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ТОП 10

собственици
на Форевър бизнес в България

08 / 2019

Общ групов обем
1. Цветанка и Емил Бурназки (2)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

2. Димитър Механджийски (1)

Соринг Мениджър

3. Златинка и Галин Радеви (6)

Сеньор Мениджър

4. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

5. Васил Парушев (3)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

6. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър ОРЕЛ

7. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

8. Васил Колев (7)

Мениджър

9. Жана и Тодор Токови (-)

Мениджър

10. Живко Василев (-)

Мениджър ОРЕЛ

Немениджърски точки
1. Златинка и Галин Радеви (5)

Сеньор Мениджър

2. Васил Колев (2)

Мениджър

3. Жана и Тодор Токови (8)

Мениджър

4. Милен и Галина Царевски (4)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

5. Васил Парушев (1)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

6. Петя Димитрова (-)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

7. Златка и Златко Горанови (-)

Мениджър ОРЕЛ

8. Цветанка и Емил Бурназки (7)

Сеньор Мениджър ОРЕЛ

9. Живко Василев (9)

Мениджър ОРЕЛ

10. Антоанета Василева (-)

Мениджър ОРЕЛ

Спонсори на месеца на нови АС
1. Гинка Христова
2. Ели Скарлатова и Стоян Кючуков
Кристиан Иванов
3. Жанета Илиева
Мартин Димитров
Минка Иванова
Таня Димитрова
Цветанка Кирякова

4
3
3
2
2
2
2
2

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.
СТО златни

(100 поредни месеца активност с 4 б.т.)

Елена Брестничка, Иглика и
Милко Величкови, Цветанка Кирякова

ТРЕТО ниво (4 б.т. ДВАНАЙСЕТ поредни месеца)
СЕПТЕМВРИ – АВГУСТ

Иван Лозанов

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца)
МАРТ – АВГУСТ

Донка Димитрова, Жанет Карапчанска,
Наталия Симова

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ поредни месеца)
ЮНИ – АВГУСТ

Елена Николова
Яница Генева

100 ЗЛАТНИ

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
Любка Пърпова
Мая Младенова
Деница Проданова
Светлана Танева
Деян Колев
Димитрина Дончева
Зорница Илиева

Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
Продуктов център
Личен асистент на УД, събития, e-mail: lparpova@flp.bg
Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@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
Рецепция, поръчки по телефона, e-mail: zilieva@flp.bg

ОФИС

ПРОДУКТОВ ЦЕНТЪР

ул. „Бурел“ 41Б, София 1408

бул. Петко Каравелов 34, София 1408

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник до петък
от 09:00 до 19:00 часа

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник
вторник до петък

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

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

Банка: БПБ
IBAN: 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.
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Искам да ви разкажа история за майстор, който
през целия си живот строил къщи. Може би
ще си кажете: „Какво общо има това с моя
бизнес?“ Четете нататък, мисля, че историята
ще намери отглас и във вас също както у мен.

Един ден майсторът казал на началника
си, че е дошъл моментът да се
пенсионира, за да има повече време за
семейството си и да изживее спокойно
годините, които му остават.
Шефът му го помолил да построи само
още една къща като лична услуга.
Майсторът се съгласил и се хванал за
работа. Но не влагал душата си. След
всичките години строене и бъхтене
искал просто да отметне работата и да
се порадва на пенсионирането си.
В бързането да приключи претупвал
нещата, не се стараел както
обикновено. Икономисвал и използвал
евтини материали. Накрая къщата била
налице, но качеството далеч не можело
да се сравни с работата, която години
наред го изпълвала с гордост.
Началникът му отишъл на инспекция в
къщата, за да приеме обекта. След като
разгледал всички помещения, подал
ключовете на майстора и казал:
„Къщата е твоя. Тя е моят подарък за теб
в знак на благодарност за всичките
години усърдна работа.“
Вълна от изненада и съжаление заляла
майстора. Да знаел, че строи
собствената си къща, щял да подходи
www.flp.bg

съвсем различно. Но вече било твърде
късно да започне отначало.
Точно като него и вие всеки ден градите
бизнеса си. Замислете се създавате ли
нещо, което символизира това, което
сте, и с което се гордеете? Бизнесът ви
ще издържи ли изпитанията на
времето?
Форевър съществува вече 41 години,
защото стои върху здрави основи. Не
се е появила за един ден, а е градена
постепенно, внимателно и премерено,
с ангажимент всеки ден да укрепва
още малко повече. Може и да не е
най-лъскавата компания на пазара,
но е стабилна и ще устои още четири
десетилетия, че и повече.

ТОЧНО КАТО МАЙСТОРА
И ВИЕ ВСЕКИ ДЕН
ГРАДИТЕ СВОЯ БИЗНЕС.
Помислете какъв живот и бизнес си
създавате. Всеки път, когато
приветствате нов човек в семейството
на Форевър или привлечете нов

клиент, нареждате поредната тухла в
стената или керемида на покрива. Ако
пестите усилията си и се опитвате да
постигнете целите си по-бързо,
качеството на работата ви ще страда и
накрая може да се окаже, че ви се иска
да бяхте изградили бизнеса си върху
по-стабилна основа.
Преки пътища към успеха няма. Със
сигурност по време на пътешествието
си на моменти ще се изкушавате да
минете напряко, но помислете дали
не жертвате онова, което искате
най-много, за това, което желаете
в момента. Внимавайте и
разсъждавайте. Всеки ден е нова
възможност да укрепите още повече
живота, който си създавате. Малко по
малко ще изградите бизнес, с който да
се гордеете и който ще издържи на
изпитанията на времето.
Завинаги ваш,

Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП
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ПО-ВИСОКО

ниво постигнато
от собственици на ФБ

08 / 2019

СУПЕРВАЙЗОР

спонсор

град

Габриела Сгънатова

Златинка и Галин Радеви

Варна

Гинка Христова

Виолина Минковска

Габрово

Денис Димитров

Николай Атанасов

София

Димитър Капов

Жана и Тодор Токови

Пловдив

Илияна Юрченко

Павлина Христова и Данаил Енев

Добрич

Маринета Стоянова

Васил Парушев

София

Румяна Маринова

Елеонора Маринова

Димитровград

Славена Костадинова

Кина и Димитър Йорданови

Бургас

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Аделина Илиева-Велинова
Адриана Топалова
Анелия Андреева
Антоанета Димитрова
Бистра Данчева
Богослав Тодоров
Божидар Димитров
Борис Михайлов
Валентина Тонева
Валерия Коцева
Ваня Димитрова
Ваня Карастоянова
Василка Георгиева
Вергиния НиколаеваДимитрова
Верка Захариева
Виктор Стоянов
Виолета Василева
Галя Максимова
Геновева Стефанова
Гергана Георгиева
Даниела Йорданова
Даниела Николова
Десислава Георгиева

Десислава Стойчева
Диана Крумова
Диляна Божкова
Димитър Иванов
Дияна Таскова
Добринка Димитрова
Донка Петрова
Драгомир Драганов
Евица Иванова
Екатерина Дамянова
Елена Арнаудова
Елена Видолова
Елена Илиева
Елизабета Илиева
Емел Мустафова
Емилия Валачева
Жанета Маринова
Жесмина Янкова
Иво Стефанов
Илия Великов
Ирена Чалъкова
Йордан Георгиев
Йорданка Иванова
Йорданка Цонева

Катя Александрова
Красимира Ивайлова
Красимира Тодорова
Кристина Таскова
Лидия Стойчева
Мария Попова-Дринчева
Милена Кошар
Мирослав Бойков
Надя Йоргова
Натали Димитрова
Наталия Златанова
Невена Илиева
Нина Тодорова
Олга Дочева
Олга Куванджиева
Пенчо Трошев
Петър Горенов
Пламен Шкаров
Пламена Асенова
Рамзи Ибрахим
Ренета Минкова
Ростислава Тотева
Румяна Димитрова
Светла Иванова

Светлана Букина
Светлана Игнатова
Светлана Плешоева
Селиме Юсеин
Симона Йорданова
Стефани Кирякова
Стефка Митева
Стоян Кючуков
Стоян Радев
Таня Неделчева
Татяна Мищалова
Теодора Василева
Теодора Тодорова
Тихомир Живков
Тонка Костадинова
Фатме Кундева
Христина Николова
Цветана Илкова
Цветелина Кръстева
Цвети Саркисян
Чулуунцецег Харалампиева

ПЪРВО НИВО
Поздравления за подновените квалификации
на ПЪРВО НИВО в програмата за

ЗЛАТИНКА И ГАЛИН
РАДЕВИ
Те ще получават допълнителна премия
до €400 на месец в продължение на три

години.
4
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ВСЕКИ може да успее, стига да разбере добре принципа на
умножението и да полага нужните усилия, за да го
претворява в действия. ВСЕКИ, може да бъде успешен с
Форевър, системата на мрежовия маркетинг и
маркетинговият план на Форевър дават възможност едва
за няколко години да постигнете онова, което мнозина не
постигат за цял живот, работейки за друг.

Уважаеми собственици на Форевър
бизнес, скъпи приятели,
Тези дни в офиса на Форевър тече
активна подготовка на пътуванията
на извоювалите си титлата Мениджър
ОРЕЛ до Далас, щата Тексас, и до Патая
в Тайланд. Организация, самолетни
билети, настаняване и много други
детайли, свързани с пътуванията, които
фирмата поема изцяло. За да останат
те незабравими за всеки собственик на
Форевър бизнес, изпълнил условията
на квалификацията. И още преди да сме
приключили с тази организация, вече
гледаме напред към ежегодния ни бизнес
тренинг, който тази година ще проведем
в Боровец, също към Глобалното рали на
Форевър, то пък ще ни отведе в Сидни,
Австралия, през май догодина, а защо не
и към следващата среща на Мениджърите
ОРЕЛ на Бахамските острови?!
И за момент сядаме и се замисляме в
каква невероятна компания работим.
Какви възможности предлага тя на всеки
да промени живота си и да се потопи
в пътувания и преживявания, за които
само можем да мечтаем! Компания, която
вече над 40 години предоставя достъпна
за ВСЕКИ възможност да увеличи
многократно усилията си чрез принципа
на умножението. Да сбъдва собствените
си и на своето семейство мечти в
сътрудничество с надежден партньор от
индустрията на мрежовия маркетинг.

www.flp.bg

Разбира се, не липсват и скептици, които
ще изтъкнат, че видиш ли, не всички
сътрудници печелят големи пари, че не
всеки се квалифицира за пътувания, че
не всеки успява да изгради голяма и
работеща мрежа от хора и много други
интересни доводи под наслова „не всеки“.
Всъщност, ако трябва да сме честни,
ние сме съгласни, че не всеки успява в
индустрията на мрежовия маркетинг.
Това е безспорен факт, потвърждаващ се
през последните близо 20 години, в които
имаме удоволствието да управляваме
Форевър в България и Македония.
А причината е много простичка –
мрежовият маркетинг не е система за
бързо и лесно забогатяване. Както във
всяко друго свободно начинание, в него
също се изискват усилия, дисциплина
и търпение. Вярно е, че не всеки е
готов да положи необходимите усилия,
не всеки иска да бъде организиран
и дисциплиниран и не всеки има
търпението да не се откаже.
Но има още нещо, което никой не може
да оспори, и то е, че ВСЕКИ може да
успее, стига да разбере добре принципа
на умножението и да полага нужните
усилия, за да го претворява в действия
ВСЕКИ ден, ВСЯКА седмица, ВСЕКИ
месец и така в продължение на няколко
години. На ВСЕКИ, готов да направи
всичко необходимо, за да бъде успешен
с Форевър, системата на мрежовия

маркетинг и маркетинговият план на
Форевър дават възможност едва за
няколко години да постигне онова, което
мнозина не постигат за цял живот,
работейки за друг.
Ако сте от хората, които смятат, че
успехът във Форевър трябва да се
„полага“ на всекиго независимо от
вложените усилия, бихме ви препоръчали
да си намерите друг начин да „успявате“.
Ако пък сте сред онези, които знаят какво
искат, наясно са с всичко, което трябва
да направят, за да постигнат целите си, и
никога няма да се откажат, гарантираме
ви, че за вас бизнесът с Форевър ще бъде
незабравимо пътешествие и в буквалния,
и в преносния смисъл на думата.
Още не сме започнали да купуваме
билети и хотели за Сидни и за круизното
пътуване на Бахамите, така че всеки от
вас все още може да ги спечели. Или
поне да направи първите необходими
крачки, за да е сред следващите, които
ще го постигнат. Бъдете търпеливи и
последователни.
Направете го, заслужава си!

Завинаги с вас,
Стефан и Таня Стаеви
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ДЕН НА УСПЕХА

12 октомври 2019 г.

Специален гост:

ПИТЪР БУТС

SOFIA EVENT CENTER
ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР

Форевър вицепрезидент
за Европа

Начало: 11.00 ч.

ФОРЕВЪР ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
ВАРНА, 16 октомври 2019 г.

БУРГАС, 20 октомври 2019 г.

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“

х-л „Аква“, зала „Перла“

ПЛОВДИВ, 19 октомври 2019 г.
х-л „Санкт Петербург“, зала „Дружба“

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

х-л „Бургас“, конферентна зала

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
3 ноември 2019 г.

х-л „Панорама“, заседателна зала
13:00 - 14:00 ч. / Бизнес представяне
14:15 - 15:15 ч. / Продуктова презентация
15:30 - 16:30 ч. / Обучение „Бърз старт“

Помислете върху това...
Главната причина за нещастието никога не е ситуацията, а какво мислите за нея. Признаването
на доброто, което вече имате в живота си, е в основата на изобилието. Срещу каквото се борите,
става по-силно, срещу каквото се съпротивлявате, продължава да съществува.
Екхарт Толе
В наши дни хората твърде често страдат от недостиг на витамин D и/или нарушение на
щитовидната жлеза, което може да доведе до проблемни симптоми като умора, запек, бавен
сърдечен ритъм, усещане за студ, наддаване на тегло, болки в ставите и мускулите и др.
Проучване от май 2019 г., публикувано в списание Hormone and Metabolic Research, изследва
ефекта на добавянето на витамин D върху група жени с Хашимото и показва, че разстройството
на щитовидната жлеза може да се преодолее с нещо толкова просто като безопасна,
естествена добавка с витамин D. При хора с автоимунна дисфункция може да се включва още
магнезий, витамин В12 и селен.
Сара Мидълтън, Natural Health 365

Ваша Илиана Веселинова
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Не е ли уникално усещането, когато голям лидер
говори или разказва история? Те умеят да променят
гледната ни точка, да събуждат свежи идеи и да ни
вдъхновяват да преследваме възможностите с
подновена енергия. Сигурно дори ви е минавало
през ума: „Ще ми се и аз да можех да го правя.“
Аз поне гарантирано съм се чувствал така.

Приятелят ми Ким Мадсен е именно
такъв лидер. Той е дългогодишен
член на нашия Глобален лидерски
екип и е вдъхновение за безброй
собственици на Форевър бизнес.
Веднага сам ще ви каже, че може и
да не е най-изкусният оратор или
умел бизнесмен, но в него има нещо,
което неизменно омагьосва
публиката и мотивира останалите
собственици на бизнес да напредват
устремно към целите си.
Ким е само един от множеството
вдъхновяващи хора, с които съм
общувал във Форевър. Без значение
дали говорят от сцената, или са
домакини на продуктово
представяне, човек се пита кое точно
превръща някои хора в толкова
добри лидери. Има ли някакъв таен
похват? Дали някои хора просто се
раждат с вълшебна искрица, която
привлича другите към тях?
Отговорът, естествено, е
отрицателен. Няма вълшебно
лидерско умение.
Един от най-важните уроци, които
съм научил от баща си – Рекс, е, че не
бива да се опитваш да бъдеш някой
друг. Самият Рекс е като магнит за
всички, именно защото е автентичен
www.flp.bg

и неподправен. Наистина обича
хората. Наистина обожава
компанията и идеята, залегнала в
основата на всичко, което се
опитваме да постигнем. Никога не се
е изхвърлял, нито е парадирал с
нещо. И през ум не му е минавало да
бъде някой друг освен Рекс Моън.
И макар да притежава много
качества, на които аз с гордост съм
се опитвал да подражавам, никога не
съм се опитвал да бъда точно като
него. Все пак той вече е показал на
всички ни, че можеш да си самия
себе си и да постигаш успехи, да се
чувстваш добре в кожата си.
Затова ви предавам един от найценните уроци, на които Рекс ме е
научил – бъди себе си. Не е нужно да
си излъскан или показен. Трябва
само да си откровен и да споделяш
възторга си от Форевър. Преминете
отвъд заученото изброяване на
характеристиките на продуктите,
отвъд следването на репетирана
продуктова или бизнес презентация
и вдъхновявайте другите да
повярват в потенциала на Форевър
да променя животи. Разказвайте за
преодолените трудности и за
извоюваните си победи, показвайте

какво въздействие може да окаже
Форевър, обрисувайки картина чрез
личната си история.
Присъствал съм на многобройни
Форевър събития и съм виждал
велики лидери да застават на
сцената, за да споделят опита си.
Имал съм честта и да гледам как
хората израстват, добиват
самочувствие, променят се към
по-добро и сами се превръщат във
вдъхновяващи лидери. Знам, че и вие
можете да го постигнете!
Честността ви ще изгради доверие,
а страстта ви към бизнеса ще стане
заразна. Именно така се създава
екип, който не само ти вярва, но и се
обръща към теб, за да го напътстваш,
вдъхновяваш и ръководиш. Ето това
наричам стабилна основа, върху
която да се гради дълготраен бизнес.
Продължавайте да се усмихвате,

Грег Моън

Президент на Форевър Ливинг Продъктс

Октомври 2019
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Гелът от вътрешността на листата на растението Алое Барбадензис Милър е
много полезен за хората и животните, както приеман вътрешно, така и прилаган
външно. Нека видим как точно е в състояние да подобри начина ви на живот.

Подпомага
храносмилателната
система

Храносмилането е важен телесен
процес, протичащ в червата. При него
организмът разгражда храната на
различни вещества, които след това се
абсорбират в кръвта, за да се
транспортират из тялото. Всъщност
има все повече нови доказателства, че
размерът и сложната структура на
храносмилателната ни система играят
жизненоважна роля не само за
усвояването на нутриенти, но са
свързани и с имунната система,
психичното здраве и цялостното
физическо състояние.
Затова е изключително важно
да гледате на храносмилателната си
система сериозно. Можете да правите
много неща, за да я подкрепяте, като да
се храните здравословно и да

спортувате редовно. Но резултатите от
повечето се проявяват чак след време.
Затова, докато чакате, опитайте да
включите ГЕЛА ОТ АЛОЕ ВЕРА на
Форевър в хранителния си режим.
Алоето се усвоява бързо, което
означава, че започва да действа
веднага!
Растението е високо ценено заради
изчистващи си свойства и именно
затова нашата знакова напитка от алое
е в центъра и на програма КЛИЙН 9.
Гелът на Форевър е с обновена
формула и сега съдържа
зашеметяващите 99,7% чисто алое,
което го превръща в перфектния
помощник за храносмилането. Гелът,
влаган в напитката, е изключително
чист и ефикасен, защото се извлича
внимателно на ръка от вътрешността
на листата и се преработва до шест
часа след откъсването им. Освен това
продуктът не съдържа никакви
консерванти и се предлага в
рециклируема опаковка.
Пийте по 60-120 мл ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА
всяка сутрин, за да подпомагате
здравето и работата на стомашночревния си тракт. Напитката се
предлага също с плодови аромати –
АЛОЕ БЕРИ НЕКТАР с добавени
червени боровинки и ябълки, както и
АЛОЕ И ПРАСКОВИ за по-мек и сладък
вкус.

Хидратира кожата
ГЕЛЪТ ОТ АЛОЕ ВЕРА се грижи за
кожата ви отвътре навън. Може да е от
полза и за косата и ноктите.
Впечатляващите 99.7% чисто алое с

пречистващите си свойства действат
вътре в тялото, за да придадат на
лицето ви неповторимото „алое
сияние“.
Растението е възхвалявано и заради
способността си да обогатява
козметичните продукти, като ги
зарежда с нежна, но мощна естествена
хидратация. Знаете ли, че глобално
проучване от 2017 г. установи, че
хидратирането и овлажняването
са сред най-търсените качества в
козметичните продукти? Ето защо
Форевър реши да впрегне силата
на алое вера, комбинирайки я с
научно доказани съставки, за да
създаде несравними продукти за
грижа за кожата. Те са разработени
от специалисти, които влагат в тях
съвременни съставки, усилващи
естественото действие на алоето.
Едва ли има по-добър начин да
овлажните кожата си от напоена с
алое маска за лице, от която силата
на растението буквално се просмуква
право във вашите пори. Очаква се
глобалният пазар на маски за лице
да достигне 8,8 милиарда долара
до 2021 г. и вярваме, че АЛОЕ БИОЦЕЛУЛОЗНАТА МАСКА на Форевър
ще окаже значително влияние на
пазара. За разлика от традиционните
текстилни маски, висококачественият
продукт на Форевър вгражда алое и
морска трева в самите био-целулозни
фибри, за да осигури неповторимо
дълбоко овлажняване, което прониква
във всяка фина линия и бръчица,
успокоявайки и обгрижвайки кожата.
АЛОЕ БИО-ЦЕЛУЛОЗНАТА МАСКА

Отглеждането

е обогатена и с овлажняващ серум
от зелен чай и див кестен, които
подмладяват повехналата кожа, като
се борят с признаците на стареене и
намаляват зачервяванията. Лесна
е за поставяне и фибрите се сливат
с контура на лицето. Оставете я да
действа двайсетина минути и след това
можете да я изхвърлите в градината
и да обогатите почвата, защото е от
биоразградим материал. Няма нужда
да изплаквате лицето си, след като я
свалите, просто втрийте останалия фин
серум, за да е мека, еластична и сияйна
кожата ви.

Успокоява
раздразненията
През годините на алоето са давани
най-различни „народни“ названия.
Може да сте чували да го наричат „лек
за изгаряния“, „растение чудо“ или
„първа помощ в саксия“. Появили са се
заради естествените му успокояващи
свойства и хилядолетното му
приложение в традиционната
медицина. Форевър улавя алоето в
най-чистия му вид в АЛОЕ ВЕРА ГЕЛА за
мазане – плътен прозрачен гел по
същността си идентичен с този във
вътрешността на листата на
растението. Осигурява 84% чисто алое
на кожата и е много подходящ за
облекчаване на чувствителни тъкани и
раздразнения. Овлажнява, успокоява и
обгрижва кожата, без да цапа дрехите.
Във всяко домакинство и във всяка
домашна аптечка трябва да има
тубичка АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ.

Балансира кожата
Човешката кожа е изключително
чувствителен орган, покрит с фин, леко
киселинен слой, известен като
киселинна мантия. Той действа като
бариера, защитаваща кожата от
бактерии и вируси. Киселинната мантия
естествено променя състава си в
зависимост от външните условия, но
когато са твърде неблагоприятни, тя
може да стане изключително
чувствителна и балансът ѝ да бъде
напълно нарушен. Сред виновниците за
това са агресивни почистващи
средства или факторите на околната
среда. Вече знаем каква великолепна
козметична съставка е алоето и една от
причините за полезното му действие е
естественото му рH, което е около 5,5
– също като на здравата кожа. Гелът от
растението е и отлично „транспортно
средство“, което подпомага по-доброто
абсорбиране на другите съставки в
кожата. Всички тези естествени
свойства на алоето заедно с полезните
подхранващи вещества в състава му
вдъхновиха колекцията ЕЖЕДНЕВНА
ГРИЖА ЗА КОЖАТА „СОНЯ“.
Революционната гел технология на
продуктите в нея балансира
комбинираната кожа, която е ту суха, ту
мазна, ту нито едно от двете.

съставките, които иначе биха са
отделили една от друга. Споява ги до
момента, в който се докоснат до
кожата. На повърхността ѝ те се
разтапят като масло, попиват и отиват
там, където има най-голяма нужда от
тях. Колекцията включва
ОСВЕЖАВАЩИЯ ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ,
който нежно измива кожата с богати
антиоксиданти, ОЗАРЯВАЩИЯ ГЕЛ,
подсилващ естественото сияние на
кожата и стягащ порите,
УСЪВЪРШЕНСТВАЩАТА ГЕЛ МАСКА,
която овлажнява в дълбочина и
балансира кожата, докато спите, както
и УСПОКОЯВАЩИЯ ОВЛАЖНЯВАЩ ГЕЛ
с хидролизиран колаген за по-добра
еластичност.
Сега, когато знаете какви са ползите от
алое вера, не е трудно да разберете
защо толкова много хора го обожават.
Опитайте го и вие! Гелът от алое вера,
ежедневната грижа за кожата „Соня“,
алое био-целулозната маска и алое
вера гелът за мазане съдържат
най-доброто от естествените
качествата на растението и ви
гарантираме, че ще останете
впечатлени.

Колекция „Соня“ се състои от четири
продукта, които заедно овладяват
промените в смесената кожа, която
често е наричана и „нормална“. Серията
е подходяща за всеки на възраст от 12
до 45 години, търсещ козметични
продукти, които не изсушават
прекомерно. Прогресивна технология
капсулира в гелообразна база
Септември 2019
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Всичко се променя и професионалният
свят не е прави изключение.
Според най-новите проучвания
представителите на поколението Y,
наричани „милениали“, търсят
различен начин на работа.
А кои са те? Макар точните години
леко да варират в зависимост от
това с кого говорите, може да се
каже, че терминът „милениал“ се
отнася за родените между 1981-а и
2000-ата година. В момента това е
най-голямото поколение, активно на
пазара на труда, така че са достатъчно
силни, за да отстояват онова, което смятат,
че заслужават на работното си място.
А какво всъщност е важно за тях? Според
проучванията трупането на нови познания, развитието, гъвкавостта и стабилността са сред
ключовите фактори, които младите търсят в професионалния си живот.
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Затова не е изненадващо, че много от тях са отворени към алтернативи на традиционната
корпоративна кариера и работата от девет до пет. Понякога ги критикуват, че са твърде
нетърпеливи или че искат да поемат по-голяма отговорност, с която не са в състояние да
се справят. Милениалите притежават всичко необходимо да се превърнат в едно от найпредприемчивите поколения в историята, но липсата на средства им пречи да реализират
потенциала си. Според проучванията въпреки силното си желание 42% от тях не могат да
поемат по пътя на бизнеса именно по финансови причини.
Възможно ли е мрежовият маркетинг да е решението за големия им потенциал? Според
нас – да! Ето няколко причини защо това поприще и по-точно бизнеса с Форевър може да е
подходящ за вас, независимо дали сте от поколението Y, или не.
Ефективен и доказан бизнес
модел, който използва
личната препоръка за
продуктите или услугите на
дадена компания.
Равен шанс за всеки –
успешни мрежовици стават
всякакви хора, без значение
какво е образованието им,
на каква възраст са, имат ли
опит или какво са работили.
Силно усещане за
собственост – работите
за себе си, но не сте сами.
Всички се чувстваме добре,
когато контролираме съдбата
си.
Минимален риск – не се
изискват големи инвестиции,
за да започнеш за разлика
10
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от традиционния бизнес.
Създаването на собствен
мрежови бизнес не изисква
взимане на кредити, наемане
на помещение и назначаване
на служители.
Работа в партньорство
с финансово стабилна
компания с над 40-годишна
история, активи, надхвърлящи
1,5 милиарда долара, без
дългове.
Гъвкавост – можете да
съчетавате дейността с
настоящата си работа и
семейните си задължения.
Свобода – сами избирате
къде, кога и с кого искате да
работите. Нямате работно
време, нямате началник, не се

налага да пътувате до офиса и
обратно всеки ден.
Щедро възнаграждение –
Форевър е стабилна
мрежова компания, която
се отплаща добре на хората
за препоръчването на
продуктите и възможността
за бизнес.
Оценка – едва ли другаде
ще откриете наградите и
признанието, които тази
индустрия предлага.
Няма таван на доходите –
корпорациите ограничават
заплатите в зависимост
от пазара. В мрежовата
индустрия няма лимит –
колкото по-здраво работите, толкова повече ще
www.foreverliving.com

получавате. Стимулите
като допълнителни бонуси,
програма за кола, пътувания
по целия свят и много други
ще ви допаднат.
Доказана система, която дава
резултати, когато инвестирате
време и усилия.
Отлично обучение и подкрепа
от солидна глобална марка с
изпитан модел на работа.
Развивате бизнеса си
глобално – Форевър е
представена в над 160
държави и всеки амбициозен
предприемач може да гради
екипи по целия свят.
Личностно израстване –
усвоявате нови знания
www.flp.bg

и умения, развивате се,
добивате самоувереност,
разширявате собствените си
граници и постигате неща, на
които не сте и подозирали, че
сте способни.

Осъществявате собствените
си мечти, като помагате на
другите да сбъдват своите.
Помагате на хората да
изглеждат и да се чувстват
по-добре.

Общуване – запознавате се с
много нови и интересни хора,
създавате нови приятелства.

Ако засега сте само доволен
клиент на чудесните продукти
на Форевър, може би е време
да погледнете по-сериозно и
на възможността за бизнес.
Предимствата са много!

Пасивни доходи – едно от
най-големите предимства на
маркетинговата структура
на Форевър е, че предлага
стабилни и дълготрайни
доходи. С труд и търпение
можете да си изградите
структура, която да ви носи
отлично възнаграждение.

F.I.T.
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Всяка седмица ли си във фитнеса? Качеството
на посещението ти там не се определя само
от това колко продължава. Като се грижиш
тялото ти да е подготвено за физическото
натоварване и да е въоръжено с всичко
необходимо, за да се възстановява
след него, ще извличаш максимума
от всяка тренировка.

Предварителна
подготовка
Зареди организма си с течности
Увери се, че тялото ти разполага с достатъчно вода,
преди да започнеш да се движиш. Препоръчително е около
70-килограмов човек да изпива към два литра и половина вода
дневно. Не пропускай водата преди, по време на и след
тренировка, за да компенсираш течностите, които губиш,
като се потиш.
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Хапни нещо преди тренировка
Номерът за удачно похапване преди тренировка е в точното
количество, за да имаш гориво за упражненията. Не е
желателно да се движиш на гладно, нито пък да ти е тежко
на стомаха. Мюсли барче, енергиен десерт или парче
препечен хляб с ядково масло трябва да ти даде достатъчно
сили, без да ти натежи. Ако пропуснеш това хапване, може
да ти се замае главата или да ти липсва енергия.

Дай тласък на тренировката си
Има дни, в които е по-трудно да се мотивираш за тренировка.
Можеш да подбутнеш двигателния си режим с L-аргинин –
ключова аминокиселина, която подобрява производството на
азотен оксид и подпомага кръвообращението при спортуване.
АРГИ+ на Форевър ти осигурява дневната доза от тази
чудодейна молекула, за да даде тласък на тренировката ти.

Загрей
Пази се от травми и активирай сърдечносъдовата си система с кратко
загряване. Достатъчни са няколко подскока „джъмпинг джак“,
подскачане или джогинг на място. Отделяй по около 30 секунди за всяко
упражнение. Така ще покачиш температурата на тялото постепенно и ще
отпуснеш мускулите, преди да започнеш със сериозните упражнения.
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Посети www.flp.bg/fit15
за видео тренировки
със супер загрявки
и упражнения.

След тренировка
Разтегни се добре
Най-добрият момент за стречинг е след тренировка, не
преди нея. Тогава мускулите ти са по-податливи на
положителния ефект от разтягането, пък и то действа
като идеално разпускане след интензивното движение.
Стречингът повишава гъвкавостта, подобрява
кръвообращението, предпазва от травми и намалява
болките след тренировка.

Подготви си протеини
Белтъчините са незаменим компонент за
изграждането и поддържането на мускулите.
Приемът на точното количество след тренировка
стимулира синтеза на протеините, допринасящи за
растежа и възстановяването на мускулите.
Протеиновият шейк на прах е бърз и лесен начин
да се заредиш с точно толкова белтъчини,
колкото са нужни на тялото ти.
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Възстанови ключови нутриенти
Когато се движиш, метаболизмът и потенето
лишават тялото ти от ключови витамини.
Това особено много се отнася за водноразтворимите
като В комплекса. Важно е също след тренировка да
си набавиш витамини E, C и D. Ежедневен
мултивитамин или богат на нутриенти протеинов
шейк ще ти помогнат да се чувстваш по-добре и
да избегнеш дефицитите на полезни вещества
след физическо натоварване.
Forever ImmuBlend® | код: 355
Forever Absorbent-C® | код: 048
Forever A-Beta-CarE® | код: 054

Forever Lite Ultra® ванилия | код: 470,
Forever Lite Ultra® шоколад | код: 471

ДОПЪЛНИ РЕЖИМА СИ
С ЛЮБИМИ ФОРЕВЪР
ПРОДУКТИ:

Идеален източник на протеини след тренировка.
Една доза от шейка съдържа 17 грама протеини
плюс витамини и минерали в два вкусни аромата –
ванилия и шоколад.

ARGI+ & Aloe Mini Tripack | код: 71633

Програми F15® | Начинаещи код: 528-529
Средно напреднали код: 532-533
Напреднали код: 536-537

Дай си тласък със силата на L-аргинина и подкрепи
храносмилането и естествените си енергийни нива с
гела от алое вера на Форевър. Двата продукта заедно
създават супер питателен дует за жизненост.

Фитнес и хранене в една кутия. Получавате видео
тренировки, специално подбрани продукти и
съвети за хранене за начинаещи, средно напреднали
и напреднали за постигане на видими резултати!

Forever Daily® | код: 439

Fastbreak® | код: 520

Попълни липсите и се чувствай по най-добрия
възможен начин с комбинация от 55 витамина и
минерала, за да е заредено тялото ти с дневната доза
важни хранителни вещества.

Дръжте го във фитнес сака си за похапване преди
тренировка. Енергийният десерт осигурява 11 грама
протеини с приятен вкусен на шоколад и фъстъчено
масло.

www.flp.bg
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Мнозина от вас вече прекрачиха прага на новия
продуктов център на Форевър България и
емоционално изразиха възторга си от модерното
пространство, което създадохме за вас и вашия
Форевър бизнес. Просторният, стилен и пропит с
духа на Форевър магазин отвори врати през
първата половина на септември едва на 30-ина
метра източно от офиса ни на ул. Бурел 41Б, в
който както досега остава цялата ни
администрация, а и залите за вашите срещи.

През целия септември всеки, посетил лично
новия ни продуктов център и направил
поръчка за продукти, получи като
комплимент симпатичен Форевър подарък.

Постарахме се новият дом на любимите ви
продукти да е възможно най-удобен за вас и
работата ви – да е приветлив, да се чувствате
добре, докато правите поръчки и да създава
отлично впечатление у клиентите ви. Надяваме се,
че сме постигнали целта си и съвременното
пространство ще ви помогне да издигнете бизнеса
си на още по-високо ниво!
Разгледайте новия магазин в
снимки и реакциите на първите ни
посетители. Ако още не сте видели
новия ни продуктов център,
заповядайте на ъгъла на улица
„Янко Забунов“ и булевард „Петко
Каравелов“, сигурни сме, че много
ще ви хареса!

Новият магазин
привлича погледи
и внимание с
„форевърското“
си излъчване
Модерен, просторен и
стилен за вашия успешен
бизнес.
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Подаръците бяха повод за широки усмивки

Благодарим от сърце на всички,
подкрепящи кампанията ни за събиране на средства за храна
за гладуващи деца по света в партньорство със световната
организация „Да се изправим срещу глада“!

Лидерите ни са заредени
с отлично настроение.

С благодарност отбелязваме,
че подаръците бяха двупосочни

„Зад кулисите“
продуктите и
колегите са готови
за вашите онлайн
и телефонни
поръчки.
www.flp.bg
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ЗАРЕДЕТЕ С АРГИ+ И АЛОЕ МИНИ!
Устремете се към фитнес
целите си с идеалното
съчетание от АРГИ+ и гела от
алое вера на Форевър, което ще
ви помогне да изглеждате и да
се чувствате по-добре.
Новият комбиниран пакет на
Форевър включва три мини
опаковки ГЕЛ ОТ АЛОЕ ВЕРА по
330 мл и три пакетчета АРГИ+.
АРГИ+ ви доставя дневната
доза L-аргинин – мощна
аминокиселина, която помага
на тялото да произвежда азотен
оксид, наричан от учените

„чудодейна молекула“, защото
увеличава кръвоснабдяването
на основните органи и
подпомага клетъчните функции.
Гелът от алое вера подкрепя
доброто храносмилане и
допринася за оптимално
усвояване на нутриентите, за да
получава тялото ви максимума
от невероятните свойства на
АРГИ+!
Просто разтворете пакетчето в
напитката, разклатете и се
насладете!

Код: 71633
ПЦП: 66,97 лв. l ЦНК: 56,92 лв. l 0,129 б. т.
Цената за своето ниво ще откриете в онлайн магазина в личния си профил
и в продуктовия ценоразпис.

