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Когато бях в Англия преди няколко години, прочетох на
един билборд “Завръщане към изначалните ценности”, изписано с огромни букви. Това се случи по време на предизборна
кампания и “завръщане към изначалните ценности” бе лозунг
на една от основните политически сили във Великобритания.
Спомням се, че тогава се запитах “Какво ли имат предвид под
“изначални ценности?” Когато аз се замисля за “изначални ценности”, в съзнанието ми изникват принципи като честност, упорита работа, почтеност, доброжелателност и др. Според мен
това са водещите принципи и ако се прилагат винаги, водят до
големи успехи в бизнеса и в личния живот.
За съжаление, навсякъде се виждат примери за това, какво
се случва, когато тези изначални принципи бъдат загърбени.
Например в корпоративна Америка, в съдбите на големите
корпорации, неправилните действия на лидерите водят до сериозни последици. В тези случаи хиляди остават без работа,
а понякога дори и без пенсии и спестявания. Ужасно е като
си помислите, че всичко, за което сте работили цял живот е
пропиляно, заради действията на слаб лидер. Тези разочароващи примери за лошо ръководство трябва да ни напомнят
колко важно е във всичко да се придържаме към изначалните
принципи, като честност, упорита работа, почтеност и доброжелателност. За лидерите нуждата от тези ценности е още
по-голяма – това, което прави ръководителят се отразява на
цялата организация и на всеки един в нея. Във Вашия бизнес с ФЛП, мрежите Ви гледат към Вас за пример и насока. В
повечето случаи е лесно да се придържаме към изначалните
принципи. Но понякога е сякаш почти невъзможно да се спазват. Може би се изкушаваме да изказваме доста поукрасени
твърдения за продуктите, да насърчаваме някого от екипа си
да купува повече продукти, отколкото са му необходими, или
да спонсорираме човек, за когото знаем, че е свързан с друг
дистрибутор на ФЛП.
Вярно е, че можем да постигнем краткосрочни облаги, като
кривнем от “правия път”. Краткосрочните, кухи облаги не предлагат нищо повече от пясъчни основи за бизнеса ни. Трябва да
градите всичко на твърдата като скала основа на изначалните
ценности. И когато вятърът и дъждът на трудностите забрулят
бизнеса ви, както неизбежно се случва, ще успеете да се справите, защото хората около вас са част от бизнеса ви, благодарение на тези ценности. Форевър ви предлага най-страхотната
възможност в света. Виждал съм доказателства за това по
цял свят в продължение на 25 години и продължавам да ги
виждам непрестанно. Няма нужда от хитрини и напускане на
“правия път”, защото продуктите и маркетинговият план са
уникални. Те не се нуждаят от хитруване, придържайте се към
изначалните ценности и ще си изградите бизнес с Форевър,
който ще ви осигури добри доходи и сигурна пенсия.
Завинаги Ваш,

Скъпи приятели,
Задавали ли сте си някога въпроса как вие самите може да
станете по-ценен ресурс за своя МЛМ бизнес или за вашите
потенциални и бъдещи партньори? Какво ще стане, ако вие
самите научите и знаете повече за продуктите? Ами тогава
Вие ще бъдете много по-интересен и убедителен за всички
потенциални и бъдещи Ваши партньори (дистрибутори), които имат желание да запазят здравето си и това на своите
близки.
А какво ще стане, ако станете експерт в мотивацията на
хора? Тогава ще бъдете много по-атрактивен за онези, които
имат нужда да изпълнят живота си и това, с което се занимават
с повече положителна енергия.
Какво, ако овладеете маркетинга и техниките на продажби
по-добре? За хората, които имат сериозни намерения за изграждане на собствен бизнес с Форевър Ливинг Продъктс, Вие
ще бъдете неоценим наставник и помощник.
Ключът към истинския мрежов маркетинг е в способността
на всеки да стане “по-добър Аз.”
Хората търсят познания, напътствия, мотивация, разбиране
и други полезни качества. Къде могат да ги намерят?
Във всеки случай не при така наречените лидери, които
изоставят всичко, с което се захванат, само заради дребни
проблеми.
Не и при хората, които спират да учат след като завършат
училище.
Още по-малко при онези, които смятат, че са достигнали
върха на познанията и потенциала си и твърдят, че тях никой
не може да ги научи на нищо повече.
Шансът да изградите здрав и доходоносен бизнес е много
по-голям, когато сте интересен и ценен за колкото се може
по-голям кръг от хора.
Това го доказват и всички преуспели дистрибутори (над
2000 души от цял свят), които спечелиха правото да участват в
тазгодишното Международно Супер Рали на ФЛП в Сан Франциско и последвалата обиколка в САЩ (Лас Вегас, Финикс,
Мак Алън, Далас). Едно преживяване, за което може само да
се каже, че без значение какви усилия са необходими, за да се
постигне участие в него, то те си заслужават!
По пътя към Супер Рали 2003 г., не забравяйте квалификацията за следващото Европейско Рали в Будапеща, която започва от 1 септември 2002 г. и ще ви даде не само възможност
да спечелите едно незабравимо пътуване, но и ще положи
стабилна основа за развитието Ви с Форевър Ливинг Продъктс
към осъществяване на Вашите мечти.
На добър път и много успех!
Винаги Ваши,

Очаквайте новите продукти на ФЛП!!!
Формулата на Forever Calcium представлява калциев цитрат
с много висока концентрация. Новата хранителна добавка на
Форевър ви предлага 100% от дневната препоръчителна доза калций. Примесена с дискретен лимонов аромат, ежедневната доза Forever Calcium, съдържа 1000 милиграма калций,
комбиниран с витамин D и магнезий. Това са два елемента,
без които калцият не може да се усвои пълноценно от организма. Две
таблетки Forever Calcium на закуска и още две на вечеря са лесен
и ефикасен начин да си осигурите достатъчно калций за да са
здрави костите и зъбите ви!

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 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, 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.
Заповядайте! (Вход: 1 лев)

Aloe MSM Gel

Форевър Ливинг ви предлага нов успокояващ гел за бързо
облекчаване на ставни и костни болки. Aloe MSM Gel съдържа метил сулфонил метан (МСМ) – съставка, която повечето
от вас вече познават от невероятната напитка с Алое Вера
при ставни проблеми FOREVER FREEDOM. МСМ представлява органична сяра, градивен елемент на почти всички живи
организми. Всъщност, сярата е третото най-изобилно присъстващо вещество в човешкият организъм. МСМ има противовъзпалително и болкоуспокояващо действие. Другата
съставка на Aloe MSM Gel е чист, стабилизиран гел от Алое
Вера. Убедени сме, че свойствата на растението-чудо са ви
добре известни, но нека си
припомним само качеството му да прониква дълбоко
в кожата и да пренася със
себе си други полезни съставки до болното място. Новият Aloe MSM Gel на ФЛП
съчетава тези две съставки
с билкови екстракти и други внимателно подбрани вещества, за да облекчава всяка болка по всяко време.

Форевър Ливинг Продъктс

Forever Calcium

Ново!!!
Папка ФЛП България

Нов, удобен и красив начин да подреждате договори, заявки,
каталози и всички документи, свързани с работата ви като
дистрибутор на ФЛП. Картонената папка ФЛП е идеална и
за спечелване на по-взискателни
клиенти. Предложете им каталог,
ценова листа и други полезни материали в стилна папка, прикрепете визитката си в специално предвиденото за целта място и бъдете
сигурен, че скоро ще се радвате
на редовни поръчки. Купете своите ФЛП папки още днес! Цена: 1
бр. – $0.35, 10 бр. – $3.00.

Комплект
за нов дистрибутор

Лесен и ефективен начин да започнете своя бизнес с ФЛП
или да помогнете на своите нови дистрибутори да сложат началото. Комплектът за нови дистрибутори е полезна папка,
съдържаща всичко необходимо, за да се запознаете добре с
правилата на вашия нов бизнес, да научите какво представляват продуктите и в какво се състои маркетинговият план
на ФЛП. В комплекта влизат: ФЛП папка, Продуктов каталог,
Представителен каталог, Фирмена политика, Ценови листи за
дистрибутори – 3 бр., Дистрибуторски договори – 3 бр., Листовки “Алое Вера – Факти” – 3бр., Ценови листи за клиенти
– 3 бр., както и три схеми на маркетинговия план на ФЛП. И
всичко това на невероятната цена от $ 3.50!
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Форевър Ливинг Продъктс

Forever Lycium Plus
Много от дистрибуторите и клиентите на ФЛП вече са се убедили
в почти вълшебните свойства на Forever Lycium Plus, но малцина
знаят на какво точно се дължат те. Това е хранителна добавка, източник на мощни антиоксиданти, биофлавоноиди и други полезни
фито-хранителни съставки, които могат да бъдат открити в двете
билки, въз основа на които е създаден Forever Lycium Plus – плодовете на храста лициум и женското биле. И двете полезни растения имат вековна история в поддържането на човешкото здраве.
Нека разгледаме свойствата им поотделно, за да осъзнаем пълния
потенциал на уникалния Forever Lycium Plus.

Лициум

Плодът на лициума (Lycium barbarum и Lycium chinense) е ценно ободряващо средство, използвано от векове в традиционната
китайска медицина като тонизиращо средство за черния дроб и
бъбреците, аналгетик при болки в гърба, краката и стомаха, за подобряване на зрението, понижаване на кръвното налягане и холестерола, при диабет и туберкулоза. Lycium barbarum е широколистен
храст, срещащ се в Северна Азия и разпространен в цял Китай,
Тибет и централна Монголия.
Плодът на лициума е оранжево-червен и се събира както от диви,
така и от култивирани растения. Изсушава се, докато обвивката му се
набръчка, но остава мек. Повечето от отглежданите в САЩ растения
са от вида Lycium barbarum. Те са и по-подробно изучени.
В плода на лициума се съдържат изключително разнообразни
полезни вещества. През 1988 г. Пекинският изследователски институт в областта на храненето провежда подробен химически анализ
на състава на лициума. Откритията им са потресаващи. Оказва се,
че плодовете му съдържат над 18 аминокиселини, сред които аспартова киселина, пролин, глутаминова киселина, аланин, аргинин,
серин и много други. Пропорционално това е шест пъти повече от
аминокиселините в пчелния прашец. В лициума също се откриват
21 микроминерала. Друга важна съставка е бета каротинът (около 8
mg/100 g – повече отколкото се съдържа в морковите!). Съществено е, че този бета каротин е в лесно усвоима от организма форма.
Най-впечатляващото откритие в това изследване е наличието на

500 пъти повече витамин С отколкото в портокалите. Сред другите съставки на лициума са пигменти, бетаин, полизахариди, витамини В1, В2, В6 и Е, никотинова киселина, въглехидрати, скополитин, таурин и у-аминобутанова киселина, канелена киселина,
мазнини и протеини.
Освен вече споменатите приложения в родината му Китай, лициумът също така е познат и на западната медицина. Плодовете
му се използват за подсилване и регулиране на имунните функции,
като средство, забавящо процесите на стареене, за намаляване на
липидите в кръвта, като противотуморно средство, за стимулиране
на естрогените, за понижаване на кръвната захар и за повишаване
на броя на белите кръвни телца при химиотерапия и лъчетерапия.
Лициумът е известен и със свойствата си да подобрява зрението,
както и цвета и вида на кожата. Освен това, лициумът има силен
антиоксидантен ефект. Традиционната му употреба се свързва със
симптоми като обща слабост, виене на свят, понижена енергия,
замъглено зрение, халюцинации и сексуални разстройства, леки
форми на диабет и бучене в ушите, белодробни заболявания.
Редица изследвания подкрепят практиката за използване на лициума за подобряване на зрението. Витамин А от бета каротина
играе ключова роля за поддържане на добро зрение и в частност
нощното виждане. Витамин А се свързва и със здравето на кожата, тъй като стимулира растежа на основния слой кожни клетки както външно, така и вътрешно – лигавицата на носа, очите, чревния
тракт, дихателните повърхности и пикочния мехур. Предварителни
проучвания върху животни показват също и антимутагенни, хипогликемични, хиполипемични и хипотензивни свойства, всички допринасящи за подмладяване и здрава кожа. Тези опитни резултати
са накарали редица компании да включат плода на лициума в козметичните си продукти за поддържане на кожата. Свойствата му
го правят популярен при лечение на вътрешни и външни кожни
проблеми като изгаряния, измръзвания и язви.
Licium barbarum има свойството да повишава драстично серумните нива на мощния антиоксидант супероксидна дизмутаза
(superoxide dismutase – SOD) и на хемоглобина, като същевременно намалява количеството на липидния пероксид (lipid peroxide).
Клинично изследване на хора, приемащи лициум показва повишение на SOD с 48%, на хемоглобина с 12% и спадане на нивата
на липидния пероксид (основен причинител на стареенето) с впечатляващите 65%.
Според доклад на Държавната научна и технологическа комисия на Китай, лициумът съдържа съединения, известни като “лициумни полизахариди” с широк спектър от полезни свойства за
здравето, включително антиоксидантен и имуномодулиращ ефект.
Тестовете с хора при орално приемане на плодове от лициум показват по-добро функциониране на имунната система. При изследване върху пациенти болни от рак, лициумът предизвиква
повишаване както на степента на лимфоцитна транформация, така и на броя на белите кръвни телца (два индекса за оценка на
имунната функция).

Женско биле
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Лициум

Счита се, че женското биле (Glycyrrhiza glabra), известно и като “сладък корен”, е най-широко използваната билка в китайската
медицина. Навлиза в Европа след 1400 г., когато започва да се
отглежда в Средиземноморието. Типично се среща в централна
и югозападна Азия.
В състава на женското биле влизат над 150 химически съединения с благотворно влияние при възпаления, треска, рани, язви,
болки в гърлото и кашлица. Въпреки че се използва за конкретно
лечение на различни болести, значително по-често се употребява
като допълваща билка в безбройни рецепти, а главната му функция е да провокира най-доброто въздействие на другите билки,
което го прави отличен спътник на Lycium barbarum. Екстракти от
корен на женско биле се използват не само за лечение, но и като
ароматизатор в множество храни и бонбони. Намират приложение и
в капки и сиропи против кашлица, в тонизиращи и слабителни средства, както и препарати против пушене. От него се прави и чай, а в
САЩ основно се ползва за ароматизиране на тютюн.
Тъй като женското биле има сходни свойства с два хормона,
произвеждани от организма – кортизон и естроген, то стимулира
центъра, произвеждащ хормони противодействащи на стреса. В
билката се съдържат и група глюкозиди, подобни на естествените

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ

По телефон: (02) 954 95 80, 953 18 14
По факс:
(02) 954 96 68
По електронна поща: ﬂp_order@abv.bg
По поща: 1408 София ул. „Бурел” 41Б
Банка: Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код: 15591550
Банка: Българска Пощенска Банка
Банкова сметка: 1047341118
Банков код: 92079400

 Не забравяйте да се информирате
за курса на щатския долар в
началото на всеки месец!

Женско биле

стероиди в организма, които отчасти обясняват защо е толкова полезна при проблеми с надбъбречната жлеза, като например адисоновата болест. Женското биле се слави и като много добро средство
при всички видове стомашни и чревни язви, възпаления на белите
дробове, настинки и грипове. Билката е ефективно и леко слабително средство, а в комбинация с джинджифил, градински чай или
подбел, действа добре за облекчаване на сухо или възпалено гърло. В някои държави женското биле е използвано и при лечение
на раково болни.
Трябва да отбележим, че макар и много полезно, женското биле
не се препоръчва на всекиго. Количеството в една таблетка Forever
Lycium Plus е едва 37.5 милиграма, а препоръчителната дневна
доза е 3 таблетки, т.е. по 112.5 милиграма. Големи количества (повече от 3 грама дневно при продължителна употреба) трябва да се
избягват от хора с високо кръвно налягане или със засилена функция на надбъбречната жлеза. Ако използвате стероидни лекарства,
страдате от жлъчни и чернодробни заболявания, цироза, или сте
бременна, посъветвайте се с лекар, преди употреба.
Флавоноидният извлек от женско биле, който можете да откриете във Forever Lycium Plus, представлява концентрирана форма на биофлавоноиди от женско биле. Произвежда се по патентован процес, отстраняващ по-голямата част от глициризина –
много сладък компонент на женското биле с нежелателни странични ефекти. Съвременните проучвания показаха, че биофлавоноидите на женското биле са сред най-силните антиоксиданти
открити до момента.
И така, Forever Lycium Plus е силен тоник, добър източник на
фито-хранителни съставки, изключително ефективен антиоксидант.
Отразява се добре на зрението, кожата, черния дроб, бъбреците
и сърцето. Помага за предотвратяване на очни и нервни заболявания на диабетична основа и намалява вредните последици от
химиотерапия и лъчетерапия.
Библиография:
Natural Pharmacy Newsletter, Virgo Publishing Inc.
Special Health Advisory on Immunity and Aging: New Discovery on the
Chinese Wolfberry, Dr. Gary Young (1988)

Моля при заявка предварително да подготвяте следната информация:
♦ Вашия дистрибуторски номер
♦ Дистрибуторския номер на спонсора Ви
♦ Кодове и количества на продуктите, които искате
да поръчате
♦ Точен адрес за доставка и телефон
♦ Банка, в която сте превели дължимата сума
♦ Копие от платежно нареждане по факс (за по-бърза
доставка)
Моля внимателно проверявайте дали сте поръчали
точно желаните от вас продукти и включили ли сте цялата необходима информация. Непременно вписвайте дистрибуторския си номер, когато ни пишете. Преди
превеждане на дължимата сума проверявайте дали
правилно сте я сметнали. Aко превеждате пари за повече от една заявка, моля за всяка заявка пускайте отделно платежно нареждане, в което да фигурира името
на дистрибутора.

Форевър Ливинг Продъктс

Продукти и маркетингови материали от
офиса на ФЛП България
РАБОТНО ВРЕМЕ
от понеделник до петък
9:00 – 17:30 часа

ИМАТЕ ЛИ БАНКОВА СМЕТКА?

Напомняме на всички дистрибутори на ФЛП, че трябва да си открият банкова сметка в банка по избор и
да ни съобщят номера й, за да бъдем коректни партньори и да изплащаме бонусите навреме. Ако имате съществуваща банкова сметка и още не сте ни я
съобщили, побързайте!

ПРЕПОДПИСАХТЕ ЛИ ДОГОВОРА СИ?

Напомняме на всички наши дистрибутори, първоначално подписали договор към гръцкия офис на Форевър Ливинг (с дистрибуторски номера по-малки от
359 000-002-500), че трябва да потърсят българския
си договор в офиса на ФЛП България, да го попълнят и предадат отново в офиса. Макар и формалност,
преподписването на договори е важно, тъй като актуалната информацията за вас ни е необходима, за да
можем да ви информираме своевременно за събитията и промените, свързани с вашия бизнес с ФЛП
и да ви помагаме най-пълноценно.
Освен това, започва и издаване на дистрибуторски карти. Ако ID номерът ви е по-малък от 359 000-002-500
и още не сте преподписали договора си, рискувате
в картата ви да не бъде отразена информацията,
която желаете. Ето защо отново призоваваме всички, пропуснали да попълнят своя български договор
да побързат.
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“Международното Супер Рали е събитие, което очаквам с нетърпение всяка
година. То е невероятен празник, честващ всичко прекрасно, с което се свързва
Форевър: отборен дух, национална гордост и пъстроцветно забавление.”

Форевър Ливинг Продъктс

Таня Стаева

Тези думи можеха да бъдат мои, но са на Президента на Форевър Ливинг Рекс Моан. Само човек, който е
участвал в Международно Супер-Рали може да вникне в пълния им смисъл. Тази година невероятната
възможност бе предоставена на най-добрия български дистрибутор за периода януари-април 2002 г. –
Незабравка Стефанова.
Прекарахме три незабравими дни в Сан Франциско,
където се срещнаха най-добрите във ФЛП. За да бъдат
поздравени от ръководството на фирмата за добрата
си работа през годината, да обменят помежду си идеи
как догодина да станат още по-добри и, разбира се, не

на последно място, да се позабавляват. А развлечения имаше в изобилие: като започнем от посещението с корабче на известния затвор Алкатраз и обиколка на забележителностите в Сан Франциско, минем
през веселия своебразен пикник в залите на хотел
Мариот и завършим с елегантната вечеря с танци в
края на ралито.
За някои Международното Супер Рали свърши дотук,
но не и за нас – поканата на Рекс беше и за участие в
туристическата обиколка след самото рали. Тя може да

се опише само с една дума – невероятна! Незабравимо
ще остане плаването с лодка из Блек Кениън на река
Колорадо. Ако този тип развлечения не ви допадат, то
можете да изберете Лас Вегас в целия му блясък – казина, ресторанти, шоу-програми. А какво ще кажете за
посещение в главния офис на Форевър Ливинг в Скотсдейл и среща с ръководството на фирмата? Или пък да
опитате пресен пчелен прашец в подразделението на
Aloe Vera of America, Robson Bee Products, да засадите
алое със собствените си ръце в една от плантациите в
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Тексас, да останете впечатлени от мащабите на производство в Aloe Vera of America и най-накрая да се почувствате като петролен магнат за няколко часа в известното
ранчо Саутфорк в Далас.
Да, това е наистина едно невероятно и незабравимо
преживяване!
През 2003 г. Международното Супер Рали ще се проведе в Далас, Тексас и както Рекс обеща, трябва да очакваме много изненади във връзка с 25-тата годишнина
на ФЛП. Думите, с които Рекс ни изпрати бяха: “Следващата година очаквам голяма българска група.” Така че
– вие сте на ход! Нека не го разочароваме.

Международно Супер Рали Сан Франциско 2002

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през юли
Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България

Л
Ю

Александър и Мария Дочеви, Габриела Пападопова, Георги Дяков, Данаила и Слави
Златанови, Дора и Николай Точева, Д-р Жана Тончева, Евгения Трасиева, Елена
Боровская и Димитър Калайков, Елка и Людмил Николови, Еранухи и Симеон Георгиеви,
Иванка и Адриан Драганова, Катя Джунева, Лучия и Димитър Алексиеви, Любка и Кирчо
Кирчеви, Людмил Йорданов, Маргарита Генова, Марийка и Георги Терзийски, Мария
и Боян Стоилови, Мария и Никола Николови, Мария Карамфилова, Милаела Донска,
Милена Кънева, Милко Върбанов, Ненка и Владислав Конови, Нинка Динова, Равзян
Станкова, Радка и Иван Койнарски, Райна и Велин Велинова, Розалия Стоянова,
Румяна Върбанова, Румяна и Трифон Петрови, Симка Анастасова и Милчо Манасиев,
Снежана Стефанова, Снежана и Владимир Станилови, Стоян и Марина Колеви, Таня
и Венцислав Великови, Теменужка Джурова, Уляна Костова, Чайка Каракачева, Юлия
и Тодор Димитрови, Янка и Станимир Милеви.

И

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Незабравка Стефанова (1)
Милен и Галя Царевски (2)
Цветанка и Емил Бурназки (3)
Жасмин Димитрова (5)
Емилия и Борислав Младенови (4)
Димитър Джурков (7)
Юлия и Любослав Коюнджийски (8)
Блага Спасова (Нов)
Орлин Митушев и
Румяна Зографова (Нов)
10. Богдан Жечков (Нов)

Класацията се прави въз основа на
груповия обем на АКТИВНИТЕ
дистрибутори. (В скоби е позицията от
предходния месец)

28 септември 2002 г.

ДЖОНАТАН ДЕН
Специален гост

д-р Питър Атертън
автор на книгата „Алое Вера“

Очаквайте награждаване на всички дистрибутори, издигнали се в ниво през май, юни, юли и август!
Начало: 11 часа
Цена: 3 лв
Поради големия интерес мястото на събитието СЕ ПРОМЕНЯ:
Зала ВИАС при УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“ 1

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

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

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:
понеделник до петък от 09:00 до 17:30 часа

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

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

Продуктов понеделник
от 10:00 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
център:
вторник до петък
от 09:30 до 12:15 часа и от 13:00 до 19:00 часа
всяка последна събота от месеца
от 10:00 до 14:00 часа

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.

