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Информационен бюлетин на ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ

Програма
за контрол
на теглото

Нови програми CLEAN 9 & LIFESTYLE 30

З

амислете се колко от вашите приятели, роднини и познати са ви казвали, че искат да отслабнат. Почти
всички, нали? Може би дори самите вие все си повтаряте, че не се чувствате добре в собствената си
кожа и имате желание да се освободите от излишните килограми.

Световната тенденция към напълняване подтикна Форевър Ливинг Продъктс да разработи две уникални
програми за прочистване на организма и отслабване. В бр. 27 на информационния бюлетин на ФЛП ви
запознахме подробно с програмата CLEAN AND LEAN и много от вас вече я приложиха и се увериха в
невероятните резултати, които се постигат с нея. Но тъй като ФЛП постоянно се старае да усъвършенства
предлаганите продукти и програми, CLEAN AND LEAN бе подобрена и разширена в две нови програми
– CLEAN 9 и LIFESTYLE 30.
От 1-ви септември всички български дистрибутори ще могат да купят от Продуктовия център на ФЛП
България тези две програми. Ето какво включва всяка от тях:

CLEAN 9:

LIFESTYLE 30:

Aloe Vera Gel
(3 бутилки от 1 литър)
Forever Lite
(Ванилия)
Forever Garcinia Plus
(70 таблетки)
Forever Bee Pollen
(100 таблетки)
Шейкър
Сантиметър
Наръчник към
програмата (28 стр.)
* Както е показано на снимката (кантарът не е
включен в пакета)
Код 216, Бонусни точки: 0,606
Дистр. цена: €104,11, Клиентска цена: €148,69

Aloe Vera Gel*
(4 бутилки от 1 литър)
Forever Lite
(2 Ванилия/1 Шоколад)
Forever Garcinia Plus
(70 таблетки)
Forever Bee Pollen
(100 таблетки)
Forever Active Probiotic
(30 перлички)
Наръчник към
програмата (44 стр.)
* Изберете Aloe Vera Gel или Aloe Berry Nectar
** Както е показано на снимката (гирите и сърдечният
монитор не са включени в пакета)
Код 223 (Гел), 225 (Нектар), Бонусни точки: 1,000
Дистр. цена: €171,01, Клиентска цена: €244,23

CLEAN 9 ви повежда по пътя на здравето и самочувствието,
като прочиства организма ви от вредните химикали. С LIFESTYLE 30 процесът на изчистване на организма продължава
чрез изгаряне на ненужните мазнини и съвети как да постигнете
и запазите желаното тегло. Ако положите усилия и завършите
програмата, ще успеете да развиете много добри хранителни
навици, ще се научите и занапред да контролирате теглото си
с лекота и ще се радвате на отлично здраве.
От началото на септември ще можете да купите наръчниците
към двете програми и самостоятелно:

Код: 1042
Цена: 1,50 лв.

Код: 1043
Цена: 2,00 лв.

Президент и главен
изпълнителен
директор на ФЛП

Рекс Моан

Националният отбор по футбол на Гърция беше на 34-то място
в света, когато победи най-добрите отбори в Европа и засрами
едни от най-високо платените футболисти в света, като стана
шампион на Евро 2004. Обожавам такива истории за успехи.
Истории, при които духът, отдадеността и упоритата работа
побеждават, а пренебрегваните се извисяват над фаворитите
и заемат първото място. Чух, че през целия турнир гърците са
давали на терена всичко от себе си и въпреки че на теория никой
не ги смяташе за добър отбор, на практика те спечелиха повече
от всички други. Те играха като екип, в който всеки един даде
100% от себе си.
В много случаи пренебрегваните състезатели побеждават, защото са готови да играят до последния сигнал, а не да се отпускат
в края на играта. Това е ключов принцип в рецептата за успех.
Твърде често сме склонни да се отпускаме и да се откажем от
последното телефонно обаждане или да не посветим и шестия
или седмия ден на работата. Спомнете си мисълта, че „успехът
прави това, което другите не са готови да направят“. Аз бих прибавил още, че успехът прави и повтаря многократно това, което
другите не са готови да направят.
„Нищо на света не може да замени постоянството.

Управляващи
директори
на ФЛП България

Стефан
и Таня
Стаеви
Скъпи приятели,
Така дългоочакваното лято неусетно се приближава към своя
край, оставяйки зад гърба ни стотиците приятни изживявания с
приятелите, семейството, с дистрибуторите на Форевър Ливинг
Продъктс – с вашите спонсори и с тези, които вие спонсорирахте.
Онези от вас, които не работиха активно през този сезон, защото
си мислеха, че, „през лятото хората си копаели доматите и нямали
интерес към нашия бизнес“ или „отивали на почивка и не работели“, могат само да съжаляват за пропуснатите възможности. Тук
може би е уместно да цитирам един от най-добре развиващите се
дистрибутори на ФЛП в България – Димитър Механджийски-Чани,
който казва: „Не мога да приема, че някои наричат работа това,
което ние правим като дистрибутори на тези разкошни продукти.
За истинския мрежовик, без значение къде се намира – на море
или планина, у дома или в чужбина, срещата с нови хора е един
допълнителен шанс да разкаже за продуктите и възможностите
на нашата компания. Ние не бива да чакаме хората да дойдат
при нас, а да ги търсим, да изберем тези, които искат да успеят,
и да общуваме с тях.“ Този начин на мислене и постоянната активност, независимо от сезоните и обстоятелствата, помогнаха
на Чани само за две години във Форевър Ливинг да се радва на
месечен доход по-висок от няколко министерски заплати и да си
купи чисто нов автомобил Пежо. Сега той може да бъде по всяко

Не и талантът; няма нищо по-обичайно от неуспели хора с
талант.
Не и гениалността; невъзнаградените гении са пословични.
Не и образованието; светът е пълен с образовани скитници.
Постоянството и решителността са вездесъщи.
Лозунгът „Упорствай!“ решава и винаги ще решава проблемите
на човешката раса.“ (Калвин Кулидж)
Най-успешните дистрибутори в нашата компания доказват това
непрестанно, като не губят желание да говорят с всеки човек от
списъка си и да обучават всеки свой сътрудник. Не престават да
споделят познанията си за продуктите при всяка възможност. Не си
измислят оправдания, за да се откажат и именно затова постигат
успехи. Една от наградите за тези великолепни дистрибутори е
възможността да ни посетят на Международното Супер Рали на
ФЛП, което тази година ще е в слънчевия Сан Диего. Тук те ще
подновят приятелствата си и ще бъдат наградени за постигнатото
и за желанието си да играят до последния сигнал.
Уверен съм, че тази година Международното Рали ще бъде
най-доброто досега, защото няма по-голямо забавление от Рали
на ФЛП. Енергията и духът, на които се радваме на това събитие,
са неповторими и чакам с нетърпение да се срещнем в Сан Диего.
Ако тази година не сте успели да се класирате за участие, не се
притеснявайте. Ще ви чакаме догодина. Всеки ден ни дава възможност да дадем най-доброто от себе си. Всеки ден във Форевър
имаме нов шанс да споделяме най-невероятната бизнес възможност в света с нови хора. И като стана дума за нови хора, искам с
удоволствие да приветствам Гана – страната, която официално
се присъедини към семейството на ФЛП на 21 юли 2004 г.
Поздравявам всички страхотни гръцки дистрибутори! И нека
всички ние вземем пример от новите шампиони и да изградим
такъв бизнес с Форевър, който да превърне и най-смелите ни
мечти в реалност.
Винаги Ваш

време там, където е необходимо, за да развива своя бизнес.
Честито Чани!
На Джонатан ден през юли в Скопие имах приятното задължение да връча ключовете на чисто нов автомобил Тойота Авенсис
и на Слафко Михайловски от Македония. Огромно удоволствие
за мен, както и за всички присъстващи дистрибутори, беше връчването на тази награда, спечелена за втори път от най-успешния
македонски дистрибутор. Честито на Слафко и Верка!
Лятото свършва, но не и интересните програми за мотивация,
които ФЛП предлага на своите дистрибутори. От 1 септември
стартира квалификационният период за участие в Европейската
среща на дистрибуторите на Форевър в Копенхаген, Дания. Не
пропускайте да се запознаете подробно с условията на стр. 7 и да
участвате. Спечелването на тази програма ще ви донесе не само
едно незабравимо пътуване и вълнуващи срещи с най-добрите
дистрибутори от цяла Европа, но ще ви даде и възможност да
изградите своя група от сътрудници, която ще ви носи постоянно
нарастващи доходи в бъдеще. Направете това за себе си, вие
го заслужавате!
Наложете си самодисциплина и правете онова, което е необходимо, за да успеете и да бъдете най-добри в своята област. А
самодисциплина е „способността да правим това, което трябва
и когато трябва, независимо дали ни харесва или не“. Лесно е да
правим нещата, които ни доставят удоволствие. Но само когато
си налагаме да вършим и онова, което не винаги ни е приятно,
ще напредваме бързо в кариерата и в живота.
Какво решение взехте днес, за да започнете да се движите
напред? Каквото и да е то, приемете го сериозно и се заемете с
него. То може да промени изцяло посоката на вашия живот!

Винаги ваши
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АLOE

Н

атуралният успокояващ спрей Aloe First
заедно с Aloe Vera Gelly са нашите невероятни продукти за първа помощ. И докато
Алое Вера гел се втрива локално на пострадалото
място, Aloe First се пръска от разстояние, което
го прави по-лесен за нанасяне, когато кожата е
наранена и докосването е болезнено.
И двата продукта съдържат висок процент Алое Вера, което, както знаем, хората използват от хиляди
години. Гелът, изпълващ вътрешността на листата
на това чудно растение, има бактериостатични свойства, които подпомагат зарастването на наранената
кожа. Бактериостатично се нарича това вещество,
което потиска развитието на бактериите.
По нашата кожа живеят множество бактерии и
при нараняване някои от тях могат да причинят
инфекции. Ето защо и Aloe First и Aloe Vera Gelly
са отлични при:
• леки порязвания и изгаряния
• варицела, херпес зостер
• ухапвания от насекоми
• слънчеви изгаряния
• акне, обриви
Aloe First е уникален не само защото може да се
пръска от разстояние, но и защото гелът от Алое
е съчетан с единайсет билкови екстракта, които
имат полезни свойства, подсилващи действието
на Алое Вера.

Терапевтична външна употреба
на букета от билки в Aloe First:

Градински чай (Salvia Оfﬁcinalis) – латинското
наименование на тази билка salvia идва от латинската дума „спасявам“. Градинският чай има антисептични и стягащи свойства. Външно се прилага
при бактериални инфекции на рани и при ухапвания
от насекоми.
Лайка (Anthemis Nobilis) – съвременните билкари
оценяват и използват противовъзпалителните
и успокояващи качества на маслото от лайка.
Външно се прилага при подуване и болки в ставите, слънчеви изгаряния, порязвания, охлузвания,
повърхностни разширени вени и хемороиди.
Джинджифил (Zingiber Ofﬁcinale) – Много ефекти-

FIRST
вен за почистване на кожата. Отлично подсилва действието на
билките, с които е съчетан. Прилага се външно за облекчаване
на болки.
Евкалипт (Eucalyptus Globulus) – предотвратява инфекции.
Прилага се външно при изгаряния и рани.
Пасифлора (Passiﬂora Ofﬁcinalis) – външното приложение на
тази билка е по-необичайно отколкото вътрешната й употреДорн Паркър, УД на ФЛП
ба, но тя има успокояващо действие върху кожата – намалява
Великобритания
възпаления, облекчава измръзвания, ухапвания от насекоми,
ожулвания.
Пореч (Borago Оfﬁcinalis) – облекчава обриви и наранявания. Спира кръвотечение при леки рани.
Мащерка (Thymus Vulgaris) – мощен антисептик. Външно се употребява при гъбични инфекции и
кожни паразити. Намалява възпаления.
Бял равнец (Achillea Millefolium) – ефикасен за първа помощ, стимулира съсирването при леки
рани.
Невен (Calendula Ofﬁcinalis) – ефикасен при натъртвания, изкълчвания, мускулни спазми и кожни
язви.
Глухарче (Taraxacum Ofﬁcinale) – има почистващи свойства. Външно се прилага при екземи и
пъпки.
Сандалово дърво (Santalum Album) – леко стягащи и антисептични свойства. Външно се употребява при обща грижа за кожата.

Aloe First – Полезни съвети

Формулата на Aloe First е рН-балансирана и има успокояващ и охлаждащ ефект дори и при найчувствителната кожа. Той е незаменим във всеки дом.
Слънчеви изгаряния – прехвърлете си известно количество в по-малко шишенце и го носете
винаги със себе си на плажа или в планината.
Коса – напръскайте косата си преди плаж или разходка на слънце, за да я защитите от вредните ултравиолетови лъчи. Напръсквайте косата и преди плуване в басейн, за да я предпазите от
хлора.
Фризьори – Aloe First може да се използва преди студено къдрене, за да защити косата от агресията на химикалите.
Красота – успокойте кожата след ко̀ла маска, освежете тялото след ексфолиране, напръскайте
краката си преди педикюр.
Спортни травми – при подуване и болки в ставите Aloe First може да се нанася и на по-големи
участъци от тялото, като след това се втрива с масажиращи движения за успокояване и овлажняване. При по-малки участъци може да се направи компрес с памук.
Варицела и опарване от коприва – охлажда и облекчава сърбежа, когато се напръсква периодично.
Зачервено гърло – успокоява болките и улеснява преглъщането.
Хрема – периодично впръсквайте в ноздрите, за да облекчите симптомите.
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ВЪПРОСИиОТГОВОРИ
Дистрибутор съм на ФЛП. Мога ли
да се включа и в друга компания,
работеща чрез мрежов маркетинг?

Ако искате да ползвате стоки и услуги,
предлагани от друга компания, ваше право е да се включите, за да пазарувате на
дистрибуторски цени – в това е смисълът
на мрежовия маркетинг.
Ако искате да изградите мрежа и да наЕмилия Младенова
правите кариера във ФЛП, едва ли ще
можете да направите това едновременно
и в друга компания. Маркетинговият план
на ФЛП дава много големи възможности на дистрибуторите, но
също така изисква и полагане на много усилия и отделяне на
много време за постигане на желания успех. Ако концентрирате
усилията и времето си във ФЛП, сигурна съм, че за няколко години
успехът, който ще постигнете, ще ви задоволи напълно и няма
да чувствате необходимост да го повторите някъде другаде.
Успехът във ФЛП няма горна граница – вървите напред и нагоре,
докато искате. Най-голямата заблуда в мрежовия маркетинг е, че
ако не сте успели в една компания, със сигурност ще успеете в
друга, стига да се включите достатъчно бързо. Всъщност този,
който няма търпение и воля да постигне успех в една компания,
не успява да го постигне никъде.
Всеки има право да избере компанията, в която ще работи.
Аз ще ви посоча някои от причините, които накараха мен да
избера 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. Ако клиентът не е доволен от продукта, може да го върне в
30 дневен срок и да си получи парите обратно.
4. Не са необходими финансови инвестиции – дистрибуторите
не поемат финансов риск.
5. Маркетинговият план не задължава, а само насърчава дистрибуторите да пазаруват всеки месец.
6. Квалификациите се извършват в два последователни месеца.
7. Веднъж постигната, квалификацията никога не се губи
– растежът е само нагоре.
8. Изградената мрежа е завинаги и се унаследява.
9. ФЛП дава най-високия процент за директна печалба – 43%
10. ФЛП дава най-високия процент за печалба от мрежата – 18%
върху клиентската цена или близо 26% върху дистрибуторската.
11. ФЛП има още много начини, с които да награждава и стимулира своите дистрибутори: лидерски бонус, джонатан бонус,
дългосрочна програма за стимулиране, участие в разпределението на печалбата на фирмата, екзотични пътувания
и почивки и др.
12. ФЛП дава възможност за истинско „пенсиониране“ с постигане на ниво „Диамант“.
Заради всичко това аз избрах ФЛП. А вие?
Емилия Младенова
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ НА АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИТЕ
И ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА ФЛП БЪЛГАРИЯ.

ДИСТРИБУТОРИсподелят
Казвам се Елена Атанасова, на 67 г.
съм и живея в София.
В края на май 2003 г. се запознах с
продуктите на Форевър Ливинг Продъктс. Поводът да обърна сериозно
внимание на гела от Алое Вера беше
страданието на моя съпруг – хипертония. Въпреки че приемаше много
и различни лекарства, той непрекъснато покачваше стойностите на
кръвното налягане. Прилошаваше
му, краката му омекваха, губеше
равновесие, изпитваше страх и
несигурност. Започна да пие гел
от Алое и за наша изненада още от първата бутилка кръвното
му се повлия положително. Спряха внезапните покачвания, прилошаванията, стана по-работоспособен, успокои се и нямаше
нужда от инжекции.
Едновременно с него и аз започнах да пия Алое. Имах сравнително добро здраве, но страдах от болки в кръста. На 36 г.
паднах по стълби и сериозно си ударих кръста. С напредване
на възрастта се появи чувството, че ако се наведа няма да мога
да се изправя. Щом започнах да пия гел от Алое Вера, това
чувство изчезна. За първи път усетих това, когато бях на село в
градината. След интензивна физическа работа се изправих рязко

и установих, че кръстът не ме боли. Беше ми леко и приятно.
Истинско чудо! До днес не съм усетила болка, а облекчението
дойде още след първата бутилка.
Имах и друг проблем – зрението. Лекарите ми бяха установили
перде и на двете очи. Посещавах лекциите във фирмата и веднъж
д-р Грънчаров подробно обясни как действа Алое Активатор.
Консултирах се с него за моя проблем и той ми предложи да
опитам. Започнах да си капя Активатор в очите. Още на 10-ия
ден зрението ми започна да се прояснява. Продължих да слагам
капките докато наистина ми светна пред очите. Изключително
съм щастлива, че вече виждам добре, кръстът не ме боли и
мъжът ми също се чувства добре. Всичко това
дължим на чудните продукти от Алое Вера.
Продължаваме да ги използваме, предлагаме ги на приятели, близки и познати.
Синовете ни също започнаха да ги
употребяват.
Истинско щастие е да си здрав. Ако
искате да бъдете здрави, красиви и
работоспособни, ползвайте продуктите на ФЛП. Наистина си заслужава!
Елена Атанасова –
Асистент Супервайзор
от София

П Р О Г РА М А за стимулиране
УЧАСТВАЙТЕ
В ЕВРОПЕЙСКОТО РАЛИ
В КОПЕНХАГЕН – ДАНИЯ 2005!
Хилядолетна история, написана от амбициозни крале, вдъхновяващи
художници и световноизвестни дизайнери ви очаква из средновековните
улички, каналите от 17 в. и съвременните сгради на Копенхаген. Очарователната столица на Дания ще бъде домакин на Европейското Рали на
ФЛП през 2005 г. Малката русалка ще посрещне най-добрите дистрибутори
на Форевър в Европа. Бъдете и вие там, за да участвате в обученията,
да се забавлявате и да бъдете наградени!

•
•

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 септемвридекември 2004 г. Нови дистрибутори след септември 2004 г. са
добре дошли за участие в програмата при условие, че са активни
още през първия пълен месец към компанията /виж фирмената
политика/.

Активен
АС+2

АС+2
АС+2

АС+2
АС+2

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

Активен

•
•
•

•
•
•

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 2004 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.

АС+2
АС+2

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.

АС+2
АС+2

АС+2

АС+2

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 2004 г.
Достигнете 52 бонусни точки в рамките на тази група дистрибутори
по време на четиримесечната квалификационна програма.

АС+2

Активен
АС+2

АС+2
АС+2

АС+2
АС+2

АС+2

АС+2
АС+2
АС+2

АС+2

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

за всички дистрибутори, преминали в по-високо ниво през юли
Спонсор
Милен и Галина Царевски

4 бонусни точки

МАЙ-ЮЛИ

Л

Антоанета Авджиева, Антоанета Спасова, Антония Андонова, Атанас и Светла
Атанасови, Валентина и Валентин Иванови, Весела и Иван Иванови, Виктория Тодорова, Вяра Михайлова, Галина Колибарова, Геновева Костова, Георги Христов,
Гергана и Васил Илиеви, Горан и Веселка Петрович, Даниела и Георги Манолови,
Джулид Исмаилов, Диана и Петър Маринови, Елка Ковачева, Женя Димитрова,
Иванка и Никола Иванови, Иванка Пиребасанова, Илияна Илиева, Йорданка
Петкова, Камелия и Емил Михайлови, Катя и Ангел Дишлиеви, Катя и Дончо Тодорови, Красимира и Живко Гошеви, Красимира и Чавдар Захариеви, Лефтерка
Станчева, Лиляна Каменова, Людмила Байрякова, Маргарита Нейкова, Мариана и
Атанас Бобеви, Мария и Георги Ненови, Мария Комитска, Мария Танева, Марияна
Цветанова, Милан Костич, Михаил Апостолов, Нела Икономова, Радослав и Севги
Събеви, Росица Симеонова, Румяна Бикова и Васил Пашалиев , Светослав Савов,
Севдалина и Косто Пановски, Слава Хадживълчева, Снежанка Димова,
Стефи и Красимир Пееви, Стефка и Петър Петкови, Стойка Йорданова,
Стоян Панчич и Виржиния Букованска, Татяна Урбалова, Уляна
Янева, Цветомила Славова

ЛИДЕРСКИ КЛУБ

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

И

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР

Първо ниво – Златна значка
(4 б.т. три поредни месеца)

Ранглиста на 10-те найуспешни дистрибутори
на ФЛП България

7.
8.
9.
10.

Ю

СУПЕРВАЙЗОР
Име
Теодора и Антони Габалови

Цветанка и Емил Бурназки (1)
Милен и Галя Царевски (2)
Незабравка Стефанова (3)
Богдан Петков (8)
Димитър Джурков (7)
Мария Серафимова и
Радослав Чушков (5)
Димитър Механджийски (4)
Любослав и Юлия Коюнджийски (9)
Елка Георгиева (6)
Жасмин Димитрова (-)

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

18 септември 2004 г.

ДЖОНАТАН ДЕН
Награждаване на всички дистрибутори, издигнали
се в ниво през ЮНИ, ЮЛИ И АВГУСТ 2004 г.

Начало: 11 часа

Голямата зала на Руския културно-информационен
център, ул. „Шипка“ 34

вход 2 лв.

Донка Нончева, Янка Павлова

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, Емилия Младенова, Емилия Павлова, Димитър Николов.

