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שאתם הטייסים."

 FBO 2 |  להיות 

כולנו מתעכבים על ניתוח-יתר של דברים אשר ניצבים לנגד עיננו 
ולעיתים הדבר עלול להציף אותנו ברגשות משתקים. כמה פעמים 

זה קרה לכם בעסק שלכם? אתם צריכים לתכנן הדרכה, ליצור קשר 
עם כמה שכנים לביצוע הזמנת מוצרים שגרתית, להסיע את ילדיכם 

לבית הספר, ליצור קשר עם מועמדים לצירוף, לעשות סידורים, 
לשלם חשבונות, לערוך השקת מוצר, לקבוע תור לרופא ולחשוב 

איך אפשר לארגן ארוחה. וכל זה לפני שעות הצהריים. לעתים, 
זה ממש קשה לדעת היכן להשקיע את האנרגיה כדי לקבל את 

התוצאות הכי טובות.
מניסיוני, התשובה נמצאת במיקוד בטווח הארוך ו"ללכת אל עבר 

המטרה". 
יש דברים כה רבים שעליכם לעשות בכל יום נתון אשר עשויים 

להשפיע על רמת הקשב שלכם, אך כל עוד אתם נותרים ממוקדים 
במטרה הסופית, המשימות היומיומיות לא יסיחו את דעתכם.

האם אי פעם עקבתם אחר מסלול טיסה במהלך טיסה ארוכה 
כדי לראות היכן אתם נמצאים, והבנתם שאתם נעים בכיוון שלא 

ציפיתם לנוע בו? אולי המטוס פנה לכיוון צפון כאשר ציפיתם לטוס 
מזרחה. מבחינה סטטיסטית, מטוסים סוטים מנתיבם הישיר 70% 

מהזמן במהלך טיסה, אך הם תמיד יודעים לאן הם טסים, ולכן 
תמיד מגיעים.

יש משל עתיק שהתגלגל לשפות רבות שאומר שאדם המנסה לתפוס שתי 
 ציפורים )או ללכוד שתי ארנבות, תלוי בשפת המשל( לא יתפוס אף אחת ... 

בכל רגע נתון בחייכם, יכולים להיות מיליון דברים שמושכים אתכם לכיוונים 
רבים ושונים. כיצד אתם קובעים סדר עדיפויות כאשר ניראה שהכול חשוב 

ומצריך תשומת לב? אם אתם בוחרים לקחת על עצמכם יותר מדי דברים בבת 
אחת, או לא מצליחים להחליט, כפי שהמשל מתריע, אתם עלולים להיכשל במה 

שאתם עובדים למענו. אתם עלולים לפספס את שתי הציפורים.

מעשה בשתי 
ציפורים 

אותו הדבר נכון גם לגבי העסק שלכם. אתם עשויים לחוות תבוסות, 
ימים עמוסים או אתגרים שלא ציפיתם להם ולהרגיש מיואשים. אך 
כל עוד אתם זוכרים את מטרותיכם לטווח הרחוק, אתם לעולם לא 
תסטו באמת ממסלולכם, וגם אם תסטו, אתם תצליחו לזהות זאת 

מיד, לחשב מסלול מחדש ולחזור לדברים החשובים באמת.
אם תציבו לעצמכם אתגר להתמקד במטרה עיקרית אחת – ציפור 

אחת, ולאחר מכן, כאשר תתפסו את הציפור, תבחרו להתמקד 
במטרה הבאה, לכם ולעסק שלכם תמיד תהיה המשכיות.

רקס מוהן
מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
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בפני כל אחד מאתנו ישנה ההזדמנות לשנות, לשפר ולהגדיל את העסק תוך 
שימוש בחמישה עקרונות.

אנחנו ברי מזל מעשה בשתי 
ציפורים 

של השותפים העסקיים תעזור לך להציע דרכי פעולה יותר 
ממוקדות. התרכז באיכות העשיה ולא בתוצאה הסופית. כך 

תוכל לשפר את הביצועים וכמות האכזבות תצטמצם פלאים.
השאר את האגו בבית. התייחס לכל אחד בכבוד ובאופן שווה. . 3

דבר בנימוס ובגובה העיניים, אתה לא תאמין איך אנשים 
יתחברו אליך.

תן בחזרה – לאחרים, לסביבה, גבה חברים מקבוצות אחרות . 4
מבלי לצפות לתמורה. הכר בהצלחות של אנשים סביבך, 
ולא משנה אם הם בקבוצה האישית שלך או לא, בין אם 

ההצלחה קטנה או גדולה. אם תחכה להכיר בהצלחות רק 
כשמגיעים למטרות אתה תפעל מעט מידי ולעיתים רחוקות 

מידי. ההצלחות הקטנות סובבות אותנו. ואל תשכח לחגוג את 
ההצלחות האישיות שלך!

אל תבכה על העבר! שגיאות שנעשו בעבר הן בסיס ללימוד . 5
ושיפור המעשים בהווה, אותם אתה יכול לשנות. שני זמנים 
אינם בידינו: העבר והעתיד. רק ההווה נתון בידינו ובו אנחנו 

יכולים לחולל מהפכות.

גרג מוהן, נשיא החברה כיום עוקב אחר ההנחיות הללו ומיישם 
אותן בכל יום. גרג הוא אדם מאד מיוחד. מה שמנחה אותו הוא 

רווחתם של כלל בעלי העסקים ב – Forever ולכן זה לא היה 
מפתיע שבתחילת השנה הוא הכריז על מטרה גלובלית עבור

 2X :Forever. שכפול העסק של כל אחד מאיתנו פי שניים 
בשנים 2017/8. לא עוד רק להרוויח לפי היכולת... על כולנו לשפר 

את היכולות האישיות כדי לשפר את התוצאות שלנו. וכשנחבר 
את השיפור האישי לכללי נוכל להגיע למטרה שהתווה גרג.

בהצלחה!

 אנחנו ברי מזל!!! 
חיבור העתיד האישי שלנו עם Forever היא בחירה שיש בה המון 
יתרונות משמעותיים שמגמדים את החסרונות )בכל זאת, זה עסק 

שצריך לעבוד בו, זה לא קורה לבד...(. 
אחד מהיתרונות הבולטים נובע מהחזון שטבע רקס מוהן לפני 
שנים רבות: "לתת הזדמנות לכל אחד להרוויח לפי יכולתו". לא 

רק ש-Forever פותחת דלת בפני כל אחד, אלא מאפשרת לתת 
לכל אחת ואחד הזדמנות אמיתית להרחיב את היכולות האישיות 

דרך ליווי של חונך לצד ההדרכות השונות שמעניקה החברה ושינוי 
גישה הנובע מהתרבות שלנו, וכך למקסם את ההישגים.

בפני כל אחד מאתנו ישנה ההזדמנות לשנות, לשפר ולהגדיל את 
העסק תוך שימוש בחמישה עקרונות:

הפוך לסקרן, אל תישאר צמוד לכלים ולדרכי הפעולה שאתה . 1
רגיל אליהם. נסה דרכים חדשות. למד והרחב את מערך 
הכלים האישיים. שפר את התקשורת הבינאישית, האזן 

ביעילות רבה לחברי הקבוצה שלך ולצרכיהם ונסה לדמיין 
אותך בנעליהם. זה יעזור לך לבחור דרכים חדשות ויצירתיות 

יותר כדי לעזור להם להגדיל את העסק שלהם.
השתחרר מציפיות ומדעות קדומות, אלה יעצרו אותך . 2

מלהקשיב עד הסוף. העלאת תשומת הלב האישית לצרכים 

אודי ראב"ד
מנכ"ל  Forever ישראל
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האם לפעמים את מעלה זיכרונות מאותם ימי מסיבות הפיג'מה, 
הזמנים ההם כאשר ארוחות ליליות ורכילויות אל-תוך הלילה 

יצרו את הסיום המושלם לשבוע קשה של חבורת נערות 
מתבגרות? נכון, עברתן את גיל הלינה המשותפת ושיתוף 
סיפורי הבלהות, אך אין שום סיבה לכך שלא תיפגשי עם 

חברותייך לערב בנות מהסוג הישן והאהוב!

ערב בנות



ערב בנות כמיטב המסורת...

אנחנו יכולים להבטיח דבר אחד- אין 
באופק פיג'מות מביכות או שינה על 

מזרנים על הרצפה! 

הסרט...
אין כמו סרט בנות קלאסי כשאת נמצאת 

בקרב חברות, כך שבמידה ויש לך זמן 
להכניס סרט ללוח הזמנים, נסי לקלוע לקהל 
האורחות שלך. בין הסרטים שחשבנו עליהם 
שיתאימו לארוע מהסוג הזה: ״היומן״, ״ריקוד 

מושחת״, ״אשמת הכוכבים״, ״קלולס״,״ 50 
דייטים ראשונים״, ״חנות קטנה ומטריפה״, 
״מועדון ארוחת הבוקר״ והישראלי: ״אפס 

ביחסי אנוש״.

הפעילויות...
פעילויות הן דרך נהדרת לעודד שיח, ליצור 

סביבה מהנה ורגועה וליצור אווירה שכולן 
יזכרו בחודשים הבאים. למה לא לשקול 

לגוון את הערב שלך על-ידי הצגת פעילויות 
שהן שונות במקצת? הצעה של עיסויי ידיים 
לאורחות שלך בעזרת שימוש במוצרים של 

 Forever או חווית טיפול פנים של Forever
הן דרכים נהדרות לגרום לחברות שלך 

להרגיש מיוחדות מאוד. 

עיסויי ידיים – תרגול מביא לשלמות, כך 
שהשתדלי למצוא זמן לנסות את הכישורים 
לפני האירוע. ניתן גם למצוא שיעורי הדרכה 

ב- YouTube. אלפא E פקטור עם התערובת 
המהפכנית המבוססת על ג'ל אלו ורה מיוצב 

שאליו נוספו ויטמין A, C ו-E, שמן בורג' 
ביסבולול ומרכיבי הגנה אחרים יכול להיות 

מושלם למשימה זו.

טיפול פנים – מסכת פנים זו דרך נהדרת 
לרענן את גוון העור ולבצע ניקוי מעמיק שלו, 

ו- Forever מציעה מגוון מוצרים שיספקו 
את הטוב ביותר לפנים שלך ושל חברותייך 

כאשר אתן זקוקות לכך יותר מתמיד. מסיכת 
מרין, לדוגמה, שהינה קלה למריחה ופעולתה 

עמוקה, תותיר את עורכן חלק, רענן וחיוני.

החטיפים והמשקאות...
בואי נודה בזה; אין מסיבה מושלמת ללא 

מגוון מכובד של חטיפים, אך עדיין מומלץ 
להתרחק מכל דבר שנחשב כלא בריא ועלול 
לגרום להרס קו-המותניים וגוון עורכן, אוקיי 

לא חייבים לוותר לגמרי על שוקולד, אבל 
שוקולד מריר הינו אפשרות בריאה יותר.  

בנוסף, מקלות ירקות: גזרים, פלפלים, 
מלפפון, סלרי...,  פופקורן )מומלץ להכין את 
הפופקורן בעצמך ולהוסיף את הטעם שאת 
רוצה( וקאווה או משקה חגיגי ללא אלכוהול 
 ,Forever כמו חליטת תפרחות אלו ורה של

 אותו ניתן להגיש חם או קר. 
בעמודים הבאים תוכלי למצוא המלצות 

נוספות לחטיפים ומשקאות.

הכינותי מראש...
חשוב שיהיה לך את החופש לבלות עם 

האורחות שלך כמה שיותר זמן והדרך הטובה 
ביותר להימנע מלהתרוצץ ללא הפסקה היא 
בכך שתוודאי שיש ברשותך את כל הדברים 

הנחוצים, וכי האווירה מוכנה לפני שהאורחות 
מגיעות. שני דברים לדוגמה שכדאי לזכור 

להכין מראש: צמר גפן ואלו קלינסר – תחליב 
יעיל להסרת האיפור.

Forever מסיבה בסגנון

למה שלא תהפכי את ערב הבנות שלך 
למסיבת הבנות המפנקת האולטימטיבית? 
אם המחשבה על ארגון ועריכה של מסיבה 
״פוראוורית״ משלך מלחיצה אותך, אפשר 

הבנות גם יאהבו:
מהדורה 25  - בושם לאישה –בהיותו 

מעורבב במומחיות, הניחוח העדין של 
עלי הכותרת עם ריחות עץ חמימים יוצר 
ניחוח ייחודי ופרחוני שתופס את המהות 

הנשית. מושלם לשימוש יום-יומי או 
לאירועים מיוחדים.

אלו סקראב – נסו את הכדוריות 
הזעירות של החוחובה אשר יתגלגלו 

בעדינות על עורכן תוך הסרת תאי עור 
מתים החוסמים את הנקבוביות וגורמים 

לעור להיראות חיוור. 

קרם עיניים –קרם העיניים של 
Forever מפחית הופעה של קווים 

דקים, קמטים, נפיחות ו"שקיות" שחורות 
תחת העיניים. רכיבים מוסיפי הלחות 

שלו מיועדים לעור עדין ומסייעים 
לגמישות העור.
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לבקש ממישהי אחרת לארגן את המסיבה עבורך. את עדיין 
תארחי את האירוע בביתך אך הפעילויות והמתכונת של הערב 

יהיו בידי המארגנת. זה אומר שאת יכולה להירגע וליהנות 
מהפינוקים שמגיעים לך.

כיצד לארגן ערב בנות ״פוראוורי״
בעלי עסקים רבים ב- Forever מיומנים בעריכת חוגי בית 

ומסיבות השקת מוצר, אם אינך בעלת עסק ב-Forever פני 
למי שנתן לך מאמר זה וספרי שאת מעוניינת במסיבת בנות 
בסגנון Forever. הם יסבירו על הדרך שלהם לארגון הערב 

)יש סגנונות רבים לערב כזה(, בוודאי תרצי לשלב את התכנים 
שלך בתיכנון הערב. כל שנותר הוא לתאם תאריך ולהזמין את 

חברותייך לאירוע.

למה יש לצפות ביום האירוע
בעלת עסק ב-FBO( Forever( תגיע לביתך כשעה 

לפני שהאורחות עתידות להגיע. היא תביא את המוצרים 
הרלוונטיים ותניח אותם על השולחן כדי שיהיו מוצגים בפניכן. 

כמו כן, יתכן שתציע לעזור עם מוזיקה, מתאבנים וכו׳, כדי 
שביתך יהיה מוכן בזמן לאורחות.

כאשר האורחות יגיעו ויתמקמו, היא תקדם בברכה את 
פניהן ותסביר קצת על הערב שצפוי לכן. במהלך הערב לכן 

ולחברותייך תהיה האפשרות לנסות, להריח ולטעום )אם ניתן( 
מוצרים שונים של Forever, ללמוד קצת יותר על אלו ורה 

ועל האתיקה מאחורי Forever, ואפילו תהיה הזדמנות לרכוש 
כל מוצר שימצא חן בעיניכן. אם תרצו לכלול סוג פעילות נוסף 

במתכונת הערב, את יכולה לדון על כך עם מארגנת הערב 
לפני האירוע.

הנה כמה מהמוצרים שאולי תהיה לכן 
הזדמנות לנסות:

אלו לושן –תחליב לחות זה, בעל המרקם הדק, מסייע לרכך את הפנים 
שלכן ומכיל רכיבים מזינים כמו שמן חוחובה, ויטמין E, קולגן ואלסטין 

כדי לשמור על העור שלכן חלק וגמיש. כמו כן, תחליב הריכוך הזה מכיל 
שמן גלעיני משמש, אשר "לוכד" את הלחות ויוצר מחסום קליל על העור. 
תחליב אלו ורה מושלם להרגעת עור יבש ומגורה ולשימוש כתחליב לאחר 

שיזוף.

קרם אלו פרופוליס– תערובת קרמית ועשירה של אלו ורה, פרופוליס 
וקמומיל, אשר יחד מסייעים לשמור על גוון ומרקם עור בריא ויפה. 

התכונות המלחלחות והמרככות של קרם האלו פרופוליס מהוות תוסף 
לחות יום-יומי נהדר ומסייעות להרגיע גירויים. מתאים לאנשים עם נטייה 

לעור יבש.

תחליב לחות – תחליב לחות עדין כמשי, מכיל אלו ורה מזינה, שמן 
חוחובה, קולגן ואלסטין, נותן לעור תחושה של רכות וגמישות. קרם זה 
מוסיף לחות לפנים, לידיים ולגוף שלכן בעודו שומר על מאזן pH טבעי 
של העור. הנוסחה שלו נספגת בקלות ומהווה בסיס נהדר עבור יישום 

מייק-אפ. 

קולקציית טיפוח העור מסדרת סוניה– חמישה מוצרי דגל, אשר 
מקדמים את החשיבות של ניקוי, פילינג, הזנה והוספת לחות לעור, כדי 

להשאיר אתכן עם עור יפה ובריא.

פקטור R3 – שמרו, שקמו וחדשו את עורכן. חומצות אלפא-הידרוקסיות 
משירות תאי עור מתים אשר יוצרים חסמים, לכן אם נפטרים מאלה 

נוצרת האפשרות למרכיבים אחרים: ויטמין E, רטיניל פלמיטט וקולגן 
מסיס, לצאת לעבודת שיקום לחות העור וחידוש המראה שלו. קרם זה 

הוא כמו שומר ראש אישי ליופי שלכן.
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 השף קרייג מארק בודן מציע: 
Forever חטיף פיתה

מצרכים 
8 עגבניות שרי, 2 בצלים סגולים בינוניים, 

כדור מוצרלה קטן
4 פיתות, 50 גר' סוכר חום, טיפה של 

חומץ בלסמי

לפסטו אלו ורה
בזיליקום טרי, חבילה קטנה של צנוברים, 

חבילה קטנה של אגוזי קשיו
100 מ"ל שמן זית, 50 גר׳ פרמזן מגורר, 

25 מ"ל Forever ג'ל אלו ורה לשתייה

אופן הכנה
חתכו את הבצלים הסגולים והניחו 

במחבת עמוקה מחוממת; טגנו על אש 
בינונית עד שהם מתרככים. הוסיפו 

את הסוכר, התיזו מעט חומץ בלסמי 
והמשיכו לבשל במשך כ- 40 דקות או 

עד שתקבלו סמיכות זהה לריבה. הסירו 
מהאש והניחו בצד. ערבבו בבלנדר 
את כל המצרכים עבור הפסטו אלו 

ורה והניחו בצד. חתכו את המוצרלה 
לחתיכות קטנות ובקערה גדולה הוסיפו 

בעדינות את הפסטו אלו ורה וריבת הבצל 
הסגול. 

רוקנו את עגבניות השרי על-ידי חיתוך 
החלק העליון והוצאת התוכן באמצעות 

כפית קטנה. חתכו את הפיתות לעיגולים 
קטנים, בקוטר של כ- 5 ס"מ, וצלו אותם 

מעט עד שיהיו פריכות. שימו על עיגולי 
הפיתה עגבניית שרי במילוי תערובת 

המוצרלה שלכם;  קשטו עם ענף 
בזיליקום טרי.

שגריר .F.I.T, מרכוס ליץ׳ מציע: 
נגיסי ׳רוקי רוד׳ טבעוניים

מצרכים 
150 גרם תמר מג'הול

75 גרם חמאת אגוז קשיו
50 גרם קוקוס מגורר

40 גרם צימוקים
40 גרם אגוזי ברזיל

30 גרם אבקת קקאו
30 גרם שמן קוקוס

10 גרם חטיף שלווה ללא סוכר
3 כפות דבש

אופן הכנה )12-15 מנות(
מוסיף למעבד מזון תמרים, חמאת 

אגוז קשיו, קוקוס, דבש, שמן קוקוס 
ואבקת קקאו. מפעילים את המעבד 
מזון למשך דקה לשילוב החומרים. 

קוצצים גס אגוזי ברזיל וצימוקים 
ומוסיפים לקערה גדולה יחד עם 

כל שאר המצרכים. מוסיפים 
לקערה את התערובת מן מעבד 

המזון ומערבבים היטב. מניחים את 
התערובת על נייר אפייה ומקפלים 

את הנייר מעל לכיסוי. גוללים מערוך 
מעל התערובת עד שהיא מגיעה 
לעובי שני סנטימטרים. מכניסים 

למקפיא למשך שעה לפני החיתוך 
לחתיכות בגודל נגיסה. חטיפים 

טעימים אלו נשמרים היטב במקרר, 
כך שניתן להכינם מספר ימים לפני 

שאתם מארחים.

 +ARGI אדום מעורר 

המצרכים להכנת כוס משקה
Argi+  1 שקיק

30 מ״ל מים קרים
210 מ״ל מים רותחים

משקה +Argi יתן זריקת מרץ לערב שלכם. משקה 
פירותי טעים להפליא ארוז עם שפע של טעמים מן 

היער לרבות גרגרי יער, פטל, דומדמניות ועוד מרכיבים  
אשר יחד יוצרים תוסף מדור חדש, המסייע לבריאות 

טובה יותר בכל הגוף. רק שקיק אחד של +Argi מהול 
במים או במשקה האלו ורה המועדף עליכם, יסייע 

לאספקת תמריץ  אנרגיה לכל חלק בגופכם.

הוסיפו שקיק של +Argi לספל ערבבו היטב עם  מעט 
מים קרים. הוסיפו מים רותחים. ערבבו. אין לשפוך מים 

רותחים ישירות על אבקת +Argi משום שזה עלול 
לפגוע בויטמינים.

אולטרא שוקולד לוהט 

המצרכים להכנת כוס משקה
1 כף מדידה פוראור לייט אולטרא בטעם שוקו

1 כפית אבקת צ׳ילי )או לפי הטעם(
1/2 כפית ג׳ינג׳ר גרוס

כוס משקה שקדים ללא תוספת סוכר

אין אף משקה שיצור תחושה של ״בית״ לך 
ולאורחים שלך כמו כוס  של שוקו חם, ואם 

אפשר לשלב פינוק עם בריאות, הרי שהרווחנו 
פעמיים. 

מחממים את חלב השקדים בסיר מעל הכיריים. 
מוסיפים את הג'ינג'ר ומעט אבקת צ'ילי 

ומערבבים במשך כמה דקות כדי לאחד את 
הטעמים. היזהרו שלא להגיע להרתחה. בספל 

גדול שמים כף מדידה פוראור לייט אולטרא 
בטעם שוקו ורק אז מוסיפים את חלב השקדים 

המתובל. מערבבים היטב.

מותק, אני בבית!

המצרכים להכנת כוס משקה
1 כף מדידה פוראור לייט אולטרא בטעם וניל

1 מקל קינמון
1 כפית דבש

כוס משקה שקדים ללא תוספת סוכר

אם שילוב בין וניל ודבש מדבר אליכם, משקה זה עלול 
 להיות ממכר... ניתן להכין משקה טעים חם או קר, 

אבל איכשהו הגרסה החמה קצת יותר טעימה, מפנקת, 
ומתאימה לאירוח. משקה זה מהווה תחליף ראוי לסתם 

קפה או תה.

מחממים את חלב השקדים בסיר מעל הכיריים על אש 
נמוכה. מוסיפים את מקל הקינמון והדבש וממשיכים 

לערבב . היזהרו שלא להגיע להרתחה. בספל גדול 
שמים כף מדידה פוראור לייט אולטרא בטעם וניל ורק 

אז מוסיפים את חלב השקדים המתובל. מערבבים 
היטב. מומלץ להוסיף עוד מקל קינמון לכוס המשקה 

בעת ההגשה.
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שוחחנו עם נטלי היילי, מספר 1 בבריטניה, כדי לגלות מהם 
המרכיבים שאפשרו לה לנסוק למרומים. נגלה לכם כבר עכשיו 

.FOREVER שמדובר ב-7 יסודות שיוצרים יחד את המילה

הדרך למקום 
הראשון

 FBO 8 | להיות 

 "זה היה יום רגיל כשהמסע שלי 
התחיל, והכל התחיל כשהלכתי 
לאסוף את בני, וויל, מגן חובה. כאשר 
פתחתי את הדלת, הוא רץ אלי ונתן 
לי חיבוק גדול, לאחר מכן הגננת 
ניגשה אלי, התבוננה בי ואמרה, "וויל 
מאוד מתרגש מהנסיעה לדיסני. האם 
אתם נוסעים לפלורידה או לפריז?" 
התבוננתי מעבר לכתפי כדי לבדוק 
אם היא פנתה אלי, אך היא המשיכה 
לבהות ולחכות לתשובה. זה היה 
הרגע בו הכול השתנה; מצאתי סיבה 
לאפשר למסע להתחיל." 
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 FAITH  עבור אמונה F
נטלי הייתה בעלת עסק ב-Forever כבר 18 חודשים לפני שהיא 
באמת התחילה להתייחס לדברים ברצינות, והבינה שחלק ממה 

שמנע ממנה להתקדם היה פחד. "הייתי צריכה ללמוד לצאת מאזור 
הנוחות שלי ולהאמין. אחרת, כך הבנתי, אני מכווצת את חלומותיי 

לשכר שלי", נטלי הסבירה. "החלטתי לתת אמון בחונכת שלי, 
במנהלים שמעלי ובאנשים אשר נותנים לי השראה. לקחתי מאמן 

שיעזור לי בשינוי דפוסי החשיבה ולאט לאט התחלתי לבנות את 
הביטחון העצמי שלי. כמו כן, התחלתי לתת אמון בחברה, בתכנית 
השיווקית ובמוצרים". לעיתים מאוד קרובות ההצלחה שלנו תלויה 

בדפוס החשיבה שלנו, ונטלי הבינה שהיא צריכה להתאים מחדש את 
דפוס החשיבה כדי לראות התקדמות כלשהי בעסק שלה. האמינו 

בעצמכם והתוצאות יבואו במהרה.

 ORGANIZATION  עבור ארגון O
אם אתם אנשים מאורגנים, אתם תרגישו שיש לכם יותר שליטה על 

העסק שלכם. נטלי מסבירה כיצד, בתור אנשים בוגרים, אנו נוטים 
לסבך דברים יתר על המידה, "Forever כל-כך פשוטה, כל מה 

שעלינו לעשות זה להציג בפני אנשים את העסק ולהציג בפני אנשים 
את המוצרים." לעיתים קרובות קל מדי להמציא תירוצים או להתעכב 
על האנשים שאמרו 'לא' – לא בהם אתם צריכים להתמקד. "נאלצתי 

להתארגן ולהתמקד בפעילויות שעתידות לייצר CC", נטלי מודה. 
"סידרתי מטפלת עבור הילדים, כשלפני כן השתמשתי בילדים שלי 

כתירוץ להיעדרות ממקום מסוים, ופיתחתי שיטות שיציגו את העסק 
בפני אנשים." עם זאת נטלי גם ידעה שחשוב להשקיע את עצמה 

בהזדמנויות ליצירת קשרים אותן מציעה Forever, לא רק בפעילות 
שמקדמת מכירות ולקוחות פוטנציאליים.  "התחלתי ללכת למצגות 

עסקיות מידי שבוע ועד מהרה הבנתי כי העסק שלי יגדל אם האורחים 
שלי יראו אותי מדברת. כמו כן, הצוות שלי החל להציג את העסק 

בצורה מקוונת – רצינו לקבל גישה ליותר אנשים מהבית".

RECOGNITION  עבור הכרה R
למרבה הצער, בימים אלה קשה למצוא בשוק העבודה מקום שיתן 

לכם את ההכרה המלאה המגיעה לכם. ב-Forever ההכרה היא 
לב העניין. "זה המניע הגדול ביותר והוא בעל ערך רב; למדתי את 

זה כבר מהתחלה והבנתי שאתם צריכים לתת הכרה לאחרים, יותר 
ממה שאתם זקוקים לכך בעצמכם. חשוב מאוד להפנות זרקור 
של אור על הישגים, משום שאנשים אוהבים להרגיש מוערכים." 

ייתכן שה- Success Day היא חוויה מרוממת, אך אתם לא צריכים 
לחכות ל- Forever שתכיר בהצלחה של חברי קבוצתכם. "שימוש 

ב- Facebook זו דרך נהדרת לתת הכרה פומבית לאנשים; החברים 
ובני משפחתם יכולים לראות זאת. לחלופין, שלחו הודעה קצרה או 

כתבו פומבית את הערכתכם או פשוט בצעו שיחת טלפון קצרה; אתם 
בוודאות תראו שהביטחון העצמי שלהם נוסק." 

דרכים נוספות בהן תוכלו להכיר בהצלחה של הצוות שלכם כוללות קיום 
סמינרים שבועיים בהם אתם משבחים בפתיחות את ההישגים ומאפשרים 
לאנשים לשתף את הסיפורים שלהם – אנשים אוהבים להרגיש שהם חלק 
ממשהו. כמו כן אתם יכולים לנסות ליצור זהות קבוצתית מאחר וזה יעצים 

את חברי הצוות שלכם וייצור תחושת שייכות.

EMPATHY  עבור אמפתיה E
אמפתיה היא הימצאות בנעליים של מישהו אחר והתבוננות דרך עיניו; 

זה להרגיש את מה שהם מרגישים. "זו מיומנות שנאלצתי ללמוד 
לפתח", מודה נטלי, "אך היא חשובה מאחר ואנשים רבים שמצטרפים 

לתעשייה זו נוטים לרצות לברוח ממשהו. אתם צריכים לנסות לספק 
להם את הכלי שיאפשר לעשות זאת, אפילו כאשר אתם מרגישים 

שאתם צריכים להתמודד עם בעיות גדולות יותר. לא תמיד הכול סובב 
סביבכם." 

וודאו כי אתם עובדים עם כל אחד מחברי הצוות שלכם, בונים את 
הביטחון העצמי שלהם כדי שירגישו שהם מסוגלים לעשות את 
 אותו הדבר עבור מישהו אחר. ללא אמפתיה, העסק שלכם לא 

יוכל לצמוח.

 VISION V עבור חזון  
אתם צריכים ליצור חזון שגורם לכם לרצות לקפוץ מהמיטה בבוקר. 
"לפני שש שנים החלקתי במדרון. החלקתי במדרון בגלל שלא היה 

לי חזון, אך אתם צריכים שיהיה לכם את האומץ לחלום", אומרת 
נטלי. "כאשר הצטרפתי לראשונה, התבקשתי לכתוב יומן חלומות, 
התעלמתי מעובדה זו, וכאשר בסופו של דבר עשיתי זאת, דמיינתי 

את החיים הנפלאים האלה. שש שנים לאחר מכן, אני חיה את 
החלום הזה." 

האם כבר כתבתם יומן חלומות משלכם?

ENERGY  עבור אנרגיה E
לא סביר שפסימיות תביא אתכם רחוק, אין זה  משנה לאיזה חלק 
מחייכם אתם מיישמים את הגישה הזו. נסו לאמץ חשיבה חיובית 

ובמקום זאת השקיעו אנרגיה להוטה וכנה בכל מה שאתם עושים. 
"למדתי להציג את העסק במרץ ולהציג את המוצרים בהתלהבות", 

מסבירה נטלי. "אתם צריכים להקיף את עצמכם באנשים שירימו 
אתכם למרומים. חיפשתי להיות בקרב אנשים "קורנים": אנשים 

שמאמינים בי וכאלה שנותנים לי השראה."
אם יש בחייכם אנשים שגוררים אתכם לתהום, מעירים הערות 
שליליות או מתלוננים על כל דבר קטן, אולי הגיע הזמן לשקול 

בזהירות האם הם משפיעים לרעה על הרווחה שלכם.

 REWARDS R עבור תגמולים  
עבור נטלי, התגמול הגדול ביותר שהיא אי פעם חלמה לקבל היה 
לחיות חיי חופש. היא רצתה שלחברי משפחתה יהיה את החופש 

לעשות מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ללא המגבלות שתלויות 
בתקרת שכר. "הבית, החינוך, החופשות והרכבים נהדרים, אך מה 
שיותר חשוב עבורי זה שכעת ילדיי יודעים שהכל אפשרי. כעת הם 

יודעים שעם אמונה, תשוקה ומוסר עבודה מצוין, הם יכולים לחיות 
את החיים שהם חולמים עליהם", אומרת נטלי.

בתור חברה, Forever אוהבת לתגמל אנשים עבור העבודה הקשה 
שלהם, אך גם עבור כך שהם מציגים את עצמם כחלק ממערך 

קבוצתי, אנשים שתומכים ומקיימים את הערכים והמוסר עליהם 
נוסדה החברה. המיקוד העיקרי של נטלי היה, והוא עדיין הילדים 
.Forever שלה – בדיוק כמו שמשפחה הייתה ותמיד תהיה בלב

"הבית, החינוך, החופשות והרכבים נהדרים, אך מה שיותר חשוב עבורי זה שכעת ילדיי יודעים שהכול אפשרי. 
כעת הם יודעים שעם אמונה, תשוקה ומוסר עבודה מצוין, הם יכולים לחיות את החיים שהם חולמים עליהם."



להיראות טוב יותר. להרגיש טוב יותר.

להתקדם לסגנון חיים בריא יותר אינו דבר 
פשוט לביצוע, אבל אתם ההוכחה שזה אפשרי! 
בעזרת  .Forever F.I.T – תכנית בינלאומית 

המורכבת משלושה מארזי מוצרים חזקים 
ויעילים, שיספקו לכם את כל הדרוש על מנת 

ליצור סגנון חיים בריא יותר ולתמוך בכל מקום 
בו אתם נמצאים במסע שלכם להיראות טוב 

יותר ולהרגיש טוב יותר. אנחנו שמחים להציג 
היום את סיפור ההצלחה של ד״ר יעל צורגיל

״כבר ביומיים הראשונים של התהליך 
חל מהפך. הפסיקו לי הצרבות 

כבמטה קסם״
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המטרה שלי  היתה בראש ובראשונה להרגיש טוב יותר עם עצמי. כבר זמן ארוך 
מאד סבלתי מצרבות איומות ומכאבי בטן שגם האלו ורה ששתיתי בכל בוקר וגם 

כדורים שנטלתי לא הקלו. ידעתי שאני צריכה לעשות ניקוי יסודי של הגוף ולא 
מצאתי את כוחות הנפש להתחיל לעשות דיאטה או איזה צום מיצים. כל הזמן 

אמרתי שברגע שאנקה את עצמי מבפנים ואוריד במשקל ארגיש טוב יותר )ולא 
ששקלתי כל כך הרבה(. האמת, שהעבודה מהבית גרמה לי להיות מחוברת לארון 

הממתקים שבביתנו ובכל פעם שהתעייפתי, השתעממתי או שהייתי עצבנית - 
נהגתי ללכת ולקחת עוגיה או שתיים. לא הצלחתי להפסיק עם ההרגל הזה. ואז 

הגיעה ערכת C9 לניקוי הגוף. כל כך שמחתי ולקחתי על עצמי לעמוד ב 9 ימים אלו 
ויהי מה. למרות שזה היה ממש לפני ראש השנה עמדתי בזה בכבוד. 

כבר ביומיים הראשונים של התהליך חל מהפך. הפסיקו לי הצרבות כבמטה 
קסם. ואח"כ התחלתי להרגיש נפלא בכל הגוף. הרגשתי קלה יותר, אנרגטית 

יותר וחייכנית יותר. בסוף 9 הימים הראשונים ראיתי שבנוסף להרגשה הטובה 
ירדתי במשקל כ-2.5 קילו ואף הצטמצמתי קצת בהיקפים, אז החלטתי להמשיך. 
בתקופת החגים עם האוכל הנפלא והמגרה, הדבר המדהים היה שהעמידה בפני 
הפיתויים לא היתה קשה. התכנית כל כך נוחה למרות שמצמצמים בה את כמות 

האוכל בצורה משמעותית. בהמשך לקחתי לתקופה נוספת את הגרסיניה לפני 
כל ארוחה ולאחר כחודשיים מתחילת התכנית חזרתי לאכול "כרגיל". אבל בזכות 

התכנית היום אני לא שותה בכלל ׳נס קפה׳, לא נוגעת במוצרי קמח למיניהם, 
מסוגלת להסתפק בהרבה פחות אוכל ממה שהייתי רגילה ואני כמעט לא 

מנשנשת בין הארוחות. ואם כן, זה פרי או ירק או איזה תמר או שניים.

ממליצה מכל הלב למי שרוצה לעשות ניקוי רציני של הגוף )ובמידה מסויימת של 
הראש( ובדרך גם להשיל קצת מהעודפים - להצטרף לתכנית. קשה מאד להכשל 

בה. כיום אני תומכת בלא מעט אנשים שהתחילו את התהליך וכל מה שהם צריכים 
 ,Clean 9 זו מילה טובה מידי פעם. כי את השאר עושה כבר התכנית המעולה של

)Vital5 -ו F15( והתוכניות שבאות אחריה

אחרילפני

 ?F.I.T.  מתחילים בתוכנית 
 אל תשכחו לצלם את עצמכם 

בתחילת התהליך ובסופו.
 בסיום התהליך היכנסו לכתובת הבאה:

www.flpil.com/fit-stories וספרו לנו 
על התהליך, אל תשכחו לצרף את תמונת 
ה״לפני ואחרי״. נשמח להציג כמה שיותר 

סיפורי הצלחה במגזין הבא.

רוצים לקרוא את סיפור 
ההצלחה המדהים של 
ד״ר מרק ז'ולקובסקי?  

 היכנסו ל-
flpil.com/fit-stories אחרילפני



״חזון״ הינו חיוני כדי לעזור לכם לנוע קדימה, הוא מעלה את רמות התקווה 
והאופטימיות שלכם, אשר מאפשרות לכם להיות בעלי תחושה חיובית יותר, להרגיש 

מאושרים ובעלי מוטיבציה
מאת: ניק פידג'ן, מאמנת להצלחה גלובלית.

כאשר אתם מנהלים את חייכם ממקום נרגש ומלא שמחה, כל דפוס 
החשיבה שלכם נפתח והופך ליצירתי יותר. כמו כן, תצליחו לזהות 

הזדמנויות סביבכם ביתר קלות.
חזונכם לטווח הרחוק הוא המפתח שיעזור לכם להתמודד עם הקשיים 

שלכם בטווח הקצר, ולכן הוא חייב להיות הדבר הנכון עבורכם.
היתרון הגדול  עבור בעלי עסקים ב-Forever הוא שאתם זוכים לקבוע 
את גורלכם. יש בידיכם את הכוח לבחור את חזונכם לעתיד ויש בידיכם 

את החופש לממש אותו.
בהסתמך על דפוס החשיבה שאתם בוחרים, אתם עשויים למצוא את 

עצמכם במקום של מחסור, אי-ודאות ודאגה... או, לחלופין, אתם יכולים 
לבחור לנהל את חייכם ממקום של כוונה, שפע ואופטימיות.

אם דבר מה קשה עבורכם ברגע זה, הזכירו לעצמכם עבור מה אתם 
עובדים. הזכירו לעצמכם שאם אתם מוותרים עכשיו, אתם מוותרים גם 

על החזון שלכם. אם החזון, המטרה והסיבה העיקרית שלכם מספיק 
חזקים, הרי שויתור אינו אופציה מבחינתכם.

היו ממוקדים במטרה, ודאו כי אתם מודעים לפעולה שאתם מבצעים, וכי 
היא בכיוון בו אתם רוצים ללכת.

לעתים, קל  להיאחז בדברים לא חשובים, בחשיבה לטווח הקצר 
ולהתמקד בדברים שלא מסתדרים כעת כפי שאתם רוצים, אך זה רק 

משאיר אתכם במקום של מחסור וגורם לכם לפעול מתוך מחסור.

להלן 3 עקרונות שאתם יכולים לממש כדי לעבור לדפוס 
חשיבה של שפע, ולהישאר שם:

התמקדו במה שיש לכם ובמה שאתם יכולים לעשות
בכך שתתמקדו בדברים שעובדים עבורכם, מיד תעבירו את דפוס 

החשיבה שלכם למקום של הכרת תודה, עוצמה ושפע. אנו יודעים, 
בזכות המדע של פסיכולוגיה חיובית, כי עשייה רבה יותר של דברים בהם 
אתם טובים מאפשרת לכם להרגיש שלמים ולהתקדם אף יותר לקראת 

המטרה שלכם. במקום לדאוג לגבי מה עלול לקרות, או מה לא מסתדר, 
בחרו להתמקד במה שאתם יכולים לעשות, וזהו את הצעד החיובי הבא 

שלכם בכיוון הנכון.
"התמקדו במה שאתם יכולים לשלוט בו, שחררו את מה שאינכם 

יכולים לשלוט בו".

היו מאוד ברורים לגבי החזון שלכם
האם אי פעם התבקשתם לעצום עיניים ולדמיין את העתיד שלכם, 

ונתקלתם בבד קנבס ריק בראשכם? מה שבאמת עוזר הוא להיות ברורים 
לגבי החזון שלכם בעזרת כתיבת הדברים אותם ברצונכם ליצור, בכל 

תחום בחייכם. לאחר מכן, כאשר אתם עוצמים את עיניכם ומתחברים 
לחזון שלכם, יש באפשרותכם יכולת רבה יותר לראות בברור.

התייחסו לכל אחד מן התחומים הבאים בתורו; בריאותכם, רווחתכם, 
מערכות היחסים שלכם, הקריירה שלכם, התפתחותכם האישית, 

הנאתכם וסביבתכם. קחו כל תחום וכתבו כיצד אתם רואים את עצמכם 
בתחום המסוים הזה בחייכם, כאשר הכול מסתדר בצורה הטובה ביותר. 
לאחר מכן, אתם יכולים לחבר את כל החלקים יחד כדי ליצור לעצמכם 

חזון שלם וברור בתוך התודעה שלכם.
עצה: כאשר אתם יוצרים לעצמכם חזון, ודאו כי אתם מצרפים אליו 

מסגרת זמן מדויקת. זה יכול להיות שנה, שנתיים, חמש או עשר שנים 
בעתיד. באמצעות צירוף מסגרת זמן מחדדים את ההבנה לגבי מה 

שאתם רוצים, מה שנותן לכם עוגן אשר לקראתו אתם יכולים להתקדם.

הזכירו לעצמכם כי הכל אפשרי בפרספקטיבה
בפעם הבאה, כאשר אתם מרגישים לחץ או קושי, התחברו אל החזון 

הגדול יותר שזה עתה יצרתם. שאלו את עצמכם, האם בעוד חמש שנים 
מהיום, הדבר שמדאיג אתכם כעת, באמת יהיה חשוב, או האם בכלל 

תזכרו אותו? לקיחה של צעד אחורה ממשהו שאתם מתקשים למצוא 
בו את החיובי, יכולה לעזור לכם לחדש את תחושת התקווה והמחויבות 

שלכם ולהניע אתכם אל מטרתכם.
כמו כן, אתם יכולים לשאול את עצמכם את השאלה, "מה יעשה המודל 

לחיקוי שלי במצב כזה", כדי לקבל פרספקטיבה. בכך שתציבו את 
עצמכם בנעליו של מנהיג Forever שאתם מעריכים במיוחד אתם 

תצליחו להשתחרר מהקושי במצב. קחו נשימה עמוקה והסתכלו מנקודת 
מבט חדשה.

עקביות עם החזון שלכם, האמונה העצמית בכך שתגיעו לשם, והמוכנות 
שלכם לנקוט בצעדים כדי לממש אותו נתמכים על-ידי הבחירה של 

מציאת פרספקטיבה בחשיבה על האתגרים שלפניכם.

בררו במפגשכם הקבוצתי הקרוב מהו החזון שלכם, שמרו על 
דפוס חשיבה שופע והתמקדו בהצלחה ובמטרות ארוכות הטווח. 
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שפע כדפוס חשיבה

רוצים לקרוא את סיפור 
ההצלחה המדהים של 
ד״ר מרק ז'ולקובסקי?  

 היכנסו ל-
flpil.com/fit-stories 

צעדו 
בנתיב 
חייכם
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בס"ד

פורצת ומתקדמת
"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ובזכותן עתידים להגאל". הודייה פיין, מנהלת 

בכירה חדשה, בחרה להשאר בביתה לגדל את ילדיה, וכאשר התחילו רצונות של יצירה 
בחרה להוסיף עוד חלקים לחייה...

מאת: הודייה פיין, מנהלת בכירה

כמו אז גם עתה אנו נמצאים בתקופה מורכבת, שכדי לשרוד אנו 
נדרשים לעיתים לעבוד בפרך מעלות השחר ועד צאת החמה... 

ובמה גדולות נשות ישראל עד שהגאולה מגיעה על ידן? שהמשפחה 
והילודה תמיד היתה לפני הכל, גם בימים קשים שנשאלת שאלה 

פנימית למה להביא עוד ילד? איזה ערך יש לחיי משפחה בימים של 
מלחמת השרדות? גם בימים כאלו נשות ישראל נותנות המשך לקיום 

עם ישראל ע"י שיצאו לשדה לפתות את הגברים ובזמנים הקשים 
ההם המשיכו לגדל את ילדי ישראל!

מהעולם הזה אני מגיעה, ומאמינה בכל ליבי שכך הדבר.
שנים ראיית המציאות בצורה כזאת החזיקה אותי בביתי, כאמא 

-עקרת בית אשר תפקידה לגדל ילדים ולבנות בית בישראל- והיה לי 
טוב ושמח בלב על שאני פועלת נאמנה.

לפני כמעט 3 שנים התחילה אצלי הרגשה שיש בי חלקים אשר רוצים 
לצאת החוצה ולפעול בעולם, ליצור ולייצר, להיות בקשרים עם כל 
 .Forever-מיני אנשים. זה הדבר שהניע אותי להיות בעלת עסק ב

הדבר המדהים הוא שככל שאני יותר מוציאה את החלקים האלו שלי, 
יוצרת ומייצרת בחלקי חיים חיצוניים- אני מרגישה סיפוק רב בחיים, 

ומתוך כך רגועה, נינוחה ושמחה יותר בתוך ביתי.
יש היום בכל אישה המון כוחות של עשייה חיצונית, של יצירתיות של 
צורך בקשרים חברותיים ודווקא כאשר היא נותנת להם מקום בעולם 

כך היא נעשית פנויה גם לעולמה הפנימי.
אשה מטבעה כל הזמן משתנה- לעיתים רוצה לפרוץ, להתקדם 

ולהגיע הכי רחוק, ולעיתים צריכה פנימה לתוכה לביתה; יש תקופות 
של הריון ובחילות, יש תקופות של התאוששות אחרי לידה והנקה, 

תקופות שהילד חולה... כל רגע ועיניינו. מעולם לא יכולתי לדמיין את 

עצמי מוחקת את החופש שלי, מגיעה לעבודה בשעה מסויימת כי 
מחוייבת לבוס, לא יכולה להשאר עם התינוק שלי ולהניק אותו- בגלל 

זה אף פעם לא עבדתי...
כשהצטרפתי ל-Forever הרגשתי כשיכורה- פתאום התגלה לי עולם 

חדש שבו אינני צריכה לוותר על שום דבר בחיי!!! שהרי זמני נשאר 
בידיי וזה נותן לי בחירה מלאה, אפשרות ליהנות עם משפחתי, לבלות 

לעיתים עם חברות, להשאר בבית כשהבן שלי מרגיש לא טוב...
כמובן שגם בעסק שלי ב- Forever לעיתים כשאני עובדת על יעד 

מסויים, מבחירה מלאה לא תהיה ארוחת צהרים חמה אצלנו, או 
ישר אחרי שהקטנים ישנים אתחיל לעבוד ולא אשב עם הגדולים, 

אך זה לתקופות מוגבלות ומבחירה. בפעמים בהם אני צריכה לצאת 
׳על הבוקר׳ ולזרז את ילדיי לקראת היציאה, אני לא מצליחה לדמיין 

מה היה קורה אם זה היה המצב בכל בוקר. Forever מעניקה לי 
עצמאות, אפשרות בחירה בדרך החיים שלי וכמובן רווחה כלכלית.

עוד תכונה נשית שאני זוכה להוציא לאור דרך Forever היא העזרה 
ההדדית.

ב-Forever אני זוכה לעזור להמוני אנשים להרגיש טוב יותר ולהגיע 
לרווחה כלכלית.

ב-Forever כדי להתקדם אתה נדרש לעזור לאחרים להתקדם ולהיות 
מנהל בכיר זה לעזור ל-2 אנשים להגיע לדרגת מנהל, כלומר לעזור 

ל-2 אנשים להגיע לרווחה כלכלית מאוד גדולה.

אני שמחה על כל המתנות ש- Forever מעניקה לי כאישה, להיות 
מעגלית ולהתקדם בספירליות למעלה, ע"י הנאה, הגשמה עצמית, 

בחירה ועזרה לזולת!

לפני כמעט 3 שנים התחילה אצלי הרגשה 
שיש בי חלקים אשר רוצים לצאת החוצה 

ולפעול בעולם, ליצור ולייצר, להיות 
בקשרים עם כל מיני אנשים.
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צינור להעברת 
טוב הלאה

אפרת ויצמן, מנהלת חדשה קיבלה הצעה לפני כשנתיים במהלך ההריון השמיני, 
להצטרף ל- Forever. בהתחלה- נרתעה. אבל אז גילתה את הפוטנציאל...

מאת: אפרת ויצמן, מנהלת

אני נשואה לאסף אמא לשמונה ילדים וגרה בקרית ארבע. סיימתי 
לימודי תואר ראשון בתנ״ך ומחשבת ישראל וגם הוראה, אך משנולד 

בננו הבכור בחרתי להשאר בבית ולגדל אותו ואת שאר אחיו עד גיל 3. 
הייתי שלמה מאד עם בחירתי . לפני כשנתיים במהלך ההריון השמיני, 
 .Forever -חברתי הטובה הודיה בן נון התקשרה להציע לי להצטרף ל

אישית, כשחשבתי שמדובר במכירות- נרתעתי. זהו עולם שרחוק 
ממני. הודיה חידדה שזה בעצם להיות צינור להעברת טוב הלאה. 

העוגן של 30 ימי האחריות ללקוח נתן לי קרקע יציבה לכך.
אחרי התלבטות שנמשכה כחצי שנה )!!!( התבשלה בי ההבנה 

שבעיקר אין לי מה להפסיד וזה אכן עשוי להשתלב נכון עם הערכים 
החשובים בחיי. ילדינו הקטנים גדלו ואיתם צרכיהם, ובמקביל היה 

לי ברור שאני רוצה לגדל את הרך הנולד בבית ולהמשיך להיות אמא 
נוכחת פיזית בבית לשאר ילדיי.

האמת שנכנסתי בלי להבין מהם האופקים שיכולים להפתח לי. לא 
שמעתי לפני כן על Forever ולא הכרתי שום מוצר. ילדיי היקרים 
ובעלי היו "שפני הניסיונות" שלי, כדי לרכוש אמון בסיסי במוצרים 

וגיליתי עולם שלם! לא הפסקתי להתפעל ולשמוח שיש לי פה בביתי 

מענה לכל כך הרבה דברים. עשיתי ״ערבי השקה״ והחוויה הייתה 
מצויינת. אנשים התעניינו וקנו. וחזרו שוב ושוב. הרגשתי חיבור ורצון 

שצמח מהשטח. התחלתי להבין שאפשר גם להתקדם. 
חודש לאחר כניסתי לחברה התגלה סרטן אלים במצב סופני לחמותי 
היקרה. עצרנו מלכת! הפסקתי בבת אחת עם הכל. היה ברור שאנחנו 

כרגע מטפלים בחמותי.ואכן למעלה מ 4 חודשים לא עשיתי דבר, 
הדבר המדהים היה שההזמנות המשיכו לזרום מאליהן מכח הפעילות 

בחודש הראשון ומאד מאד התפעלתי. הבנתי שיש פה עסק אמיתי.
עם התקדמות המחלה הבנו שאנו צריכים לצאת מקרית ארבע 

ולהתקרב להורי בעלי. אני 16 שנה מחוץ לשוק העבודה, יציאה מקרית 
ארבע הצריכה יכולת כלכלית גבוהה מזו שהיתה לנו. אז חדרה בי 

ההכרה שיש לי ב- Forever פלטפורמה שיכולה לאפשר התקדמות 
כלכלית שתלויה בעיקר בעשייתי ולא בגורם חיצוני וגם שאינני מוגבלת 

לשום מקום עבודה פיזי, הרי אני עובדת מהבית וזה מאפשר מעבר 
לכל מקום שנבחר.

ההתדרדרות של חמותי היתה מהירה ורק תודות לכוחות גוף ונפש 
שנשלחו אלי מלמעלה סגרתי ראש צוות עם משווקות מדהימות 

שצועדות איתי יד ביד גם היום.
לאחר פטירתה של חמותי היה קשה. ה"למה" התחדד עוד יותר. 

הטיפוס בסולם הדרגות אילץ אותי ל״עבודת מידות״ רצינית, לצאת 
למסע פנימי, אישי: האישה ששנים היתה בעיקר אמא ורעיה, ספונה 

בביתה וטוב לה כך, נאלצה לצאת מאזור הנוחות, לחדש קשרים, 
ליזום, לא להתבייש, להפתח גם לאחרים וגם לקולות ולכוחות 

הפנימיים שלא באו לידי ביטוי עד כה. התחלתי לדייק מה אני, מה 
לא שייך אלי, מה אני רוצה לקנות בתוכי, ובעיקר- לקבל את עצמי 
ולהאמין שאני אצליח! לא תמיד זה היה קל והיו לא מעט נפילות, 

תפילות, אבל הרווחים בבירור האישי היו משמעותיים מאד. מסע אל 
עצמי!

זכיתי להיות מוקפת במשפחה מדהימה- הורים יקרים ואהובים 
שתמכו בי מהרגע הראשון ב-Forever, בעל יקר מאד שהוא הקרקע 

לכל צמיחה- שותף נאמן למסע, ילדים מקסימים שצמודים אלי 
בנאמנות ושמחים במעשיי, חונכות אהובות-הודיה בן נון והודיה פיין 

שלולא הליווי האמון והאהבה מזמן הייתי מוותרת, והכי חשובות 
המשווקות המדהימות שזכיתי שיצטרפו אלי - לולא האמון בי וההליכה 

אחרי לא הייתי יכולה לצעוד צעד. שלי-שלכן הוא! אתן המגדלות 
האמיתיות שלי.

מודה לבורא עולם על כל הטוב שהרעיף עלי ומתפללת להיות שליחה 
טובה.

הרגשתי חיבור ורצון שצמח מהשטח, 
התחלתי להבין שאפשר גם להתקדם. 
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לעוף עם 
החלומות

תמר סלה, מנהלת חדשה, שעבודתה כמורה דרשה 
מחירים אישיים ומשפחתיים גבוהים, מספרת על השינוי 

Forever בחייה בזכות

מאת: תמר סלה, מנהלת

לפני כשנתיים הצטרפתי ל-Forever ואני מאושרת על הבחירה שעשיתי!
אני בת 32 גרה בישוב עלי. בהכשרתי אני מורה במקצועי ואף עבדתי בתחום מספר שנים, 
הרגשתי שעבודה כמורה דורשת ממני מחירים אישיים ומשפחתיים שאינני מוכנה לשלם. 

כאם לארבעה שאביהם עובד ברוב שעות היום, חיפשתי עבודה שתאפשר לי להיות עבורם 
אמא נוכחת ומתפקדת, שמקבלת אותם בצהריים עם ארוחה חמה ואוזן קשבת תוך 

אפשרות להיות שותפה בעול הפרנסה.
חיפשתי ומצאתי!

Forever נותנת לי את היכולת לקום בבוקר ולדעת שאני יכולה להחליט מתי אני עובדת 
וכמה.

בזכות Forever אני יכולה, כשמתחשק לי, לצאת למסע קניות או לקבוע מפגש נחמד 
עם חברה, וכשאני רוצה, אני לוקחת את אחד הילדים ויוצאת איתו ל'יום כיף' רק עם אמא; 

ואם אחד הילדים חולה וזקוק לי שאשאר לצידו אני לא צריכה להרגיש לא בנוח ואני לא 
צריכה לדווח לאף אחד על ימי מחלה או למצוא לי מחליף בעבודה.

בזכות העובדה שיש לי את Forever אני לא צריכה להשאיר את התינוק שלי בגיל 3 
חודשים וחצי לטיפולם המסור של אנשים זרים.

בזכות Forever אני יכולה להשלים בבוקר שעות שינה אם קמתי לתינוק שלי פעמים 
רבות במשך הלילה, ולא להיות חייבת להתייצב )כי את אף בוס לא מעניין איך עבר עלי 
הלילה( בשמונה בבוקר בכיתה מול תלמידים עם עיניים אדומות ועייפות מחוסר שינה, 

שהיא לעיתים מנת חלקנו האמהות לילדים קטנים.
בזכות Forever הכרתי המון אנשים חדשים ומדהימים, נוצרו לי חברויות חדשות 

ומשמחות. 
בזכות Forever התגברתי על המון מחסומים שבכל חיי עד עתה נמנעתי מהתמודדות 

איתם, כי לא האמנתי ביכולת שלי להתגבר עליהם.
העבודה ב- Forever לימדה אותי להציב לעצמי יעדים שמעולם לא חשבתי שאוכל 

להגיע אליהם ולעמוד בהם!
תמיד חשבתי שרק ״הם״, האחרים, מסוגלים, אבל אני בחיים לא אצליח.

העבודה ב- Forever הפכה אותי לבן אדם אחר- שלוקח אחריות על עצמו ויודע מה הוא 
רוצה להשיג, עזרה לי לברר לעצמי מהן השאיפות שלי ולאן אני רוצה להגיע.

העבודה ב-Forever חיזקה את הביטחון העצמי שלי. ללמוד לחלום ולעוף עם החלומות 
שלי.

העבודה ב-Forever נותנת לי המון סיפוק ומשמעות בחיי ממלאת אותי באנרגיות 
ובשמחה.

אני מאחלת לכולנו שנמשיך לפרוח לשגשג ולהצליח. 
שנדע להציב לעצמנו מטרות ויעדים ולעמוד בהם.

בלי להתייאש בדרך ולדעת שהדרך היא חלק מהתהליך להשגת המטרה!
מכאן אני רוצה לעודד כל אחד ואחת בדרככם ב-Forever - אם אני הצלחתי אז בוודאי 

כל אחד יכול !!

לפני כשנתיים 
 Forever-הצטרפתי ל

ואני מאושרת על 
הבחירה שעשיתי!
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התחלה
מהירה

הדרך המהירה לדרגת מנהל של 
יחזקאל שטרן, מעוררת הערכה 

וסקרנות. קבלו הצצה לסיפור 
הצלחתם של יחזקאל והדס שטרן

מאת: יחזקאל שטרן, מנהל 

אנחנו משפחה ברוכת ילדים. אני ואשתי הדס מתפרנסים מהוראה.
מספר שנים שאנו נאבקים ביוקר המחיה וברצון לאפשר לילדינו את הטוב ביותר, והחלטנו 

שאנו זקוקים להכנסה נוספת.
לפני 5 שנים אשתי הצטרפה ל- Forever כי היה לה ברור שהמודל העסקי של החברה 

יאפשר לנו להשלים את ההכנסה שאנחנו מחפשים. 
במשך חצי שנה היא עבדה ברצינות ואכן היא הגיעה לדרגת ראש צוות אבל העסק לא 

התרומם. אשתי החליטה שהנסיבות לא התאימו לבנות את העסק בתקופה ההיא ועל כן 
הוקפאה הפעילות אבל המשכנו לצרוך את המוצרים. 

לא וויתרנו על הרצון שלנו בהכנסה נוספת ולפני שמונה חודשים החלטתי שהפעם אני 
לוקח את המושכות לידיים ובונה את העסק. היה לי ברור שאם אני רוצה להצליח אני צריך 

להתחיל כמו כולם מנקודת ההתחלה. 
משיחות עם אשתי הבנתי שמי שתוכל להנחות אותי למקום הגבוה ביותר היא זמירה מרון 

ועל כן התקשרתי אליה וביקשתי להצטרף . 

החלטנו להתחייב לעסק שלנו וכמובן שהסכמנו לקבל את הרעיון שהוצב לפנינו – העסק 
הזה הוא "נעשה ונשמע" וזה אומר שאנחנו הולכים יד ביד עם ההדרכות והעצות שאנחנו 

מקבלים וברור שעלי להשקיע זמן ללימוד העסק. 
היום אני מבין שעל מנת להתקדם צריך לשמור על רצף ומוסר עבודה מתמשך ועקבי. 

אשתי נרתמה לעזור לי בעסק ויש לנו חלוקת תפקידים ברורה. 
התחלנו לעבוד ברצינות יום יום ברצף, בהתמדה ובאמונה בהצלחת הדרך וזכינו לראות 

ולגלות את מרחב האפשרויות שנותנת לנו החברה. בזכות עבודה יום יומית בפגישה 
ובדיבור עם מועמדים חדשים, בזכות אימונים חודשיים ושבועיים, בזכות ליווי צמוד של 

זמירה, הודות לזכות לעזור ולסייע לכל המשווקים שהכנסנו ואלו שהכניסו המשווקים 
שלנו, זכינו להגיע אל דרגת מנהל תוך 8 חודשים בלבד!

אנו בטוחים שמכאן הדרך רק תפתח בפנינו ואנו יכולים להתקדם עוד ולהגיע אל הדרגות 
הבאות בתקופה הקרובה.

                     אהרון גניזי, ראש צוות בכיר
המסע שלנו עם 

Forever התחיל לפני 
חמש שנים. הצטרפנו 
מתוך מחשבה שכדאי 

להתחיל אפילו אם נרוויח 
500 ₪ וידענו שאין בזה 

סיכון כספי. בהתחלה 
היה מדובר שאשתי תהיה ה״פעילה״, אבל 

עם הזמן התוודעתי לפוטנציאל האדיר 
שיש ב-Forever, והבנתי שזאת הדרך 

היחידה בה אוכל להמשיך לעסוק במחקר 
תורני בישיבה וביחד עם זה להביא הכנסה 

שמפרנסת משפחה בת עשרה ילדים.
הדרך לא היתה קלה. היו לי הרבה 

ספקות- האם העבודה מתאימה לי? האם 
יש לי את הכישורים להצליח? מה יחשבו 
עלי החברים? והאמת היא שהתחום של 
תקשורת בין אישית הוא לא הצד החזק 

שלי...
בכל זאת, היה קול פנימי שדחף אותי 

להמשיך ולהתקדם למרות הקשיים. אחת 
 Forever -המתנות הגדולות שקיבלתי ב

זאת התפתחות אישית מעצם התהליך של 
העשייה והאימונים. ובנוסף, בניית ביטחון 

עצמי, יכולת תקשורת והקשבה לזולת.
נקודת המפנה היתה לפני כשנה, כשהבנתי 
שההצלחות העצומות ב- Forever אנגליה 
הן תוצאה של שיטת עבודה שיכולה לעבוד 

גם אצלנו. לקחתי צעד קדימה, התחלתי 
לעבוד באופן אישי עם זמירה מרון, וב"ה 
כיום יש לי קבוצה מדהימה שמתקדמת 
מהר, ואנחנו עובדים יחד כצוות על מנת 

להתקדם מהר בסולם הדרגות.
אפשר כבר לראות איך ההצלחה עם 

Forever תשנה בקרוב את החיים של 
כל המשפחה. אשתי תיקח יום חופשי 

מהעבודה, הילדים יוכלו לקבל עוד חוגים, 
וירד הלחץ הכלכלי.

 Forever -אם אתם רוצים להצליח ב
עליכם לפתח גישה חזקה של הצלחה, 

להתמיד בפעולות ולהגיע לאימונים. אם 
אני הצלחתי – כל אחד יכול!

תודה לזמירה ולצוות הנפלא, תודה רבה 
לאשתי על התמיכה כל הזמן, ומעל כולם 

לבורא עולם שמוביל את הדברים, גם 
בזמנים הקשים וגם ברגעים השמחים.

אנחנו הולכים יד ביד עם ההדרכות והעצות שאנחנו 
מקבלים וברור שעלי להשקיע זמן ללימוד העסק.



            למיס אבו לבן, ראש צוות
אני אם לשלושה ילדים. הגעתי אחרי חודש 

לדרגת ראש צוות לאחר שעשיתי מאמץ גדול 
כדי להגיע לשם.

אני אהבתי את האפשרות להיות אמא וגם 
לעבוד מהבית  והיה לי רצון להתקדם יותר; 
הצלחתי ליצור חיבור טוב עם הלקוחות שלי 

שדרכם נהיו לי עוד לקוחות והכרתי אנשים רבים 
בזכות החברה שהמוצרים שלה מוצלחים מאוד. 
כל זה  איפשר לי גם להצליח. הלקוחות מרוצים 

מאוד מהתוצאות וגם מהשירות שאני נותנת- זה 
מה שזירז את ההתקדמות שלי, ואני שמחה 

ומודה על כך.

            אביה סירי, ראש צוות
תפקידי ורצוני כאשה הוא להיות 

עמוד התווך, הבסיס של הבית, או 
ליתר דיוק הבית עצמו. כל זאת, 
על מנת לאפשר לבעלי להעצים 

ולהגדיל עבודת השם יתברך, 
שזהו תפקידו ורצונו, כמו גם פרנסת הבית. זאת, 

ע"י שקידת בעלי על תלמודו, הקמת בית של 
תורה - מודל לעבודת ה' יתברך, וכלה כמובן 

בהפצה פעילה חוצה: מוסדות חינוך, שיעורים, 
הוראה ודיינות וכיוצ"ב. נשמע קשה, אה?! אמת! 

אך יחד עם זאת אין ממלא סיפוק מזה.
למען האמת, עם התפתחות הטכנולוגיה, נהיו 

עבודות הבית קלות משמעותית מפעם. אך יחד 
עם זאת, נוספה משימה כבדה, לקיחת חלק 

בפרנסת הבית - תפקיד הבעל.
את האתגר העצום הזה, הכמעט בלתי אפשרי 
 Forever .פתרה לי לחלוטין Forever ,ליישום

בתוכנית העסקית שלה, ולמעשה רקס מוהן 
בחוכמה שחננו השם, איפשרה לי ולשכמותי 

לעשות כל זאת, ובנוחות המקסימאלית: 
פוטנציאל הכנסה דמיונית, בשעות גמישות 

לחלוטין ומהבית! בעזרת ה' נעשה ונצליח!

            מעיין הד, ראש צוות
שמי מעיין הד, בת 22, אמא 

לבת וסטודנטית לסיעוד שנה 
ג'. האמת היא שבעלי הוא זה 
שהצטרף ל-Forever, אבל 

החלטנו שאני אקח את המושכות 
לידיים מתוך הבנה שזאת עבודה שיכולה 

להתאים דווקא לי ושאצליח לשלב בה לימודים, 
בית ומשפחה. אני חושבת שנשים רבות נמצאות 

בנקודה שבה אני נמצאת ממקום כזה או אחר 
ומנסות לעשות את השילוב הכה חיוני הזה. זה 

לא פשוט להתחייב לעבודה ולמשמרות שהבוס 
מכתיב מראש ועם זאת לנהל משפחה ולימודים 

כרגיל מבלי שהכל יפגע תוך כדי.

Forever נתנה לי את הזכות וההזדמנות 
לעשות משהו שאני נהנית ממנו, מתפתחת 

ומפתחת אחרים וגם מצליחה להתקדם 
ולהרוויח כסף בצורה נוחה.

Forever מאפשרת לי להגשים את החלום של 
כל אמא- להיות עם הילדים כמה שיותר וכמובן 

להיות בבית. העבודה מהבית מאפשרת לי 
לעבוד בזמן הפנוי שלי. 

אני מאמינה ורואה שנשים רבות יכולות 
להשתלב בעסק שלנו כי העבודה בו מיוחדת. 

אנו  נפגשים עם אנשים ועוזרים לשפר את 
איכות חייהם, מה שמדבר לכולם.

 רבקה גדז', ראש צוות
כולנו יודעים שבימינו, נשים עוסקות 
בתחומים רבים. אנחנו רצות מעבודה אחת 

לשנייה, מכביסות לבישולים, ובקושי מספיקות 
לראות את הילדים. בשבילי, העסק שלי עם

Forever הוא הפתרון. הוא מעניק לי ביטחון, 
מעצים אותי ומשפר את מיומנויות האסרטיביות 

שלי. רכשתי ביטחון בלדבר ולהתיידד גם עם 
אנשים שאיני מכירה. מעבר לכך, העסק שלי 

ב-Forever תורם לי כאם וכאישה, משום שאני 
עובדת מהבית בזמנים שנוחים לי. אני משוחררת 

מלהגיע בבוקר למקום עבודה, כך שמתאפשר 
לי להיות יותר בבית עם הילדים שלי.

 ,Forever-נשים יכולות להיות בעלות עסקים ב
ליהנות מהמוצרים ולשתף בהם משפחה, חברים 

ולקוחות. בעיניי, דווקא לאופי הנשי, שאוהב 
לדבר וליצור קשר עם אנשים, יש יתרון מדהים 

ב-Forever, כי בכל שיחה אקראית עם השכנה 
בגינה או עם המוכרת בחנות הבגדים, את יכולה 

לשתף במה שאת עושה, ולהרחיב את מעגל 
הלקוחות שלך.

לפני כחודש עליתי לדרגת ראש צוות, וברצוני 
להודות לחונכת שלי ולקבוצה כולה, שתמכו 

בי, וממשיכים ללוות ולעזור. תודה רבה, ויחד- 
השמים הם הגבול!

            שרה ויסלר, ראש צוות
 Forever-לפני שנים הוצע לי להצטרף ל

ולא הצטרפתי, אך רכשתי מוצרים לשימוש 
אישי, שהיו יעילים במיוחד. בהמשך אף 
רכשתי מוצרים שב"ה חסכנו אישפוזים. 
כשילדתי את בתי החמישית לא חזרתי 

לעבודה. אחרי כשנה המצב הכלכלי הדחוק 
הכריח אותי לחפש עבודה מהבית. ואז, 

הציעו לי שוב את Forever - הפעם, קפצתי 
על המציאה שעוד לא ידעתי כמה היא 

טובה. פשוט, לגדל ילדים מהבית וגם לעבוד 
ולהרוויח - מושלם מבחינתי! בעבר, הייתי 

חסרת ביטחון עצמי. בעברי, פיטרו אותי 

מעבודה כי הייתי איטית ולא מכרתי. וב-
:Forever

הביטחון העצמי התחזק - צריכים אותי 
ומתייעצים איתי.

אני הבוסית של עצמי, הקצב לא משנה 
ולמי אכפת אם אני איטית... ומעל הכל, אני 

שפוטרתי על חוסר מכירות - מוכרת!
ב״ה לילדי יש אמא שמחה, מאושרת 

ומסופקת )ולא עייפה מעבודה מתישה(.
 .Forever-אני מודה לה׳ שהגעתי ל 
חבל על כל רגע שזה לא קרה קודם.

Forever - אין עבודה טובה יותר עבור אמא!
אני מאחלת לכל אחת להגיע לכאן. 
 אם אני... הצלחתי - גם את יכולה!

            עינב שליט, ראש צוות

Forever  במיוחד בשבילך, במיוחד בשבילי 
ועבור כל אחת. העסק ב-Forever לימד 
אותי המון על עצמי, על היכולות שבי, על 

עמידה ביעדים שלי, הצלחות ואכזבות. אני 
כל יום נפגשת עם עצמי ובוחרת מחדש. 

בוחרת לראות את הטוב שבדברים הקטנים, 
להתמקד בהצלחות, בוחרת עוד יעדים 

ואתגרים. בוחרת איך להסתכל על עצמי, 
ממה ללמוד ובאילו כלים להשתמש. העבודה 

הזו היא מתנה. מעניקה לכל אחת את 
הבחירה להאמין בעצמה וביכולותיה, מעניקה 
לכל אחת להגשים את עצמה ואת חלומותיה. 

נכנסתי בחודש נובמבר, ועליתי דרגה בתוך 
3 חודשים בלבד. העליה לדרגה בזמן קצר 

ועם הרבה עומס מסביב בלימודים ועבודות 
אחרות לא הייתה פשוטה אבל היא לימדה 

אותי הרבה על עצמי, על המסוגלות שבי ועל 
הכוחות החבויים שבי שנחשפו. 

ההצלחה הגיעה הרבה בזכות החונכת 
המדהימה שלי, אחותי המקסימה אורטל 

מנדיל. תודה לך על הליווי הצמוד, ההקשבה, 
ההכוונה, העידוד ברגעים המאתגרים .החונכת 

הכי טובה שיש. תודה לקבוצת נסיקה על 
הכלים והטיפים שאנחנו מקבלים כמו כפית 

זהב שנותנים לחוות עשייה והצלחה.
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FBO שם החונךשם

מנהל בכיר

הדס בר חי
נורית חזן

רותי גרינפלד
ארווה הוורד

שרית לוי
חופית טרבלסי

עדי יוספי
שושנה פרידמן בן שלום



84%

80% 74%

80%

96%
אלו ורה זה העיקר! 

מוצרים רבים בשוק מכילים ״נגיעות״ של 
אלו ורה, אבל ב-Forever אלו ורה זה לב 

העניין. הודות לתהליך ייחודי שניקרא ״ייצוב״, 
המשמר את הג׳ל במצב זהה למצבו המקורי 
מבלי לאבד את פעילותו ויעילותו, ממש כפי 
שהוא בעלה של הצמח, אנו יכולים להתחיל 

עם אחוז גבוה של ג׳ל אלו ורה ולהוסיף לו 
את החומרים הנוספים הדרושים. 

סמינר מוצרים עם ד״ר אולגה רז

מטעי האלו ורה של Forever מייצרים למעלה 
מ- 60% מהאלו ורה לשימוש מסחרי בעולם. 

זה הרבה מאוד אלו ורה ... 

 אלו ורה 
זה העולם שלנו!

60%АЛОЭ ВЕРА 
ЭТО НАШ МИР!

АЛОЭ ВЕР
ЭТО ГЛАВНОЕ!

Семинар по продуктам с доктором Ольгой Раз

Плантации Алоэ Вера, принадлежащие 
Forever, производят более 60% всего 
Алоэ Вера, предназначенного для ком-
мерческого использования в мире.  Это 
очень много Алоэ Вера… 

Множество продуктов на рынке содержат Алоэ 
Вера в качестве одного из  компонентов, но в 
Forever Алоэ Вера является главной основой 
производства. Благодаря уникальному процес-
су под названием «стабилизация», сохраняю-
щему гель в состоянии, полностью идентичном 
оригинальному, без потери эффективности ка-
чества, у нас есть возможность производить 
продукты с высоким процентом содержания 
Алоэ Вера, добавляя к ним необходимые допол-
нительные элементы.


