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40 ГОДИНИ
РАЗВИТИЕ
ГРЕГ МОЪН

БЪЛГАРСКИТЕ
МЕНИДЖЪРИ
ОРЕЛ 2018
ЮБИЛЕЯТ НА
ФОРЕВЪР В ДАЛАС!
ДЕН НА УСПЕХА
12 МАЙ 2018

ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

4 / 2018

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

Сеньор Мениджър

2. Димитър Механджийски (2)

Соринг Мениджър

3. Златинка и Галин Радеви (4)

Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (5)

Сеньор Мениджър

5. Антония и Димитър Димитрови (-)

Сеньор Мениджър

6. Ирена и Петър Спасови (6)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Васил Парушев (7)

Сеньор Мениджър

8. Наталия и Милен Врайкови (-)

Сеньор Мениджър

9. Елена Брестничка (-)

Мениджър

10. Антоанета и Васил Василеви (9)

Мениджър ОРЕЛ

Немениджърски точки

Цветанка и Емил Бурназки

1. Златинка и Галин Радеви (3)

Мениджър

2. Ирена и Петър Спасови (5)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

3. Елена Брестничка (-)

Мениджър

4. Росица Лавчева (10)

Асистент Мениджър

5. Васил Парушев (-)

Сеньор Мениджър

6. Антоанета и Васил Василеви (4)

Мениджър ОРЕЛ

7. Наталия и Милен Врайкови (-)

Сеньор Мениджър

8. Цветанка и Емил Бурназки (1)

Сеньор Мениджър

9. Милен и Галина Царевски (9)

Сеньор Мениджър

10. Блага и Петър Христови (-)

Спонсори на месеца на нови АС
1. Айше Халил

3

Антония и Димитър Димитрови

3

Нели Хинова

3

2. Блага и Петър Христови

2

Васил Парушев

2

Елена Попова

2

Любка Иванова

2

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.
ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
НОЕМВРИ – АПРИЛ

Ренета Свищарова, Иван Лозанов,
Айше Халил

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

Димитрина Руневска, Живко Василев,
Камелия Топалова

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

Стефан Стаев
Даниела Станкова
Калин Марев
Николай Бързев
Боряна Миланова
Мая Младенова
Мария Василева
Деница Проданова
Светлана Танева
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
Счетоводство, e-mail: szheleva@flp.bg
Информационни системи, 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.

Често сте ме чували
да казвам „Силата на
Форевър е силата на
любовта“.
Но е трудно да обясним силата на
любовта, нали? И макар да е почти
невъзможно да опишеш нещо
емоционално, за мен все пак това е найдобрият начин да посочим кои сме ние и
с какво се занимаваме. От опит знам, че
най-добрият начин да разбереш дадено
чувство е, като го изпиташ истински.
Бележитият френски филмов режисьор
Жан-Люк Годар казва: „Понякога
действителността е твърде объркана.
Историите ѝ придават форма.“
Тази година празнуваме 40 години от
създаването на Форевър и отделих доста
време да размишлявам кои са любимите
ми спомени и да погледна назад към
всички спирки в пътешествието ни
дотук. Като се замислихме за миналото,
за хората и местата, допринесли за
оформянето на Форевър, осъзнахме,
че всъщност това са историите,
олицетворяващи силата на любовта.
Искахме да споделим с вас през
какво са минали някои от тези хора и
случките, изваяли ги като личности.
Затова събрахме 39 от най-любимите
в книгата „40 Форевър истории“, която
представихме на Глобалното рали в
Далас. Първоначално си мислехме, че с
тяхна помощ ще съживим изминалите
40 години на добри дела, затрогващи
пътешествия и изкусно съградени
бизнеси, но резултатът далеч надхвърли
очакванията ни!

Дали ще става дума за мъж, посветил
целия си живот само на една работа – и
в добри, и в лоши дни, защото много
се гордее с нея, или ще е разказ за
жена, която знае, че може да промени
бъдещето на цяло едно село, само като
им осигури прясна вода, във всяка от
тези истории има по нещо магично.
Всички те са част от силата на любовта и
илюстрират как Форевър дава на всекиго
изключителната възможност да сее
доброта и да предава нататък надежда.
Освен това открихме нещо още повпечатляващо в събирането на истории
от цял свят на едно място. Когато
опитахме да подберем онези, които
ни допадат най-много, или пък найдобре предават същността на Форевър,
установихме, че не сме в състояние
да го направим. Знаехме, че разказите
не могат просто да приключат на
последната страница на книгата. И
затова избрахме само 39. Защото
най-въздействащата от всички
истории е ТВОЯТА!

към по-добро. Пък и ясно подсказва, че
бъдещето е светло!
Сега, когато честваме 40-ия си рожден
ден, приканвам всеки един от вас да
поднесе дар на останалите, като сподели
личната си история. Само тогава
истински ще разберете защо силата на
Форевър е силата на любовта.
Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП

А тази на Форевър представлява
съвкупност от разкази, спомени и
завети, които ни напомнят, че силата
на Форевър е неосезаема и се
проявява под най-различни форми.
За мен тя разкрива, че няма нищо
по-велико от хора, работещи заедно
за обща цел – да променят света

НАЙ-ВЪЗДЕЙСТВАЩАТА

ИСТОРИЯ
www.flp.bg
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ
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МЕНИДЖЪР

спонсор

град

Димка Русева
Ирина Харалампиева
Росица Лавчева

Маргарита Видева
Невена Кугийска-Аит Алиуа и Абделкрим Алиуа
Димка Русева

Хасково
София
Хасково

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Димитринка Руневска
Камелия Топалова
Миглена Мешкова
Олга Маринова
Станиева Йончева
Христина Иванова

Васил Парушев
Ирина Харалампиева
Петя Георгиева
Ирена и Петър Спасови
Антоанета и Васил Василеви
Ирена и Петър Спасови

София
Стара Загора
Стара Загора
София
София
София

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Айтен Саидова
Анелия Пайталова
Анна Петрова
Антоанета Терзийска
Биляна Милева
Бистра Илиева
Борислав Пенев
Валентина Попова
Валерия Рашкова
Валя Богданова
Вергил Георгиев
Габриела Рударска
Галина Пиринова
Галя Йончева
Даниела Драндарова
Даниела Маринова
Даниела Чотова
Дафинка Авджиева
Десислава Куманова

Джеврие Якуб
Диана Динева
Диана Йорданова
Димитрина Младенова
Донка Димитрова
Евелина Веселинова
Елеонора Младенова
Елеонора Папазова
Емилия Запрянова
Живка Дичева
Здравка Петрова
Зоя Милева
Ива Белчева
Илияна Георгиева
Ина Неделкова
Ирена Ласкова
Йордан Миланов
Йорданка Иванова
Катрин Миланова

Костадин Костадинов
Лидия Петрова
Людмила Павлова
Магуле Мустафа
Мариана Божанова
Мариета Александрова
Мария Мишева
Мария Христова
Маруся Георгиева
Милена Борисова
Михаела Кафтанова
Моника Велинова
Надежда Димитрова
Надка Вълкова
Нериман Мехмедова
Николай Василев
Николай Смиленов
Павлин Йорданов
Поля Томова
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Форе
ЩЕ РАБОТИМ,
ще раздаваме НАГРАДИ,
ЩЕ СЕ УЧИМ,
ЩЕ ПОМАГАМЕ,
ЩЕ ПЪТУВАМЕ
и отново ще подкрепим
ДОБРА КАУЗА!

Научете още на bit.ly/ForeverSummer2018

Радослав Михайлов
Росица Занева
Росица Тонева
Сайме Сали
Светлана Грънчарова
Северина Маркова
Силвия Георгиева
Силвия Старирадева
Станимира Иванова
Станислава Николаева
Стоян Апостолов
Таня Пенкова
Татяна Ганчева
Теодора Кирилова
Христина Василева
Христо Иванов
Христо Митков
Цеца Петрова
Щилияна Миразчийска

Защо е важно

вашето
ЗАЩО?
Уважаеми собственици на Форевър
бизнес, скъпи приятели,
Много от вас се трудят упорито, за
да променят живота си с Форевър и
това е много разумно решение. Но за
да се случи желаната промяна, за да
заработи системата за изграждане
на мрежа от хора, които като вас
ще употребяват продукти, ще ги
препоръчват на другите около себе
си и ще представят непрекъснато
възможностите за изграждане на
собствен бизнес с Форевър, за да
нарастват непрекъснато доходите ви
и да сбъдвате мечтите си, най-напред
всеки трябва много добре да знае
ЗАЩО е направил този избор. Да е
наясно кое е онова, което желае да се
сбъдне, и че ако продължи да прави
всичко по същия начин, както досега,
то няма да се осъществи.

Отговорете си недвусмислено
на въпросите: Защо Форевър е
правилното решение? Защо ще
работя здраво и неуморно, без да се
отказвам, докато не постигна целите
си? Защо ще ставам всяка сутрин,
дори и в дни, в които не ми се иска,
и ще изпълнявам дневния си план,
независимо дали ми е приятно, или
не? Защо ще говоря непрекъснато
с всички около себе си, дори когато
казват „не“ или се отнасят лошо
www.flp.bg

с мен? Защо ще продължавам да
работя здраво година след година,
докато осъществя визията си? Ние
искаме всеки да има в съзнанието
си ясен отговор на въпроса:
„Какво искам да постигна с бизнес
възможността на Форевър и найважното, ЗАЩО?“
Несъмнено по вашия път напред
ще има моменти, когато може
да изгубите целта си от поглед и
мотивацията ви да изчезне. Тук идва
ролята на вашата визия и на вашето
ЗАЩО, които ще ви помагат да не се
отказвате и да продължавате напред,
което всъщност е и единствената
възможност за постигане на успех.
Именно затова е толкова важно да
имате ясна лична визия и да знаете
какво точно искате да постигнете.

А след като изясните визията си,
трябва да си изготвите план, да
разберете какво ще правите всеки
ден – точните дейности, които ще
ви донесат успех. Всъщност във
Форевър ние имаме готов план и
той се нарича „Първи стъпки към
Мениджър“ – разработили сме
го за вас и се удивляваме колко
малко хора го използват! Защото
той наистина работи! Изпитан е. Не
го подценявайте! Ако минете през

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

цялата книга, ако работите по нея,
ако правите това, което се иска от вас
в нея, значи вече работите по плана!
Първо трябва да планирате
работата си и после да започнете
да изпълнявате плана! Стъпка по
стъпка, всеки ден, всяка седмица,
всеки месец, без да се отказвате.
Употребявайте продуктите в
ежедневието си, пийте повече
алое, споделяйте ентусиазирано с
другите около вас, спонсорирайте
непрекъснато нови хора, бъдете
активни с 4 б.т. всеки месец и
веднъж постигнали ново ниво в
Маркетинговия план, започнете
веднага да работите за следващото.

Тези навици и този простичък
план ще превърнат и за вас
възможността за изграждане на
бизнес с Форевър в най-добрата
бизнес възможност на света!

С обич и винаги с Вас,
Стефан и Таня Стаеви

Юни 2018
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ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
СОФИЯ 2 юни 2018 г.

ПЛЕВЕН 14 юни 2018 г.

ГАБРОВО 17 юни 2018 г.

10:00-11:00 ч. / Бизнес представяне
11:15-12:15 ч. / Продуктова презентация
12:30-13:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

18:00-18:45 ч. / Бизнес представяне
19:00-20:00 ч. / Продуктова презентация

13:00-14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15-15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30-16:30 ч. / Обучение „Бърз старт

Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“

Конферентна зала „Ротари“, ет. 2,
х-л „Ростов“

ДОБРИЧ 2 юни 2018 г.

ВАРНА 16 юни 2018 г.

13:00-14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15-15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30-16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

12:00-13:00 ч. / Бизнес представяне
13:30-14:30 ч. / Обучение „Бърз старт“
15:00-16:00 ч. / Продуктова презентация

Конферентна зала, х-л „Изида“

Конферентна зала, ет. 5, МОЛ Габрово

Зала „Нептун“, х-л „Аква“

ПРОДУКТОВА
АКАДЕМИЯ
Специализирано продуктово обучение само за
регистрирани собственици на Форевър бизнес.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
16 юни 2018 г.

Заседателна зала, хотел „Панорама“
Начало: 11:00 часа
Вход: 4,00 лв. (включва безплатен Продуктов наръчник)

Помислете върху това...
Щастие е когато това, което казваш, това, което мислиш, и това, което правиш,
са в хармония.
Махатма Ганди
С всяко десетилетие от живота си тялото ни губи по 10% от способността си да
произвежда азотен оксид. Азотният оксид се синтезира в ендотелните клетки от
аминокиселината L-аргинин. Наред с поддържането на здрава ендотелна функция и
здраво сърце, азотният оксид подкрепя и доброто кръвообращение, като помага на
вените и артериите да се разширяват. Така жизненоважният кислород и хранителните
вещества се движат свободно из тялото ви. Азотният оксид също играе защитна роля
за здравето на митохондриите, които са енергийният склад на клетките, отговарящ за
оползотворяване на енергията за всички метаболитни функции.
Д-р Ралф Кемпбъл, д. м.

Ваша Илиана Веселинова
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Мениджър ОРЕЛ
Поздравяваме лидерите, извоювали си една от най-престижните титли в света на
Форевър, които ще представят България през 2018-а в родния град на Форевър –
Скотсдейл, Аризона, заедно с елита на компанията.

СЕНЬОР Мениджър ОРЕЛ – Ирена и Петър СПАСОВИ

Мениджър ОРЕЛ – Антоанета и Васил ВАСИЛЕВИ

Усилията, които положиха, за да се квалифицират, ще бъдат възнаградени с незабравимо посещение на дома
на Форевър. Амбициозните собственици на Форевър бизнес заедно с колегите си от цял свят ще надникнат в
сърцето на любимата компания и ще се запознаят с хората, които я движат. Ще обменят ценен опит и ще се
вдъхновяват взаимно. Вълнуващите изживявания ще бъдат допълнени от качествени обучения, общуване и
много забавления!

А догодина….

2x среща на Мениджърите ОРЕЛ

А сега невероятната програма Мениджър ОРЕЛ стана 2x по-добра! От 2019 г. ОРЛИТЕ ще могат да избират
дестинацията на срещата.
Квалифициралите се за първи път ще посещават Далас, щата Тексас, и ще правят обиколка на „Алое вера –
Америка“, производствения център за световния пазар на Форевър. Убедени сме, че е важно нашите бизнес
лидери да се запознаят със затворения производствен процес на Форевър в един от домовете на компанията и
сега новите ОРЛИ ще имат този шанс.
Квалифицирали сте се и преди? Опитните ни ОРЛИ ще имат вариант да посетят екзотичната Патая в Тайланд –
курорт на източния бряг с разкошни плажове и традиционна култура, преплитащи се с градско оживление. Тя ще
приюти всички ОРЛИ, квалифицирали се за втори път и по-нататък.
Програмата Мениджър ОРЕЛ 2019 тече от 1 май 2018 г. до 30 април 2019 г. Подробности за квалификацията ще
откриете във Фирмената политика на Форевър. Очакваме ви в Далас или Патая през 2019-а!

WHERE EAGLES
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ПОДХОДЯЩИ СПОРТНИ ОБУВКИ

ФОРЕВЪР МУВ

ФОРЕВЪР ФРИЙДЪМ

Всеки вид спорт и особено
аеробните упражнения изискват
прилични маратонки, които да
предпазват краката ви от умора
и травми. За повечето спортни
занимания има специално
създадени обувки, осигуряващи
оптимално движение и подкрепа
за конкретната дейност, затова
е важно да си изберете найподходящите, преди да започнете.

Движете се свободно и
подкрепяйте подвижността на
ставите си с най-съвременната в
клинично отношение хранителна
добавка. Форевър мув съдържа
патентована комбинация от
две ефикасни съставки, които
няма да откриете заедно никъде
по света. Натуралната ципа от
яйчни черупки, наречена NEM®
доставя на тялото хондроитин,
хиалуронова киселина,
глюкозаминогликани и колаген, а
специалната форма на куркумин
подкрепя здравето на ставите и
има антиоксидантно действие.
Меките капсули са идеални
за активно движещи се хора
и фитнес маниаци, защото
допринася за здрава хрущялна
тъкан, намалява сковаността в
мускулите и ставите и съдейства
за бързо възстановяване след
спорт.

Алое напитката с портокалов
вкус на Форевър с добавени
глюкозамин, хондроитин и
МСМ е очевидното решение за
всички, които водят активен
живот. МСМ е ключова съставка
на съединителните тъкани
и ставите, която подпомага
възстановяването на хрущяла, а
хондроитина също откриваме в
хрущяла и ставите. Твърди се, че
нивата в организма и на двете
съставки спадат с напредване на
възрастта.

ЗАГРЯВАЩ АЛОЕ ЛОСИОН
Чудесен успокояващ лосион с
дълбоко загряващи съставки,
които го превръщат в идеално
масажно средство за изморени
мускули. Овлажняващото му
действие облекчава при болки
и напрежение, а проникващата
в дълбочина сила на алое вера
предлага на мускулите ви точно
това, от което се нуждаят след
интензивна тренировка.

Препоръчани подукти:
Aloe Heat Lotion | код 064
Forever Move | код 551
Forever Freedom | код 196
Aloe MSM Gel | код 205
ARGI+ | код 473
Поръчайте продуктите
още днес!
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Първата стъпка към добрия тонус
и здраве е да си изберете как ще спортувате.
Когато направите и втората – да започнете да
се движите редовно, много важно е да превърнете
това занимание в нещо приятно.
На пазара има огромно изобилие от продукти, които да ви
подкрепят преди, по време на и след тренировка. Затова
събрахме списък на най-незаменимите, които не бива да
пропускате, когато живеете активно.

АЛОЕ МСМ ГЕЛ

СПОРТНА ПОДЛОЖКА

Успокоявайте болезнените стави и Независимо къде спортувате –
у дома или във фитнес салона,
мускули с този прозрачен гел, без
е по-добре да имате собствена
да се притеснявате,
подложка. Пазете коленете и
че ще остави петна по дрехите
лактите си, както и килима вкъщи.
ви. Стабилизираният гел от
Личната си подложка можете
алое вера е комбиниран с МСМ
да почиствате редовно и добре,
и други билкови екстракти, за
за да поддържате хигиена на
да ви донесе облекчението,
тренировките си.
от което имате нужда след
тренировка. Лигнинът, компонент
на стабилизираното алое, дава на
Алое МСМ гела способността
АРГИ+
да прониква дълбоко в
кожата.
Ако изберете само
един продукт, който да ви
съпътства при тренировка, нека
той да е АРГИ+. Тази благотворна
напитка с аромат на горски плодове
е разработена изключително за хора с
активен начин на живот. Всяка глътка
осигурява аминокиселинна подкрепа
(L-аргинин и витамин B6), здравословни
кръвотворни нутриенти (витамини
B6, B12 и фолат), а също помага
за поддържане на мускулната
функция (витамин D3) и
енергията (витамини C, B6
и B12).

www.flp.bg

ГИРИЧКИ ИЛИ СПОРТНИ ЛАСТИЦИ
Повишете натоварването, за
да сте по-силни, като включите
в тренировката си гирички с
подходящо тегло или спортни
ластици. Ластиците са отличен
избор за хората, които искат
да се движат и когато пътуват,
защото са леки и се сгъват лесно,
но без съмнение гиричките са
по-подходящи за постигане на
по-равномерна и внимателно
контролирана тренировка.
ПРОСЛЕДЯВАЩА ФИТНЕС СИСТЕМА
Това може и да не е от найнезаменимите спортни аксесоари,
но е изключително полезна
джаджа при тренировки.
По-известна с английското
си название „фитнес тракер“
или „смарт гривна“. Този тип
уреди следят колко крачки сте
направили, колко стъпала сте
изкачили, пулса и съня ви, както
и други полезни фитнес данни,
които могат да ви помогнат да
поддържате мотивация и да не
губите целта от погледа си.

Юни 2018
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ГЛОБАЛНО РАЛИ

22-30 април 2018 г., Далас

НАУЧЕТЕ ОЩЕ на www.flp.bg/bg/dohodi

НАУЧЕТЕ ОЩЕ на www.flp.bg/bg/dohodi

НАУЧЕТЕ ОЩЕ на www.flp.bg/bg/dohodi
Снимките по-горе показват постиженията на собственици на Форевър бизнес, които
са резултат от упорита, усърдна и екипна работа. Доходите не са гарантирани и изцяло
зависят от всеотдайността, постоянството и желанието за личен успех. Ако искате да
научите как и вие можете да печелите с Форевър, вижте www.flp.bg/bg/dohodi.

40

Всяка година го
казвам и никога
не ми омръзва –
БЛАГОДАРЯ ВИ!
Благодаря ви за
невероятното честване
на 40-ата ни годишнина
на Глобалното рали!
Далас заема специално
място в историята
на компанията и съм
много признателен, че
имахме възможност да
ви посрещнем у дома за
#FGR18.
12
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Благодаря ви, че с ваша помощ
превръщаме тази компания в най
добрата бизнес възможност на света.
Благодаря ви за всичко, което правите,
за да могат продуктите да помагат на
повече хора да изглеждат и да се
чувстват по-добре. И най-вече ви
благодаря за ентусиазма в момента, в
който Форевър и продуктите ни
преживяват най-голямата еволюция от
зараждането си преди 40 години.
Усърдната работа и всеотдайността,
извели компанията и вашия бизнес до
днешната им позиция, демонстрират,
че нищо не става изведнъж и че
понякога можем да осъзнаем
значимостта на постигнатото чак
когато погледнем назад.

Винаги ще помня Глобално рали 2018
като едно от най-впечатляващите
събития в историята на компанията.
Благодаря ви, че превърнахте това
тържество в несравнимо изживяване.
А сега е време да устремим поглед към
следващите 40 години!
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър
Ливинг Продъктс

www.foreverliving.com

Ден
на успеха
Ден
на успеха
12 май 2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

МЕНИД Ж ЪР

Величка и Румен Иванови

Димка Русева

Живко Василев

Ирина Харалампиева

Павлина Христова и Данаил Енев

Росица Лавчева

ТОП 3 бонуси
№1 Петя Йонкова
12 360,25 лв. (март 2018)
№2 Димитър Механджийски
12 323,89 лв. (март 2018)
№3 Цветанка и Емил Бурназки
11 667,74 лв. (март 2018)
Снимката показва постиженията на
собственици на Форевър бизнес, които
са резултат от упорита, усърдна и екипна
работа. Доходите не са гарантирани
и изцяло зависят от всеотдайността,
постоянството и желанието за личен
успех. Ако искате да научите как и вие
можете да печелите с Форевър, вижте
www.flp.bg/bg/dohodi.
www.flp.bg

Юни 2018
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Ден
на успеха
Ден
на успеха
12 май 2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

През МАРТ и АПРИЛ

15 х

ЛИЧНИ ПРОДАЖБИ

или

или

ТРЕНАЖОР

ПРОЛЕТНО РАЗДВИЖВАНЕ

КРОС

Ирина Харалампиева
(печели кростренажор)

Величка и Румен Иванови, Марияна Георгиева
(печелят 200 лв. в продукти)

СУПЕРВАЙЗОРИ

Айше Халил

Веселина Петрова

Даниел Манолов

Димитринка Руневска

Лили Петрова

Милена Генчева

Олга Маринова

Станиева Йончева

Христина Иванова

ЛЕТЯЩ СТАРТ
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Петя Димитрова
ТРЕТО НИВО
Юни 2018

Иглика Величкова
ВТОРО НИВО

Антоанета Василева, Ирена Спасова, Антония
Димитрова, Биляна Казакова-Угринска
ПЪРВОwww.foreverliving.com
НИВО

Ден
на успеха
Ден
на успеха
12 май 2018 г., зала EFE, хотел „Маринела“

КЛУБ 4 Б.Т.

АСИСТЕНТ МЕНИД Ж ЪР

ТРЕТО ниво

Величка и Румен Иванови
Гергана Христова

ВТОРО ниво

Живко Василев

Елисавета Гълъбова, Айше Халил, Нели Желязкова, Иван Лозанов,
Ренета Свищарова, Радостина Николаева

ПЪРВО ниво

Ирина Харалампиева

Вяра Кифова, Димитрина Руневска, Живко Василев, Магдалена
Братанова, Ива Ангелова

Красен Христов

www.flp.bg

Стела Тодорова Юни 2018
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Максимален аромат.
Максимални резултати.

Дайте най-доброто от себе си с ароматната
спортна напитка с 5 г L-аргинин, витамин С
за намаляване на умората и витамин D
за поддържане на нормална функция на
мускулите. Покажете какво можете!

