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FOREVER של



ל יום, כשאני  שומע כיצד השפיעה FOREVER על מסעו האישי כ
של זה או אחר, אני מחייך. אחת הסיבות ש-FOREVER שינתה 
המסע  כי  מרגישים  שאנשים  היא  כך  כל  רבים  של  חייהם  את 
מי  כאשר  השראה.  בהם  מעורר  זו,  מדהימה  ממשפחה  כחלק  שלנו, 
מחבריך שומע על נסיעתך אל הכנס הגלובלי בהוואי, או כמה אתה נרגש 
לקראת נסיעתך אל אגם טאהו, קרוב לודאי שיתחילו להתעניין בעסק 
שלך. ככל שהעסק שלנו מתפתח, כך אנו נהנים מהזדמנויות רבות יותר 
לנסוע ולטייל, מחופש כלכלי ומלוחות זמנים גמישים. בשאיפתך להשיג 
אתה  אליו  המסע  כי  בחשבון  קח  השיווק,  תכנית  במסגרת  תמריצים 

יוצא, כחלק ממשפחת FOREVER הינו בעל ערך כשלעצמו. 
משווקים  כשנעשים  בברכה  ביותר  המתקבלות  מההפתעות  אחת 
 היא המיומנויות שמפתחים תוך כדי עבודה על פי התכנית השיווקית. 
כאשר אני משוחח עם אחדים מהמנהלים הבכירים והמצליחים שלנו, 

אני יכול לחוש את התשוקה ואת ההתלהבות שיש בהם כלפי העסק. 
יצרנות  שימור,  גיוס,  היינו,  היסוד,  עקרונות  בארבעת  להצטיין  בכדי 
עם  שיחות  מתוך  מתקדמות.  תקשורת  טכניקות  לומדים  אנו  ופיתוח, 
לומדים  אנו  שונות,  התנסויות  שעברו  שונים,  מרקעים  שונים,  אנשים 
לאמץ גישה גמישה יותר. אני מבטיח לכם שאם תשוחחו עם החונכים 
שלכם, תגלו שהם פיתחו מיומנויות בינאישיות שהובילו לשיפור בחייהם 

ובכל אינטראקציה עם אנשים אחרים.
כולנו התחלנו את המסע שלנו יחד, עם תקוות גדולות להצלחה. כאשר 
ממשפחת  חלק  אנו  כי  מגלים  אנו  חיוכים,  ומחליפים  מתאספים  אנו 
אנו  נהנים!  שאנו  משום  מחייכים?  אנו  מדוע  העולמית.   FOREVER
פוגשים אנשים אחרים, כמונו, שיש בהם אומץ לפעול למען ההזדמנות 
הגדולה ביותר בעולם. דרכינו מצטלבות עם דרכיהם של אנשים מעניינים 
רבים, ואנו זוכים לחלוק את הידע שלנו ולהנות מחברויות חדשות. אני 

באמת מרגיש שיש לי משפחה ביותר מ-150 מדינות בעולם!
במסע שלך עם FOREVER, אני ממליץ לך לנצל את המשאב החדש 

ידינו באמצעות DiscoverForever.com, אתר “המסע”  המוצע על 
יכלו לחזות באיכותם הגבוהה  שלנו. בעבר, רק הנבחרים שבמשווקים 
במטה  לסייר  תוכלו  כעת,  שלנו,  המפעלים  ושל  המתקנים  של  ביותר 
למסך  מבעד  שלנו  ורה  האלו  שדות  את  ולראות  שלנו  הבינלאומי 
המחשב שלכם, וכל זאת מבלי לצאת מהבית! מעל הכל, תוכלו לחלוק 
המשווקים  עם  יותר  יעיל  באופן   FOREVER מ-  התלהבותכם  את 
שתחתיכם בקבוצה, או אלו שאולי חדשים בעסק. תמצאו ראיונות עם 
צוות המנהלים הבכירים שלנו, עם החקלאים המקומיים ועם האנשים 
המבטיחים כי המוצרים שלנו יהיו באיכות הגבוהה ביותר. אתר המסע 
מעניק לכם מבט אל מאחורי הקלעים בגידולי האלו ורה שלנו ומאפשר 

לכם לספק הסבר יעיל יותר לאחרים בנוגע לעסק שלנו.

במסע  חלק  לוקחים  מכם  ואחת  אחד  שכל  עבורנו  גדולה  זכות  זוהי 
יודע גבולות.  יחד אינו  שלנו ב-35 השנים האחרונות. המסע של כולנו 
ביכולתכם להגיע לגדולה, לא רק באמצעות תגמולי תכנית השיווק, אלא 
גם באמצעות המיומנויות האישיות שתרכשו. יכולות תקשורת ומנהיגות 
ישרתו אתכם כראוי לאורך המסע, ללא קשר לרמה אליה תגיעו. ככל 
שתתקדמו, זיכרו כי אתם מהווים חלק חיוני במשפחה העולמית שלנו, 
ואני אישית ממליץ לכם לעשות שימוש באתר האינטרנט המתאר את 
המסע שלנו. איש חכם אמר פעם “לב לבו של המסע הוא חופש, חופש 
 ,FOREVER שלם, לחשוב, לחוש ולעשות מה שהינך חפץ”. כמשפחת

בואו נהנה ביחד מהחופש ומהבריאות שהמסע מציע, בחיוך!
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רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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פני מספר ימים שודרה סדרת כתבות על ישראלים שהחליטו להעתיק את מקום מגוריהם לארצות אחרות ל
המיסים  הגבוהים,  המחירים  על  התלוננו  הם  כרצונם.  לחיות  להם  אפשרו  לא  בארץ  שהתנאים  בגלל 
הגבוהים והקשיים השונים... הם תארו מצב שבו הסובב אותם אינו מאפשר להם לחיות ברווחה. הם לא היו 

מוכנים כנראה, לצאת מתחום הנוחות שלהם, ולחפש אלטרנטיבות הקיימות מסביבם. 

תחום הנוחות הוא חלק בלתי נפרד מאתנו. הצמיחה שלנו נעשית אך ורק על ידי היציאה מתחום הנוחות.
רקס מוהן וכל צוות ההקמה של FOREVER  לפני 35 שנים לא התנהלו בתחום נוח.  כל העשייה שלהם הייתה 
חדשנית. הם תוו וסללו עבורנו את הדרך בה אנו צועדים היום. התכנית השיווקית, המוצרים המהוללים שלנו, דרך 
העבודה הפשוטה, הנהלים המשמשים כאבני דרך- כולם הם תוצאה של חשיבה “מחוץ לקופסה”.  כיצד הייתה 

נראית FOREVER אם כל העשייה הייתה נשארת בתחום הנוח?

למכור  זרים,  עם  קשר  ליצור  לדוגמא:  לעשות.  לנו  נוח  שלא  פעולות  לעיתים  לאמץ  עלינו  היומיומית  בעשייה 
מוצרים, לטלפן למכרים שלא שוחחנו איתם זמן רב ועוד. כל אלו אמצעים לבניית העסק. אם נוותר עליהם אנחנו 

מפחיתים את הפוטנציאל העסקי שלנו.  האם זו האסטרטגיה שכדאי לאמץ...?
להצטרף  להם  והציעו  יכולים  שאתם  אחד  לכל  פנו  לטובתכם.   הכלכלי  המצב  את  לנצל  החלטה   אמצו 
דצמבר  סוף  עד  זמן  עדיין  יש  בפנינו.  הציבה  שהחברה  ללונדון  האישי  האתגר  את  נצלו   .FOREVER–ל
גם  הדרישות  את  להשלים  פז  הזדמנות  יש   2014 אפריל  סוף  עד  שבינכם,  למנהלים  הנדרש.  את   להשלים 

 ! EAGLE  MANAGER –ל

שמציעה  ההזדמנות  איתנה  כמה  עד  הסובבים  לכל  והראו  שלכם  הנוחות  מאזור  צאו 
FOREVER ועד כמה נכונה האמירה שלנו ש”אין בפנינו כל גבול עליון שאינו בר השגה.”

בהצלחה!
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אודי ראב"ד
מנכ"ל  FLP ישראל

“מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה – 
יוכל לשאת כמעט כל איך...”
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גיוס משווקים חדשים שומר על חיותו של העסק ועל צמיחתו. מדובר למעשה בפוטנציאל רווח אינסופי, שהרי כל אחד 
ואחת מכם משכפל את עצמו מספר פעמים בלתי מוגבל, וכל שכפול עשוי להניב הכנסה פסיבית נוספת עבורכם. עם 

ההתקדמות בעסק, חשוב שתתמידו ותשמרו על רמת מאמץ גבוהה בכל הנוגע לגיוס אישי. 
ניתן למנות שתי מיומנויות במסגרת גיוס יעיל :

מפגש עם אנשים חדשים ורכישת אמונם.. 1
קיום מצגת “ההזדמנות העסקית של FOREVER”  בכדי להבטיח המשך גיוס יעיל, על כל משווק לשפר מיומנויות . 2

אלו תוך לימוד ותרגול הלכה למעשה.
מפגש עם אנשים חדשים ורכישת אמונם הינה מיומנות אשר, בשלב מסויים, מצריכה ַמֲעָבר מגיוס אנשים המוכרים 
לכם, לגיוס אנשים  שאינכם מכירים אישית. לצורך קבלת רעיונות לגבי יישום מעבר זה, ולימוד מיומנות יצירת קשר עם 
אנשים חדשים, אנו ממליצים גם לעבוד עם עכשי”ו )ערכה שיווקית הכוללת מגזין וחוברת עבודה(, כמו כן, בימים אלו 

השקנו חוברת “הדרך למנהל” )עיקבו אחר הדרכות מיוחדות בנושא(. 
שלכם  התוצאות  התלהבות,  ומעורר  קצר  באופן  העסקית"  "ההזדמנות  מצגות  בהעברת  יכולתכם  שתתפתח  ככל 

ישתפרו, וכך תוכלו להעניק מידה רבה יותר של ליווי צמוד למספר רב יותר של אנשים עמם תיצרו קשר. 
בכתובת:  אונליין  למצוא  ניתן  אותה   ,’’Opportunity Forever’‘ ההכשרה  במודולת  נמצא  זה  בהיבט  תרגול 

 .DiscoverForever.com
החוכמה הגדולה בארבעת היסודות של FOREVER היא לשמור על האיזון ביניהם. יש להימנע מכך שתשומת הלב 
המוקדשת ליסודות אחרים תבוא על חשבון הזמן והאנרגיה אותם יש להשקיע בגיוס אישי. לא משנה כמה זמן אתם 
עוסקים בשיווק, או לאיזו רמה הגעתם, יש לפעול בכדי ללוות אישית לפחות משווק חדש אחד בחודש. משמעות הדבר 

היא שיש לשוחח עם עשרה אנשים חדשים לפחות מדי שבוע, או עם אחד או שניים מדי יום. 
תוך כדי עשיה זו נחשוף את הפוטנציאל האמיתי הטמון בתכנית השיווקית הנהדרת שלנו, ונפתח דלת אל החופש ואל 

סגנון החיים הרצוי לנו.
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יסודות
גיוס � שימור � יצרנות � פיתוח  

СПОНСИРОВАНИЕ � ПРОДУКТИВНОСТЬ 
� СОХРАНЕНИЕ � РАЗВИТИЕ

ПРИНЦИПА

בארבעת המגזינים הקרובים, נפרסם מאמרים 
 .FOREVER המתמקדים בארבעת היסודות של

ניתן לקבוע את כוחו  ואת רווחיותו של העסק 
שלכם בעתיד תוך מדידת אותם ארבעת סמני 

ליבה: גיוס, שימור, יצרנות ופיתוח. 

כגון  בפעילויות  וכרוך  חדשים  למשווקים  אישי  ליווי  מתן  הינו  גיוס 
פיתוח קשרים וקיום מצגות “ההזדמנות העסקית”. שימור פירושו 
מעקב אחר לקוחות קצה, וזאת בכדי להבטיח הזמנות חוזרות, 
וכן מעקב אחר משווקים ותיקים וחדשים, על מנת להבטיח נפח 
בקרב  הינה הפצת המוצר  יצרנות   .4CC בסך  חודשי  מכירות 
משווקים  ובקרב  קמעונאיים  לקוחות  כלומר,  הקצה,  לקוחות 
פירושו  פיתוח  מוצרים.  אישי באותם  גם שימוש  כמו  חדשים, 
הכשרה ותמיכה במשווקים שתחתיכם בקבוצה במטרה לסייע 
להם להתקדם במסגרת התכנית השיווקית ולשמר איזון בריא בין 

ארבעת היסודות בעסק שלהם. במאמר זה נתמקד בגיוס. 
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זה העסק שלי!
       במהלך היום, כל אחד מאיתנו נפגש עם עשרות אנשים. 

אז למה שלא נראה בכל האנשים האלה פוטנציאל עסקי?

מאת: 
אולגה יקרסון 

מנהלת

ני מוזיקאית במקצועי ועובדת כמורה, אך ההצלחה האמיתית א
.FOREVER שלי בחיים קשורה בהחלט לחברת

מאוד  אני  ולכן  בשבוע  ימים  שלושה  בעסק  משקיעה  אני 
משתדלת לנצל את זמני בצורה יעילה.

ובעיקר  מעניינת  הצעה  לנו  שיש  הוא  שלנו  בעסק  היפה  הדבר 
משתלמת לכל אדם. לאחד אנו מציעים מוצר בריא, לשני- להשקיע 
ולשלישי  ולבחור במוצר המשתלם כלכלית,  נבונה  את כספו בצורה 

אנו מציעים להשתמש במותג ״אלו ורה״... 
מעבודה  נוספת  הכנסה  מחפשים  אנשים  היום,  של  הכלכלי  במצב 
יש  לנו  בהכנסות משמעותיות.  מעוניינים  כמובן  והם  הפנאי  בשעות 

מה להציע להם.
השאלה תמיד קיימת – איך להגיע לאנשים האלה?

במהלך היום, כל אחד מאיתנו נפגש עם עשרות אנשים. אז למה שלא 
נראה בכל האנשים האלה פוטנציאל עסקי? הרי כל אחד מהם, בדיוק 
ולהגיע  – כיצד לשמור על הבריאות  כמונו, מתעניין באותם הדברים 

ליציבות כלכלית.

אני משתדלת לנצל כל הזדמנות כדי ליצור קשרים חדשים.
ברצון  ואני  שלנו(,  בקבוצה  )שיצרנו  שי  תווי  תמיד  ישנם  שלי  בתיק 
מחלקת אותם בתור הכרת תודה על השירות שקיבלתי בחנות, בבנק, 
לקבל  להזדמנות  חיובית  בצורה  מגיבים  אנשים  וכו’.  הדואר  בסניף 

במתנה טיפול קוסמטי או ייעוץ בתזונה נכונה וחיזוק הגוף.
איתם  לוקחים  המשתתפים  ממחצית  יותר  איתי  הפגישה  ובתום 
אלה  הם  המוצרים-  עצמה,  בפגישה  שלנו.  הייחודיים  המוצרים  את 
שעושים במקומי את כל העבודה – מעניקים לחות, מזינים, מרפים, 

מרגיעים ופשוט מפנקים.

ניתן  תמיד  רשימותיי.  את  להרחיב  לי  עוזרות  חברתיות  רשתות  גם 
דומים,  התעניינות  ותחומי  עולם  השקפת  בעלי  אנשים  שם  למצוא 
בחיים.  שינוי  שמחפשים  אנשים  של  ברשימות  שנמצאים  כאלה  או 

 .Skype-לפעמים האנשים האלה נמצאים רחוק, וכאן אני נעזרת ב
תאמינו לי, אפשר לבנות עסק בינלאומי מבלי לצאת מהבית!

אבל אני מניחה שהשיטה הזמינה ביותר היא דווקא זו שרבים מאתנו 
מהלקוחות!  המלצה  מלקבל  טבעי  יותר  דבר  אין  בה.  לזלזל  נוטים 
יהיו בטוחים  הם כבר מרוצים מתוצאות השימוש במוצרים, ולכן הם 

שנכניס לבתים של חבריהם רק דברים יחודיים ואיכותיים!
את הלקוח המרוצה שיודע גם לתת המלצות תמיד אפשר להעלות 

למעמד של משווק.
להשתמש  מספיק  כך  לצורך  האלה.  המיומנויות  כל  את  לרכוש  קל 
מצגות,  כמו-  החברה  באירועי  להשתתף  שלנו,  הנפלאים  במוצרים 
הרצאות, סמינרים ומרתון הצלחות, ולשמור על קשר הדוק עם החונך. 

חשוב להפוך את השימוש בכל השיטות האלה לדבר קבוע ויומיומי:
FOREVER. זה  יומי ומסיימת אותו במחשבות על  אני מתחילה את 
רגע להיות מוכנה  ובכל  לי כל הזמן להתרכז במטרה העיקרית  עוזר 

לקשר חדש. שם המשחק הוא עקביות והתמדה.
יוצאים  יום, לפני שאתם  ועוד דבר אחד ואולי אף החשוב מכל: בכל 
עניין אצל  כדי לעורר  לחברה, שאלו את עצמכם מה עליכם לעשות 
האדם איתו אתם מדברים? כיצד עליכם להיראות? כיצד עליכם לנהוג 

וכיצד לדבר?
שכדי  הוא,  ההצלחה  סוד  הרי  כמותכם,  להיות  לרצות  להם  גירמו 

להציג אפשרויות איכותיות, עליכם לשדר איכות גבוהה.

שמי יפית פולטון אמא לשני ילדים מקסימים. בינואר 2012 ילדתי את 
בתי השניה וכבר אז עשיתי את הצעד הראשון בעולם העסקים. זיהיתי 
לראשונה הזדמנות לעשות את מה שחלמתי עליו המון זמן טרם לידתה. 
להיות בעלת עסק ולהוציא את תכנוניי הרבים אל הפועל. בינואר 2013 
זמן  לבישול מולקולרי, השקעתי המון  הקמתי עסק של מתן סדנאות 
בבנייתו ורכשתי אט אט נסיון בתחום, תוך כשלונות ומפחי נפש רבים. 
וכך נוכחתי להבין על בשרי את העובדה שעסק לא מניב רווחים בשנתו 

הראשונה והשניה והשלישית... 
וגיליתי את יתרונות   FOREVER לפני כשלושה חודשים הצטרפתי ל- 
השיווק הרשתי. נוכחתי לדעת שיש חברה ש”מחבקת” את מי שמצטרף 
אליה ופורסת בפני כל אחד ובחינם מערך נרחב של שרותים כגון: ליווי 
ותמיכה לאין שיעור. מתחילת  והעסקי  אישי, העשרת הידע המקצועי 
דרכי בחברה, הבנתי שבכדי להצליח, חשוב שאקח בשתי ידיים את מה 

הרצאות  שמעתי  שונים,  בסמינרים  השתתפתי  לי,  מציעה  שהחברה 
עסקיות והכי חשוב, שמעתי ממקור ראשון אינספור סיפורים המעידים 

על המוצרים המנצחים שיש ברשותי. 
בזכות השתתפותי בסמינרים והידע הראשוני שצברתי,  הצלחתי לבנות 
בסיס לקבוצת לקוחות והגעתי ל 4CC בחודש במשך חודשיים רצופים 

וכל זאת, ללא כל מאמץ, להיפך, נהנתי מאוד מהתהליך. 
התמזל מזלי וקיבלתי גם אני את המפתח להנעת הרכב- עסק שנקרא 
Forever living products ובעזרת ההשתלמויות, ההרצאות ושיתוף 
הידע והנסיון שיש למשווקי החברה אני מרגישה שאוכל לגמוע מרחקים 
ולגלות מקומות חדשים.  זה בהחלט  הצעד הכי חכם שעשיתי למען  

עתידי ועתיד ילדיי. 
   יפית פולטון

משווקת בכירה    
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יאתלון היא תחרות הכוללת שילוב של סקי למרחקים ארוכים ב
על  רב  עומס  כולל  זה  ספורט  מסגרת(.  )ראו  למטרה  וקליעה 
ודורש ריכוז  וכלי הדם,  מערכות השלד והתנועה, מערכת הלב 
גבוה במיוחד בקו האש. כדי לתמוך בגופי, ניסיתי מגוון מוצרים שונים 
של חברות רבות מתוצרת רוסיה, גרמניה ושוויץ ובכל פעם היו בעיות 
היעדר  היתה  העיקרית  הבעיה  ומחיר.  זמינות  טעם,  איכות,  שונות  – 
תזונה,   – הגוף  של  הצרכים  בכלל  לתמוך  שיכולים  מוצרים  של  מערך 

עיכול ויציאות. חיפשתי אך לא מצאתי.
חברת  של  נוסקת  מנהלת  סלזניובה,  סבטלנה  את  הכרתי   2012 ביולי 
FOREVER. אני משוכנע שפגישתנו לא היתה מקרית. סבטלנה סיפרה 
לי על חברת FOREVER  ועל המוצרים שמבוססים על אלו ורה. הייתי 

מסוקרן!
חומרים  להכיל  עלולים  המזון  ומוצרי  התזונה  מתוספי  חלק  כידוע, 
שקשורים לסמים. הדבר הראשון שעשיתי – נכנסתי לאתר האינטרנט 
של אוניברסיטת הספורט הגרמנית של קלן, שבה נבדקים אם קיימים 
רשימת  את  קלן  של  באתר  איתרתי  המזון.  בתוספי  סימום  חומרי 
המוצרים של FOREVER שספורטאים יכולים להשתמש בצורה בטוחה. 
לושן,  היט  אלו   ,ARGI+ פרידום,  פוראור  השאר:  בין  הופיעו  ברשימה 
 ג'ל אלו ורה עם MSM ועוד. לאחר מכן התייעצתי עם רופא הספורט, 
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סיפורו של אלוף

אולג קולודיצ’וק
ספורטאי ביאתלון בכיר.

חבר במרכז לאימוני ספורט של העיר טיומן.

חבר הנבחרת הלאומית של מחוז טיומן.

חבר הנבחרת הלאומית של רוסיה בביאתלון 2011-2012.

הישגים

השתתף באליפות העולם במרטלו )איטליה( בשנת 2007	 

מקום שלישי בגביע אירופה בשנת 2011	 

מקום ראשון, שני ושלישי באליפות רוסיה בשנים 2009, 2010, 	 

2011, 2012 ו-2013

השתתף באולימפיאדת הנוער של שנת 2005 במונטיי )שוויץ(.	 

פעם בשנה, במהלך עונת הספורט, אני 
משתתף במרתון של 36 ק”מ כשאני 

נושא על הגב רובה במשקל 4 ק”ג. מרוב 
כאבים, כשהייתי מגיע לקו הסיום כבר 

לא יכולתי אפילו להתכופף. בתוך שישה 
חודשים נפטרתי מהבעיה לחלוטין. 

במרתון של עונת 2012-13 הגעתי לקו 
הסיום בהרגשה מצוינת. 



ד”ר קונקוב שעובד במחלקה לספורט מקצועי של טיומן, וקיבלתי אישור 
ביקשתי   2012-2013 החורף  עונת  במהלך  אלה.  במוצרים  להשתמש 
 RUSADA לבצע שלוש פעמים בדיקות של המוצרים האלה באמצעות
בספורט(  בסמים  בשימוש  למלחמה  תלוי  הבלתי  הלאומי   )הארגון 

וכל האינדיקטורים היו שליליים. זו תוצאה מעולה!
שכלולים  הרכיבים  כל  מעולה.  באיכות  הם   FOREVER מוצרי 

במוצרים נספגים היטב בגוף  – זה הרשים אותי מאוד!  
באשר למשקאות של FOREVER, אני ממש אוהב את משקה האנרגיה 
FAB )עדיין לא זמין בישראל(. זהו משקה אנרגיה טעים ובריא העשוי 
אנרגיה  זריקת  לי  נותן   FAB הצורך,  במידת  בלבד.  טבעיים  מחומרים 

נוספת במהלך אימונים ארוכים, נסיעות ותחרויות.
+ARGI  – קודם כל זה שיפור במערך ההתאוששות של הגוף, מה שמהווה 
L-ארגינין.  לקחת  כדאי  מדוע  לשאלה  העיקריים  הטיעונים  אחד  את 
מוצר זה גורם לי לחזור לעצמי מהר יותר ובדרך בטוחה. זה מקנה לי 
את היכולת להמשיך באימונים קשים וממושכים עוד יותר. התאוששות 
משופרת משחקת תפקיד חשוב בהצלחה הספורטיבית שלי. במהלך 
ביותר.  הגבוהה  הפסיכולוגית  ברמה  להתחרות  מאפשר  זה  המירוץ 
האחרונים  המחקרים  ובמהלכה.  התחרות  לפני   ARGI+ לוקח  גם  אני 

הראו כי L-ארגינין משפיע גם על רמת חומצת החלב. מדובר במהפכה 
אמיתית בתחום הסיבולת בספורט.

גלגליות  במהלך השנה, העומס המחזורי שכולל סקי, קרוס קאונטרי, 
של  ק”מ   1,500 כולל  ק”מ,  אלף  ל-7,500  מגיע  אופניים,  על  ורכיבה 
בלי  להסתדר  יכול  לא  פשוט  אני  ותחרויות.  גבוהה  בעוצמה  אימונים 
תמיכה ותזונה למפרקים, במיוחד בגלל הבעיות שסבלתי מהן בעבר. 
כאשר עשיתי בדיקת MRI של האיזור המותני של עמוד השדרה נמצאו 
פוראור פרידום,  לי לכאבים. לשם כך רכשתי  פגיעות מרובות שגרמו 
 MSM פוראור קלציום, סופר אומגה 3, אלו היט לושן, ג'ל אלו ורה עם

ו- Forever Active HA )עדיין לא זמין בישראל(.
ק”מ   36 של  במרתון  משתתף  אני  הספורט,  עונת  במהלך  שנה,  מידי 
כשאני נושא על גבי רובה במשקל 4 ק”ג. מרוב כאבים, כשהייתי מגיע 
חודשים  שישה  בתוך  להתכופף.  אפילו  יכולתי  לא  כבר  הסיום  לקו 
לקו  הגעתי   2012-13 עונת  של  במרתון  לחלוטין.  מהבעיה  נפטרתי 
הסיום בהרגשה מצוינת. בקיץ, במהלך האימונים בתקופות של טרום 
 FOREVER של  לשמש  ההגנה  קרם  בזכות  מוגן  שלי  העור   עונה, 
ו-אלו פירסט. הודות לקרם אלו-פרופוליס, העור שלי מקבל את הלחות 

הנחוצה לו לאחר אימון.
אני משלב את מוצרי FOREVER בחיי היומיום שלי, בבוקר אני משתמש 
ביום  ג’ל לצחצוח שיניים. אני מתקלח כמה פעמים  בפוראור-ברייט- 
ולכן צצה אצלי בעיה של עור יבש, אבל לאחר השימוש בג’לי לאמבט 
הבעיה נעלמה. זהו מוצר שכולל תרכובת של צמחי מרפא והוא מרכך 

את העור בצורה מושלמת ומעניק לו לחות.

על   FOREVER למוצרי  שיש  החיובית  בהשפעה  משוכנע  אני  כיום 
הגוף שלי ואני ממליץ עליהם בביטחון מלא למאמנים וחברים שהם גם 
 Forever Living Products ספורטאים. בזכות המוצרים של חברת

גיליתי משאבים נוספים של הגוף!
כעת תם החיפוש שלי!

ועכשיו - רק קדימה, לעבר הניצחון!

מהו ביאתלון

ביאתלון הוא ענף ספורט חורפי אולימפי 

המשלב סקי למרחקים )קרוס קאונטרי( עם 

ירי ברובה. בביאתלון מתחרים גברים ונשים 

במגוון מרחקים הנעים בין 6 ל-20 קילומטרים, 

כשבין הגלישות חייבים המתחרים לירות 

ברובה בעל קליבר זעיר לחמש מטרות עיגול, 

הנמצאות במרחק 50 מטר מהם. 

ענף הביאתלון פופולרי בעיקר בארצות 

סקנדינביה, גרמניה, צרפת וארצות מרכז 

אירופה, ארצות מזרח אירופה, רוסיה ומדינות 

אירופאיות של ברית המועצות לשעבר.
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מלכה רונן כתבה לנו בפייסבוק:  שמי מלכה רונן אני 
בצורה  לעבוד  כדי   .FOREVER-ב מנהלת   ,70 בת 
זה  בצעידה של שעה.  היום  את  אני מתחילה  יעילה 
נותן לי אנרגיה טובה לכל היום. אני בטוחה שמוצרי 
 FOREVER בהם אני משתמשת: פרידום, אומגה-3 

ו- ג׳ינקו פלוס עוזרים לי מאד.

 במיוחד בשביל זה יש אפליקציה...
למקום מפגש  בנסיעה  בדרך  לטעות  לא  לנו  עוזרים  טלפונים חכמים 
עם הלקוחות שלנו, להתעדכן מה קורה עם החברים שלנו  וגם לפוצץ 
לפעילות  ִיּׂשּומים  שישנם  ידעתם  האם  אך  שיעמום,  ברגעי  סוכריות 
ותרגילי  ריצה  חישובי  ועד  ופילאטיס  יוגה  משיעורי  ספורטיבית? 
הפעילות  אחר  העוקבים  מצויינים  ישומים  כמה  גם  וישנם  משקולות, 
הספורטיבית שלכם. Maraton Pace Calculator למשל, עוזר לחשב 
המוטיבציה  לפעמים  וליעדים.  למרחק  ביחס  שלכם  הריצה  קצב  את 

שאנחנו צריכים היא ממש בקצות האצבעות.

 אופניים- סיפור אהבה
ותמצאו  תאהבו  שממש  אופניים  בזוג  שתשקיעו  מספיק  לעתים 
שהוצאתם  הסכומים  על  כשחושבים  לרכיבה.  לצאת  רוצים  עצמכם 
למשך שנה על מנוי לחדר-כושר מבלי ללכת אליו- לא עדיף להשקיע 
נסיעה  להחליף  בשבוע  פעם  לפחות  נסו  באופניים?  הזה  הסכום  את 
חוששים,  אתם  אם  אופניים.  על  ברכיבה  במכונית  מבצעים  שהייתם 
ריכבו בפארק או במסלולים בעיר המיועדים לכך. אם אתם לא בטוחים 
 לגבי רכישת אופניים ובאיזור מגוריכם יש שירות השכרת אופניים )כמו 
תל-אופן בתל-אביב(, ריכשו מנוי לשנה- כשתעברו ליד מעגן אופניים, 
קחו זוג אפילו למרחקים קצרים, עם הזמן תתרגלו ותמצאו שאופניים 

הם כלי תחבורה יעיל שגם עוזר לשמור על כושר.

וטיפ לסיום: 
אין  אם  אך  שונים,  ספורט  בתרגילי  עוזר  במשקולת  שימוש  כידוע 
לכם  והרי  במים  ריק  ורה  אלו  ג’ל  מיכל  למלא  נסו  בבית?  משקולת 

משקולת של 1 ק״ג.   אימון נעים!

        כל-כך רבים מאיתנו חולקים סוד משותף: אנחנו משלמים דמי חבר 
יקרים למועדוני בריאות וחדרי כושר אך כמעט ולא מגיעים למקום. לאורך 
זמן הוצאה זו מצטברת והופכת ליקרה. ייתכן שהגיע הזמן לעשות הערכת 

מצב ואוליי תגלו שהחלופות הזולות יעילות יותר לטווח הארוך.

 במסלול הנכון
יש סיכוי טוב שממש מתחת לאפכם מסתתרים מסלולי ריצה ומתקני 
מאפשרים  אשר  מתנ”ס  או  חינוכי  במוסד  להיות  יכול  זה   - ספורט  
בטיילת,  להיות  יכול  וזה  תשלום  ללא  למקום  להגיע  השכונה  לתושבי 
בפארק או סתם ברחוב. אם מדובר בנסיעה קצרה, כשבתמורה תלכו 

באיזור ירוק או מול הים הרי זה שווה- לא? 
צרו לעצמכם מסלול הליכה מתוזמן וקבוע, נסו לשמור על קצב הליכה 
וירידה במדרגות. קנחו בכמה  עלייה  ואף  ריצה  ולשלב בהדרגה  מהיר 

תרגילי כח- שכיבות שמיכה וכפיפות בטן. 
חוששים להשתעמם? הכינו בנגן שלכם ‘פלייליסט’ עם שירים קצביים 
לבד? ספרו  ללכת  אוהבים  לא  “ספר שמע” שילווה אתכם.  הורידו  או 
סביר  הליכה”,  “לעשות  מתחילים  שאתם  בפייסבוק  וכיתבו  לחברים 
להניח שמישהו ירצה להצטרף. בנוסף, אם תעשו חיפוש בגוגל תוכלו 
תוכלו  למשל,  ת”א  בנמל  הארץ.  רחבי  בכל  הליכה  קבוצות  למצוא 
להצטרף ללא תשלום בכל יום שישי לאימון שמתחיל בתרגילי חימום 
ומתיחות, ממשיך בצעדה של שישה־שבעה ק”מ )כשעה ועשר דקות( 
הגוף,  ומרכז  הבטן  שרירי  לחיזוק  תרגילים  של  שעה  בחצי  ומסתיים 

שיעילים לשיפור היציבה.



ביזנס

      אנחנו חיים ורוכבים באיזור של 
גבעות והרים יפהפיים, ומאתגרים את 
השרירים, ואלה )השרירים( מתלוננים...

מאת:  
שרה לוריא

מנהלת

ני דברים חדשים נכנסו לחיי לפני כשמונה שנים: FOREVER ש
ו-רכיבת שטח על אופניים.

מאז, באורח פלא, או בטבעיות , נקשרים השניים זה בזה .
לא הייתי צעירונת גם אז, ולהתחיל ספורט מאתגר ללא הכנה גופנית 
ראויה – מגדיל את האתגר. אלא שעם הכרותי את FOREVER, התחלתי 
הכולסטרול  את  שהפחית  דבר  ורה,  אלו  משקה  בוקר-בוקר  לשתות 
ה”רע”, ה  LDL , וה-B- 12  שלי כמעט הכפיל את עצמו )מ 300 ל – 500(.
אני  רכיבה,  יום  של  בבוקרו  קמה  אני  בה  המוקדמת  השעה  למרות 

מתעוררת עם תחושה של אנרגיה ורעננות.

שמישהו  קורה  אבל...  עבודה,  לא  בטבע.  בטיול  משולב  ספורט  זהו 
מהקבוצה נופל, נחבל, נפצע...

אלו פירסט, אשר  בו במקום נשלף בקבוקון שתמיד צמוד אלי עם 
מביא מזור מיידי ומאפשר להמשיך לרכוב. כך בטבעיות נוצרים לי 

לקוחות לאלו פירסט.
מתלוננת  מישהי  ולפתע,  נמרחים,  וכולם  לשמש,  חשופים  אנו  בטבע, 
שקרם ההגנה שלה שורף לה בעיניים. אני מציעה לנסות את קרם ההגנה 

לשמש, האלו-סאן-סקרין שאיתי... וכך נוצרים לקוחות נוספים.
אנחנו חיים ורוכבים באיזור של גבעות והרים יפהפיים, ומאתגרים את 

השרירים, ואלה )השרירים( מתלוננים...
מהוסס  בנימוס  שמתקבל  היט,  אלו  עם  מהירה  הקלה  מציעה   אני 
)“כבר ניסיתי הכל” המוכר לנו...(, ואני מרגיעה: לא טוב – לא כסף, כי 
ככה זה אצלנו. וראה זה פלא, במקום ייסורים מוכרים של ימים ארוכים, 

כמקובל, מגיעה הקלה תוך דקות ספורות, ואיתה התודה המופתעת.
 

והשיא לטעמי היה כשראש הקבוצה הודיע לי בצער שכנראה לא יוכל 
להמשיך לרכוב כי הכאב בברכו כבר קשה מנשוא, והוא חושש מניתוח.

בהיותי חברה שמבקשת לעזור, הצעתי לו לשתות פרידום. תוך ארבעה 
שבועות בלבד!!! הכאב שהיה קשה מנשוא, היה כלא היה, ולא שב כבר 

שלוש שנים.
 

אז אני שואלת:
FOREVER זה ביזניס או פלז’ר?

רוב הזמן קשה להגדיר אם אני בכלל “עובדת”...

בה
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אופלז'ר?
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אנחנו ממש לפני סוף האתגר 
שמסתיים ב-31/12.

עשו מאמץ רציני אל המטרה שלכם 
למיקסום היתרונות שלכם בלונדון.   

הכנס הגלובלי
2014
27 באפריל-  5 במאי

מהרו לקו הסיום



      בפעילות גופנית מוגברת יש מלכודות. אחת מהן היא 
 איבוד מסיבי של ויטמינים, מינרלים וחומצות אמינו. 

קשה מאוד להשלים אותם דרך המזון, בעיקר בעידן הזה 
של אוכל מהיר, מעובד ומשומר.

 Forever Living Magazine  2013 נובמבר-דצמבר

11

כושר גופני עם 
! FOREVER :מאת

דני אפלבאום 
מנחה לכושר גופני 

ותזונה מיטבית. 
מטפל במגע וארומתרפיה

כ-15שנים ר  FOREVER-ב משווק  שאני  ואומר  אפתח   אשית, 
יחד  שמשלבות  חברות  היום  למצוא  קל  לא  כך.  על  ושמח 
כלי- הם  תזונה  תוספי  הוגנים.  ומחירים  שירות  אמינות,  איכות, 
לאיכותם  גדולה  חשיבות  יש  ולכן  ובריאותינו  גופנו  לשירות  עבודה 
 ולחברה שעומדת מאחוריהם. מניסיוני ומשימוש ממושך באופן אישי, 
ולהוקיר  לשבח  שלם  בלב  יכול  אני  ובמטופלים,  משפחתי  בקרב 
וייצור  בקרה  ועל  והחומרים  המוצרים  איכות  על   FOREVER את 

בסטנדרטים גבוהים.

ולהשתלב  אותנו  ללוות  שיכולים  למוצרים  יותר  אתייחס  זו  בכתבה 
בדרכנו לכושר גופני מיטבי, למרות שב- FOREVER יש מגוון מוצרים 
רחב שיכול לשמש אותנו לבריאות כללית שהינה מפתח ובסיס לקידום 
כושר גופני.  יש לזכור שבפעילות גופנית מוגברת ישנן מלכודות כמו 
לפציעות  ופוטנציאל  חלב  חומצות  הצטברות  עייפות,  יתר,  עומסי 

ודלקות ולכן יש חשיבות יתרה לשימוש מוגבר ומושכל בתוספים.

נתחיל במשקאות... 

ג'ל אלו ורה לשתיה או אלו ורה וחמוציות ישמשו אותנו כמולטי ויטמין 
תוספים  של  ספיגה  ישפר  הוא  האימונים.  בתקופת  ואיכותי  בסיסי 
אחרים ויעזור בניקוי ופינוי של חומצות חלב וליחה פנימית המופרשות 

יותר בזמן פעילות.
פוראור פרידום - ג’ל האלו ורה בתוספת גלוקוזאמין, כונדרואטין 
ו-msm  יהווה פתרון מצוין לעומסים במפרקים ובסחוסים, 

ולמניעת דלקות בזמן פעילות עצימה.

תוספי תזונה

יש  מוגברת  גופנית  בפעילות  קודם  שציינתי  כפי 
מלכודות. אחת מהן היא איבוד מסיבי  של ויטמינים, 
מאוד  קשה  אמינו.  וחומצות  מינרלים 
המזון,  דרך  אותם  להשלים 
בעיקר בעידן הזה של אוכל 

מהיר, מעובד ומשומר. 

של  והיעיל  המהיר  בפתרון  להיעזר  מאוד  רצוי  בספורט  לעוסקים  לכן 
תוספים כמו נייצ’ר מין ו-פוראור קלציום. נייצ’ר מין יעזור כמחזק כללי 
ייעודי להשלמת  ומשלים חסרים של מגוון מינרלים והקלציום כתוסף 
סידן, מגנזיום ו-ויטמין D שכל אחד מהם הולך לאיבוד בקצב מהיר יותר 
בזמן הפעילות, ורצוי לצורך הזנת השרירים והעצמות שנמצאים תחת 

עומס מוגבר.
וב-מזון מלכות בכדי להשלים  נוכל להיעזר גם ב-ג’ין צ’יה, ב-בי פולן 
ולחזק את מאגר האנרגיה בגופנו. הם מהווים מקור מצוין לוויטמינים 

ומינרלים ולגיבוי הפסדי האנרגיה והעייפות כתוצאה מהפעילות. 
שום   ,3 אומגה  ב-סופר  נשתמש  החלמתן  ולשיפור  פציעות  למניעת 
 ,FOREVER-ב מאוד  איכותיים  שלושתם   .C ו-אבסורבנט  וקורנית 
או  לריפוי מפרק פגוע  ומסייעים  כנוגדי דלקת מצוינים  וישמשו אותנו 

דלקות גידים או שרירים.

מבפנים ומבחוץ...

לשימוש חיצוני על מקום פגוע, כואב או דלקתי גם למפרק וגם לשריר 
נוכל למרוח ג’ל אלו ורה למריחה, אלו-היט לושן או אלו פירסט משום 

יעילותם בקירור, הרגעה וקידום הריפוי.
 ג’ל אלו ורה עם MSM למריחה יעיל וטוב במיוחד למפרקים פגועים, 

כואבים, רגישים ואחרי מאמץ.
לחמם  בכדי  פעילות  תחילת  לפני  שעה  כחצי  נשתמש  היט  באלו 
ולהקל  אותם  להכין  ובכך  הרגישים  והמפרקים  בעדינות את השרירים 

עליהם בזמן עבודתם.
לסיום אזכיר שוב...אנחנו חיים בעידן תובעני, לחוץ ומהיר. מי שעוסק 
בספורט וכושר גופני מוסיף עוד עומסים ולחצים לגופו ולכן להתנהלות 
אפשרי  בלתי  כמעט  זה.  במצב  מכרעת  חשיבות  יש  שלנו  התזונתית 
האיכותיים של  לתוספים  הרגילה.  התזונה  דרך  הדרוש  כל  את  לספק 
למנוע  יכולות,  לשפר  לחזק,  לתמוך,  מצוינת  יכולת  יש   FOREVER
פשוטה  הלא  הקשה,  בדרך  היום  וסדר  הזמן  בתמרון  ולעזור  פציעות 

והנפלאה הזו שנקראת אורח חיים בריא וכושר גופני מיטבי.

בהתמדה ובהצלחה 
                  dana.el.ap@gmail.com :ולרשותכם בכל שאלה בדוא"ל
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 +ARGI ♥  עוצמת ה- L-ארגינין
תערובת הפירות הבלעדית שלנו מציעה את כוח הניקוי נוגד החמצון 
של ה- L-ארגינין, חומצת אמינו המומרת בגופנו  לחנקן חמצני, אשר 
של  והרפייה  פתיחה  ידי  על  חיוניים  לאיברים  דם  לספק  ללב  עוזר 
נוגדות  תכונות  עם  השילוב  מוגברת.  דם  לזרימת  התורמים  דם  כלי 
התומכת  אדומה  יין  מתמצית  תרכובת  עם  יחד  הרימון  של  החמצון 
הוספנו  הלב,  אל  המושלמת  הדרך  את  סוללת  בכולסטרול-הבריא 
לכל זה מיצוי קליפות הענב ופירות יער התומכים במערכת החיסונית 

וקבלו את   +ARGI !  הלב שלכם פשוט יאהב אותכם.

 ג'ל אלו ורה לשתיה  ♥ קסם האלו ורה
קשה למצוא צמח נוסף המתהדר ביתרונות בריאותיים כה רבים כמו 

האלו ורה. באיזון מערכת העיכול, האלו ורה מחוללת פלאים. 
בתהליך  למומחיות,  ורה  האלו  ג’ל   יצוב  את  הפכנו   FOREVER-ב
מ-200  יותר  של  היתרונות  את  לנצל  המאפשר  פטנטים  מוגן  שימור 
ג’ל  את   תשתו  שלא  איך  הזה.  הקסום  בצמח  שנמצאו   תרכובות 
תמיכה  תקבלו  כך,  או  כך  פירות,  מיץ  בתוספת  או  לבד  ורה-  האלו 

מערכתית שלימה לכם וללב שלכם. 
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לוקחים ללב
המוצרים שיעשו לכם “טוב על הלב”

האנשים הנמצאים בקבוצת סיכון גבוהה יותר 
לחלות במחלות לב הינם:

♥ נשים בגילאי 55 ומעלה

♥ גברים בגילאי 45 ומעלה

♥ אנשים עם היסטוריה משפחתית של מחלות לב.



הידעתם שלב האדם שואב כ-7,000 ליטרים של דם 
מידי יום? מדובר בשריר ‘חרוץ’ ש’עובד קשה’, אבל רבים 
מאיתנו עושים את מלאכתו לקשה אף יותר עקב תזונה 

לקויה או צריכה של אוכל מעובד. בארה”ב בלבד אחד 
מכל שלושה מקרי מוות קשורים למחלות לב וכלי דם. 

למזלנו, FOREVER מציעה כמה מוצרים  מ-ד-ה-י-מ-י-ם 
שתומכים בבריאות הלב.

 פוראור נוטרה Q10 ♥  תמיכה מכל הלב        
ג’ל האלו  Forever Nutra Q10™ היא פורמולה מיוחדת שבשילוב עם 
לבריאות  חשובות  תזונתיות  תמיכות  שלוש  מספקת  היא  שלנו  ורה 

הקרדיו-וסקולרית: 
		תומכת בשמירה על רמות הומוציסטין. 

	מספקת את הקו-אנזים Q10 כדי לעודד חילוף חומרים יעיל. 
	מספקת נוגדי-חימצון הבריאים ללב. 

Q10 הוא אנזים המופק בגוף האדם והוא הכרחי לתפקוד בסיסי 
 Q10-של התאים, כולל תאי הלב וכלי הדם. דווח על כך שרמות ה

יורדות עם הגיל, בדיוק כשאנו זקוקים לו הכי הרבה. 
 Q10 של  הנוספת  האספקה  את  מעניק   Forever Nutra Q10
 B6 ,B12( זו  שבפורמולה   B שויטמיני  הוכח  לו.  זקוק  שגופכם 
בטווח  ההומוציסטין  רמות  על  לשמור  מסייעים  פולית(  וחומצה 
הנמוך והבריא. זה עוזר לתמוך בתפקוד בריא יותר של הלב וכלי 
כורכום,  ענבים,  )זרעי  צמחים  תמציות  מבחר  גם  הוספנו  הדם. 

לתמיכה  יעילים  שהם  מראים  שמחקרים  זית(  ועלי  לבונה, 
המינרלים  את  הוספנו  אלה  לכל  הקרדיו-וסקולרית.  במערכת 
הבריאים ללב- מגנזיום וכרום בתוספת לציטין, הידוע בשל יכולתו 
”לשמן” את כלי הדם ולהקל על מעבר של חומרי שומן בכלי הדם, 

.E וויטמין C וכן נוגדי-החימצון העוצמתיים ויטמין
כעת קחו את כל הדבר האדיר הזה וערבבו אותו יחד עם כוס ג’ל 
והלב שלכם    FOREVER ורה אחר של  ורה או משקה אלו  אלו 

יודה לכם!
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אתם יכולים לעשות בחירה ולהשאר עם 
לב בריא אם…

♥ תשמרו על המשקל  ♥ לא תעשנו ♥ תאכלו בריא

♥ תשמרו על רמות תקינות של כולסטרול ולחץ דם 

♥ תשלטו בכעסים  ♥ תעסקו בפעילות גופנית  

במלאיחדש 
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למלאיחזר 

4% ממשקל גופנו מורכב ממינרלים. גופנו אינו 
מסוגל לייצר מינרלים ולכן עלינו לקבלם דרך 

המזון. בזמן שבשדותינו החקלאיים מידלדלים, 
המינרלים, תוספי התזונה הופכים עבורנו 

לחיוניים יותר מתמיד.
מינרלים מבצעים שלוש פונקציות עיקריות בגוף:

חלק מהם מרכיבים את העצמות והשיניים. . 1
אלה כוללים סידן, זרחן ומגנזיום.

אחרים הם מלחים נמסים העוזרים בפיקוח . 2
על הרכב הנוזלים והתאים בגוף, למשל: 
אשלגן ונתרן המווסתים נוזלים. במקרים 

קיצוניים חסרונם מתבטא בבצקת או 
בהתייבשות.

מינרלים כמו ברזל שבהמוגלובין, מבצעים . 3
תפקידים חיוניים אחרים. הם עובדים ביחד 

עם אנזימים וחלבונים רבים הדרושים 
בצריכה ובשחרור של אנרגיה.

באמצעות נייצ’ר מין תוכלו להבטיח 
בצורה הטובה ביותר שגופכם מקבל את 

המינרלים ומינרלי הקורט הדרושים לו כדי 
להגיע לסגנון חיים בריא ומאוזן.

נייצ’ר-מין היא נוסחה מולטי-מינרלית 
מתקדמת, המשתמשת בצורות זמינות 
ביולוגית של כרום וסילניום המאפשרות 

ספיגה מקסימלית.  היא מספקת מינרלים 
ומינרלי קורט תוך איזון מושלם, שהוא 

כה חיוני לפעולה היעילה שלהם. הבסיס 
המינרלי מורכב ממשקע תת ימי טבעי, 

הנוצר ממשקעים מאובנים של חיות וצמחי 
ים. מינרלים מקרקעית הים מהווים מקור 

מעולה למינרלי קורט. מינרלי קרקעית הים 
שלנו מספקים את כל האלמנטים המצויים 

בגוף האדם ומתאימים בצורה מושלמת 
לקצב הספיגה של הגוף. 

מכיל: 180 טבליות
שימוש מומלץ: 

 שתי טבליות שלוש פעמים ביום 
כתוסף תזונה.

מן הטבע

Nature-Min
כל טבלית מכילה תערובת מושלמת של מינרלים 

ממשקעים מקרקעית הים.

החיוך שעושה את ההבדל.
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