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Адрес: За контакти:
ул. „Бурел“ 41Б Стефан Стаев Управляващ директор, e-mail: staev@flp.bg
1408 София Даниела Станкова Гл. счетоводител, e-mail: dmladenova@flp.bg
тел:  02 / 954 95 80
  02 / 953 18 14 
  02 / 491 20 01
факс:  02 / 954 96 68

Калин Марев Продажби и логистика, e-mail: kmarev@flp.bg
Николай Бързев Продуктов център
Боряна Миланова Информация, рецепция, e-mail: bmilanova@flp.bg
Мая Младенова Информация и подкрепа, e-mail: mmladenova@flp.bg
Мария Василева Събития и международно спонсориране, e-mail:mstancheva@flp.bg

e-mail: flpb@flp.bg Деница Проданова Информация, месечен бюлетин, e-mail: ddabizheva@flp.bg
www.flp.bg Деян Колев Информационни системи и счетоводство, email: dkolev@flp.bg
www.foreverliving.com Димитрина Дончева Поръчки по телефона, информация, e-mail: ddoncheva@flp.bg

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. Консул-
тирайте 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.

Продуктов център: понеделник от 10:00 до 19:00 часа
 вторник до петък от 09:30 до 19:00 часа

               

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

БАНКОВИ СМЕТКИ:
Банка:  БПБ
IBAN: BG86BPBI79401047341101

Банка: Райфайзенбанк
IBAN: BG84RZBB91551061008228

ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД

10те
     най-успешни  собственици на Форевър бизнес в България

януари 2017 г.

Ниво Брой
1. Анета Иванова 3
2. Ани Юрукова 2

Васил Парушев 2
Лили Петрова 2
Марио Григоров 2
Мария Серафимова 2
Славея Ценова 2
Тина Хамаде 2
Христина Матеева 2

 Спонсори на месеца  
спонсорирали най-много нови Асистент Супервайзори

 Общ групов обем Ниво

1. Цветанка и Емил Бурназки (2) Сеньор Мениджър
2. Димитър Механджийски (1) Соринг Мениджър
3. Милен и Галина Царевски (6) Сеньор Мениджър
4. Петя Йонкова (3) Сеньор Мениджър
5. Антония и Димитър Димитрови (9) Сеньор Мениджър „Орел“
6. Златинка и Галин Радеви (-) Мениджър
7. Наталия и Милен Врайкови (-) Мениджър „Орел“
8. Златка и Златко Горанови (5) Мениджър
9. Мирослав Влайчев (-) Мениджър
10. Иглика и Милко Величкови (-) Мениджър

 Немениджърски точки Ниво

1. Златинка и Галин Радеви (3) Мениджър
2. Цветанка и Емил Бурназки (1) Сеньор Мениджър
3. Наталия и Милен Врайкови (-) Мениджър „Орел“
4. Милен и Галина Царевски (4) Сеньор Мениджър
5. Иглика и Милко Величкови (-) Мениджър
6. Сузана Григорова-Кръстева (нов) Мениджър
7. Мирослава и Владислав Колеви (нов) Асистент Мениджър
8. Тодор и Жана Токови (-) Мениджър
9. Полина Петкова (нов) Асистент Мениджър
10. Антоанета и Васил Василеви (-) Мениджър
Класациите включват само АКТИВНИТЕ собственици на Форевър бизнес  
(в скоби е позицията от предходния месец)

4б.т.
        лидерски клуб

ПЪРВО ниво (4 б.т. ТРИ  поредни месеца)
Георги Иванов, Пенка Нешева

НОЕМВРИ-ЯНУАРИ

ВТОРО ниво (4 б.т. ШЕСТ поредни месеца) Валентина Върбанова, Величка Павлова,  
Емилия и Георги ГеоргиевиАВГУСТ-ЯНУАРИ

СТО златни
(100 поредни месеца активност с 4 б.т.) Радослав Чушков 100 ЗЛАТНИ

Цветанка и Емил Бурназки 



Иновации 
за успех
Скоростта и мащабите 
на иновациите в света 
ни днес са просто 
зашеметяващи. 
Толкова много нови 
и великолепни 
идеи ефективно се 
внедряват и използват 
за подобряване на 
живота по цялата 
планета.

Харесва ми да виждам как умни хора 
имат смелостта и подкрепата да 
представят на пазара прогресивни 
изобретения във всички възможни 
сфери. Вълнуващо е, но не 
забравяйте, че истинската мъдрост 
се крие в умението да отсяваш 
„промените заради самите промени“ 
и да преценяваш кое може истински 
да допринесе за бизнеса ти. Древна 
пословица ни го напомня с думите: 
„не поправяй това, което не е 
развалено!“

Без напредък бизнесът ви бързо ще 
започне да страда и ще изостане 
от онези, които разпознават 
възможностите да опитат нещо ново, 
да преоткриват някои елементи от 
работата си и да се задържат на 
гребена на вълната. От доста време 
размишляваме за това във Форевър.

Несъмнено сте забелязали някои 
от промените и развитието в 
продуктовия ни асортимент, 
в маркетинговия план, в 
предприятията ни и дори във 
вашите изживявания по време на 
събития. 2017-а ще бъде важна 

година за Форевър! Предстои ви да 
видите нови и вълнуващи продукти, 
авангардни научни решения, 
развитие в транспортирането 
и производството, както и още 
технологични инструменти, които 
да ви помагат да градите бизнеса 
си. С вълнение ви уверявам, че тези 
иновации са едва началото!

Но новостите не се ограничават само 
до компанията. Като собственик 
на Форевър бизнес и вие трябва да 
намирате начини да поддържате 
бизнеса си свеж и интригуващ. 
Търсете как да се свързвате с хората, 
как да споделяте предимствата 
на продуктите и възможността за 
бизнес, как да представяте себе 
си и бизнеса си. Благодарение на 
иновациите в личен план нашите 
лидери неизменно изпъкват,  
а бизнесът им е стабилен и 
издържлив.

Няма съмнение, че ще има погрешни 
ходове – напредъкът рядко идва, 
без да пробваме по малко и от 
неудачното. Със сигурност от време 
на време сме го изпитвали на гърба 
си, но ще видите, че когато откриете 
това, което превръща бизнеса ви в 
нещо уникално, и продължавате да го 
развивате, истинските преимущества 
на новаторството ще са безценни.

С нетърпение очаквам да направя 
следващата крачка в бъдещето на 
бизнеса заедно с вас!

Завинаги ваш,

 
Рекс Моън
Главен изпълнителен директор на ФЛП
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Собственици на ФБ, преминали на по-високо ниво
януари 2017 г.

АСИСТЕНТ СУПЕРВАЙЗОР
Аделина Найденова
Албена Тренчева
Александрина Аврамова
Александър Вакрилов
Александър Димитров
Александър Пенков
Ангелина Гайдарова
Анелия Василева
Анита Сотирова-

Михайлова
Анна Манолева
Анна-Мария Януш
Антоанета Владимирова
Антоанета Пашова
Антоанета Чалъкова
Атанас Боев
Бисерка Атанасова
Блага Михайлова

Валя и Кирил Ангелови
Васил Авджийски
Василена Попова-

Радичкова
Василка Желева
Велик Хазнатарлиев
Венера Атанасова
Габриела Петкова
Генади Ванков
Георги Стоянов
Гергана Григорова
Гергана Станева
Даниела Георгиева
Десислава Гаврилова
Димитрия Бояджиева
Елена Василева
Елена Рангочева
Ема Алабашева

Емка Тодорова-Янчева
Здравка Кателиева
Златомира Тенева
Иван Господинов
Иванка Нешева
Ивелина Дечева
Иво Маринов
Ирена Иванова
Искра Тонева
Йоан Галчев
Йонка Велкова
Йордан Станчев
Калоян Кирилов
Камелия Найденова
Катерина Стоянова
Костадин Терзиев
Красимира Колева
Лилия Ганева

Лиляна Спатовска
Лъчезар Златанов
Любка Богданова
Людмила Борисова
Максим Седевчев
Маргарита Господинова
Марио Григоров
Мария Маноян
Миглена Кунова
Миломир Иванов
Мирослав Великов
Мирослава Златинова
Невена Крушовска
Огнян Христов
Пантелей Тодоров
Петя Кошничарова
Петя Мавродиева
Радослав Грозев

Райна 
Харизанова

Садифе Алиева
Светла Илиева
Светла Стойкова
Силвия Йонкова
Силвия Лулчева
Симеонка Мусакова
Стефка Цонева
Стратийка  

Игнатова
Тина Хамаде
Тихомир Генчев
Тодор Николов
Цветелина Иванова
Юлиана Терзийска
Ясен Зарев

Важна промяна!
Форевър България ще направи поредната стъпка към екологичния ангажимент на компанията и настоящият месечен 
бюлетин ще бъде последният, който ще получите в плик по пощата. От 1 април 2017 г. ще ви изпращаме списанието с 
първата ви поръчка за месеца. Информативните месечни служебни бележки, които придружават бюлетина, занапред 
ще получавате по електронна поща. Не пропускайте да ни информирате за настоящия си имейл адрес, за да сте сигурни, 
че документите ще стигат до вас редовно. 
Годишната служебна бележка, лично копие от молбата ви за регистрация, а също и други документи на хартия ще 
продължим да ви изпращаме периодично по обикновена поща, затова е важно и пощенският ви адрес при нас да е 
актуален. 
Всички промени в личните си данни можете да ни изпращате по имейл на flpb@flp.bg.

спонсор град

Полина Петкова Ива Петринска София
Ива Петринска Мария Гюзелева София
Мария Гюзелева Бисерка Кръстева София
Бисерка Кръстева Мария Сотирова София
Мария Сотирова Галина Лозева София
Галина Лозева Валентина Григорова и Людмил Пепляшки София
Валентина Григорова и Людмил Пепляшки Мирослава и Владислав Колеви София
Мирослава и Владислав Колеви Наталия и Милен Врайкови София

спонсор град

Божидар Юруков Моника Келчева Казанлък
Виолета Велкова Христана Царевска София
Моника Келчева Виолета Тодорова Казанлък
Виолета Тодорова Калина Петкова Казанлък
Надя Иванова Анета Иванова Монтана
Стефани Атанасова Маргарита Стоянова София
Тинка Стоянова Антоанета и Васил Василеви София
Христина Матеева Златка и Златко Горанови София

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪР

СУПЕРВАЙЗОР
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С обич и винаги с Вас,

Стефан и Таня Стаеви
и целият екип на Форевър 
в България и Македония

Уважаеми собственици 
на Форевър бизнес,  
скъпи приятели,

Сигурни сме, че много от вас са все 
още под влиянието на емоциите от 
най-успешната година в историята 
на Форевър Ливинг Продъктс Бъл-
гария, която наскоро изпратихме. 
Това е напълно разбираемо, защото 
никога досега не сме били свидете-
ли как толкова много хора проме-
нят живота си, сбъдват мечтите си 
и помагат на мнозина около себе 
си да направят същото с чудесните 
продук ти на нашата компания и с 
нейния щедър маркетингов план.

И ето ни вече във втория месец на 
новата година, която без съмнение 
ще бъде още по-успешна и предиз-
викателна. Година, която обаче вече 
безмилостно тече – без да се усетим, 
ще отмине, както и всяка друга до-
сега. Ще се изниже и за тези, които 
ще направят всичко необходимо, 
за да удвоят бизнеса си през нея и 
да осигурят още по-добър живот за 
себе си и за близките си. Също и за 
онези, които ще продължат да очак-
ват животът им да се промени, без 
да са готови да извършат нещо по-
различно от това, което са правили 

всеки ден досега и което видимо не 
ги приближава към мечтите им. 

Времето не може да бъде спряно 
и неминуемо отлита. Но вие сами 
решавате към коя от двете групи хо-
ра искате да принадлежите в края 
на годината. Ваш е изборът дали ще 
употребявате още повече продукти 
от асортимента на Форевър във 
всекидневието си, за да се чувст-
вате и да изглеждате по-добре и да 
споделяте ентусиазма си с хората 
около вас. Или ще продължите да 
си купувате евтини продукти със 
съмнително качество от нечий чужд 
бизнес вместо от вашия собствен. 
Вие решавате дали всеки ден ще 
отделяте време да допълвате спи-
съка си с имена, да се обаждате на 
хората от него, за да ги каните на 
среща, презентация или обучение, 
което предварително сте организи-
рали и подготвили. Или ще останете 
в зоната си на комфорт до края на 
живота си, без да си дадете шанс 
да го промените. Вие решавате да-
ли ще преминете на по-високо ниво 
в маркетинговия план на Форевър, 
ще станете Мениджър ОРЕЛ, ще се 
квалифицирате за Глобалното рали 
догодина, ще спечелите програмата 
за кола, ще получите многократно 

по-висок бонус, ще бъдете на сцена-
та на всеки Ден на успеха и ще сте 
щастливи да виждате как животът 
ви се променя. Или ще продължите 
да се задоволявате с малкото, което 
сте постигнали, „успокоявайки се“, 
че това не е най-важно на този свят.

Всеки сам взима решения и ние 
уважаваме това. На вас, които пра-
вите всичко необходимо за промяна 
и твърдо вярвате, че тя ще се случи, 
пожелаваме кураж и упоритост в 
споделянето на уникалния Форевър 
бизнес! Чувствайте се по-жизнени, 
по-свободни и по-щастливи! Не се 
отказвайте, защото с компанията ни 
всеки – независимо от възраст, пол, 
раса или образование, без никакъв 
финансов риск получава възмож-
ност да работи за себе си, в удобно 
за него време, да печели толкова, 
колкото заслужава, без началници, 
с постоянно растящ доход и без ни-
какъв риск да бъде уволнен.

Не чакайте! Годината тече  
и отминава. Превърнете я  
в най-добрата за себе си!

СТЕФАН И ТАНЯ СТАЕВИ

Решението 
е ваше
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Помислете върху това...
„Никога не позволявай на проблема да те сломи и да има власт над теб, 
защото всеки проблем има решение. Възприемай го като трамплин, като 
предизвикателство и решението самò ще се разкрие. Ти трябва да го намериш,  
да положиш усилие и да мислиш позитивно за успеха.“ 

Айлийн Кади

„Управлявайте приема си на витамини и минерали, тъй като в някои случаи те 
се оказват терапевтично ценни или необходими. Началото на списъка започва 
с витамин D3 заедно с витамин К2; омега-3, която повечето хора не поемат 
достатъчно; днешните храни налагат да се обмисли приемането на по-големи 
количества витамин С; висококачествени пробиотици, както и фибри за храна за 
полезните бактерии. Списъкът продължава…“

По д-р Дж. Меркола

ОТКРИТИ ПРЕДСТАВЯНИЯ
ВАРНА 
11 март 2017 г.
Зала „Нептун“, х-л „Аква“
Специален гост: Стефан Стаев, УД на Форевър България
12:00-13:00 ч. - Представяне на възможностите
13:30-14:30 ч. - Бърз старт
15:00-16:00 ч. - Продуктово обучение

СЛИВЕН 
18 март 2017 г.
Зала „Максима“, х-л „Национал палас“
15:00-16:00 ч. - Представяне на  
 възможностите
16:30-17:30 ч. - Продуктово обучение
18:00-19:00 ч. - Бърз старт

СОФИЯ 
18 март 2017 г.
Зала „Киев“, парк-хотел „Москва“
10:00-11:00 ч. - Представяне на  
 възможностите
11:30-12:30 ч. - Продуктово обучение
13:00-14:00 ч. - Бърз старт

БУРГАС
19 март 2017 г.
Конферентна зала, х-л „Бургас“
13:00-14:00 ч. - Представяне на възможностите
14:30-15:30 ч. - Продуктово обучение
16:00-17:00 ч. - Бърз старт

Ваша Илиана Веселинова



Вашият 
бизнес по две

Сигурно повечето от вас знаят, че обичам да си поставям цели и всички 
ще се съгласите, че началото на новата година е отличен момент 
да се съсредоточим върху новите си стремежи или да коригираме 
съществуващите. За тази година имам някои лични цели, за които можем 
да поговорим друг път, но днес искам да ви споделя намеренията си за 
нашия бизнес. Не мога да си припиша всички заслуги за тях, защото много 
хора определят посоката, в която се движи компанията ни. Ръководният ни 
екип се среща с Рекс и определя няколко цели, след което ги представяме 
на лидерите ни по света, вслушваме се в реакциите им, правим известни 
поправки и после идва време да се захващаме за работа!

През последните няколко месеца минахме през 
този процес и резултатът е една простичка, но много 
амбициозна цел. Ако всички се ангажираме и приемем 
предизвикателството, ефектът върху бизнеса и 
компанията ни ще е невероятен! 

Стремежът ни е да удвоим продажбите си! Това е! Толкова 
е просто. Ако успеем да го направим, ще можем да 
помогнем на два пъти повече хора по света да изглеждат 
и да се чувстват по-добре.

Знам какво може би си мислите и сте прави! Намерението 
е амбициозно, но именно такива са най-добрите цели. 
Подтикват те всеки ден да опитваш да правиш още малко 
повече. Надявам се, че мнозина от вас са си поставили 
такива лични стремления. Наясно сме, че постигането на 
това може да отнеме известно време, но проблем няма, 
защото знаем също, че всяко нещо, което си заслужава да 
бъде направено, си струва и чакането!

Удвояването на бизнеса няма да се случи само като си 
говорим за него. Ще са нужни здрава работа, ентусиазъм 
и дори малко кръв, пот и сълзи. Само си представете 
отплатата за всичката тази усилена работа – два пъти 
повече клиенти, два пъти по-големи доходи, два пъти 
повече хора, чийто живот е променен към по-добро –  
и всичко това благодарение на вашите усилия. 
Впечатляващо е.

Така че, откъде да започнем? Удвояването на бизнеса 
тръгва от самата основа на нещата, които вършите всеки 

ден. Обикновено с петима души дневно ли говорите за 
продуктите и бизнеса? Поставете си за цел да станат 
десет. По едно представяне на възможностите седмично 
ли правите? Защо да не са две? Обикновено по две 
домашни продуктови партита месечно ли организирате… 
разбирате какво имам предвид. Намирайки начини да 
удвоявате всяка дейност в бизнеса си, ще се сдобиете 
с два пъти повече клиенти, продуктови ентусиасти, 
привърженици на марката, Супервайзори, Мениджъри, 
Орли… схващате идеята.

Това е основата на нашия бизнес. Няма преки пътища 
или лесно трасе към успеха, няма и бърз начин да удвоим 
продажбите си. Знам това, но само с удвояване на най-
базовите действия, ще осъзнаете силата и важността 
на всяко от тях. Наясно съм, че тази промяна няма да 
се случи за ден или два. Ще ви е необходимо време 
да се приспособите към новия ритъм на бизнеса си, 
но ви приканвам да приемете предизвикателството. 
Нямате какво да губите освен неограничен потенциал и 
възможности.

Не спирайте да се усмихвате,

Грег Моън
Президент на Форевър Ливинг Продъктс
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Добри цели  
за прекрасна  

година
Вторият месец от годината тече и би трябвало вече да сте 
започнали да работите за осъществяване на целите, кои-
то си поставихте в навечерието ѝ. Надяваме се, че не сте 
забравили какво сте си обещали да направите и наистина 
имате план как да го постигнете. Ето няколко предложения 
за хубави цели и идеи за реализирането им.

Да прекарвам (повече) 
време със семейството и 
приятелите си
Липсват ли ви вече задушевните декемврийски събира-
ния? Тогава планирайте достатъчно срещи и топли момен-
ти с близките си. Поканете например роднини и приятели 
на разходка в планината, в гората или край брега. Така 
едновременно и ще се видите, и ще се движите! Приклю-
чете деня със здравословно ястие от сезонни продукти. 
Запалете свещи или приглушени светлини в помещението 
за по-интимна атмосфера, а пък ако имате камина, разпа-
лете огън и се насладете на уюта, който създава. Сгрей-
те се с чаша ароматен чай с цветчета от алое (код: 200), 
подсладен с пчелен мед Форевър (код: 207).

Да спортувам повече
От десетилетия повишаването на физическата активност 
е сред трите най-добри обещания, които си даваме в на-
чалото на годината. Но често то се свежда до едно-две 
посещения във фитнеса, преди да подострим отново мо-
лива си, за да впишем същото обещания в списъка си за 
следващата година. 

Вероятността да следвате решението си ще е доста 
по-голяма, ако си поставите по-конкретна цел – отново 
да влезете в малката си черна рокля или да не ви стягат 
дънките. Изберете нещо, което ще ви мотивира истински. 
А програма Форевър Ф.И.Т. ще ви помогне да изглеждате 
и да се чувствате по-добре! 

Тя се състои от три части – Клийн 9, F15 и Витал5, и е 
разработена, за да ви съдейства да контролирате теглото 
си успешно и да ви подкрепи в преминаването към нов 
начин на живот. Започнете ударно с Клийн 9 (С9) и про-
дължете с F15, като изберете едно от общо шестте нива 
според собствената си физическа кондиция и спортно 
натоварване.

Съвет: по време на С9 и F15 потушавайте глада си с малки 
похапвания на плодове и зеленчуци. А през F15 не забра-
вяйте и Форевър ПроХ2. Тези чудесни протеинови десерти 
се предлагат в два аромата – шоколад и канела (код: 465 и 
466), и идеално допълват програма F15.
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Да се храня  
по-здравословно
По правило това също е цел, която лесно ни се изплъзва. 
Времето не ни достига, затрудняваме се в избора, разнопо-
сочната информация ни обърква. Мога ли да комбинирам 
това с онова? Аминокиселини, омега-3, антиоксиданти, 
витамини, минерали, ензими… 

Форевър опрости нещата, като подбра и съчета пет чудес-
ни продукта в един удобен пакет, който ще ви помогне да 
преминете към по-здравословен живот. Витал5 е револю-
ционно решение, което улавя синергичната мощ на едни 
от най-важните продукти на Форевър. Приемани заедно, 
тези пет ключови компонента изграждат солидна осно-
ва за оптимално здраве и жизненост, която ще превърне 
тялото ви в хранителна скоростна магистрала.

Да спра цигарите
Постоянството е положително качество, но понякога са 
нужни повече усилия, за да се откажеш от нещо… от пу-
шенето, да речем. Можете да спрете изведнъж или пък 
постепенно, като прескачате цигарите, които пушите ме-
ханично, и същевременно започнете да живеете по-здра-
вословно. Движете се повече, яжте по-полезна храна, 
живейте по-осъзнато и полека-лека цигарите ще стават 
все по-малко привлекателни. Което пък ни връща към 
предишните две цели!

Да се разтоварвам  
от стреса
Обикновено темпото в началото на годината не е толкова 
трескаво, но през втория месец дейностите ни набират ско-
рост и „въртележката“ ни понася. За да се наслаждаваме 
истински на живота, трябва да умеем да се отпускаме. А 
възстановяването на спокойствието изисква лично време. 
Отделете следобед за сауна, релаксиращ масаж или пък 
запазете една вечер само за себе си у дома. Изключете 
звука на телефона, обуйте си топли чорапи и си направете 
маска на лицето. Особено подходяща за сезона е морската 
маска на Форевър (код: 234), защото почиства, възвръща 
баланса и зарежда кожата с натурални минерали от мор-
ски водорасли. Лицето ви ще засияе и благодарение на 
алое вера, пчелния мед и екстракта от краставица.

Отмора могат да донесат и по-активните занимания. 
Спомнете си кое е вашето хоби, какво обичате да правите 
просто така – за забавление? В студените дни прекарваме 
повече време на закрито – защо да не върнем баланса си 
с любима дейност, която може би сме позабравили, а защо 
пък и да не открием нова? Когато правим нещо с ръце, от-
пускаме напрежението в ума и му помагаме да си почине. 
Става и просто да почетем хубава книга.

Съзнателно направеният избор е вашият път към жи-
вота, за който мечтаете! Към каквото и да се стремите, 
Форевър може да ви помогне да го постигнете и с отлич-
ните си продукти, и с чудесната възможност за бизнес, 
достъпна за всеки.

Щастие, здраве, успех, свобода  
и финансова независимост –  

нарисувайте сами бъдещето си!
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Ден на успеха

Няколко са сериозните предимства, кои-
то правят програма Форевър Ф.И.Т. уни-
кална. Използвайте ги, когато разказ-
вате за нея и я представяте на своите 
клиенти, близки и познати.

КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ. За продукти-
те на Форевър се използват натурални 
съставки без ГМО. Всеки продукт пре-
минава през стриктен качествен кон-
трол, като се тества на няколко различни 
етапа от производството. Така Форевър 
може да гарантира качеството, защо-
то контролира целия процес от отглеж-
дането на растенията до фабриката, от 
изследванията до разработваното на 
продуктите, пакетирането, транспорти-
рането и разпространението. 

ЧИСТОТАТА НА НАШЕТО АЛОЕ. Форе-
вър се гордее, че притежава патент за 
процеса на стабилизация на своя алое 
гел. Благодарение на него можем да га-
рантираме, че нашият гел е сред най-
чистите на пазара. С 96% съдържание 
на алое чистият гел на Форевър надви-
шава дори взискателните стандарти на 
Международния съвет за алое. 

РЕЦЕПТИ С ДОБЪР ХРАНИТЕЛЕН БА-
ЛАНС. Рецептите, предложени в наръч-

Петте основни продукта  
в Клийн 9 и F15
АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ: подпомага усвояването 
на хранителни вещества и поддържане-
то на храносмилателния тракт в добро 
състояние. 

ФОРЕВЪР ГРАЦИНИЯ ПЛЮС: съдържа 
хром, който участва активно в поддър-
жането на нормално ниво на глюкозата 
в кръвта и в доброто усвояване на ма-
кронутриенти от тялото. 

ФОРЕВЪР ТЕРМ: мощно съчетание от 
растителни екстракти и витамини за 
активизиране на метаболизма и под-
държане на добро ниво на енергия. 

ФОРЕВЪР ФИБРИ: влакнините са важна 
част от всеки добре балансиран здра-
вословен режим. Продуктът добавя 5 г 
фибри към ежедневния режим на всеки. 

ФОРЕВЪР ЛАЙТ УЛТРА: съдържа ва-
жни витамини и минерали (витамин C, 
D, A, калций, желязо, магнезий и цинк) 
и 17 г протеин. Протеините допринасят 
за увеличаване и поддържане на мус-
кулната маса.

ниците към различните нива на F15, са 
внимателно разработени от специали-
сти на Форевър, за да бъдат с добра 
хранителна стойност, ефективни, лесни 
за приготвяне и достъпни. Те напълно 
отговарят на нуждите на всеки, който 
изпълнява съответното ниво от про-
грамата.

ЛЕСНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 
Всички упражнения можете да гледате 
и изпълнявате лесно, тъй като са дос-
тъпни на видео уроци, които ви напът-
стват за правилното и ефективното им 
изпълнение. Всеки етап от F15 съдържа 
различни упражнения, съобразени с ни-
вото на програмата. 

ПРОГРАМА ЗА ВСЕКИ. Голямото удоб-
ство на F15 е, че предлага различни 
стъпки за потребностите на когото и 
да е в зависимост хранителния и фитнес 
режим. Общо нивата са три, като всяко 
се състои от две части – да речем F15 
НАЧИНАЕЩИ 1 и F15 НАЧИНАЕЩИ 2. Така 
човек  може да избере най-подходящото 
за себе си в зависимост от формата, в 
която се намира в момента. Всяко ниво 
е с продължителност 15 дни.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ 
Всички части на усъвършенстваната програма за контрол на теглото Форевър Ф.И.Т. вече можете 
да откриете и в България. Форевър Ф.И.Т. е отличен хранителен и тренировъчен план, който ще ви 
помогне да промените начина си на живот и да си създадете добри навици занапред. Комбинира три 
лесни за следване стъпки – Клийн 9, F15 и Витал5. 



Ден на успехаДен на успеха 15 януари 2017 г., хотел „Маринела“

СЕНЬОР МЕНИДЖЪР

ВАСИЛ ПАРУШЕВ

Стойка и Павел Адамови

Диана и Иван Стойкови Елена Димитрова Рени Господинова

Сузана Григорова-Кръстева

Васил Колев Виолина Минковска

МЕНИДЖЪРИ
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Почувствахме се в 
приятелска среда! Мениджъри 

Стойка и Павел 
АДАМОВИ

С какво се занимавахте 
преди Форевър?
От 1992 г. семейството ми е собстве-
ник на компания за земеделско про-
изводство и преработване. Отглеж-
даме плодове и зеленчуци в Долината 
на розите и ги консервираме в нашата 
фабрика в с. Бузовград. От цветове-
те на маслодайните рози пък правим 
сладко, розово масло и розова вода. 
Притежаваме инсталации за дести-
лация на етерично-маслени култури, 
за сушене на билки, зеленчуци и пло-
дове. Продукцията си реализираме в 
големите търговски вериги у нас и в 
чужбина.

Как открихте мрежовия 
маркетинг и Форевър?
Получихме кутия с продукти на Форе-
вър от Антоанета и Васко Василеви по 
повод семеен празник. Ани положи 
доста усилия да ни обяснява за проду-
ктите, но ние погледнахме скептично 
или почти не я слушахме. През 2009 г. 
бяхме поканени на Европейското рали 
в Малага, Испания. Валеше дъжд и 
ние волю-неволю влязохме в зала-
та, където се провеждаше форума на 
Форевър. Заслушахме се в предста-
вянето на Рекс Моън и бяхме удивени 
от организацията на цялостния техно-
логичен процес. Отгледаните от ком-
панията растения алое вера се пре-
работват в собствено предприятие и 
готовите продукти се разпространя-
ват по нетрадиционен път. Разбрахме, 
че преработката и стабилизирането 
на продуктите имат много общо с тех-
нологията на нашето производство. 
Осъзнахме, че става въпрос за истин-
ски продукти от природата в полза на 

човека. Това привлече вниманието ни 
и силно се впечатлихме от мрежовия 
маркетинг и многообразието от по-
лезни свойства на продуктите.

Защо избрахте точно 
Форевър?
Досега не се бяхме докосвали до така-
ва уникална организация на цялостния 
технологичен цикъл на производство. 
Дори си помечтахме един ден да из-
ползваме модела на Рекс Моън и в 
собствената си производствена дей-
ност. Всичко това предизвика интерес 
към по-задълбочено изучаване на про-
дуктите и тяхното лично ползване. Кол-
кото повече ги употребявахме, толкова 
повече се убеждавахме, че собственият 
опит трябва да бъде споделен с прияте-
ли и роднини. Участвахме в много ме-
роприятия, организирани от Форевър, 
и срещите ни с добронамерени хора и 
съмишленици ни обогатяваха. Почув-
ствахме се в приятелска среда.

Кое е вашето „Защо“?
Продуктите на Форевър са вълшебни, 
те са суперхрана за човека и действат 
като еликсир. Нашата цел е българи-
нът да обогати своята здравна култу-
ра за профилактика на собственото 
си здраве.

На какво отдавате 
постиженията си?
От личния си опит установихме, че до-
брите постижения са резултат от ко-
ординирана семейна и екипна работа. 
Бизнесът с Форевър изисква постоян-
ство и загриженост.

Имате ли съвети за 

ФОРЕВЪР БИЗНЕС

Стойка и Павел Адамови са нови Мениджъри от Казанлък. 
Първоначално Форевър бизнесът им се развива вяло 
и скептично, но с опознаването на продуктите идва 
увереността, че посоката е вярна. С Форевър Ливинг 
животът им става по-смислен, интересен и богат на  
нови познанства. Чуйте какво още споделиха те с нас.

Пътят на двама 
Мениджъри 
от Казанлък
Преди осмина години 
с приятели, роднини
Ани и Васко Казанлък посетиха
така семеен празник с нас споделиха.

Продукти от алое получихме,
за Форевър тогава научихме,
разбира се, имаше и презентация,
която не чухме в тази обърквация.

За Малага последва покана 
на Европейско рали за двама
Рекс Моън бързо ни превзе 
с поучително експозе.

Последователно, ясно, технологично,
на нашето производство аналогично
и от култивирани растения 
създал поминък за поколения.

Чрез производство, преработка и търговия 
осъществил своя социална империя.
Мрежов маркетинг на всички континенти
за полезни продукти и елементи.

Началото беше в Малага, 
последваха Лондон, Виена, 
Будапеща, още къде ли не, 
където Форевър ни призове.

А с Чани и Ирена, Соня и компания
Форевър вече превърнахме в мания. 
Вложихме любов и вяра,
и всеотдайност без мяра.

Широка гама Форевър продукти на вкус
комбинирахме с Алое гел и Арги плюс.
Полезни съвети научихме 
за нас лично здраве получихме.

Сърдечно ФОРЕВЪР БЛАГОДАРИМ 
и признателно ще се поклоним!

хората, които искат да успеят?
Да се докоснат до продуктите, да повишат здравната си култура, да опознаят 
себе си и да помнят, че постоянството е гаранция за успеха!

Ден на успеха



ТОП 5 бонуси за 2016 г.
№1 Димитър Механджийски  
14 941,59 лв. (декември)

№2 Цветанка и Емил Бурназки  
11 912,27 лв. (ноември)

№3 Петя Йонкова   
10 725,96 лв. (ноември) 

№4 Антония Димитрова   
10 003,94 лв. (януари)

№5 Ирена Спасова   
9 337,75 лв. (декември)

топ 3 
  най-успешни собственици на Форевър бизнес за 2016 г.              

№1 Цветанка и Емил Бурназки №2 Димитър Механджийски №3 Петя Йонкова

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ

Ден на успехаДен на успеха 15 януари 2017 г., хотел „Маринела“

Дългосрочна програма 
за стимулиране Второ ниво

Първо ниво

до €600 на месец за период от 36 месеца

до €400 на месец за 
период от 36 месеца

Цветанка и Емил Бурназки 
Димитър Механджийски

Антоанета и Васил 
Василеви 

Златка и Златко 
Горанови

Ирена Спасова

Цветанка и Емил Бурназки,  
Димитър Механджийски, Петя Йонкова,  

Милен и Галина Царевски

ГЛОБАЛНО РАЛИ



Ден на успехаДен на успехаДен на успеха 15 януари 2017 г., хотел „Маринела“

СУПЕРВАЙЗОРИ

Росица Петрова, Светла Тотова, Сузана Григорова-Кръстева, 
Теодор Недев, Цветанка Семерджиева

Анета Иванова, Биляна Казакова-Угринска, Бисерка Борисова, Валя Колева, 
Десислава и Иван Маркови

Павлина Христова и Данаил Енев

Диана и Иван Стойкови Йордан Узунов Калин Стоянов

Цветомир Средков, Николай Атанасов, Калин Стоянов,  
Яна Стойкова-Танева

Димитър Коцев, Йордан Велков, Калоян Ангелов, Лазарина Ванчева,  
Пламена Димитрова

Дъщерята и внучката на Соня Григорова получиха значката на починалата си майка

Екатерина Цекулова

Анета Иванова Васил Колев

АСИСТЕНТ МЕНИДЖЪРИ



№7 Златка и Златко Горанови №8 Ирена и Петър Спасови

№4 Милен и Галина Царевски

№9 Мирослав Влайчев

№5 Антония Димитрова

№10 Наталия и Милен Врайкови

№6 Златинка и Галин Радеви

ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ

Ден на успехаДен на успеха 15 януари 2017 г., хотел „Маринела“

Васил Колев, Биляна Казакова-Угринска, Васил Парушев

ТРЕТО ниво

Антоанета Даракова, Калина Петкова, Снежана Крумова

ВТОРО ниво

Антоанета и Васил Василеви Илиана Веселинова

100 ЗЛАТНИ

ПЪРВО ниво

Сузана Григорова-Кръстева, Росица Петрова,  
Йордан Велков, Валя Колева, 

 Анета Иванова, Виолета Велкова,  
Детелина Йорданова4б.т. 

       4б.т. 
       

Ден на успеха
4б.т. 

       лидерски клуб

топ 4-10 
 най-успешни СФБ за 2016 г.              



Вие също може да карате такава кола…

Хиляди вече  
са се квалифицирали  

в програма Forever2Drive  
и получават премия за нова кола.

Ако искате да сте следващите, свържете се със спонсорите си и попитайте как 
можете да печелите до €800 допълнителна  месечна премия в продължение на 

36 месеца на foreverliving.com/forever2drive или попитайте спонсора си.

Златинка и Галин Радеви
Мениджъри от Варна


