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להיות FBO

היו אמיצים
עימדו זקופי קומה
" גלו מה הופך אתכם
לייחודיים והיפכו זאת
לבסיס העסק שלכם "

שוב הגענו לתקופה הזו ,בה  Foreverנשמעת צוהלת בכל רחבי העולם
בדרכנו אל הכנס הגלובלי FBOs .רבים ייצאו מהכנס עם כמיהה חדשה
להצלחה .מאז ומתמיד ,אירוע זה היה מוכר כמשנה חיים ומצמיח
מנהיגים .גם עבורי פרק זמן זה מעורר השראה ,כשאני מתבונן בדברים
המדהימים הניתנים להגשמה כאשר אש ניצתת בלבכם.
פעמים רבות שיתפתי בעבר את תשוקתי ואהבתי כלפי דרום אפריקה
ואת הרבגוניות והיופי הייחודי שלה .כאשר משתתפי הכנס הגלובלי יגיעו
ליוהנסבורג ,הם יגלו ססגוניות המשתקפת לא רק בנוף של המקום ,אלא
גם בבעלי החיים בהם תהיה להם ההזדמנות לצפות.
הרבגוניות היא מה שהופכת את  Foreverלנפלאה.
החברה כוללת אנשים שונים רבים ,הנמצאים במקומות רבים בעולם,
כולם חלק מ.Forever-
 Foreverמעניקה לכל אחת ואחד הזדמנות להקים עסק שיהיה ייחודי
עבורו ועבור אמונותיו .המבט על הקהל בכנסים שלנו מהווה עבורי
תיזכורת אודות הרבגוניות הזו .לכל אדם שנכח במקום היה סיפור משלו,
רקע משלו ותכונה ייחודית שיחד הבדילו אותו מכל אדם אחר שנכח
באותו אולם.
לואיז מקנזי ,חברה בצוות המנהיגות הגלובלי ( )GLTשיתפה לאחרונה
שכל אחד יכול למכור מוצר של  ,Foreverאולם מי שאתה הוא אשר
הופך את המותג שלך לאמין ומיוחד .האין כך הדבר? אין דרך טובה יותר
לבנות מותג מאשר להיות את ו -אתה בצורה אותנטית.
כאשר אתם מקימים עסק משלכם והופכים ליזמים ,עליכם לחשוב על
המותג שלכם ועל מה הדבר שמבדיל אתכם מהשאר .מי אתם? מה
הדבר שמעורר בכם תשוקה עמוקה? היופי של העסק הזה הוא בכך
שבאפשרותכם לבחור את המסלול שלכם ,ואינכם חייבים ללכת בעקבות
צעדיו המדויקים של מישהו אחר.
אני מציב אתגר בפני משתתפי הכנסים שלנו בכלל ובאי הכנס הגלובלי
בפרט -הגיעו לשם תוך כוונה ורצון ללמוד ,ומיצאו מישהו המעורר בכם
השראה לפרוץ את גבולות ההצלחה האישית שלכם .מיצאו את ההשראה
לדרך שבה תקימו את העסק שלכם סביב המותג שלכם .בזמן שאתם
חושבים על העוצמה שיש לכנס הגלובלי ,גלו מה הופך אתכם לייחודיים
והיפכו זאת לבסיס העסק שלכם.
נתראה ביוהנסבורג,

רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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זהו שורש העניין

החלק הקשה ביותר שקיים במסגרת הקמה של כל דבר הוא שתהיה לכם הסבלנות
והידע לבצע את עבודת היסוד ולבנות את הבסיס למבנה שלכם .לעתים ,העבודה
מלוכלכת ,משעממת ויקרה ,אך ללא בסיס זה ,המבנה יקרוס .עקרון זה אינו חדש
כלל וכלל; אפילו עץ שעומד במקומו מזה זמן רב יעקר ממקומו אם השורשים שלו
אינם חזקים דיים.

עיצוב והפקה:
.co.il

בדיוק כמו יסודות ,יצירת שורשים הינו ,לעתים קרובות ,תהליך משעמם
ויקר .אינני מדבר על יוקר מבחינת תקציב ,אלא יותר מבחינה רגשית.
הדבר עולה לנו הרבה יותר מכסף שאנו מוציאים מהארנק שלנו ,אלא
שכאן ,מדובר במשיכה מהחשבון הרגשי שלנו.
כל אדם עומד במבחנים שונים במהלך הקמת העסק שלו ,אולם אותם
אלו שבנו יסודות חזקים יוכלו לעמוד בהם ביתר קלות .זוהי הסיבה
לכך שאני כל כך נלהב לגבי תכנית  )EMR( Eagle-Managerשל
 .Foreverמנהלי  EMRמלמדים את ה FBOs -את יסודות הקמתו
של עסק יציב עם בסיס רחב.
תכנית זו מלמדת אתכם להצמיח את השורשים שלכם עמוק בתור
מנהיגים ויזמים ,כך שהדבר יסייע לכם לא רק בלהשיג הצלחה בעסק
שלכם ,אלא גם יסייע לאחרים לפתח את העסקים שלהםFBOs .
ששמו כיעד והגיעו אל ה EMR -בשנת  2015היו עדים לכך שהעסק
שלהם כמעט שילש את עצמו בשנתיים שלאחר הישג זה .עד לרגע
שבו אנשים מגיעים לנקודה זו ,הם מכינים עצמם להצמיח יסודות
עמוקים אף יותר למען הקמת עסק יציב לטווח הארוך.
אין זה משנה מתי תגיעו לשלב הזה ,אולם חשוב כיצד תגיעו אליו.
במידה וביצעתם את תהליך הלמידה ,כבר בניתם את המבנה עליו יכול
 EMRלהתבסס ולהיבנות.
בודאי ראיתם לא פעם אדם או עסק המשיג תוצאות מידיות ובאותה
המהירות מתפרק ,או ספורטאי צעיר מרוויח מיליונים בן לילה ,קורס

ומאבד הכול .חברה נמרצת וצעירה נכנסת לשוק ,בשאיפה להרוויח
מאות מיליונים ולכאורה נעלמת בן לילה .למרבה הצער ,אנחנו עדים
לתופעה זו לעתים קרובות מדי בתחום התעשייה שלנו .ללא יסודות
יציבים ועסק מובנה היטב ,אנחנו נכשלים.
לעתים קרובות אני צופה ברקס מוהן כאשר רוחות של משבר כלכלי
מתחילות לנשוב .הוא דומה לעץ גדול בעל שורשים עמוקים הנצמד
לאדמה בחוזקה כנגד הרוחות .בהתאם לחומרת הסערה ,יתכן ומספר
עלים ואף מספר ענפים יאבדו ,אולם המרכז אינו מושפע והשורשים
מחזיקים חזק.
אנשים באים והולכים בעסק שלנו ,הדבר בלתי נמנע .אולם אם אתם
בונים משהו עמוק ומבוסס היטב ,ברגע שהעסק שלכם עובר תקופות
קשות ,אובדן של מספר עלים לא יפריע למרכז ולמהות שלכם .השקיעו
יותר זמן בהקמת השורשים שלכם ,שוחחו עם האנשים הנמצאים
בעמדות גבוהות יותר מכם ושאפו ל .EMR-כולנו מהססים ,אולם
אותם אלו שהופכים לגדולים יהיו אלה בעלי השורשים העמוקים יותר,
החזקים יותר והיעילים יותר.
המשיכו לחייך,
גרג מוהן
נשיא Forever
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אין דבר העומד
בפני הרצון
לא בכל יום נקרות בדרכנו הזדמנויות לשיעורים משמעותיים בחיים .גם
אם אנחנו פוגשים בשיעורים אלו ,הם לא תמיד ברורים מספיק ואנחנו
עוברים לסדר היום .רובנו מאפשרים לאתגרים ופחדים גדולים וקטנים
לנהל אותנו ,ורק לעיתים רחוקות מציבים את הרצון העז כדי להתמודד
עם הפחדים או האתגרים הללו .ברוב המקרים ,כשאנחנו מנסים ,אנחנו
מצליחים .אנו גם לא חפים משיפוטיות .לעיתים יש לנו דעות נחרצות
על הכישורים של אנשים שונים גם אם לא מכירים אותם .מבלי להותיר
אפילו מקום לספק .אנחנו רואים אנשים עם מוגבלויות ובאופן כמעט
מיידי מניחים שהיכולות שלהם נמוכות.
לפני מספר ימים זכיתי לפגוש את מורן כהנא שלימדה אותי שיעור
מדהים על החיים ועל האפשרויות שפתוחות בפני כל אחד מאתנו.
המפגש התקיים ב– Success Dayהאחרון .מורן ,בחורה צעירה
שמתניידת על כיסא גלגלים עם כוחות מרשימים ללא ספק .החיים
הערימו בפניה אתגרים לא מועטים ביניהם קשיי דיבור ,אבל למורן
יש כוח רצון ונחישות שמגמדת כל אתגר .היא הצטרפה לאחרונה
ל– ,Foreverרכשה מוצרים ,יצרה בעצמה מצגת על ידי עריכת קטעים
שליקטה מהאינטרנט ,ארגנה חוג בית שאליו הגיעו כ– 20משתתפים,
גייסה לעזרתה מישהי שתדבר במקומה ומכרה כמות נאה של מוצרים!
וכל העשייה הזו עם חיוך מדהים.
מגיל צעיר מאוד מלווה אותי המשפט" :אין דבר העומד בפני הרצון"
ואני נשמע לעיתים בנאלי כשאני מצטט אותו .אני רוצה להודות לך
מורן ,אם היו לי תירוצים הם נמחקו באופן מידי ואת ההוכחה שדרך
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החיים הזו היא הדרך הנכונה – באמת אין דבר העומד בפני הרצון!
יש לנו ב– Foreverמנהלת ,אירנה גוגולב עם מיגבלת ראייה רצינית.
אירנה לא מפסיקה להפתיע אותי עם מגוון האנשים שהיא מביאה,
עם היצירתיות שלה והדבקות שלה במטרה .גם היא משמשת לי מודל
לחיקוי .גם עבורה ,הרצון מתורגם לכוח מדהים שמוביל אותה להצלחות
מרשימות.
שתיהן ,מורן ואירנה ,הן רק חלק ממגוון האנשים המופלאים בחברה
שהצטרפו כדי לממש את החזון של רקס מוהן" :לתת הזדמנות לכל
אחד להרויח לפי יכולתו" באופן הבולט ביותר.
אני מאחל לכל אחת ואחד לחוות את השיעורים הללו.
בהצלחה וחג שמח!
אודי ראב"ד
מנכ"ל  Foreverישראל
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תמיד רצית
לעבוד מהבית.
אז למה להתפשר? היום -עובדים מהבית
מחר -בית קפה ובשבוע הבא? מי יודע?...
המשרד שלך נע איתך לכל מקום
 Foreverמאפשרת את הגמישות
ואת החירות הכלכלית שמגיעה לך.

החלום שלך.
התוכנית שלנו.

גם לך מגיע לחיות את החיים שמגיעים לך .עם  Foreverזה אפשרי!
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בשירות הסביבה
 Foreverלא מפסיקה לבחון את
התנהלותה במטרה לשפר את הפעולות
שלה .אנחנו לא עושים את זה כיוון
שהדבר נחשב לאופנתי ,אלא משום
שאנחנו מאמינים שזה הדבר הנכון
לעשות!

מוצרי  Foreverעוברים תהליך מעורר התפעלות ,תהליך שמתחיל
עם צמח האלו ורה .צמחי האלו ורה צומחים במטעים עצומים
הממוקמים ברפובליקה הדומיניקנית ובטקסס ,ארה”ב .בבעלותנו
מעל  26,000דונמים של אלו ורה .הרפובליקה הדומיניקנית משמשת
בית למטע האלו ורה הגדול ביותר בעולם ,ואנחנו ללא הרף עושים
כמיטב יכולתנו על מנת להבטיח שתהיה לנו תנובה גבוהה .בד בבד
אנחנו גם מתחייבים להתייחס לסביבה.

לאחרונה ,עברנו תהליך המצמצם את כמות צריכת המים שלנו :אנחנו
מבינים שמים משמשים מקור טבעי חשוב ,כך שהתחלנו להשתמש
במערכת השקייה חדשה .במקום להשקות את השדות במקסימום
כמות המים כפי שעשינו בעבר ,עברנו לשימוש במערכת טפטפות
מקומית עבור כל צמחי האלו ורה .זוהי מערכת יעילה הרבה יותר והיא
צמצמה באופן משמעותי את כמות צריכת המים שלנו מאז הפעלתה.

עלי האלו ורה שלנו נקטפים בידיים כך שכל עלה זוכה לטיפול מסור
וטוב .העלים עוברים תהליך עיבוד תוך שעות ספורות מרגע קטיפתם–
דבר המבטיח לכם לקבל נטו ג’ל אלו ורה טרי ,ללא כל פגע ,יחד עם
כל התכונות הטבעיות הנפלאות שלו .
אנחנו מעבדים הלכה למעשה יותר מ 85,000-ק”ג ביום .כמעט 30,000
מתוך  85,000הק”ג הללו היו יכולים להיחשב לפסולת ,משום שאנחנו
מוציאים את הג’ל הפנימי ומשאירים את הקליפה ,אולם במקום
להשליך את הקליפה אנחנו טוחנים אותה ומכניסים אותה חזרה

הידעתם ששדות האלו ורה נשתלים מבלי לפגוע ולו
בעץ אחד? ולא רק זה 20 ,צמחי אלו ורה מסוגלים
להמיר את אותה כמות של פחמן דו חמצני לחמצן
כמו עץ בודד .כך שלמעשה ,שדות האלו ורה
העצומים של  Foreverמטהרים בכל שנה כמות
אדירה של  co2מעל פני כדור-הארץ.
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מתאים לכל
בעלי החיים,
הג׳ל נספג בקלות
רבה במזון
היומיומי

עלי האלו ורה שלנו נקטפים בידיים
כך שכל עלה זוכה לטיפול מסור וטוב.
העלים עוברים תהליך עיבוד תוך שעות
ספורות – דבר המבטיח לכם לקבל נטו
ג’ל אלו ורה טרי ,ללא כל פגע עם כל
התכונות הטבעיות הנפלאות שלו .

לאדמה בתור דשן טבעי .אנחנו לא עושים שימוש בדשנים כימיים עם
האלו ורה שלנו .כמו כן ,אין אנו רוצים לעשות שימוש בחומרי ההדברה
המקובלים במטעים רבים במטע האלו ורה שלנו ,מטע המשמש כבית
עבור יותר מ 30-מיליון צמחי אלו ורה.
מערכת הבקרה הטובה ביותר מפני מזיקים ,אותה הכנסנו לשדות
שלנו ,מגיעה בצורה של עזי האלו ורה שלנו שהתפרסמו בכל העולם:
עדרי העזים שלנו אוכלים את כל העשבים השוטים ,מה שמאפשר
להצמיח יבול נפלא מבלי להתפשר על הבריאות של האלו ורה.

ידידותי גם
לחיות המחמד

 Foreverמאז ומתמיד התנגדה לביצוע ניסויים על בעלי חיים.
אתם יכולים להיות בטוחים שאף אחד מהמוצרים שלנו לא
נוסה על בעלי חיים בשום שלב בתהליכי הייצור ,ואין אנו
משתפים פעולה עם שום מעבדה המבצעת ניסויים בבעלי חיים.
 Foreverקיבלה את חותמת ״הארנב״ לאור העובדה שעמדה
בקריטריונים הקפדניים של תקן איגוד Leaping Bunny
בזכות אהדתה כלפי בעלי חיים) .בארץ הוא אינו מופיע על מוצרי
הקוסמטיקה עקב הנחייה של משרד הבריאות הישראלי).
למעשה ,חלק מהמוצרים שלנו עשויים אף לעזור לבריאות ואיכות
חייהם של ידידנו מממלכת החיות .הנה כמה דוגמאות:
הנוסחה הוטרינרית  -תרסיס קל להתזה ,אידאלי להרגעת גירויים
ניקוי העור לפני חבישה .רססו את פרוות חיית-המחמד שלכם
לאחר הרחצה לשם קבלת ברק וריכוך השיער ורססו את רגליהם
לשם הקלה לאחר פעילות גופנית נמרצת.
ג׳ל אלו ורה למריחה  -ממש כמו לסחוט עלה של אלו ורה ,ג׳ל
האלו ורה המיוצב שלנו יכול להרגיע אזורים מצולקים ומגורים.
פוראור ברייט  -הג׳ל שלנו לצחצוח שיניים המבוסס על שילוב
בין אלו ורה ופרופוליס ללא פלואוריד ,כי גם לחיית המחמד שלנו
מגיע שיניים נקיות ונשימה רעננה.
ג׳ל אלו ורה לשתיה  -המיץ הטבעי המושלם עם יותר מ200-
מרכיבים לרבות ויטמינים ומינרלים הינו תוסף נפלא לנו ולכל
החיות .נספג בקלות במזון.

אנחנו גם תמיד מחפשים לראות מה באפשרותנו לעשות על מנת
לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית שלנו ויתכן שהבחנתם לאחרונה
בשינויים אחדים באריזות שלנו כתוצאה מכך .כמו כן הכנסנו תכנית
מחזור הדוקה ומסודרת במטרה לוודא כי אנחנו לא מבזבזים שום דבר
שלא צריך להתבזבז.
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פוראור דיילי
כמה לחץ!

(ע ָקה ,או פשוט – לחץ)
ְּד ָחק ָ
נובע מכל המתרחש סביבנו ומשפיע למעשה
על כל אחת ואחד בחברה שלנו .לחץ מרוקן
חומרים מזינים קריטיים ויוצר דרישה גדולה יותר
לוויטמינים ולמינרלים מסוימים .אולם בקצב
החיים המהיר של היום ,עם המזון המהיר ,מעטים
מאתנו אוכלים כפי שצריך ,והצרכים התזונתיים
שלנו זוכים לעדיפות נמוכה יותר.

המחקרים מראים כי ליותר מ 90%-מתושבי
ארה״ב ,יש מחסור לפחות בסוג ויטמין או
מינרל אחד בגוף ,וכ 9%-בלבד מהאוכלוסייה
האמריקאית צורכים את חמשת מנות הפרי
והירק המומלצות ביום .בארץ ,המצב אינו
טוב בהרבה.
לעיתים ,נידמה שמתן עדיפות למזון בריא
וצריכה של כמות החומרים המזינים הנכונה
בתפריטי המזון שלנו זה עניין בלתי אפשרי
עם כל מה שקורה בחיים המורכבים שלנו,
אולם ניתן להתחיל עם מספר שינויים
פשוטים:

לצבוע

לערבב

מגוון חומרים מזינים מצויים באופן
טבעי במזון .הם אחראים ,בין השאר
להענקת צבעים ייחודיים לאוכל
שלנו .ככל שתוסיפו מספר גדול
יותר של צבעים לתפריט המזון
שלכם ,כך תכניסו לגוף מגוון גדול
יותר של חומרים מזינים.

כל מצרך מזון מכיל פרופיל
תזונתי שונה ומספק יתרונות
שונים ,אולם מרביתנו אוכלים את
אותם מצרכי מזון בכל יום .על
מנת לערבב את התפריט שלנו,
התחילו ממצרך מזון אחד טוב
בכל יום.

לזוז
ככל שאתם נמצאים יותר בתנועה
כך תרגישו טוב יותר .הפעלת הגוף
משפרת את מצב הרוח ואין הדבר
אומר שעליכם לבלות שעות בחדר
הכושר .התחילו בפעילות פשוטה:
עלו במדרגות במקום במעלית ,החנו
את הרכב שלכם בקצה המרוחק של
החניון כשאתם הולכים לקניות ,או
לכו במורד הפרוזדור של המשרד
על מנת לשוחח עם השותף שלכם
בעבודה במקום להתקשר אליו או
לשלוח לו מסרון.
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פוראור דיילי מספקת נוסחה מאוזנת של
ויטמינים ומינרלים בשילוב עם נוגדי חמצון
וחומרים פיטונוטריאנטים טבעיים במטרה
לסייע לכם לעמוד בדרישות התזונתיות
היומיות שלכם.
ויטמינים ומינרלים חיוניים לתפקוד תקין
של גופינו .הם תומכים בגדילה ,בחיוניות
ובאיכות החיים הכללית שלנו .כמעט כל
מערכת בגוף עושה שימוש בוויטמינים
ובמינרלים ,אולם הגוף זקוק גם לנוגדי
חמצון ולפיטונוטריאנטים המגיעים
מהפירות ומהירקות.
תערובת הפירות והירקות,FVX20 ,
הבלעדית ל -פוראור דיילי מכילה פירות
וירקות המגיעים מכל חמשת קטגוריות
צבעי המזון ,ובכך מבטיחה מגוון ויטמינים
ומינרלים לגוף .באמצעות הכללתם של כל
מקורות המזון הללו ,פוראור דיילי לא רק
מספקת את הויטמינים החיוניים ,אלא גם
את כל הגורמים המשותפים האחרים ואת
כל הפיטונוטריאנטים שהגוף זקוק להם.
פוראור דיילי כוללת גם תערובת מתקדמת
התומכת בתאי הגוף .תערובת זו כוללת
חומרים מזינים חשובים כגון ביופלבונואידים
וחומרים מזינים תאיים מרכזיים כגון CoQ10
וחומצה אלפא-ליפואית אשר משפרים את
הבריאות ברמה התאית.

ויטמינים בשילוב עם
כל החומרים המזינים
החיוניים הללו מסייעים
לגופכם לייצר אנרגיה
ביעילות גבוהה יותר,
מסייעים לתפקוד
המערכת החיסונית
ומספקים את החומרים
המזינים החיוניים
לשמירה על בריאות
אופטימלית.
זה חיוני לצרוך כמות מספיקה של ויטמינים
להם זקוק גופכם בכל יום ,אך חשוב גם
שיהיה איזון בין הויטמינים ,המינרלים ,נוגדי
החמצון והפיטונוטריאנטים .כל ויטמין
ומינרל ב-פוראור דיילי נבחר בצורה ידנית
ומוכנס בכמויות מאוזנות במטרה להגדיל
למקסימום את יכולת הספיגה ולייעל את
ההשפעות הסינרגטיות של הנוסחה.
השפעות אלו זוכות לשיפור נוסף בכך
שתערובת הפירות והירקות FVX20
והתערובת המתקדמת לתמיכה תאית

מבטיחות לספק את כל החומרים המזינים
והפיטונוטריאנטים החשובים לגוף.
התכנית התזונתית המקיפה של פוראור
דיילי מספקת כמויות אופטימליות של
פיטונוטריאנטים ,ביופלבונואידים ,נוגדי
חמצון חדשניים טבעיים חשובים ותערובת
בלעדית של פירות וירקות במטרה להבטיח
שגופכם יקבל את כל החומרים המזינים
החיוניים והחיוניים למחצה .את כל החומרים
המזינים המיקרו והמקרו מרכזיים הדרושים
לשמירה על מצב בריאותי אידיאלי.
ניתן לעשות שימוש בפוראור דיילי בנפרד
עבור רמת ויטמינים ומינרלים מאוזנת או
כחלק מתכנית  *Vital5במטרה להפוך את
התזונה המתקדמת לדבר פשוט יותר.

* תוכנית  Vital5תחל לפעול בישראל
במהלך 2016
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פוראור פייבר

שמעתם בודאי על יתרונות הסיבים התזונתיים ,אך יתכן שאינכם חושבים
שהם חלים גם עליכם .כמו כן ,אתם עשויים לקשר בטעות את אותם סיבים
תזונתיים לבין שזיפים ועצירות .כשלמעשה ,הסיבים התזונתיים חיוניים לכל
אחת ואחד ויכולים לשמש ככלי הנשק הסודי שלכם בשמירה על תזונה סדירה
וספיגת מזון תקינה.
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אם נסתכל על כמה מהחומרים החיוניים
לגופנו כעל שחקנים בהצגה; החלבון ללא כל
ספק יככב כ”גיבור” ,השומן יוכתר כ“ -רשע”
והפחמימות יקבלו את תפקיד “שחקני
המישנה” .והסיבים? כיוון שאינם מכילים
חומרים מזינים כמו שאר משתתפי ההצגה,
ככל הנראה יקבלו את תפקיד ״הדמות
המוזרה״ ,דמות לא אטרקטיבית ,אולי אפילו
דוחה שמופיעה לרגע קט ברקע וזוכה
להתעלמות עקב כך שאינה מעניינת ולא
רלוונטית.
עיצרו הכל! לקרוא לסיבים “לא מעניין ולא
רלוונטי” לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת!
הסיבים כוללים שני מרכיבים חשובים מאוד
לעיכול תקין:
 .1מסייעים בספיגת החומרים המזינים.
 .2מתחברים למוצרי המזון ולרעלנים
המצויים במעיים שלכם ומסייעים להם
לעבור דרכם.
אין זו משימה פשוטה וקלה .ברגע שמערכת
העיכול שלנו נמתחת היא יכולה להגיע
לאורך של יותר מ 9-מטרים ,והיא נדחסת
לחלל של בקושי  0.5מטר! ללא
הסיבים ,הגוף שלנו היה מתקשה
להעביר את המזון אותו אנו
צורכים דרך גופינו ביעילות .חשבו
על הסיבים כעל כדור דביק גדול
המתגלגל דרך המעי הדק והמעי
הגס שלכם תוך שהם אוספים
שאריות מזון ורעלנים ,ולאחר מכן
מוציאים אותם כפסולת מהגוף.
הסיבים יכולים גם לסייע בתמיכה
בתחושת מלאות ,כך שתאכלו
פחות :צריכת תוסף של סיבים
תזונתיים חצי שעה לפני הארוחה
יכולה לסייע לכם להרגיש שבעים,
ובכך לצמצם את צריכת הקלוריות
שלכם בזמן ארוחה .המשמעות
לכך שהסיבים הנלקחים בין
הארוחות עשויים לסייע לכם לרסן
את תחושות הרעב היא שהסיבים
מהווים חלק מצוין בתכנית דיאטה
ואימונים נכונה שמטרתה לסייע
לכם להוריד במשקל או לשמור
על משקל בריא.

ובנוסף ,מחקרים הראו שצריכת סיבים
בכמות מתאימה הינה דרך לתמיכה
בבריאות מערכת הלב והריאות ,בכך שהם
מסייעים בתמיכה ברמות תקינות של
כולסטרול ושל לחץ דם בגוף.
כעת אם נחזור לדמויות בהצגה שלנו ,צריך
להכתיר את הסיבים כ”-חבר” שלכם!

שלא תטעו :הסיבים
מהווים חלק מרכזי
בתפריט המזון שלנו
ואפילו משרד הבריאות
בארץ ממליץ להעדיף
מזונות המכילים סיבים
בכמות של  21גרם ליום
לנשים ו 30-גרם ליום
לגברים.

(מתוך אתר משרד הבריאות)

המלצה דומה חוזרת במרבית המדינות.
בארה״ב למשל ,כמות הצריכה היומית
המומלצת של סיבים תזונתיים היא  25גרם
ביום עבור נשים ו 38-גרם עבור גברים.
כך או כך ,מסתבר כי אנו צורכים כמחצית
מכמות זו בממוצע בלבד.
הסיבה העיקרית למחסור בסיבים בתפריט
המזון שלנו נובעת מצריכה לא מספיקה של
פירות ,ירקות ודגנים מלאים.
ניתן למצוא סיבים רק במזונות המגיעים
מצמחים .מזונות כגון בשר ,דגים ומוצרי חלב
אינם מכילים סיבים.
קיימים שני סוגים של סיבים– מסיסים ולא
מסיסים .כל אחד ממיני הסיבים מסייע לגוף
שלכם בדרכים שונות ,כך שתפריט מזון בריא
ותקין אמור לכלול את שני סוגי הסיבים.
פוראור פייבר הינה תערובת חזקה ויעילה
של ארבעה סוגי סיבים תזונתיים ייחודיים
המגיעים באריזות אישיות שכל אחת
מספקת לכם  5גרם של סיבים תזונתיים
לתמיכה בבריאותכם .ערבבו אריזה
אישית של סיבים במים ,בג’ל אלו ורה של
 Foreverאו במשקה אחר -זו כמות שוות
ערך לכמות שישנה בכמעט שתי פרוסות של
טוסט מחיטה מלאה ,אך ללא הפחמימות
והקלוריות!
האריזות האישיות מהוות דרך נוחה להשיג
תוספת סיבים לתפריט התזונה היומי שלכם
ולשפר את בריאותכם ,במיוחד בזמן שאתם
בעבודה או בדרכים.

המוצרים המוצגים במגזין ,הם תוספי
תזונה ומוצרי טיפוח .השימוש במוצרים
המוצגים כאן אינו מיועד להחליף ,לשנות
או להפסיק טיפול רפואי או לאבחן ולרפא
מחלות .השימוש במוצרים אינו מיועד לאנ־
שים חולים ,לאנשים המשתמשים בתרופות
מרשם ,לנשים הרות או מיניקות ולילדים,
אלא אם שימוש במוצרים אושר מראש
על ידי רופא .בכל מקרה של ספק ,או אם
קיימת בעיה רפואית  -יש להיוועץ ברופא
לפני השימוש במוצרים.
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פוראור PRO X
2

עטוף בזכרונות
מתוקים

" הם פסעו יד ביד אבודים ביער כשלפתע הריחו ריח ,ריח של
עוגיות טריות ,ומרחוק ראו בית קטן עשוי כולו מעוגיות" ...
אתם חייבים להודות שאין
משהו שמצליח לעורר
זכרונות ילדות כמו עוגיות
שיצאו זה עתה מהתנור!
ובכן ,חטיפי החלבון  PRO X2שלנו הומצאו
תוך חשיבה על ילדותנו ועל העוגיות שסבתא
נהגה לאפות לנו.
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מרבית חטיפי החלבון והחטיפים האחרים
הקיימים בשוק נעשים באמצעות תהליך
עיבוד בצורה קרה או באמצעות תהליך קר
של לוח וחריץ .תהליכים אלו נשארו ללא
שינוי רב במהלך  25השנים האחרונות .כאשר
המצאנו את חטיפי  ,PRO X2צוות פיתוח
המוצרים של חברת  Foreverבחר לעשות
שימוש בתהליך שונה.
הבחירה בטכנולוגיות חדישות ובמערכות
טעם משופרות איפשרו למהנדסי המזון

שלנו להמציא חטיף עשיר בחלבון ,ללא
כמות גדולה של סוכר .תהליך האפייה
הבלעדי בו נעשה שימוש על מנת לייצר את
חטיפי ה PRO X2 -של  Foreverכולל
את אותם שלבים בהם עושה סבתא שימוש
על מנת להכין את העוגיות שלה– קודם
כל מוקצפים הסוכרים והשומנים יחד,
לאחר מכן מערבבים פנימה לאט-לאט
את הטעמים והמרכיבים היבשים .לבסוף,
החטיפים מחולקים ,נאפים ,מקושטים
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טכנולוגיות חדישות ומערכות טעם משופרות איפשרו
למהנדסי המזון שלנו להמציא חטיף עשיר בחלבון ,ללא גלוטן
וגם טעים! חטיפי  PRO-Xבטעם שוקולד או קינמון משלבים
בין תהליך אפייה מסורתי לבין המדע התזונתי העדכני ביותר
במטרה להבטיח לכם שתקבלו את חטיפי החלבון האיכותיים
ביותר הקיימים בשוק.
ומתקררים טרם אריזתם .תהליך זה יוצר
חטיפים רכים עשירים בחלבון ובטעם
נפלא בדיוק כמו העוגיות של סבתא ,מלבד
העובדה שאין לסבתא מכונת אריזה מהירה!
חטיפי ה PRO X2 -שלנו משלבים בין תהליך
אפייה מסורתי לבין המדע העדכני בתחום
התזונה במטרה להבטיח שתקבלו את
חטיפי החלבון האיכותיים ביותר .הנוסחה
מתחילה עם בלילה מיוחדת של חלבון
המגיע משלושה מקורות שונים (חלבון מי
חלב מופרד ,חלבון מי חלב מרוכז וחלבון
סויה מופרד) .סויה ומי חלב מכילים יחסים
שונים של חומצות אמינו החשובות לבריאות,
לשיקום ולבניית השריר .באמצעות השילוב
ביניהם תשיגו את האיזון בין כל חומצות
האמינו .כמו כן ,לכל אחד ממקורות החלבון
האלה יש את תוצאת הזמינות הביולוגית
התזונתית הגבוהה ביותר האפשרית – .1.0

מה המשמעות של זה? ארגון הבריאות
העולמי מעריך את ערך החלבון מתוך
מגוון מקורות חלבון באמצעות תוצאה
הנקראת בשם ( PDCAASתוצאת עיכול
חלבוני  -חומצה אמינית מתוקנת) .תוצאה
זו מבוססת על דרישות החומצה האמינית
של בני אדם ולוקחת בחשבון הן את הכמות
והן את סוג חומצות האמינו הקיימות במקור
החלבון והן את היכולת של הגוף לעשות
שימוש באותן חומצות אמינו מתוך מקור
החלבון .התוצאה הגבוהה ביותר הניתנת
להשגה היא  .1.0לכל שלושת מקורות
החלבון הכלולים בחטיפי  PRO X2של
 Foreverיש תוצאת  PDCAASשל ,1.0
מה שמספק לכם  15גרם של חלבון עם
זמינות ביולוגית בכל חטיף טעים .בנוסף
לחלבון ,חטיפי  PRO X2מספקים  2גרם
של סיבים המגיעים מהאינולין .אינולין

הינו סיב מסיס הנחשב גם לפרביוטיקה.
פרביוטיקות הם חומרים מזינים המעודדים
את צמיחתם של הפרוביוטיקות (החיידקים
הטובים שבתוך המעיים) .ועבור אותם אלו
מביניכם אשר צורכים תזונה ללא גלוטן,
מקור סיבי זה הינו נטול גלוטן!
בנוסף לכך ,האם ידעתם שצריכה של כמות
גדולה יותר של חלבון עשויה להגביר את
תחושת השובע ,יותר מאשר הפחמימות
או השומן? דבר זה הוכח במספר גדול של
ניסויים מחקריים .לכן ,קחו חטיף בריא עם
טעם נפלא ,המיוצר באותה דרך שבה סבתא
אופה ,אולם מספק לכם  15גרם של חלבון
ו 2-גרם של סיבים תזונתיים שמטרתם לסייע
לכם להרגיש תחושת שובע .חטיפי החלבון
 PRO X2של  Foreverמגיעים בשני
טעמים טעימים ללא גלוטן ,קינמון ושוקולד.
ללקק את האצבעות!
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הדרך למנהל

הודיה פיין ,מנהלת חדשה ב Forever -מסכמת את הדרך שלה למנהל
הצטרפתי ל Forever-במטרה ליצור הכנסה קטנה ובעיקר רצון לעסק ועניין מהבית.
הרצון להכנסה קטנה צמח לעסק שמניב יפה ,אך החשוב מזה עוזר להמוני אנשים.
תחושת הסיפוק של מישהו שעזרת לו להרגיש טוב היא כל כך עצומה ,אך לא פחות מכך היא התחושה
שעזרת למשווק שלך לפרוץ מחסום ,להתקדם עוד צעד ,ולעזור להם להגיע לרווחה כלכלית.

היו לי קשיים רבים
שהפילו אותי ,ולימדו
אותי על חולשותיי
הפנימיות.
למדתי ועדיין לומדת
איך להתמודד נוכח
הקשיים שלי

"הדרך ארוכה ומפותלת; אני נופל וקם נופל וקם נופל וקם; אף פעם לא אפסיק ללכת "...הדרך שלי
היתה ממש לא פשוטה ,הרצון להחזיר את המוצרים עלה בי מידי פעם במשך תקופה ארוכה .חוויתי
קשיים רבים שהפילו אותי ,ולימדו אותי על חולשותיי הפנימיות .למדתי ועדיין לומדת איך להתמודד
נוכח הקשיים שלי ,להעז לדבר ,להשמיע את אמירתי ,לא להחרד מאמירת "לא" ,לא לקחת דברים
אישית ובכלל ,פחות להבהל מאנשים.
וכמובן ,למדתי ערכו של מוסר עבודה והתמדה .בזמנים בהם עבדתי על עליית דרגה עבדתי בבוקר וגם
בערב ובזכות כך עליתי בדרגות.
לא שכחתי בכל יום לתת גם לעצמי משהו שישמח אותי ,זמן שאדע שאני מקבלת בו כוחות מחודשים.
אני חושבת שהדבר הכי גדול שקיבלתי מהתהליך שעברתי בדרך למנהל ב,Forever-
זה את האמון בעצמי ,האמון שכל מה שאני רוצה יכול לקרות אם רק ארצה ואפעל כדי שזה יעשה.
הדבר שהכי עוזר לי ,ושאני מנסה לדייק את עצמי עוד ועוד למקום הזה הוא לראות את מי שעומד
לפני ,ולרצות לעזור לו .אם זה לקוח ,ואם זה מישהו שאני רוצה שיצטרף לעסק ,או משווק בקבוצה שלי
שכבר בתוך העסק -מה שעומד מול עיני כשאני מדברת איתו זו טובתו בלבד ,איך אני יכולה לעזור לו
ע"י ביצת הזהב שנמצאת בידי שנקראת .FOREVER
אני רוצה להודות מעומק הלב לקב"ה שמעניק לי ימים יפים ובריאים ,לגדעון אישי היקר שהאמין
ומאמין בי וביכולת שלי ב Forever -הרבה יותר ממה שאני עצמי חשבתי -בזכותך אני פה! לאילת
מירון שהולכת איתי יום יום ושעה שעה על אף כל הנפילות והקשיים נותנת משענת ,ו׳מסדרת את
הראש׳ ...את פשוט חונכת נפלאה!
תודה גם לתמה קופמן שידעה להעז ולזרוק אותי למים העמוקים ולזמירה מרון שאמירות רבות שלה
הולכות איתי ועזרו לי ברגעים רבים.
טיפ קטן לדרך :לא לבחון את העסק בכל רגע ורגע ,זה עסק של תהליכים .צריך פרספקטיבה של זמן,
גם מבחינה נפשית וגם מבחינה כלכלית .כל הזמן לראות את האופק ,לאן אני מתכננת להגיע ,ולהאמין
ולדעת שאגיע לשם.

הידעתם שב 22/4-חל יום כדור-הארץ?
יום זה מציין מודעות להגנת הסביבה בארץ ובעולם כולו.
ב 22 -באפריל מציינים ברחבי העולם וגם ב Forever-את "יום כדור הארץ העולמי".
מטרת היום הינה להעלות את המודעות ליכולתו של כל אדם להשפיע על גורלנו ועל גורל הדורות
הבאים באמצעות התנהלות יום-יומית המתחשבת בסביבה ,ולהראות כי צריכת משאבים יעילה
משפיעה על כל המערכת האקולוגית ועל איכות הסביבה .ביום זה חלה גם ״שעת כדור הארץ״
אשר החלה באוסטרליה בשנת  2007במטרה לגרום לאנשים פרטיים ולבתי עסק לכבות את
אורותיהם למשך שעה כהזדהות עם מהלך עולמי להגברת המודעות להתחממות הגלובלית שעובר
כדור הארץ .ישראל הצטרפה למסורת זו ב .2008-למידע נוסף היכנסו לwww.earthday.org :
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