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най-успешни собственици на Форевър бизнес в България
март 2017 г.

Общ групов обем
1.

Цветанка и Емил Бурназки (1)

Ниво

Сеньор Мениджър

2. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

3. Петя Йонкова (4)

Сеньор Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (3)

Сеньор Мениджър

5. Ирена и Петър Спасови (6)

Сеньор Мениджър

6. Антония и Димитър Димитрови (5) Сеньор Мениджър „Орел“
7. Златинка и Галин Радеви (7)

Мениджър

8. Добринка Славова (10)

Мениджър

9. Мирослайв Влайчев (-)

Мениджър

10. Златка и Златко Горанови (9)

Мениджър

Немениджърски точки
Цветанка и Емил Бурназки (1)

1.

Ниво

Мениджър
Сеньор Мениджър

4. Жана и Тодор Токови (5)

Мениджър

5. Ирена и Петър Спасови (9)

Спонсори на месеца

Сеньор Мениджър

2. Златинка и Галин Радеви (2)
3. Милен и Галина Царевски (3)

Цветанка и Емил Бурназки

спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

Ниво

Сеньор Мениджър

6. Наталия и Милен Врайкови (8)
7. Петя Йонкова (-)

Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър

8. Антоанета и Васил Василеви (4)

Мениджър

9. Маргарита Мартинова (нов)

Асистент Мениджър

10. Димитър Механджийски (-)

Соринг Мениджър

1.
2.

Брой
Биляна Казакова-Угринска
Мария-Луиза Скерлева
Анна Кьосова
Габриела Гоцова
Живко Василев
Моника Келчева

3
3
2
2
2
2

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес
(в скоби е позицията от предходния месец)

4

б.т.

лидерски клуб

(4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)
ТРЕТО ниво
АПРИЛ-МАРТ

Полина Петкова

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
ОКТОМВРИ-МАРТ

Анета Иванова, Детелина и Иван Йорданови

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ЯНУАРИ-МАРТ

Даниела Петрова, Лили Петрова, Радина Йорданова

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Адрес:
ул. „Бурел“ 41Б
1408 София
тел:
02 / 954 95 80
02 / 953 18 14
02 / 491 20 01
факс: 02 / 954 96 68
e-mail: flpb@flp.bg
www.flp.bg
www.foreverliving.com

За контакти:
Стефан Стаев
Даниела Станкова
Калин Марев
Николай Бързев
Боряна Миланова
Мая Младенова
Мария Василева
Деница Проданова
Деян Колев
Димитрина Дончева

Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
Продуктов център
Информация, рецепция, e-mail: bmilanova@flp.bg
Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@flp.bg
Събития и международно спонсориране, e-mail:mstancheva@flp.bg
Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
Информационни системи и счетоводство, email: dkolev@flp.bg
Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
Офис:

понеделник до петък

от 09:00 до 19:00 часа

Продуктов център:

понеделник
вторник до петък

от 10:00 до 19:00 часа
от 09:30 до 19:00 часа

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:
IBAN:

Райфайзенбанк
BG84RZBB91551061008228

Банка:
IBAN:

БПБ
BG86BPBI79401047341101

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 собствениците на Форевър бизнес, допринесли за съставянето на този брой: Илиана Веселинова.

История за
два заека
Стара поговорка гласи: „Ако гониш два заека, не можеш да хванеш ни един.“
Във всеки един момент от вашия живот може да има милион неща, които
ви дърпат в също толкова различни посоки. Как да ги подредите по
приоритет при положение, че всичко изглежда много важно и изисква
вашето внимание? Ако изберете да се нагърбите с твърде много работа
едновременно или не успеете да вземете решение, както казва и
поговорката, рискувате да не постигнете нито една от целите, към които
се стремите. Рискувате да изтървете всички зайци.
Всеки от нас зацикля в прекомерни
анализи на нещата, пред които е
изправен, и в резултат често се
чувстваме сякаш залети от потоп.
Колко пъти ви се е случвало това в
бизнеса? Трябва да насрочите
обучение, да се свържете с няколко
съседа, които искат да си поръчат
продукти, да закарате децата на
училище, да общувате с кандидати,
да тичате по задачи, да плащате
сметки, да сте домакин на продуктово
представяне, да успеете да стигнете
до лекаря в уговорения час и се
чудите къде да вмъкнете поне едно
хранене. И всичко това само до обяд.
Може да се окаже трудно дори да се
ориентирате къде да вложите
енергията си, за да постигнете
оптимален резултат.

Според статистиката през 70% от
времето на полета самолетите се
отклоняват от директния си курс, но
понеже винаги знаят къде отиват,
неизменно пристигат на очакваното
място.

Провокирайте сами себе си да се
концентрирате върху една основна цел
– върху един заек, и после, когато го
хванете, изберете следващ за гонене,
по този начин и вие самите, и вашият
бизнес винаги ще сте устойчиви.

Същото важи и за бизнеса ви. Може
да минавате през временни неуспехи,
натоварени дни или неочаквани
предизвикателства, които да ви
обезсърчат. Но докато не изпускате
дългосрочните си цели от поглед,
никога няма напълно да се отклоните
от пътя си, а ако все пак това стане,
веднага ще го забележите и ще се
коригирате, за да се върнете към
най-важното за вас.

Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Моят опит показва, че отговорът се
крие в дългосрочна концентрация и
„задържане на погледа върху
наградата“. Много от нещата, които
трябва да свършите в рамките на
деня, отвличат вниманието ви, но ако
останете съсредоточени върху
крайната цел, всекидневните задачи
няма да ви отклоняват от курса.
Случвало ли ви се е да погледнете
траекторията на самолета по време на
дълъг полет, за да видите докъде сте
стигнали в пътуването си, и да
установите, че се движите в съвсем
неочаквана посока? Може самолетът
да се е отправил на север, когато си
мислите, че трябва да лети на изток.

www.flp.bg
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Собственици на ФБ, преминали на по-високо ниво

март 2017 г.

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Маргарита Мартинова

Цветанка и Емил Бурназки

Хасково

Росица Лавчева

Димка Русева

Хасково

Димка Русева

Маргарита Мартинова

Хасково

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Вера Исаева

Антония и Димитър Димитрови

София

Габриела Гоцова

Анета Иванова

Берковица

Габриела Пападопова

Йонка Птухин

Ябланица

Галина Георгиева

Росица Лавчева

Хасково

Гергана Дикова

Антоанета и Васил Василеви

Бургас

Надка Илийчовска

Елена Илийчовска

Плевен

Елена Илийчовска

Антоанета и Васил Василеви

София

Невена Георгиева

Бисерка Борисова

с. Леденик

Николета Алексиева

Ирена и Петър Спасови

София

Пейо Филев

Христина и Димитър Зареви

София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Виолета Момчилова

Донка Перифанова

Марина Фотева

Албена Рикова

Владимир Танев

Евгения Канелова

Милена Маринова

Ана Пападопулу

Галя Илиева

Екатерина Масларова

Минчо Буюклиев

Анета Ганчева

Георги Лазаров

Елена Панова

Силвия СавоваБотева

Антоанета
Бекташева

Георги Христов

Елена Йорданова

Мирослава
Фанариотова

Емил Асенов

Михаела Бекярова

Сияна Желева

Даниела Илчова

Жана РадеваГеоргиева

Мюрвет Ферадова

Стойна Бъчварова

Дарина Цъцарова

Настя Кирякова

Стойчо Стойчев

Наташа БурназкаКуюмджиева

Сълза Касабова

Антон Иванов
Асен Мартинов
Биляна Тошева
Бисерка Пардонова
Божана Христова
Васил Георгиев
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Росица
Борисова

Албена Василева

Дарислав Василев
Деница Ябълкарова
Детелина Йончева
Диана Папирска

Ива Динова
Катерина Тодорова

Николай Димитров

Константин Йорданов

Петко Благоев

Красимира Томова

Петра Накова

Красимира Добрева

Петя Цветанова

Веселина Петрова

Димитрина
Йорданова

Виделина Георгиева

Димитър Тамахкяров

Кръстьо Дърлянов

Пламен Йорданов

Виктория Димитрова

Димитър Грънчаров

Лидия Андреева

Ралица Антонова

Виолета Георгиева

Дияна Боянова

Лилия Чудилова

Ралица Лилова

Виолета Никова

Доника Таушанова

Лиляна Гугулянова

Росица Николова

Май 2017

Росица Стаменова

Таня Митева
Теодор Милошев
Теодора Порова
Тодор Тодоров
Тони Сарачева
Цола Цонева
Яница Тодорова
Ясмин Ел Хнеди

www.foreverliving.com

Система за
умножаване
на усилията
Уважаеми собственици
на Форевър бизнес,
скъпи приятели,
Многократно по време на представяне на възможностите за изграждане
на собствен бизнес с Форевър обръщаме внимание на двете основни
условия, необходими на всеки, който
се стреми към финансова независимост. И те са:
1. Сами да си бъдете началници.
2. Да разполагате със СИСТЕМА,
позволяваща многократното умножение на положените от вас
усилия, която да използвате ра
зумно.
Изграждането на собствен бизнес
с Форевър незабавно ви предоставя възможност за изпълнение и на
двете условия.
Всеки регистриран партньор на компанията е независим и сам определя, какво иска да постигне и как да
го направи. Разполагате свободно с
времето си и сами поставяте целите,
които искате да осъществите. Сами
решавате кога и колко да работите и
така сами определяте нивото на доходите си с Форевър, възможностите да
промените живота си и да сбъднете
мечтите си. И най-важното – сами
избирате хората, с които искате да
работите и да бъдете в един екип.
Това ви прави самостоятелни и горди предприемачи. Не зависите от
никой друг освен от собствената си
нагласа, желание за промяна, начин
на мислене и готовност да положите
необходимите усилия за постигане
на резултатите, към които сте се устремили. Имате най-добрия шеф на
света – самите вие!
А маркетинговият план на Форевър
ви предоставя най-добрата възможност многократно да умножавате
www.flp.bg

собствените си усилия, като всеки
месец лично привличате нови хора в
мрежата си и ги обучавате да правят
същото като вас:
• употребявате прекрасните продук
ти на компанията в ежедневието
си при всяка нужда и възможност;
• споделяте ползите от употребата
им с хората около себе си, за да
имате редовни и доволни клиенти,
които ще си поръчват продуктите
на Форевър;
• разказвате на всички свои близки,
познати, колеги, роднини и хора, с
които общувате във ежедневието
си, за най-добрата възможност за
изграждане на собствен, постоянно нарастващ бизнес, без никакъв
риск и нужда от собствени инвестиции, и така да спонсорирате лично всеки месец поне двама, трима
или повече нови сътрудници, които
също като вас искат да променят
живота си;
• планирате, обучавате и работите
съвместно с новите си сътрудници, за да може мрежата ви непрекъснато да расте и да умножава
многократно усилията ви.

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

и усърдно с новите си сътрудници,
следвайки информацията и напътствията в работната книга „Първи
стъпки към Мениджър.“ По този начин и те ще се запознаят с най-важното и ще усвоят нужните действия,
за да копират и да умножат вашите
усилия.
Ако сте последователни, дисциплинирани и не се отказвате, ще можете редовно да удвоявате размера и
доходите от собствения си Форевър
бизнес!

Удвоете бизнеса си!
С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви

А дали използвате разумно тази система можете да определите много
лесно. Ако всеки месец сте активни
с 4 бонусни точки и поне 1 б.т. от тях е
от покупки на продукти за лична употреба, поне още 1 б.т. – от покупки на
продукти за продажба на крайни клиенти и минимум 2-4 б.т. са от новоспонсорирани през месеца собственици на Форевър бизнес, значи сте
направили първата основна крачка
към успешно развитие на бизнеса си,
защото непрекъснато добавяте нови
хора към него. А за да умножите многократно тези ежемесечни усилия, е
необходимо да работите фокусирано
Май 2017		5

ЛИДЕРСКО ОБУЧЕНИЕ

ИМПЕРИАЛ ПЛОВДИВ ХОТЕЛ И СПА
13-14 МАЙ 2017 г.

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА, 7 май 2017 г.

ЯМБОЛ, 27 май 2017 г.

13:00-14:00 ч. - Възможността за бизнес
14:30-15:30 ч. - Бърз старт
16:00-17:00 ч. - Продуктите на Форевър

13:00-14:00 ч. - Възможността за бизнес
14:30-15:30 ч. - Продуктите на Форевър
16:00-17:00 ч. - Бърз старт

Зала „Перла“, х-л „Аква“

Конферентна зала, х-л „Диана палас“

ПАЗАРДЖИК, 14 май 2017 г.
Зала „Хебър“, х-л „Хебър“

12:00-13:00 ч. - Възможността за бизнес
13:30-14:30 ч. - Продуктите на Форевър
15:00-16:00 ч. - Бърз старт

СОФИЯ, 20 май 2017 г.

Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“
10:00-11:00 ч. - Възможността за бизнес
11:30-12:30 ч. - Продуктите на Форевър
13:00-14:00 ч. - Бърз старт

РУСЕ, 21 май 2017 г.

Конферентна зала, х-л „Вега“
13:00-13:45 ч. - Възможността за бизнес
14:00-15:00 ч. - Продуктите на Форевър

Помислете върху това...
„Когато промениш начина, по който гледаш на нещата, се променят и нещата,
които гледаш.“
Уейн Дайър
„Повечето хора са наясно, че консумирането на твърде много захар води
до висока кръвна захар, инсулинови пикове, затлъстяване, повишен риск от
сърдечносъдови заболявания, диабет, рак и други хронични болести. Но малцина
знаят, че излишната захар изчерпва и ограничава усвояването на ключови
витамини и минерали, като задейства изхвърлянето им от тялото, което може
да доведе до опасни за здравето дефицити. Най-застрашени от изчерпване в
организма са витамини С и D, както и калцият, магнезият и хромът.“
Дина Шмит

Ваша Илиана Веселинова
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Глобална
мрежа
Много са нещата в нашите събития, които харесвам. Има ли изобщо
нещо, което да не е хубаво в тях? Въодушевлението, честването на
успехите ви, пиротехниката, да споделяме нововъведенията в
бизнеса с вас… всичко това са част от моите чудесни задължения.
Но има нещо, което чакам с по-голямо нетърпение от всичко
останало – възможността да се видя и да говоря с толкова много
приятели от целия свят.
В гръцкия курорт Коста Наварино се
случи нещо, което до този момент не
съм имал възможност да споделя с
повечето от вас и сега – след
Глобалното рали в Дубай и след края
на квалификацията за Мениджър
„Орел“ 2017, като че ли случаят е
подходящ.
Една вечер неколцина от нас вечеряхме
в Пилос – малко градче на около 20
минути от Коста Наварино. Доста
късно се върнахме в курорта и аз
очаквах да го заварим притихнал и
празен, защото сигурно наближаваше
полунощ. Но не беше така. Цялото лоби
и откритите ресторанти бяха пълни със
собственици на Форевър бизнес от
всяко кътче на планетата, които
обменяха опита, познанията, добрите
практики и културата си един с друг.
В лобито забелязах как малайзийски
Орли споделят с колеги от Бенелюкс и
разказват на нашите японски лидери,
които за първи път изживяваха
срещата на Мениджърите „Орел“, защо
е било просто задължително да бъдат

www.flp.bg

част от събитието. ЕТО ТОВА е
същината на събитията на Форевър!
Ние обичаме да помагаме на другите и
да споделяме тази невероятна
възможност за бизнес и именно това
събира на едно място толкова
пламенни хора от цял свят. То
превръща Форевър в нещо специално
и ни е помогнало да постигнем близо
40 години в бизнеса.
Без съмнение сте имали възможност
да бъдете част от такива моменти и в
Дубай, където се събраха толкова
много от нашите лидери. Отправям към
вас предизвикателството да отделите
миг и да си помислите какъв е бил
вашият принос в разговорите там.
Най-добрите си практики, познания и
позитивизъм ли споделяхте със
събеседниците си? С откритост и
желание да се учите ли участвахте в
разговорите? Бъдете откровени със
себе си.

компанията ни и, повярвайте ми,
отговорността е огромна! Думите ви
и примерът, който давате, са
изключително важни! На вас
разчитаме да учите останалите и да им
показвате силата на позитивизма и
колко важно е да устояваме на
трудностите.
За мен беше невероятна радост да
видя толкова много от вас в Дубай, да
отпразнуваме успехите ви, да чуя какво
сте постигнали и да се уча. Не знам
дали ще ми повярвате, но истината е,
че всеки ден продължавам да
научавам по нещо ново за мощта на
нашия бизнес.
Не спирайте да се усмихвате,

Грег Моън

Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Като квалификанти за Глобалното рали,
вие сте едни от най-преуспелите
собственици на Форевър бизнес в
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Атакувайте СТАРЕЕНЕТО с новия
си любим козметичен режим
Представяме ви infinite by Forever™

Не можем да спрем времето, но можем да забавим хода му с най-новата и най-авангардна
антиейджинг колекция: infinite by Forever™. Тя помага да подобрим вида на кожата си,
да изгладим фините линии и бръчици и ни позволява да отблъснем настъпването на
обичайните и нежелани признаци на стареенето.

дехидратирана
кожа

Представете си кожата като нежна и сочна слива.
Плодът е символ на хидратирана, изпъната, гладка,
млада и здрава тъкан. За разлика от сбръчканата сушена слива, прясната е пълна с влага и свежест. Под
въздействието на околната среда и стареенето кожата ни губи влажността си по-бързо и остава без блясък, по-предразположена е към появата на бръчки.
Със серия infinite можем да възстановим баланса на
влагата в кожата си, да стимулираме здравословните
нива на колагена и да намалим появата на фини линии и бръчици, за да заприлича тя отново на прясно
откъсната свежа слива.

infinite by Forever™ е в авангарда на науката за антиейджинг
козметиката със своите мощните съставки, извлечени от
най-добрите природни източници в клинично активни нива,
съчетани с най-съвременните научни открития, разработени да увеличават ефикасността на нашето алое.
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хидратирана
кожа

Колекцията се състои от четири ефикасни продукта, които
взаимно надграждат действието си, за да се погрижат активно за кожата ви. Те подкрепят красотата ви отвътре навън и отвън навътре, дарявайки ви със сияйна и овлажнена
кожа, която изглежда и чувствате по-млада.
www.foreverliving.com

Хидратиращ почистващ лосион: пълен с мощни съставки от естествен
произход като екстракт и аминокиселини от ябълки и кокосови мастни киселини. Те подобряват хидратацията
на кожата и нежно отмиват замърсяванията и омазняването, без да я изсушават. След почистване с нежния
лосион с млечна консистенция ще
чувствате кожата си овлажнена, мека
и чиста – стабилна основа за останалите продукти
от вашия антиейджинг
режим.

Стягащ серум: клинично тестваната
съставка трифлуорацетил трипептид-2
е пептид с три аминокиселини, който
имитира естествените процеси в кожата, за да я стегне и да намали появата на фини линии и бръчици. В клинични изследвания той значително
подобрява еластичността на кожата
на потребителите. В стягащия серум
е съчетан с ефикасни натурални компоненти и нашето патентовано алое.
Серумът овлажнява, изглажда, стяга
и уплътнява кожата, за да изглежда тя
по-млада, пък и вие и да
я чувствате такава.

Стягащ комплекс: красотата не е само на повърхността – тя започва с
храненето. Първата ексклузивна козметична хранителна добавка на Форевър, подкрепена от две клинични проучвания, ви помага да контролирате
процеса на стареене. Стягащият комплекс съдържа патентована комбинация – концентрат от френски пъпеш,
фитосерамиди и морски колаген, за да
подпомага хидратацията, да намалява
задълбочаването на бръчките и да повишава гъвкавостта и еластичността
на кожата. В допълнение този мощен
продукт съдържа и витамин С, за да
подкрепя множество вътрешни системи, цялостното ви здраве и добрия вид
на кожата ви.

Възстановяващ крем: с повече от 15
обгрижващи кожата съставки кремът
попива бързо, като овлажнява и изглажда лицето. Съчетава най-новите
научни открития с алое, антиоксидантните съкровищници на плодовете асаи
и нар, както и специална антиейджинг
композиция от етерични масла, за да
възобнови и подмлади изсушената кожа. Нанася последен удар на процеса
на стареене.

Може да си мислите, че познавате алоето и свойствата му, но никога не сте го виждали
да действа по този начин! Infinite by Forever™ атакува стареенето отвътре навън и отвън
навътре с революционни формули, разработени да хидратират кожата, да намаляват
появата на фини линии и бръчици и да стимулират здравословните нива на колагена, за
да ви помагат да изглеждате и да се чувствате по-добре.
www.flp.bg
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Forever Move

™

върнете си младежката подвижност
Представете си, че можете да се движите свободно – без никакви
ограничения. Свикнали сме да приемаме способността си да се движим
за даденост, но тя е нещо повече от просто активиране на мускулите
и ставите. Движението без затруднения ви позволява да се устремите
към целите си.
Знаем, че физическото състояния до голяма степен
влияе върху останалите аспекти от живота ви – личен,
професионален, социален и емоционален. Все пак именно
от тази идея и философията ни, изградена на нейна база, се
роди мотото „Изглеждай по-добре. Чувствай се по-добре“.
Затова разработихме Forever Move – уникална натурална
комбинация от две мощни съставки, подкрепяща мускулите
и ставите, която няма да откриете никъде другаде по света.
Отдавна знаем, че глюкозаминът и хондроитинът помагат
на ставите и мускулите, но искахме още нещо. Търсехме
средство, което действа бързо и има клинично проучени
резултати. Затова се обърнахме към най-доброто от науката
и от природата и създадохме комбинация с потвърден ефект
след едва 7-10 дни. Доказано е дори, че клинично тя е близо
пет пъти по-ефикасна от глюкозамина и хондроитина!
Ципата на яйчните черупки, наречена NEM®, представлява
естествена съставка, която се извлича от храна и
доставя на тялото хондроитин, хиалуронова киселина,
глюкозаминогликани и колаген. Тя е добре проучена и
много авангардна – допринася за по-голяма амплитуда на
движение, подобрява общото състояние на ставите и тяхната
подвижност, подкрепя хрущяла, намалява сковаността и
подпомага бързото възстановяване след спортуване. Кой
би си помислил, че нещо в толкова фино и деликатно се крие
такава сила?
Към нея прибавихме още една патентована съставка
– куркумин, но в много специална форма, наречена BioCurc®, която използва специална запазена технология
за емулгиране. Куркумата е известна от хилядолетия
със свойствата си да подкрепя ставите и да подсилва
антиоксидантните способности на тялото, но патентованият
процес повишава бионаличността ѝ с 200%. Така организмът
я усвоява максимално и позволява на невероятната
съставка да подейства истински.
Знаем, че природата изобилства с благотворни средства и
сме безкрайно благодарни, че науката ни помага да извлечем
и усъвършенстваме точно тези съставки за създаването на
нашия нов и уникален продукт.
Движете се с Forever Move!

Научно подкрепени
твърдения за
действието на NEM ®
Според изследванията:
• NEM® повишава
гъвкавостта и диапазона на
движение на ставите*
• NEM® намалява
дискомфорта и
сковаността в ставите*

64º

• Бързи резултати само
за 7-10 дни* с все поголямо подобрение през
следващите 30-60 дни

92º

• NEM® подкрепя добрия
възпалителен отговор*
• NEM® допринася за
здравето на ставите
• Ефективна доза от едва
500 мг

* Тези твърдения не са оценявани от БАБХ. Продуктът е хранителна добавка и не е предназначен за превенция, диагностициране,
облекчаване или лекуване на конкретна болест или клас от заболявания.

Процент хора,
®,
приемали
с >50% подобрение

® върху
Действие на
диапазона на движение и
свързания дискомфорт

СКОВАНОСТ
ДЕН 0

ДЕН 7

92.2º
82º
64.2º

76% НАМАЛЯВАНЕ
Дискомфорт (през целия диапазон)

Дипазон на движение (градуси)

44% ПОДОБРЕНИЕ

ДЕН 30

2.9

ДИСКОМФОРТ

60%
50%
40%
30%

1.7

20%
0.7

10%
0%

База

10 дни

30 дни

60 дни

ИЗГЛЕЖДАЙ ПО-ДОБРЕ.
ЧУВСТВАЙ СЕ ПО-ДОБРЕ.

НАВСЯКЪДЕ!
Влез във форма или изкачи следващото
стъпало във фитнеса с Клийн 9,
F15™ начинаещи 1 и 2,
F15™ средно напреднали 1 и 2,
F15™ напреднали 1 и 2 и Витал5®!
С новото мобилно приложение Forever F.I.T.
страхотните програми на Форевър могат
да бъдат с теб навсякъде.
Наблюдавай напредъка си,
предизвиквай приятелите си,
следи режима на хранителните
добавки, намирай вкусни
рецепти, гледай тренировката
си за деня, където и да си
плюс още много
възможности!

Изтегли го още днес от App Store и Google Play Store.

ГЛОБАЛНО
РАЛИ 2017
Дубай
През април се състоя едно от най-значимите събития на Форевър – Глобално
рали 2017. Много от вас бяха преки участници в срещата, а още повече станаха
свидетели на двата незабравими дни чрез директното им онлайн излъчване в
уебсайта на Форевър.
Огромен заряд, страхотно настроение, награди, усмивки, емоции, вълнение...

Събитието беше уникално!
Всички съпреживяхме радостта от високите постижения на елита на компанията и за пореден път се убедихме, че предлаганата от Форевър бизнес
възможност е достъпна за всекиго и навсякъде по света.
Невероятният Ролф Кип за поредна година получи Chairman’s Bonus чек,
надхвърлящ един милион долара, Япония грабна първото място по годишни
продажби в света, а глобалната среща донесе и на Форевър България много
престижна награда – платинен статут за административна и финансова
дейност! Гордеем се с това признание, защото сме една от едва петте страни от
всички 160 в семейството на Форевър, заслужили си престижния приз.
Сред 12-те хиляди въодушевени „форевърци“ в залата на Световния търговски
център в Дубай групата от България и Македония беше сериозна – 130 човека!
Компанията отново ни зарадва с великолепните нови продукти, представени
в настоящия брой, които се надяваме, че съвсем скоро ще можем да ви
предложим да опитате и лично.
Следващото Глобално рали обещава да бъде още по-мащабно и забележително,
защото ще отбележим и 40-ия юбилей на Форевър, а ще празнуваме в Далас!
Започнете да планирате квалификацията си още сега, за да бъдете и вие там.

Успех и нека заедно да удвоим бизнеса си през 2017-а!

Форевър се завръща у дома.

