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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 се разпространяват чрез мрежов маркетинг. 
Предимствата на мрежовия маркетинг са: качествени продукти които се консумират 
всеки ден, нивото не се губи, бонусите се изчисляват по цени на дребно. 
 
Компаниите от семейството на Форевър Ливинг Продъктс (ФЛП) са най- големия 

производител, преработвател и разпространител на продукти от алое вера и пчелния кошер в 
света. 

Здравето, красотата и правилното хранене са жизнено важни за всеки един от нас. Чрез 
продуктите на Форевър Ливинг Продъктс (ФЛП) имате възможност да подобрите живота на 
своето семейство, приятели и познати с помощта на цяла гама уникални и много качествени 
продукти.  

Форевър Ливинг Продъктс е най – големия производител, преработвател и дистрибутор 
на продукти от алое вера в света. Компанията е основана през 1978г. от Рекс Фоан и се 
посвещава на създаването на продукти, които да помагат на хората. Има преставителства в 
над 145 страни в света. Годишните продажби надхвърлят 2,5 милиарда долара. Компанията 
няма задължения към никого и редовно се разплаща на своите дистрибутори на всяко 15 
число от месеца. Основна съставка в повечето ни продукти е 100% стабилизиран гел от Алое 
вера. Около 300 фирми в света произвеждат алое вера, чието общо производство е 50% от 
това на „Форевър ливинг продъкст”. С цел по – бърза и по – лесна печалба те нарязват 
листата на ситно изтискват гела и след това чрез активен въглен се мъчат да премахнат 
съставките от кората, със което премахват и съставки от сока. От там качеството на алое вера 
добито от тях е на ниско ниво.  

Какво е алое вера? Често наричано „растение чудо” или „лек от природата”, алое вера 
крие много изненади. То расте най – добре в райони с горещ и сух климат и много хора го 
бъркат с кактус, но всъщност принадлежи към семейството на лилиите. В това семейство 
попадат още чесъна, лука, праза и още ценни за здравето на човека растения. Съществуват 
около 250 разновидности алое, но най – ценно за човечеството е лечебното Алое Барбадензис 
Милър (алое вера).  

Лечебните свойства на алое вера са известни от дълбока древност. През 1862г. 
американския археолог Джордж Ебърз пръв открива колко ценно е алоето още от древността, 
в египетски папирус, датиращ от 1500г. пр. н.е. 
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Алоето се споменава и в Библията, а според легендата Александър Велики завладява 
остров Сокотра в Индийския океан, заради алоето, за лечение на ранените му воини. Алоето 
е широко прилагано от египетските царици Клеопатра и Пенелопа. 

В наши дни, макар медицината  и лекарствата да са ефикасни за лечението на повечето 
болести, тяхната продължителна употреба води до появата на странични ефекти – алергии. 

Учените се обръщат към по – традиционните природни терапии, в резултат на това 
алоето отново привлича вниманието, предлагайки многобройните си свойства за 
подобряване на зравето и качеството на живот.  

Компанията притежава собствени плантации с десетки хиляди декара култивирано алое 
вера в долината на Рио Гранде в южен Тексас, Мексико, Гватемала, Домениканската 
република и други части на Карибския регион. Всеки етап от производството се извършва от 
специализиран персонал – от разсадника, където се отглеждат малките растения, през 
старателно култивираните плантации със зряло алое вера, до ръчното бране на листата в 
точно определен момент от развитието им. При отглеждането на алоето не се използват 
пестициди и хербициди. 

При производството на алое се използва само вътрешната част на растението, а не 
цялото листо. Кората на листата се отделя и изхвърля в плантациите за наторяване. По този 
начин запазваме естествения баланс на хранителните съставки непокътнат. Свежестта на 
гела от алое е гарантирана. Той се стабилизира по патентована технология в рамките на 
няколко часа след отрязването на листата. Процеса на стабилизация е напълно натурален, 
използват се сорбитол – натурална съставка на плодове и царевица, аскорбинова киселина – 
натурален витамин С, токоферол – натурален витамин Е, съставка на маслото от пшеничен 
зародиш, ориза и други растителни масла, натриев бензоат-натурална съставка извличана от 
планински плодове, ксантанова смола – натурална съставка от кафеви морски водорасли, 
лимонена киселина – натурална съставка от цитросови плодове и калиев сорбат – натурална 
съставка извличана от офика. Не добавяме никакви изкуствени оцветители и аромати в гела 
от алое. Доказано е, че нашия стабилизиран гел е най – чистия на пазара. Той е най – близък 
по състав до суровия пресен гел от растението. С други думи да пиете нашия гел от алое вера 
е като да разрежете прясно откъснато листо и да изпиете гела от вътрешността му. 
Напитките ни от алое вера са богати на пулпа, която се утаява и съдържа голяма част от 
полезните вещества необходими за ежедневното ни здравословно състояние. Те не се варят. 
Хладната преработка напълно съхранява полезните вещества в състоянието, в което се 
намира непосредствено след откъсване на листата от растението. Така продуктите запазват 
полезните качества за по – дълго време.   

Качеството на целия процес на производство и начина на дистрибуция се контролират 
стриктно. Цялото производство е независимо от доставчици. Напитките ни се съхраняват във 
специално разработена, три пластова, рециклираща се бутилка, която запазва гела от алое 
вера пресен и ефикасен, за да го получите в отлично състояние. Ние сме световно известна 
компания със над 30 годишна история. Компаниите на Форевър са най – големия 
производител, преработвател и дистрибутор на продукти с алое вера в света.  Ние сме 
първата компания в България и Европа, която разпространява продуктите ни, маркирани с 
одобрителния печат на Международния научен съвет за алое. Притежаваме еврейския 
одобрителен печат „Кашер”, ислямския одобрителен печат, арабския одобрителен печат 
„Халал”и др. Продуктите не се изпитват върху животни. Продуктите не могат да бъдат 
закупени от магазин или аптека, а стигат до вас чрез независими дистрибутори, за да 
получите лично внимание и консултация. Предлагаме уникална възможност да върнете до 30 
дни всеки наш продукт от които не сте доволни- няма какво да губите. Нашата широка гама 
от продукти с алое вера включва напитки с алое вера, хранителни добавки, продукти за 
лична хигиена, грижа за кожата и козметика, контрол над теглото, както и Декоративна 
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козметика SONYA.  В нашите напитки гела от алое вера е първа съставка над 90%, докато в 
магазините ще срещнете шампоани с алое вера, чиято първа съставка е 90% вода.  

Напитки с алое вера 
От векове алое вера се използва от различни цивилизации по цял свят заради лечебните 

си свойства. Сега и вие можете да се насладите на същите тези полезни качества в четири 
здравословни разновидности на пресния, натурален и стабилизиран алое вера – гел  (Aloe 
VeraGel), нектар от алое вера и боровинки (Aloe Berry Nectar), нектар от алое и праскови 
(Aloe Bits n, Peaches), напитка с алое вера при ставни проблеми (Forever Freedom).  

Макар и приеман като питие, гелът от алое вера е по – скоро течна диетична храна. В 
естествения му състав има над 75 различни полезни вещества. Алоето подпомага действието 
на имунната система, като и осигурява необходимите вещества.  

Основната съставка на всичките четири разновидности напитки е суров гел от алое 
вера. Гелът от алое вера на ФЛП съдържа общо 20 аминокиселини. Сред тях са осем 
незаменими аминокиселини, които организмът не може да произвежда сам. Редовния прием 
на алое вера от 60 до 120мл. на ден, подпомага поддържането на добро здраве, защото ни 
осигурява естествен източник на аминокиселини. 

В гела се съдържат 12 естествени съставки, за които е доказано, че подтискат 
възпалителните процеси без странични ефекти. Алоето може също така да повлияе 
положително върху подвижността на ставите и мускулите. 

Гелът от алое вера съдържа витамини А, В1, В2, В6, В12, С и Е, фолиева киселина и 
ниацин. Човешкия организъм не е в състояние да складира някои от тези витамини и затова 
има нужда да си ги набавя редовно чрез храната. 

Сред минералите, които откриваме в алое вера, са Ca, Na, Fe, K, Mg, Mn, Cu, Zn. 
Приемането на гел от алое вера е натурален и здравословен начин да попълним запасите на 
организма.  

Нашата кожа се обновява на всеки 21 до 28 дни. Като използва хранителни съставки на 
алоето ежедневно, тя може да се противопоставя по – успешно на процеса на стареенето.  

Редовната употреба на алое вера по естествен път изчиства храносмилателната система. 
Храната, която приемаме съдържа много нежелани съставки, които могат да причинят 
летаргия и умора. Приемането на алое вера ни помага да се чувстваме здрави и изпълнени с 
енергия, а също така допринася за поддържане на телесното тегло в здравословни граници. 

Алое вера подпомага имунната система по естествен начин. Тъй като имунитетът ни 
работи по 24 часа в денонощието, за да предпазва организма, алоето с натуралните си 
имуностимулиращи агенти дава на тялото непресъхващ арсенал, от който да черпи сили. 

Здравата храносмилателна система ви гарантира, че тялото ви добре усвоява полезните 
вещества от храната. Алоето има естествени детоксифициращи свойства. Редовното пиене на 
гел от алое вера може да подобри перисталтиката на червата и да повиши усвояването на 
протеините, като същевременно да намали количеството „лоши” бактерии в чревната флора. 
Алоето постига всичко това по напълно естествен начин. 

Алое вера е много полезно за цялата уста и венците. Пийте гела от алое и почиствайте 
зъбите си с паста за зъби на ФЛП и по – рядко ще се срещате със своя стоматолог. 

Алое вера подобрява и функцията на фибробластите. Това са онези забележителни 
малки клетки , благодарение на които се образува колагенът в организма. Те допринасят за 
облекчаване на леки изгаряния, порязвания, ожулвания и други кожни раздразнения.  

Както сами виждате ежедневно приеман чист или смесен с нашата нова напитка с 
антиоксидантно действие „Проместийн пауър”, гелът от алое вера на ФЛП е една от най – 
добрите хранителни добавки на пазара!  
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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 
вас остава единствено да споделите тези доказано качествени продукти със своите близки и 
клиенти, за да изградите собствен бизнес. 
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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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