, като и вие 
споделите уникалния си светоглед.

Какво сте направили напоследък, за да 
подобрите здравето и храненето си?
Да се стремите да сте във възможно 
най-добра физическа форма, ще ви помага 
да сте силни и психически. Не само  
ще се чувствате по-съобразителни и  
по-мотивирани, но и когато изглеждате  
и се чувствате по-добре, другите ще го 
забелязват. Още по-важно е, че 
допълнителната енергия и яснота на ума ще 
поддържат фокуса ви. Аз лично всеки ден 
задължително изпивам по един мини гел от 
алое вера с разтворено в него пакетче 
АРГИ+, за да съм сигурен, че давам на 
тялото си нутриентите, от които то се 
нуждае за добър старт.

Усвоили ли сте ново умение, разширили ли 
сте познанията си?
За мен това е един от най-важните аспекти 
на личностното развитие. Живеем в епоха,  
в която разполагаме с толкова много 
информация и е по-лесно от всякога да 

утолим жаждата си за знания. Усвояването 
на ново умение ще поддържа мозъка ви във 
форма, ще ви тренира да гледате на нещата 
другояче и ще ви предложи нов подход към 
трудностите и различни начини за 
разрешаване на проблемите.

Как допринесохте светът да стане 
по-хубав?
Помощта за нуждаещите се е много силен 
метод за себеразвитие като човешко 
същество. Да облекчаваме живота на някой 
друг не само ни носи лично удовлетворение, 
но и когато подкрепяме хора, на които 
съдбата не се е усмихнала, получаваме 
възможност да погледнем собствените си 
проблеми и предизвикателства от 
дистанция.

Следващият път, когато се чувствате малко 
объркани или имате усещането, че сте в 
застой, запитайте се какво можете да 
направите, за да продължите да израствате. 
Мисля, че ако се концентрирате върху 
личностното си развитие, ще откриете, че то 
може да ви даде нова гледна точка и да ви 
помага да преодолявате трудностите, чието 
съществуване може дори да не сте  си 
признавали досега и така още повече да 
укрепи вашия бизнес.

Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Силата на личностното развитие  
и способността му да ви помогне  
да се превърнете в човека,  
който искате да бъдете.

личностното си

развитие
Следете



Повечето хора познават полезните свойства на 
алоето за общото ни здраве, нерядко дори можете 
да видите малка саксия с алое на прозореца в 
кухнята на домакинството, просто така за всеки 
случай, ако се наложи набързо да се успокоява 
някоя раничка или зачервена от опарване кожа, 
но най-вероятно не всички знаят, че различните 
видове алое не притежават идентични свойства и 
не всички алое продукти съдържат необходимия 
процент чисто алое, за да бъдат полезни и в 
подобни ситуации, и по принцип.

От 400-те вида алое на Земята,  
Алое Барбадензис Милър е това, 
което притежава най-много полезни 
за хората свойства, а носителят им 
е чистият гел от вътрешността на 
листата му.  

Вероятно повечето от вас имат 
представа защо хората харесват 
алоето, особено като се има 
предвид, че то е широко известно 
като „помощник при изгаряния“ и 
„растение-чудо“, но се смята също, 
че е полезно за кожата, косата и 
ноктите, за храносмилателната 
система и в подкрепа на имунитета. 
Все пак въпросът не е просто да 
натъркате кожата си с листото, 
което всъщност е доста бодливо и 
няма да ви е особено удобно, а да се 
използва екстракт от конкретна 
част от растението, който в много 
случаи се съчетава с други 
съставки, подсилващи действието 
му за още по-добри резултати. 

Листото на алоето се състои от 
кора, мъзга, клей и гел във 
вътрешността. Кората представлява 
външният восъчен слой, действащ 
като защитна обвивка. Веднага след 
нея има течност, наричана мъзга, 
която е доста горчива на вкус. Под 
нея се намира клеят, който съдържа 
ацеманан – носителят на полезните 
за имунитета свойства на алоето. 
Именно този слой обикновено се 
филетира, за да се извади гела от 
вътрешността, наричан също 
паренхим. Учените са открили 
наличието на повече от 75 активни 
хранителни вещества в гела, 
действащи синергично, за да 
осигурят полезните свойства на 
растението. Сред тях са 
аминокиселини, ензими, сапонини, 
минерали, витамини и мастни 
киселини. Именно на гела от 
вътрешността на листата се дължи 
блестящата репутация на алоето. 

Нека разгледаме чистотата на алоето

ЗАЩО ПРОЦЕНТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ  
И ЧИСТОТАТА НА АЛОЕТО  
СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ?

Алое
всеки ден
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Има много плантации с алое по 
света, но малко от компаниите, 
произвеждащи продукти от алое, 
притежават земята, върху която 
растението се отглежда. 
Насажденията на Форевър Ливинг 
са в собствени ферми, което 
означава, че компанията ни може да 
контролира целия процес. Освен 
самите плантации Форевър 
притежава и преработвателните 
предприятия, лабораториите, в 
които се разработват формулите, 
както и складовете, съхраняващи 
готовите продукти. Прякото участие 
в отглеждането на всяко едно 
растение позволява на Форевър 
внимателно да наблюдава какво се 
случва с него и да гарантира, че то 
се подхранва правилно и че 
полаганите за него грижи запазват 
най-високо качество на суровината. 

Форевър притежава общо над 2 600 
хектара насаждения с Алое 
Барбадензис Милър в плантациите 
си. Кози, овце и друг едър добитък 
броди свободно из полетата с алое, 
за да помага в борбата с плевелите 
и да осигурява естественото им 
наторяване. Щом дадено растение 
достигне зрялост, външните листа 
се берат много внимателно на ръка, 
като по-младите се запазват 
непокътнати. След откъсване 
питателните листа се транспортират 
до предприятието, намиращо се в 
самите плантации, където се 
измиват и филетират отново ръчно. 
Местните работници много умело 
отстраняват външния слой на 
листата и оставят само чистия гел 
от вътрешността, който продължава 

нататък в процеса на производство. 
Минути след филетирането, гелът се 
стабилизира по уникална за 
Форевър технология, гарантираща 
запазването на свежестта и 
ефикасността му. 

Всяко алоево листо се преработва 
до шест часа след откъсването, за 
да се запазят възможно най-
добрите свойства. Всички суровини 
преминават през щателни 
изследвания, за да се уверим, че 
няма следи от микроби, гъбички или 
тежки метали. Те се подлагат и на 
множество допълнителни тестове 
през целия производствен процес, 
гарантиращи чистотата и 
действието им. Форевър Ливинг 
провежда по 1,4 милиона 
лабораторни изследвания годишно, 
за да е сигурна, че клиентите 
получават алоето с най-високо 
качество и чистота на пазара. 

Отглеждането
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След като алое гелът стигне до производствените 
предприятия на Форевър, учените-специалисти добавят 
към него други уникални съставки, растения и натурални 
масла, за да създадат ефективни продукти като напитки 
от алое, продукти за лична хигиена и козметика. 
Форевър се гордее, че продуктите ни са с много високо 
съдържание на алое редом с другите съставки. 
Останалите производители добавят малко от растението 
като допълнителна съставка, а във Форевър винаги 
започваме с чист гел от вътрешността на листата.

Имайте предвид, че повечето алое продукти на пазара 
не съдържат само този гел, а смес от кората, мъзгата и 
други не особено благоприятни части на листата. Ако 
някога се усъмните в качеството на даден продукт, 
съдържащ алое, проверете дали на опаковата му 
присъства печатът на Международния научен съвет за 
алое (МНСА). МНСА сертифицира само продукти от алое, 
които отговарят на техните строги стандарти за 
количество и качество. Много компании правят 
компромис със съдържанието на продуктите си от алое, 
тъй като отстраняването на кората и на други ненужни 
части от растението е скъпо и времеемко. За съжаление 
продукт от алое с лошо качество означава, че и ползите 
от него няма да са особено големи. Форевър Ливинг е 
усъвършенствала и патентовала процеса на изваждане 
на гела от вътрешността на листата, за да гарантира,  
че продуктите ѝ съдържат възможно най-чистото  
и най-висококачественото алое на пазара днес.

И тъй като алое вера е добро за имунната и 
храносмилателната система, със сигурност ще 

предпочетете да приемате алое напитка с висок 
процент съдържание на алое. А високият процент 
означава по-добър резултат. Няма смисъл да пиете 
алое, ако то не ви донесе никаква полза. Гелът от алое 
на Форевър е почти идентичен с гела от вътрешността 
на листата със своите 99.7% съдържание на алое, а 
Алое бери нектарът и Алое и праскови го следват 
плътно с 90.7% и 84.3%. Тези проценти наистина 
впечатляват, но нещата стават още по-добри, защото 
във всяка от трите напитки има много витамин С и нито 
една от тях не съдържа консерванти и други добавки. 
Опаковани са в кутии от 100% рециклируеми материали, 
които са вакуумно запечатани, за да се запази цялата 
чистота и свежест в тях. 

Не само напитките на Форевър съдържат толкова висок 
процент алое, но и много от продуктите за външна 
употреба също могат да се похвалят с изобилие от 
ценната съставка. Растението е чудесно за кожата, 
косата и ноктите. Има хидратиращи, почистващи и 
овлажняващи свойства, които могат да ви бъдат 
полезни по най-различни начини. Добавете Алое 
активатор към ежедневния си козметичен режим и ще 
дарите кожата си с 98.9% чисто алое (продуктът може 
да се използва за почистване, тонизиране и 
овлажняване). Напръскайте косата си с Алое фърст – 
неговите 80% съдържание на алое ще успокоят кожата 
на главата и ще защитят косата ви от вредното влияние 
на слънчевите лъчи. Поглезете тялото си с Алое 
прополис крем и почувствайте кожата си гладка и 
нежна благодарение на 74-те процента алое в него. 

Процентът алое

АКО ТЪРСИТЕ КАЧЕСТВЕНИ АЛОЕ ПРОДУКТИ, НА КОИТО МОЖЕТЕ 
ДА СЕ ДОВЕРИТЕ, ПОМИСЛЕТЕ ЗА ЧИСТОТАТА ИМ, ПОМИСЛЕТЕ ЗА 
ПРОЦЕНТНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕННОТО РАСТЕНИЕ В ТЯХ  
И ИЗБЕРЕТЕ ФОРЕВЪР!



Още през януари следващата година 
Рекс и Грег стартираха нова благородна 
кампания, в която компанията ни си 
постави още по-амбициозната цел за 
две години да допринесе за 
намаляването на глада по света, като 
всички заедно купим и пакетираме 
общо 5 000 000 порции храна! 

Краят на двугодишния период 
наближава и, като истински достоен 
партньор, Форевър е на финалната 
права да изпълни своя ангажимент.  
По целия свят се организират събития 
за пакетиране на храна и набиране на 
средства, а всички служители и СФБ се 
включват активно в покоряването на 

мащабната цел, защото знаем,  
че заедно можем МНОГО!

Призоваваме ви и ние да се включим в 
ударния завършек, като подпомогнем 
впечатляващата кауза!

През изминалите две години няколко 
пъти събирахме средства и помагахме 
за опаковане на храна в съседна 
Гърция и приносът ни е високо ценен. 
Нека тази година отново покажем, че 
сме достойни партньори на най-
щедрата компания, като всички 
подпомогнем кампанията със средства 
за купуване на порции храна. 

Вече знаете, че Форевър Ливинг 
Продъктс си партнира с глобалната 
благотворителна организация „Да се 
изправим срещу глада“, за да даде своя 
принос за осигуряване на храна на деца 
в нужда по целия свят. А знаете ли, че 
организацията си е поставила за цел да 
СЛОЖИ КРАЙ НА ГЛАДА ПО СВЕТА до 
2030 година? Изключително горди сме 
с партньорството на нашата компания с 
„Да се изправим срещу глада“ и с 
невероятния принос, който всички 
даваме за каузата. 

През 2017-а Форевър покори 
абсолютно безапелационно целта си да 
дари и опакова 1 000 000 порции храна. 

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ?
Най-директният начин да допринесете за хуманната кауза на Рекс, Грег 
и Форевър е като направите дарение.
1. С превод по банкова сметка на Форевър България:  

IBAN: BG86BPBI79401047341101 (основание: ДАРЕНИЕ).
2. В специалните прозрачни кутии, поставени на рецепцията и в 

продуктовия център на офиса на Форевър България в София. 
3. Като купите специалните продуктови картички за кампанията  

(код: 1140) на стойност 1,00 лв. Разгледайте ги на задната корица  
на бюлетина.

4. Като участвате в следващия ни Ден на успеха на 12 октомври 2019 г. 
и посетите дарителския ни щанд в Sofia Event Centre.

5. Като посетите forever-giving.org и дарите онлайн чрез картово 
плащане.

Нека всички заедно 
направим едно 
последно усилие! 

Благодарим ви!

Станете част
стойностноот нещо

#ForeverWeRise
#2030isPossible

Да сложим край

на глада
по света

до 2030



точно толкова неуверени и напрегнати, колкото и вие, пък и притеснението лесно 
може да се маскира с добра предварителна подготовка. Искате да разберете как 
ли? Предлагаме ви няколко простички съвета, с чиято помощ можете скоро да се 
превърнете в майстор-мрежовик.

Няма значение дали сте 
срамежливи и говорите тихо, или 
сте уверени и преливате от енергия, 
а смехът ви кара хората да се 
обръщат – просто бъдете себе си! 
Хората ще усещат, че сте автентични 
и че им показвате истинското си 
лице, а и вие ще се чувствате добре 
в собствената си кожа. Също така в 
никакъв случай не подхождайте към 
другите с намерение да продавате. 
Ако създавате впечатлението на 
човек, който иска само да спечели, 
ще отблъсквате хората. Вместо това 
най-напред изграждайте истински 
приятелства чрез непринудени 
разговори, в които давате 
възможност на събеседниците си да 
споделят. Показвайте им истинската 
си същност, без да размахвате 
бизнеса си в лицето им и изчаквайте 
да дойде подходящият момент, в 
който ще го споменете естествено и 
ненатрапчиво.

Един от начините за изграждане 
на мрежи е като демонстрирате 
интереса си към хората. Те 
обикновено много обичат да говорят 
за себе си – оставяйте ги, не вие 
трябва да сте човекът, който не 
спира да бъбри за щяло и нещяло. 
Напротив, насърчавайте другите 
да споделят с вас за себе си, като 
им задавате въпроси. Така ще 
научавате за хората много повече 
и ще откривате какво е общото 
помежду ви, а именно то ще ви бъде 
полезно, когато взаимоотношенията 
ви укрепнат.

Опитвайте се да не изключвате и 
мисълта ви да не се отнася всеки 
път, когато някой започне да ви 
разказва за себе си. Кимайте 
и слушайте внимателно какво 
има да ви каже човекът, с когото 
разговаряте. Ако излъчвате 
неискреност и незаинтересованост, 
той няма да иска да общува с вас и 
да работите заедно в бъдеще. Пък 
и не можете да знаете кого познава, 
а целта е да говори хубави неща 
за вас на всеки, с когото общува. 
Също така е много важно да се 
усмихвате. Така ще показвате, че 
сте дружелюбен, отворен човек, на 
когото може да се има доверие. С 
такова излъчване има по-голяма 
вероятност да предразполагате 
хората да завързват разговор с 
вас. И не забравяйте да гледате 
събеседниците си в очите!

1 Бъдете себе си 2 Показвайте интереса 
си към другите 3 Усмихвайте се и 

слушайте

Мрежови

начинаещи
засъвети

Независимо дали сте интроверт или 
екстроверт представата да трябва 

да си приказвате неангажиращо  
с група непознати може да  
ви се стори доста плашеща.  
Но предприемачеството и 
бизнесът от дома навлизат все 
повече и затова е жизненоважно 
да се научите да общувате 

успешно, особено ако искате 
да се задържите в челото на 

бранша си. За щастие можете да се 
успокоявате с мисълта, че мнозина от 

колегите ви мрежовици ще се чувстват 
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Ако отивате на събиране или се 
срещате с някого на кафе, опитайте 
се да проучите колкото се може 
повече неща предварително. 
Естествено не по подмолен начин, 
а така, че да се подготвите с теми 
за разговор, за да имате обща 
територия за общуване. Ако сте 
свити по природа, може да ви е от 
помощ да си подготвите няколко 
въпроса предварително и да 
се сетите за някоя любопитна 
и забавна лично ваша история, 
която можете да споделите със 
събеседника си.

Опитайте на дневен ред изцяло 
да са хората, с които се срещате, 
а вие само да ги изслушвате и 
да ги питате дали има как да им 
помогнете. Това ще съдейства 
за укрепване на автентичните 
взаимоотношения, към които 
се стремите. А и хората ще са 
трогнати от добронамереността 
ви и има по-голяма вероятност 
да ви препоръчват на други от 
обкръжението си.

4 Подгответе си 
домашното 5

Помислете как 
можете да бъдете  
от помощ
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Защо МЛМ и Форевър?
МЛМ трябва да се разбере и осъзнае, 
преди да бъде избран, а на мен това ми 
отне доста време. Имах огромна съпро-
тива към индустрията, защото не раз-
бирах философията, принципите и цен-
ностите, на които се основава. Казвам 
го, тъй като срещам много хора, които 
твърдят, че знаят какво е МЛМ, а после 
в разговора проличава колко объркани 
и погрешни са представите им – също 
като моите в началото. Когато човек 
направи избора си осъзнато, връщане 
назад няма.
А с Форевър беше лесно. Спечели ме в 
мига, в който опитах продуктите. Раз-
бира се не спрях дотам. Колкото повече 
научавах за компанията и за хората, 
които са част от нея, толкова по-силна 
ставаше обичта ми. Да, наистина оби-
чам всичко, свързано с Форевър, и това 
е осъзната, истинска любов, проверена 
от времето. Форевър е любов за цял 
живот!

Любим продукт
Възможно ли е, след като през по-голя-
мата част от съзнателния си живот си 
използвал продуктите на Форевър всеки 

ден, да имаш един, който да ти е любим? 
Те са моята храна, моята лична хигиена, 
моята козметика. Изпадам в ужас, ко-
гато някой от тях е временно изчерпан. 
Не мога да си представя дори и ден без 
тях. Обичам ги всичките, затова горещо 
ги препоръчвам на всички.
Всъщност най-хубавото е, че всеки път, 
когато пристигне поръчката ми, имам 
чувство, че Форевър ми изпраща без-
платни продукти, като подарък. Дори ми 
плаща, за да ги използвам. Такова е усе-
щането, когато доходите от вашия Форе-
вър бизнес надвишават разходите ви за 
лично потребление. Не е ли прекрасно?! 
Искате ли и вие повече от продуктите 
на Форевър за себе си? Ако работите 
упорито и следвате компенсационния 
план, съвсем скоро ще имате и тях, и 
много повече.

Мотивацията и постиженията
Рекс ни отправя много силно послание: 
„Силата на Форевър е силата на любов-
та!“ Най-добрият пример как любовта 
към хората може да направи чудеса. 
Мотивира ме именно мисълта, че мога 
да съм полезна на всеки с това, което 
вече знам. Форевър е променила живота 
на хиляди хора, както и моя собствен, 

защо и аз да не помагам на хората да 
изминат своя път към по-добър живот?
Постигнатото дотук е и много, и малко. 
Благодарение на Форевър гледам на 
света с различни очи, той е по-красив, 
по-позитивен, просто прекрасен. Няма 
да излъжа, ако кажа, че пораснах с Фо-
ревър, изградих се като личност, станах 
по-мъдра. Дали има друга професия, 
която помага на хората да разцъфнат? 
Едва ли. На предишната си работа се 
чувствах като птиче в клетка, дори бях 
забравила да мечтая. Имах чувство, че 
всеки ден се повтаря отново и отново, 
нищо не се променяше. Отивах в офиса, 
седях пред компютъра, подписвах дого-
вори, на следващия ден същото. Имах 
една неделя, в която се чудех дали да 
си почина или да се забавлявам. Сега 
всичко е различно, защото управлявам 
времето си. Сега се забавлявам, докато 
работя. Сега мога да съм на другия край 
на света и работата да си върви. За мен 
това е наистина много. Малко е на фо-
на постиженията на собствениците на 
Форевър бизнес в световен мащаб, но 
бъдещето е пред мен.

Деси Шапкова е на 39 и живее в Бургас. Когато се 
включва във Форевър, много харесва продуктите, но 

не може да си представи, че ще стане един от досадните 
дистрибутори, от които сама бяга. Тогава тъкмо е завършила

е любов  Форевър

за цял
живот

университет и с нетърпение очаква да започне работа и да е независима. Едва за 2-3 
години осъзнава, че работата в офис не ѝ дава желаната свобода. Решава по-внимателно 
да разгледа Форевър възможността. Отнема ѝ години да промени мисленето си и да вземе 
решение да положи нужните усилия, но признава, че това е била най-важната ѝ крачка, 
защото сега живее така, както дори не си е представяла.
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Следващата цел
Мениджър ОРЕЛ. Омръзна ми да бъда „прост“ Мениджър, 
както казва един от лидерите във Форевър България и ви-
наги ме развеселява . Ще бъда много щастлива догодина 
да отида на Бахамите с екип от Мениджър ОРЛИ от България 
(Жани, Хриси, Вили, Мими, вярвам във вас!)

Качества за успех
Няма качества и умения, които не могат да бъдат развити, 
ако човек иска и е готов да работи за успех във Форевър. 
Казвам го от позицията си на човек, който преди малко по-
вече от 15 години заяви пред спонсора си (моята майка Петя 
Димитрова): „Аз не съм такава. Не мога да говоря с хората. Не 
мога това и онова…“ Все още не съм човекът, който искам да 
бъда, но мисля, че напредвам.
И все пак, на първо място бих поставила любовта към хо-
рата – ако не обичате хората и не искате да им помагате, не 
се захващайте. След това, разбира се, търпение, упоритост, 
постоянство. Благодаря ти, мамо, за примера, който ми даваш, 
за търпението и вярата ти в мен!

Предизвикателствата
Предизвикателствата правят живота и работата ни интерес-
ни. За мен лично най-голямото е да превърна едно случайно 
запознанство в дългосрочно приятелство и сътрудничество. 
Понякога отнема повече време, но си заслужава. За мен е 
много важно хората, с които работя, да ми имат доверие и 
да виждат в мен човек, който наистина се интересува и го е 
грижа за тях.

Младите хора и Форевър
Благодарение на технологиите младото поколение има пре-
димството да вижда света от различни страни. Преди 20 
години, когато трябваше да избирам какво да уча и работя, 
интернет едва прохождаше. Виждах само това, което бе около 

мен, или по-скоро което сама си позволявах да видя. Сега е 
различно, достатъчно е просто да получат правилно подне-
сена информация и да тръгнат след човек, минал и отъпкал 
пътя за тях. На младите днес не им трябва много време да се 
ориентират кое е по-добро за тяхното бъдеще – остарелият 
модел на работа, от който всички се оплакват, или мрежовият 
маркетинг, предлагащ възможности за истинско развитие и 
свобода. Форевър го доказва вече 40 години и има намерение 
да продължи още много пъти по 40. 
Мотивиращо е да виждам как толкова много млади хора по 
цял свят развиват свой Форевър бизнес и го правят с лекота, 
идва им отвътре, защото са осъзнали, че с Форевър няма 
невъзможни неща. А още по-мотивиращо е да виждам как 
същите тези млади хора постигат дори по-големи успехи 
от спонсорите и менторите си. В това е истинската сила на 
Форевър. Непрекъснато ни доказва, че дори и най-добрите 
могат да бъдат още по-добри. 
Благодаря ти, Форевър!

The Aloe Vera Company



#TheAloeVeraCompany

·	99,7	%	чист	гел	от	вътрешността	на	листата	на	алое

·	богат	източник	на	витамин	С

·	добър	източник	на	енергия

·	без	захар

·	подпомага	храносмилането

·	подкрепя	имунната	система

·	без	консерванти

·	допринася	за	усвояването	на	хранителни	вещества

Алое 
всеки ден

#TheAloeVeraCompany

·	Лесен	за	спазване	9-дневен	режим

·	Ефективна	изчистваща	програма,	разработена	от	
специалисти

·	Първата	крачка	към	по-здравословен	начин	на	живот

·	Съдържа	АЛОЕ	плюс	четири	прецизно	подбрани	
продукта	и	специален	наръчник

По-леки 
по-жизнении

Мултивитамини  

за всички 

#TheAloeVeraCompany

·	Патентована	комбинация	от	20	плодове	и	зеленчуци

·	Перфектно	балансирани	витамини,	минерали	и	
микроелементи

·	Вкусни	дъвчащи	таблетки	без	захар

·	Без	консерванти	и	оцветители

·	Помагат	за	повишаване	на	съпротивителните	сили

·	Допринасят	за	обмяната	на	вещества

#ForeverWeRise
#2030isPossible

Стойността на тази картичка е дарение за храна на най-нуждаещите се по света. Форевър Ливинг и организацията „Да се изправим 
срещу глада“ обединиха сили за купуване, опаковане и разпространение на пет милиона порции храна за училища в страни с висока 
бедност. За много от децата там тази храна е единственото ядене през целия ден. Тя ги насърчава да не отсъстват от занимания и 
помага на тях и семействата им да се измъкнат от глада и недоимъка.

Свържете	се	със	своя	ФОРЕВЪР	КОНСУЛТАНТ:

Глътка здраве

Да сложим край

на глада
по света

до 2030

#ForeverWeRise
#2030isPossible

Представяме ви четири симпатични картички с няколко от най-
популярните продукти на Форевър – гела от алое вера, Форевър 
кидс, програма С9 и трите алое напитки в Тетра пак. С тях ще 
можете едновременно да печелите нови клиенти и да помагате 
за благородна кауза. 
Комплектът от четири картички е на символичната цена от 1,00 лв. – 
стойността на една порция топла храна за гладуващо дете. За много 
от малчуганите, чиито семейства и училища получават помощ от 
организацията „Да се изправим срещу глада“, това е единственото 
ядене през целия ден и ги насърчава да не отсъстват от училище.
Благодарим ви за подкрепата и ви желаем много нови клиенти и 
успехи с Форевър! Код: 1140, цена: 1,00 лв.


