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ГЕРОИТЕ НА ФОРЕВЪР
МАЩАБНО
ВЪОБРАЖЕНИЕ
ГРЕГ МОЪН

#НоваФИТформа

УДВОЕТЕ СВОЯ
ФОРЕВЪР БИЗНЕС!

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ
НЕЩО СТОЙНОСТНО

10

те

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

Общ групов обем
1.

Цветанка и Емил Бурназки (1)

2. Петя Йонкова (2)

Ниво

Сеньор Мениджър „Орел“
Сеньор Мениджър „Орел“

3. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър

4. Димитър Механджийски (3)

Соринг Мениджър

5. Златинка и Галин Радеви (7)

Мениджър „Орел“

6. Златка и Златко Горанови (5)

Мениджър „Орел“

7. Антония и Димитър Димитрови (6) Сеньор Мениджър „Орел“
8. Мирослав Влайчев (8)

Мениджър

9. Ирена и Петър Спасови (10)

Сеньор Мениджър „Орел“

10. Добринка Славова (-)

Мениджър
Цветанка и Емил Бурназки

Немениджърски точки
Златинка и Галин Радеви (2)

1.

Ниво

2. Цветанка и Емил Бурназки (1)

Сеньор Мениджър „Орел“

3. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър

4. Наталия и Милен Врайкови (5)

Сеньор Мениджър

5. Петя Йонкова (3)

Мениджър „Орел“

8. Мая и Григор Раданови (-)

Асистент Мениджър

9. Ирена и Петър Спасови (8)

1.
2.

Брой
Лили Петрова
Даниела Николова
Диана и Иван Стойкови
Димитър Механджийски
Иван Лозанов
Павлинка Пасева

3
2
2
2
2
2

Сеньор Мениджър „Орел“

10. Антоанета и Васил Василеви (7)

Мениджър „Орел“

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

ТРЕТО ниво
ЮНИ-МАЙ

Ниво

Мениджър

7. Златка и Златко Горанови (9)

4

спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

Сеньор Мениджър „Орел“

6. Жана и Тодор Токови (6)

б.т.

Спонсори на месеца

Мениджър „Орел“

Внимание!

От юни 2017 г. класациите на 10-те най-успешни СФБ ще
включват само активните собственици на Форевър бизнес,
спонсорирали поне един Асистент Супервайзор в рамките на
месеца.

лидерски клуб
(4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)

Калина Петкова

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
ДЕКЕМВРИ-МАЙ

Христина Братанова

ПЪРВО ниво
МАРТ-МАЙ

Ваня Иванова, Веселина Стефанова, Гергана Христова,
Полина и Николай Цолови, Рени Анева, Яна Стойкова-Танева

(4 б.т. ТРИ поредни месеца)

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.

Светло (жълто)
бъдеще
Повечето компании предлагат
множество продукти и Форевър също не е
изключение от това правило, но винаги
има един или два сред тях, които са в
сърцевината на успеха и са фокус на
цялата дейност на фирмата.
За Форевър това е ГЕЛЪТ ОТ
АЛОЕ ВЕРА.

Преди появата му мнозина никога не бяха
имали възможността да се докоснат до
предимствата и нутриентите на алоето,
сякаш току-що са отрязали листо от
растението. Милиони по света почувстваха
благотворното му въздействие и в резултат
на това близо 40 години се радваме на
големи успехи! Но както всяка добра
компания, ние също бяхме наясно, че не
можем да лежим върху лаврите на гела от
алое вера и на другите си продукти –
трябваше да продължим да се развиваме,
да правим нововъведения и да се движим с
пазара.
За да останем най-значимият световен
доставчик на продукти от алое и от пчелния
кошер, трябва да се адаптираме към
промените в търсенето на потребителите и
развитието на новите технологии!
Когато за първи път чух за преимуществата
на новата „Тетра Пак“ опаковка, бях
въодушевен, но и малко обезпокоен. Не
защото технологията не е изпитана или
впечатляваща, а понеже, както толкова
много от нашите клиенти и собственици на

бизнес, аз също много обичам малката
жълта тубичка, която използваме от
десетилетия. Не исках да я изоставяме, ако
не сме 100% убедени, че новата опаковка
ще ни помогне да усъвършенстваме Гела от
алое вера, за да са още по-доволни
клиентите ни, както и че благодарение на
нея ще можем да споделяме полезните
свойства на алоето с още повече хора по
света.
Когато научих повече за технологията
„Тетра Пак“ и предимствата ѝ, а и видях
новия дизайн, се изпълних с увереност, че
това е сериозна еволюция за Форевър и
голяма стъпка към бъдещето! Как да не се
въодушеви човек от опаковка, която
съхранява повече от ценните полезни
хранителни вещества на алоето и осигурява
по-свеж вкус?

В края на краищата
важното е какво има
вътре!
Освен това новата опаковка се състои от
100% рециклируеми материали и
значително оптимизира производството и
така затвърждава ангажимента ни да
пазим околната среда. Пък и вече ще се
прибира по-лесно в хладилника!

от компания, отворена за нововъведения,
в която никога не се задоволяваме с
„приемливото“. Част сте от екип, отправил
взор напред към бъдещето на Форевър и
към въздействието, което оказваме върху
света около себе си. Част сте от глобално
семейство, истински отдадено на това да
помага на другите.
С нетърпение очаквам лично да опитате
новия ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА и да почувствате
силата му да преобрази бизнеса ви.
Бъдещето е тук – и изглежда светло!

Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

Знаем, че за да направиш нещо както
трябва, е нужно време и че промяната не е
лесна. Но бъдете спокойни, защото сте част

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

май 2017 г.

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Стилияна Стефанова

Катерина Ананиева

Търговище

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Алекса Калоферова

Десислава Божилова

Маргарита Георгиева

Павла Узунова

Анастасия Василева

Десислава Соколова

Маргарита Тасева

Пенка Стряскова

Антоанета Христова

Диана Асенова

Марин Бакалов

Петранка Петрова

Биляна Радева

Елина Маринова

Мария Генкова-Папазова

Петя Лозанова

Бисер Митев

Емил Георгиев

Мария Димитрова

Радка Додова

Боян Тричков

Женя Бел

Мария Христозова

Росица Йотова

Боянка Христова

Живка Памукова

Росица Ралева

Валентин Нешков

Зорница Попова

Марияна и Николай
Симеонови

Ваня Атанасова

Иванка Ганчева

Величка Канева

Изабела Иванова

Вероника Иванова

Илияна Динева

Владимир Димитров

Ирена Станчева

Владимир Лазаров

Йорданка Чобанова

Габриела Торозова

Камен Ботев

Галя Георгиева

Катина Григорова

Гергана Чернева-Агопян

Красимира Димитрова

Даниела Ангелова

Лидия Маринова

Даниела Михова

Любомир Йорданов

Севделина Троянова

Мая Сталева

Силвия Младенова

Мая Стоянова

София Цветкова

Надежда Михайлова

Стефан Рачев

Надя Найденова

Стоилка Лазарова

Насинка Стоилова

Таня Русева-Драганова

Наталия Иванова

Теменужка Маринова

Неделина Маламова

Христо Коцовски

Нели Желязкова

Цвета Велкова

Несрин Ибрям

Цветелина Димитрова

Нуршен Билялова

ОБНОВЕНИ ЛИСТОВКИ „ПРОДУКТИ“
Практичните и обичани листовки, посветени на напитките от алое на Форевър и на продуктите, които ни връщат
радостта от движението, имат освежен
вид и актуализирано съдържание. Обновихме оформлението, осъвременихме

Радост от движението
Forever Freedom

Форевър фрийдъм
от чистия,
Форевър фрийдъм съчетава 88,9%
Форевър Ливинг
стабилизиран гел от алое вера на
сулфонил метан
с глюкозамин, хондроитин, метил
организма да
(МСМ) и витамин С, за да помага на
Течната
поддържа здрави и подвижни ставите.
а напитката има
формула се усвоява бързо и лесно,
портокалов аромат.
сулфатът са
Глюкозамин сулфатът и хондроитин
които допринасят
съединения,
органични
природни
на
за поддържане на структурата и здравето
хидратация
добрата
за
хрущяла, като се грижат
също запазват
на този естествен амортисьор. Те
течност, за
необходимия вискозитет на ставната
върху друга с
да се плъзгат повърхностите една
се борят с
лекота. И глюкозаминът, и хондроитинът и имат
тъкан
ензимите, разграждащи хрущялната
доказани противовъзпалителни свойства.
сяра.
МСМ е естествена форма на органична
на
Сярата допринася за доброто състояние
Формулата допълва
тъкани, враг е и на свободните радикали.
имунната система и съединителните
и за възстановяването на
който допринася за синтеза на колаген
витамин С – мощен антиоксидант,
съединителните тъкани.
количества глюкозамин сулфат
специалистите
от
препоръчваните
С в една дневна доза
Форевър фрийдъм осигурява
мг), както и 750 мг МСМ и 250 мг витамин
(1500 мг), хондроитин сулфат (1200
от 120 мл.
глътки Форевър фрийдъм!
Раздвижете се с няколко удовлетворяващи
1 литър (код: 196)

Forever Move

4

Форевър мув
от две мощни
Уникална натурална комбинация
и ставите, която няма
съставки, подкрепяща мускулите
Има потвърден
да откриете никъде другаде по света.
близо пет
ефект след едва 7-10 дни и е клинично
и хондроитина!
пъти по-ефикасна от глюкозамина
NEM® допринася
Ципата на яйчните черупки, наречена
подобрява
за по-голяма амплитуда на движение,
подвижност,
общото състояние на ставите и тяхната
и подпомага
подкрепя хрущяла, намалява сковаността
Съчетана
бързото възстановяване след спортуване.
която повишава
със специална форма на куркума,
ставите и да
бионаличността ѝ с 200%, за да подкрепя
на тялото
подсилва антиоксидантните способности
още по-добре.
90 гелкапсули (код: 551)

Юли 2017

и текстовете, за да ви вършат все така
отлична работа в общуването с клиенти
и кандидат-сътрудници. В листовката
„Радост от движението“ включихме
новия продукт Форевър мув, който се
надяваме, че скоро ще раздвижи и вас,

Радост от
движение

Forever Active
HA™

Форевър
активна ХК
Уникална форма
на хиалуронова
киселина с ниско
молекулярно
тегло.
Комбинацията
с масло от
джинджифил
и
куркума я превръ
от най-мощните ща в една
хранителни
добавки на пазара
за
хидратиране на
ставите
и кожата. Хиалур
оновата
киселина (ХК)
е специален
протеин, който
организмът
произвежда, за
да
омекоти ставите смаже и
и мускулите,
както и за да овлажн
кожата. От векове и
в Китай
се използват
джиндж
и куркума за подобр ифил
яване
действието на
ставите.
Превърнете тялото
си отново
в добре смазан
а машина с
добавката на
Форевър!
60 гелкапсули
(код: 264)

Forever Freed
om2G

Forever Calciu
m

Форевър калций
Тайната на здравит
е
кости се крие
в минерала,
присъстващ
в най-голямо
количество в
нашия
организъм –
калция. Почти
99% от него
е постоянно
складиран в
костите, за да
поддържа
здравината им.
Останалият
1% е необходим
на тъканите и
кръвта, и се набавя
или чрез
храната, или от
костите ни.
С напредване
на
способността възрастта
на тялото ни
да усвоява калций
намалява.
Усъвършенств
аният
калций се противо Форевър
поставя
на
тази тенденция
с
форми на калций още по-добри
комбинация от и патентована
други
минерали, осигуря полезни
оптимално усвояваващи
действие. Форевъ не и
р калций
е незаменима
хранителна
добавка за здрави
кости
и
зъби. С нея можете
уверени, че разчита да сте
те на найвисококачестве
ните съставки
за подкрепа на
здравето.
90 таблетки (код:
206)

за да е пълна колекцията за хората с
динамичен начин на живот.
Обновените листовки са чудесен повод
да говорите с повече хора за фантастичните продукти на Форевър. Възползвайте се от него!

o

Джобе н фрийд
ъм
Насладете се на
в съчетание с всички полезни свойства на
екзотичния аромат
Форевър фрийдъ
носене опаковк
м
а предлага полезнина нар. Удобната и лесна
патентован, стабили
за
за здравет
хондроитин и МСМ, зиран гел от алое вера, о съставки – нашият
плюс глюкоза
заедно със сладкия
от нар. Грабнет
и богат на антиоксмин,
е
полезни свойствмалка опаковка, отворете и
иданти сок
се насладете на
а на уникалната
всички
напитка Джобен
Ед. опаковка
фрийдъм!
(код: 323) 30
бр. в кутия (код:
306)
Вашият ФОРЕВ
ЪР КОНСУЛТАНТ
:

© FLPB 2017 (1059)

Здр

З д р а в е от
п р и р од а т а

то

Aloe Vera Gel

Aloe MSM Gel

Алое МСМ гел
Успокояващ гел
за
бързо облекч
аване
на стави и
кости. Съдърж
а
органичната сяра
метил сулфон
ил
метан (МСМ)
и чист,
стабилизиран
гел
алое вера, проник от
дълбоко в кожата ващ
да пренесе със , за
себе
си всички полезн
и
и билкови екстрак съставки
ти – извлек
от мечо грозде
и бяла
върба, масло
от листата на
чаено дърво.
Формулата за
успокояване на
мускулите и
ставите допълв
ат витамин E
и екстрак т от
листа
розмарин – полезн на
а за кожата
съставка, която
привлича
влага в нея. Алое
МСМ гелът
попива бързо,
нанася
и облекчава напреж се лесно
ението в
тялото.
118 мл
(код: 205)

Код: 1059
Цена: 5,00 лв. / 100 бр.
(2 вида по 50 бр.)

Aloe Berry Necta

r
Нектар от алое
и боровинки
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УСПЕХЪТ –
разумен баланс
от действия
Уважаеми собственици
на Форевър бизнес,
скъпи приятели,

раме какви конкретни действия трябва
да предприемем, за да повлияем всяко
едно от тях.

Надали има някой от вас, който още не
е чул или прочел за амбициозната цел
на Форевър да удвоим (2х) бизнеса си в
следващите седмици, месеци или години.
Ръководството на компанията не поставя точен срок за изпълнението на тази
цел, но е твърдо убедено, че всеки от вас
може да го постигне и при това в съвсем обозрим срок. А за да го направим,
най-важното според нас е най-напред да
седнем и на спокойствие да планираме
какви действия ще трябва да предприемем, за да могат бизнеса и доходите ни
да нараснат с темпо, което в момента за
мнозина изглежда непостижимо.

Имате два варианта:
да се опитате да направите невъзможното, като се концентрирате върху едно от тези числа и се опитате да
го удвоите, за да може общият резултат да е също два пъти по-голям или

Когато говорим за удвояване на
бизнеса си, най-напред е необходимо
да сме наясно какво представлява този наш „бизнес“. Как се изчислява, кои
са факторите, които го определят, и как
можем да повлияем всеки един от тях
поотделно? Маркетинговият план на Форевър възнаграждава всекиго на базата
на бонусните точки (паричен оборот от
закупени продукти) във вашата мрежа.
А той от своя страна е равен на броя на
хората в мрежата ви, направили покупки
през месеца, умножен по средния брой
на техните покупки и по тяхната средна
стойност. Това е. Три числа – брой хора,
среден брой покупки, средна стойност
на покупката, които в края на месеца
или годината определят общия обем на
вашия бизнес.
Е, щом вече знаем кои числа трябва
да увеличим, за да порасне нашият бизнес, не е трудно да седнем и да плани-

да работите РАЗУМНО и БАЛАНСИРАНО за осъществяване на напълно постижими цели, като увеличите всеки
един от тези три фактора само с 20%
до 30% и така да удвоите своя бизнес.
Според нас всеки, който разбира
добре същността на бизнеса, наречен
мрежов маркетинг, би избрал втория вариант. Ето и някои кратки идеи за действия, които ще ви помогнат да повлияете
ВСЕКИ един от факторите за нарастване
на общия оборот в мрежата ви:
Брой хора в мрежата – сбор от броя на
новоспонсорираните СФБ и на вече присъединили се към екипа ви СФБ, които
продължават да купуват продукти и да
спонсорират нови хора. Ще го увеличите,
като редовно организирате бизнес представяния и продуктови презентации за
вас и вашата мрежа, грижейки се на тях
да присъстват колкото се може повече
хора (работа със списък и покани). А за
да продължават хората в мрежата ви
да работят, е нужно да бъдат обучавани и подпомагани (Бърз старт, Първи
стъпки към Мениджър, планиране, първи
30-60-90 дни). Допълнете всичко това с
редовни срещи на екипа и ежедневни
усилия за създаване на нови контакти
и със сигурност броят на хората във вашия екип, които поръчват продукти и
спонсорират редовно, скоро ще нарасне.
Среден брой поръчки на продукти – ще
ги увеличите, когато имате система за
проследяване на клиентите си и на СФБ
от вашата мрежа (редовна връзка с тях).
Също така е важно да не спирате да обръщате внимание на всички, че нашите
продукти не са решение на еднократен
проблем, а са за ежедневна употреба и с
тяхна помощ могат да изглеждат и да се
чувстват по-добре. Добра идея са и програмите за лоялност за вашите клиенти.

www.flp.bg

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

А за да си гарантирате оставането на
повече хора във вашата мрежа, ви препоръчваме да им помагате да разберат
добре маркетинговия план на компанията и да израстват в него.
Средна стойност на поръчките – това
число ще увеличите, като създавате навици за спонсориране на нови хора със
Стартов пакет, Клийн 9, F15 или Витал5,
както и за употребата на прекрасните
ни програми от всеки член от мрежата
ви. Употребата на повече продукти на
компанията във вашето ежедневие и
това на хората от екипа ви, участието в
изложения и панаири, където може да
предлагате повече продукти за продажба, организирането на домашни партита и продуктови демонстрации, както и
създаването на навици за използването
на нашите продукти за подаръци за всякакви поводи, ще увеличат значително
стойността на поръчките във вашата
мрежа, съгласни ли сте?
А какво се иска от вас? Нещо много просто, което не струва пари – да
седнете и да планирате всеки месец от
работата си, така че тя да включва балансирани действия, повлияващи всеки
един от тези фактори и ДИСЦИПЛИНИРАНО да следвате плана си. Така правят
всички, които успяват с Форевър, и всяка
година удвояват доходите си. Останалите
работят без план за действие и разчитат
на случайността, която – всички много
добре знаем, не е фактор в нашия бизнес.
Удвоете бизнеса и доходите си! Всеки
може да го направи, балансирайки разумно действията си!

С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви
Юли 2017
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ДЕН НА УСПЕХА
8 юли 2017 г.
ХОТЕЛ МАРИНЕЛА
Зала „София Гранд“, Начало: 11,00 ч.
Вход: 3,00 лв. или 5,00 лв. в деня на събитието

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ:

ПИТЪР БУТС

ФОРЕВЪР ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ – ЕВРОПА

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
СЛИВЕН, 16 юли 2017 г.

Зала „Галерия“, х-л „Национал Палас“
12:00-13:00 ч. - Възможността за бизнес
13:30-14:30 ч. - Продуктите на Форевър
15:00-16:00 ч. - Бърз старт

Помислете върху това...
„Научих, че човек има право да гледа отвисоко някого, само когато му помага
да се изправи.“
Из Прощалното писмо на Габриел Гарсия Маркес
„Магнезият е жизненоважен за биологичната функция и оптималното здраве.
Недостигът на клетъчен магнезий води до влошаване на клетъчната метаболитна
функция, което на свой ред може да предизвика по-сериозни здравословни
проблеми. Той е изключително важен за оптимизирането на митохондриите, а
поради способността му да преминава през кръвно-мозъчната бариера, може
да спомогне за подобряване на паметта. За съжаление, днес болшинството
от хората страдат от дефицит на магнезий, затова всеки трябва да взема
хранителни добавки с магнезий в подходящата за усвояване формула.“
По д-р Дж. Меркола
Ваша Илиана Веселинова
6
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Мащабно

въображение
Мислете мащабно.
Сигурно чувате този
израз толкова често,
че дори за миг не
вниквате в смисъла
му. Какво би станало,
ако всеки отдели
минутка и се
съсредоточи?

Наистина да ПОМИСЛИ и да
поразсъждава върху целите си,
бъдещето си и това какво е готов
да направи, за да осъществи
стремежите си. Само си представете
какво би могъл да постигне всеки
един от нас, ако възприеме
краткосрочните си цели и постижения
като стъпала към значимото.
За вас това може да означава да
станете ОРЕЛ, да имате по-голяма
финансова стабилност или да се
отдадете само на Форевър бизнеса си,
да заведете семейството си на
незабравима почивка или да получите
чек от програма Chairman’s Bonus. За
мен МИСЛИ МАЩАБНО означава да
удвоим бизнеса си и да помагаме на
повече хора по целия свят да
изглеждат и да се чувстват по-добре.
Онези от вас, които бяха с нас в Дубай,
видяха със собствените си очи докъде
може да се стигне с мащабно мислене.
Преди едва няколко десетилетия
Дубай е бил просто град в пустинята.
Мнозина си мислели, че никога няма и
да бъде нещо повече. Но Негово
Височество Шейх Мохамед бин Рашид
www.flp.bg

ал-Мактум, емирът на Дубай, не
оставил това да го спре. Осъзнал, че
единственото, което липсвало, била
ясна визия за бъдещето и
непоколебима вяра, че Дубай може да
се превърне в един от найвеличествените градове в света.

като нещо, към което можем всички
ние да се стремим? Всеки ден се
старайте да прилагате същата
решителност и необуздано
въображение към собствения си
живот и бизнес.

Както сам казва, ОАЕ е

„въплъщение на смело
посрещане на трудностите,
преодоляване на
препятствията и надвиване
на невъзможното.“
Когато преди 15 години в Дубай
възниква идеята за Бурж Халифа,
мислите ли, че просто са искали да си
построят „хубава“ сграда? Естествено,
че не! Искали са НАЙ-високата,
НАЙ-добрата, най-НЕВЕРОЯТНАТА кула,
каквато светът още не бил виждал!
Въображението им надскачало
реалното в онзи момент. Ако се бяха
прицелили по-ниско, нямаше да има
съмнение, че щяха да построят просто
поредната кула, но те са избрали да
МИСЛЯТ МАЩАБНО! Звучи ли ви това

Именно тук е мястото на кампанията
„Удвоете бизнеса си“. Ако всеки от нас
направи по мъничко повече, за да
израсне, да мечтае и да работи за
целите си, можем да постигнем
безгранично много! Не се
подценявайте. Не си изграждайте
просто „хубав“ бизнес – не се
задоволявайте с по-малко, отколкото
заслужавате и можете да постигнете.
МИСЛЕТЕ МАЩАБНО!

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Юли 2017
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ГЕРОИТЕ НА ФОРЕВЪР
Много сме въодушевени от новите
продукти Форевър мув и Инфинит от
Форевър, които се надяваме скоро
да можете да изпробвате лично и да
се уверите, че те идеално допълват
„героите на Форевър“ – гелът от алое
вера, Форевър фрийдъм и Арги+.
Форевър се гордее изключително много с тези ключови
продукти, защото съдържат ефикасни съставки и имат
отлични свойства. Вижте с какво са специални…

Гел от алое вера
Основополагащият продукт на Форевър и
същността на това, което сме. Невероятно
много се гордеем, че именно той е наш
символ. Съдържанието на алое в жълтата
тубичка е изключително високо – 96%,
а самото то е извлечено от гела във
вътрешността на листата и е резултат от
патентования процес за стабилизация на
Форевър.

специалният процес на стабилизация,
който Форевър изкусно владее и е
усъвършенствала. Тя е единствената
компания в света, притежаваща патента
за този вид стабилизация, и никой друг
производител не може да го използва.

Гелът от алое вера на Форевър, както
и много други от продуктите на
компанията, носят одобрителния печат
на Международния научен съвет за
В света съществуват над 200 разновидности
алое (МНСА), което означава, че МНСА
на алоето, но се смята, че само четири от
се е уверил в качеството на нашите
тях имат ценни хранителни качества. Алое
продукти от алое. Освен изброените
Барбаденсис Милър – видът, отглеждан от
Форевър, има най-изявен положителен ефект. дотук предимства напитките от алое
вера на Форевър имат благотворно
Плантациите, в които Форевър отглежда
въздействие върху човешкия
алоето си, са изцяло собственост на
организъм. Зареждат ни с жизненост,
компанията, а работниците, берящи
оптимизират храносмилането ни и не на
зрелите листа на ръка, са нейни служители
последно място – подобряват вида на
и неразделна част от семейството на
кожата ни. Ето защо ви препоръчваме
Форевър. Плантациите в Доминиканската
да приемате по 120 мл гел от алое вера
република представляват най-обширните
всеки ден като отличен спътник на
алое насаждения в света и всяко листо се
новата антиейджинг колекция Инфинит
преработва броени часове след откъсване,
от Форевър.
за да гарантираме, че природните свойства
на гела остават непокътнати. Следва

Какво можете да казвате за Арги+?
++

++
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Арги+ е уникален продукт, разработен за активен
начин на живот. Осигурява подкрепа за протеините
и аминокиселините (B6), нутриенти за добро
кръвообразуване (B6, B12 и фолиева киселина), както
и за поддържане на функцията на мускулите (D3) и
енергията (C, B6 и B12).
Витамин С допринася за образуването на колаген за
нормална функция на кръвоносните съдове, костите,
хрущяла, венците, кожата и зъбите. Витамин C също
допринася за нормалното протичане на метаболизма
и производството на енергия, нормалната функция
на имунната система и за намаляване чувството на
отпадналост и умора.

Юли 2017

++
++
++
++

Съдържанието на витамин K допринася за нормалното
кръвосъсирване и за поддържане на нормалното
състояние на костите.
Витамин D също допринася за поддържане на
нормалното състояние на костите и функцията на
мускулите.
Витамин В6 допринася за нормалното функциониране
на нервната система и за нормалното протичане на
метаболизма на белтъчините и гликогена.
Витамин B12 допринася за поддържането на
нормалната психична функция и нормалното
образуване на червени кръвни телца.
www.foreverliving.com

Форевър фрийдъм
Алое вера гелът, влаган във Форевър фрийдъм, преминава през съвсем същия процес на
преработка, както и този в жълтата бутилка, така че можете да сте спокойни, че качеството и
свойствата на тази напитка са на същото високо ниво. Съдържанието на алое във Форевър
фрийдъм е малко по-ниско – 90%, но само за да отстъпи място на още няколко съставки,
включително глюкозамин, хондроитин и МСМ. Тъкмо тези три допълнителни компонента
придават на напитката качествата, заради които е толкова търсена.
Портокаловият аромат на Фрийдъм го превръща в идеална напитка за разсънване, която
определено ще задвижи деня ви! Хондроитинът, глюкозаминът и МСМ са много популярни
съставки сред спортуващите, движещите се непрекъснато и по-възрастните, които водят
динамичен живот, защото подпомагат подвижността на тялото и доброто състояние на
съединителните тъкани. Не забравяйте, че активните съставки в напитката са от натурални
източници – тя съдържа ракообразни и може да не е подходяща за вегетарианци, вегани или
хора с алергии. Затова Форевър мув е отлична алтернатива за онези, които имат непоносимост.
Ако пък можете да приемате и двете, Форевър фрийдъм и Форевър мув действат синергично и
дават изключителни резултати. Комбинацията от двата продукта гарантирано ще се превърне
във фаворит сред спортистите и всички, които се движат активно.

Какво можете да казвате за
гела от алое вера и Форевър фрийдъм?

++

Подкрепят стомашно-чревните функции и са чудесен помощник за храносмилането –
гелът от алое вера успокоява и оптимизира храносмилателната система.

++

Подпомагат имунитета.

++

Допринасят за здравето на кожата, косата и ноктите – алоето винаги е било тачено заради разкрасяващите си
свойства. Употребата му от прочутата Клеопатра е добре документирана. Смята се, че е поддържала завидната си
красота, като се е грижела за кожата и косата си с алое вера.

++

Изчистват тялото.

++

Подкрепят здравето и жизнеността.

Какво можете да казвате
за гела от алое вера?

++

++

++

Гелът от алое вера е много близък до природния сок
в листата на растението, което означава, че е богат
източник на ценни нутриенти и представлява идеална
добавка към балансираното хранене.

++

Без глутен.

++

Питателният гел е подходящ за вегетарианци и вегани,
не съдържа глутен и носи печатите на МНСА, Халал и
Кошер.

Съдържа глюкозамин – естествена съставка на
хрущялните тъкани, много популярна сред спортуващите
и по-възрастните с динамичен начин на живот.

++

Съдържа МСМ – органична сяра с антиоксидантно
действие.

++

Съдържа хондроитин – също компонент от естествения
състав на хрущяла и ставите.

++

Хондроитинът на Форевър се извлича от ракообразни от
качествени източници за лесно усвояване.

++

Арги+ съдържа и фолат (фолиева киселина),
който допринася за нормалния синтез на
аминокиселини, нормалното кръвообразуване и
участва в процеса на делене на клетките.
В състава му влизат също здравословни горски
плодове като червено грозде, къпини, черно
френско грозде, боровинки, плодове от бъз,
малини и горчиви череши.
Без глутен.

++

Халал.

++

Какво можете да казвате за
Форевър фрийдъм?

www.flp.bg

Арги+
Осигурява препоръчителната дневна
доза от „чудодейната молекула“,
както наричат L-аргинина. Той е
аминокиселина – градивен елемент на
протеините, особено популярна сред
хората, които се движат активно. Арги+
е подсилен със синергични витамини
и плодове, за да превърне продукта
във всестранна добавка, подкрепяща
цялото тяло.
Юли 2017
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УДВОЕТЕ СВОЯ
ФОРЕВЪР БИЗНЕС!
Започнахме 2017-а с едно много смело предизвикателство, което Грег и управителният съвет на компанията
отправиха към всички нас – ДА УДВОИМ БИЗНЕСА СИ. Всички се устремихме към новата цел с ентусиазъм,
готовност и усмивка. Приехме предизвикателството!
А за да повярваме, че е възможно и напълно реално, потърсихме подобни примери в историята на Форевър
България през последните няколко години. Не беше изненада, че такива съществуват, защото Форевър е
най-добрата бизнес възможност на света и знаем, че всеки, който работи усърдно и целенасочено,
постига успех с нашата компания.
Днес ви представяме само малка част от онези от вас, които ни показаха, че всички можем,
стига да поискаме и повярваме.

ИРЕНА СПАСОВА

Аз работя Форевър, аз съм Форевър и всичко, което постигам с тази компания,
дължа на нестихващия си ентусиазъм. Най-важното в нашия бизнес са срещите с
все повече хора всеки ден и всеки час и изграждането на доверие. Когато имаш
ясна цел, начертани стъпки за постигането ѝ и обективна представа за естеството
на този бизнес и компанията, всъщност ти остава само да добавиш широка усмивка и никога да не преставаш да се срещаш с нови и нови хора. Поддържайте
първоначалния си ентусиазъм, намирайте си мотивация и си поставяйте постижими цели, гарантирано ще успеете. Помагайте на другите да постигнат мечтите си и
няма начин да не сбъднете и своите!
Доходът ми през последната година безспорно се удвои, но нека ви кажа какво
се случи през последните 10 години – бонусът ми е нараснал над 200 пъти! Никога
не се отказвайте, следвайте системата за работа на Форевър, усмихвайте се и говорете с хората, говорете с всички!
С огромна радост мога да кажа, че усилията ми доведоха да спечелването на
още едно много престижно постижение – Сеньор Мениджър ОРЕЛ! Ще бъда на
круизния кораб, ще посетя Барселона, Монте Карло и Рим, ще бъда сред елита на
Форевър!

ЖАНА И ТОДОР ТОКОВИ

Успехът в бизнеса с Форевър се гради на няколко прости правила и те са обобщени в достъпна и ефективна система за работа, наречена „Цикъл на успеха“. Не усложнявайте излишно цикъла на Форевър и го повтаряйте постоянно. В мрежовия
маркетинг важи един математически закон – този на големите числа. Когато осъществяваме контакт с достатъчно голям брой хора, винаги ще имаме насрочени
срещи. Когато редовно правим презентации, със сигурност ще имаме и нови бизнес сътрудници. Тайната на това да удвоите бизнеса си е, че… няма тайна! Просто
говорете за бизнес възможността с два пъти повече хора.

Щом ние го направихме, значи всеки може!

10

Юли 2017

www.foreverliving.com

ВАСИЛ КОЛЕВ
Всички можем!
Бъдете постоянни в действията си, усмихвайте се, бъдете позитивни и вложете малко повече усилия, повярвайте и ще постигнете много. През изминалите
18 месеца аз преминах от ниво Асистент Супервайзор до Мениджър и увеличих бонус точките си тройно!
Системата на работа с Форевър е простичка и достъпна за всеки, който реши
да я приложи, а придружена от целенасочени действия, малко повече усилия
и много положително отношение, дава невероятни резултати.

Щом мога аз, можете и вие!

АНТОАНЕТА И ВАСИЛ ВАСИЛЕВИ

Удвоените усилия означават и двоен ръст в бизнеса. През изминалата година работихме много усърдно с групите си в Казанлък и Монтана, решихме, че ако организираме и подкрепяме възможно най-много представяния на компанията и
участваме във всяко събитие на Форевър България, ще имаме успех. Резултатите
не закъсняха – на Деня на успеха през януари 2017 г. бяхме на сцената, за да ни наградят за спечеленото първо ниво в програмата за кола Forever2Drive, наградиха
новите ни двама Признати Мениджъри именно от Казанлък и Монтана, получихме
и едно най-престижните признания – членството в Лидерски клуб „100 златни“ за
100 поредни месеца активност. В края на май приключи и квалификацията за Мениджър ОРЕЛ и ние сме горди да носим тази титла и изключително щастливи, че
ще се присъединим към всички успешни собственици на Форевър бизнес от целия
свят на страхотния круизен кораб през октомври.

Повярвайте, удвоените усилия удвояват резултата!
Направете го и вие!
Удвояването на Форевър бизнеса може да се случи по толкова много различни начини. Някои ще
организират повече представяния, други ще говорят с много повече хора, няма да липсват и такива, които ще
се стремят да удвоят знанията си. Какъвто и подход да изберете, той ще работи за вашия бизнес.

Форевър България
и ДЕБРА България
Както повечето от вас знаят, от няколко години Форевър България и ДЕБРА България си
сътрудничат в усилията да облекчат състоянието и страданията на пеперудените хора у
нас. Този съюз ни прави горди, че сме част от Форевър, че можем, искаме и се стараем да
помагаме на болните от булозна епидермолиза – едно от най-тежките кожни заболявания.

Ето историята на едно пеперудено дете…

Разказ на Хюлия Ибрям – майка на Елиф
„Както всяка жена, аз също мечтаех един ден да стана майка. И ето,
че след две години чакане, забременях и бях много щастлива. Знаех,
че отглеждането на дете не е лесно, но вече бях готова да поема тази
отговорност. През цялата бременност си мечтаех и сънувах едно детско
личице, което щеше да запълни живота ми с радост и щастие. Бременността
ми беше много трудна, но аз чаках с огромно нетърпение моето бебе да се
появи на бял свят. И в един дъждовен февруарски ден отидохме на рутинен
преглед и се оказа, че моментът е настъпил. Вечерта на 6 февруари 2013 г. в
21:15 ч. се роди моята малка принцеса. Всичко беше нормално, докато не ми
показаха за първи път лицето ѝ. Имаше рани, което не беше нещо нормално.
Успокоих се и погледнах от хубавата страна на нещата – ще зараснат и ще
минат. Но нещата бяха много по-различни. Имаше дълбоки рани и по ръцете,
краката и няколко мехура по тялото. На следващия ден лекарите ми казаха,
че може да е Булозна епидермолиза, а аз дори не бях чувала за тази болест.
Състоянието на детето с всеки изминал ден се усложняваше. Никой нищо не
можеше да направи и най-много ме болеше, че детето ми се измъчваше пред
собствените ми очи, а аз бях безсилна да ѝ помогна и да я излекувам.
Докато Елиф не навърши година и половина, престоите ни по болниците
бяха много, наложи се да изпие сума ти антибиотици и други лекарства за
преодоляване на инфекциите. Изостана с растежа, но с течение на времето
нещата започнаха да се нормализират и сега моята малка принцеса вече
навърши три години, а аз дори не предполагах, че ще стигнем до този
момент.“

На един от най-усмихнатите,
шарени и прекрасни празници – 1 юни,
Еленка Жекова от Сливен, Мениджър
в нашата компания, за пореден път ни
накара да се гордеем, че сме Форевър,
че работим с истински хора с огромни
сърца! Еленка направи страхотен
подарък на всички пеперудени дечица
на България – различни Форевър
продукти на пазарна стойност близо
8 000 лв.! Благодарим на Еленка и
всички собственици на Форевър
бизнес за непрестанната подкрепа, за
постоянството, за съпричастността към
болните от ЕБ.
Светът е едно много по-добро място
благодарение на всички вас!

#ForeverProud

СТАНЕТЕ ЧАСТ
ОТ НЕЩО СТОЙНОСТНО
Форевър Ливинг Продъктс си партнира с глобалната благотворителна
организация „Да се изправим срещу глада“, за да даде своя принос за
осигуряване на храна на деца в нужда по целия свят. През 2017 г. Форевър
си е поставила амбициозната цел с помощта на СФБ от целия свят да
опакова 1 милион порции храна.
Затова решихме да се присъединим към инициативата на съседите ни
от Форевър Гърция, които ще опаковат храна през септември в Солун.
Така и вие – българските собственици на Форевър бизнес, ще можете да
се включите в кампанията на Форевър и да помогнете на фирмата ни да
изпълни обещанието си за 2017 г.
Купувайки билети за томбола
, допринасяте за купуването на храната,
а ще имате и шанс да спечелите едно от любимите си
АЛОЕ БЕБЕТА!

10
20
40

лв.

15

х2

лв.

30

х5

лв.

60

ЦЕЛТА НА ФОРЕВЪР ГЪРЦИЯ + КИПЪР и ФОРЕВЪР БЪЛГАРИЯ + МАКЕДОНИЯ е с подкрепата
на собствениците на Форевър бизнес да съберем средства за купуването на 100 000 порции
храна, които ще опаковаме ЗАЕДНО на Деня на успеха в Солун на 24 септември 2017 г.

ТЕГЛЕНЕ НА ТОМБОЛА
ВСЯКА СЕДМИЦА
ЗА 2 АЛОЕ БЕБЕТА!
Печелившите ще бъдат обявявани
всеки петък на фейсбук
страницата на Форевър България!

Стремежът на благотворителната организация
е да сложи край на глада по света до 2030 г.
Тя осигурява храна и помощ на най-уязвимите
хора на планетата, като се включва предимно
в училищни програми за осигуряване на обед
за деца в бедни населени места, сиропиталища,
болници и др. Тази година храна е изпращана
в Индия, Турция и Зимбабве.

Започнахме промяната в началото на март.
Споделяхме, препоръчвахме, показвахме и
разказвахме за Форевър Ф.И.Т.
Спечелихме си много последователи,
много подкрепа, много усмивки и много добра нова
форма – и за нас, и за бизнеса ни. Изключително
щастливи сме, че Ф.И.Т. отборът на Форевър
България събра повече от 25 човека!

НОВА ФОРМА

С ОБНОВЕНАТА ПРОГРАМА ФОРЕВЪР Ф.И.Т.

ЗА ВАС И ВАШИЯ
ФОРЕВЪР БИЗНЕС

Благодарим на всички за участието, за чудесния
начин, по който споделихте промяната в социалните
мрежи, за ентусиазма, за добрия пример.

#НоваФИТформа

Някои от вас преминаха през всички етапи на
програмата, а други – през един или два, но
резултатът на всеки е повече от впечатляващ. Само
фактът, че дръзнахте да направите първата стъпка
към новата си по-добра физическа форма означава,
че сте извършили огромна крачка към по-добър и
здравословен живот.
Надяваме се, че добрите навици за хранене и
физическа активност са част от живота ви и след
инициативата и ще бъдете в страхотна Ф.И.Т.
форма и занапред!

Промяната заедно с всички вас стартирахме и ние – Калин и Мая от офиса на Форевър България. Преминахме
през абсолютно всички етапи на програмата – от Клийн 9, през F15 начинаещи 1 и 2, F15 средно напреднали 1 и
2 и F15 напреднали 1 и 2. Ето ни, точно
три месеца и девет дни по-късно тук, за
да споделим пътя, който извървяхме, и
прекрасните крайни резултати от това
предизвикателство.
Нека първо изкажем признателност
та си към вас за огромната подкрепа,
която ни оказахте от самото начало –
изключително мотивиращо и приятно,
благодарим!
Първите девет дни с Клийн 9, въпреки
по-строгия режим, всъщност се оказаха най-лесната част. Спазвахме стриктно режима на прием на добавките, количеството храна, препоръчителната
дневна активност, но пък нали бяха
само девет дни – приключиха бързо и
УСПЕШНО! Свалените 3-4 кг за толкова
кратък период си бяха постижение и сериозна причина за ентусиазъм и мотивация да продължим напред.

Тук започна трудната част. Програмата
Форевър Ф.И.Т. е съвсем нов и цялостен
подход към начина на живот и въобще
не се свежда до поредната бърза диетка. Новият начин на хранене и физическата активност се оказаха сериозна
част от живота ни. Първите две седмици не бяха никак лесни, изискваше се
огромна воля и дисциплина. В частта с
храненето разбрахме, че единственият
верен път е подготовката. Ако се окажехме гладни и неподготвени, посягахме
към не особено добри и полезни храни,
което нарушаваше цялостния ни ритъм
на хранене. Започнахме да планираме
и да се подготвяме за всеки следващ
ден. Да, и това изискваше дисциплина
и честно казано, в началото беше дори
досадно, но всъщност се превърна в
страхотен навик. Тренировките също
се оказаха предизвикателство в началото – трябваше да си наложим да
тренираме редовно и да се научим да
изпълняваме упражненията правилно,
за да избегнем контузии. И двамата избрахме фитнес салона и подкрепата на
инструктор. Оказа се изключително добро решение, поне докато се научим за

#НоваФИТформа
Тегло (кг):
Гърди (см):
Бицепс (см):
Талия (см):
Ханш (см):
Бедро (см):
Прасец (см):
Общо килограми
Общо сантиметри

Калин Марев
ПРЕДИ

103
118
39
106
116
68
43

СЛЕД

98
117
39
102
112
61
42
-5
-17

какво да внимаваме при изпълнението
на упражненията.
Спазвахме режима стриктно, физическата активност също изпълнявахме
буква по буква, но килограмите вече не
се топяха с началната скорост. Дойде
момент, в който цифрите на кантара
не помръдваха със седмици. Промяната все пак беше очевидна – намалени
обиколки, страхотен тонус, повече сила.
Постепенно тренировките се превърнаха в неизменна част от ежедневието
ни, дори необходимост. Спряхме да мислим за кантара и просто продължихме
напред. Да, имаше и леки отклонения,
но винаги продължавахме в правилната посока.
Днес, 96 дни по-късно, сме повече от
щастливи и доволни от резултатите.
Физическата активност е неразделна
част от деня ни. Хранителните ни навици са доста различни и далеч по-добри.
Ще продължаваме в тази посока и се
надяваме скоро да се похвалим с още
по-сериозни постижения. Каним ви да
опитате и вие. Сигурни сме, че ще ви
допадне!

Мая Младенова
ПРЕДИ

76
91
31
95
111
69
37

СЛЕД

66,5
89
30
88
107
65
37
-9,5
-18

#НоваФИТформа ни показа и всички
смели и лъчезарни СФБ, които пожела
ха да направят решителна крачка към
нов, по-различен живот. Видяхме широките ви усмивки в парка, в залата и
вкъщи. Демонстрирахте ни, че сте последователни и упорити, че физическите тренировки не ви плашат. Дадохте
на нас, на децата, на семействата си, на
близки, приятели и роднини страхотен
пример. Видяхме новата ви по-добра
физическа форма, а за мнозина инициативата донесе и нова по-добра форма
на техния Форевър бизнес.
Вярваме, че сте си изградили здравословни навици, създали сте си режим
на физическа активност, който ще спаз-

вате и занапред. Вие сте Ф.И.Т., вие сте
Форевър и сте изключителен пример! А
има ли нещо, което създава повече доверие и мотивация от добрия пример?
Използвайте го. Използвайте кампанията, споделените резултати и новата
си форма във всяка една сфера от живота. С добрия си пример възпитайте у
децата си двигателна култура, създайте
желание за физическа активност.
Изглеждате и се чувствате страхотно и
това, вярвайте, не остава незабелязано.
Покажете на всички как го постигнахте,
покажете Форевър Ф.И.Т., говорете от
личен опит. Предавайте ентусиазма си
от добрите постижения на всички около вас, предлагайте цялата достъпна

информация за програмите за контрол
на теглото на Форевър, използвайте ги
активно.
През последните години всички водим
доста заседнал начин на живот и липсата на време е наш основен аргумент
да не се движим редовно. Форевър
Ф.И.Т. е достъпно и удобно решение,
което могат да прилагат и най-заетите.
Голямо удобство на F15 е, че предлага различни стъпки за потребностите
всеки хранителен и фитнес режим. Избирате най-подходящото за себе си в
зависимост от формата, в която се намирате в момента.

Три участнички в инициативата наградихме с пакет Витал5, за да продължат
здравословния курс в живота си.
Поздравления за Катерина Ананиева, Радина Йорданова и Жана Токова!

Катерина Ананиева

Радина Йорданова

Жана Токова

Айше Дряна
Леман и
Пламен
Щереви

Стиляна Стефанова

Нели Хинова

Гергана Христова

#НоваФИТформа

Бисерка Борисова

Трима от вас поощрихме с Форевър продукти по избор на стойност 250 лв.
за старанието да промотират програма Форевър Ф.И.Т.
Поздравления за Катерина Ананиева, Цветанка Бурназка и Биляна Казакова-Угринска!
А всички вие, които се включихте в промяната и я споделихте със света,
сте нашите победители! Честита #НоваФИТформа!

ФОРЕВЪР
СЕ ЗАВРЪЩА
У ДОМА.

2018-а бележи 40 силни години в бизнеса и
затова се завръщаме у дома, за да ги
отпразнуваме!
Между 22 и 30 април всички квалификанти за Глобалното рали
ще имат възможност да посетят впечатляващия Далас в щата
Тексас и да се насладят на многобройните атракции, които го
превръщат в специално място за семейството на Форевър.
Дом на фабриката ни „Алое Вера – Америка“ и на една от трите
ни плантации с любимото растение, Тексас е не само идеалното
място да отбележим 40-ия си юбилей, но е и великолепно
пространство да се върнем към корените на Форевър.

