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ФЛП България

Forever Freedom

Forever
Freedom:
най-често за даваните въпроси
години без данни за неблагоприятни реакции. Няма
известни странични ефекти и от глюкозамина и хондроитина. Все пак е препоръчително да се посъветвате с
личния си лекар, ако имате някакви опасения, ако сте
бременна или кърмите.
6. По колко Forever Freedom трябва да пия дневно?
Тъй като тези вещества (глюкозамин, хондроитин и
МСМ) са необходими на организма ви всеки ден, препоръчително е да пиете Forever Freedom ежедневно.
Дозата зависи от размерите на тялото ви, възрастта
и конкретните ви оплаквания. Ние препоръчваме да
започнете със 115-170 ml дневно, като постепенно увеличите дозата до оптималната за вашия организъм.

1. Какво представлява Forever Freedom?
Вкусна и питателна напитка с аромат на портокал, създадена от Форевър Ливинг Продъктс специално за
поддържане и правилно функциониране на ставите.
2. Кои са основните съставки на Forever Freedom?
Основната съставка на Forever Freedom е нашият патентован, стабилизиран гел от Алое Вера. Около 230 ml
Forever Freedom съдържат: 3000 мг глюкозамин, 2400
мг хондроитин, 1440 мг МСМ и 500 мг витамин С.
3. Какво е глюкозамин? А хондроитин? А МСМ?
• Глюкозаминът е естествена съставка на хрущялната тъкан. Това е една форма на аминозахар,
известна със свойствата си да помага за образуването и възстановяването на хрущяла. Доказано
е, че глюкозаминът допринася за оздравяването
на пострадали стави, сухожилия, хрущяли и меки
тъкани.
• Хондроитинът е една от жизненоважните съставки
на съединителната тъкан и играе основна роля за
изграждането и поддържането на хрущяла. Като
хранителна добавка тази естествена съставка на
човешкия организъм предлага сериозна защита
на хрущялите и ставите.
• МСМ, известен и като метил сулфонил метан, е
органична сяра. Сярата е четвъртият най-разпространен минерал в човешкото тяло, който може да
бъде открит в почти всяка наша клетка. Среща се
в много храни, но се губи вследствие на термична обработка или измиване. Организмът използва
МСМ за създаването на нови здрави клетки, както
и за други лечебни нужди.
4. Може ли да се предозират глюкозаминът, хондроитинът и МСМ?
Не. Тъй като и трите вещества се срещат естествено
в организма, той използва само необходимото му количество и изхвърля ненужното.
5. Има ли някакви странични ефекти?
Досега не са наблюдавани никакви негативни странични
ефекти. МСМ се използва като хранителна добавка от

7. Кога ще видя резултатите?
Всяко тяло реагира индивидуално. Можете да се почувствате по-добре след броени дни, но облекчението
може да дойде чак след седмици или дори месеци.
Хора, опитали Forever Freedom, твърдят, че са се почувствали много по-добре няколко дни след като са
започнали да го пият. Организмът ви неминуемо ще
извлече полза от Forever Freedom, но при различните
хора това става по различен начин.
8. Каква е разликата между Forever Freedom и Aloe
Vera Gel?
Въпреки че и двете невероятни напитки съдържат 100%
чист, стабилизиран гел от Алое Вера, те действат по
съвсем различен начин на организма. Нашият Гел от
Алое Вера е богат на витамини и минерали, дава ви
допълнителна енергия и ускорява обмяната на веществата. Forever Freedom съдържа и глюкозамин,
хондроитин, МСМ и витамин С и се съсредоточава
основно върху облекчаването на болките в ставите и
костите. Той също така допринася за поддържането на
здрави хрущяли и стави. И макар някои от полезните
свойства на тези две напитки да се припокриват, функциите им са различни. За да сте сигурни, че получавате
необходимото количество алое, ние препоръчваме да
приемате и двата продукта.
9. Защо е полезен Forever Freedom?
Forever Freedom помага на организма. Ето защо ще
получите облекчение не само на болките в ставите, но
и ще се радвате на здрави клетки, кожа, нокти и коса.
Освен това ще има голяма полза и за вашия ФЛП бизнес. Когато започнете да споделяте с познатите и приятелите си какви невероятни качества има тази лечебна
напитка, бизнесът ви ще се радва на нов подем.
10. На кого да препоръчам Forever Freedom?
На всички! Започнете, като запознаете сами себе си
с този чудесен продукт и се възползвайте от качествата му. Помнете – това е прекрасно профилактично
средство, с което инвестирате в бъдещето си. След
това споделете впечатленията си със семейството си,
приятелите, клиентите, дистрибуторите (бъдещи и настоящи) и въобще всички около вас. Препоръчвайте
Forever Freedom на всички!

Президент и главен
изпълнителен
директор на ФЛП

Рекс Моан

Всички знаем, че интернет е нещо забележително. Предполагам,
че повечето от вас са получавали сгряващи сърцето съобщения по
електронната поща или анекдоти, изпращани от приятел на приятел
с удивителна скорост. Помня едно такова съобщение, в което човек
трябваше да добави името си и държавата, в която живее, преди да го
препрати по-нататък. Удиви ме, че това съобщение бе обиколило света
няколко пъти и в него бяха вписани хиляди имена. Често съм се чудил
къде ли е това съобщение сега и колко нови хора от цял свят са вписали
имената си в него. Може би стотици хиляди. Скоростта, с която се движи
информацията в наши дни, е невероятна. Независимо дали става дума за
приятно съобщение като това, за което споменах, или сателитна връзка
в реално време с някоя част от света, раздирана от война. В наши дни
скоростта е добила първостепенно значение и понякога дори взима
връх над качеството. Моля ви, не ме разбирайте погрешно, не казвам,
че да направиш нещо бързо е лошо, защото няма нищо по-хубаво от
отлично и изненадващо експедитивно свършена работа. Но моят опит
показва, че качеството изисква време и вещ подход.
Докато пътувам по света и говоря с дистрибутори, съм засипван
от истории за успехи на хора, възползвали се от бизнес възможността
на Форевър, за да променят живота си. Интересно обаче е и това, че
от време на време получавам въпроси и от хора, усърдно работили
в продължение на няколко месеца, но все още не получили бързите
резултати, които очакват. В повечето случаи, когато скоростта, с
която бизнесът ни се развива, не ни задоволява, ние всъщност сме
студенти в университета на успеха.

Управляващи
директори
на ФЛП България

Стефан
и Таня
Стаеви
Скъпи приятели,
Човекът е същество, подвластно преди всичко на емоциите
и след това на интелекта си. Всички ние искаме да се чувстваме
добре. Въпреки че се различават много по своя интелект, хората
си приличат по своето желание да бъдат обичани, да се чувстват
сигурни и защитени.
Това е и една от причините, поради която все нови и нови дистрибутори се включват във Форевър Ливинг Продъктс – желанието
да се чувстват добре, сигурни и защитени. В нашата компания
всеки, без значение на възраст, пол, образование и религия, има
възможност да постигне мечтата си. Ако това не стане, вината за
несбъднатите мечти трябва да търсим не в хората и факторите
около нас, а в самите себе си. С какво са по-различни онези
дистрибутори на ФЛП, които носят на реверите си значки с един
или два диаманта? Те не са свръхчовеци, които знаят или могат
нещо, което е чуждо за другите. Не, това, което ги отличава, е
волята и мотивацията им за успех, увереността, че могат да постигнат своите мечти.
Ние се раждаме заредени със самоувереност и воля да постигнем това, към което се стремим. Едва ли има някой, който да
не е наблюдавал първите опити на едно малко дете да се изправи

Мнозина от вас сигурно помнят хитовия филм от 80-те години
„Карате Кид“. В него един младеж е тормозен от свой съученик в
академията по карате. Вместо да се уплаши, той се обръща към
възрастен японец, за да го научи на бойното изкуство достатъчно
добре, че да може да се защити. Вместо уроците по карате, които
младежът очаква, японецът го кара да полира много автомобили,
като движи ръцете си в кръг. Момчето се изнервя от монотонността
и нелогичността на упражнението. Но всъщност така той изгражда
двигателни умения, необходими за овладяване на бойното изкуство.
Същата методика е приложена, когато е принуден да изтърка пода
с пясък и да боядиса оградата. Накрая след дългите часове на досадни задължения, младият ученик така се изнервя, че предизвиква
учителя си, който му демонстрира ясно и умело както ефективността
на методите си, изразяващи се в мъчително и бавно учене, така и
значимостта на търпението.
Няма как да не направя паралел между този проницателен филм
и изграждането на бизнеса с Форевър. Често има дни, в които ни
се налага да „полираме коли“, като учим нови неща за продуктите, упражняваме способностите си да общуваме, да провеждаме
телефонни разговори, да организираме и водим представяния и
др. Има моменти, когато чувстваме, че бизнесът ни не се развива
с очакваната скорост. Понякога ни се налага да „изтъркаме пода с
пясък“, когато продажбите или гостите на срещите ни не отговарят
на нашите очаквания. От време на време трябва да „боядисаме
оградата“, когато се опитваме да се квалифицираме за участие в
някоя програма за стимулиране, но малко не ни достига. Всички тези
моменти не са провали – те са просто възможност да се научим
на търпение и упоритост. Тези „уроци“ са влогове, които трябва да
направим в своята сметка на успеха. Някои са по-малки, други – поголеми. Но аз ви гарантирам, че ако не отклонявате вниманието си,
продължите да работите усилено и общувате ефективно, пламенно
и последователно с хората, ще постигнете успех с Форевър, който
ще надхвърли очакванията ви. И вие, като младият ученик по карате,
ще победите и ще продължите да побеждавате.
Винаги Ваш

на крака и да проходи. То е толкова съсредоточено в желанието
си да успее, че дори болката от многобройните падания не е в
състояние да го обезкуражи. То не обръща внимание на препятствията, които му пречат, защото е концентрирано единствено
върху това да се изправи и да направи поредната крачка. Защо
този ентусиазъм някак си се изгубва през годините на нашето
съзряване? Спомнете си колко пъти сте виждали нещо, което
желаете да имате или да направите. И след това забелязвате
препятствията, които ви разделят от него, и се отказвате. Колко
пъти сте си казвали: „Не, това не може да стане!“ Колко пъти сте
се задоволявали с нещо много по-малко от това, което искате,
защото предизвикателството е било прекалено голямо? Каква е
разликата между вас и прохождащото дете? Отговорът е много
прост – това, върху което фокусирате вниманието си. Детето е
обсебено от желанието да направи първата или поредната крачка
и то я прави. Вие си мислите най-вече за препятствията, които
ви делят от мечтаната цел, и съответно се препъвате в тях. Това
отличава и дистрибуторите с диамантените значки. Тяхното внимание е съсредоточено върху успеха и те го постигат. Ето защо,
когато следващия път пожелаете нещо, не мислете какво би могло
да ви попречи да го постигнете, а само за онова, което искате да
получите. Не казвайте: „Това можеше да стане, ако...“ или „Бих
искал да го направя, но...“ Спомнете си за прохождащото дете
и си кажете: „Разбира се, че мога да го постигна!“ и „Искам да го
направя и ще го направя!“ Съсредоточете се върху успеха и ще
го постигнете. Не обръщайте прекалено внимание на пречките по
пътя си и ще видите всъщност колко маловажни са те.
А между другото, това диамант ли е на ревера ви?

Винаги ваши
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решаващи фактора

за НАШЕТО ЗДРАВЕ

„Избери най-доброто! Навикът скоро ще го превърне в нещо приятно и лесно!“

Питагор

Благодарение на ценната научна информация, високите технологии и клиничните наблюдения, с които разполагаме днес, можем
да се докоснем до тайните на здравословния живот. А в наши дни той ни е по-необходим от всякога.
За съжаление у много хора се е наложило впечатлението, че здравословните навици са отегчителни, досадни, трудни за
изпълнение и просто непривлекателни. Този начин на живот е свързан с придържане към множество „не“-та – не пуши, не злоупотребявай с алкохол, не яж много, не се ядосвай и др. Всъщност това е заблуда. Истината е, че да се отдадеш на здравето,
да придобиеш здравословни навици и да дадеш пример на другите е забавно и творческо занимание. Преходът към тази нова
философия може да ти донесе истинска наслада.
Осем са решаващите фактори за добро здраве. Приложението им е съвсем просто. Те са добре известни, простички, очевидни,
общодостъпни и естествени. Ако успеем да ги превърнем в основа на своя живот, бихме се радвали на по-приятно и удовлетворяващо съществуване.

ХРАНЕНЕ
Видът, количеството, моментът и начинът на хранене влияят значително върху живота и здравето ни. Човешкият организъм е
сложен биохимичен механизъм, изискващ ежедневно набавяне на необходимите хранителни вещества – белтъчини, мазнини,
въглехидрати, витамини, ензими и др. Липса или недостиг на някои от тях може да доведе до здравословни нарушения и хроничен
дисбаланс.
ФЛП предлага богата гама от разнообразни продукти, съдържащи всичко необходимо за съвършено хранене – безупречно
балансирана клетъчна храна, подходяща за всички възрасти. Тялото ни ежедневно се нуждае от такава храна. Според проучванията живеем с 60-80% недостиг на някои жизненоважни вещества и затова се разболяваме. Висококачествените хранителни
добавки на ФЛП компенсират този дефицит и възвръщат здравословното равновесие в тялото.
Храносмилателната система е входна врата, през която в стомашно-чревния тракт попадат огромен брой микроорганизми.
Много от тях участват в преработката на храната, но други са патогенни или токсигенни и причиняват стомашно-чревни инфекции,
микробни хранителни отравяния, разстройства, метеоризъм, полипи и злокачествени образувания. Вторични продукти на тези
микроорганизми с вредно действие попадат чрез кръвообращението до всяка клетка и подлагат организма на бавна интоксикация,
която води след себе си до много заболявания. В противовес на тези неблагоприятни процеси е действието на пробиотиците. Те
представляват висока концентрация на живи активни лактобацили, бифидобактерии и други полезни микроорганизми. Приемът
им регулира стомашно-чревната микрофлора, потиска гнилостните процеси, редуцира жлъчните продукти (най-вече холестерола)
и спира процеса на бавна интоксикация. С помощта на пробиотиците организмът бързо се освобождава от токсини и продукти
на гниенето, защитават се чернодробните клетки от увреждания, укрепва се чревната лигавица, спира се всмукването на вредни
вещества от съдържимото в дебелото черво. Бактериите, наричани пробиотици, са напълно безвредни и безопасни, целта им е
да се заселят и размножат в храносмилателната ни система и да взаимодействат с нея. Много важен е техният ефект на метаболитна и антимикробна активност. Имат и подчертано антитуморно действие. Активният пробиотик на Форевър Ливинг съдържа
6 вида полезни микроорганизми, защитени в специална капсула, устойчива на стомашната киселина.
ВЪЗДУХ
Кислородът във въздуха е жизнено необходим за човека. С негова помощ хранителните вещества в нашите клетки изгарят и се
превръщат в енергия. Има само един начина да приемаме този кислород и той е дишането. Чистият въздух трябва да се вдишва
дълбоко, като се поддържа добра телесна стойка с изправен гръб. Целият организъм се оживява и тонизира след няколко дълбоки
вдишвания чист въздух. Мозъкът, сърцето и всички органи функционират по-добре, когато дишаме чист въздух сред природата.
ФЛП се грижи чистият въздух да проникне до всяка клетка без прегради. Четирите напитки от Алое Вера, хранителните добавки
с ехинацея, чесън и мащерка и пчелните продукти почистват и поддържат здрави пътищата на животворния кислород.

ВОДА
„Вие не сте болни, вие сте жадни! Вашето тяло плаче за вода!“ възкликва д-р Батманджелидж в едноименната си книга. Очевидна и
безспорна е жизненоважната роля на водата. Без нея няма живот. Тя е основен разтворител и преносител на хранителни вещества.
Човекът е еволюирал от възникналите във водата организми и е наследил от тях зависимостта си от нея. Циркулиращата в тялото
му вода контролира всички негови функции и участва в над 41 000 биохимични процеси. Водата в организма ни се разпределя
строго, като приоритет има мозъкът, който оползотворява 20% от наличната вода. За да пресметнем от колко вода се нуждае
тялото ни всяко денонощие, трябва просто да умножим теглото си в килограми по 0,03. (Ако тежите 64 кг, трябва да пиете по 2 л
вода на ден.) Но не се поддавайте на заблудите, че кафето и безалкохолните напитки могат да заместят натуралната вода. Не
оставяйте себе си и децата си да станете зависими от пълните с химия напитки на пазара, защото така доброволно лишавате
тялото си от живот и нарушавате естествената структура на органите (75% вода и 25% твърд материал – тъкани и разтворими

вещества). От вода имат нужда всички части на тялото – органите, кожата, костите. Предпочитайте чистата вода пред всички
други напитки. Обилната употреба на вода външно и вътрешно е превъзходен здравословен навик, който предпазва от много
болести и подпомага лечението им.
ФЛП предлага четири вида напитки от Алое, които съдържат 95% жива вода с молекула на тетраедър – основната форма
на усвояемата вода. Всяка глътка гел от Алое Вера ражда живот в нашите клетки. Цялата серия кремове за външна употреба и
козметика на Форевър се грижи за овлажняване, обновяване и подмладяване на кожата.
СЛЪНЦЕ
То е основен източник на енергия на земята и необходимост за здравето на човека, защото благодарение на него кожата ни произвежда витамин D. Ултравиолетовите лъчи дезинфекцират и унищожават множество патогенни агенти, те стимулират и тонизират
организма, когато не прекаляваме с тяхното влияние. Слънцето е синоним на живот и здраве, но днес поради изтъняването на
озоновия слой то се използва дозирано и с известен контрол. Форевър Ливинг се грижи за това със своя слънцезащитен крем с
фактор 30, щадящ нашата кожа от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи, като същевременно ни дава възможност да
попием животворната слънчева светлина. Forever Sunscreen поглъща интензивността на слънчевата радиация еднакво добре
и през зимата и през лятото – на море и планина. Напитките с Алое, хранителните добавки A-Beta-CarE, Garlic-Thyme, Fields of
Greens, Absorbent-C, Lycium Plus и защитният крем Aloe Sunscreen ни дават спокойствие, защото благодарение на тях кожата ни
поглъща само полезните слънчеви лъчи без вреда.
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ
Движението и спортът са безусловен фактор за човешкото здраве. Без движение тялото ни бързо се износва и атрофира. Ежедневните физически упражнения, съобразени с възможностите и възрастта, не са излишни, не са загуба на време, а абсолютна
необходимост за съхраняване на здравето ни. Най-ефикасното, при това безплатно физическо упражнение, което можем да
практикуваме ежедневно без ограничение, е ходенето. Древна поговорка гласи: „Във всеки от нас има двама лекари – десният и
левият ни крак.“ А за гъвкавостта и подвижността на тялото ни се грижат и продуктите на ФЛП – Forever Freedom, Forever Calcium,
Nature-Min, Gin-Chia, Absorbent-C, Bee Pollen. С тези невероятни продукти можем дори да полетим!
ПОЧИВКА
Цялата природа следва циклите на активност и почивка. Ако спазваме природните закони, ще се радваме на душевно и физическо
равновесие. Почивката ни е нужна, за да възстановим силите си. Тялото ни трябва да почива най-малко по 7 часа в денонощие,
един ден седмично и 10 дни годишно. Това е биологична необходимост. Форевър създава продуктите си, съобразявайки се с
тази необходимост – напитките от Алое, Forever Royal Jelly, Bee Honey, Ginkgo Plus, Aloe Blossom Herbal Tea безспорно правят
почивката ни пълноценна и възстановяваща.
ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ТОКСИНИ И ВРЕДНИ НАВИЦИ
Парадокс е, че човекът е единственото живо същество, което доброволно съсипва здравето си, като употребява токсични вещества,
разстройващи деликатните механизми на човешкия мозък. Стимуланти, които водят до зависимост, се употребяват ежедневно
– кофеин, танин, никотин, алкохол и др. Те принуждават организма да работи в извънредни условия, което води до износване
и болести. Въздържането от всичко вредно и умерената употреба на полезните неща са решаващ фактор за добро здраве.
Полезните продукти на ФЛП могат да ви помогнат да се отърсите от вредните зависимости, тъй като изчистват организма и по
този начин имат естествено стимулиращо действие. Не търсете енергия в кафето или черния чай, а пийнете от превъзходните
напитки с Алое, добавете чаша чай от цветчета на Алое, таблетка гинко, някой от пчелните продукти (а защо не всички?) и заредете клетките си със здраве.
ДОБРО ДУШЕВНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
Психичната уравновесеност е от първостепенно значение за добро здраве. За да функционира организмът ни добре и балансирано, трябва да сме спокойни и уверени. „Здрав дух в здраво тяло“ е красноречив израз. Физическото, умственото и духовното
са взаимосвързани. Хранителните добавки на Форевър Ливинг допринасят за доброто душевно разположение на човека. Отново
на първо място са напитките с Алое Вера, защото те осигуряват така важния баланс в тялото ни. Forever Ginkgo Plus, Gin-Chia,
Royal Jelly са сред другите продукти, които имат благотворно влияние върху нас, както физическо, така и психическо.
Скъпи приятели, живеем в свят, в който здравето е дефицит. Форевър Ливинг Продъктс предлага на тези от нас, които
приемат с готовност предизвикателството да сложат ново начало на живота си, всичко необходимо, за да преодолеят този
дефицит. Иска ми се да завърша с мъдрите слова на Дейл Карнеги: „Нека намерим сили да променим това, което може да се промени. Нека се примирим с онова, което не може да бъде променено. Нека проявим мъдрост, за да успеем да ги разграничим.“
Незабравка Стефанова, Сеньор Мениджър
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ВЪПРОСИиОТГОВОРИ
Как да постигна бърз успех с
ФЛП?

Бизнесът с ФЛП е дългосрочен проект,
който се нуждае от планиране – поставяне на цели и свеждането им до
лесно изпълними задачи. За онези
от вас, които са най-амбициозни и
най-ентусиазирани, които не могат
да чакат години за да дойде успехът,
Емилия Младенова
а искат да го постигнат веднага, ще
предложа схема, чието стриктно изпълнение ще ги издигне до ниво Мениджър за три месеца.
Това е така наречената схема 4-2-2 /за един месец всички
нови дистрибутори регистрират четирима Асистент Супервайзори, а всички стари – по двама/.
И така, вие току-що сте станали Асистент Супервайзор
и искате след три месеца да бъдете Мениджър. За целта
през първия месец трябва да включите в мрежата си четирима приятели, които да постигнат още същия месец ниво
Асистент Супервайзор, защото също като вас се стремят
към бърз успех. Така през този месец ще имате 8 бонусни
точки и ще получите бонус около 100 лева.
През втория месец всеки от вашите четирима приятели
трябва да регистрира по още четирима Асистент Супервайзори, а вие – нови двама. Бъдете активни според маркетинговия
план – направете една бонусна точка на своя личен код. През
този месец групата ви ще има 37 б.т., ще се издигнете на ниво
Супервайзор, а бонусът ви ще бъде около 1000 лева!

Трети месец: новите дистрибутори от втория месец
(16) ще регистрират по четирима Асистент Супервайзори,
а всички останали от екипа – по двама, всички са активни
с поне една б.т. Вашите групови бонусни точки ще бъдат
170, а нивото ви ще бъде Мениджър. Поздравления!!! И
най-важното – бонусът ви ще е около 5000 лева!
Ако продължите да следвате същата схема, на четвъртия
месец вашите четирима приятели на първа линия също ще
са Мениджъри, а вие – Сеньор Мениджър. На петия месец
ще сте Соринг Мениджър и т.н.
За постигане на нивото Асистент Супервайзор най-удобно е да се използват Стартовия пакет (1 б.т.) или пакета
Touch of Forever (2 б.т.)
Искам да подчертая, че тази програма е тежка за изпълнение, изисква труд и себеотдаване както от вас, така
и от вашия екип, но в никакъв случай не е неизпълнима.
При по-леките варианти: схема 3-2-2 /новите дистрибутори
регистрират по трима Асистент Супервайзори, а старите
– по двама/ или схема 2-2-2, която означава, че просто вие
и екипът ви ще сте активни според маркетинговия план
на ФЛП, ще са ви необходими 4-5 месеца за постигане на
ниво Мениджър.
Желая Ви успех!

Емилия Младенова

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ НА АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИТЕ
И ЕЛЕКТРОННИЯ АДРЕС НА ФЛП БЪЛГАРИЯ.

ДИСТРИБУТОРИсподелят
Прекрасно е да усещаш
здраве в тялото си!
Преди година имах проблем с
крака си – не можех да свивам
лявото коляно. Отидох на лекар и след изследвания имаше
предположения или за скъсан
менискус или за удебеляване
на тъкан или просто възпаление в ставата. За моя радост
точно в този период сестра ми
се запозна с продуктите на
ФЛП. В желанието си да ми помогне тя стана дистрибутор
и купи Forever Freedom. Започнах да го пия много стриктно
като увеличих дозата до 30 мл. Отначало имах леко засилване на болката, но после започна и подобрението. След
третата бутилка вече можех напълно да свивам крака си
без болка. С удоволствие разказвах на мои познати и приятели, запознати с проблема.
Открих, че напитката имаше и други положителни ефекти

върху организма ми. Имах сериозен косопад от близо 8
години, който не много успешно ограничавах с маски за
коса или витамини. Сега вече напълно мога да кажа, че
косопадът е преодолян. Друго положително действие на
Forever Freedom беше върху нервната ми система. След
лични проблеми беше разстроен сънят ми и постоянното
притеснение не ме напускаше. След приема на Алое имам
по-спокоен сън и постепенно се стабилизирам емоционално. Прекрасно е да усещаш здраве в тялото си и за моя
радост тази зима не ми се наложи да посетя личния си
лекар, както всяка година.
След толкова положителни резултати реших, че продуктите на ФЛП
са прекрасни и си заслужава да се
ползват и споделят с приятели и
познати.
Мая Радева
Асистент Супервайзор
от ВАРНА

ФЛП

ЛИДЕРИ
Франциско Солер Рамос, Сеньор Мениджър от Испания

Какви качества трябва да притежава ДОБРИЯТ СПОНСОР
От няколко години развивам своя бизнес като независим дистрибутор на Форевър Ливинг Продъктс. Ежедневните ми занимания включват преглеждане на пощата, разговори по телефона, изпращане на писма,
организиране на срещи и всичко друго, което междувременно възникне. При контактите си често се срещам
с хора, които имат желание да учат нови неща, да се наслаждават на живота, да пътуват и да споделят. Но
срещам и такива, които ме критикуват и винаги намират за какво да недоволстват. С тях се разделям бързо
и работя с онези, които наистина имат желание да се усъвършенстват. В нашата работа отношенията ни с
хората напомнят на тези в семейството – могат да са добри, но се случва и да не вървят както очакваме.
Всеки от нас е срещал хора, които си мислят, че знаят всичко. Проблемът при тях е, че те никога не се развиват и не научават нищо ново.
Моят опит показва, че мнозина не осъзнават напълно какво означава да бъдеш спонсор в мрежовия
маркетинг. Това, че поставяте името си в договорите на хората, които спонсорирате, далеч не е достатъчно.
Вие поемате отговорност за тях и ако искате те да постигнат нещо в бизнеса, е необходимо да им предадете
всички свои познания, да им помагате и да ги насочвате. Ето няколко качества, които смятам, че добрият спонсорът трябва да притежава:
• Да бъде отзивчив към потребностите на хората като цяло и на дистрибуторите си в частност.
• Да бъде винаги на разположение на дистрибуторите. Това означава да бъде достъпен, да е професионалист, към когото хората могат
да се обръщат за помощ и съвет.
• Да е готов да обучава хората и да е отдаден на екипа си.
• Да се отнася сърдечно и приятелски към всички дистрибутори без изключение.
• Да бъде уверен, че дистрибуторите имат потенциал да усъвършенстват уменията, работата и финансовото си състояние, че могат да
вземат активно участие в собственото си професионално развитие.
• Да върши всичко с ентусиазъм и да предлага решения на проблемите, поставяни от неговия екип.
• Да бъде мил, дружелюбен, съпричастен, да умее да изслушва хората и да ги кара да се чувстват комфортно.
• Да може да разрешава напрегнати и конфликтни ситуации.
• Да бъде толерантен и да се отнася с разбиране към недостатъците на спонсорираните от него дистрибутори.
• Да е отворен за критики от своите спонсори и други професионалисти.
• Да има чувство за хумор, емоционална зрялост, сила и твърдост да разрешава проблемни ситуации и да преодолява препятствия.
Изброените качества могат да се резюмират като познания за материята, на която спонсорът обучава екипа си, способност да планира
и организира работата, гъвкав начин на мислене, умения за общуване, зачитане на различията.

Флипчарт презентация на български

Нова опаковка на TOUCH OF FOREVER

Тази цветна и удобна презентация ще гарантира успеха на
всяко ваше представяне. Тя
предлага нагледна информация за фирмата, продуктите
и маркетинговия план. Вече
не е необходимо да репетирате и помните текстовете
на представянията си, защото новата флипчарт
презентация ви дава
възможност дискретно
да следите бележките си, докато
човекът срещу вас разглежда атрактивните цветни
страници. С нея всеки може да направи успешно представяне
на своя бизнес с ФЛП!
Код: 1046 хартиено тяло + луксозна фирмена папка;
Цена: 36,00 лв.
Код: 1047 хартиено тяло без папка;
Цена: 10,00 лв.

Елегантен нов дизайн, който улавя духа на
Форевър и постигнатото през изминалите 26
години. Вашият „Бизнес в кутия“ има ново,
свежо лице!

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР
Име
Петкана и Петър Маркови
Марин и Мая Пенкови

Спонсор
Марин и Мая Пенкови
Цветанка и Емил Бурназки

И

СУПЕРВАЙЗОР
Име
Снежина Гелева и Иван Георгиев
Станка и Петко Кисьови

Спонсор
Петкана и Петър Маркови
Мариана и Бойко Крайкови

М

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

Р
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АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР

Ранглиста на 10-те найуспешни дистрибутори
на ФЛП България

6.
7.
8.
9.
10.

Цветанка и Емил Бурназки (1)
Милен и Галя Царевски (2)
Незабравка Стефанова (3)
Любослав и Юлия Коюнджийски (5)
Светла Денчева-Момова и
Стоян Момов (нов)
Николинка и Трайко Трайкови (нов)
Димитър Механджийски (9)
Петкана и Петър Маркови (нов)
Димитър Джурков (8)
Елка Георгиева (10)

О

К

Т

Ана Инджова, Анастасия Костова, Ангел и Ваня Главашки, Анелия Колева, Ани Димитрова, Анка и Стоян Дамянови, Анка и Теню Теневи, Антоанета и Галин Таневи, Атанас и Росица Атанасови, Атанас Митрев, Борис
Борисов и Радослава Трифонова, Боряна и Красимир Ангелови, Валентина и Божидар Христови, Ванушка
Анастасова, Ваня Монева, Василка Анастасова, Васка и Александър Божанови, Венета и Елмир Бимбашиеви,
Венета и Петър Керимидчиеви, Венетка и Райчо Драмджиеви, Веселина Джерахова, Виктория Янева, Виолета
Класацията се прави въз основа
Данова-Чернова, Виолета Костова, Владимир Църнаков и Снежана Дурчева-Църнакова, Георги Иванов, Грозьо
на груповия обем на АКТИВНИТЕ
и Мария Янкови, Гюлка Йовчева, Даниела и Робертино Владимирови, Десислава Танева, Диана Младенова,
дистрибутори. (В скоби е позицията от
Димитрина Момова, Димитър Христов, Дица Цачева, Дорета Илчева, Ева и Драгомир Радеви, Евгени Георгиев,
предходния месец)
Еленка и Младен Тодорови, Елица Михалева, Жулиета Андреева и Чавдар Александров, Здравка и Веселин
Дойнови, Златка Стоянова, Ивайло и Татяна Иванови, Ивайло Иванов, Ивайло Харалампиев, Иван Атанасов,
Иванка Желязкова, Иванка и Ивайло Руйнови, Иванка и Кирил Шишкови, Ивелина и Бойко Нинови, Ирина и
Стефан Кехайови, Ирина Петрова, Йорданка и Валентин Кацарски, Калинка Йорданова, Камелия Петрова,
Кристина и Иван Златареви, Лилия Димитрова, Лъчезар Цончев, Людмила Андреева, Маргаритка
и Димитър Димитрови, Мария Кънчева, Мария Радева, Мариян Кисьов, Милка и
Велчо Панайотови, Митра и Костадин Шумански, Недка Карагеоргиева, Недялка
Лупанова, Никола Иванов, Николина и Иван Димитрови, Нина Шехова-Янкова и
Иван Янков , Паулина и Николай Георгиеви, Пенка и Иван Пеневи, Пенка Костова,
Пепина Власева, Петра Стоянова, Петър Бъчваров, Петя Попова, Петя Христова,
Радка Карагеоргиева, Радмила и Стоян Стефанови, Ралица Боянова, Роза и Асен
Зографски, Росица Стоилова, Росица Темелкова, Румяна Асенова, Светлана и Борис
Борисови, Свобода Тепелиева, Сергей Кръстев, Снежана Георгиева, Снежана и
Константин Константинови, Снежинка Влахова, Стефан Зарков, Стойка и Николай
Кондови, Татяна Райкова, Татяна Стамболийска, Теменужка Могилска, Теодора
Петрова, Теодора Чилева, Тодорка и Васил Караиванови, Цветанка и Пламен
Награждаване на всички дистрибутори, издигнали
Анастасови, Цецка и Иван Гавазки, Юлия Иванова

11 декември 2004 г.

ДЖОНАТАН ДЕН

се в ниво през СЕПТЕМВРИ, ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ 2004 г.

ЛИДЕРСКИ КЛУБ

4 бонусни точки

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

АВГУСТ–ОКТОМВРИ

Стойка Русинова

ЛИДЕРСКИ КЛУБ

4 бонусни точки

Второ ниво – Платинена значка (4 б.т. шест поредни месеца)

МАЙ–ОКТОМВРИ

Донка и Спас Нончеви

Начало: 11 часа

ВХОД 2 лв.
Голямата зала на Руския културно-информационен
център, ул. „Шипка“ 34

След края на Джонатан Ден, каним всички дистрибутори,
които обичат да се забавляват на КОЛЕДНО ПАРТИ!

Начало: 18 часа
КУВЕРТ 15 лв.
Клуб-ресторант на Народното събрание, Ротондата в
двора на Президентството, ул. „Съборна“ 1

Ф О Р Е В Ъ Р Л И В И Н Г П Р О Д Ъ К Т С Б Ъ Л ГА Р И Я Е О О Д
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 Станкова
Светлана Желева
Калин Марев
Николай Бързев
Мария Станчева
Деница Дабижева
Мая Младенова

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:
Райфайзенбанк
Управляващ директор, e-mail: staev@ﬂp.bg
Банкова сметка:
1061008228
Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@ﬂp.bg
Банков код:
15591550
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

Банка:
Банкова сметка:
Банков код:

ОББ
1009605015
20080023

Банка:

Българска
Пощенска Банка
1047341118
92079400

Банкова сметка:
Банков код:

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.

