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Информационен бюлетин на ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ

Уважаеми
дистрибутори,
Февруари беше труден, но ползотворен месец. Наред
с обичайната ни дейност, за всички ни беше изключително удоволствие да посрещнем човекът, благодарение на когото чудото на природата, наречено Алое
Вера е достъпно на хората по цял свят вече над 20
години – Президентът и основател на Forever Living
Products International Рекс Моан. Несъмнено доверието към ФЛП България расте и доказателство за това
е посещението както на Рекс Моан, така и на вицепрезидента Дъстин Грийн, и на управляващия директор на ФЛП Гърция – Стивън Мусурас. Изцяло от нас
зависи дали ще оправдаем това доверие като работим все така усилено, за да скъсяваме дистанцията от
по-опитните офиси на ФЛП по света.
Над 400 души присъстваха на срещата на дистрибуторите с Рекс Моан и Дъстин Грийн в хотел Родина
на 21-ви февруари. С това издание на месечния бюлетин на Форевър Ливинг Продъктс България ще се опитаме да съхраним прекрасните спомени на всички присъствали и да направим съпричастни към вълнуваща
атмосфера онези, които не успяха да дойдат.
Нека прегърнем идеалите на Форевър за здраве и
финансова независимост и да посрещнем пролетта
с усмивка, надежда и желание за постигане на добри
резултати. Традиционно март месец в България се
свързва със здравето – вържете мартеничка на всички
около вас и им помогнете да са по-здрави с продуктите
на Форевър Ливинг!

Forever Kids
Всички знаем колко полезни за здравето ни са плодовете и
зеленчуците, но малко са тези, които ги приемат в необходимите
количества. Дори и да ядем достатъчно пресни растителни храни,
вероятността да извличаме максимална полза от тях не е голяма.
В наши дни плодовете и зеленчуците са с доста ниско качество,
тъй като почвата, в която се отглеждат е изтощена и ѝ липсват
много от полезните хранителни вещества, необходими за доброто
ни здраве. Плодовете се берат зелени, за да са пресни по-дълго
и това води до сериозна липса на микро вещества. Биологичният
сигнал за синтеза на молекули микро хранителни вещества е
зрелостта на плода, зеленчука или семето,
докато е все още на растението. Когато се берат
зелени, в тях липсват почти всички полезни
хранителни вещества. Освен това, в опитите
си максимално да улесним своя живот, ние
допълнително унищожаваме
повечето полезни вещества,
предлагани ни от природата,
като готвим, замразяваме, консервираме с химикали, оцветяваме и
овкусяваме плодовете и зеленчуците.
Така не остава почти
нищо от витамините,
минералите, ензимите и
това, което съвременната
наука тепърва започва да
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Новини
 Вече всеки от вас може да купи малък комбиниран
пакет Touch of Forever от продуктовия център на Форевър Ливинг Продъктс България. Предлагаме две разновидности, всяка от които носи по една бонусна точка
и ви дава възможност да ползвате 10% отстъпка от
дистрибуторските цени. На тези от Вас, които се интересуват повече от хранителните добавки на Форевър
Ливинг, предлагаме пакета Touch of Forever: Nutritional,
съдържащ някои от най-популярните ни продукти: Aloe
Vera Gel, Forever Lite Vanilla, Forever Bee Pollen, Forever
Bee Propolis, Royal Jelly, A-Beta-CarE, Absorbent-C,
Fields of Greens, Lycium Plus, Forever Ginkgo Plus,
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„Затуй не пропилявайте самоувереността си,
тя ще ви се отплати богато.”
(Юдейска поговорка)
Днес самоувереността е изключително важно качество – тя
ни дава възможност да надскачаме това, на което си мислим,
че сме способни, за да постигнем това, което всъщност можем.
При пътуванията си се срещам с толкова прекрасни дистрибутори от най-различен произход и с всякакви професии: някои
едва започват, други са утвърдени и преуспели, а трети така и
не могат да открият верния път към изграждането на собствен
бизнес. Това са хората, които често пропиляват енергията си
в съставяне на сложни схеми за привличане на нови дистрибутори, опитват се да преоткрият колелото, седят край телефона и го чакат да звънне или пък разказват на хората около
себе си колко трудно се изгражда бизнес с Форевър Ливинг.
От дълги години срещам тези „Крадци на мечти” по цял свят и
съм сигурен, че и вие ги познавате добре. Групата им не е многобройна, но са доста гласовити, когато изказват мнения като:
„Мрежов маркетинг? Нищо няма да излезе от това!” или „Губиш си времето!” и др. Знам, че и вие сте се сблъсквали с тези
„специалисти” – именно те са тези, които държат да ви разкажат за вашия бизнес с FLP, без дори да са му хвърлили един
поглед. Спомням си същите гласове отпреди повече от 20 години, когато слагахме началото на Форевър и оттогава ги слушаме непрестанно. Но, приятели, помнете, че за всеки колебаещ се имаме по 10 успешни истории на страхотни хора, чийто
живот е преобърнат физически или финансово. Имат по-добро
здраве и повече пари, за да му се радват. Огледайте се, вие
също ги познавате. Прочетете какво споделят те в месечния
бюлетин на Форевър Ливинг. Аз го правя всеки месец и с нетърпение очаквам да разбера, как хората са осъзнали силата
на самоувереността и са я приложили в една доказано печеливша формула.
Самоувереността е ключов фактор, когато започвате нещо
ново и не го изоставяте, въпреки съмненията и критиките на
„Крадците на мечти”. Увереността е онзи вътрешен глас, или
вяра в собствените ни сили и възможности, които ни нашепват, че можем да се справим, че можем да променим живота
си и този на хората около нас.
„Самоувереността ни дава смелост и разширява възможностите ни. Позволява ни да поемаме големи рискове и да постигаме далеч повече от това, което си мислим, че можем. Изграждането на увереност у другите е голяма част от лидерските
умения.” (Джак Уелч, „Отвъртре”)
Според мен всички се раждаме с еднаква доза самоувереност – всеки получава равно количество. Наблюдавал съм развитието на малко безпомощно бебе до буйно хлапе. Виждал
съм как се бори, упорства и не се предава, докато проходи.
Наблюдавал съм как същото това дете заеква и пелтечи с непоклатима самоувереност от „га, га” до завършени, смислени
изречения. Тези невероятни постижения не биха били възможни, ако детето не притежаваше удивителния щит на самоувереността. Като щит, предпазващ ни от критики, провали, съмнения и страх, самоувереността ще ви позволи да вдигнете
телефона и да проведете необходимите разговори, да поканите приятел или познат на среща на дистрибуторите, да продадете отличните ни продукти на съседа си.
Така че ако всички се раждаме с еднакво количество увереност, къде изчезва тя, когато порастем? Тя не изчезва, все
още е у нас, но е затрупана под задушаващите одеала на жизнения ни опит. Всеки път, когато сбъркаме, когато се вслушаме в чужди критики, приемем навътре обида или провал, ние
хвърляме поредното одеало върху увереността си. Тя представлява светлина вътре в нас и може да бъде помрачена,
ако оставим съмнението да тъче одеало след одеало. Призивът ми към всички днес е: нека светлината ви грейне! Отметнете всички тези одеала, измъкнете се изпод съмненията
и страха.
Успех! И никога не забравяйте, че Форевър е Най-Невероятната Възможност на Света. Тя е подобрила живота на милиони хора и ще стори същото и с Вас, ако работите усилено.
Бъдете самоуверени и говорете с всеки.
Завинаги Ваш,

Усещане за пролет. То е в слънчевите лъчи, приветстващи
ни всяка сутрин, щом отворим очи. В свежестта на пробуждащата се природа, която усещаме да се носи във въздуха. Пролетта е символ на надеждата. Надеждата, че утре ще бъдем
по-здрави, по-жизнени, по-усмихнати, по-добри.
Всички ние от голямото семейство на Форевър Ливинг знаем, че утре ще бъдем по-здрави, по-жизнени, по-усмихнати и
по-добри, защото се доверихме на силата на природата. Защото можем и искаме да споделим тази сила с околните. За
да бъдем заобиколени от усмихнати лица. Народът казва, че
споделената радост е двойна радост. Какъв по-хубав подарък от този за близките, приятелите, колегите в първите дни
на пролетта.
И като заговорихме за усмивки, на 21 февруари имахме
възможност да отличим тези от вас, които за четирите месеца от откриването на офиса на Форевър Ливинг в София със
своя труд, амбиция и мотивираност успяха да направят крачка
напред по пътя към успеха.
Честито на всички вас, скъпи приятели!
Благодарим ви за това, че популяризирате името на Форевър Ливинг, че помагате и на хората край вас да се събуждат
всяка сутрин с усещане за пролет, с надежда.
За да ви благодари за вашите усилия и положения труд на
този празник бе човекът, за когото здравето и благоденствието
на ближните е мечта, превърнала се в реалност – президентът
на Форевър Ливинг Продъктс Интернешънъл, г-н Рекс Моан.
Той се радваше заедно с нас, опитваше се да се докосне до
всеки един от нас, да го прегърне, да го окуражи, да му вдъхне вяра. Да сподели радостта. Да сподели усещането за пролет. Да сподели надеждата. Заедно с нас бяха и г-н Дъстин
Грийн и г-н Стивън Мусурас, двама души, които неуморно
работят за това ФЛП да се превърне в синоним на здраве и
благосъстоятелност.
Всъщност първият ден на астрономическата пролет е все
още далече.
Най-напред ще посрещнем Баба Марта и ще си пожелаем
здраве. Здраве за нас и нашите семейства, здраве за близките
и приятелите ни. Нека да споделим с тях нашата мъдрост, нека
да ги направим съпричастни с чудото на природата, наречено
Алое Вера, нека да им дадем възможност те също да реализират
мечтите си за по-добър живот с Форевър Ливинг.
След това ще посрещнем един друг светъл празник – деня
на Жената и на Майката – 8-ми март. Ще поздравим любимите си и ще им пожелаем да останат все така красиви и обаятелни. Нека заедно с цветето, което ще подарим в този ден,
подадем и един малък подарък от ФЛП – за красота, здраве
и дълголетие.
Честита първа пролет и много усмивки ви желаят
Винаги Ваши,
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Продължава от стр. 1
Forever Kids. В Touch of Forever: Personal Care ще откриете най-продаваните ни козметични продукти: Aloe
Bath Gelee, Aloe Lips, Aloe Liquid Soap, Aloe Fleur de
Jouvence, Aloe Propolis Cream, Aloe Jojoba Shampoo,
Aloe Conditioning Rinse, Aloe Scrub, Aloe Vera Gelly, Aloe
Lotion, R3 Factor. И двата комплекта предлагат полезни
промоционални материали, с чиято помощ да започнете своя бизнес с ФЛП: 2 бр. Дистрибуторски договори,
1 бр. Продуктов каталог, 1 бр.
Фирмена политика и в съответните пакети видеокасетите
„Билкови хранителни добавки”
или „От растението – до продукта – до Вас.”
 За улеснение на всички дистрибутори от 1-ви март Продуктовият център на ФЛП
България ще работи всеки делничен ден до 19 часа.
Очакваме Ви!
 На 6-ти февруари Форевър Ливинг
Продъктс България организира лекция
на д-р Атанас Гълъбов, автор на книгата „Световната конспирация в медицината”. Темата на лекцията „Съвременната медицина и здравеопазване:
митове и реалност” предизвика голям интерес сред
много от дистрибуторите на ФЛПБ, а и изкуши доста
хора, които все още не са свързани пряко с нашата
дейност.
Открити представяния и обучения
в офиса на Форевър Ливинг
Продъктс България
Очакваме Ви всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа на безплатни бизнес въведения, предназначени за нови или бъдещи
дистрибутори. Представянията се водят от наши дистрибутори
издигнали се до ниво Мениджъри, както и от Управляващия Директор на ФЛП България – Стефан Стаев (всеки четвъртък). Този общ преглед на възможностите ще ви запознае с фирмата,
продуктите и маркетинговия план.
Заповядайте всеки понеделник, сряда и петък от 18:00 часа на продуктови и мотивационни обучения за дистрибутори
от всички нива. В лекциите за мотивация можете да научите
повече за овладяването на ефективни подходи и умения при
продажба и работа с клиенти, за личната и професионална реализация, модели на общуване и поведение, както и много други интересни техники на комуникация. Продуктовите обучения
са посветени на състава и действието на Алое Вера, неговото антибактериално, антиоксидантно, антивирусно, антигъбично и стимулиращо имунитета действие. Сред лекторите ни са
проф. д-р Невена Берова, специалист козметолог, дерматолог,
алерголог, д.м.н., председател на Научното дружество по дерматологично козметика, ст.н.с ІІ степен Мария Иванова, научен
секретар на катедра „Биология и Имунология” към БАН, проф.
Връбка Орбецова, ст.н.с. д-р Вера Максимова, д-р на химическите науки Росица Василева, д-р к.м.н. и психоневрофармаколог Мария Папазова, доц. Татяна Варадинова, доц. д-р Ирина
Хайдушка и Николай Дерилов – психолог, гл. координатор на
Центъра по преквалификация и социална адаптация. Всички
са добре дошли! (Вход: 1 лев)

Обяви на дистрибутори
НЕЗАБРАВКА СТЕФАНОВА, FLP Мениджър,
обявява промоция само за дистрибутори от нейната мрежа. Срокът е до 31 март.
1. Спонсорът на всеки НОВ ДИСТРИБУТОР с покупки за 0.500 бонусни точки ще спечели по избор: Evershield Deodorant,
Forever Aloe Toothgel, 2
бр. Aloe Lips или промоционална видеокасета.

Честито на всички класирали се за международното
Супер-Рали 2002 и приятно прекарване във Франкфурт!

2. Спонсорът на всеки
НОВ ДИСТРИБУТОР, достигнал ниво Асистент Супервайзор за един, вместо
за два месеца, ще спечели
освен една от гореспоменатите награди и 1 бр. FOREVER
FREEDOM!!!

Психолог и Главен
координатор на
Центъра по
преквалификация и
социална адаптация

Николай
Дерилов

Никой не е стигнал до успех, носейки се
по течението
Библията разказва, че когато животът на Мойсей наближил
своя край, Бог го отвел в планината Нево и показал на великия
водач земята, която щяла да принадлежи на израилтяните. Преди да предприемете пътешествието, което ще ви научи как да
постигате целите си, как да преуспеете и да направлявате живота си, и вие имате право да видите онова към което се стремите.
Ако не знаете накъде да вървите, там и ще стигнете.
Не е нужно да сте магьосник или човек, който вижда и предсказва бъдещето на даден човек. Ще разберете, като му зададете един обикновен въпрос: „Каква е конкретната цел на живота Ви и как мислите да я постигнете, т.е. имате ли план за
действие”?
Нали не бихте тръгнали на път, без да имате представа къде
всъщност искате да отидете? А знаете ли, че само двама души
на сто знаят какво точно искат от живота и имат не само желание, но и план как да постигнат целите си. Ще ги познаете, те са
лидерите, които знаят как да направляват своя и на другите живот. А вие от тях ли сте, готови ли сте да заплатите цената на
успеха, готови ли сте да следвате своята мисия или не? Отговорът на този въпрос е в основата на бъдещите провали и успехи. Вие държите в ръце съдбата си, трябва само да поемете
отговорност и да продължите. Има много формули за постигането на траен успех, но една от тях ще ви даде възможност да
направлявате собствения си живот и тя се нарича постоянство
и решимост.
„Нищо на света не може да замени постоянството, не и талантът; нищо не е по-често срещано от неуспелите хора с талант. Не и геният; непризнатият гений е почти правило. Не и
образованието; светът е пълен с образовани неудачници. САМО ПОСТОЯНСТВОТО И РЕШИМОСТТА СА ВСЕМОГЪЩИ.”
К. Кулидж
Животът без ясна главна цел не обещава нищо освен живот
в оскъдица. Можете да преживявате и без ясна главна цел, но
никога няма да напреднете. При преследването на целите, които
сте си поставили, имате само две алтернативи: или напредвате
към целта, или се отдалечавате от нея. Поставете си цел в живота и я преследвайте неотклонно. От смелостта на убежденията
си и направения от вас избор, ще черпите сили да упорствате,
докато успеете. Можем да следваме целите си и да постигаме
положителни резултати само тогава, когато спазваме правилата и ги следваме неотклонно, когато не правим компромиси
и не търсим извинение. Ето няколко правила, които могат да
бъдат следвани:
1. Запишете на един лист ясно и категорично какво най-много
искате да постигнете. Онова единствено нещо, или обстоятелство, което, ако се реализира, ще ви донесе успех.
2. Запишете схематично и кратко плана, по който смятате да
действате, за да го постигнете. Запишете и онова, което според
вас ще трябва да дадете, за да го постигнете.
3. Запишете графика и крайния срок, до който трябва да го
придобиете.
4. Запомнете това, което току-що сте записали и го повтаряйте многократно, по няколко пъти на ден, като молитва. Повярвайте, че можете да го направите. Работете повече отколкото обикновено и не се отчайвайте. Ако се отчаете, работете
отчаяно.
Запомнете – нищо не се случва „просто така”. За да се случи нещо, например постигането на успех, значи
някой е направил така, че да се случи, т.е. да
постигне този успех. Няма нищо случайно, няма само късмет. Успехът във всяко начинание
е резултат от действия, планирани внимателно, следвани с
постоянство от човека, настроил своя ум за постигането на
този успех. Късметът
е, когато учиш, когато упорстваш, когато работиш повече от
околните, когато полагаш допълнителни усилия. Не търсете късмета
там, където го няма, той
не е в постигнатите положителни резултати. Истинското му местонахождение
е в неуморния труд и в усилията.

Forever Kids
Продължава от стр. 1

изучава като същинския катализатор на доброто здраве –
фитокомпонентите.
Парацелзий – бащата на съвременната фармакология, бе
казал: „Всичко, от което се нуждае човек, за да поддържа
доброто си здраве може да бъде открито в природата…
същинската задача на науката е да намери всички тези неща.”
Форевър Ливинг Продъктс винаги е в челото на този процес.
Ние обединяваме най-полезните и лечебни природни източници
в тяхното най-чисто и естествено състояние и Ви ги поднасяме
в практична и удобна форма.
Изключително горди сме да Ви предложим един нов източник
на най-важните полезни вещества – витамини, минерали и
фитокомпоненти (изключително полезни растителни хранителни
вещества с многообещаващо бъдеще в научните среди) –
FOREVER KIDS: дъвчащи мултивитамини с фитокомпоненти
за деца и възрастни.
В Харвардския здравен доклад се казва: „В растителните
храни съществуват биоактивни вещества, наричани функционални компоненти. Сред тях са голяма група естествени вещества,
известни като фитокомпоненти. Всеки, който още не е чувал
за тях, скоро ще чуе – определението е на път да се превърне
в най-модерният термин в областта на здравословното хранене.
Той означава просто „храни със съставки, за които се смята,
че предотвратяват болести”.
Несъмнено именно храната е източникът на полезни
вещества, подпомагащи естествените лечебни сили на човешкия
организъм. Но в храната има и друго вещества, освен витамините и минералите, което допринася за изграждането и поддържането на доброто ни здраве. Фитокомпонентите или растителните хранителни вещества са
следващото ниво в процеса на
постигане на по-добро общо
здраве. Витамините поддържат
и подпомагат обмяната на веществата в клетките, а фитокомпонентите защитават структурите, извършващи тази обмяна.
Тъй като фитокомпонентите
се синтезират единствено в
плодове, зеленчуци и семена,
узрели на растението, твърде
малко са онези от нас, които
могат да се възползват от лечебните им свойства. Тези естествени компоненти имат за
цел да защитават зрелите растения от ултравиолетовите лъчи
на слънцето. Научно е доказано,
че те оказват и огромно влияние
върху човешката имунна система и върху симптомите на остаряването.
Когато взимаме витамини и
антиоксиданти, за да се предпазим от свободните радикали в
тялото си, ние се отърваваме от токсините и вредното влияние
на повърхността на клетките. Фитокомпонентите проникват до
ядрото на клетките, убиват свободните радикали и поправят
щетите, нанесени от тях.
Сп. „Нюзуик” посвети подробен материал на фитокомпонентите, в който се казва: „Веществата, предотвратяващи болести,
се крият в пресните храни и най-вече в плодовете и зеленчуците.
В тях можем да открием цяла шведска маса от съединения,
които никога не са попадали в шишенце с мултивитамини по
простата причина, че доскоро учените дори не са подозирали
за съществуването им. Тези съединения се наричат „фитокомпоненти”. Всяко резенче домат, всяка хапка кайсия съдържа хиляди
от тях – химически скороговорки, чието предназначение е да
предпазват растенията от слънчевата светлина, но по щастливо
стечение на обстоятелствата имат благотворно влияние и върху
човешкия организъм. В свят, където науката и здравето са
неразривно свързани, фитокомпонентите са следващия хит.
В американския Национален институт по ракови заболявания
са толкова въодушевени, че започнаха изследвания за милиарди
долари, с чиято помощ да открият, изолират и изучат фитокомпонентите. Очевидно е, че те са едни от най-многообещаващите
болестовъзпиращи вещества от десетилетия насам, които нямат
никакви странични ефекти.”
Многобройни изследвания и публикации в научни издания
твърдят, че фитокомпонентите решително подобряват имунната
функция и оздравяването на организма, подпомагат справянето
му със сърдечно-съдови проблеми, високо кръвно налягане
и холесте-

рол, алергии, артрит, главоболие, депресии – списъкът е
безкраен.
Оптималното здраве е необходимо не само за правилно
функциониране на имунната и сърдечно-съдовата система и
жлезите, но е абсолютно задължително за действието на
нервната система и най-вече на мозъка. Макар че представлява
едва около 2% от телесното ни тегло, мозъкът ни изразходва
около 25% от енергията на организма и получава 15% от кръвта,
изпомпвана от сърцето.
В изданието на Националната академия по детско развитие
се казва: „Ниски вътреклетъчни нива на едно или повече микро
хранителни вещества може драстично да затрудни функцията
на церебралната кора.” Казано на по-прост език: „мозъкът ни
също се нуждае от фитокомпоненти, особено в ранна възраст”.
Доброто здраве и пълноценното хранене всъщност започват
преди зачеването с наследените от родителите ни генетични
особености. Всички знаем, че правилното хранене по време
на бременността и през първите няколко години от живота са
от решаващо значение за нормалното физическо и психическо
развитие. Например, доказано е, че на осемгодишна възраст
деца, които са кърмени (най-съвършената бебешка храна в
природата) дават от 8 до 10% по-високи резултати на стандартни
тестове от своите връстници, захранени с изкуствена храна.
От дълги години ни е известно, че преди да нахраним съзнанието
трябва да нахраним тялото си. А природата ни предлага изобилие
от полезни храни – от утробата до гроба. Според множество научни
изследвания непълноценното и небалансирано хранене не само
възпрепятства детското развитие, но и допринася за появата на
затруднения при ученето, както и
на поведенчески проблеми. Но
днес изглежда почти невъзможно
ежедневно да осигуряваме на
децата си пълноценна храна.
Колко са тези от вас, които с чисто
сърце могат да кажат, че децата
им приемат всеки ден и шестте
препоръчителни порции плодове
и зеленчуци? А дори да изяждат
необходимото количество, дали
им осигурявате достатъчно голямо
разнообразие, за да получават
целия спектър от фитокомпоненти,
всеки от които се съсредоточава
върху определени нужди на организма? За съжаление изследванията показват, че повече от половината от американските деца получават по една или по-малко порции
плодове и зеленчуци дневно. Само
38% получават по две порции. В
най-добрият случай едва 12% от
децата в САЩ ядат по повече от
две порции плодове и зеленчуци
дневно.
Новите преработвателни технологии на емулгиране, дехидратиране и мигновено изпарение ни позволяват да извлечем от
пресните и сурови плодове и зеленчуци най-полезните им
съставки в непокътнат вид, сред които и жизненоважните
фитокомпоненти, витамини, минерали и ензими. Тези технологии
ни дават възможност да създадем напълно естествената формула
на ежедневната хранителна добавка FOREVER KIDS – дъвчащи
мултивитамини с фитокомпоненти за деца от всички възрасти.
Тъй като всички ние се нуждаем от витамини, минерали и
фитокомпоненти, Форевър Ливинг ги поднася във вид, който
ще допадне не само на възрастните, но и на децата. Така децата
от 2 до 102 години имат възможност да се наслаждават на
естествените вкусове на грозде и портокал във формата на
забавни животни – лъвове, тигри, слонове и хипопотами. Децата
не обичат трудните за гълтане и не особено вкусни капсули и
таблетки на традиционните мултивитамини, но ние ви предлагаме всички полезни вещества във вкусни дъвчащи таблетки.
Препоръчителната доза е 4 таблетки дневно за възрастни
и деца над четиригодишна възраст и 2 таблетки на ден за деца
от 2 до 4 години.
Революционната формула на FOREVER KIDS с фитокомпоненти се състои от моркови на прах, екстракт от западно
индийска череша, броколи на прах, спанак на прах, зеле на прах,
ябълков пектин, концентрат от червени боровинки, домати на
прах и цитрусови биофлавоноиди. Освен това FOREVER KIDS,
чиято формула е създадена в съответствие с изискванията на
Световната здравна организация, съдържа 100% от препоръчителните дневни дози (ПДД) витамини A, C, D, B1, B2, B5 и B6,
никотинамид, биотин, цинк и мед; и 75% и повече от ПДД
витамин Е, фолиева киселина, витамин B12, калций, магензий
и манган.

Честито на всички дистрибутори,
преминали в ниво Аситент Супервайзор
през месец януари
Име
Петър и Силвия Иванови
Диана Маринова
Николай и Даниела Павунчеви
Елена Иванова
Димитрина Вълешкова-Йоцова
и Иван Йоцов
Анастасия Желева
Весела и Йордан Михайлови
Аглая и Тодор Пейчеви
Венета и Кръстьо Петрови
Емилия Гюрова
Златка Георгиева
Руска и Драган Драганови
Видю Трендафилов
Кипра Хумкова
Христо Дончев

Спонсор
Добри Добрев
Капка Спасова
Милен Царевски
Анета Клинчарска

Христина Зарева
Мария Иванова
Мариета Ненчева
Жасмин Димитрова
Дияна Камбурова
Росица Трендафилова
Донка Нончева
Николинка Трайкова
Цветанка Бурназка
Мария Георгиева
Детелина РашковаНиколова
Багряна Манчева
Николина Месалска
Иванка Вълчева
Д-р Василия Стоянова
Стела и Димитър Димитрови Радка Станева
Силвия Серафимова
Маргарита Лазева
Станимир Станев
Силвия Серафимова
Петрана Ангелова
Димитър Механджийски
Вярка и Величко Бозаджиеви Анастасия Хараланова
Жасмин Чернякова
Д-р Виолета
Николова-Бачева
Георги Димитров
Валентин Смирнов
Николай Манолов
Гергина Иванова
Мария и Панталей Златареви Незабравка Стефанова
Анна Микова
Иванка Недялкова
Елизабет и
Теодоси Карадимчеви
Незабравка Стефанова
Анета и Груди Петкови
Незабравка Стефанова
Тодор и Жечка Ковачеви
Силвия Серафимова
Петкана и Петър Маркови
Марин Пенков
Марин и Мая Пенкови
Цветанка Бурназка
Иванка Христова
Цецка Матеева
Анна Лозанова
Надежда Филипова

Алое
от Незабравка Стефанова,
FLP Мениджър
Алое – то е име тъй мило за мен!
Алое – то е нужно за всеки нов ден.
Алое – нека всички го пием с прослава.
То е чудо, поклон заслужава!

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
ул. „Бурел” 41Б
1408 София
тел: 02 / 954 95 80
02 / 953 18 14
факс: 02 / 954 96 68
e-mail:staev@vip.bg

За контакти:
Стефан Стаев
Мария Станчева
Даниела Младенова
Деница Дабижева
Калин Марев
Николай Бързев

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка: Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
15591550
Банков код:

Управляващ директор
Работа с дистрибутори, договори, информация
Счетоводител
Поръчки по телефона, информация, месечен бюлетин
Продуктов център
Продуктов център

Банка: Българска Пощенска Банка
Банкова сметка: 1047341118
92079400
Банков код:

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа
Офис:
от 10:00 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
Продуктов понеделник
от 09:30 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
вторник до петък
център:

