Science & Technologies

АЛОЕ ВЕРА ОТ ФОРЕВЪР ЛИВИНГ ПРОДЪКТС. ПРОДУКТОВО ПРЕДСТАВЯНЕ И
БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТ
Георги Тонев
Независим дистрибутор международни конференции
гр. София, п.к. 1434, ул. Крайречна №9 - офис.
Тел. 0887/304 152, 0889/501 644, 0884/897 648
Е-mail: g_tonev1954@abv.bg
www.flp.bg
www.foreverliving.com
РЕЗЮМЕ
Компаниите от семейството на Форевър Ливинг Продъктс са най-големият
производител, преработвател и разпространител на продукти от Алое вера и пчелния
кошер в света. Компанията е основана през 1978 г. от Рекс Моан. Има представителства в
над 145 страни в света. Годишните продажби надхвърлят 2,5 милиарда долара.
Компанията е без задължения. Целият производствен цикъл от растението в разсадника
през плантациите с алое, фабриките за преработка, бутилиране и пласмент са собственост
на един човек – Рекс Моан. Продуктите на компанията са над 200 разновидности както
следва: напитки от Алое вера, хранителни добавки и хранене, контрол на теглото, пчелни
продукти, грижа за кожата, лична хигиена и специализирана грижа за кожата.

Форевър Ливинг Продъктс (ФЛП) е лидер в производството на продукти от алое вера и
пчелни продукти, които за по – нагледно са разпределени в следните групи: напитки с алое
вера, хранителни добавки и хранене, контрол на теглото, пчелни продукти, грижа за кожата,
лична хигиена, и специализирана грижа за кожата.
Напитки с алое вера
Напитките с алое вера обхващат:
1. Гел от алое вера (Aloe Vera Gel);
2. Нектар от алое и боровинки (Aloe Berry Nectar);
3. Нектар от алое вера и праскови (Aloe Bits n, Peaches);
4. Нектар форевър фрийдъм (Forever Freedom);
Към тях можем да прибавим новите продукти джобно алое, джобен фрийдъм и др.
Гел от алое вера – от дълбока древност растението алое е известно на човечеството като
едно от най – полезните на земята. Сред съществуващите над 250 разновидности, най –
ценно за човешкото здраве е Алое Барбадензис Милър, още наричано алое вера или
„истинско алое”. То съдържа над 200 различни полезни компонента, сред които 18
аминокиселини (8 от тях незаменими), 12 витамина, 20минерала, ензими, захари, стероли,
както и ценна фолиева киселина. Всъщност в тази течна храна се съдържа толкова много
полезни вещества, че е трудно да се изброят всички документирани свойства и многостранен
ефект.
Днес, благодарение на ФЛП, алое вера може да стане част и от вашия хранителен
режим, представете си, че разрязвате лист на алое и изпивате гелообразното вещество от
вътрешността му. Възможно най – близкото нещо е напитката на ФЛП, която съдържа 96,2%
чист стабилизиран гел от алое и носи одобрителния печат на Международния научен съвет
за алое. Гелът от алое вера е предпочитан от хората, които искат да поддържат
храносмилателната си система в оптимално състояние и да бъдат изпълнени с енергия. Той
може да бъде наречен най – съвършенният натурален растителен сок. Приемана всеки ден,
тази напитка е една от най – добрите хранителни добавки на пазара. Приема се 60-120 ml на
ден.
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Нектарът от алое и боровинки съдържа всички витамини, минерали, аминокиселини и
ензими, които могат да бъдат открити в гела от алое вера, плюс полезните свойства на
червената боровинка и ябълката. Освен, че са известни със свойствата си да почистват
пикочовия тракт, червените боровинки са и много богат източник на витамин С. Те съдържат
пинкогенол – силен антиоксидант, който има ключова роля за задържане на колагена в
кожата. Ябълковият сок е известен със съдържанието си на витамини А и С, както на калий
и пектин. Тази напитка може да се приема с яденето или отделно то него. Боровинковият и
ябълковият аромат са изцяло натурални и се дължат на смес от пресен сок от боровинки и от
сладки, зрели ябълки. Добавили сме само фруктоза, за да постигнем приятен вкус,
изкушаващ възрастни и деца. Приемайте 60-120 ml на ден.
Нектар от алое вера и праскови ни предлага още един страхотен вкус, благодарение на
който да се насладите истински на 100% стабилизиран гел от алое вера, примесен с
концентриран сок от праскова. В тази напитка ще откриете цели парченца алое вера, напоени
с аромата на узрели праскови. От векове хората по цял свят се възползват от здравословните
свойства на алоето. Към него прибавихме праскови като източник ценни антиоксиданти
каротиноиди. Те осигуряват витамин А и играят важна роля за зрението, както и за
поддържане на имунната система в оптимално състояние. Aloe Bits n, Peaches предлага много
полезни съставки, съчетани в напитка с превъзходен вкус. Приема се 60-120 ml на ден.
Нектар форевър фрийдъм – тази напитка е предназначена да помага на организма да
поддържа здрави и подвижни ставите и да облекчава болката. „Форевър фрийдъм” съдържа
88,9% от чистия, стабилизиран гел от алое вера на ФЛП. Дори само той предлага хранителни
вещества, които подсилват имунната система, облекчават възпалителните процеси и
заздравяват съединителните тъкани. А комбиниран с глюкозамин и хиндроитин, метил
сулфонил метан (МСМ) и витамин С, той образува формула, която се усвоява изключително
лесно, поради своята течна форма.
Глюкозамин сулфатът може да бъде открит в черупките на ракообразните (раци,
скариди и др.)и действа като основна изграждаща единица на протеогликаните – големи
молекули в хрущяла, придаващи му вискоеластичност (буфериращо свойство).
Глюкозаминът поддържа течността в хрущяла и регулира метаболизма му, като
предотвратява ненужното разрушаване на тъканите. Възпира действието на ензимите,
разграждащи хрущялната тъкан, и подтиска действието на някои химикали. Когато се
приема през устата, глюкозамин сулфатът се усвоява бързо от организма и след по – малко
от четири часа се озовава в хрущялите. Глюкозамин сулфатът е с доказани
противовъзпалителни свойства и има защитно влияние върху хрущялите. Той може да спре
износване на хрущялите и има потенциала да спомогне за възстановяването им.
Хидроитин сулфатът се извлича най – вече от хрущял на акула и представлява по –
голяма молекула, която също се открива също в човешката хрущялна тъкан. Тъй като
хрущялите не се поддържат от съдовите системи, хондроитинът директно привлича течности
и хранителни вещества в тях. Той се бори с разрушаващите хрущялни ензими. Според
изследванията хондроитинът има и противовъзпалително и болкоуспокояващо действие.
Той може да забави износването на хрущялната тъкан и дори да подпомогне регенерацията
й.
МСМ е естествена форма на органична сяра и може да бъде открита в много пресни
храни, сред които плодове, зеленчуци, месо, риба и мляко. МСМ спира болковите импулси
преди да се стигне до мозъка и така действа като аналгитично и противовъзпалително
средство.
Сяра в МСМ играе важна роля за образуването на кератина (протен, особено важен за
здрави кожа, коса и нокти)и колагена (протеин, които поддържа доброто състояние на
кожата и подвижността на ставите).
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Последната съставка на Форевър Фрийдъм е витамин С, под формата на аскорбинова
киселина. Той е много важен за синтеза на колаген и за възстановяването на съединителните
тъкани, а е и мощен антиоксидант. Приемайте Форевър Фрийдъм от 90-115 ml на ден.
Форевър – най – добрата бизнес възможност на света.
Парите все не стигат, нямаме време за нищо друго освен работа, не се чувстваме добре,
храним се лошо, не се движим достатъчно, постоянно сме подложени на стрес, не виждаме
перспектива за развитие, работата не ни удовлетворява... звучи ли ви познато?
Едва ли е възможно в наши дни поне едно от тези неща да не се отнася за вас. Има
много варианти за разрешаване на тези проблеми, но повечето са свързани с риск и водят до
съмнителни резултати. ФЛП ви предлага един напълно нов подход, който е помогнал на
милиони хора по света. Решението се нарича мрежов маркетинг и представлява бизнес,
който използва простичкия принцип на умножението при работа в екип, за да генерира добри
доходи. Когато си сътрудничим с повече хора, енергията и успехите в екипа ни се умножават
и растат. Така сборния ефект може да създаде финансови награди, за които дори не сте
мечтали.
Основната разлика между мрежовия маркетинг и традиционния е концепцията, че
посредниците отпадат. При традиционните продажби и канали за разпространение на стоки и
услуги, печалбата от продажба на даден продукт се разпределя между продавачи на едро,
продавачи на дребно, местни и регионални дистрибутори, рекламни агенти и др. ФЛП не
използва тези сложни канали, а продава директно на своите дистрибутори, които от своя
страна контактуват директно със своите клиенти. Този тип продажба дава възможност на
нашите дистрибутори да реализират добра печалба, като осигуряват на клиентите си
индивидуално и качествено обслужване.
Не са малко компаниите, които работят в сферата на мрежовия маркетинг и човек
трудно може да се ориетира коя да избере. Добрата мрежова компания се отличава по
няколко неща. На първо място продуктите, които предлага, трябва да бъдат качествени,
защото добрият продукт се помни дълго след ефектни реклами и моментни впечатления.
Важно е също маркетинговия план да не позволява хората, които се присъединяват към
вашия екип да ви изпреварват в ниво, нито пък вие да губите веднъж постигнатото ниво.
Голямо предимство е бонусите да се изчисляват върху по – високите цени за продажби на
дребно, а не върху тези, по които вие купувате като дистрибутори. Изберете компания с
дългогодишен опит и доказана финансова стабилност, която има поне пет годишен опит в
мрежовата индустрия. Поинтересувайте се какви възможности за доходи се предлагат –
колкото по – разнообразни са те, толкова по – лесно може да определите сами дали да се
посветите на тази работа само през свободното си време или изцяло.
Ключов момент в мрежовата индустрия е да се предлагат продукти за консумация,
защото това гарантира редовни покупки от група лоялни клиенти. Добрата компания има
развита система за подкрепа на дистрибуторите – обучения и т.н. Показател за надеждност е
и широкото международно присъствие на фирмата.
Както вероятно вече сте се уверили сами, Форевър е една от малкото компании, които
отговарят на всички посочени критерии и предлага дори повече на своите дистрибутори.
ФЛП притежава всичко необходимо, за да постигне успех. Да станем финансово независими
означава да контролирате собствената си съдба. Тогава почти всичко, което пожелаете ще е
постижимо. Ако със своята настояща работа и кариера не постигате желаните цели, ние ви
предлагаме невероятна възможност да промените живота си. Предоставяме ви качествени
продукти, отличен персонал на местно и международно ниво, чудесни печатни и
маркетингови материали, обучения и семинари, насърчителни програми и бонуси, както и
изчерпателна информация. Наша грижа са изследванията и развитието на продуктите,
маркетинговите проучвания, опаковането и транспорта, вноса и маркетингови материали. За
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вас остава единствено да споделите тези доказано качествени продукти със своите близки и
клиенти, за да изградите собствен бизнес.
Каквито и да са мечтите ви, ФЛП е един от най – добрите начини да ги осъществите.
Като започнете от дома си, вие може да изградите бизнес, който да ви осигури време и
средства да постигнете онова, което винаги сте желали. За какво мечтаете? ...
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