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ДИСТРИБУТОРИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2002 г.!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Незабравка Стефанова, СМ
Милен и Галя Царевски, СМ
Цветанка и Емил Бурназки, ПМ
Емилия Младенова, НМ
Недялка Михайлова, ПМ
Жасмин Димитрова, ПМ
Юлия и Любослав
Коюнджийски, ПМ
8. Елка Георгиева, ПМ
9. Орлин Митушев и
Румяна Зографова, ПМ
10. Димитър Джурков, АМ

Незабравка Стефанова

Милен и Галя Царевски

СМ – Сеньор Мениджър
ПМ – Признат Мениджър
НМ – Непризнат Мениджър
АМ – Асистент Мениджър

Цветанка и Емил Бурназки

Как да изградим

УСПЕШНА

2003

Обучение за начинаещи и
напреднали

МЛМ СТРУКТУРА?

Николай Дерилов, психолог-консултант
Начало: 17:00 ч.

19 май и 16 юни 2003 г.
Продължителност: 4 ч.
Цена: 5 лв
ПОБЪРЗАЙТЕ! БРОЯТ НА УЧАСТНИЦИТЕ Е ОГРАНИЧЕН!
Повече подробности за курса на стр.6

FOREVER LITE SHAKER
Настъпва сезонът на леките дрехи, а с тях е по-трудно да прикрием излишните килограми, натрупани през зимата. Не се ли замисляте за вкусен и лесен начин за освобождаване от тях? Ако е така, значи имате нужда
от здравословните шейкове на Форевър Ливинг Forever Lite!
Очакват ви три съблазнителни аромата – ванилия, шоколад и ягода. Тези от вас, които вече познават страхотните напитки на ФЛП, знаят какъв превъзходен вкус имат и колко много полезни съставки съдържат. Споделете това със своите приятели и познати, препоръчайте им Forever Lite като
един от най-здравословните начини за отслабване и поддържане
на желаното тегло.
Сигурно ще има такива, които ще ви откажат, защото не могат да заместват две хранения на ден с Forever Lite. Може би ще ви попитат
как да го приготвят на обяд, когато са на работа. Отговорът е в удобния, лек и изключително лесен за използване шейкър на ФЛП. Той е
нечуплив и се затваря съвсем плътно. Можете да си разбиете една доза Forever Lite вкъщи сутринта и да си я носите цял ден в чантата без
да се притеснявате, че ще се разлее. Не ви трябва дори чаша. Просто
отворете малкото капаче на шейкъра и се насладете на превъзходната
здравословна напитка. Разбита само за една минута във ФЛП шейкъра,
тя ще е гладка и приятна, с много пухкава пяна. Не са ви нужни скъпи миксери и пасатори, Forever Lite Shaker се справя не по-зле от тях, а струва
едва 5 долара, лесно преносим е и не се нуждае от електричество!

Президент и главен
изпълнителен
директор на ФЛП

Управляващи
директори
на ФЛП България

Рекс Моан

Стефан
и Таня
Стаеви

Когато натоварената ми програма позволява гледам спорт с удоволствие.
Наблюдавам внуците си да се състезават с връстниците си или гледам професионален бейзбол, за мен винаги е вдъхновяващо да виждам как съревноваващите се спортисти демонстрират уменията и способностите си. Добрите
спортисти са така уверени, спокойни и прецизни, когато бележат победната
точка. Това, което правят изглежда толкова лесно отстрани. Но лекотата и точността им на терена се дължат на дълги години подготовка и тренировки. В
повечето спортове разликата между победата и загубата се измерва в милисекунди или един единствен пропуск. Нивото на световните състезания изисква от участниците да са наистина най-добрите. Да бъдеш най-добър в това, с
което се занимаваш може да се постигне само с отдаденост, подготовка и съсредоточаване. И в живота е така. Дали целта ви е умствено, физическо или
духовно израстване, успехът ще дойде, ако сте подготвени и съсредоточени.
Няма преки пътища, лесни победи и схеми за бързо забогатяване. Това важи
най-вече, когато пътят е стръмен и труден. В света на спорта, когато на спортистите им е трудно, някои от тях прибягват до забранени вещества, за да победят; в бизнеса корпоративните лидери могат да решат да подправят документи,
за да изпреварят конкурентите си; в нашия бизнес, когато пътят стане стръмен,
можете да се откажете и да започнете да търсите други възможности.
През изминалите 25 години видяхме възхода и отмирането на много бизнес
възможности. Сякаш отвсякъде ни обграждаха предложения за нещо по-добро
и по-голямо. Независимо по какви преки пътеки поемат хората, всички се озовават на едно и също място – при разочарованието. Когато спортистът, бизнесменът или хората в мрежовия маркетинг се опитат да тръгнат по пряк път към
успеха, те губят така необходимия фокус и съсредоточеност. Форевър Ливинг
Продъктс предлага уникална възможност, която ви дава реален и стабилен шанс
да постигнете финансова свобода, придружена от добро здраве. Това е неповторима бизнес възможност, но пътят в никакъв случай не е пряк, нито лесен.
Искат се отдаденост, постоянство и съсредоточеност. Ако и трите предпоставки
ги има, резултатите са невероятни.
Ето един пример – познавам жена в САЩ, която е в бизнеса вече над 20
години. Тя е в напреднала възраст и се радва на 90 000 долара годишна пенсия от своя ФЛП бизнес. Без значение какво се случва с икономиката, моята
позната има гаранция за страхотна пенсия. От самото начало тя е съсредоточена и отдадена на бизнеса, затова и възнаграждението й е подобаващо. Друг
пример е нашата програма за участие в дял от печалбата на фирмата, която в
допълнение към щедрите ежемесечни бонуси, изплаща милиони долари всяка
година на успешни дистрибутори по целия свят. Зад всеки изплатен чек стоят
съсредоточеност, отдаденост и усилена работа. Като спортистът, който с привидна лекота бележи победната точка, така и успешният дистрибутор е работил усилено, практикувал е с дни и е готов да се съсредоточи и да върши
това, с което се е заел. Той не търси преки пътища и е готов за онзи решаващ удар, с който да спечели играта – готов е да изгради бизнес, предоставящ
страхотно здраве и големи доходи.

Скъпи приятели,
Преди броени дни чествахме един от най-светлите християнски празници
– Великден.
Обикновено това са моменти, в които се обръщаме към корените си и си
припомняме заветите от Библията – да се стремим към висок морал и етика
при взаимоотношенията си, да облагородим сърцето и извисим ума си.
Това са принципи, изповядвани и от дистрибуторите на ФЛП – да помогнем на другите да осъществят мечтите си за здраве и по-добър живот е
основният лайтмотив, под който работим.
Честността и безупречността в отношенията ни с околните са актуални
не само в тези дни. Те са важна предпоставка за изграждане на успешен
бизнес с ФЛП, защото нашата работа е свързана с хората и отношенията ни
с тях много повече от всяка друга. Успелите с ФЛП дистрибутори знаят какво
е разковничето на успеха – да споделиш с другите опита си, да се вслушаш
в проблемите им и да проявиш искрена воля и желание да помогнеш. Наградата не е само една – сдобивате се с нови приятели, изграждате успешен
бизнес и живеете с удовлетворението за добре свършена работа.

Честито Възкресение Христово скъпи приятели!
Бъдете здрави и щастливи!
И нека не забравяме, че според древния обичай по време на тържествената вечеря, вратата на всеки дом оставала отворена в очакване на гладния
странник, защото: „Всеки, който е гладен да дойде и да се нахрани, всеки
който има нужда, да дойде и да празнува!”

Вратите на ФЛП са винаги отворени за Вас и Вашите
приятели!
Желаем много здраве и успех на всички Вас!

Открити представяния и обучения
в офиса на Форевър Ливинг Продъктс България
ФЛП България ви кани всеки вторник от 18:00 ч. на безплатни бизнес въведения, предназначени
за нови или бъдещи дистрибутори. Представянията се водят от екип дистрибутори на ФЛП, издигнали се до ниво Мениджър и Управляващия директор на ФЛПБ - Стефан Стаев. Този общ преглед
на възможностите ще ви запознае с фирмата, продуктите и маркетинговия план.
Очакваме ви в 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; проф. Връбка Орбецова; д-р Ваня Евтимова, к.м.н,
гл. ас. МА - София, имунология и хомеопатия; д-р к.м.н. и психоневрофармаколог Мария Папазова, д-р Анна Баланова, д-р Гергина Георгиева, д-р Любен Грънчаров и Николай Дерилов, психолог-консултант. Заповядайте! (Вход: 1 лев) За повече информация, относно програмата можете да се обръщате към Деница Дабижева и Мария Станчева на тел.: 02/954 95 80 и 953 18 14;
e-mail: ddabizheva@ﬂp.bg и mstancheva@ﬂp.bg.
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оже би си спомняте моята статия от бр.10 на месечния бюлетин
на ФЛП, в която ви разказах за една група заболявания на костно-ставния апарат. В продължение на темата, бих желала да
ви запозная с друго заболяване, което може да затрудни свободното
движение на човешкото тяло – остеопорозата.
Макар самата аз да съм лекар и да знам, че с напредването на възрастта болестите настъпват, като всеки човек и аз си мислех, че това не
се отнася до мен. Още повече, че полагам много усилия да се предпазя от
повечето заболявания чрез промяна на хранителния си режим.
Едва когато наскоро по невнимание паднах в банята и си счупих малка костичка в рамото разбрах, че и аз съм болна от остеопороза. Много
от колегите ми смятат, че това заболяване е „нормално“ за жените в
напреднала възраст. Аз не споделям мнението им.
Остеопорозата е прогресиращо заболяване, при което костната маса намалява и костите стават чупливи. Както знаем, основният
градивен елемент на костната тъкан е калцият. Но той не е гаранция за здравина. И черупката на яйцето е изградена основно от калций, но тя здрава ли е? Не! Защото в нея няма протеини, а именно те обуславят здравината на костта. Протеините са свързани в
сложни съединения с въглехидратни комплекси и образуват т. нар. протеогликани. Протеогликаните, заедно с колагена, произвеждан
от специални клетки, наречени остеобласти, образуват матрицата на костта. Здравината на костта зависи от процеса на минерализация, който може да се сравни с изграждането на стена – минералите са тухлите, а протеогликаните и колагена са цимента. В човешкия
организъм има не само изграждащи клетки, но и такива с обратно действие. Клетките, разграждащи костта се наричат остеокласти.
Дейността на остеобластите и остеокластите се контролира от хормони, произвеждани в щитовидната и паращитовидната жлези, от
половите хормони, витамин D и клетки на имунната система.
Динамичното равновесие на процесите на изграждане и разграждане на костта се обуславя от хормоналния баланс. Ако той е
нарушен, както се случва през менопаузалния период при жените, процесът на разграждане на костта преобладава и това води до
развитие на остеопороза. По време на критическата възраст в женския организъм намаляват естрогените (женските полови хормони)
и това води до хормонален дисбаланс.
В годините на усилен растеж – детството и юношеството – се натрупва най-много костна маса. Ако съумеем да я съхраним, чрез
правилно здравословно хранене и двигателна активност, рискът от развитие на остеопороза в по-късна възраст е значително по-малък.
Едва ли има друго заболяване, при което диетата и здравословното хранене да са от такова решаващо значение, както е при остеопорозата. Много лекари биха реагирали с учудване на подобно твърдение, но практиката показва, че доста хора се повлияват
добре на такава профилактика.
Храната, която ни дава пълния набор от минерали, витамини, полезни мазнини, сложни разтворими въглехидрати и умерено
количество белтъчини е най-подходящата профилактична диета. Препоръчвате си пресни плодове, зеленчуци и риба от чисти водоеми. Развенчан е митът за млякото и млечните продукти като източници на калций. Вярно е, че този минерал присъства в тях в
голямо количество, но белтъкът и мастните киселини, които също се съдържат в млечните продукти, затрудняват усвояването на
калция от организма. Чаша мляко съдържа същото количество калций като чаша тъмнозелени зеленчуци. Ценният минерал се среща най-вече в броколите и то в лесно усвоима форма. А соята и соевите продукти са източници на фитоестрогени – растителни
вещества с хормоноподобно действие.
От друга страна, големите количества кафе, черен чай и шоколад намаляват калция в кръвта и увеличават нивото на хормоните,
стимулиращи разграждането на костите. Всички газирани напитки представляват химически коктейл и, макар че носят удоволствие,
са всъщност смъртоносни за костите. Алкохолът уврежда черния дроб, а именно там се метаболизира важният за усвояването на
калция витамин D. Големите количества мазнини и масла възпрепятстват абсорбирането на калция от организма и засилват отделянето му, увеличават холестерола и пречат на производството на ензимите, необходими за формиране на костна тъкан. Но не всички
мазнини са вредни. Ненаситените мастни киселини, съдържащи се в зехтина и някои риби (сьомга, моруна, лефер, херинга) са особено полезни за човешкия организъм при борбата му с остеопорозата и могат да бъдат лесно и редовно приемани, благодарение на
хранителната добавка на ФЛП Arctic Sea Super Omega-3.
Придържането към подходяща здравословна диета, като описаната по-горе ще има значителен принос към профилактиката и
лечението на това заболяване. За съжаление, поради стихийността на земеделието и неразумното комерсиално отглеждане на
плодове и зеленчуци, растителната храна, с която се снабдяваме от пазара не може да ни достави пълния набор от витамини и
минерали, нужни на нашите кости. Затова трябва да набавяме на организма си необходимите за правилното му функциониране вещества с помощта на хранителни добавки. Пазарът е наводнен с най-различни видове добавки и към повечето трябва да подхождаме
внимателно и не прекомерно доверчиво.
Нека обобщим: нашите кости се нуждаят от витамини C и D, калций, магнезий и четири микроелемента – бор, силиций, цинк

порозата

Д-р Гергина Георгиева,
диетолог и педиатър

и мед. Храната може да ни даде някои от тях, но не в необходимите количества. Идеалният баланс, отговарящ на естествените
нужди на тялото ни може да бъде открит в гела на „растението-чудо“ – Алое Вера. Този гел съдържа 75 активни елемента, като
най-активният от тях можем да наречем синергизма – комплексното действие на всички съставки, допълващи се взаимно и усилващи
полезността си.
В гела от Алое Вера се съдържа един много важен полизахарид, наречен ацеманан, участващ в състава на протеогликаните, за които стана дума по-горе. Така гелът на това уникално растение със съставката си ацеманан участва пряко в изграждането на костната
матрица. Именно от това подхранване имат нужда нашите кости, както в ранна възраст – при формирането им, така и в напреднала
възраст, когато настъпва периода на активното им разграждане.
Сред продуктите на Форевър Ливинг има един, който лично аз бих нарекла истински хит. Това е напитката, която, както ви разказах в предишната си статия, ми възвърна радостта от движението – Forever Freedom. В нея полезният гел от Алое е съчетан
със съставки, подхранващи хрущяла – глюкозамин, хондроитин и МСМ. Тя е и водещият продукт в лечебната програма за борба
с остеопорозата, която бих ви предложила. Придържането към нея трябва да продължи не по-малко от шест месеца за постигане
на реални резултати.
Моята препоръка е да приемате Forever Freedom според индивидуалните нужди на вашия организъм, но оптималната доза е два
пъти дневно по 50 мл. Съчетайте тази напитка с естествените минерали, така нужни на костите ни, които ще откриете в добавката
Forever Nature-Min – по две таблетки три пъти на ден с храна. Идеален за профилактика на остеопороза ще бъде новият продукт
Forever Calcium, който чакаме съвсем скоро и на нашия пазар. Той съчетава три от съставките с решаваща роля за здравето на нашите кости – калций, магнезий и витамин D. Тъй като от остеопороза страдат основно жени в менопаузата, важно е в програмата да
се включат естествените естрогени, съдържащи се във Fields of Greens и Forever Gin-Chia. В билката златна чия е открита естрогеноподобна субстанция, а в женшена има 12 глюкозида, осигуряващи равновесие по веригата главен мозък-метаболизъм-хормонален
баланс. Вече стана дума за нуждата от витамин С за здрави кости. Изберете между Absorbent-C и Forever Kids – и двете добавки
са отлични източници на този витамин, като мултивитаминната формула на втората ще ви предложи и други полезни витамини. Не
бива да забравяме и пчелните продукти, които играят съществена роля в програмата за профилактика на остеопорозата, която ви
предлагам. Пчелното млечице Forever Royal Jelly има мощно биостимулиращо действие за костната тъкан, а прополисът във Forever
Bee Propolis регулира хормоналния баланс. За външно приложение особено подходящи са кремът с Алое Вера – Aloe Vera Gelly и
кремът с Алое и МСМ – Aloe MSM Gel.
Съчетанието на тези продукти е мощна бариера за коварната остеопороза, но за максимален ефект те трябва да са съпроводени и
с физическа активност. Добри варианти са ходене пеша (по около 3 км дневно), изкачване и слизане по стълби, планинарство, танци,
умерена аеробика, ски и упражнения, включващи тежести. Най-доброто движение за вас е това, което ще изпълнявате редовно.
Самата аз от известно време съм се подложила на тази програма и с всеки изминал ден усещам все по-осезаемо благотворното
й влияние. Надявам се изложеното по-горе да ви е обнадеждило и убедило, че остеопорозата не е нито „нормална“ за определена
възраст, нито „нелечима“ болест.

КАК

продукти

&
маркетингови материали
да поръчате
можете

от офиса на ФЛП България

РАБОТНО ВРЕМЕ: от понеделник до петък, 9:00–19:00 часа

По телефон:
(02) 954 95 80, 953 18 14

По факс:
(02) 954 96 68

По електронна поща:
ﬂpb@ﬂp.bg

Банка:
Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код:
15591550

По поща:
1408 София ул. „Бурел“ 41Б

ВНИМАНИЕ!

Минималната стойност на всяка заявка е

левовата равностойност на 60 щатски долара. В
сумата се включват САМО продукти, но не и рекламни
материали (каталози, видеокасети, мостри и т.н.)

Считано от 1-ви март 2003 г., ФЛП България поема
транспортните разходи за доставки по пощата

САМО ЗА ЗАЯВКИ НА СТОЙНОСТ НАД $100!

За заявки под тази стойност, дистрибуторите трябва
да превеждат по 2 лв. допълнително към дължимата сума за продукти.

При заявка предварително подготвяйте следната информация:
♦ Вашия дистрибуторски номер
♦ Дистрибуторския номер на спонсора Ви
♦ Кодове и количества на продуктите, които
искате да поръчате

♦ Точен адрес и начин на доставка (поща или куриер), телефон
♦ Банка, в която сте превели дължимата сума
♦ Копие от платежно нареждане по факс (за по-бърза доставка)

Внимателно проверявайте дали сте поръчали точно желаните от вас продукти и включили ли сте цялата необходима информация.
Преди превеждане на дължимата сума проверявайте дали правилно сте я сметнали. Задължително превеждайте
ТОЧНА сума. Имайте предвид, че някои банки удържат комисиона.
В платежния документ изписвайте своя дистрибуторски номер, името и фамилията си, както и датата на вашата
заявка. Имената в заявката и платежния документ трябва да съвпадат.

Споделете своя опит
с продуктите на ФЛП!

Офисът на ФЛП България има нов електронен адрес:

Разкажете ни личните си впечатления, отзиви на вашите
клиенти, рецепти за съчетаване на ФЛП продуктите при
различни здравословни проблеми и всичко, което желаете да споделите. Очакваме писмата ви на адреса на
фирмата! Към тях можете да приложите свои снимки и лична информация, които също ще бъдат
публикувани.

Как да изградим

ﬂpb@ﬂp.bg

Каним всички дистрибутори, които имат свои адреси,
да ни пишат. Изпратете ни своя e-mail и редовно ще получавате информация по електронна поща за новости, свързани с дейността на фирмата.

УСПЕШНА

19 май и 16 юни 2003 г.
Николай Дерилов
психолог-консултант

„Убеден съм, че единствената причина всички хора да не са включени в МЛМ е, че те не познават неговата същност.”
Денис Голднър

Мулти левъл маркетингът /маркетинг на много нива/ е един от най-бързо
развиващите се методи за движение на стоки в наши дни, но не са много
тези, които могат да се похвалят, че го разбират напълно. Наричат го вълната на “осемдесетте”, но той по всяка вероятност ще стигне много по-далеч
и ще бъде бизнесът на новото хилядолетие.
Целта на курса, който се организира по инициатива на ръководството
и мениджърите на фирмата е да даде възможност на всички нови и вече
работещи дистрибутори да се запознаят с основните понятия и начин на
работа по системата на МЛМ.
Този курс ще Ви осигури уникалната възможност да придобиете базови
знания и практически умения как да започнете, как да спонсорирате и как

Обучение за начинаещи и
напреднали

МЛМ СТРУКТУРА?
да изграждате вашите структури. Той ще ви научи как да побеждавате и
да бъдете лидер.
Бизнесът е изграден, съществува и непрекъснато се развива поради
факта, че всеки който се включва в системата я спазва безусловно. Този
подход гарантира успех и постигане на целите. А това е възможно единствено и само чрез непрекъснато учене. Това е бизнес на обучаващите и
побеждаващите.
Пред всички вас се изправя една възможност да промените живота
си и да приемете предизвикателството да работите в компания, в която всеки работи сам за себе си, но никога не е сам, компания, която гради своя
бизнес върху два основни принципа: изграждане на дълготрайни човешки
отношения и реализиране на продажби.
Вие имате шанса да правите този бизнес в среда и условия, за които
всички могат да ви завидят. Каквото и да направите, каквито и резултати да
постигнете, те ще бъдат плод единствено на вашето желание и усърдие. Вие
можете много повече, отколкото си мислете, че можете!

ДИСТРИБУТОРИсподелят
От кухнята на МЕНИДЖЪРА – Пролетна рецепта за крепко здраве
Вяра в Алоето имай докрай!
На бедни и болни,
на млади и стари,
малки дози с любов ти подай.
И ежедневно прибавяй по малко
подкрепа в дела,
така те действат добре ръка за ръка.
В тази луда, житейска, изпълнена с труд надпревара
често отпадаме, губим мир и покой.
Мощна сила неуморно Алоето дава
на всеки – на чужд и на свой.

Незабравка Стефанова – Сеньор Мениджър
Начин на приложение:
Странични ефекти:
Начин на действие:
Препоръка:

Имай търпение, само когато копнееш с вяра
резултатът сензационен ще дойде без мяра.

Свободно, най-често с вариации от добавки, обикновено съобразено с кесията Ви.
Непреодолимо желание да употребяваш и да разпространяваш.
Съвсем скоро очаквайте младост, красота и дълголетие.
Вникнете, научете, употребете и все пак се посъветвайте със спонсора си.

„Господи защо толкова късно!“

Надежда Манчева
Асистент Супервайзор

Един ден през септември 2002 г. срещнах
Незабравка Стефанова. Тъкмо бе починал моят съпруг от коварната болест рак и аз имах
проблеми със здравето. Незабравка ми разказа
за ФЛП и продуктите с Алое. Вече бях чела за
тази лековита билка и първата реакция, която
се изтръгна от сърцето ми с много болка беше:
“Господи, защо толкова късно!”
Започнах да използвам продуктите и да посещавам лекциите на моя спонсор Незабравка Стефанова, както и на уважаваните лекари.
Постепенно здравето ми укрепна, осмислих

дните си на вдовица, депресията ми изчезна, забравих
лошите мисли. Сега съм друг човек –
по-добър, по-здрав, по-жизнен.
Обновена, заредена с много
енергия и вяра в бъдещето.
За мен вече има само един
път – да стана Мениджър!
Отправям своята дълбока обич и благодарност
към ФЛП, Незабравка и
всички сътрудници в моята група.

Полезни съвети
В работата си като дистрибутори на ФЛП със сигурност сте установили, че
продуктите на Форевър могат много повече, отколкото можем да обещаем на
клиентите си. Знаете, че тези продукти са помогнали на много хора да си възвърнат доброто здраве, но също така знаете и че те не са лекарства, а хранителни добавки. Ето защо ви предлагаме няколко възможни определения за
понятието “хранителни добавки”, които ни бяха любезно предоставени от д-р
Ваня Евтимова, кмн, главен асистент при МУ, болница „Св. Наум“, София. От
16 години работи в областта на клиничната имунология. През 1998 г. след тригодишна специализация, придобива френска диплома по хомеопатия от лаборатории Боарон. С холистична медицина се занимава от 10 години, а от една
година работи и с продуктите на ФЛП.
Хранителните добавки са продукти, в състава на които са включени протеини, витамини, минерали, микроелементи и извлеци от лековити растения.
Те са безопасни и ефикасни за подобряване общото здравословно състояние
и за профилактика на различни заболявания.

Хранителните добавки
не заменят съвременната терапия за диагностицирани болести и
се употребяват за превенция на заболяванията или като подпомагащи основното лечение средства.
Те са идеални добавки
д-р Ваня Евтимова
към хранителна диета,
осигуряваща отлична профилактика и здраве.
Хранителните добавки на Форевър Ливинг са източник
на добро самочувствие, здраве и високо качество на живот.

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през март
МЕНИДЖЪР

Ранглиста на 10-те
най-успешни
дистрибутори
на ФЛП България

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

Спонсор
Незабравка Стефанова
Димитър Николов
Добринка Славова

М

А

Име
Блага Христова
Вася и Александър Александрови
Димитър Механджийски

Т

Спонсор
Милка Алексова
Мирослав Влайчев

Р

Име
Димитър Николов
Милена Павлова

СУПЕРВАЙЗОР

Име
Божана Ралчева
Васил Златанов
Даниела Делева
Ивайло Тасев
Илия Ценов
Илчо Божинов
Йорданка Димитрова
Кипра Хумкова
Мария и Марко Папазови
Миглена Илиева
Соня Коцева и Александър Койков
Тотка и Димитър Вранчеви

Спонсор
Кипра Хумкова
Вася Александрова
Димитър Николов
Светозар Стоянов
Божана Ралчева
Жасмин Димитрова
Вася Александрова
Мария Георгиева
Соня Коцева
Ивайло Тасев
Илчо Божинов
Захаринка Цанова

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Милен и Галя Царевски (1)
Цветанка и Емил Бурназки (7)
Незабравка Стефанова (2)
Мирослав Влайчев (3)
Милена Павлова (8)
Жасмин Димитрова (6)
Елка Георгиева (10)
Димитър Николов (9)
Юлия и Любослав Коюнджийски (-)
Катя Димитрова (Нов)

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

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
Албена и Михаил Ангелови, Ана Николова, Анка и Димитър Герджикови, Антон и Бойка Рангелови, Атанас и Александра Карамфилови, Блага Караиванова, Бойка и Петър Петрови,
Бонка Караджова, Борислав и Иванка Георгиеви, Боряна и Пламен Низамски, Бояна и Мариян Енчеви, Валентина Филипова, Валентина и Росен Ралчеви, Валя и Васил Илиеви,
Васил Николов, Велика Хаджиева, Величка и Володи Желеви, Венка и Иван Терзийски, Венцислав Димитров, Верка и Васил Бакърджиеви, Веска и Боян Григорови, Виолета Добрева,
Виолета и Методи Антонови, Виолета Мачева-Тенекеджиева, Виолета Тодорова и Георги Иванов, Галина и Йордан Величкови, Галина и Людмил Луканови, Галина и Николай
Китанови, Галина и Минчо Стоянови, Галя Дасала, Геновева Богомилова, Георги Брестнички, Георги и Емилия Стоеви, Гергинка Младенова-Илиева, Григор и Десислава Григорови,
Деяна Йовчева, Димитринка и Петър Лозанови, Димитър и Милка Калчеви, Добринка Стоилкова, Добринка Тончева, Евгени Станков, Екатерина и Петър Маринови, Елена и Георги
Михайлови, Елена и Христо Христозови, Елена Тодорова, Елисавета и Мирослав Яневи, Елисавета Лазарова, Емил Виячев, Желязка Стойкова, Захари и Галя Григорови, Здравка
Аначкова, Здравка Загорска, Здравка Такова, Зинаида Гаранина и Веселин Дилановски, Зинаида Дрокина, Златка Донева, Иванка Атанасова, Иванка и Димитър Боневи, Илиана
Минчева, Илия Мечков и Недялка Недкова, Илияна Ставрева, Ирена и Иво Ковачеви, Ирина Сърнева, Йонка Дамянова, Катя и Николай Николови, Константин Димитров, Константина
Мукарева, Костадин Стаев и Василка Динова-Стаева, Лилия Станевич, Любка и Георги Гаджеви, Маргарита Бурла, Марианна Кирилова, Мария Благоева, Мария и Диди Кишин, Мария
и Николай Кирови, Мария и Спас Далекови, Марияна Райкова, Меглена Минева, Милена Миланова, Милица Николова, Мирослав Димитров, Муйган Курт, Надежда и Петър Инджови,
Надя Владимирова, Наталия Тошева, Недялка Картунова, Николай Бабанов, Николина Петкова, Ница Димитрова, Пенка Амзова, Пенка и Борис Кьосеви, Пенка и Илия Аврамови,
Петър и Веселинка Манолови, Петя Найденова, Пламена и Николай Бушандрови, Райничка Младенова, Розка и Ненко Колеви, Росица и Иван Иванови, Росица и Павел Павлови,
Ружа Стефанова, Румен Христов, Русанка Христова, Силвия Вранчева, Силвия и Антон Миланови, Снежа и Никола Аврейски, Снежана и Йордан Йотови, Снежана Куманова, Снежана
Маркова, Снежана Митева, Снежанка Генчева, Снежанка и Иван Петрови, София Георгиева, Софка и Младен Младенови, Станка Георгиева, Станка и Цвятко Манолови, Стефан и
Цветанка Николови, Стефка и Владислав Владови, Стефка Пашмакова, Танка Георгиева, Таня и Венко Стоянови, Теменуга Чинова, Тихомир Симов, Филка и Николай Колеви, Цветан
Димитров, Цветанка и Коста Йосифови, Юлия и Владимир Ботеви, Юлия Тимчева и Константин Гущеров, Ясен Ковачев
ФЛП България се извинява за допусната техническа грешка в бр.15, където бяха публикувани имената на дистрибутори, преминали в по-високо ниво от предходни месеци

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: ﬂpb@ﬂp.bg

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

Управляващ директор, e-mail: staev@ﬂp.bg
Счетоводител, e-mail: dmladenova@ﬂp.bg
Продуктов център, e-mail: kmarev@ﬂp.bg
Продуктов център
Работа с дистрибутори, договори, информация, e-mail: mstancheva@ﬂp.bg
Поръчки по телефона, информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@ﬂp.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:
понеделник до петък от 09:00 до 19:00 часа

БАНКОВА СМЕТКА:
Банка:
Райфайзенбанк
Банкова сметка: 1061008228
Банков код:
15591550

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 с медицински цели на който и да било
от споменатите тук продукти.

