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Freedom Forever: Незабравимо Супер Рали

В събота, по време на Международното Супер Рали 2002, докато чаках зад кулисите, един от младите изпълнители се наведе
към мен със страхопочитание в очите и възкликна: „За първи път
настръхвам от публиката!“
Само тези, с които бяхме там, могат да си представят магията
и настроението на Международното Супер Рали в Сан Франицско. То бе невероятно честване на постиженията ви през 2001 и
2002 г. След като се срещнах с вас и почувствах енергията и вълнението, не ми е трудно да си обясня защо Форевър продължава
да расте навсякъде по света с шеметна скорост. Както знаете,
колкото повече продажби осъществяваме, толкова повече хора
имат възможността да присъстват на Международното Супер Рали и туристическата обиколка след него. Всъщност тази година
бяхме домакини на рекорден брой дистрибутори както на самото
Рали, така и на обиколката.
Ежегодното ми присъствие на това изключително събитие ми
дава възможността да съм сред едни от най-стойностните хора в
света и тази година не беше изключение. Вие носите със себе си
усещането за успех, благодарение на което Форевър продължава да чертае своя път на „най-здравословната“ компания в своята област. Ние сме силни финансово, предлагаме невероятни
продукти и справедлив и щедър маркетингов план.
Както неведнъж съм казвал: с пълен портфейл можеш да помогнеш на много повече хора, отколкото с празен. Страхотно
бе да чуем вдъхновяващите разкази на тези от нас, които са
се посветили на благотворителност, помагайки на Центъра по
травми и изгаряния и на Детския кризисен център. Виждайки положителното влияние на ФЛП върху живота на хората от тези
центрове, ни помогна да осъзнаем още веднъж колко важен е
нашият успех.
След рали като тазгодишното има много хора, заслужаващи
благодарности – невероятните ни дистрибутори, страхотния персонал, изпълнителите в програмата на ралито, персонала на хотелите, също така Том и Шарън Смит и всички дистрибутори от
района на Сан Франциско, отворили вратите на красивия си град
за нас. Всеки един от вас даде своя принос за създаването на
едно незабравимо събитие. За мен бе привилегия да съм с вас
цяла седмица, да празнуваме и отбелязваме успехите ви заедно. Благодаря на всички за това, което правите, за да превърнем
Форевър в най-страхотната възможност на света.
Вие сте част от невероятна компания и тя е такава благодарение на вас и всичко, което правите. Продължавайте всеки ден да
си задавате въпроса „ако всеки от моята група направи това, което аз направих днес, ще расте ли екипът ми?“ Ако отговорът не
е убедително „ДА!“, съветвам ви да промените подхода си и да
вземете успеха в свои ръце. Международното Супер Рали през
2003-та ще бъде в Далас, Тексас. То ще бъде най-мащабното в
историята на Форевър Ливинг. Това рали ще отпразнува 25-тата
годишнина на компанията и ще е още по-незабравимо от последното. Много ще се радвам да сте сред нас. Знаете какви са
необходимите квалификации, знаете какво се иска от вас, за да
го постигнете. Не пропускайте честването на нашия рожден ден
– без вас няма да е същото.

Завинаги Ваш,

Скъпи приятели,
На 4 октомври се навърши 1 година от официалното откриване на представителния офис на Форевър Ливинг Продъктс в
България. Още си спомняме вълнението, с което посрещнахме първите дистрибутори, прекрачили прага му и изпълнихме
първата заявка.
Със задоволство и нескрита гордост можем да кажем, че
за тази една година чайката Джонатан, която живее у всеки от
нас, направи голяма крачка напред в своето усъвършенстване. Продажбите на ФЛП България надминаха 1 милион лева
за периода, а броят на регистрираните дистрибутори вече е
над 5500. За тази една година много от Вас достигнаха нови
нива в маркетинг плана на фирмата и всички ние сме горди с
десетките и стотици нови мениджъри, асистент мениджъри,
супервайзори и асистент супервайзори.
Много от Вас спечелиха атрактивни пътувания до европейски и световни срещи на дистрибуторите на ФЛП, а броят
на тези, които ежедневно откриват нов път за своята финансова независимост и здраве с Форевър Ливинг Продъктс е
голям.
През февруари посрещнахме и самия Рекс Моан, създател,
собственик и успешно управляващ фирмата и до днес. Думите
му по време на срещата му с Вас бяха изпълнени с оптимизъм
и удовлетворение от работата на българските дистрибутори,
а пожеланията му за бъдещето звучаха като щедри обещания,
които всички ние се убеждаваме, че стават реалност.
Когато преди една година поехме ангажимента да бъдем
управляващи директори на ФЛП България, ние бяхме сигурни, че пътят, който ни предстои да извървим ще бъде само
нагоре. Това е така, защото Форевър Ливинг Продъктс залага на непрекъснато растящия пазар на продукти за здраве и
красота, защото нашите уникални продукти предлагат концентрираната сила на природата, защото невероятният бизнес
план дава възможност на всеки, който има желание за работа да изгради свой собствен бизнес, с чиято помощ да осъществи всички свои мечти, за които не е имал възможност
преди това.
И така скъпи приятели, честит ни първи рожден ден! Поздравяваме Ви за една успешна година и сме убедени, че всяка следваща оттук нататък ще бъде все по-добра. Броят на
хората, които се стремят към здраве и красота ще расте непрекъснато и всеки, който пожелае да осъществи мечтите си с
Форевър Ливинг Продъктс ще усети удоволствието и невероятното изживяване да бъдеш част от една фирма, чиято основна
идея е, че силата на Форевър е силата на любовта.
Нека всички направим тази невероятна възможност достояние на колкото се може повече хора в България и по цял
свят.
Бъдете здрави и щастливи!
Винаги Ваши,

Ново!!!
ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
ФЛП България
навършва една година!

“Същността на Алое Вера”
от д-р Питър Атертон
е вече тук!

Ето какво постигнахме заедно
за една година:
 Продажби за повече от
1 милион лева!
 Над 5 500 регистрирани
дистрибутори!

Не забравяйте,
че квалификацията
за Европейското рали
в Будапеща
продължава!
Напомняме на всички дистрибутори на ФЛП, че от септември до края на декември продължава квалификацията
за Европейското Рали през 2003 г., което ще се проведе в
столицата на Унгария - Будапеща. Подробни условия за трите
нива на квалификация ще откриете в брой 7 на месечния бюлетин на ФЛП, както и в офиса на фирмата. Сами ще се уверите, че не е никак трудно да изпълните условията. Не само
ще спечелите екскурзия до красива Будапеща, но и ще дадете
добър тласък на своя бизнес с ФЛП. Опитайте!

Дългоочакваната книга на д-р Питър Атертон вече може да бъде купена от офиса на ФЛП България.
Ако искате да се уверите, че Алое Вера не е само
мит, а съществуват сериозни научни доказателства за
полезното му действие, то тази книга е най-доброто
средство.
Д-р Атертон е бакалавър по медицина, гинеколог,
признат член на Кралския колеж на общопрактикуващите лекари и повечето от вас го познават като автор
на брошурата „Алое Вера – Факти”. Ето какво казва
самият той за своя труд:
„В книгата си се опитвам да уловя най-съществените качества и свойства на това удивително
растение. След двугодишните си изследвания върху Алое Вера в Оксфордския университет, реших,
вместо научен труд, да напиша кратка книга, която обобщава резултатите. Книгата “Алое Вера” не
само е лесно достъпно четиво, но е и ценен източник на информация, който може да се използва като
маркетингов инструмент от дистрибуторите.
Във второто издание отделих “строго научните”
пасажи, като ги поставих на сив фон, за да могат
да се прескачат без да се губи нишката. Но и всички, които имат нужда от факти, могат да открият биохимичната информация именно в тези карета. Самата книга дава отговор на въпросите
КАК?, ЗАЩО? и КЪДЕ? Алое Вера действа и доказва, че свойствата му не
са просто мит и то действително лекува. В подробната библиография в
края на книгата ще откриете доказателствата
за това. Според мен тази книга е незаменимо четиво за всеки начинаещ
дистрибутор.”
Цена $4.50.

Форевър Ливинг Продъктс

д-р Питър Атертoн
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В памет на
Чарлз Хърбърт Робсън

Форевър Ливинг Продъктс

„Отдавам почитта си към Чарлз и му благодаря за приятелството, мъдростта и примерa, които ни даде. Той
бе истински експерт и направи много за Форевър Ливинг.
Ще липсва много на всички нас, както на лична, така и на
професионална основа.“
Рекс Моан
На 29 юни 2002 г., на 71 години, почина Чарлз Хърбърт Робсън.
Той дълго ще бъде помнен като експерт в областта на пчеларството. Чарлз беше един от най-добрите пчелари и производители
на пчелни продукти в Аризона, а ако не и в целите Съединени
Щати. Той бе човек с разностранни таланти – изобретател и притежател на множество патенти, уважаван лектор по въпросите
за лечебното и профилактично приложение на пчелните продукти, консултант към Експертния съвет на Форевър Ливинг и голям
приятел на всички нас. През 1988 г. Чарлз написа „Седем тайни
от кошера“, книга, която се продава в цял свят и в момента се
издава за трети път.
Чарлз е роден във Финикс и винаги е взимал историята на
първите заселници в Аризона много присърце. Той обичаше да
разказва за „Старата Аризона“ и колекционираше всичко, свързано с нея. Част от колекцията му е и Аризонският миньорски свят
на Робсън – минен музей с най-голямата сбирка от антикварно
миньорско оборудване в света. Това бе страст, която Чарлз споделяше със съпругата си Джери Конклин Робсън. Тя надживя
Чарлз, заедно с двамата му сина; четирите му доведени деца,
цял „рояк“ внуци и няколко правнука.
Чарлз Робсън бе консултант на Форевър Ливинг почти 20 години. Той беше неразделна част от екипа ни. Огромните му познания доведоха до разработването на голям брой качествени
продукти, които ще продължат да радват милиони хора по света и така наследството му ще живее вечно. Чарлз ще липсва
на всички ни.
Нека и ние отдадем своята почит към Чарлз Робсън, като
уважим това, на което той посвети живота си – пчелните
продукти. Най-типичният от тях – меда е и най-често пренебрегван. Сега ще разберете защо не бива да го приемаме
за даденост, а е в наш интерес да му отделяме повече внимание.
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Forever B
Пчелите правят мед като прелитат от цвят на цвят, събират
богатия на вещества нектар, съхраняват го за кратко за да се
смеси със собствените им ензими и след това го оставят в кошера.
През вековете човекът винаги е считал меда за изключително полезна природна храна, истинско питателно богатство –
лесно смилаем от организма както на децата, така и на възрастните. Той съдържа много вещества, необходими на тялото, за
да бъде здраво. Сред тях са 78% захари (глюкоза, фруктоза и
захароза), вода и други вещества (минерали, витамини, ензими,
протеини и анимокиселини).
Медът се определя като най-полезният подсладител. Захарите му се усвояват от организма почти моментално, защото
веднъж вече са били преработени от пчелата. Той е богат на
въглехидрати, калций и фосфор. Много хора заменят рафинираната захар с мед, тъй като за преработката му от организма
са необходими далеч по-малко усилия, отколкото за превръщането на захарта в енергия. При усвояването на рафинираната захар се отделят различни вторични продукти, които се
превръщат в мастни клетки.
Този незаменим пчелен продукт освобождава водороден пероксид, който убива различни вредни бактерии и вируси. В меда
се съдържат и други полезни вещества – глюкозни протеини, органични киселини, хормони, витамини, минерали и сложни въглехидрати. Той е естествен източник на енергия, благодарение
на който се чувстваме по-здрави и жизнени.
Медът може да бъде и ефективно лечебно средство при някои стомашни проблеми. Той не ферментира в стомаха, тъй като
представлява преработена захар и така се елиминира опасността от бактериални инфекции. Вкусът на меда стимулира апетита
и подпомага храносмилането. Той е отличен тоник и средство за
възстановяване за страдащите от анемия и диспепсия, за възстановяващите се от боледуване и за възрастните. При недохранване е незаменим – няма нито храна, нито лекарство, което
да подсилва така организма.
Добре известни са и разхлабващите свойства на меда, тъй
като той „смазва“ храносмилателния тракт, а и съдържа мастни киселини, които стимулират перисталтиката. Видни гастроентеролози препоръчват приемането на мед като хранителна
добавка при различни стомашно-чревни проблеми.
Медът също така улеснява усвояването на калций от орга-

Bee Honey

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!

низма, може да повиши хемоглобина, да подпомогне лечението или да предотврати развиванетона на анемия, причинена от
недохранване, бори се с настинки и дихателни инфекции, улеснява зарастването на стомашно-чревни язви и дава енергия без
инсулиновата атака, предизвиквана от захарта.
Сами се уверихте, че списъкът е дълъг и заслужава внимание.
Нека сега видим защо чистият пчелен мед Forever Bee Honey на
ФЛП е по-добър от течния и прозрачен мед в магазина.
Пчелите, които събират Forever Bee Honey живеят в девствени високопланински области на Западните Съединени щати
и по-точно в пустинята Соноран в Аризона. Те черпят нектар от
пустинни цветя, растящи в идеално чиста среда, където пестицидите и другите замърсители не съществуват. ФЛП притежава една от най-големите и съвременни инсталации в света за
преработка на натурални пчелни продукти.
Forever Bee Honey съдържа изцяло натурални съставки, има
страхотен вкус, питателен е и е зареден с най-добрите естествени вещества. Осигурява
приблизително 100 калории за 30 г тегло.
Forever Bee Honey дава енергия за всякакви случаи, като бързо възстановява и увеличава енергийните нива, за да облекчи
умората.
Използвайте го самостоятелно или като пълноценен заместител на захарта за подслаждане на
други храни.

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 побърза 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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Форевър Ливинг Продъктс

Николай Дерилов,
психолог – консултант
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Път, който трябва да извървим

„Молете се, като че всичко зависи от бога и работете,
като че всичко зависи от вас“
Когато се вглеждам в шарената черга на живота си, от позицията на настоящето разбирам, че всичко в него е било необходимо и съвършено. Всяка стъпка в крайна сметка ме е извеждала
по-високо, макар и често стъпките да са ми изглеждали по-скоро
като пречки или болезнени преживявания.
Неведнъж ми се е случвало да си мисля, че съм попаднал в някакъв капан, от който няма измъкване. Вие имали ли сте подобно
чувство? Колко от нас си мислят, че са в капан чрез своята зависимост от някого или от нещо извън самите нас? Колко от нас са и
продължават да бъдат затворени в манипулативната система на
собствените си мисли, среда, работно място и обществото като цяло? Колко от нас живеят постоянно в състояние на оцеляване, притиснати от безпаричие, нещастни и с чувство на вина, че не могат да
се справят с връхлитащите ги непрекъснато проблеми?
Има начин да бъдем свободни, има начин да избираме, да бъдем чути и да постигаме повече. Няма предел в човешкото мислене, значи няма предел и в постигането на съвършенството. Всички,
които са се докоснали до успеха и са наистина щастливи хора са
извървели своя път. Те са единодушни в определянето на причините за успеха. Случайности няма, всяка една отделна случка или жизнено събитие ги е извеждала на по-високо стъпало. Ние наистина
можем да бъдем по-добри, да постигаме повече, отколкото си мислим, че можем, да бъдем успешни и щастливи. Започвайки от днес,
нека да преосмисляме всичко, което сме преживяли като красив
гоблен или като пътуване към съвършенството.
Има няколко начина да се поучим от опита си:
Първият е проглеждане /израстване/ чрез страдание. В някакъв момент от живота, който няма нищо общо с възрастта ни, си
задаваме въпроса: „Защо аз?“, тъй като ни се е случило нещо болезнено или някой ни е наранил. След време си отговаряме защо
това се е случило точно с нас или някого от близките ни. Поглеждайки назад разбираме, че е трябвало да изпитаме болката, за да я
надмогнем. Така протича израстването при повечето от нас. Случва
се събитие, изживява се страдание и после се появява светлинка.
За някои хора този цикъл продължава цял живот. Те буквално прекарват живота си в страдание и след време могат да разберат или
не, че това което се е случило с тях е било нещо като изпит.
Вторият начин е израстване чрез поука. На това ниво преставаме да се питаме : „Защо аз, господи?“ и вместо това започваме
да търсим отговор на друг въпрос – „Каква полза мога да извлека
от случилото се, дори сега да не разбирам защо става така“. Това
е промяна с изключително значение. Вместо да се самосъжаляваме, започваме да се учим и да черпим мъдрост. Питаме се как да
предизвикаме желания от нас изход. Какво можем да научим за себе си и колко сили ще ни са необходими, за да се справим успешно
с тези проблеми. Животът, основан на поуката е много по-добър от
живота в страдание. Той носи съсредоточаване и ни мотивира да
мечтаем и да постигаме целите си.
Израстване с помощта на целта е третият начин да се поучим
от опита си.
„Нищо не помага на човека да преодолее или понесе трудностите така, както съзнанието за цел в живота“ – Виктор Франкъл пише това сред безумието и ужасите на нацисткия лагер „Аушвиц“. Този път
ни насърчава да поемем отговорност за живота си, да получим удовлетворение от постигнатото и да се гордеем със себе си. Промяната
започва отвътре, навън, промяната започва с мисленето. Кой път ще
изберем е право на избор и зависи единствено от нас самите.
Успехът идва при тези, които изграждат своя дом упорито, камък
по камък, които проявяват еднакво старание, както за първия, така
и за последния камък, и винаги си казват, че най-важният камък е
този, който полагат в момента.

Доволни дистрибутори споделиха своя опит с продуктите на ФЛП

Открити представяния и
обучения в офиса на Форевър Ливинг
Продъктс България
Очакваме Ви всеки вторник и четвъртък от 18:00 часа
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. д-р Мария Иванова, Институт по биология и имунология на размножаването, БАН; проф. Връбка Орбецова; д-р Ваня Евтимова, к.м.н, гл. ас. МА – София,
имунология и хомеопатия; 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)
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Нови Супервайзори – Александър и Красимира Къневи

Нови Супервайзори – Лидия Царевска

Нови Асистент Супервайзори

Нашият гост лектор от Великобритания д-р Питър Атертон

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през август
Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България
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Александра Струканска, Ваня Петрова, Васил Стоянов, Весела Кирова-Върбанова и
Любомир Върбанов, Весела и Христо Христови, Владислав Монов, Галина и Димитър
Калеви, Дарина Цуцуманова, Димитринка и Пенчо Скендерови, Димка и Цвятко Шангови,
Добринка и Тодор Янкови, Емилия и Васил Калоферови, Емилия и Пенчо Пеневи,
Захаринка и Цанко Цанови, Златка Владимирова и Георги Скерлев, Иванка и Димитър
Захариеви, Илиана Ишмерова и Любомир Влаев, Йорданка и Борислав Шопови, Камен
Костов, Катя и Румен Кутини, Кремена и Христо Стоеви, Кристина и Кирил Лепоеви,
Маргарита Дончева, Маринка Чичикова, Мария и Тодор Димови, Маруся Малячкина,
Милка Гусийска, Мустафа Хюсеинов, Надя Маркова, Невяна Узунова, Нела и Веселин
Папазови, Никола Чолаков, Павлина и Йордан Гривневи, Паскалина Танева, Пенка и
Методи Къневи, Райна Павлова, Райна и Марин Маринови, Регина Танчева, Росенка
и Радослав Чимеви, Росица и Христо Христови, Румяна и Румен Романови, Симона
Дипчикова, Славка Малинова, Снежа Георгиева, Снежана Николова, Снежанка и Юлиан
Петрови, Татяна Чинова, Татяна и Кирил Етимови, Цветко и Лили Кокин.

Т

А С И С Т Е НТ СУПЕРВАЙЗОРИ

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

Незабравка Стефанова (1)
Милен и Галя Царевски (2)
Емилия и Борислав Младенови (5)
Недялка Михайлова (Нов)
Цветанка и Емил Бурназки (3)
Жасмин Димитрова (4)
Орлин Митушев и
Румяна Зографова (9)
8. Димитър Механджийски (Нов)
9. Иванка Недялкова (Нов)
10. Блага Спасова (8)

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

Нови Асистент Супервайзори

Много бяха желаещите да си купят книгата
на д-р Атертон и да вземат автограф от
автора

Галя Царевска и Румяна Зографова
разказват за Европейското рали на ФЛП
във Франкфурт

Д-р Атертон с българското издание
на книгата си
„Същността на Алое Вера“

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.

