
ЛИЧЕН ПРОФИЛ
Как да вляза?



1. Заредете foreverliving.com и изберете държавата си на местоживеене от падащото меню.
2. Кликнете върху Вход за СФБ, за да влезете в раздела за СФБ

ВХОД В ЛИЧНИЯ ПРОФИЛ

1

2



Влезте в раздела за СФБ с вашия регистрационен номер или имейл адрес и вашата парола. 
След малко ще видите как ще получите паролата си и как можете да я смените, ако сте я забравили.

ВХОД В ЛИЧНИЯ ПРОФИЛ



ПАРОЛА
Ако в молбата си за регистрация четливо сте вписали своя имейл 
адрес, при активирането на вашия номер ще получите 
приветствено писмо от компютърната система на Форевър. 
То ще съдържа първоначалната ви парола за достъп до личния 
ви профил във foreverliving.com.

Ако по някаква причина не сте получили този имейл, можете или 
да ни пишете на адрес flpb@flp.bg, или да ни се обадите на 
телефони 02 954 95 80 и 02 953 18 14, за да получите нова 
временна парола.

Моля имайте предвид, че е възможно автоматично генерираните 
от компютърната система на компанията съобщения да попадат 
в папка „Спам“ на вашата поща. Ако не ги получите своевременно, 
проверете дали не са се озовали там.
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ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА
Ако забравите паролата си за достъп до личния си 
профил, можете или да я смените сами (в случай че вече 
в профила си сте дефинирали контролен въпрос и таен 
отговор), или да се свържете с нас, за да ви създадем 
ние нова парола.

Моля обърнете внимание, че ние нямаме достъп до 
старата ви парола и не можем да ви я припомним. 
Имаме възможност единствено да ви създадем нова 
временна парола, с която да влезете в профила си, за да 
си направите лична постоянна парола, известна само на 
вас.

Съветваме ви да си запишете паролата някъде и да не 
разчитате само на интернет браузъра си, че ще я помни, 
тъй като при технически проблем, преинсталация на 
софтуер или подмяна на устройството, ще я изгубите.
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IVAN DIMITROV

359123456789

ПРОМЯНА НА ПЪРВОНАЧАЛНА/ 
ВРЕМЕННА ПАРОЛА
При влизане с първоначална или 
временна парола, сайтът веднага ще 
поиска да си създадете постоянна, 
известна само на вас. В полето 
СТАРА/ВРЕМЕННА ПАРОЛА въведете 
паролата, с която току-що сте влезли. В 
следващите две полета – НОВА 
ПАРОЛА и ПОТВЪРДЕТЕ НОВАТА 
ПАРОЛА, въведете личната си парола, 
която ще ползвате в бъдеще и ще 
помните лесно. Тя задължително 
трябва да съдържа поне една главна и 
една малка буква, поне една цифра и 
поне един специален символ 
(. , ! ? / @ # $ % ^ & *) , а общата ѝ 
дължина е минимум осем знака. Важно 
е в двете полета да въведете идентична 
нова парола, защото иначе сайтът ще 
даде грешка.
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359123456789

ЗАЩО Е ДОБРЕ ДА 
ДЕФИНИРАТЕ КОНТРОЛЕН 
ВЪПРОС И ТАЕН ОТГОВОР
Ако изберете контролен 
въпрос от падащия списък и 
въведете свой таен отговор 
в полето под него, 
следващия път, когато 
забравите паролата си, ще 
можете да си създадете 
нова сами и незабавно, без 
да има нужда да ни се 
обаждате, или да ни пишете. 
Разбира се, важно е да 
запомните тайния си 
отговор, тъй като сайтът ще 
ви го поиска, в случай че 
имате нужда от нова парола.
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ЗАПАЗЕТЕ 
ПРОМЕНИТЕ
Щом въведете новата си 
постоянна парола и 
дефинирате контролния си 
въпрос и тайния отговор, 
натиснете бутона ЗАПАЗИ, за 
да съхраните промените и да 
започнете да ползвате 
личния си профил.
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УСПЕШНО 
АКТУАЛИЗИРАНА 
ПАРОЛА
Ако сте въвели всичко 
правилно, сайтът ще 
потвърди, че паролата ви 
е променена успешно и 
можете да преминете към 
личния си профил, като 
затворите това съобщение 
с хиксчето в горния десен 
ъгъл.
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