БЪЛГАРИЯ

Април 2018 | Брой 194

СПЕЦИАЛИЗИРАНА
КОЗМЕТИКА

ДА СЕ ВСЛУШВАШ ВЪВ
ВЪТРЕШНИЯ СИ ГЛАС
ГРЕГ МОЪН

НАЙ-СИЛНИЯТ
ПРОДУКТ НА ФОРЕВЪР
ПЕТЯ ДИМИТРОВА

НОВ НАЧИН
НА ЖИВОТ –
МРЕЖОВ БИЗНЕС

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

2 / 2018

Общ групов обем
1. Цветанка и Емил Бурназки (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

2. Петя Димитрова (1)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

3. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (3)

Сеньор Мениджър

5. Антония и Димитър Димитрови (4) Сеньор Мениджър ОРЕЛ
6. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Васил Парушев (-)

Сеньор Мениджър

8. Димитър Иванов (-)

Мениджър

9. Антоанета и Васил Василеви (-)

Мениджър ОРЕЛ

10. Жанета Петрова (-)

Мениджър
Цветанка и Емил Бурназки

Немениджърски точки
1. Цветанка и Емил Бурназки (-)

Спонсори на месеца на нови АС

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

2. Димитър Иванов (7)

Мениджър

3. Петя Димитрова (3)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

4. Милен и Галина Царевски (5)

Сеньор Мениджър

5. Антоанета и Васил Василеви (2)

Мениджър ОРЕЛ

6. Жана и Тодор Токови (4)

Мениджър

7. Ирена и Петър Спасови (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

8. Маргарита Мартинова (нов)

Асистент Мениджър

9. Елена Брестничка (-)

1. Ивелин Димитров
2. Антония и Димитър Димитрови
Валя и Николай Колеви
Васил Парушев
Веселина Петрова
Вяра Кифова
Йонка Птухин
Милена Генчева
Петя Димитрова

3
2
2
2
2
2
2
2
2

Мениджър

10. Васил Парушев (-)

Сеньор Мениджър

Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес, спонсорирали поне
един Асистент Супервайзор в рамките на месеца (в скоби е позицията от предходния месец).

КЛУБ 4 Б.Т.

ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАДЕСЕТ поредни месеца)
МАРТ – ФЕВРУАРИ

Гергана Христова

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
СЕПТЕМВРИ – ФЕВРУАРИ

Нели Желязкова, Радостина Николаева,
Христина Врангелова

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ДЕКЕМВРИ – ФЕВРУАРИ

Виолета Такева, Вяра Кифова, Гинка Цонева,
Ива Ангелова, Поля Фиданова

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.

Еволюционният
процес
Чували ли сте да казват, че мъдростта е правопропорционална на
времето? Може би сте срещали някого, който е „мъдър за годините
си“, или пък човек с познания, които и вие бихте искали да
придобиете, ако разполагахте с достатъчно време.
Лесно е да свързваш времето със
знанията – зависимостта е очевидна.
Повече време за учене трябва да се
равнява на повече научено. Но според
мен дори и при най-мъдрите всъщност
решаващо е познанието, което прилагат
на практика. Точно затова толкова
често се казва, че действията са покрасноречиви от думите.
Честването на 40 години в бизнеса
може за мнозина да означава, че сме
помъдрели и добре познаваме бранша
си, отглеждането и производството
на алое, разработването на силен и
изпитан във времето маркетингов
план. Разбира се, година след година
сме придобивали все повече познания
за всички тези неща, но да легнем на
лаврите и опита си би било загуба на
цялото това ценно време.
Сред нещата, от които изпитвам найголяма „Форевър-гордост“, е че като
компания никога не сме разчитали
единствено на миналите си успехи.

„Всеки научен урок
ни прави по-силни.
Всеки успех, за който
сме благодарни,
подсказва следващите
ни стъпки.“
www.flp.bg

Отново влагаме в работата си всяко
придобито късче мъдрост. Всеки научен
урок ни прави по-силни. Всеки успех,
за който сме благодарни, подсказва
следващите ни стъпки.
Мислим в перспектива за
производствените си мощности. Не
само се учим от опита си, но и знаем,
че трупането на познания във всяка
една от тези области можа да ни
направи само по-издръжливи занапред.
Ръководният ни екип непрекъснато
усъвършенства маркетинговия план,
за да поддържаме компенсационната
си структура съвременна и да
добавяме преимущества, които да са от
възможно най-голяма полза за нашите
собственици на Форевър бизнес.
Промяната и движението напред могат
да се случат, само когато отделяш
време да погледнеш назад и добре да
помислиш какво си научил – добро или
лошо. Това важи не само за Форевър,
но и за всеки един от вас. Помните ли
първия си чек от програма Chairman’s
Bonus? Помните ли как се почувствахте,
когато за първи път се квалифицирахте
за Глобално рали или станахте
Мениджър ОРЕЛ? Опитайте се да се
сетите колко много усилия положихте
за мечтаната мениджърска значка и
за гордия миг, когато я получихте на
сцената.
Тези моменти са се редували с другите,
когато сте се претърпявали неуспехи,

съмнявали сте се в себе си, трудностите
са ви оформяли. Те са ви дали
уроци, които иначе не бихте научили,
помогнали са ви да помъдреете.
Две са посоките, в които можете да
поемете с придобитата мъдрост –
към самонадеяността или към
еволюцията.
Открили сме, че не можем просто да
лежим върху лаврите на изминалите
40 години. Това би ни повело по опасна
пътека към стагнация в бизнеса и би
подложило на риск способността ни да
помагаме на хората по целия свят да
изглеждат и да се чувстват по-добре.
Няма съмнение, че в миналото ни е
имало фантастични моменти, голям
напредък и успехи, но няма да спрем
дотук. Вместо това ще използваме
наученото като вдъхновение за
следващите 40 години във Форевър.
Насърчавам и всеки един от вас да
направи същото!

Завинаги ваш,

Рекс Моън

Главен изпълнителен
директор на ФЛП
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ

2 / 2018

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Елка Гуарино
Борис Горанов
Милена Генчева

Борис Горанов
Цветанка и Емил Бурназки
Жана и Тодор Токови

с. Царимир
Балчик
Велико Търново

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Адриан Хаджиев

Деница Панайотова

Клавдия Владова

Райна Пашинова

Александър Желязков

Десислава Станоева

Красен Кръстев

Росен Драгиев

Андриян Балчев

Детелина Ганчева-Георгиева

Кремена Трифонова

Румяна Вълканова

Анна Димитрова

Деян Кирилов

Кристина Стоименова

Светла Петрова

Биляна Генадиева

Джемиле Али

Лидия Димитрова

Светлана Стойнева

Благовеста Мекки-Цветкова

Димитрина Руневска

Лидия Лукова

Светослава Станчева

Божидар Николов

Димитринка Иларионова

Магдалина Мишева

Станислав Гецов

Борислав Михалев

Евгени Евтимов

Мария Йосифова

Сузана Соколова

Боряна Ангелова

Евгения и Бранимир Пенчеви

Мария Чавдарова

Сюрея Исмаилова

Валентина Досева

Елена Сардовска

Милена Митева

Татяна Каменчева

Валя Любомирова

Емил Грънчаров

Мирослав Михайлов

Татяна Царацоркова

Вера Петкова

Емилия Алджикова

Младен Вичев

Теодора Василева

Верка Фичерова

Жанета Велчева

Невена Стоянова

Теодора Георгиева

Веселина Джойкева

Жанета Господинова

Нели Тодорова

Тереза Гуглева

Веселка Григорова

Женя Николова

Николина Вълева

Виждана Манчева

Жулиета Пейкова

Нина Стайкова

Трендафилка РафаиловаЧорбаджийска

Виолета Велева

Иван Ненов

Нурие Зейнел

Виолета Павлова

Иванка Станимирова

Петя Накева

Галина Даскалова

Илиян Траянов

Петя Тодорова

Галя Георгиева

Илияна Вълчева

Пламен Пенчев

Фатме Ахмед
Цвета Благова
Цветанка Георгиева
Цветелина Лилова

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА

14 април 2018 г.
Зала „Нептун”, х-л „Аква“
12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация
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Добрият пример
прави хората
жадни за успех
Знаете ли каква е разликата между Северна Корея и Илон Мъск?
Мъск изстрелвал само по една ракета годишно…
Този виц не успя съвсем да ни разсмее, но пък ни накара да се
замислим за нещо в нашия Форевър бизнес – и то няма никаква
връзка със Северна Корея, гарантираме ви
Става дума за това кое прави един
човек успешен – кое го превръща
във фигура, на която вярваме и
разчитаме.
Почти си бяхме отговорили, когато –
разлиствайки коректурите на
този брой на верния ви Форевър
помощник, попаднахме на
страничката на Грег. И забелязвайки
там името на Айнщайн, като на длан
видяхме как работата на славния
физик се е отпечатала в толкова
много сфери от нашия живот. Как
неговото вдъхновение е оказало
огромно въздействие върху толкова
много животи. И по същия път сега
върви 46-годишният Мъск.
Вярно е, че са много различни, на
всичко отгоре живеят в различни
епохи, но има нещо, което ги
обединява – те са визионери.
Те имат ясната представа какво
искат да постигнат. Отдали са му се.
Безрезервно вярват в него.
Виждате ли колко лесно и спонтанно
изброихме три неща, които могат да
превърнат и вашия Форевър бизнес
в изключително изживяване. Нужно
е само:

 Да определите целите си –

и заедно с това да използвате
всяка възможност да повдигате
летвата. Точно като Мъск.

 Да се отдадете на работата си,

както го е направил навремето
Айнщайн.

 Да вярвате – безрезервно да

вярвате в онова, което правите.
Смятаме, че важи и за двамата –
и за Алберт, и за Илон.

Ясно е, че гении като тях са единици,
които се раждат може би през
няколко поколения. В крайна сметка

никой не иска от нас да измислим
нова теория на относителността
или пък да изстреляме личния си
автомобил в космоса, както направи
с усмивка Мъск.
Но с тяхна помощ можем да
осъзнаем едно много важно качество
на лидерите. Сигурно няма да ни се
разсърдите, ако към Айнщайн и Мъск
прибавим също Рекс, а и самия Грег,
когото вече споменахме.
А разковничето пак е в онези три
правила – три стъпки, които могат
да сложат начало на успешното ви
израстване във Форевър. Въпросът
е в това, че когато вложите всичките
си усилия във вашия бизнес – когато
работите и постигате успехи, вие се
превръщате във вдъхновение за
останалите. Както е казал и Айнщайн.
Вашият успех радва вашето
обкръжение. Той се превръща в
ключов за екипа ви. Когато сте добър
пример, вие буквално издърпвате
хората под себе си към успеха. И
първият резултат е, че и вие сами се
издигате още едно стъпало нагоре.
Именно това е голямото умение –
големият талант, ако щете, на
визионерите. Мъск е заобиколен от

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ
хиляди професионалисти, които са
приели веруюто му. Макар и автор на
безкрайно сложни теории, с няколко
думи Айнщайн и днес ни кара да се
чувстваме окрилени. А същото е с
Рекс и Грег – ще го усетите, ако се
зачетете в думите им.
Ето тази сила ви е нужна във
Форевър – да се превърнете в
лидера, който издърпва отбора
си напред. И лидерът, който става
все по-добър, колкото по-добър е
неговият тим. Заразявайте с успеха
си! Казахме ви колко е лесно –
като определите целите си, като се
отдадете на работата, като вярвате!
Тези три неща са вашето разковниче,
вашият път към успеха във Форевър.
А хората ще ви последват. Само им
докажете, че сте лидерът, който ще ги
изведе на върха! Досущ като ракетата
на Мъск.

Най-доброто предстои!
И не забравяйте, че сме винаги
до вас в това великолепно
пътуване!

С обич и винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

554

556

Младата и
свежа кожа е
на една ръка
разстояние с

558
555

553

ИНФИНИТ
от ФОРЕВЪР

Представете си кожата като сочна слива – хидратирана, изпъната и гладка. С напредване на възрастта тя
изсъхва все по-бързо и, подложена на фактори като замърсяване и слънце, губи своята еластичност, сияние и
плътност. И макар да не можем да върнем времето назад, има как да възстановим баланса на влагата в кожата,
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.
Инфинит от Форевър е нов начин да се насладите на АЛОЕТО. Експертите ни се спряха на пептиди, натурални
минерали, билки, пустинни растения и най-новите открития в науката за кожата, които не просто допълват
алоето, а дори увеличават ефикасността и действието му. Не само ще видите разликата, но и ще я почувствате.
553

Колекцията за съвременна грижа за кожата infinite by Forever™ включва:

554

Хидратиращ
почистващ лосион

556

Уловихме два ключови
компонента от обичан и богат
на витамини плод – ябълков
екстракт и ябълкови
аминокиселини, за да
заложим в този почистващ
продукт силна защита от
признаците на стареенето.
Той е нежен и овлажняващ,
почиства и омекотява, без да
изсушава. Не просто отмива
грима и замърсяванията, но и
помага на кожата да
изглежда по-млада,
полагайки добра основа за
останалите продукти от
вашия антиейджинг режим.

Стягащ комплекс

Първата ни хранителна
добавка за красота, която
атакува стареенето отвътре
навън. Приемането на двете
мънички таблетки всеки ден
може да подкрепи множество
системи в тялото, както и
цялостното ви здраве и вида
на вашата кожа. Уникалната
формула съдържа патентована комбинация от концентрат
от френски пъпеш, фитосерамиди и морски колаген, за да
подпомогне борбата със
свободните радикали, да
намали появата на бръчки и
да подобри гъвкавостта,
еластичността и
овлажняването на кожата.
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Стягащ серум

Две ефикасни съставки
работят заедно с алое вера в
този мощен еликсир, за да
подобрят еластичността на
кожата, да намалят появата
на фини линии и бръчици, да
успокоят и изгладят
структурата ѝ.
Многопластовата формула е
създадена със силата на
природата и найсъвременните лабораторни
открития, за да ви помага да
изглеждате и да се чувствате
по най-добрия възможен
начин.
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Възстановяващ крем

Хидратираща
съкровищница с над 15
обгрижващи кожата
съставки. Нашето алое е
синергично подсилено от
антиейджинг композиция от
етерични масла.
Компонентите на
възстановяващия крем
работят заедно и дават
доказани резултати –
успокояват кожата и я
подхранват с ефикасни
средства за забавяне на
неумолимия ход на времето.

Помислете върху това...
Много хора не осъзнават, че настоящето е всичко, което имаме. Най-сигурният
начин да пропуснете живота си е да вярвате, че следващият момент е по-важен
от настоящия, в който сме. Разбирането и таченето на настоящето изпълва всеки
миг от него с най-естественото чувство на благородство, привързаност и обич.
Екхарт Толе
Витамин Е намалява риска от кръвни съсиреци. Витамин С регенерира окисления
витамин Е, затова двата работят в синергия за предотвратяване на високо кръвно
налягане и инсулт. Съчетани с подходящата диета, хранителните добавки с
витамини С и Е са по-безопасни и по-ефективни при предотвратяване на инсулти.
Витамин Е, използван като антикоагулант (с витамин С и често заедно с витамин
D, магнезий и цинк), има много добри показатели в областта на безопасността.

Ваша Илиана Веселинова
6

Април 2018

Д-р Ралф Кембъл
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Да се вслушваш във
вътрешния си глас
Алберт Айнщайн е казал: „Вярвам в интуицията и вдъхновенията.
Въображението е по-важно от познанието. Защото познанието е
ограничено, докато въображението обгръща целия свят, стимулира
прогреса, ражда еволюцията.“
Изненадва ли ви, че един от найбляскавите умове в човешката история,
и то учен, възхвалява въображението,
като нещо по-важно от познанието?
Макар да е трудно за вярване,
неуловимите неща като вътрешното
усещане играят важна роля в
направляването и на нашия бизнес.
Айнщайн е известен с това, че е
сънувал осъзнато и чрез сънищата си е
стигнал до много от научните си
теории. И макар интуицията да не звучи
като особено практичен подход към
взимането на решения, бизнес
лидерите са наясно колко важно е да
се вслушват във вътрешното си
усещане не само за да ги отведе до
успеха, но и за да оставят по-траен
отпечатък върху света около себе си.
Рекс често ми е показвал силата на
това да се вслушваш във вътрешния си
глас. Интуитивни лидери като него са
изключително добри в много неща,
включително в това да вървят напред,
дори когато околните им казват, че
няма как да успеят, те продължават да
се водят от визията си и да взимат
решения уверено.
www.flp.bg

Най-важната лидерска черта, която съм
научил от него, е следната: „Когато
трябва да взимаш решения, задавай
точните въпроси и бъди сигурен, че
можеш да застанеш зад решението си.“
Увереността не се дължи на
способността ти да изчислиш дали
решението ти е правилно, или
погрешно, въпреки че понякога
действително се свежда до това. Не,
най-трудни са решенията, които трябва
да почувстваш отвътре.
Когато Рекс се запознава с мултилевъл индустрията, разбира, че в нея се
крие голям потенциал. Но тепърва му
предстои да осъзнае невероятната
мощ на алое вера. Докато издирва
ключовия продукт, за който дори и не
подозира, че ще се превърне в
световен феномен, изпитва съмнения.
Скептиците го обезсърчават и му
казват, че няма начин да успее с такова
начинание.
Като собственик на Форевър бизнес за
вас няма нищо по-важно от силната
вяра. Понякога провалът е неизбежен.
Но най-важният инстинкт, в който
можете да се вслушвате, е онзи, който

ви нашепва, че правите точно каквото
трябва. И ако можете да си
представите бъдещето си с тази
дейност, значи ще се получи.
2018-а е централна година за марката
Форевър. Докато се готвим да
споделим с вас нововъведенията и
новите продукти на Глобалното рали,
трябва да се вслушваме във
вътрешния си глас. Без него нямаше да
сме тук днес и със сигурност нямаше
да движим Форевър напред. Намерете
начини да дадете свобода на
въображението си да вдъхновява
вашия собствен бизнес. Вслушвайте се
в интуицията и идните 40 години ще
бъдат също толкова вълнуващи,
колкото и изминалите.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс
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Козметика за
специализирани
резултати
Представяме ви балансиращия тоник,
изглаждащия ексфолиант, пробуждащия околоочен крем и
защитния дневен лосион със SPF 20.
Красивата и сияйна кожа е на една ръка разстояние с новата серия козметични продукти на
Форевър за специализирани резултати. Уникалните продукти ще освежат и съживят кожата ви,
съсредоточавайки се върху специфични потребности като липса на блясък, сухота, петна,
увреждания от слънцето, торбички и сенки под очите. Могат да бъдат добавени към всеки
козметичен режим, да се погрижат за всеки тип кожа и да допълнят всички продуктови серии,
за да удовлетворят оптимално личните ви потребности.

Балансиращият тоник е
важна част от ежедневния
козметичен режим за
освежаване, успокояване и
хидратиране на кожата след
почистване. Отстранява и
последните следи от
замърсявания.
Допринася за изравняване на тена и
структурата на кожата. Поддържа pH
баланса, помага за стягане на порите и
овлажнява кожата преди хидратиране.
За да изглежда тя млада, балансиращият
тоник съдържа уникална комбинация от
екстракт от водорасли и натриев хиалуронат. Хиалуроновата киселина е наричана
още „молекулярен сюнгер“ заради

свойството си да привлича вода и има
силно хидратиращо действие.
Добавихме и извлек от краставица за
подобряване цвета и структурата на
кожата и справяне с подпухналостта. За
изравняване на тена включихме и
екстракт от бял чай, съчетан с висока
концентрация на алое – заедно те
помагат в борбата със свободните
радикали. Ефективните съставки
овлажняват и омекотяват кожата за
неустоимо и очарователно сияние.
Балансиращият тоник също
ще съдейства на кожата да
усвоява по-добре полезните
вещества, с които я
подхранвате.

Опитайте изглаждащият
ексфолиант за копринена кожа.
Отстранете мъртвите кожни
клетки и замърсяването.
Комбинирахме най-доброто от науката и
от природата за дълбоко почистване,
което ще разкрие свежа, сияйна кожа с
гладка структура и равномерен цвят.
Тайната ни формула съчетава пет
уникални съставки, които нежно подновяват повърхността на лицето. Зрънцата от
масло от жожоба масажират кожата и
проникват и до най-недостъпните
местенца за идеално почистване.
Бамбукът на прах, добит от устойчиви
източници, също подпомага деликатното
освобождаване от мъртвите клетки и
освежава.
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Натуралните екстракти като бромелаин,
папаин и етерично масло от лимон
регенерират кожата. Извлечен от ананас,
бромелаинът има ензимни свойства и
разрушава кератина в мъртвите кожни
клетки. Папаинът от папая е богат на
витамини C, A, E и пантотенова киселина,
по-известна като витамин В5 –
водноразтворим нутриент, жизненоважен
за здрава кожа. Лимоненото етерично
масло пък обилно хидратира за младежко
излъчване.
Добавихме още екстракт от гроздов сок и
други антиоксиданти за ефективно и
нежно ексфолиране за наистина освежена
кожа. Ще чувствате лицето си копринено
меко и гладко, готово да поеме
следващите подхранващи съставки за
оптимални резултати.

www.foreverliving.com

За красиви, живи очи опитайте
пробуждащия околоочен крем,
който изчиства торбичките,
бръчките и сенките под очите.
Благодарение на ексклузивната си
формула с пептиди – късчета от протеини,
състоящи се от аминокиселини, които
помагат на кожата да съхрани
структурата и стегнатия си вид, кремът
подобрява състоянието на деликатната
зона около очите, която често има нужда
от най-любящи грижи.
Видимо изчистете фините линии с този
забележителен крем, който оптимизира
хидратацията и стяга кожата, подпомага
намаляващото с възрастта производство
на колаген. Ефикасната съставка бутилен
гликол доказано намалява торбичките и
сенките под очите за едва 15 дни. Тя се

Защитният лосион със
слънцезащитен фактор 20
хидратира, предпазва,
възобновява и се
противопоставя
на стихиите.
Създаден с ефикасни растения, лосионът
на Форевър ще подхранва кожата ви през
целия ден и ще я пази от вредните
ултравиолетови лъчи с широкоспектърни
минерални слънцезащитни компоненти.
Питателният крем съдържа алое, екстракт
от гъби и над 20 обгрижващи кожата
съставки за неповторимо овлажняване.
Пълен е със свежи плодови и билкови
екстракти, включително масло от

изпарява бързо и извлича водата от
кожата, за да елиминира подпухването и
изморения вид, от които всички се
опитваме да се отървем.
Революционната ни формула комбинира
екстракт от кората на „коприненото
дърво“ Юлибрисинова албиция с
дарутозид – първата по рода си активна
съставка, демонстрирала повдигащ ефект
при провисване на горния клепач. Този
съвременен крем заздравява
повърхностната структура на кожата и
така прикрива бръчките тип пачи крак
покрай външните ъгълчета на очите.
Изсветлява и сенките, като укрепва
мрежата от микросъдове.
Очаровайте с блеснал и
подмладен поглед благодарение
на пробуждащия околоочен
крем.

семената на диво зеле (Crambe Abyssinica).
Необикновено голямото количество
мастни киселини в маслото от това
средиземноморско растение подобрява
цвета и структурата на кожата и се
усвоява лесно.
Друга ефикасна съставка е богатият на
антиоксиданти екстракт от пъпеш, който
помага в борбата с оксидативния стрес и
предпазва кожата от тъмни петна,
причинявани от слънцето. Дневният
лосион не само защитава от вредните
ултравиолетови лъчи, но и
предотвратява увреждането
на кожата, като я поддържа
хидратирана през целия ден.

Без значение какви потребности
имате или с колко време
разполагате, Форевър има точното
решение за вас.
Четирите нови чудесни
продукта за специализирани
резултати ще ви дарят със
сияйна и прекрасна кожа.
Стратегически разположени между
серията Инфинит от Форевър и
колекцията ежедневна козметика, която
очакваме по-късно тази година,
представените тук специализирани
продукти могат да бъдат използвани и от
жени, и от мъже на всяка възраст и да
допълнят всеки козметичен режим.
Възстановете баланса на влагата в
кожата си и стимулирайте нормалното
производство на колаген с Инфинит от

www.flp.bg

Форевър – най-новата ни и съвременна
антиейджинг серия. Тя подкрепя
красотата отвътре навън и отвън навътре,
като ви дарява със сияйна, хидратирана
кожа, която изглежда и чувствате
подмладена.
Тази година очаквайте чисто новата ни
козметична колекция за ежедневни грижи
за комбинирана кожа. Продуктите в нея
ще поддържат здравето на лицето ви с
революционна гел технология.

Infinite
by Forever™

Специализирана
козметика

Ежедневна
козметика
Очаквайте
през 2018

Погрижете се за специфичните
потребности на кожата си, като се
гмурнете в новите козметични продукти
на Форевър за специализирани
резултати.
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ПЪТЯТ към ДОБРИТЕ НАВИЦИ
МИНАВА през ФОРЕВЪР Ф.И.Т.
Така модерният напоследък термин ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ
напълно завладя мислите ни и все по-често създава объркване и
напрежение у повечето от нас. Все се колебаем какво да изберем за
обяд или вечеря, как да комбинираме храната, дали не допускаме
грешка в честотата на храненията, подходящо ли е това за
семейството, удачно ли е да хапваме навън и т.н. А последното нещо,
от което имаме нужда днес, е допълнителен стрес.
Във Форевър си имаме решение за почти всичко и вярваме,
че умереността е най-точната мярка в живота въобще. Умерено
натоварване в работата, умерено количество физически тренировки,
умерено хранене, та дори забавление и почивка с мярка – просто
поддържането на баланс във всичко, което правим, е ключът и към
здравословен начин на живот и успешен бизнес.
Става ли дума
за баланс по
отношение на
здравословния
живот, веднага
се сещаме за
Форевър Ф.И.Т.
– перфектният
тренировъчен и
хранителен режим
и най-верният път
към създаване
на истински
полезни навици.
Учи ни как да
определяме
порциите
си, как да
комбинираме
храната, а
в програмите за
по-напреднали се
стига дори
да определяне на
типа тяло и подходящите
за него храни и тренировки.
Наясно сме, че няма кратък и лесен път
към устойчиви, практични и здравословни навици, но вярваме, че Форевър
Ф.И.Т. категорично чертае вярната посока и предоставя точни инструменти
за постигането на целта – разумни тре-
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нировки и балансирано хранене. Познаваме и основните постулати за добрия
хранителен режим – без захар и бързи
въглехидрати, баланс между белтъци,
мазнини и бавни въглехидрати. Всички те са открития на диетолози, фитнес
специалисти и учени, които Форевър
Ф.И.Т. адекватно възприема и прилага.
Шоколадовият сладкиш логично не е
включен в режима, но алтернативи има
много, а и малко парченце домашно
приготвен едва ли ще ви навреди, стига след като си позволите изкушението,
отново да си върнете баланса.
Уикипедия дефинира „навик“ като рутинно действие, повтарящо се регулярно. Комбинирайте „рутинно действие“
с Форевър Ф.И.Т. и получавате формулата, която ще ви отведе до резултата
ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ. И както вече
казахме, бъдете умерени във всичко,
което правите – залитането по крайности води към дисбаланс, защото не
може да се превърне в рутинно, регулярно повтарящо се действие. Ако
през уикенда сте направили преход от
30 км в планината, няма нужда още на
следващия ден да влезете в залата и
да направите серия от силови тренировки. Просто бъдете постоянни и се
вслушвайте в тялото си. Защото здрав
дух едва ли ще откриете в претоварено
тяло. А стресираната психика няма да
ви отведе на стадиона да потичате.

Изберете си нивото на Форевър Ф.И.Т.,
което най-много пасва на физическата
ви активност, и започнете да си изграждате здравословни навици още днес!
НАЧИНАЕЩИ
Ако досега не сте се интересували нито
от фитнес, нито от здравословно хранене,
започнете с първа и втора част на F15 за
начинаещи. Те ще ви помогнат да поставите началото с лесни указания за хранене, здравословни рецепти, продукти за
контрол на теглото и полезни съвети за
начина ви на живот.
СРЕДНО НАПРЕДНАЛИ
Ако сте от хората, които водят умерено
активен живот, за вас са първа и втора
част на F15 за средно напреднали. Те
включват Форевър хранителни добавки
за контрол на теглото, здравословни рецепти, специално създадени упражнения,
интервални тренировки и Ф.И.Т. йога.
НАПРЕДНАЛИ
Двете части на програмата за напреднали предлага по-интензивен режим за
всички, които търсят сериозно предизвикателство.
И не пропускайте да се включите
в ПРОЛЕТНОТО НИ РАЗДВИЖВАНЕ
С ФОРЕВЪР Ф.И.Т.! Вижте как
на bit.ly/ПролетноРаздвижване.
www.foreverliving.com

ALOE VERA GEL™
С НАГРАДА ТЛАСЪК ЗА ЗДРАВЕ ЗА 2017 ГОДИНА

Всяка година в Скандинавия се продават един милион литра ГЕЛ
ОТ АЛОЕ ВЕРА на Форевър Ливинг Продъктс и продуктът наскоро
бе обявен за Årets Hälsoboost („Тласък за здраве“) на годината на
Шведските здравни награди за 2017 г.
„За нас е невероятна гордост и
чест“ – казва Фредерик Алерстам,
управляващ директор на Форевър
Ливинг Продъктс Скандинавия,
макар да добавя, че не е твърде
изненадан.
„От продаваните в скандинавските
страни един милион литра 350
хиляди са в Швеция. Продуктът е
важен за много хора и вярвам, че
зад всички гласове стоят искрен
ентусиазъм и дълбока убеденост.”
Журито на Шведските здравни
награди получи 634 номинации
и избра най-добрите продукти
за здраве в 20 категории.
Обществеността бе поканена да
гласува за любимите си изделия.
Бяха подадени общо 35 549 гласа.
www.flp.bg

Aloe Vera Gel™ е хранителна
добавка в течна форма, която се
продава по света от основаването
на компанията през 1978 г.
Днес Форевър Ливинг е найголемият световен преработвател,
производител и дистрибутор на
продукти от алое вера.

набират и губят популярност, а
алое вера продължава да държи
силната си позиция,“ заключава
Алерстам.

„Алое вера е скъпа съставка и
за съжаление това е причината
обикновено да я откриваме
чак към края на списъците по
етикетите на повечето продукти
на пазара. Човек трябва да
внимава и да избира продукти, в
които алое вера е сред първите
съставки или, в идеалния случай,
на първо място. Алое вера служи
на човека от хилядолетия. Много
други съставки идват и си отиват,
Април 2018
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НОВ

НАЧИН
НА
ЖИВОТ

МРЕЖОВ

БИЗНЕС
Мрежовият маркетинг предлага на обикновените
хора достъпна възможност да създадат и
управляват свой собствен независим бизнес,
без да се налага да инвестират хиляди левове в
първоначален капитал. Успехът и възнаграждението
на всеки е пряко пропорционален на вложените
усилия и постоянство.
Едно от най-силните оръжия на компаниите в
мрежовия бранш е компенсационният им план. За
Форевър не случайно твърдим, че е най-добрата
бизнес възможност на света, защото се гордеем с
един от най-щедрите и справедливи маркетингови
планове в мултилевъл индустрията и вярваме, че
той е една от най-силните ни страни.
Основната му концепция е, че когато помагате на
другите да постигат това, което искат, вие също
получавате това, което искате. Защото във Форевър
и в мрежовия маркетинг въобще екипната работа е
един от най-важните фактори за успех. Концепцията
е, че не печелите само от личните си усилия, а от
усилията на целия си екип.
Вие и сътрудниците ви получавате доходи от
препоръката и продажбата на отличните ни
продукти за здраве и красота на своите приятели,
близки и познати чрез личен контакт, продуктови
демонстрации пред малки групи и със съвременните
възможности на интернет. Освен това можете да им
предложите начин и те да печелят допълнително,
когато като вас споделят ентусиазма си от
12
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продуктите със своите приятели. Така постепенно
изграждате мрежа от хора, които използват и
препоръчват продуктите. Колкото по-активно
разказвате за най-добрата бизнес възможност на
света, толкова повече сътрудници ще имате в екипа
си. Тяхната дейност заедно с вашата лична ще ви
помага да се издигате в маркетинговия план и да
увеличавате доходите си. Колкото повече помагате
на всеки от своя екип да постига успех с Форевър,
толкова по-успешни ще бъдете и вие.
Дори и никога да не сте се възприемали като човек
на бизнеса, моделът на Форевър е простичък и
гъвкав. Той дава шанс на всеки, който има желание
да се потруди здравата, да си изгради собствен
успешен бизнес. Можете да работите колкото
поискате – много или малко, в зависимост от
доходите, които се надявате да генерирате. Нямате
фиксирано работно време и, ако искате, можете
да движите Форевър бизнеса си паралелно с
настоящата си работа – когато ви е удобно, да речем
вечер или през уикендите. Доста хора, създали си
собствен бизнес с Форевър, успяват след около
година или малко повече да оставят работата си
от девет до пет, която не харесват, и изцяло да се
посветят на мрежовите си занимания, носещи им
много по-справедливо възнаграждение, свобода и
положителни емоции.
Едно от най-значимите предимства на
маркетинговия план на Форевър са разнообразните
възможности за доходи.
www.foreverliving.com

Печалба от лични продажби. Когато
ентусиазирано споделяте личния си опит с
продуктите с всички свои близки и познати, те
се превръщат във ваши клиенти и продажбата
на продукти ще ви носи от 35% до 48% печалба
в зависимост от нивото ви в маркетинговия
план.
Печалба и бонус от новус клиенти. Когато
лично спонсорирате новус клиенти, покупките
им ви носят печалби и бонус от 20 до 33%.
Лична отстъпка. Още при регистрацията си
във Форевър получавате 15% отстъпка от
препоръчителните цени за крайни клиенти, а
с издигането си по стъпалата на бизнес плана
тя нараства и може да стигне до 48%.
Групов бонус. Започвате да го получавате от
ниво Супервайзор нагоре. Размерът му е от 3
до 13%.
Лидерски бонус от 2 до 6% върху покупките
на СФБ в екипи на спонсорирани от вас
Мениджъри. Стимулира ви да помагате
на сътрудниците си да се издигнат до найжеланото ниво в маркетинговия план –
Мениджър.

Просто няма да намерите друга компания, която
да предлага толкова много. Сигурни сме, че ако
внимателно разгледате компенсационния план
на Форевър, сами ще откриете многобройните
му предимства и ще се убедите, че бизнес
възможността наистина си заслужава.

Forever2Drive (програма за кола). С
дългосрочната програма за стимулиране
можете три години да печелите до €800
месечна премия за нова кола, къща,
образование или каквото пожелаете.

Мрежовият маркетинг е бизнесът на бъдещето, а
нашата компания е сред най-добрите в индустрията.
Можете да си осигурите независимост, свобода и
напълно нов начин на живот!

Мениджър „Орел“. Една от най-престижните
титли за собственик на Форевър бизнес.
Наградата е безплатно пътуване за двама
до ежегодната среща на Мениджърите ОРЕЛ
с ексклузивни обучения и много вълнуващо
общуване.
Глобално рали. Още едно страхотно пътуване
на разноските на компанията, за което можете
да се квалифицирате. Дестинациите винаги са
много привлекателни – Сингапур, Йоханесбург,
Дубай, Далас...
Програма „Chairman’s Bonus“ е много
атрактивна допълнителна програма – годишен
глобален бонус, който можете да получите
в допълнение към месечните си доходи.
Форевър изплаща сериозни суми на стотици
хора – общо над 26 милиона долара годишно!
Получават ги собствениците на бизнес, които
са непрекъснато активни и не престават да
правят всичко, което е необходимо за успеха.
Бонус „Скъпоценни камъни“. Мениджърите от
категория „Скъпоценни камъни“, изпълняващи
определени условия, имат още една
възможност за доходи – до 3% допълнително
към Лидерския бонус.
www.flp.bg
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ЛИЦА НА ФОРЕВЪР БЪЛГАРИЯ

Петя ДИМИТРОВА:
НАЙ-СИЛНИЯТ
ПРОДУКТ на ФОРЕВЪР
е КОМПЕНСАЦИОННИЯТ
ПЛАН
Петя е част от Форевър от 1998 г.
Издига се до най-желаното ниво в
маркетинговия план на компанията –
Мениджър, през 2003 г. и до днес е един
от най-успешните собственици на
Форевър бизнес в България. Повече от
10 години не пропуска да се квалифицира
за участие в международните събития на
компанията и неотменно присъства в
класацията на 10-те най-успешни СФБ
в България.
Петя е един от най-ярките примери за
истински успешен и доходоносен мрежов
бизнес у нас.
Защо избрахте мрежовия маркетинг?
Нямах никаква представа какво е ММ, когато се запознах с
Форевър. И най-странното е, че година по-късно все още не
знаех нищо. Мисля, че извадих голям късмет, като научих
какво е мрежов маркетинг чрез Форевър, защото, ако го
познавах от някоя друга компания, представата ми за тази
индустрия щеше да е доста изкривена. Щях да съм пълна с
предубеждения, както повечето хора сега.
Мрежовият маркетинг предлага нова, актуална и
революционна професия за всички, които търсят промяна и
сигурност, които не понасят посредствеността, имат високи
стремежи и искат да разгърнат пълния си потенциал във
всяка сфера на живота си.
Сега, когато съм наясно с мрежовия маркетинг, въпросът би
трябвало да звучи: „Защо никой и нищо вече не е в
състояние да ме изкара от ММ?“ А отговорът е: „Защото е
възможност за всички, а за повечето хора е единственото
решение. Защото не съществува по-хуманна и по-развиваща
личността индустрия.“

Как избрахте Форевър?
Стана случайно. Привлякоха ме продуктите с чудните си
свойства. Наречете го професионално изкривяване, но бях
много любопитна да разбера какво е съдържанието на
всеки от тях и как действа. Поглъщах жадно всяка
информация, до която можех да се добера. По онова време
единственият начин да науча нещо за алоето, хранителните
добавки, продуктите за кожата, беше да отида лично до
офиса на Форевър. Жаждата ми за знания беше толкова
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силна, че нищо не можеше да ме спре. Един или два пъти
седмично изминавах пеш разстоянието дотам и обратно –
час и половина-два във всяка посока. Тогава не можех да си
позволя градски транспорт поради липса на средства.
По-късно разбрах, че най-силният продукт на Форевър е
компенсационният план. Виждах ярки примери около себе
си – обикновени хора като мен, които живееха като в
мечтите си.
www.foreverliving.com

мога да изброя две трети от продуктите в каталога –
напитките, хранителните добавки, грижата за кожата,
личната хигиена – само водата ми не носи марката
Форевър. Когато пътувам, те са основна част от багажа ми.
Да ми е любим на вкус? С огромно удоволствие си хапвам
Форевър лайт, Фастбрейк, Абсорбент-С, пия Арги+. Но
най-най-много ми харесва вкусът на Поместийн пауър. Не
мога да се спра. Пристрастена съм към него!
Да го препоръчвам горещо на всички? Гелът от алое вера
обединява всички продукти по съдържанието си, най-супер
от суперхраните, основа на здравето и дълголетието. За мен
той е здраве, красота и младост в един продукт – здрава
защита, точен метаболизъм, оптимална функция на
стомашно-чревния тракт и усвояване на полезните
хранителни вещества, балансирана нервна система,
спирачка пред процеса на стареене.

Какво постигнахте в личен и
професионален план с компанията?
Разбира се, че опитах и други МЛМ компании. Бях
любопитна, задавах си въпроси. Изводите, които си
направих, не бяха в тяхна полза.
Обещах си никога повече да не си губя времето с
изследване на други фирми. Никоя от тях не би могла да ни
осигури по-добри условия за развитие. Рекс и неговият
знаменит екип са неповторими!

Какво ви мотивира в работата ви
с Форевър?
Предизвикателствата ме зареждат. Колкото по-трудно,
толкова по-вълнуващо! Преминах през много трудности и
лутания. Никой не ми вярваше, дори и най-близките. По ред
причини, свързани с нашата народопсихология, успешният
Форевър бизнес в България е най-голямото от всички
предизвикателства, в които съм се впускала. Това, което ме
мотивира най-силно, е да докажем на света, че България
като държава може да направи бум във Форевър и да се
нареди сред най-успелите страни. Силно ме вдъхновява и
това, че държа в ръцете си безценно съкровище и колкото
повече раздавам от него, толкова повече нараства то.
Усещането е наистина неописуемо!

Кой е любимият ви продукт? Защо?
Аз съм продукт на продукта. Какво означава любим
продукт? Да е с мен навсякъде, всеки ден? В такъв случай

Форевър бизнесът ми помогна да изградя характер, да
развия в себе си съвсем нови, неподозирани способности.
Исках да изляза от „въртележката на хамстера“ и от модела
на живот „ден за ден“. Имах нужда от дом, финансова
стабилност и сигурност, време за себе си и за близките си,
поле за развитие.
Форевър ми даде всичко това, умножено многократно, както
и неща, за които дори не бях мечтала – вместо един дом,
цели четири, чудни пътешествия за мен и за дъщеря ми до
най-екзотичните кътчета на земното кълбо, платени изцяло
от Форевър, приятели в цял свят, чийто брой расте с всяко
следващо пътуване, програми Forever2Drive, Мениджър
ОРЕЛ и най-вече огромно удовлетворение от това, което
правя. Така личното и професионалното съвпадат напълно.

Коя е следващата ви цел за покоряване
с Форевър?
Работя здраво по една истински висока цел. Тя се
превърна в мисия и приоритет №1 за мен.
Амбицията ми е да съдействам за създаване на армия от
лидери – вдъхновени, посветени на каузата,
интелигентни, знаещи и можещи, 100% професионалисти.
Непосредствената ми цел за следващите една-две
години е да създам СЕДЕМ нови силни мениджърски
линии, а също Мениджъри ОРЕЛ в три спонсорски линии.

Всеки от нас има дълг
към човешката еволюция и
трябва да даде приноса си за
изграждане на един по-хубав свят.
С Форевър можем да го направим,
можем да променяме съдби.
Имаме най-добрата бизнес
възможност в света. Нека я
използваме максимално добре!

Чисто. Натурално.
Питателно.
Започнете деня си отлично с освежаваща
чаша ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА.

Изчистващото алое вера
успокоява и подпомага
храносмилателната система,
подкрепя имунитета и
стомашно-чревното здраве.

