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Алое Вера –

енергийна
храна
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Д

нес хората все повече осъзнават колко важно е здравето им. Те поемат отговорност за собственото си здраве и започват да
гледат на храната като на лекарство, стараят се да търсят оптималната храна, която да поддържа здравето и доброто им
самочувствие. В тази връзка се появяват нови научни доказателства за терапевтичните свойства на Алое Вера, познати на
човечеството от векове, и то се превръща в енергийната храна на новото хилядолетие. За това свидетелства и самият пазар – от
няколко години бизнесът с хранителни добавки се развива значително по-добре от останалия пазар.
Според Международния научен съвет за алое (МНСА) световните продажби на продукти от алое възлизат на 110 милиарда
долара годишно. Но от тези продажби едва 6 милиарда долара са от продукти с алое, чието съдържание и качество са одобрени
от МНСА. „Ако всички продукти, в които се твърди, че има алое, съдържаха поне 15% от препоръчителното количество, в света
нямаше да е останало нито едно растение“, съобщи наскоро говорителят на МНСА.
По-голямата част от продаваните по магазините продукти съдържат силно разредено и неправилно преработено алое, което не оказва почти никакъв ефект. Ако алоето не се преработи 6 до 8 часа след откъсването на листото от растението, то бързо
губи своята ефикасност. МНСА прави изследвания, с които лесно и бързо установява какво количество алое е използвано в
даден продукт и дали то е преработено правилно. Ето защо експертите силно препоръчват на хората, които искат качествено
алое, да търсят печата на МНСА върху опаковката.
Според д-р Тимъти Мур, стоматолог-хирург, който използва алое в практиката си от 1982 г., „Чистотата, качеството и
стабилността на алоето от ФЛП са несравними. Именно затова то действа толкова добре“.
Гелът от Алое Вера съдържа 200 активни съставки – витамини, минерали, аминокиселини, ензими и полизахариди, които
подобряват усвояването на полезни елементи от организма.
„Човешкото тяло произвежда по 24 милиона клетки дневно. Когато им предоставим подходящите хранителни елементи, необходими за оптимално развитие, ние подобряваме обмяната на веществата, изгарянето на токсините и чувстваме нов прилив
на енергия“, споделя д-р Грег Хендерсън, който използва алое в практиката си от 21 години. „Открил съм толкова разнообразни
приложения на алоето. Струва ми се, че колкото по-дълго се използва то, толкова по-добри са резултатите.“
Д-р Хендерсън споделя, че според изследванията алоето се усвоява лесно от организма, има силни противовъзпалителни
свойства, прониква бързо и в дълбочина в кожата, овлажнява я и ускорява възстановяването както вътрешно, така и външно.
Доказано е също така, че алоето подобрява кръвообращението и стимулира имунната система.
„Хората трябва да осъзнаят, че лечението се извършва от самия организъм, а не от лекарствата“, споделя д-р Хендерсън.
„Организмът има нужда от стимул, за да активира нормални свои функции, които лекуват и възстановяват.“
Изследванията също показват, че алоето идеално се комбинира с толкова много други съставки, използвани за производството на напитки, шампоани, кремове. То действа като катализатор и пренася другите вещества до това място в организма,
което най-много се нуждае от тях.
Нека прегледаме някои от основните групи полезни елементи, съдържащи се в гела от алое, за да опознаем малко по-добре
растението-чудо.
Лигнин
Целулозно вещество, което дава на алоето невероятните му свойства на дълбоко проникване в кожата.
Сапонини
Естествени производни на сапуна със силно антимикробно действие. Ефективно се справят с бактерии, гъбички и дрожди,
като тези от рода Candida. Съставляват 2,91% от гела от Алое Вера и са открити през 1951 г. от Уасицки и Хьоне. Сапонините
са глюкозиди с почистващи и антисептични свойства. Идеални агенти за образуване на естествена пяна при козметични
продукти като например шампоани.
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ДЖОНАТАН ДЕН

Награждаване на всички дистрибутори, издигнали се в ниво
през ЮНИ, ЮЛИ И АВГУСТ 2003 г.

Начало: 11 часа
Голямата зала на Руския културно-информационен център, ул. „Шипка“ 34

вход 2 лв.

Президент и главен
изпълнителен
директор на ФЛП

Управляващи
директори
на ФЛП България

Рекс Моан

Стефан
и Таня
Стаеви

СПОНСОРИРАНЕТО – ПЪТ КЪМ УСПЕХА
Един от многото начини да изградим силен бизнес с Форевър Ливинг е да
се съсредоточим върху спонсорирането. То, без съмнение, е най-ефективният
начин за постигане на успех. Ако някой от вас знае по-ефективен, ще се
радвам да го чуя. Аз лично търся такъв от години и още не съм открил.
Спонсорирането на двама души месечно не звучи трудно. Ако го осъществите и учите новите си дистрибутори да правят същото, за една, или
дори за половин година, бизнесът ви може да се разрасне до неподозирани
размери.
Не сте съвсем сигурни как точно да подходите към идеята? Аз не просто уча хората да спонсорират навсякъде и непрекъснато, но и самият аз го
правя. Спонсорирам в самолета, в ресторанта, на бизнес срещи и въобще
навсякъде. За мен спонсорирането е естествено като дишането.
Всеки може да овладее този процес, като го разбие на няколко
лесни стъпки:
СТЪПКА ПЪРВА: Обещайте си да спонсорирате по двама души всеки
месец.
СТЪПКА ВТОРА: Разделете месеца на части – отделете спонсорирането от обучението. Обучението отнема повече време от спонсорирането,
затова посветете седем дни на спонсориране на двама души и 23 дни на
обучението им.
СТЪПКА ТРЕТА: Съсредоточете се върху намирането на двама души,
които да спонсорирате през първите седем дни от месеца.
СТЪПКА ЧЕТВЪРТА: През следващите 23 дни работете с тези двама
души. Гарантирайте, че ще се издигнат в ниво Асистент Супервайзор, като
купят комбиниран пакет Touch of Forever или с отделни покупки. Организирайте пет продуктови демонстрации. Постарайте се на всяка да присъстват
поне 8 -10 души.
Гарантирайте и на двамата си нови дистрибутори, че след демонстрациите ще си получат похарчените пари обратно плюс печалба, а ако не успеят да продадат всички продукти от комбинираните си пакети, вие ще им
възстановите остатъка.
СТЪПКА ПЕТА: Продължете да обучавате новите си двама дистрибутори. Разкажете им за продуктите, маркетинговия план, фирмената политика,
научете ги как се поръчват продукти, как се правят срещи за представяне
на възможностите.
СТЪПКА ШЕСТА: Всеки следващ месец започвайте процеса отначало.
За постигане на максимална ефективност, всеки от вашите нови дистрибутори трябва да следва същата процедура.
Бизнес консултантите често предупреждават хората, че получаването
на печалба от повечето видове бизнес отнема няколко години. Ако следвате този прост план, можете да изградите солидна основа на своя бизнес
с ФЛП в рамките на шест месеца. Можете дори вече да сте спечелили нова кола, да сте станали Соринг Мениджър и да получавате доходи, които
далеч надхвърлят очакванията ви! Затова се пригответе да спонсорирате
и да постигате успехи!

Скъпи приятели,
Мнозина от вас знаят, че обичаме да четем материали в интернет, различни списания, книги и др., свързани с мрежовия маркетинг, както и мотивацията и психологията, които се отнасят до този тип маркетинг. Много от
тези материали получаваме и по електронната поща, за което искаме да
благодарим на нашия приятел и ваш колега дистрибутора Борислав Несторов. Това, което най-много ни е харесало, споделяме с повечето от вас.
Съвсем наскоро попаднахме на един материал, с който решихме непременно да ви запознаем, защото смятаме, че ще ви помогне много във вашата ежедневна дейност. Автор е известният психолог и мотиватор Макс
Стейнгарт. Ето какво пише той:
„Мечтател ли сте или реализатор?“
Куражът да започнеш разделя мечтателите от хората, които постигат нещо. Вашият проблем и проблемът на всеки, който желае да
постигне нещо, което си заслужава, се състои в действието.
Не мечтайте постоянно да живеете друг, по-добър живот, без да
намирате никога време да започнете да го правите. Повечето хора се
провалят, защото никога не започват. Те никога не преодоляват инерцията, която ги носи. Никога не полагат начало на това, което искат
да постигнат.
Освободете се, като започнете да правите всичко възможно, за да
постигнете това, което желаете истински. Като продължавате в този дух, пътят, който сте поели, ще ви предлага все повече и повече
възможности да постигнете нещо по-добро.
Най-лошото нещо, което може да направите, е да не опитате!
За да се движите напред, трябва да тръгнете. Китайците са казали, че
най-трудното нещо в преход от 10 000 км е първата стъпка. След като сте
избрали посоката, вземете решение да тръгнете. Защото границата между
мечтите, вярата и наивността е много тънка. Вярата и мечтите без действие водят единствено до самозалъгване, а то е много опасно. Лъжливите
думи, мечти и надежди без действие са като наркотик. Те ни приспиват и ни
вдъхват измамно удовлетворение.
Ключът към реализиране на това, което мечтаете, е да направите първата стъпка днес. Да, днес. Не утре, не другата седмица, не другия месец.
Днес. Поставете си цели и ги визуализирайте, днес. Планирайте следващото си представяне, днес. Започнете да се обаждате на приятели и познати,
днес. Закупете продукти за лична употреба и демонстрации, материали за
продуктите и фирмата, днес. Започнете да спонсорирате поне по един човек
всеки месец и да го учите да прави същото, днес. Срещнете се и поговорете
със спонсора си за вашия успех, днес.
Вземете решение да подобрите живота си и вижте колко много неща може да направите за това. Отдайте се напълно! Какво има да губите освен
вината и страха от миналото?
Бъдете здрави и щастливи!

Важно съобщение!
Форевър Ливинг Продъктс България
Поради нарастващия брой дистрибутори, които се регистрират в компютърната ни система, но не правят заявка, ФЛП България въвежда следната процедура:
Считано от 1-ви август 2003 г., договорите, постъпващи в офиса на ФЛП България без да
са придружени от първоначална заявка, ще получават номер и ще изчакват получаването на заявка. Ако три месеца след поставянето на номер не бъде направена заявка, ФЛП
България ще смята договора за невалиден и той ще бъде унищожен.
Процедурата важи и за договорите, подадени във фирмата до момента на влизането
й в сила.
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Антрахинони
Традиционно антрахиноните се считат за лаксативи (разслабителни), но много специалисти смятат, че те притежават и други полезни свойства. До известна степен те все още са загадка за науката. Съществуват доказателства, че антрахиноните
имат болкоуспокояващи качества, а в началото на 50-те години на 20 век Д’Амико и Бенине откриват, че са ценни бактерицидни агенти, притежаващи много от свойствата на антибиотиците, но без тяхната токсичност. Тези вещества имат и антивирусно действие, открито от Лоренцети и потвърдено от Симс и Цимерман. Ето по-важните антрахинони, съдържащи се в
гела от алое, и действието им:
1. Алоин – пречистващо
2. Барбалоин – антибиотично и пречистващо
3. Изобарбалоин – аналгетично и антибиотично
4. Антранол
5. Антрацен
6. Йоетична киселина – антибиотично
7. Алоев емодин – бактерицидно и разслабително
8. Канелена киселина – антимикробно и антигъбично
9. Естер на канелената киселина – аналгетично и анестетично
10. Етерно масло – успокояващо
11. Хризофанична киселина – антигъбично
12. Алое улцин – възпира стомашната секреция
13. Резистанол
Витамини
Това са вещества, необходими за доброто здраве. Витамините са изключително полезни и подпомагат възстановяването на
клетките, тъканите и растежа. Разнообразието от витамини, съдържащи се в алоето, е голямо. В гела от алое се съдържат и
някои подобни на витамините съединения, които също са от значение за нашето здраве. Такива са холинът, който някои учени причисляват към групата на В витамините и фолиевата киселина, известна и като витамин В9. Ето по-важните витамини
и полезните им свойства за здравето:
1. Витамин А (бета каротин) – антиоксидант, заздравява кожата, очите, лигавиците, имунната и дихателната система.
Предпазва от инфекции и от появата на бръчки.
2. Витамин В1 (тиамин) – успокоява нервите, действа добре на сърдечносъдовата система и мускулите. Подпомага храносмилането и мисловната концентрация.
3. Витамин В2 (рибофлавин) – засилва съпротивителните сили на организма, подобрява зрението и спомага за растежа.
Важен за здрава коса и нокти.
4. Витамин В3 (ниацин) – играе роля за метаболизма на въглехидратите, мазнините и протеините, за доброто кръвообращение, здравето на кожата и функционирането на нервната
система.
5. Витамин В6 (пиридоксин) – играе роля при образуването на кръвни телца, засилва зрението, заздравява косата, подпомага имунната система и растежа на нови
клетки. Необходим е за балансиране на хормоналните промени при жените. Може
да помогне за предотвратяване появата на пърхот, екзема и псориазис.
6. Витамин В12 (цианкобаламин) – необходим е за производството на червени
кръвни телца, стимулира апетита, незаменим за клетъчния обмен и нормалното
кръвообразуване. Ускорява мисловните процеси, предпазва от алергии.
7. Витамин С (аскорбинова киселина) – антиоксидант, заздравява съединителната тъкан (кожа, коса, стени на капиляри и др.) и костите, зарежда с
енергия, засилва имунната система. Свързва се с предпазването от дегенеративни изменения като катаракти, сърдечносъдови заболявания и някои форми
на рак.
8. Витамин Е (токоферол) – силен антиоксидант, регенерира кожата, засилва
имунната система, стимулира сърдечносъдовата и нервната система.
9. Холин – подпомага контролирането на теглото и нивото на холестерола,

поддържа клетъчните мембрани здрави, поддържа нервната система, засилва
паметта.
10. Фолиева киселина (витамин В9) – необходима за развитието на кръвните
клетки, за синтеза на ДНК и РНК, за растежа на клетките, производството на енергия
и образуването на аминокиселини. Дефицитът й води до анемия. Играе
ключова роля за развитието на нервната система на зародиша.
Минерали
Човешкият организъм се нуждае от съвсем малки количества минерали,
но въпреки това те са от особена важност за правилното му функциониране.
Алое Вера съдържа много от полезните за здравето минерали в количества
най-подходящи за нашето тяло: калций, манган, натрий, мед, магнезий,
цинк, желязо, калий, хром и др.
Моно и полизахариди
Алое Вера съдържа монозахариди като глюкоза и фруктоза, както и важни полизахариди. Сред тях са дълговерижни полизахариди, които укрепват
имунната система. Някои от моно и полизахаридите са алдонентоза, целулоза и маноза. Счита се, че различни съставки на тези съединения помагат при
артрит, високо налягане и лошо храносмилане, както и намаляват холестерола,
подобряват функционирането на черния дроб и подпомагат заздравяването на
костите, като стимулират усвояването на калция и фосфатите.
Аминокиселини
Човешкият организъм се нуждае от 22 аминокиселини за изграждане на протеините. Алое Вера предлага 20 от тях. Но още по-същественото е, че то съдържа седем от
осемте незаменими аминокиселини, които организмът не произвежда сам: изолюцин, люцин, лизин, метионин, фениаланин,
треонин и валин.
Ензими
Ензимите са органични катализатори, които по своята същност представляват протеини. На тях до голяма степен се дължат
свойствата на алоето да подпомага храносмилането. Те участват в разграждането на храната и способстват за пълноценното
й усвояване от организма. Ето някои от тях: амилаза, брадикиназа (стимулира имунната система), каталаза (предотвратява
натрупване на вода в организма), целулаза (отговаря за разграждането на целулозата), фосфо-креатин (мускулен ензим),
липаза (участва в храносмилането), протеаза (хидролизира протеините).
Растителни стероли
Естествени стероиди с противовъзпалителни качества. Сред тях са лупеол (антисептик и аналгетик), кампестерол и холестерол. Нека холестеролът не ви стряска. Това не е онзи „лош“ холестерол, от който толкова бягаме. Всъщност е добре
да знаем, че и двата вида холестерол – „добрият“ и „лошият“, отговарят за състоянието на нашите кръвоносни съдове. „Лошият“ холестерол причинява мастни натрупвания по стените им, а наличието на „добрия“ намалява рисковете от стеснения
и запушвания. С други думи, холестеролът в гела от алое подпомага изчистването на стените на кръвоносните съдове от
този, приеман с храни от животински произход.
Синергия
Дори това подробно обяснение на действието на отделните съставки на Алое Вера не може да обоснове изцяло неговото толкова разностранно благотворно действие върху човешкия организъм. Тайната се крие в процес, известен на науката
като синергия. Синегрия се наблюдава, когато съберем два или повече елемента и в резултат получим ефект по-голям от
сбора на отделните им ефекти. Различните полезни съставки на гела от алое взаимно засилват действието си и уникалното
им съчетание превръща Алое Вера в енергийна храна на новото хилядолетие

Още нещо за

АЛОЕ ВЕРА

„Вещества с неизвестна природа“ нарича проф. Вл.
Филатов, съдържащите се в Алое Вера вещества с
неочакван лечебен ефект. Те се наричат биогенни
стимулатори и по своя сложен състав наподобяват
Димитър Николов
биохимичната структура на организма. Така те съотМениджър
ветстват на финомеханичния състав на мозъчните
ензимни системи, които влияят върху обмяната на сигналите между централната нервна система и органите. Под обмяна на сигнали се
разбира информацията, която отделните органи изпращат до централната нервна система за дефекти или недостиг, както и предаването на заповедите от централната нервна система до органите за защита и отстраняване на уврежданията
чрез мобилизация на имунните и самолекуващи механизми.

Биогенните стимулатори на алоето въздействат върху ензимната
система на мозъка и най-вече върху онези рецептори, които са свързани с осигуряването на жизнените функции на организма и защитата
му срещу заболяване.
Много специалисти разглеждат биостимулирането като излагане
на определена биосистема на неблагоприятни условия (студ, тъмнина и др.). Не бива да се остава с погрешното схващане, че и при
алоето това е начинът на развитие на биогенните стимулатори. Методът, при който в тъканта на отделените от стъблото листа се организират лечебни вещества, е абсолютно нов и следва чудните закони
на органичния живот.
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ПРОГРАМАза стимулиране
УЧАСТВАЙТЕ В ЕВРОПЕЙСКОТО И СВЕТОВНОТО РАЛИ
В АТИНА – ГЪРЦИЯ 2004!
Не пропускайте това уникално събитие! През 2004 г. в Атина ще
се проведе не само Европейското, но и Световно Рали на Форевър
Ливинг Продъктс. В древната столица ще си дадат среща най-добрите
дистрибутори на ФЛП не само от Европа, но и от цял свят. По същото
време Гърция ще бъде домакин и на летните Олимпийски игри.
Очаква ви незабравимо забавление! Квалификационната програма
ще се проведе през четирите месеца септември, октомври, ноември
и декември 2003 г. като започва на 1-ви септември и завършва в края
на декември. Три са нивата, за които можете да се класирате:

НИВО 1

•

•

Спонсорирайте пет нови дистрибутора след 1-ви септември.
Всеки от тях трябва да достигне ниво Асистент Супервайзор
и да добави по още 2 бонусни точки.
Бъдете „Активен“ (4 б.т.) всеки месец, в периода септември-декември 2003 г. Нови дистрибутори след септември
2003 г. са добре дошли за участие в програмата при условие,
че са активни още през първия пълен месец към компанията
/виж фирмената политика/.

Наградата – билет/и/ за РАЛИ и за вечерното парти и
РАЛИ
пакет за всяка дистрибуторска група.
.

НИВО 2

•

•
•

Научете новите сътрудници на своята група да споделят
възможностите, които дава ФЛП с други и им помогнете да
спонсорират още двама нови члена във Вашата втора линия. Помогнете на всеки от техните двама нови дистрибутори да достигне ниво на Асистент Супервайзор и да добави
по още 2 бонусни точки.
Бъдете „Активен“ в периода септември-декември 2003 г.
Достигнете 30 бонусни точки в рамките на тази група дистрибутори по време на четиримесечната квалификационна
програма, включително придобитите от Вас. Вашата група
сега се състои от седем члена.

Наградата – посочената за първо ниво, както и настаняване
за 2 нощувки и 3 дни за всеки класирал се.
.

НИВО 3

•
•
•

Сега включете още дистрибутори към своята втора линия.
Помогнете им да достигнат ниво на Асистент Супервайзор и
после всеки от тях да добави по още 2 бонусни точки. Петчленната втора линия дистрибутори трябва да се разпредели
на най-малко три клона от вашата нова група.
Бъдете „Активен“ в периода септември-декември 2003 г.
Достигнете 52 бонусни точки в рамките на тази група дистрибутори по време на четиримесечната квалификационна
програма.

Сега Вашата група се състои от десет члена: 5 във Вашата
първа линия и 5 във втора линия.

Поздравления!
Печелите голямата награда!
Забележка: Наградите не могат да бъдат получени под формата на пари или да се
прехвърлят. ФЛП не носи отговорност за дистрибутори незапознати или неразбрали
правилата и изискванията на квалификационната програма. Изключения няма
да бъдат допускани. Моля, за повече информация и въпроси се обръщайте към
управляващия директор на ФЛП България.

Наградата – посочените за първо и второ ниво, както
и. самолетен билет за всеки класирал се.

Q&A

ВЪПРОСИиОТГОВОРИ

Пирамида ли е мрежовият маркетинг?

Много хора си задават този въпрос, имайки предвид спечелилите си лоша слава незаконни организации за ограбване на наивници. Мрежовият
маркетинг е законна форма на търговия, тъй като имаме реално производство, закупуване и консумиране на стоки и услуги, а комисионните се
получават заедно с печалбата на фирмата. В мрежовия маркетинг всички работещи имат реална възможност да достигнат върха. Във фалшивата пирамида зад всеки успял да спечели пари, стоят много хора, които
са изгубили своите пари.

Как да различим законната компания от фалшивата пирамида?

Ако срещу вашите пари реално получавате стоки или услуги и комисионните ви са процент от оборот, формиран от закупуване на реални стоки
и услуги от мрежата под вас, няма защо да се безпокоите – вие няма да
загубите пари, може само да спечелите.
Ако срещу вложените от вас пари получавате само обещания за печалби, защото ще доведете други хора, които да вложат парите си – бягайте
далеч.

Мога ли да се включа в мрежата на повече от една компания,
работеща с мрежов маркетинг?

Ако харесвате и използвате продуктите на няколко фирми, удачно е да се
включите в мрежите на всичките, за да пазарувате на дистрибуторски цени.
Но ако желаете да работите и да постигнете успех – можете да го направите само в една компания. Дори в началото да започнете в няколко фирми
едновременно, скоро сами ще се убедите, че можете да вървите напред,
само ако съсредоточите усилията си на едно място.

Коя компания за мрежов маркетинг да избера, за да работя?

Основното е да се запознаете подробно с маркетинговия план на фирмата.
Ето част от предимствата на маркетинговия план на ФЛП:
1. Включването е безплатно и няма такси за пререгистрация.
2. С един договор участват и двамата съпрузи, а наградите и признанията
от фирмата са и за двамата.
3. Не са необходими финансови инвестиции – не съществува финансов
риск.
4. Квалификациите се извършват в два последователни месеца.
5. Веднъж постигната квалификация никога не се губи – растежът е
само на горе.
6. Изградената мрежа е завинаги и се унаследява.
7. ФЛП дава най-високия процент за печалба от продажби на дребно
– 43%.
8. Бонусите се пресмятат върху клиентската цена на продуктите.
9. Дава възможност за обучение на дистрибуторите.
10. Ако клиентът не е доволен от продукта, може да го върне и да си
получи парите обратно.
И много други предимства, които ще откриете във Фирмената политика и
маркетинговия (компенсационен) план на ФЛП. Потърсете тези материали
в продуктовия център на ФЛПБ.
Автор: Емилия Младенова

ДИСТРИБУТОРИсподелят
Здрава връзка с природата и нейните дарове
До многобройните приятели на Алое Вера и ФЛП

За мен е огромно удоволствие като дистрибутор на ФЛП с ниво Асистент Супервайзор от февруари 2003 г.
да споделя своите първи впечатления.
Интересът ми към здравословните храни, хранителните добавки и убеждението ми, че здравето е най-важно,
естествено ме насочиха към ФЛП.
Заради сериозните здравословни проблеми на съпруга ми – артериална хипертония, язва на дванадесетопръстника, алергичен ринит и бронхиална астма, и вярата ми в силата на природните продукти, от февруари включих
последователно в лечението му Aloe Vera Gel, Forever Freedom, Aloe Berry Nectar, Forever Lycium Plus и Absorbent-C
като антиоксидантна защита. Резултатът наистина е впечатляващ – нито един астматичен пристъп, никакви оплаквания и нито един медикамент за цитираните диагнози през този период. Предприехме цялостна промяна
на хранителния режим с включване на лесно усвоима здравословна храна, гела от Алое Вера с балансирания
си състав и антиоксиданти. Резултатите показват, че Алое Вера действа и помага на организма да се справи
Сем. Христови – Асистент
сам с болестите.
Супервайзори
Моята изработена хранителна стратегия включва индивидуална програма за профилактика и лечение при
различни здравословни проблеми. Убедена съм, че много хора трябва да променят мисленето си, за да стане
здравето приоритет на всеки един от нас, а природните продукти – нашите най-добри приятели.
Изразявам своята радост, че с не леката задача за здравно ограмотяване работят активно и целенасочено много мои колеги лекари, за да посеят
семената на нова здравна култура и профилактика. Благодаря за организираните чудесни лекции с най-новата съвременна медицинска информация
на холистично мислещи хора.
Вярвам, че ако всеки един от нас помогне информацията, която имаме за храненето с балансирана природна храна, да достигне до повечето хора, ще
успеем да подобрим здравето им и ще ги предпазим от много болести.
Нека ние, родители, учители, лекари и хора с различни професии и възраст да станем носители на идеята за профилактично лечение, като засилим имунната си система с полезните природни храни от Алое Вера и преодолеем различните пристрастявания към храни, тютюн, алкохол или наркотици. Така ще подпомогнем самоизцелението на
затлачените ни от токсини тела.
Ние можем да направим това заедно, като всекидневно се грижим за здравето си, преодоляваме вредните
си хранителни навици и поддържаме здрава връзка с природата и нейните дарове, които само трябва да
вземем с благодарност. Благодарност и към ФЛП, защото ни ги предоставя за ползване.
С уважение към всички съмишленици и приятели на Алое Вера и ФЛП.
д-р Жанета Христова – Асистент Супервайзор, София
Изказвам огромна благодарност на Форевър Ливинг Продъктс и на съпругата си д-р Христова за
настойчивостта и последователността й при изработването на индивидуална хранителна стратегия
и постигнатите резултати в разрешаването на личните ми здравословни проблеми.
проф. д-р Благой Христов – Асистент Супервайзор, София

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през юни

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

Спонсор
Цветанка Бурназка
Росица Василева
Светла Титова
Деница Димитрова

Ю

Име
Деница Димитрова
Красина и Борис Борисови
Росица Василева
Светла Титова

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

Спонсор
Юлия Коюнджийска
Елена Анисимова

И

Име
Богдан Петков
Добринка Славова

Н

ПРИЗНАТИ МЕНИДЖЪРИ

СУПЕРВАЙЗОР

Име
Албена Карапеткова
Венета Благоева
Весела Маркова-Илиева
Галина Китанова
Красимир и Юлка Симеонови
Мариана Стоянова
Росица Маринова
Стоянка Лъджева

Спонсор
Гергана Бурназка
Антон Кехайов
Красина Борисова
Мариета Аврамова
Мариян Господинов
Красина Борисова
Галина Китанова
Богдан Петков

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

Цветанка и Емил Бурназки (1)
Милен и Галя Царевски (3)
Незабравка Стефанова (2)
Юлия и Любослав Коюнджийски (7)
Катя Димитрова (-)
Димитър Джурков (5)
Богдан Петков (9)
Иванка Чушкова (-)
Добринка Славова (-)
Емилия Младенова (10)

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

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОРИ
Адрена Славкова, Аелита Петрова, Александра Азизбаева, Александра Топенчарова, Анелия и Владимир Петрови, Анелия и Йордан Пейчеви, Анита и Венцислав Велинови, Анка
и Васил Турсонлийски, Анка и Румен Какамъкови, Аннамария и Людмил Пешеви, Антоанета Донева, Антоанета и Кристиян Христови, Антоанета и Петьо Костадинови, Антоанета и
Пламен Петрови, Асен Ушев, Атанас и Стоянка Стойкови, Ахмед и Рефан Ахмед, Бисер Митков, Бойка и Павел Павлови, Бойка и Светлозар Аневи, Бойка Панова, Боряна Георгиева,
Валери Мичев, Васил и Петруна Пешеви, Вера Велева, Вера Гърнева, Вера и Димитър Диканчеви, Весела и Евгени Антонови, Весела и Румен Ангелови, Веселина Великова,
Виолета и Петър Данаилови, Виолета Манолова , Виолетка Колева, Гергана Велкова, Гергана и Валентин Стоименови, Гинка и Ангел Минчеви, Данил и Надежда Джоргови, Денка
Ангелова, Диана Братоева, Диана Ганчева, Диана Стоянова, Диана Чакърова, Дианка и Огнян Трифонови, Димитрина и Христо Райкови, Димитър и Цветана Шопови, Добринка
Павлова-Ножарова и Здравко Ножаров, Донка и Вълкан Вълканови, Дончо Люцканов, Дора Стоева, Евгения Иванова, Евгения Симеонова, Едит Крайчкова и Константин Минчев,
Елена Атанасова, Елена и Бойко Дончеви, Елена Павлова, Елка Славова, Елка и Стефан Янкови, Емилия и Георги Илиеви, Живка Желязкова, Златка Христакиева, Ива Тодорова,
Иван и Анета Кръстевич, Иван и Ганка Лисичкови, Иван Курбанов, Иванка Желева, Илинка и Ангел Ангелови, Илия Семерджиев, Илиян Илиев, Илияна Ранчева, Илонка Миковска,
Ирен Донева, Ирина Батурина и Александър Аненков, Ирина Панева, Йордан Ангелов, Йордан и Наталия Христови, Йорданка и Димитър Дончеви, Калина и Николай Попови, Калинка
Златева, Капка и Васил Томови, Керанка и Петър Пенчеви, Кристина Атанасова, Кръстинка и Павел Петкови, Лидия Стефанова, Лилка Бабаджанова, Лиляна и Кирил Илиеви,
Лиляна Иванова, Лиляна Стратиева, Лиляна Цветкова, Малина и Стефан Рачеви, Маргарита и Ивайло Георгиеви, Маргарита и Петър Христови, Маргарита Цанкова, Маргарита
Цочева, Мариана и Цветан Стоянови, Мариела и Димитър Мусеви, Марийка Коева, Мария и Владимир Попови, Мария и Георги Гекови, Мария и Стефан Иванови, Мария Иванова,
Мария Иванова, Мария Костова, Мария Кубадинска, Марияна и Стефан Михалеви, Марияна Кунчева, Марлена и Иван Вълкови, Мая Драганова, Мая и Борис Нинови, Милена
Гюрова-Гунчева, Милка Терзиева, Мирослав Иванов, Мирослав Христов, Митко и Галина Димитрови, Мустафа и Лейла Чаушеви, Надежда и Емил Аладжем, Наталия Иванова,
Наталия Николчова, Наталия Петкова, Неделчо и Росица Неделчеви, Нели и Красимир Любенови, Николай и Галина Николови, Николай и Лилия Йосифови, Николай и Славка
Павлови, Николай Райков, Николинка и Марио Трошеви, Нина и Сергей Андрееви, Павлина Добрева, Пенка и Велико Великови, Пенка и Господин Йовчеви, Пенка и Емануил
Агонцеви, Петър Ангелов, Радка и Стефан Петрови, Райна Ацева, Райна и Розалин Кръстеви, Розяна Зафирова, Росица Греченлиева, Росица и Андрей Стоименови, Румен Иванов,
Румянка и Благой Петрови, Руска Колева, Руслан и Бойка Георгиеви, Сашка Янкова, Светлана и Росен Русеви, Севдалина и Тончо Терзиеви, Силвия Нешкова, Славка Петрова,
Снежана Драгнева, Снежанка Дългичева, Снежина и Димитър Димитрови, Снежка и Иван Иванови, София и Васил Колеви, София и Иван Станчеви, Станка и Иван Добреви, Стефан
Германов, Стефка Славова, Стоилка Георгиева, Стоянка Стоянова, Съба Колева, Таня Ангелова, Таня Панчева, Татяна и Маргарит Славови, Татяна Стаменова, Теодора Колева
и Любен Велчев, Тодорка и Петър Петкови, Тонка и Иван Айвазови, Фанка Унчева, Фиданка и Милчо Атеви, Цвета и Петър Грозеви, Цветанка Парапунова-Лилова, Цветелина
Димитрова, Юлита и Петър Петрович, Янка Денева-Николова

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.
ФЛП България благодари на дистрибуторите, допринесли за съставянето на този брой: Галя Царевска, Димитър Николов, Емилия Младенова, Емилия Павлова, Румяна Зографова.

