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Край централния офис на Форевър в Аризона има красиво езеро. То предлага разкошна гледка, а и всяка зима става дом за стотици водни птици. Дивите
патици, гъски и лебеди, летят в стегнати формации с неотклонна дисциплина и
съвършенство и така се носят хиляди километри над земи и морета до зимния
им дом. Наблюдавайки пристигането на тези дългоочаквани гости, вестители на
празничния сезон, човек неизбежно е очарован от лекотата, с която летят.
Полетът във всички свои форми е невероятно постижение. Без значение
дали е реещ се орел, свръхзвуков самолет, плъзгаща се над вълните чайка или
дългоочаквания двуетажен Еърбъс А-380, който ще може да пренася 555 души
над Атлантика. Способността да се противопоставиш на гравитацията и да се
издигнеш над облаците е въодушевяваща.
Хората за първи път се откъсват от земята на 17-ти декември 1903 г., когато
братята Орвил и Уилбър Райт записват имената си в учебниците по история като
първите летци. Трудно ми е да си представя вълнението и възхищението на всички,
научили новината, че човекът е полетял. Оттогава полетите са претърпели голямо
развитие, съвременните самолети летят със скорост по-висока от тази на звука.
Само 100 години след първия полет на братя Райт ние вече можем да стигнем
до всяка точка на света невероятно бързо и удобно. В декемврийския брой на
списание National Geographic, Майкъл Клезиъс описва чудото на полета така:
„Докато пикираме към нажежената пустиня, а на запад се издига заскрежената
Сиера, неразположението ми внезапно изчезва. На негово място избухва жизнерадост! Изгубвам се в препускащата алхимия от небе и земя, душата ми се облива във
волния, дързък и вълшебен полет.” National Geographic, декември 2003 г., стр.12
Летенето е трудно занимание, изискващо подготовка, подходящо оборудване,
добри климатични условия и абсолютна вяра в крайната цел. Във Форевър, чайката Джонатан Ливингстън постоянно напомня на всеки от нас за собствения ни
потенциал да полетим. Постигането на всичко, на което сме способни, изисква да
постъпим като Орвил и Уилбър Райт преди 100 години, когато дори самата гравитация е била против тях. Те показват достатъчно вяра, смелост и въображение,
за да скъсат въжетата, които буквално ги приковават към земята. Те се издигат в
небето, където няма нито граници, нито каквито и да било пречки. Можете ли да
си представите как са се чувствали, докато разстоянието между тях и сигурността
на земята е растяло? А какво ли са изразявали лицата на вездесъщите „крадци на
мечти” (присъствието им в мигове на големи постижения е почти задължително),
които са повтаряли на двамата братя, че летенето е въздушна кула, непостижима
мечта, че са луди дори да опитват подобно нещо?
За Форевър 2003-та бе година на невероятен полет. Миналата година открихме
много нови хоризонти, днес Форевър е по-силен от когато и да било. Заедно се
изкачихме много високо и колкото по-нагоре се извисяваме, толкова повече се разширява кръгозорът ни и по-ясно виждаме, че потенциалът за полет е пред нас.
Сам човек не може да полети. Необходими са огромно количество упорита
работа, енергия и отдаденост, за да се издигне „самолет” с размерите на Форевър.
Разполагаме с възможно най-добрия „наземен персонал” по целия свят, който
ежедневно дава много от себе си, за да ни помогне да изградим Форевър. Благодаря на всеки един от вас за усилията, които полагате, за да продължи ФЛП своя
полет. Вие сте страхотен екип, без който никога нямаше да полетим.
Обърнете поглед назад към 2003 г. със сърца, преливащи от удовлетворение,
погледнете и напред към предстоящата година с вълнение и очакване. Нека
всички ваши мечти се сбъднат през 2004-та! И както летят канадските диви гъски,
за да пристигнат в нашето езеро в Аризона, така полетете и вие над облаците,
все по-високо и по-високо!
Завинаги Ваш

КАК

Скъпи приятели,
Нека да ни е честита новата 2004-та година!
Зад нас остана изключителната за Форевър Ливинг Проъдъктс в
България и Македония 2003-та. Повече от 100% ръст на продажбите
през този период е само началото на едно обречено на постоянен растеж
развитие на нашата компания в двете страни. Ново начало за дистрибуторите в Македония е откритият в края на ноември офис на фирмата.
В него са създадени отлични условия за презентации и обучения, както
и за покупки на невероятните продукти на Форевър Ливинг Продъктс за
здраве и красота. Тези успехи са резултат от усилията на всички вас, за
което искаме най-сърдечно да ви благодарим!
За нас е ясно, че само като работим в екип ще вървим напред. Този
екип не се определя единствено от факта, че развиваме дейността си
на едно място или че имаме едно и също лого на визитните си картички.
Нашият екип се състои от хиляди хора с различни умения, таланти и
образование, но с еднакъв ангажимент и желание да работят заедно за
постигане на общите цели. Затова и всички постигаме успехи – защото
нашата визия е ясна. Отборният дух ни кара да работим по начин, по
който не сме работили никога досега. Екипът е уникален и постига изключителни резултати, само когато всички работят заедно. И това не
става случайно. Постигането му изисква ангажимент, усилия и желание
да признаем качествата и неповторимостта на всеки член от екипа.
С ФЛП изграждаме екипите си така, както градим своите приятелства.
Това прави компанията ни надеждна и сигурна – отвътре и отвън. Изграждането на истински отбори води до постигане на истински резултати.
Вие се справяте чудесно, за което говорят и резултатите: повече здрави
и финансово независими хора около нас. Постигаме го ежедневно и ще
продължим да се стремим към него и през новата 2004 година!
Вие сте невероятни и ние се гордеем с вас. Удоволствие за нас ще
бъде да сме заедно тази година в Атина на Световното и Европейско
Рали на ФЛП, както и в Сан Диего на Международното Супер Рали. Сигурни сме, че и тази година ще направим още по-решителни крачки към
утвърждаването на Форевър Ливинг Продъктс в България и Македония
като най-добрата МЛМ фирма в региона!
Винаги ваши

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

По факс:
(02) 954 96 68

По електронна поща:
ﬂpb@ﬂp.bg

ОББ
Банкова сметка: 1009605015
Банков код:
20080023

Минималната стойност на всяка заявка е

левовата равностойност на 60 евро. В сумата
се включват САМО продукти, но не и рекламни
материали (каталози, видеокасети, мостри и др.)

По поща:
1408 София ул. „Бурел“ 41Б

ВНИМАНИЕ!

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.
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orever Multi-Maca съчетава легендарния
перуански корен Мака с други полезни
билки и внимателно подбрани съставки,
за да ви предложи една от най-добрите хранителни добавки.
Маката, известна съща като Lepidium Meyenii, е едногодишно растение, отглеждано в Перу.
Ядливият корен, който прилича на репичка е
основна храна за местното население.
В Перу този корен се цени високо от над
2000 години. Легенди разказват, че воините
на инките ядели мака преди битка за сили и издръжливост. Испанските конквистадори я наричали „секс билката на
инките.” Днес маката е известна като перуанския женшен. Според съвременните изследвания маката може да окаже
благоприятно въздействие върху либидото, сексуалната потентност и енергия.
Южноамериканките също използват мака от хиляди години, за да се предпазват от умора, да са по-издръжливи и да
намаляват стреса. Перуанките започват да използват мака на тригодишна възраст и са здрави, плодовити, продуктивни
и издръжливи до доста напреднала възраст. При ежедневно приемане, маката може да повиши женското либидо.
Хранителната стойност на изсушения корен от мака е висока, тъй като той съдържа съставки, подобни на тези
в зърнени култури като ориза и пшеницата. В състава му влизат 60% въглехидрати, 10% протеини, 8,5% влакна и
2,2% липиди. Легендарното въздействие на маката върху сексуалната потентност вероятно се дължи на високата
концентрация на протеини и други жизненоважни хранителни вещества. Голяма част от протеиновото съдържание на
перуанския корен е под формата на аминокиселини, необходими за много процеси в човешкия организъм, сред които
и сексуалните функции и плодовитостта. Те също са нужни за производството на съединения, предаващи импулси в
нервната система и играят ключова роля в процесите на сексуална възбуда и физическа издръжливост по време на
секс. Основните аминокиселини, влизащи в състава на тези съединения са фенилаланин, тирозин и хистидин. И трите
се откриват в значителни количества в състава на маката. Тя също така съдържа още една аминокиселина – аргинин,
за която се смята, че играе роля в поддържането на мъжката плодовитост и жизненост.
Forever Multi-Maca комбинира легендарния перуанска корен с други билки и внимателно подбрани съставки с
мощно действие, като Tribulus terrestris, муира пуама, катуаба, L-Аргинин, Serenoa repens и Pygeum africanum и коензим-Q10.
Tribulus terrestris е билка, растяща в Австралия, Азия, Африка и Америка. Много култури традиционно я използват като общо тонизираща организма и даваща енергия или като лек за импотентност. От нея се извлича
фитохимичното вещество протодиосцин. Според някои изследвания Tribulus terrestris повишава сексуалния апетит
и подпомага ерекцията чрез преобразуването на протодиосцина в DHEA (дехидроепиандростерон). Тази билка също съдържа сапонини, полизахариди, растителни стероли, флавоноиди и танини, които вероятно също участват
в това действие.
Муира пуама, също известна като „дърво на потентността” представлява бразилски храст, който от дълги години
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се използва като мощен афродизиак в народната медицина. Клинично изследване, проведено наскоро, доказа безвредността и ефектинвността на муира пуама за повишаване на либидото и сексуалните функции.
Катуаба е дърво от амазонската джунгла, което се среща и в други части на Южна Америка. То се употребява
от дълги години в традиционната медицина като афродизиак. Индианците Тупи в Бразилия откриват свойствата на
растението и през вековете са създали множество песни, възхваляващи чудното му действие. Местните хора употребяват катуаба от поколения и тя е най-известния от всички бразилски афродизиаци. Растението е станало част
от фолклора на страната. Бразилците казват, че „докато бащата навърши 60 години, синът е негов, след това синът
е на катуаба.”
L-Аргининът е основна аминокиселина, срещаща се в природата, която участва в много и важни биохимични реакции в тялото. Тя повишава притока на кръв към долната част на тялото и затова често се препоръчва от природните
лечители като добавка, подобряваща сексуалните функции. L-Аргининът също демонстрира способността да повишава
броя на сперматозоидите и така да подобрява мъжката плодовитост.
Serenoa repens е дребно палмово дърво, което се среща по атлантическото крайбрежие на Северна Америка.
Индианците използват плодовете му за повишаване на либидото и се смята за афродизиак. Често се препоръчва и
като хранителна добавка за поддържане дейността на простатата при мъжете.
Pygeum africanum е голямо вечнозелено дърво, което расте в Азия и Южна Африка. Стритата кора на това дърво се
използва от много години в Африка за поддържане на дейността на бъбреците и простатата. Според изследванията
Pygeum оказва различно, но допълващо се влияние върху простата и уринирането. Те също откриват, че билката
подобрява секрецията на простатата и булбоуретралните жлези, както качествено така и количествено. Въз основа
на гореспоменатите изследвания може да се заключи, че Pygeum може да повиши плодовитостта в случаи на намалена функция на простатата. Изследванията също така показват, че тази билка оказва благотворно влияние върху
способността за постигане на ерекция при мъжа.
Коензим-Q10 е антиоксидантен нутриент, присъстващ във всяка жива клетка и незаменим за снабдяването на организма с достатъчно енергия за осъществяване
на телесните функции. С напредването на възрастта, нивата на коензим-Q10
намаляват, което може да доведе до замиране на функциите в някои части на
тялото. Лошите хранителни навици, стреса и инфекциите също могат да повлияят
върху способността на организма да произвежда необходимите количества.
Коензим-Q10 има свойства, подобни на антиоксиданта витамин Е и повишава
енергията, поддържа правилна сърдечносъдова и имунна дейност.
И накарая, но не по важност, Forever Multi-Maca съдържа специфичен
вид ферментирал соев екстракт, наречен нато, който се приема над 1000
години в Япония като традиционна храна. Нато съдържа натокиназа и пиразин
– два ензима с мощно действие, за които е доказано, че поддържат добра
сърдечносъдова дейност.
Комбинацията от всички тези съставки създава уникална и ефикасна хранителна добавка за повишаване на либидото, енергията и издръжливостта.
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Как мога да бъда сигурен, че ще получа всички бонуси, които ми се полагат?
Трябва ли лично да контролирам поръчките в мрежата си?
Не е необходимо да следите всички поръчки
във вашата мрежа. С нарастването й, това в
един момент ще се окаже невъзможно. Всеки дистрибутор, който прави покупка в Продуктовия център на ФЛПБ, попълва заявка
с името и дистрибуторския си номер, както
Емилия Младенова
и тези на своя спонсор, и получава копие
от нея. Информацията за всяка поръчка се
изпраща по електронен път до централния офис на фирмата в САЩ.
След изтичане на месеца, информацията се обобщава от компютърната система, обработва се и се изчисляват бонусите в зависимост от
постигнатото ниво и оборота на мрежата. Между 15-то и 20-то число
ФЛП подготвя месечната поща за дистрибуторите, правили покупки
през предходния месец. В пликовете си ще откриете справка за всички
покупки, направени от вас и вашата група, както и бонуса, който ще
получите за тях. Ако желаете, можете да сверите информацията в
справката с копията от заявките, които пазите.
На 15-ти всеки месец ФЛП България превежда по банков път бонусите за предходния месец. Ето защо е добре да посочите банкова
сметка в лева още при подписване на дистрибуторския си договор
или да я съобщите допълнително.
Като дистрибутор на Форевър Ливинг трябва ли да плащам
данъци и осигуровки и какви?
Ако сте на ниво Дистрибутор, този въпрос не ви вълнува, тъй като
все още нямате доходи от ФЛП. За момента вие сте клиент, който
пазарува от фирмата на преференциални цени.
Ако сте на ниво Асистент Супервайзор или по-високо, при покупка на
продукти вие получавате бонуси и както всички български граждани
подлежите на данъчно облагане. Всеки месец когато имате лични

покупки или някой от вашата мрежа е пазарувал, в месечната поща
ще получите документи от счетоводния отдел на фирмата. Документът
„Данъчно кредитно известие” се издава само за вашия личен бонус,
или с други думи – само за бонуса, който имате да получавате за
покупки на вашия личен номер. Бонусите от покупки, направени от
дистрибутори във вашата група, се описват в документа „Сметка за
изплатени суми”. Той дава подробна информация за всички направени
удръжки върху сумата на бонуса ви. Долната част на документа е
оформена като отрязък за данъчна служба. Обърнете внимание, че
е много важно да пазите тези отрязъци, тъй като те се прилагат към
данъчната ви декларация, която сте длъжни да подадете в отдел
„Данъчна служба” на съответната община по местоживеене в началото на следващата календарна година.
С месечната си поща ще получите и малко листче, наречено „Декларация”. Тя се попълва в случай че очаквате да получите бонус за
настоящия месец и трябва да бъде върната в офиса до 2-ро число
на следващия месец. Правилното попълване на декларация дава
гаранция, че счетоводният отдел ще направи само необходимите
удръжки. Ето какви са те:
• Авансов данък общ доход, ако доходите ви за настоящата година
са превишили сумата 1 320 лв.
• Здравна осигуровка – тя е задължителна за всички, дори и за
пенсионерите.
• Социални осигуровки – удържат се, ако не сте пенсионер и доходите ви надхвърлят 100 лв. месечно.
Отсъствието на правилно попълнена и подадена в срок декларация
означава, че ще ви бъдат направени всички удръжки.
Автор: Емилия Младенова
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ НА АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИТЕ И
ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА ФЛП БЪЛГАРИЯ.

Десетте заповеди
Крис Уайдънър

на

ЛИДЕРСТВОТО

Не мога да си спомня точно къде открих тези заповеди, но съм ги окачил на стената до бюрото си. Те са отлични за всички,
на които се налага да бъдат лидери:
1.

Хората са нелогични, неразумни и егоистични (включително аз самият). Обичайте ги въпреки това.

2.

Ако вършите добро, хората ще ви укоряват в егоизъм и долни помисли. Не им обръщайте внимание и правете добро
въпреки тях.

3.

Ако постигате успехи, ще си спечелите неискрени приятели и истински врагове. Успявайте въпреки тях.

4.

Доброто, което сторите днес, ще бъде забравено утре. Правете добро въпреки това.

5.

Честността и откровеността ви правят уязвими. Бъдете честни и откровени въпреки това.

6.

Най-големите хора с най-благородните идеи могат да бъдат убити от най-дребните хора с най-жалките идеи. Мислете
мащабно въпреки това.

7.

Хората толерират победените, но следват само победителите. Въпреки това подкрепяйте победените.

8.

Нещо, което сте градили с години, може да бъде разрушено за един ден. Градете въпреки това.

9.

Хората наистина имат нужда от помощ, но могат да ви нападнат, ако им помогнете. Помагайте им въпреки това.

10. Дайте на света най-доброто от себе си и ще получите ритник в зъбите. Давайте най-доброто от себе си въпреки
това.

ПРОВЕРЯВАЙТЕ ТОЧКИТЕ СИ В ИНТЕРНЕТ
www.foreverliving.com
1. Напишете www.foreverliving.com в полето Address на Интернет Explorer.
Изберете DISTRIBUTORS.

6. С мишката изберете “My Volume”.

7. На екрана ще се появи декларация.
2. С мишката изберете Европа.

3. Изберете България.

4. Въведете своето потребителско име и парола, които можете да откриете
в бонусните си справки за месеците след октомври 2003 г., след обобщената
информация за точките. Те изглеждат така:
LOGON ID: 359001222222 PASSWORD: AB000123456. Натиснете бутона .

Декларацията е със следното съдържание:
Декларация за информация относно покупки
Тази програма дава информация за бонусните ви точки
за предходния месец и моментното състояние на точките
ви за настоящия месец. Информацията може да не отразява следното:
· Забавяне на обработката на поръчки от Продуктовите
Центрове.
· Забавяне на обработката на поръчки от Регионалните
мениджъри.
· Забавяне на обработката на поръчки, изпратени до
централния офис. Поръчките трябва да бъдат прегледани, приети и да бъдат потвърдени плащанията
по тях.
Също така молим да отбележите следното:
· Точките за настоящия месец могат да се променят в
зависимост от вашите покупки или тези на дистрибуторите под вас, които още не са обработени.
· Точките ви за настоящия месец могат да се променят
ако е необходимо да се направят корекции на вашите
лични бонуси или на бонусите на дистрибуторите под
вас.
Избирайки бутона “ПРИЕМАМ”/”ACCEPT”, вие се съгласявате с гореизложените условия и можете да видите
точките си до момента. Ако не сте съгласни, натиснете
бутона “ОТКАЗВАМ”/”DECLINE”.

5. Натиснете “ENTER”

Това са вашите точки за настоящия и предходния месец. Ако имате регистрации
в чужди държави и те са включени в тази система, можете да видите точките
си и в тях. Ако желаете да видите детайлна справка за точките на вашите
дистрибутори от първа линия за настоящия и предходния месец, натиснете
“First Generation>> “. Тази справка ви дава възможност да следите издигането
в ниво на лично спонсорираните от вас дистрибутори.
Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към офиса на ФЛПБ.

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през ноември
Ранглиста на 10-те найуспешни дистрибутори
на ФЛП България

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
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Александрина Симеонова, Ангелина Митова и Върбан Кънев, Анелия и Георги Колеви, Анета
Михова, Антоанета и Венцислав Панови, Антоанета Кръстева, Антония и Димитър Карагеоргиеви,
1. Милен и Галя Царевски (2)
Божана и Евтим Кокошарови, Божидарка Георгиева, Валентина и Евангелос Камбуридис, Василка и
2. Цветанка и Емил Бурназки (1)
Иван Иванови, Василка Николова, Венетка и Николай Георгиеви, Вергиня Лакова, Весела и Цветан
3. Незабравка Стефанова (3)
Дойчинови, Виолета Цанова, Владимир Мичев, Геодим Георгиев, Гинка Иванова, Дафинка и Ангел
4. Богдан Петков (9)
Бечеви, Димитър и Виктория Попхристови, Дияна и Александър Алексиеви, Екатерина Попецова,
Елена Иванова, Емилия Пешевска-Желева и Радостин Желев, Емилия Попова, Живка и Марчо
5. Елена Евтимова (4)
Маркови, Живка Славова-Боева и Александър Боев, Живка Янакиева и Чавдар Начев, Живко Жеков
6. Димитър Механджийски (8)
и Павлета Каранска, Ива Иванова и Йордан Ценов, Иван Вълчев, Иван и Павлина Пенкови, Иванка и
7. Мариян Господинов (6)
Николай Маринови, Иванка и Христо Христови, Иванка Михайлова, Илиана и Стефан Христови, Илияна
8. Орлин Митушев и Румяна Зографова (5)
Величкова-Стоилова и Александър Стоилов, Ирина и Валентин Иванови, Йордан Цветков, Йорданка
9. Димитър Джурков (7)
и Петко Бърдарови, Йорданка Мазникова, Калин Иванов, Калина Стоилова и Герасим Величков, Катя
10.
Юлия и Любослав Коюнджийски (-)
Страхилова, Кера Грозева, Кирчо Костадинов, Костадинка и Васил Андрееви, Костадинка и Димитър
Славови, Красимира Иванова, Лидия Димитрова, Лидия Христова, Лилия Генова, Людмила Паунова,
Класацията се прави въз основа на
Максим Михайлов и Зорница Теолова, Маргарита Бешовишка, Маргарита и Валентин Иванови, Мариета
груповия обем на АКТИВНИТЕ
Николова, Марийка Томова, Марио Шарков, Мария Георгиева, Мария Амзина и Румен Петров, Мария
дистрибутори. (В скоби е позицията от
Димова, Мария и Димитър Къдрееви, Мария Цветанова, Марияна и Руси Тоневи, Милена и Веселин
предходния месец)
Димитрови, Милена Рускова, Милка Илиева, Мима и Любомир Стаеви, Митка и Начко Начеви, Михаел
Димов, Надежда Барова, Надка Михайлова, Наташа и Николай Платнарови, Невена Динева, Николай
Драганов, Павлина и Никола Василеви, Панайот Керелезов, Пенка Панайотова, Петя Казанцева, Петя
Иванова, Радослав и Нели Борисови, Разие Алиосманова, Райна Петрова и Красимир Захариев, Роси
Дамянова, Сабахатин Моллов, Сашка Витанова, Сийка Груева, Силва Димитрова, София и Велизар Митреви, Софка Динкова, Станка Стойкова, Стефанка
и Руско Кръстеви, Стефи Василева и Карл Ангелов, Таня Димитрова, Таня и Йоско Стоянови, Татяна Маринова, Теодора и Антони Габалови, Тинка Ванева,
Хишам Елборжо, Христина Янева, Христина Зъмчева, Христо и Светлана Колеви, Юлия и Георги Чолакови, Юлия Маринова

На 7 декември 2003 г. в х-л „Родина“ се състоя презентация и демонстрация
на АНТИЦЕЛУЛИТНАТА ПРОГРАМА на ФЛП
с гост-презентатор Сеньор Мениджър от Швейцария г-н Пол ЗИГРИСТ

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
Светлана Желева
Калин Марев
Николай Бързев
Мария Станчева
Деница Дабижева
Мая Младенова

Управляващ директор, e-mail: staev@ﬂp.bg
Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@ﬂp.bg
Счетоводител
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
Поръчки по телефона, информация, e-mail: mmladenova@ﬂp.bg

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

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Банка:
Банкова сметка:
Банков код:
Банка:
Банкова сметка:
Банков код:

Райфайзенбанк
1061008228
15591550
ОББ
1009605015
20080023

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.

