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Времето наистина лети, когато се забавляваш, а април беше
точно такъв месец. Обявихме рекордни продажби, приключихме
най-успешното тримесечие в историята на фирмата и прекарахме
няколко седмици в красивия Канкун за празненствата свързани със
Световното Рали. Канкун със своите прекрасни плажове, океани
и история беше идеалното място за Световното Рали. Армандо и
Вероника Ескудеро се справиха страхотно и посещението ни беше
невероятен успех.
На Световното Рали се събираме с едни от най-успешните лидери във Форевър. Много обичам да съм в тяхната компания и да
слушам разказите за успехите им. И като стана дума за истории на
успеха, исках да благодаря на всички вас за участието и приноса ви
към рекордните продажби през 2001 г. Форевър Ливинг вече е в 80
страни, има над 6 милиона дистрибутора и само за миналата година продажбите възлизат на 1 489 милиарда долара (впечатляващи
14.45% ръст от 2000 г.) Вече сме най-успешната частна компания

Управляващи
директори
на FLP България

Стефан
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Стаеви
Уважаеми дистрибутори,
По традиция през първото тримесечие на тази година се раздадоха специалните награди за участие в печалбата на фирмата в квалифициралите се страни. Това е едно събитие, което в най-голяма
степен илюстрира същността на Форевър Ливинг Продъктс и великодушието на нейният собственик Рекс Моан. Не са много възможностите като тази в живота на един човек – да участва в разпределението на печалбата на една от най-успешните частни компании
в света. В България все още тези награди не са факт, но ние сме
сигурни, че с общи усилия ще успеем да изградим нашия бизнес
и до това ниво.
Едно нещо обаче вече е постигнато, а именно правото на най-добрия
български дистрибутор на ФЛП да участва в невероятното Международно Световно Рали 2002 (7-10 август), което ще се проведе в Сан
Франциско, както и да обиколи в рамките на една седмица след това
(11-16 август) Лас Вегас, Тексас, Аризона, Далас, където ще има възможността да посети централния офис на Форевър Ливинг Продъктс
Интернешънъл, плантациите с Алое Вера, производството на продукти, както и известния Саутфорк рейндж от филма „Далас”, собственост
на Рекс Моан. Всичко това, разбира се, за сметка на фирмата. Незабравка Стефанова сигурно е най-щастливият човек във Форевър Ливинг Продъктс България през тези дни и всички ние се радваме заедно
с нея за постигнатия успех. Честито Нези!
Освен тези има много други допълнителни награди, за които можете да се квалифицирате през годината. Те винаги са устроени така, че изпълнявайки условията, необходими за квалификацията, вие
автоматично правите най-важните неща, за да разработите бизнеса си. Това са краткосрочни цели, които ви доближават стъпка по
стъпка до вашите дългосрочни цели.
Материалната награда, която получавате, е само едната страна
на печалбата. Другата, по-малко видима е, че когато стоите на сцената и получавате наградата, която

в Аризона. Невероятната ни гама от продукти за здраве, красота,
грижа за кожата, лични грижи, регулиране на теглото и козметика
променят живота, външността и самочувствието на милиони хора по
света. Толкова се вълнувам да съм част от екип на победители. Не
само Форевър Ливинг постига нови върхове, но и курортите на Форевър отбелязват свои рекорди. Горди сме с тях и постиженията им.
Те продължават да предлагат превъзходни условия за почивка – от
южноафриканската савана, през идиличното кътче в Аризона, където можете да наемете лодка и да забравите за тревожния свят поне
за малко, до приключенията в Аляска.
Май носи със себе си още едно събитие, тъй като тогава ще празнуваме 24-тата годишнина на компанията. Много път изминахме от
онази първа среща за представяне на възможностите. И макар да
започваме 25-тата си година и сребърната ни годишнина е на хоризонта, трябва да ви кажа, че едва сега започваме. На света има 6
милиарда души, за които продуктите на Форевър мога да са полезни.
С нетърпение чакам следващите 25 години, за да видя докъде сте
стигнали в бизнеса си с ФЛП, да видя успехите ви.
Благодаря на всички вас, които направихте толкова много, за да
стане 2001-ва още една рекордна година за нас. Знам, че настоящата 2002-ра също ще е страхотна. Ще ви изплащаме по-големи
бонуси от когато и да било и ще продължаваме да се разрастваме.
Работете по-усилено, говорете с повече хора и достигнете жизнения
стандарт, който заслужавате.
Завинаги Ваш,

сте заслужили, вие вдъхновявате останалите от вашата група също да работят за постигането на личните си цели. Да бъдеш начело,
да водиш другите с личния си пример е най-сигурният път към успеха. Нека не забравяме, че за разлика от повечето останали бизнеси,
единственият ключ към успеха в мрежовия маркетинг, е непрекъснато да помагаме на хората от нашите групи в решаването на техните
лични задачи и постигането на личните им цели.
Не един учен-класик е писал в трудовете си за това, че всеки от
нас има уникален талант, който трябва да открие. Според тези трудове вероятността да открием своя талант е много по-голяма ако си
задаваме въпроса „Какво мога да дам” вместо „Какво мога да получа”. Примерите за преуспели личности го доказват. Бил Гейтс – един
от най-богатите хора в света – се интересува преди всичко от софтуер, а не от пари. Елвис Пресли не се интересуваше от славата, а
от музиката. Най-преуспелите лекари са тези, за които да помогнеш
на хората е по-важно от самата медицина.
Дали и колко ще сте доволни от себе си, според Албърт Швайцър зависи от това как „служите” на хората около вас. Това може да
става като ги лекувате или ги обучавате. Като им продавате прекрасни цветя или ги обслужвате с усмивка. Това не е свързано с вашата
професия, а с житейската ви философия.
Направете така, че да бъдете пример за хората, с които се срещате, и най-вече за хората от вашата група, за това как се „служи”. Това
със сигурност не е лесно и е една от причините хората да избират в
живота си по-често ролята на последователя, вместо на водещия.
Нека трудностите не ви плашат, а ви предизвикват да ги преодолявате. Още днес си поставете за цел през тази година да
сте един от тези, които ще бъдат признати и наградени пред
всички. И не забравяйте, когато разработвате своя бизнес, вие
помагате на хората след вас да направят стъпка
напред към един по-добър живот. Каква по-хубава
награда от тази да печелиш, помагайки и на другите да го правят. Това е пътят в най-скоро
време и България да е една от страните, квалифицирали се за Proﬁt Share Awards. Може
би това трябва да бъде най-близката цел, която да си поставим за бъдещето. И за чието
постигане да работим. Заедно.
Винаги Ваши,

Forever Aloe Sunscreen
Лятото е вече тук и слънцето е по-силно от всякога. Едва ли
бихте рискували здравето на кожата си, като я излагате на вредните му лъчи незащитена. Мисията на Форевър Ливинг Продъктс е
да ви предлага всичко, от
което се нуждаете, за да
поддържате тялото си здраво и в превъзходна форма. Поредното доказателство за тази загриженост
е новият продукт на ФЛП
– Forever Aloe Sunscreen.
Това е уникален и изключително ефективен лосион за защита от слънце,
съдържащ 100% стабилизиран гел от Алое Вера,
който овлажнява и успокоява кожата ви. Forever Aloe
Sunscreen има защитен фактор 30, осигуряващ сигурна защита от
вредните слънчеви UVA и UVB лъчи и предотвратяващ болезнени изгаряния, състаряване и рак на кожата. Той е водоустойчив и запазва
защитното си действие дори след 40-минутен престой в морето или
в басейн. Не забравяйте да сложите в багажа си безценния Forever
Aloe Sunscreen, за да сте подготвени за своята заслужена почивка
на морския бряг или в планината. Код: 199

Forever Essentials
Другият нов продукт, който можете да очаквате през юни в България е Forever Essentials – вашата ежедневна доза диетични хранителни добавки. Forever
Essentials представлява
опаковка витамини за заетите хора с натоварен начин на живот. Всяка кутия
съдържа необходимите витамини, минерали, растителни вещества и антиоксиданти за един месец – 30
единични пакетчета с дневните дози от най-добрите
и най-популярни хранителни добавки на Форевър
Ливинг Продъктс, които
допринасят за правилното
функциониране на вашия организъм:
• 2 таблетки Forever Bee Pollen
• 2 таблетки Forever Absorbent-C
• 1 гел-капсула Forever A-Beta-CarE

• 4 таблетки Forever Nature-Min
• 1 гел-капсула Arctic Sea
Това е всичко, от което се нуждаете! Сложете пакетчето в чантата си, в пътническия куфар или в чекмеджето на бюрото си, за да сте
сигурни, че имате всичко необходимо за добро здраве.

Международно
Супер Рали 2003
Напомняме на всички наши амбициозни дистрибутори, че вече
тече квалификацията за Международното Супер Рали 2003 г. Уверени сме, че всички ще положите много усилия, за да оправдаем
доверието и надеждите на президента на Форевър Ливинг, г-н Рекс
Моан, изразени при посещението му в София през февруари 2002 г.
Наистина не е трудно да се класирате за участие в Рали 2003 г. Необходимо е да съберете 250, 500, 750, 1 000 или 1 500 бонусни
точки от 1 април 2002 г. до 31 март 2003 г. В зависимост от количеството на събраните от вас точки, се класирате за различни нива
на участие, като подробностите за тях можете да
научите от Мениджъра на
вашата мрежа.
Тази година Международното Супер Рали на
Форевър Ливинг Продъктс
ще се състои в Сан Франциско на 9 и 10-ти август.
Най-успешният ни дистрибутор за периода януари-април 2002 г. – Незабравка Стефанова е поканена лично от Рекс Моан
да присъства на този невероятен празник. Програмата ще включва обиколка
на Сан Франциско (включваща и Алкатраз), лекции
и обучения, Супер Рали, на което се събират най-добрите дистрибутори на ФЛП, рали банкет и много други забавни събития. Един
от най-атрактивните моменти на Международното Супер Рали е пътешествието след него. Тази година то ще включва Лас Вегас (с посещение на един от курортите на Форевър, както и бляскаво шоу,
каквото може да се види единствено в този град); Феникс (Аризона),
където се намира централният офис на Форевър Ливинг; МакАлън
(Тексас) – плантациите с Алое Вера и фабриката за стабилизация на
гела, извлечен от лековитото растение; Далас (Тексас) и обиколка на
заводите Aloe Vera of America, където се произвеждат невероятните
продукти на ФЛП.
Всичко е във ВАШИТЕ ръце! Не бихте искали да пропуснете
всичко това, нали?

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 дистрибутори на ФЛП, издигнали се до ниво Мениджъри. 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 ефектив-

ни 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, Николай Дерилов – психолог, гл. координатор
на Центъра по преквалификация и социална адаптация, д-р к.м.н.
и психоневрофармаколог Мария Папазова и д-р Орлин Драганов.
Очакваме Ви! (Вход: 1 лев)

Forever B12 Plus
Нека разгледаме някои от полезните качества на Forever
B12 Plus с фолиева киселина.
Кой е застрашен от недостиг на витамин В12? Най-голям
е рискът за възрастните хора, но строгите вегетарианци,
тези, които приемат големи количества алкохол, серопозитивните или страдащите от определени заболявания като
болестта на Крон, например, също страдат от недостиг на
витамин В12. Естествени източници на витамин В12 са яйцата, млякото, черния дроб и други месни храни. Ако сте
строг вегетарианец и не ядете яйца и млечни продукти, вероятността да страдате от липса на витамин В12 е голяма и
набавянето му с помощта на хранителни добавки е абсолютно задължително. Други
хранителни източници на витамин В12
са сардините и морските храни като цяло. Но дори да ядете месо, може да сте
изложени на риск. Голяма част от хората над 65 години страдат от недостиг на витамин В12, а това се отразява
сериозно на здравето им.
Какво е хомоцистин и защо е вреден за организма? Всички витамини от
В-групата са жизненоважни за функционирането на мозъка и на нервната система. В-витамините имат и ключова роля
за преработването на вредната аминокиселина хомоцистин. Хомоцистинът уврежда кръвоносните съдове и води до
запушването им (т.е. причинява атеросклероза, артеросклероза, сърдечни заболявания и може да доведе до инфаркт). Високите нива на хомоцистин
в кръвта могат да преобразуват холестерола в т.нар. окислен липопротеин
с ниска плътност, който също е много
вреден за артериите. Хомоцистинът ускорява съсирването на кръвта, а това
е основен фактор за повечето сърдечни проблеми. Според д-р Джулиан Уитакър годишно половината от инфарктите и
смъртните случаи, причинени от сърдечни
заболявания в САЩ са пряко свързани с високи
нива на хомоцистин.
Витамин В12 и фолиевата киселина са особено полезни
при поддържането на ниски нива на тази вредна аминокиселина в организма, а Forever B12 Plus с фолиева киселина е идеалната комбинация на тези две вещества, успешно борещи
се с хомоцистина.
Витамин В12, наричан от учените цианкобаламин, е един
от най-важните витамини от В-групата за предотвратяване на
признаците на стареене. С възрастта количеството му в организма намалява и това води до болест, наречена атрофичен
гастрит, предизвикваща симптоми на сенилност. Според проучване, проведено от д-р Ръсел, от атрофичен гастрит страдат най-малко 24% от хората на възраст от 60 до 69 години,
32% от тези между 70 и 79 г. и почти 40% от прехвърлилите
80-те. Това е заболяване на стомаха, който с възрастта отделя все по-малко от веществата, необходими за усвояването на
витамин В12 от храната. Колкото и странно да звучи, макар че
възрастният стомах, страдащ от атрофичен гастрит не може
да усвои витамин В12 от храната, той успява да го абсорбира
от хранителните добавки. Според д-р Джон Линденбуам оптималната

ежедневна доза витамин В12 е от 500 до 1000 микрограма.
Всяка таблетка Forever B12 Plus съдържа 500 микрограма
витамин В12 и 400 микрограма фолиева киселина.
На какво се дължи липсата на витамин В12? Освен че
не приемаме достатъчно количество от този витамин с храната, той също така не се усвоява лесно от организма. Стомахът ни трябва да отделя киселина, за да разгражда храната и
да произвежда вещество, наречено присъщ фактор (intrinsic
factor), което играе ключова роля за усвояването на витамин
В12 от организма. След отделянето на В12 от храната, той
се улавя от присъщия фактор, но може да бъде абсорбиран
само в определена част на тънките черва,
наречена илеум. Липсата на стомашна
киселина или наличието на болести, поразяващи илеума, възпрепятстват усвояването необходимото количество витамин В12 от храната.
Организмът не натрупва ли запаси
от витамин В12? Според изследванията тялото ни може да натрупа запаси от
В12 за 3 до 6 години.
Как действа фолиевата киселина?
Фолиевата киселина, известна още като
витамин В9, действа в комбинация с витамин В12, за да предпазва сърцето и да
поддържа добри мозъчни функции. Естествени източници на фолиева киселина
са цитрусовите плодове, доматите, спанакът, марулята, черният дроб и яйцата.
Резултати от изследване на 9764 души
на възраст между 25 и 74 години, проведено в САЩ, показват, че за консумиращите храна богата на фолиева киселина,
рискът от инсулти намалява с 20%, а от
сърдечносъдови заболявания – с 13%. За
съжаление хората над 50 годишна възраст страдат от остър недостиг на фолиева киселина, тъй като приемат едва по
около 235 микрограма дневно. Пушачите
се нуждаят от до три пъти повече фолиева
киселина от непушачите. Това вещество е
жизненоважно и за жените, които имат намерение да раждат. Недостигът на фолиева киселина в организма на майката може да доведе до увреждания на мозъка
и гръбначния стълб на плода. Приемането й е изключително
важно и трябва да започне преди забременяване, тъй като докато разберете, че очаквате дете, мозъкът и гръбначния му
стълб са вече оформени. Нови научни изследвания доказват, че фолиевата киселина и то именно в комбинация с витамин В12 сериозно намалява рисковете от рак
на гърдата. Според учените фолиевата киселина пречи на грешките при репликацията на
ДНК и спомага за регенерирането на метионина – ключов компонент за синтеза на
ДНК. Те посочват още, че витамин В12
е необходим за да може фолиевата киселина да „върши работа”. Специалистите препоръчват приемане на 1000 до 5000
микрограма дневно, а 3 таблетки Forever
B12 Plus с фолиева киселина задоволяват
тази нужда бързо и лесно.

Фитокозметика и Алое Вера
Проф. д-р Невена Берова,
специалист дерматолог, д.м.н.,
председател на научното
дружество по дерматологична
козметика

Фитокозметиката се определя като хит на третото хилядолетие,
като антипод на голямата химизация на нашето общество. Растенията са естествена, неагресивна съставка на околната среда с подчертана добронамереност към човешкия организъм. Те упражняват
пречистващ ефект на заобикалящия ни въздух чрез консумация на
отделяния от живите организми въглероден двуокис, който те използуват за своята фотосинтеза. Те притежават подчертана устойчивост към неблагоприятни външни въздействия, която се дължи
на изработваните от тях специални вещества: витамини, ензими,
олигоелементи. Те са им създали виртуозна приспособимост към
най-неблагоприятни условия. Достатъчно е да споменем, че растението Алое Вера, може да издържи без вода 4-5 месеца. Въпреки
своята актуалност в наши дни, фитокозметиката далеч не е нова. Тя
е един успешен ренесанс на вековна практика. Нека да си припомним къната, чесъна, жен-шена, гинко-билобата и разбира се алоето. Растителните източници във фитокозметиката биха могли да се
категоризират в две основни групи:
I. Утвърдени, „звездни”, с неувяхваща сила
II. Нови, понастоящем проучвани и търговски използвани.
Между тези две основни категории Алое Вера достойно държи
палмата на първенството, връчена му още от Хипократ и Клеопатра,
поради широката гама от физиологични въздействия, притежавани
от него и най-малко десет, от които имат определено козметологично въздействие, както върху кожата, така и върху нейните придатъци: косми, нокти, лигавици. Емпирично установените в миналото
позитивни въздействия на алоето, в нашата съвременност се доказват убедително с нови научни изследвания, които увеличават както
техния брой, така и обектите на тяхното въздействие.
Актуалността на фитокозметиката, респективно на приложението на Алое Вера в нея, се базира понастоящем на доказването на
ролята на антиоксидантите за поддържане „младостта” на клетките
и на доказване ролята на т.н. Алфа-Хидрокси Киселини /АНА/ като
естествен антиоксидант, както и на ролята на цитокините, които също се съдържат в алоето. Цитокините представляват малки полипептидни молекули, които отговарят за правилното функциониране
на клетките. Те са открити през осемдесетте години на миналия
век и наред с АНА киселините поставят нова ера в козметологията. От голямото разнообразие на цитокини, Алое Вера съдържа два
от най-съществените за козметиката, а именно: ТНФ /тумор некротизиращ фактор/ и ЕРФ /епидермален растежен
фактор.
Други специфични въздействия на алоето, които го правят растение с неувяхваща слава в
козметиката са:
1. Регенериращ ефект: върху епидермалните клетки и върху фибробластите. Той се дължи на: аминокиселините, които съдържа (общо 22, 7 от
тях есенциални), специфичните цитокини
/ЕРФ, ТНФ/, витамините С, А и Е, и специфичният ензим – Серинкарбоксипептидаза,
значително подобряващ кръвообращението,
потискайки вазоконстрикторите (съдосвиващите) Тромбоксан и Простагландин F2.
В резултат синтезът на

ДНК се интензифицира, фибробластите в тъканните култури се увеличават осем пъти, митохондриите на клетките произвеждат повече енергия. Стимулира се синтеза на млад колаген-колаген III, на
еластин и комплекса ЕСМ (екстрацелуларен матрикс, включващ
филагрин и проколаген).
2. Пенетриращ ефект: Пенетрацията (проникването в кожата) е
основен проблем в козметичната индустрия. Непрестанно се създават нови технологии за нейното подобрение – липозоми, нанозоми
и др. Продуктите с Алое Вера на Форевър Ливинг имат това предимство като естествена даденост, поради съдържанието си на лектин,
който позволява проникването им до хиподерма.
3. Антисептичен ефект: Алое Вера въздейства върху 16 вида
бактерии, 3 вида вируси (Херпес I,II , брадавици и HIV), и 2 вида гъбички: кандида и трихофитони. Този ефект се свързва със съдържанието на дълговерижния полипептид ацеманан.
4. Противовъзпалителен ефект: Алое Вера е естествен противоалергичен продукт. Аминокиселините, които съдържа, както и някои мастни киселини като холестерол, В цистостерол и кампостерол,
действат противовъзпалително върху кожата. Ензимът Серинкарбоксипептидаза е антагонист на Брадикининазата, респ. Брадикинина
и има също противовъзпалителен ефект.
5. Имуномодулиращ ефект: освен при вътрешно приложение,
Алое Вера, действа и локално върху забавената свръхчувствителност, като регулира функциите на Т „хелперните” клеткти, на Т „супресорните” клетки, на т.н. „клетки-убийци” (чиято активност повишава
с около 50%), активира фагоцитозата, както и продукцията на полезни цитокини: ТНФ (тумор некротизиращ фактор), ЕГФ (епидермален
растежен фактор), интерферони α и γ.
6. Антиоксидантен ефект: Оксидацията на клетките е основен
фактор за тяхното стареене, респ. смърт, поради което съвременната козметична индустрия създава постоянно компенсаторни средства в това отношение. Алое Вера съдържа богат комплекс от антиоксиданти: преди всичко витамините А, Е, С, алфа-хидрокси киселини,
антрахинони и фитостероли.
7. Хидратиращ ефект: Аминокиселините, съдържащи се в алоето имат склонност да задържат вода и по този начин да намаляват т.н. трансепидермална загуба на вода /TWL/. По този начин те
подпомагат самото растение да издържа на безводие.
8. Фотопротективен ефект: Аминокиселините, ненаситените мастни киселини, както и антрахиноните в състава на Алое Вера създават
ефективен екран срещу ултравиолетовите и други лъчи.
9. Избелващ ефект: Антрахинонът, който се съдържа в алоето е
аналог на хидрохинона, известен тирозиназен инхибитор. Значение
има и витамин С. Този ефект е използуван в Азия за производството
на избелващ крем на име Алоезин.
10. Трихостимулиращ ефект: Това действие, посочено още
от Хипократ и използвано от Клеопатра, индианките и филипинките,
се дължи на синергичното действие на аминокиселините, витамините, олигоелементите и ензимите. Те водят до подобрена циркулация
и съответно тен и растеж на косми и нокти. Особено значение
има създадената напоследък напитка FOREVER
FREEDOM, която съдържа освен алое, и хрущял
от акула, които освобождават глюкозамин, хондроитин и МСМ /метилсулфонил-метан/. Последният съдържа органично
свързана сяра, която е в
състава на аминокиселините цистин и цистеин, а те
от своя страна са съставни вещества на кератин,
колаген и трихохиалин.

Продължава в
следващия брой

Дистрибутори споделят
Гена Цонева е дистрибутор на ФЛП
от април 2002 г. Още на 30 април
2002 г. тя купи комбиниран пакет
Touch of Forever и бързо и лесно
се издигна до ниво Асистент
Супервайзор.

Чародейното действе на продукта FOREVER FREEDOM

Когато купих този продукт дистрибуторът ме предупреди, че може да
се появят някои реакции след употребата му. За тази цел аз си отбелязах
на календара на коя дата точно съм започнала да го пия.
Главната му съставка е гел от алое, обогатен с няколко добавки. Започнах да пия по две супени лъжици сутрин и вечер на гладно половин час
преди храна. На десетия ден ме заболяха мускулите на двете бедра. След
два дни ме отпуснаха. След това ме заболя десният глезен, после левият. Болките отново отшумяха. Дойде ред на дясното, а после и на лявото
коляно, болката пак отмина. После се появиха болки в кръста, гръбначния
стълб и плешката в дясно. Радвам се, че всичко свърши. Сега нищо не ме
боли. Резултатът е удивителен, нищо и никъде не ме боли.

Аз нося по-често панталон, защото ми е по-удобно. Беше ми много
трудно да го обувам, все се облягах на нещо или сядах. Днес – 18-ия
ден, откакто започнах да пия Forever Freedom аз си взех панталона с
двете ръце, вдигнах десния крак и го сложих в панталона, после обух
другия и готово. Забелязах, че ми е много лесно, но не обърнах внимание. Излязох от жилището си и заслизах по стълбището без да се
хващам за парапета, излязох на улицата и тръгнах по нея с бодра младежка стъпка. Чувствах, че нещо става, променя се, че не съм аз, а все
по-ясно ми става, че съм като млад човек. Духът ми е много ведър, отвътре блика радост, но още не разбирам какво става. Качих се в тролея
на сп. „Ропотамо”, но не потърсих седалка за да седна, останах права
без да чувствам нужда да сядам. Това ме учуди и започнах да търся причината. Намерих я много лесно – нищо и никъде не ме болеше. Сутринта
кръвното ми налягане беше 140/80, измервам го сутрин и вечер, и то се
нормализира от алоето. Събуждам се сутрин без повишено кръвно налягане, спя спокойно и по-дълго време. Ще говоря с личния си лекар, може
би няма да взимам хапчетата за кръвното налягане.
Сигурна съм в едно – вече няма да говоря за шипове в колената и глезените, за коксартроза, остеопороза, за болки в гръбначния стълб и плешката. Благодарение на Forever Freedom на 18-ия ден се простих с болките
си. Независимо, че болките ми стихнаха толкова бързо, за по-голяма сигурност ще изпия три опаковки, за да съм сигурна в постигнатото и да се
радвам на хубавите дни, които ме чакат без болки.
Благодаря на производителите и на тези, които са го внесли, за да
ни радват.
С уважение: Гена Трифонова Цонева
гр. София, 29.04.2002

А-Б на личния успех в МЛМ
Цветанка и Емил
Бурназки,
ФЛП мениджъри

МЛМ системата е почти уникална с това, че всъщност няма ограничения на приходите, които тя може да генерира. Но от друга страна, новият дистрибутор трябва да е наясно, че създаването на един
проспериращ бизнес изисква сериозни и постоянни усилия. Дистрибуторите-новаци нанасят големи поражения, уверявайки Ви, че просто трябва да стоите със скръстени ръце и да чакате парите сами да
дойдат при Вас!!!
В повечето случаи един МЛМ-дистрибутор започва да реализира
значителни печалби едва след 1-2 понякога дори 5 години работа, в
зависимост от личностните му качества, от качеството на вложените от
него усилия и от мотивацията на хората в неговия екип.
Като се има предвид, че МЛМ организацията е отлична среда за
развиване и усъвършенстване на личностните качества на всеки свой
член, смело можем да кажем, че независимо от предварителната подготовка и умения, при сериозни, целенасочени и постоянни усилия
всеки МЛМ-дистрибутор може да изгради успешен и проспериращ
МЛМ бизнес.
На първо място успехът в МЛМ изисква:
• да бъдете обучаеми – да научите и да разбирате основните принципи на МЛМ. Усвоите ли тези принципи Вие сте изминали 25 % от
пътя към успеха в МЛМ. Погрешно е схващането, че не е необходима специална квалификация, за да бъдеш успешен МЛМ маркетолог. Както във всяка професия, и тук знанията и уменията са важна
част от успеха! Учете се от спонсора си.
Дори да сте способен и талантлив, можете да пропуснете завинаги шанса си за голям успех в МЛМ, ако попаднете на слаб спонсор.
В този случай търсете литература, четете, ходете на образователни семинари, учете се от успешните спонсори от

по-високите нива на Вашата МЛМ организация. Не позволявайте
случайността да попаднете на слаб или неподходящ спонсор да Ви
отнеме правото на успех в МЛМ.;
• да се научите да обучавате привлечените от Вас хора в мрежата – това Ви гарантира изминаване на 75 % от пътя към големия
успех в МЛМ;
• да се научите да обучавате привлечените от Вас хора в мрежата как те самите да обучават привлечените от тях хора в мрежата. Когато усвоите тези умения Вие сте изминали 100 % от пътя
към успеха в МЛМ! Вие сте на ВЪРХА!
ВНИМАНИЕ – ВЪРХЪТ Е ВЕТРОВИТО МЯСТО ! ;-)
ПАЗЕТЕ СЕ ДА НЕ ВИ ИЗДУХАТ ! ;-)
Едно нещо, което всеки МЛМ лидер знае, е, че неговият успех е
пряко зависим от успеха на мъжете и жените в неговата организация.
В този смисъл, за да бъдете успешни в МЛМ на първо място трябва да
се научите Вие самите да създавате други успешни в МЛМ, т.е. да се
научите да се „умножавате”. Да се освободите от завистта и ревността към успеха на хората, които сте привлекли в МЛМ. Да се радвате
и с всички сили да стимулирате техния успех, защото именно техният
успех е основата на Вашия собствен успех!
На второ място успехът изисква:
• знания и компетентност;
• добра репутация и авторитет;
• упоритост и увереност;
• енергичност и решителност;
• положително и оптимистично отношение;
• етика и др.
Ето защо огромен брой хора, които мислят за
МЛМ като за една схема „за бързо забогатяване”,
ще бъдат разочаровани и ще се откажат още
през първата година.
Впрочем, едно полезно нещо, което трябва да знаете за парите. Те са само символ на
покупателна способност. Сами по себе си те не
могат да направят нищо. Така че когато работите, не се съсредоточавайте върху парите. Обърнете внимание на това, което искате да имате, да
правите и да бъдете!

Новo!
 Очакваме Ви всяка сряда и всяка послед-

на събота от месеца от 11:00 часа на безплатни бизнес въведения, предназначени
за нови или бъдещи дистрибутори.
Представянията се водят от дистрибутори на ФЛП, издигнали се до ниво Мениджър. Ще се запознаете с фирмата, продуктите и маркетинговия план на Форевър
Ливинг Продъктс.

Честито на всички дистрибутори, преминали
в по-високо ниво през април

Цветанка Бурназка

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
Име
Аделина Зарева
Анита Михайлова
Антонина и Теодор Дилови
Атанаска и Петър Стоеви
Величка и
Здравко Георгиеви
Венета и Здравко Христови
Весела и Христо Коевски
Виктория и
Александър Деневи
Виолета и
Георги Николови
Виолета Павлова
Гена Цонева
Гергина и
Любомир Костуркови
Дамян Мазников
Даниел Антонов
Даниела и
Костадин Митеви
Димитрова
Димитър и
Елка Върбанови
Дияна Попова
Елена Динчева
Елисавета Чипилова

Спонсор
Йорданка Георгиева
Боряна Пенчева
Блага Христова
Милен Царевски
Добри Добрев
Велин Наумова
Александър Кънев
Дилян Димитров
Боянка Ставрева
Добри Добрев
Снежанка Стоименова
Недялка Михайлова
Наталия Борисова
Димитър Механджийски
Николинка Трайкова
Анжела Симеонова
Цветанка Бурназка
Стоян Лаловски
Незабравка Стефанова

Елка и Веселин Славови
Елка Станчева
Здравка и Васил Пенови
Златка и Васил Дечеви
Иван и Мария Йотови
Иван и Таня Иванови
Иванка Георгиева
Иванка Панделиева
Илия Илиев
Илияна и Йордан Негрови
Катя Цонева
Костадин Костадинов и
Юлия Каменова
Лалка Боянова
Лиляна Иванова
Любимка Ламбева
Любка и Росен Иванови
Магдалина Ковачева и
Данаил Гайдарски
Малина и Здравко Живкови
Маргарита Стойкова
Мариана Гергевска
Мария Давидкова
Мария и Димитър Петкови
Мария Стоева
Марияна Гетова
Маруся и Славчо Дойчинови
Мая Дафкова
Мая и Емануел Маринкови
Неда и Ганчо Сотирови
Недялчо и Кина Петрови
Незабравка и
Георги Христови
Никола и Цвета Димитрови
Николинка Цонева
Пенка Нецова
Пепа и
Валентин Георгиеви
Петранка и
Георги Филипови
Радка Жекова

Николинка Трайкова
Димитрова
Веселин Христов
Красина Борисова
Петър Иванов
Донка Нончева
Красина Борисова
Анжела Симеонова
Богдан Жечков
Златко Горанов
Добри Добрев
Йорданка Георгиева
Йова Хаджолян
Йорданка Георгиева
Силвия Серафимова
Димитринка Христова
Анжела Симеонова
Наталия Борисова
Мария Иванова Димова
Христина Зарева
Наталия Борисова
Йорданка Георгиева
Незабравка Стефанова
Станимира Филипова
Елза Пачева
Юлия Коюмджийска
Йорданка Георгиева
Боряна Луканова
Маргарита Узунова
Мариян Господинов
Галина Костова
Росица Чокоева
Десислава Шапкова
Галина Костова
Димитър Механджийски
Стоянка Никова
Недялка Славова

П

Спонсор
Елена Евтимова
Елена Евтимова
Илко Русев
Светла Денчева
Момова
Елена Атанасова

А

СУПЕРВАЙЗОРИ
Име
Елена Атанасова
Илко Русев
Наталия Борисова
Николинка и
Трайко Трайкови
Росица и Атанас Чокоеви
Светла Денчева-Момова
и Стоян Момов

Р

И

Л

Спонсор
Мариян Господинов

TOP 10

МЕНИДЖЪР
Име
Елена Евтимова

Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България
1. Незабравка Стефанова (2)
2. Мариян Господинов (3)
3. Елена Евтимова (нов)
4. Милен и Галя Царевски (4)
5. Цветанка и Емил Бурназки (6)
6. Емилия и Борислав Младенови (7)
7. Юлия и Любослав Коюнджийски (5)
8. Орлин Митушев и Румяна Зографова (1)
9. Недялка Михайлова (Нов)
10. Жасмин Димитрова (8)
Класацията се прави въз основа на груповия
обем на АКТИВНИТЕ дистрибутори. (В скоби е
позицията от предходния месец)

Радка Стоянова
Райна и Илия Митеви
Ралица Кабакчиева
Ренета и Михаил Касърови
Росалина и Уве Кьолер
Росица и
Мирослав Ангелови
Ружа Дончева
Румянка Иванова
Руска и Васил Топалови
Светла и
Владимир Димитрови
Светлана Пройнова
Славия и Румен Иванови
Снежка Игнатова
Соня Петрова
Асенова
Татяна Кьосева
Тинка Дюлгерова-Ялъмова
и Иван Ялъмов
Тодорка Митева
Цвета и
Истилиян Добреви
Цветанка и
Найден Найденови
Цветанка Козовска
Юлия Станкова

Анжела Симеонова
Маринка Кирова
Кирица Кабакчиева
Наталия Борисова
Катя Григорова
Надежда Филипова
Наталия Борисова
Елка Георгиева
Веселина Чомова
Тодорова
Антоанета Петрова
Пламен Якимов
Зорница Димитрова
Милен Царевски
Гергана Георгиева
Силвия Серафимова
Йова Хаджолян
Елена Евтимова
Анета Клинчарска
Николинка Трайкова
Димитрова
Силвия Панайотова
Юлия Андонова

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
Банков код:
15591550

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. Консултирайте се с лекар преди употребата на
който и да било от споменатите тук продукти с медицински цели.

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:
понеделник до петък
Продуктов понеделник
център:
вторник до петък
всяка последна
събота от месеца

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
Банков код:
92079400

от 09:00 до 17:30 часа
от 10:00 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
от 09:30 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
от 10:00 до 14:00 часа

