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לא פשוט לסכם פרק חיים 
שלם שנמשך לאורך כ–25 שנים 

במספר פסקאות מועט

25 שנות בנייה והובלה
המפגש הראשוני עם Forever היה דרך חבר ששמע שאני מחפש 

עסק, מספר חודשים לפני שחזרתי לארץ משהות באוסטרליה. 
התמזל מזלי ומייסד החברה מר רקס מוהן ביקר במלבורן באותה 

תקופה והמפגש איתו השאיר בי רושם עז ורצון בוער לחבר את העתיד 
שלי עם החברה המדהימה הזו. לא היה צריך להיות עם אינטואיציה 
חזקה כדי להבין שחברה שבראשה עומד אדם עם חזון ברור, אוהב 

אדם, שופע מרץ ומקרין על סביבותיו כמויות אנרגיה בלתי נדלות היא 
חברה שכדאי להתחבר אליה. כשלמדתי ִמנהל עסקים דובר תמיד 

על "מיקסום רווחים" ומעט מאד על הפן האנושי של פעילות החברה. 
היום זה נושא שנמצא בשיח הציבורי. החשיבה ששמה את האדם 

בחזית ולא את רווחי החברה לא הייתה בנמצא אז, ו-Forever היתה 
חריגה בנוף עם המסר "לתת הזדמנות לכל אדם להרוויח כפי יכולתו".  

בנוסף, העובדה שלחברה יש מוצרים אמיתיים עם בידול שיווקי 
מבוסס על עובדות רק חיזקה את ההחלטה.

השנים הראשונות היו מאתגרות במיוחד. לא היה בנמצא כל חומר 
כתוב בעברית וכל מה שהיה באנגלית היה צריך לעברת )לא רק 

לתרגם( ולהתאים לרוח הדברים בארץ באותה תקופה. בתקופה בה 
התחרות בשוק השיווק הרשתי חזקה ביותר וכנגד כל ההתנגדויות 

של אנשים מסביב נבנתה קבוצת משווקים מאד ייחודית. בחריצות 
בלתי נידלית, ברצון לעזור לאנשים בכל רחבי הארץ הגענו להישגים 

מאד משמעותיים. ההתבססות על הפן האנושי, העזרה ההדדית ולא 
רק על הרווח האישי יצרה תרבות מאד יעילה, שהניבה רווחים מאד 

משמעותיים לחברי הקבוצה ולמחזור העסקי שהיה מאד מכובד 
)400CC עם 700 משווקים בלבד(.

אבני דרך משמעותיות
האישור המיוחל מ–Forever על ההסכמה לפתוח את הפעילות בארץ 

היווה את אחת מנקודות האושר שלי. האפשרות לכל אחד בישראל 
להצטרף למסע אישי אמיתי עם פוטנציאל ענק ללא השקעה, היה 

משאת חיי והנה זה מתגשם. 
כשנחתה כאן המכולה הראשונה, ומייד אחריה ההצטרפות של גרעין 
המשווקים הראשון, שלימים היווה את הבסיס למנהיגי החברה, היה 

אישור לכל התהליך שהובלתי.

בהמשך, חציית ה– 1000CC הראשון ואח"כ 2000CC, היוו רגעי גאווה. 
בחודש שחצינו את ה – 3000CC בפעם הראשונה, שוחחתי עם איידן 

או'הר ואמרתי לו כי החודש הזה לא היה טוב אלא מצויין ושחצינו עוד 
משוכה מאד משמעותית. הוא מאד שמח איתי. ידעתי שההצטרפות שלנו 

לבונוס היו"ר כבר לפנינו וזה יקפיץ את כל מערך בעלי העסקים קדימה.

השגת 3000CC בנובמבר האחרון היה עבורי סוג של נקודת ציון 
משמעותית ביותר כי היא קרתה שבוע לאחר שפיטר בוטס הודיע 

לי על סיום התפקיד שלי כמנכ"ל. ידעתי שאני משאיר אחרי חברה 
בריאה עם עתיד מעולה הפרוש לפני כל מי שרוצה לבנות את עתידו 

!Forever עם

התפתחות אישית
 אחד מהמשפטים שהיו על הקיר בכיתה א' בה למדתי היה: 

"ואהבת לרעך כמוך."  הוא תמיד נשמע כקלישאה אבל גיליתי שהוא 

תקופהסיום
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גם שורש העוצמה שהנחיל רקס מוהן בחברה. מהיום הראשון שבו 
פגשתי אותו ועד לפעם האחרונה שבו צפיתי בסרטון וידאו שלו הוא 

אמר: "הכוח של Forever הוא כוח האהבה!"

באופן אישי למדתי מספר עקרונות שהעצימו אותי והעניקו לי את 
האפשרות להיות עבור כל אחד ואחת לאורך כל 25 השנים. למדתי 
לא לשפוט, להאזין לכל אחד ולתת לו את מקומו תוך שיחה בגובה 

העיניים. ההבנה שנתינה היא סוג של אנרגיה המאפשרת לחזק 
ולהתחזק רק ביססה את הפעילות שלי והעניקה לי כוח ומוטיבציה 

 לפעול יום יום ללא לאות - גם בעיתות של אתגרים מתמשכים 
)וכאלו היו לא מעט(. 

האפשרות לעזור לכל אחד ואחת גם אם הם לא חלק מהעסק האישי 
שלי העניקה לי סיפוק ללא סוף.  

מסר אחרון
חזונו של רקס מוהן "לתת הזדמנות לכל אחד..." המהווה את בסיס קיומה 

של Forever הביא לצמיחתה להיכן שהיא היום, בין חברות השיווק 
המובילות בעולם. החשיבה ששמה את האדם בחזית חייבת להשמר.

בנוסף, צמיחת החברה תמשיך להתקיים אם יישמר שיתוף הפעולה בין 
המנהיגים בעסק, והפוקוס יהיה על קידום ופיתוח חברי הקבוצות שלהם 

המעוניינים לצמוח תוך שמירה על אתיקה ויושרה כלפי כל אחד ואחת. 

אני רוצה לאחל לכולכם המון הצלחה!

אודי ראב"ד
המנכ"ל היוצא של  Forever ישראל
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למעשה, יותר אנשים כיום רוצים הזדמנות מהסוג ש-Forever הציעה 
כל הזמן. ישנם יותר אנשים מאי פעם אשר הערכים שלהם מתיישרים 

עם המשימה שלנו, ואני מאמין שלא היה מעולם זמן מלהיב יותר להיות 
.Forever-חלק מ

ההזדמנות הזו מבוססת על 
רעיון פשוט ויפה של שיתוף 

מידע על מוצרים שאתם 
אוהבים עם הסובבים אתכם.

באותם ימים בהם הקמנו את Forever, אנשים רבים ראו רק דרך אחת 
לבנות את החיים שלהם. המשמעות הייתה לעבוד 40 שעות או יותר 

בכל שבוע, בעבודה שאולי הם לא נהנים בה, כדי להשיג גרסה של 
מישהו אחר להצלחה. קבוצת בעלי העסקים של Forever הראשונה 
שלנו הייתה מורכבת מחלוצים עם חזון מסוג אחר. הם ראו הזדמנות 

שיכולה להתממש בחייהם של אנשים, כזו שתאפשר להם להצליח 
בזכות עצמם.

ההזדמנות הזו מבוססת על רעיון פשוט ויפה של שיתוף מידע על 
מוצרים שאתם אוהבים עם הסובבים אתכם. כל אלו שקיימת בהם 

התשוקה לחלוק בריאות ואיכות חיים עם אחרים ולראות את החיים 
שלהם משתפרים, יכולים לבנות את העסק. הם יכולים להציב יעדים 

משלהם ולבחור מתי וכמה זמן הם רוצים להשקיע. זה האיזון שאנשים 
מחפשים היום – הזדמנות מהסוג שנותן לאנשים יכולת לתכנן 

דרך משלהם.

ובעוד שאנחנו יודעים שתמיד הצענו לאנשים לבנות את דרך החיים 
הטובה ביותר עבורם, אנחנו ממשיכים להשקיע ולהתפתח כדי להישאר 
בחזית התעשייה הזו, ולוודא שההזדמנות שלנו לא מתאימה רק לעבר 

.Forever - ולהווה, אלא שהיא באמת נצחית ממש כמו שמנו
אני מקווה שאתם מבינים באיזו תקופה מדהימה אנחנו חיים, שבה כל 
כך הרבה אנשים מחפשים הזדמנות מהסוג ש-Forever מספקת. עם 

41 שנים באמתחתנו ומודל עסקי מוכח, זו באמת הזדמנות לעתיד.
אני מאחל לכם הצלחה רבה עם תחילת העשור החדש הזה!

רקס מוהן, מייסד ויו"ר מועצת המנהלים
Forever Living Products

האם ידעתם שבעוד כמה שנים בלבד, יותר 
ממחצית מכוח העבודה ייחשבו עצמאים? זה 

מראה בבירור איך העולם משתנה ועמו קריירות 
העבודה המסורתיות. אנשים רוצים גמישות, 

יציבות והגשמה רגשית.



2020ולהצליח

לפשט

ב-

שה
חד

 ה
ית

רח
אז

 ה
נה

ש
 ל

הן
מו

ס 
רק

ל 
ש

ון 
רט

בס
פו 

וצ
ד 

קו
 ה

את
קו 

סר

Forever | מגזין פברואר 2020

השנה החדשה הזו היא גם זמן נהדר לחשוב על דרכים שבהם אתם יכולים 
להשתחרר מסיבוכים ולהתמקד בחזרה לדברים הבסיסיים. כבעלי עסקים 
ב-Forever, הפיכת הגישה שלכם לפשוטה יותר יכולה לשים את היעדים 
שלכם בפרספקטיבה ולעזור לכם להישאר ממוקדים במה שחשוב באמת.
הדרך הזו לבנות את העסק היא בדיוק מה שרקס ורות חשבו עליו כשהם 

הקימו את Forever מסביב לשולחן המטבח שלנו לפני יותר מארבעה 
עשורים. זו הזדמנות מהסוג שבו לעקביות ולנחישות יש משמעות רבה יותר 

מניסיון והשכלה – הזדמנות הבנויה על ארבעה עקרונות מפתח להצלחה:

כוונות טהורות.
מוצרים עוצמתיים.

עבודה קשה.
פעולות פשוטות.

אל תחששו לאתחל את החשיבה שלכם בשנה החדשה ולחשוב טוב על 
הדברים הבסיסיים ביותר בבניית עסק. עבודה קשה לא חייבת להיות 

עובדה מסובכת כאשר הכוונות שלכם טהורות. השתמשו במוצרים, חנכו 
אחרים, היו פעילים ב-4CC ונסו להשיג כל תמריץ.

על ידי נקיטת פעולות פשוטות וחזרה על פעולות אלה, תוכלו להשיג את 
היעדים שלכם ולהצמיח עסק יציב. קבעו ביומן שלוש או ארבע פגישות 

בשבוע; הציגו את מוצרי Forever ואת ההזדמנות לעשרה אנשים 
חדשים; פנו שעה או שעתיים בכל יום כדי להישאר במעקב אחרי לקוחות 

ומועמדים, והיו בקשר עם הצוות שלכם ושתפו את החוויות שלכם ברשתות 
החברתיות.

הרעיון הזה, לפשט דברים, הוא לא רק משהו שאנחנו מאתגרים אתכם 
לעשות. כאן במשרד הראשי, אנו עושים צעדים גדולים כדי לעזור לכם 

לבנות עסק המושתת על פשטות.
התחלנו עם פישוט הנוסחאות של משקאות ג'ל האלו ורה הפופולריים שלנו 

על ידי הוצאת החומרים המשמרים והכנסת אחוז גבוה יותר של אלו ורה 
טהורה בכל בקבוק.

היוזמה הגדולה הבאה שלנו היא השקת מערכת FLP360 משופרת. 
הסרנו כמה מהדוחות הקשים לשימוש והוספנו דרכים פשוטות ויעילות 

עבורכם להבין את העסק שלכם ולנקוט בפעולות. הוספנו כלים 
שמאפשרים לכם לשתף את הסיפור שלכם ואת המוצרים האהובים עליכם 
בקלות ברשתות החברתיות. אני מקווה שתפנו זמן לבדוק את כל התכונות 

הנפלאות החדשות של המערכת ושתנצלו את הכלי הזה כדי לפשט את 
העסק שלכם ולהגדיל אותו.

אבל אנחנו לא עוצרים בזה. ברוח החדשנות המתמדת, יש לנו הרבה 
פרויקטים מלהיבים בדרך ואנחנו ניגשים לכולם עם מחויבות לפשטות.

עם כניסתנו לשנת 2020, אני מאמין שכולנו יכולים לעשות צעדים להפוך 
את Forever לפשוטה וחזקה יותר יחד. יש כל כך הרבה למה לצפות 

בחודשים הקרובים ואני יודע שאם תישארו ממוקדים בדברים הבסיסיים 
בבניית עסק של Forever, זו תוכל להיות השנה הטובה ביותר 

שהייתה עד עכשיו.
המשיכו לחייך,

שנה נוספת עומדת לפנינו כמו פרק חדש שמחכה 
להיכתב. בעוד שסיפור העבר שלנו ימשיך להוביל את 

העקרונות ואת המשימה שלנו לעזור ליותר אנשים לחיות 
חיים טובים יותר, השנה החדשה היא תקופה מלהיבה 

לחלום יותר בגדול ולתכנן את השלב הבא. כאן במשרד 
הראשי, אנחנו מחדשים את ההתמקדות במחויבות שלנו 
לפשטות ומוצאים דרכים יצירתיות לאפשר לכם להשיג 

את היעדים שלכם.

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא



מבטחדש

הראשוניות מעניקה לנו את היכולת להביא לחידוש משמעותי בתחום 
בו אנו רוצים לעסוק. הרי כולנו למדנו את ״מגבלות החיים״ כל אדם 
בוגר מכיר היטב מה אפשר ומה ״אי אפשר״ לעשות, ולכן צעירים או 
אנשים בתחילתה של דרך חדשה, נמצאים במצב טבעי של מחשבה 
מחוץ לקופסה. בואו נזכר לרגע ברגעי הראשוניות של העסק שלכם, 

הימים בהם הכל היה חדש ומופלא, הימים בהם לא תמיד הלכתם 
בדרך שאחרים כבר הלכו בה, המקום בו ראיתם וגיליתם דברים 

לראשונה וכמו הסתכלתם עליהם מבחוץ ויכולתם להבחין בפגמים 
ובמקומות לשיפור, שלאדם שנמצא בפנים קשה לראות, מהמקום הזה 

ניתן להגיע לתוצאות בלתי רגילות. 

 “כשאתם משנים את הצורה שבה אתם מסתכלים על דברים, 
הדברים שאתם מסתכלים עליהם משתנים״

 דר' וויין וו. דייר

עם ישראל ומדינת ישראל, אומת הסטארט-אפ, ידועה ביכולת הבלתי 
נלאית להמציא את עצמה מחדש ולהביא לעולם חידושים מדהימים 

במספר רב של תחומים- טכנולוגיה, רפואה, ביטחון, חקלאות וכו׳. 
המקום הזה בו החדשנות אינה מקבלת את ״מגבלות החיים״ או את 

ה״אי אפשריים״ של החיים, זו הייחודיות והכוח שלנו הישראלים שתמיד 
יכולים לראות את המעבר ולרוב לא ״מקבלים״ את ה״אי אפשריים״.

אנחנו חיים במקום בו נוצרים הרעיונות החדשניים הטובים 
ביותר בעולם.

אם נשכיל לנצל את הראשוניות הזו שקיימת בעסק שלנו מבעלי 
העסקים החדשים בשילוב הניסיון, הידע המקצועי והחשיבה היצירתית 

אשר טבועה עמוק בתוכנו נצמח. לכן, אין זה משנה אם את בעלת 
ניסיון ורוצה לשלב כוחות עם המשווק החדש שלך או בין אם רק נכנסת 

לתחום ואת נמצאית בהתהוותה של הדרך, פתחי את המחשבה שלך, 
שלבי כוחות ויחד הביאו פתרונות בלתי רגילים שירימו את העסק שלכם 

לגבהים חדשים.
השבועות והחודשים הראשונים של כל אדם בעסק חדש הינם 

משמעותיים ביותר לקביעת ההצלחה של העסק. אם נדע לשים את 
המיקוד שלנו במקום הנכון ולתת לאדם הזה את הכלים הנכונים ואת 
התמיכה הנכונה נוכל להביא את העסק שלו ושלנו לפריחה ולצמיחה.

מאחל לכולנו דרך חדשה מלאה בהשראה וראשוניות, 

בברכה,

יובל אורן
מנכ"ל  Forever ישראל

בכל פעם שאני יוצא אל דרך חדשה אני חווה 
תחושת ראשוניות, מעין מבט חדש ונקי על 

הדברים. בכל עסק חדש שהקמתי השכלתי ליהנות 
מתקופת הראשוניות המיוחדת הזאת, תקופה 

המגבירה את היכולת לחשוב מחוץ לקופסה, בעיקר 
כי עדיין לא מכירים את מגבלות הקופסה.

יובל אורן
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מדסןקיםלהצלחההדרך
לפי

ילדות קשה
קים מדסן, לקח אותנו יחד למסע בזמן. בגיל 8 הוריו התגרשו, אביו יצא 
מהתמונה ואמו שמצבה הנפשי לא אפשר לה לטפל בילדיה שלחה את 

קים לבית יתומים ואת אחיו למשפחות אומנה. 
קים התחיל את דרכו במקום שאין בו תקווה. ללא חברים או דמות 

שתשמש לו כהשראה, נהג להביט מהחלון ולחלום. למרות ואולי בגלל 
ילדותו הקשה היו לו חלומות גדולים על עושר והצלחה. ״אני אהיה עשיר, 

אפילו תהיה לי לימוזינה״ נהג לומר. שאר הילדים ואפילו המורים צחקו 
עליו ועל חלומותיו.  בכל פעם שמצבה הנפשי של אימו השתפר, קים ואחיו 

חזרו לגור איתה, וניראה היה שמעתה יוכל להגשים את חלומותיו , אך אז 
מצבה התדרדר שוב, וקים חזר לבית יתומים, וכך פעם אחר פעם, יוצא 

מלא תקווה וחוזר שבור. לבסוף אמו התחתנה, המשפחה חזרה להתאחד 
וסיפורו של קים החל לקבל תפנית לחיוב. אך גם כיום, הוא מושפע מעברו, 
וכשקנה לאחרונה את הלימוזינה הרביעית שלו, הוא מודה שעשה זאת כדי 

להשקיט בראשו את לעגם של אותם ילדים, ושמשתמש בה כמגן כנגד 
אותם זיכרונות טראומטיים.

היום השליחות של קים היא להעביר את מסר התקווה ומסר ההצלחה 
לכל המשווקים, כדי שיוכלו להאמין שכל אחד וכל אחת יכולים להצליח 

ב-Forever, לא משנה מהיכן הגיעו.

״תמיד יהיו אנשים בחייכם שינהגו בכם באופן מוטעה. 
זכרו להודות להם על כך שעזרו לכם להיות חזקים יותר״.

מתחילים לעבוד
לפני הכל, בואו ננסה להבין מהי הצלחה. האם יש נוסחה להצלחה?

כולנו רוצים להצליח, קים מסביר, אבל תמיד יהיה מישהו או משהו שישבש 
לכם את התנועה, ולכן עליכם להיות תמיד מוכנים לזה, להיות דרוכים. 

הראשונים שינסו לעצור אתכם אלו אתם. תמיד יהיו לכם תירוצים למה לא 
לעשות משהו. ״תירוצים לא יספקו הצלחה, אלא מובילים לכישלון.

עשו דברים בנחישות, כי נחישות אמיתית בעשייה מביאה עימה מבט של 
מנהיג שמוביל אחריו קבוצה. השתמשו בסיפור שלכם ובסיפורים של 

אחרים כהשראה. ראו את עצמכם כנמרים ולא כחתלתולים.״

״הצלחה היא לא מפתח לאושר. אושר הוא מפתח להצלחה. 
אם אתם אוהבים את מה שאתם עושים ההצלחה תגיע...״ 

אלברט שוויצר

להיות מאושרים
אנחנו תמיד מאזינים בראשנו לשני ״אנשים״ הטוב והרע. ב-Forever אנו 

מאזינים כל הזמן לאותם קולות. עם הזמן לומדים להאזין לקולות הטובים, 
לומדים להכיר את היתרונות העסקיים ואת כוחם של המוצרים. 

כבעל עסק ב-Forever  אני תמיד מדבר על העסק לפני שאני מדבר על 
המוצרים, כי אם מישהו יסרב להצטרף לעסק שלי, אולי ירצה לשמוע על 

המוצרים, אך אף פעם לא להפך.

אבל מהם חיים מאושרים?

קים מדסן, מנהל יהלום, היה האורח המרכזי בכנס ה-Success שקיימנו בפתיחת שנת 
2020, ולמעשה, קים הוא האורח בעל הדרגה הגבוהה ביותר שהגיע עד כה לישראל. 

קים מדסן, מגדיר את עצמו היום כ״אזרח העולם״. הוא מדנמרק, אך נמצא היום בעיקר 
בדובאי, נשוי לסופי שמוצאה מאוגנדה וארבעת ילדיו נולדו בספרד... 

קים מגשים את כל חלומותיו המקצועיים, ובלי שום השכלה פורמלית הגיע למקומות 
הכי גבוהים בחברה. ״עד היום״, הוא מספר בגאווה, ״הרווחתי רק מבונוס היו״ר 

כ-8,000,000$, אבל אני לא עוצר כאן, אני ממשיך לעבוד, ממשיך להשתפר״

חדש
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״לפני זמן מה״, קים מספר, ״קיבלתי עצה מחבר על שלושה דברים בחיים, 
3 מפתחות לאושר״:

1. שמרו על יחסים טובים ככל הניתן עם אלו שגורמים לכם לצחוק ולהרגיש 
טוב. התרחקו מאנשים שמשפיעים עליכם לרעה. 

2. תאהבו את מה שאתם עושים, תיהנו מהעשייה שלכם. רוב האנשים לא 
נהנים מהעבודה שלהם, רצים כמו  בתחרות של עכברים במבוך וגם אם 

הם מנצחים בתחרות הם עדיין עכברים. 
3. צרו את החיים ששווה לקום בבוקר עבורם.

חפשו את המפתחות הללו ב-Forever, הם יובילו להצלחה שהיא בסופו 
של יום, לחיות את החיים שאתם באמת רוצים לחיות. 

תיאוריית הקוף
״אם תשימו כסף ובננות מול קופים הם יעדיפו את הבננות, 

כי הם לא מבינים שכסף יכול לקנות הרבה בננות. במציאות, 
אם תניחו כסף ובריאות מול אנשים, הם כנראה יעדיפו לקבל 

כסף, כי אנשים רבים לא מבינים שבריאות טובה יכולה להביא 
כסף ואושר. אין משהו בעל ערך גבוה יותר מאושר.״ 

ג'ק ַמא )יזם טכנולוגי, איש עסקים, אמן לחימה ומיליארדר סיני(

אנחנו מציעים הצעה עסקית ממש טובה אבל אנשים רבים מסרבים 
לשמוע. הם יעדיפו עבודה בטוחה וקבועה ולא בהצעה עסקית למרות 

שיכולה להביא להם כסף רב יותר. זהו האתגר שלנו. האם אפשר לשכנע 
אותם לשנות את דרך החשיבה שלהם, ואיך אפשר לזהות אנשים 

שמעוניינים לשמוע על ההזדמנות העסקית?

כשאני פונה למישהו והוא טוען ש...
1. מדובר בפירמידה

2. המוצרים יקרים
3. יש סביבי רק אנשים ספקניים

4. אני לא אוכל להצליח
5. זה לא באמת בריא

אני אומר לאותם אנשים: ״לכו לאכול בננות...״ כי אני מבין שלא אוכל לשנות 
אותם. אני מתמקד באנשים שרוצים שינוי.

לפי ״תיאוריית הקוף״ המנצח הוא חלק מהפתרון והקוף הוא חלק מהבעיה. 
הקוף יראה בעיה בכל הזדמנות והמנצח יראה הזדמנות בכל אתגר. המנצח 

יראה באנשים טובים משאב ואילו הקוף יראה בהם מתחרים. למנצח יש 
תוכנית ולקוף יש תירוץ. 

 

חברת Forever כ-״רולס רויס״
קים אוהב להשוות את Forever למכונית יוקרה, כזו שאנשים עוצרים 

לצלם כשרואים אותה ברחוב. ״אנחנו לא מוכרים מוצרים, אנשים באים 
אלינו לקנות מוצרים״ . כמו מכונית יוקרה שבנויה באופן ידני, בקפידה, 
 Forever -מתוך הבנה שהיא הכי טובה בשוק, שאין לה מתחרים, כך ב

כל עלה נקטף ומפולט ידנית, האיכות נשמרת לאורך כל הדרך בכל 
תהליך היצור. אין הבטחות שווא, אין מתחרים, וההוכחה לכך היא 

שאנחנו מאפשרים ללקוחות להחזיר את המוצר במשך 30 יום ועדיין יש 
מעט מאוד החזרות. 

Forever-ההצלחה ב
״לא תגיעו ליעד שלכם אם בדרך שלכם בכל רגע תעצרו 

ותזרקו אבנים אל עבר כל כלב שנובח לעברכם״ 
וינסטון צ׳רצ׳יל

 
כל אלו שמצליחים ב-Forever עוברים את אותה הדרך, אותו מסע. המסע 

הוא הצלחה, לא המטרה שבסופו. כשה״למה״ מספיק חזק תגלו את 
ה״איך״. הכינו לעצמכם ״לוח חלומות״ והציגו בו את חלומותיכם החומריים, 

הרוחניים, הנפשיים וכו׳ . על מנת להגשים את החלומות תצטרכו לעבוד 
ולעבור דרך, ואולי אפילו להשאיר חברים מאחור, כי ״לעתים צריך להשאיר 

מאחור דברים כדי להשיג מה שאתם רוצים, אחרת מה שאתם רוצים 
יישאר מאחור״. אנשים רבים נעצרים ברגעי הקושי, כשיש תחושת סבל, אך 

ככל שתתמודדו עם יותר אתגרים התמורה תהיה גדולה יותר. 
הדרך להצלחה ב-forever לפי קים מכילה 9 צעדים: הלמה, האיך, קבלת 

החלטה, התמקדות במטרה, פעולה, הקרבה, מאבק, סבל והצלחה.

״אם במהלך השנים הקרובות תגשימו את מה שאפילו לא 
חלמתם, תוכלו להגשים גם את חלומותיהם של האחרים״ 

רקס מוהן

התמדה ונחישות
הדרך להצלחה בעיניי קים לפני הכל היא ההתמדה. העבודה היומיומית 
חזקה מכל סמינר ומכל אימון מקצועי שתשלמו עליו. אך עדיין על מנת 

להתקדם אין צורך להמציא כלום, פשוט מומלץ להיעזר בחוברת ״הצעד 
הראשון למנהל״, לקרוא דף אחרי דף, צעד אחרי צעד. כמו חקלאי בשדה, 

שזורע וזורע. דברו עם כמה שיותר אנשים בלי לפחד.

״הכלא הגדול ביותר שאנשים חיים בו הוא הפחד מפני 
מחשבותיהם של האנשים האחרים״
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סרקו את הקוד וצפו בהרצאה המלאה של קים עם דיבוב לעברית
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אנשים ואפילו אלו שקרובים אליכם עשויים להגיד לכם שאין סיכוי להצליח 
בעסק הזה. אמרו לעצמכם ״אלו דיבורי בננות...״ זכרו שהמצליחנים אינם 

אלו שלא נכשלו אלא אלה שלעולם לא מוותרים״.

קים התחיל את דרכו במקום שאין בו תקווה. כשגדל עבד כמלח בים 
והמשיך לחלום. הוא חלם על בית גדול, אישה וילדים משלו.  ב-98 הצטרף 

ל-Forever. היו לו חששות להיכשל, אך החלומות של קים מדסן יצרו 
בתוכו את התשוקה להצליח שבערה ויצרה עשייה. 

קים הגשים את חלומות הילדות שלו – יש לו בית גדול, משפחה חמה 
ואוהבת, סוסים, סירה ואפילו לימוזינה )למעשה 4 לימוזינות(... 

אך החלומות של קים לא התפוגגו. כשהגיע לדרגת יהלום חלומות חדשים 
הופיעו שהלהיטו את התשוקה שלו לעזור לילדים שגדלים ללא משפחה, 

יתומים שגדלו כמוהו ללא זהות אישית. זה מה שמניע אותו היום, זהו 
״הלמה״ שלו. הוא הקים ארגון שעוזר לילדים באפריקה, מכשיר אותם 

ונותן להם כלים להצלחה.

שאלו עכשיו את עצמכם, האם אתם חתול או נמר? 
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SUCCESS
מזמן לא היה לנו אירוע מרגש כל כך! 

האירוע שהנחו אורה טובי ואווה שבתאי נפתח עם יובל אורן המנכ״ל 
הנכנס שהציג את עצמו ואת תחום הקמעונאות והפיתוח העסקי 

שממנו הגיע. ״במהלך השנים צברתי ניסיון רב בניהול והקמה של עסק 
כמו גם ניהול מלאי, עובדים, מערך מכירות ושירות לקוחות. תמיד 

שאפתי לעבוד עם מוצרים שנותנים ערך מוסף ומשפרים את איכות 
 ...Forever-החיים של הסובבים אותי ואני שמח שמצאתי את זה ב

אני לעולם לא אשכח את ימי הניסוי והטעייה בכך שהייתי במרחק  של 
טעות אחת קטנה מלהיות במקום אחר לגמרי, ולכן בעל עסק בתחילת 
דרכו צריך את היד המכוונת, את השותף לדרך, בעל הניסיון שייתן את 

העצות שירימו את העסק שלו לשיאים״ 

בהמשך התרגשנו יחד עם כל בעלי הדרגות החדשים ואלו שהגיעו 
להישגים בשנת 2019 )תמונות ושמות בסוף המגזין( 

בלב חלקו הראשון של האירוע נפרדנו מאודי ראב״ד, המנכ״ל 
היוצא של Forever. צוות החברה עלה על הבמה ובעיניים דומעות 

הקריאו מכתב פרידה מרגש מהאיש שהביא לארץ את בשורת 
האלו ורה, ואשר אחרי 25 שנים בהם הנהיג את החברה בחוכמה 

וביושרה עוזב את תפקידו. 



Senior EM ,נחמה מאיר, מנהלת נוסקת
מקום ראשון לשנת 2019

ב Forever משנת 2010

סרקו את הקוד וצפו בראיון של גרג ואיידן באתר החברה
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בכנס EM19 נערך ראיון בין גרג, נשיא החברה )ובנו של רקס מוהן( ואיידן או’הר, 
סגן נשיא החברה. אספנו כמה מהשאלות שנשאלו על הבמה והפננו אותם 

למשווקים המצטיינים שלנו לשנת 2019: נחמה מאיר, זמירה מרון ותמה קופמן

מהו סוד קסמו של רקס מוהן? 
זמירה: כשהגעתי  לחברה לא הבנתי את פשר ההערצה אליו. זה 

נראה לי מוגזם. פגשתי אותו לראשונה בשנת 2007 ואז הבנתי 
את הסיבה. האישיות שלו כל כך חמה ונדיבה שזה ניכר בכל תנועה 

שלו. המסר שלו – "הכוח של Forever הוא כוח האהבה" והוא יישם 
את המסר גם במבנה התמלוגים.  

מה גורם לך להמשיך לעבוד?
נחמה: שאלה מצחיקה... מה הכוונה להמשיך? רק התחלנו! 

זמירה: אני מהצד השני לא מרגישה שאני עובדת . היום בעיניי 
Forever זה מסע מרתק ואני לא עושה מאמץ מיוחד. זה פשוט 

הפך לכיף ואורח חיים.

מה מניע אותך קדימה? 
נחמה: מה שמניע אותנו קדימה זה הרצון שלנו להתפרנס בכבוד. 

לא להישען על טובות של בוסים או הטבות ממשלתיות בגיל 
פרישה. הרצון להעניק לילדינו היקרים חיים כלכליים טובים יותר. 

תמה: ברור שהצורך בפרנסה הוא המניע העיקרי בעבודה. אבל 
יש הרבה דרכים להתפרנס, ואני ב-Forever משום שזו העבודה 

הכי טובה עבורי. אני נהנית לעזור לאנשים עם המוצרים המיוחדים 
שלנו, וכן נהנית לראות כיצד משווקות שלי מתקדמות בעסק 

ומצליחות. בנוסף, ב-Forever העסק גדל כל הזמן, מה שאומר 
שלאורך שנים אדם מרוויח יותר כסף ביחס לזמן שהוא עובד, בניגוד 

לשכיר רגיל, שבמשך שנים מרוויח אותו דבר, ביחס לזמן שהוא 
משקיע. ב"ה יש לי 7 ילדים, והדאגה לכל אחד מהם היא כבר סיבה 

טובה להמשיך קדימה.
זמירה: מה שאותי מניע זה טיולים וחברים ברחבי העולם.

מה עוזר לך לעבור את הימים  שיש לנו בהם 
יותר שאלות קשות משאלות קלות? 

נחמה: קודם כל עבודת הצוות שלנו. דבר שני האמונה 
שלעבודה קשה תמיד יגיעו תוצאות, גם אם לא רואים 

אותם בעיניים. ובעיקר הידיעה שאנחנו בונים את 
העסק שלנו על יסודות ערכיים של אנרגיה חיובית, 

יושר ועמל כפיים.
זמירה: לדעת ש- Forever קיימת גם מחוץ לישראל, 

וליהנות מהאפשרות של שילוב חופש, עבודה ושינוי 
חייהם של אחרים.

תמה:  לכל אדם יש ימים עם יותר מוטיבציה ויש ימים 
עם פחות, לא צריך להתרגש מזה. כשיש לי 

2019המצטיינים

 " שאלה מצחיקה... מה הכוונה 
להמשיך? רק התחלנו!"



" למדתי לעבוד עם מי שרוצה את ההצלחה 
של עצמו יותר ממה שאני רוצה עבורו."
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ימים כאלה אני משתדלת לא להיסחף עם התחושות אלא לעשות 
מעשים ופעולות. רק הם אלה שיתנו לנו בסוף את התשובות. 

העיקר להתמיד, להתמיד ולהתמיד. כמו שכתוב במשנה: יגעת 
ומצאת – תאמין.

אילו היית יכולה לפנות אל עצמך, אל אותה משווקת 
בימיה הראשונים ב-Forever, מה היית אומרת לה?

זמירה: ״אמרתי לך שזה יקרה״
תמה: בשלוש מילים: ״חלמי ועבדי קשה...״ 

העזי לחלום על עסק גדול ומניב, חלמי על הצלחה ועל עמידה 
ביעדים שאת מציבה לעצמך, דמייני את עצמך כבר בדרגת מנהל 

יהלום, אבל לצד זה: עבדי קשה, הזיעי הרבה! למדי היטב את 
המוצרים והתועלת שלהם ואת המבנה של השיווק הרשתי. הביני 

את החשיבות של צירוף משווקים חדשים ואת הדרך שהעסק שלך 
יגדיל את עצמו במשך הזמן. ו.. סוף השכר לבוא!

מה למדת מהעבר  שיאפשר לך לעשות החלטות טובות 
יותר בעתיד? 

נחמה: להקיף את עצמנו באנשים חיוביים בלבד!! ולא לתת לאף 
אחד להוריד לנו את מצב הרוח. ממליצים גם לכם לסנן את הדעות 

והמחשבות שיש לאנשים אחרים עליכם, ולהגשים את החלומות 
שלכם. אף אחד לא יעשה את זה במקומנו.

זמירה: לעבוד עם מי שרוצה את ההצלחה של עצמו יותר ממה 
שאני רוצה עבורו.

תמה: למדתי לא לפחד לטעות וללמוד מטעויות, וגם לעשות מאמץ 
שלא לחזור על טעות פעמיים... כמו כן, למדתי שבעסק שלנו צריך 

סבלנות כי לוקח זמן עד שהעסק צומח וגדל: סבלנות מול הלקוחות 
ובעת הצעת ההזדמנות העסקית לאנשים חדשים, כי לא כל מי 

שאנו פונים אליו בהכרח ירים את הכפפה ויקנה או יצטרף. למדתי 
שצריך להפעיל יצירתיות ולחשוב מחוץ לקופסה, כדי להצליח היכן 

שעד כה לא הצלחתי.

מהו החזון שלך?
זמירה: את החזון המקורי שלי ב-Forever הגשמתי. המשאלה שלי  

להיום - להמשיך לטייל בעולם ושתהיה לי מנהלת יהלום מתחתיי.
תמה: החזון הוא להמשיך לצמוח בעסק. להגיע למנהל יהלום בעז"ה 

ולקדם את אנשי הצוות שלי )שזה בעצם שני חלומות שהם אחד(.
וכמובן החלום שלי הוא שדרך העסק ב-Forever אוכל להגשים את 

כל החלומות שלי ושל משפחתי... 

מה נותר לך להגשים?
נחמה: המון!! כמו שאמרנו, רק התחלנו.... 

זמירה:   האמת היא ש- Forever בקריירה שלי היא סיבוב  שלישי 
של הצלחות כך שאין לי צורך באישורים. ההגשמה היחידה שאני 

שואפת אליה היא לשמור על הבריאות כמה שיותר ולהמשיך 
לטייל בעולם.   

 עד כמה החלומות שלך גדולים?

נחמה: מאוד, מאוד, מאוד...

" למדתי לא לפחד לטעות 
וללמוד מטעויות."

Senior EM ,תמה קופמן, מנהלת בכירה
מקום שלישי לשנת 2019

ב Forever משנת 2009

Senior EM ,זמירה מרון, מנהלת בכירה
מקום שני לשנת 2019

ב Forever משנת 2004



סרקו את הקוד וצפו בראיון 
של גרג ואיידן באתר החברה

)סגור למשווקי החברה(
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Senior EM ,אפרת ויצמן , מנהלת בכירה

 Forever דואגת כל הזמן שבעלי העסקים 
שלה יוכלו לייצב את העסק שלהם ולהתפתח.

 Eagle על מנת לעמוד בתנאי תמריץ
Manager  יש להגיע ל- 720CC שנתי , שזה 

60CC חודשיים בממוצע- מה שמאפשר 
התחלת יציבות של ההכנסה כמנהל.

תמריץ Eagle Manager  מחייב לעזור לשני 
משווקים חדשים לעלות לראש צוות-מה 

שגורם לכך שהעסק כל הזמן יהיה בתנועה 
ובהתפתחות,  ושלא יעצר.

מנסיוני, בדרך כלל אחד משני ראשי הצוות 
ירצה לגדול בעצמו לכיוון מנהל, מה שמאפשר 
׳השרשה׳ של העסק, כמו עץ שכל שנה  מכה 

עוד ועוד שורשים- ונהיה יציב יותר ויותר.
  Eagle Manager -אני מציבה לעצמי את ה

כיעד שנתי, משום שאני יודעת שיש קשר 
ישיר בין ה-EM שלי ושל המנהלים בצוות שלי 

לצמיחת העסק שלי.
 

כשהגענו לכנס, כמו תמיד, הכל היה מאורגן 
עד  לפרטי פרטים , עם מלון מפואר, מרשים 
ומפנק, אבל מה שבאמת מרגש אותי זה מה 

שעומד מאחורי זה. 

במהלך הכנס, איידן פנה מהבמה לכולם 
ושאל: " מי שמע הרבה "לא" בשנה 

האחרונה?"- כולם הרימו את היד... הוא 
המשיך: - "למי היו רגעים מאתגרים בשנה 

האחרונה, בהם הייתם צריכים לומר לעצכם 
- אני לא אוותר?"- כולם הרימו את היד.  ואז 

הוא אמר -אתם ענקיים כל הכבוד לכם!
 להבנה שהעבודה ב- Forever אינה קשה 

פיזית אבל מאתגרת מהרבה בחינות  יש 
הכרה גדולה, ולכן Forever דואגת לפנק 

אותנו כמה שרק אפשר ומכל הלב כי יודעים 
שמי שהגיע לזה-היה צריך לעמול. והעמל 

וההתמדה ראויים להערכה -לא רק בדיבורים.
גרג דיבר בכנס על כך שאנחנו צריכים לחגוג 

כל הצלחה שלנו קטנה כגדולה- ולפרגן 
לעצמנו בכל עת. ״עשיתי שיחות צירוף- כל 
הכבוד... הצלחתי למכור משהו... זה נפלא. 

התגברתי על עצמי וקמתי לעשות משהו 
אפילו שחשבתי לוותר- מדהים.״

הנטייה שלנו היא תמיד לראות איפה ניתן 
להשתפר ואין לנו מספיק הכרה בהצלחות 

שלנו, להעצים אותם ופשוט- ״לעוף על 
עצמנו״ כי אנחנו גדולים, כמו נשרים...

צפיתי בשיחה שהתקיימה בין איידן לגרג 
מוהן, אהבתי את התשובה של גרג לשאלה, 

מה גרג בן ה-50  יגיד לגרג בן ה-20 שהתחיל 
?Forever-לעבוד ב

גרג ענה: " להיות יותר סבלני, דברים נפלאים 
לא קורים בין לילה " תעשו תפעלו וזה יגיע... 

אל תהיו בלחץ לראות תוצאות כל הזמן.
 

גם הפעם המפגש עם משווקים מרחבי 
העולם ריגש אותי. הרגשה של משפחה.  כולם 

מתעניינים, מתרגשים, מצטלמים. תחושה 
 חזקה שיש משהו משותף שמחבר. 

עסק בינלאומי של ממש. 
היינו גאים מאוד לייצג את מדינתינו. מדינה 

קטנה אמנם, אבל שעוררה המון שיח 
וסקרנות בקרב משווקים ברחבי העולם. 

הרגשנו שישראל על המפה ושזו שליחות 
עצומה.

אסיים במילותיו של איידן שאמר-  EM זו לא 
   EM  הסמכה חד פעמית. כל מי שעשה את ה

השנה  צריך מעכשיו להבטיח לעצמו ולוודא 
שהוא איתנו גם בשנה הבאה כי זה המפתח 

שלכם לעסק יציב ומתפתח.

בשנים האחרונות Forever שמה דגש על תמריץ Eagle Manager. מדוע הוא חשוב ומה ניתן 
ללמוד ממנו? אפרת ויצמן ואורה טובי חזרו מהכנס האחרון שהתקיים בפטאייה עם תשובות

נשרים
לנסוק
עם

תמריץ EM חשוב בעיננו כי הוא משמש אבן 
דרך לבונוס יו"ר ולצמיחה משמעותית בעסק. 

אנחנו ממליצים שהיעד של כל משווק יהיה 
Eagle Manager כשלב ראשון. 

מהכנס הזה ומכנסים עולמיים בכלל, למדנו 
שבכל מדינה האתגרים דומים, ומי שמתגבר 

על האתגרים זה מי שנחוש. תהיו נחושים. 
ותהיו נשרים. 

נחמה מאיר

בכל עסק יש שלבים של: שלב הבריאה, 
שלב הילדות שבו עושים טעויות רבות, 

שלב ההתבגרות ולאחר מכן שלב שביעות 
הרצון. השלב של שביעות הרצון בעיניי משול 

ל"מוות פסיכולוגי" שמשפיע על כל שאר 
  Eagle Manager המשווקים למטה. תמריץ

שומר על רעננות העשייה ומשמש דוגמה 
אישית כלפי הדורות מטה. בנוסף, הוא 

מקפצה לצ'ק בונוס היו"ר. מי שבאמת עובד 
יודע שזה אפשרי ולא מסובך .  

זמירה מרון
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EM ,אורה טובי , מנהלת

אחרי 13 שעות טיסה שבמהלכן לא יכולתי שלא לחשוב על כך שכמו בחיים, 
כשרוצים להמריא צריך לעלות על המסלול ולהתחיל להאיץ בהדרגה 
ובהתמדה ואז עם כל הפחד פשוט להרים גלגלים ואחיזות ולהמריא... 

נחתנו בתילאנד החמה היישר לבנגקוק הרועשת והצבעונית, שקיבלה את 
פנינו ב-11 בלילה, כאילו היה זה אמצע היום עם מסעדות, מוזיקה, חנויות 

ודוכני פירות בלי סוף. בין רגע נכנסנו לעולם אחר, עם אנרגיה חדשה, קצב 
שונה, סגנון חיים שלא הכרנו, פנים שלא פגשנו. המעבר היה חד ומשמח! 

למוחרת חיכו לנו בשדה התעופה, והצטרפנו עם משווקים רבים נוספים 
.EMR19 להסעה לפאטיה לכנס

כבר בדרך פגשתי אנשים חדשים והתרגשתי לקראת הכנס שלפנינו. צחקתי 
ואמרתי למנהלת שישבה לידי שסוף סוף אפשר לנוח וליהנות מבלי לחשוב 

למי אפשר להציע את העסק או מוצר, ובדיוק אז ראיתי מנהלת אחרת 
שמציעה את העסק לבחורה מקומית שליוותה אותנו בנסיעה. מסתבר שאם 

רוצים אפשר לנהל את העסק בכל רגע ובכל מקום בעולם.
נציגי Forever קיבלו את פנינו, כשבידיהם מתנות, במלון יפיפה טבול 

בצמחיה עשירה, מוקף בים כחול ואינסופי. נכנסתי לכנס עם תיק המוצרים 
היפה שזה עתה קיבלנו, עוטה על צווארי את תג הכנס, הרגשתי את העושר 

והעוצמה שעוטף אותי. הזכרתי לעצמי את התכלית העמוקה שבזכותה 
אנחנו כאן, ושהכסף הוא רק אמצעי שיכול לעזור ולא המטרה עצמה.

הכנס היה מחזק ומרגש .
הדהים אותי הגודל. אלפי מנהלים מרחבי העולם  עם עיניים טובות, חיוך רחב 

ולב חם. התרגשתי מזה שכולנו שותפים בחוויה המיוחדת הזו.
לפתע, ״עסק חובק עולם״ לא היה עוד בשבילי מילים קרות במצגת עסקית 
כי אם חוויה אמיתית של חברות וקשרים שיצרתי עם מנהלים ברחבי העולם.

רבים שיתפו וסיפרו על התמודדות שלהם, על הקשיים, על התמדה ועל 
הניצחון שהוביל להצלחה . זה נתן לי כח רב ואמונה בעסק שלי.

חזרתי לארץ מלאה בתובנות, התלהבות ורצון מחודש להציב יעדים ולסלול 
דרך אליהם. חזרתי גם עם רצון לעזור לכל המשווקים המדהימים שלי 

להתקדם ליעדים שלהם ולהגיע איתי לכנסי EM. אני רוצה שננסוק ונעוף 
ביחד. זה יהיה מדהים!

מאחלת לכולכם להצליח להרחיב את מעגלי הטוב ש- Forever פתחה 
בפניכם. לא לפחד לגדול ולעוף מעלה -מעלה!

נשרים

21-25 בספטמבר 2020
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Introduction

Aloe vera is a succulent species of the genus Aloe belonging 
to the Asphodelaceae (Liliaceae) family, and it appears 
shrubby and pea-green in color. Aloes are evergreen perenni-
als that likely originated from the Arabian Peninsula, but 
grow wild in tropical climates globally and are cultivated for 
agricultural, cosmetic, and medicinal uses. The Aloe vera 
plant is the source of Aloe vera gel (AVG), which is obtained 
from the interior of the fleshy leaves of the Aloe vera plant. 
A “latex” or the aloin component is found in the pericarpal 
layer just below the rind of the fleshy leaves. Despite tre-
mendous differences in cultivars, geographic region, season 
at harvest, agricultural practices, and specific processing 
methods, the general classes of intrinsic compounds of this 
plant can be summarized, albeit with significant variability 
in percentage by dry weight (Figure 1).

Aloes can adapt to habitats with low or erratic water availa-
bility, are characterized by the capacity to store significant vol-
umes of water in their tissue, and are able to use crassulacean 

acid metabolism, an adaptation to the photosynthetic pathway 
that involves the formation of malic acid.2

Use of AVG extracts in foods and beverages and in mois-
turizing cosmetics and soothing topicals seemed to blossom 
from a long-standing agricultural milieu and relatively small 
cottage industry to a major enterprise during the 1970s.3 Aloe 
vera preparations have been used topically with the intent to 
promote healing of wounds and for the management of vari-
ous cutaneous conditions and orally as a laxative.4 It is the 
dried latex of some Aloe species, such as Aloe ferox Miller 
(Cape aloe or bitter aloe), that has been used as a laxative.5

Aloe vera at the frontier of glycobiology  
and integrative medicine: Health  
implications of an ancient plant

Peter Pressman1 , Roger Clemens2 and A Wallace Hayes3
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הביולוגייםהתהליכים

לאחרונה התפרסם מאמר במגזין המדעי הנחשב ״סייג׳״. המאמר  
מכסה שלושה נושאים מרכזיים: הביולוגיה של האלו ורה; הדרכים 

 העיקריות  שבהן צמח האלו ורה מעובד  ו אילו מחקרים נעשו על 
האלו ורה  ועל כל הרכיבים העוצמתיים שנמצאים בצמח המדהים הזה.       

 הביולוגיה של האלו ורה  

החלק הזה במאמר מדבר  על אייסמנאן )Acemannan(  שהוא 
 פחמימה המהווה כ-78% מהג׳ל המגיעה מחלקו הפנימי של עלה 

האלו ורה,  ואלה מכם המכירים  את אישרור המצוינות של IASC  יודעים 
של-Forever     יש יותר מפעמיים  הכמות הנדרשת של אייסמנאן.

זה משהו שאנחנו מאוד גאים בו,  האלו ורה שלנו עשירה מאוד 
בתרכובת הזו,  שמהווה בעיננו את הסיבה לכך  שצמח האלו ורה הוא כל 

כך עוצמתי,  שיש בו כל כך הרבה תועלות מדהימות.      
יש רכיבים פעילים נוספים באלו ורה. דר' הייז, אחד המדענים שכתבו 

את המאמר, הסביר שיש בין 80 ל-100 רכיבים שעדיין מגלים אותם, 
 שמזהים וחוקרים אותם בימים אלו ממש.  החומרים האלה כוללים 

ויטמינים, מינרלים,  אנזימים, סוכרים,  ויש כל כך הרבה מחקרים 
מבטיחים  שצריך לעשות על החומרים האלה       כדי ללמוד עוד על 

התועלות של האלו ורה. 

בכותרת המאמר נעשה שימוש במונח ״ גליקוביולוגיה״. גליקאנים הם 
רכיבים המצויים באופן טבעי בעור ותורמים להתחדשותו. עם הזמן 

כמות הגליקאנים פוחתת והתחדשות העור נעצרת. כיום בעקבות חקר 
הדנ"א ותאי הגזע התפתח מדע חדש המסוגל לתת מענה לאתגר 

של נעורי העור. מחקר זה הביא עימו פריצות דרך בהבנת התהליכים 
הביולוגיים של העור, ואת היישום של המחקר ניתן לראות במוצרי 

 .Forever הקוסמטיקה החדשים של

בכנס EM האחרון, אשלי האוור, מנהלת שיווק בינ״ל במשרדי החברה הראשיים, המחישה כיצד 
Forever מנסה להבליט את המחקר המדעי בתחום האלו ורה,  ועוזרת לתמוך בעסק שלכם, בכך 

שנותנת כלים המסייעים לדבר בביטחון על היתרונות של האלו ורה.    אז איך תוכלו להשתמש בכל 
המידע העוצמתי הזה ביומיום, כשאתם מדברים עם הלקוחות שלכם? 

בחזית חקר

 "אייסמנאן, סוג של פחמימה 
 המהווה כ-78% מהג'ל המגיע 

מחלקו הפנימי של עלה האלו ורה, 

 ונחשב לאחראי לתועלות רבות 

   שניתן להפיק מצמח זה."
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 אז איך תוכלו להשתמש בזה  באופן יומיומי בעסק שלכם?  
הבינו ממה מורכב ג׳ל האלו ורה.   כשאנשים שואלים אתכם,  "למה האלו 

ורה טובה בשבילי?",  "למה כדאי לי לצרוך אלו ורה?"  תוכלו לדבר על 
התרכובות השונות האלה  שהופכות, אותו לכזה עוצמתי.  

דרכי העיבוד השונות

 ישנן שתי דרכים עיקריות שבהן  האלו ורה מעובדת לשימוש תעשייתי 
בימינו: טחינה של העלה כולו  ופילוט ידני.    

 בשיטת טחינת העלה  טוחנים את כל העלה לפני שהוא מסונן  כדי 
להסיר כל מה שיכול היה להיות בקליפה  ויכול להיות מזיק.  הבעיה 

היא שלפעמים כל התרכובות המועילות  מסוננות גם הן,  מה שהופך 
את העלה הטחון בשלמותו  לבעל השפעה פחותה  והוא מועיל פחות 

לאנשים הצורכים אותו.         

 הדרך השנייה שאפשר לעבד בה את האלו ורה היא פילוט ידני. 
 כמו שאתם יודעים, ב-Forever זו בדיוק הדרך שבה אנחנו מעבדים 

את האלו ורה שלנו. 
 אנחנו מקלפים את הקליפה החיצונית,  שוטפים אותו כדי להסיר את 

השרף,  ואז מעבדים את הג'ל הפנימי של העלה  בתוך שש שעות.    
 המאמר מכיר בוודאות בשיטה זו כעדיפה  להפקת ג׳ל אלו ורה שהוא 

עוצמתי, יעיל  ואיכותי לצריכה.   
 המאמר מציין שהמהירות שבה  עלה האלו ורה נקצר ומועבר לתהליך 
הייצור  עוזר להגביר גם את ההשפעה שלו ואת איכותו. אנחנו יכולים 

להיות גאים מאוד  בכך שעלה האלו ורה שלנו נקצר, מפולט ידנית 
 ומעובד תוך שש שעות  בלבד מרגע הסרתו מהעלה.      

אספקת האלו ורה של מרבית החברות בשוק אינה שייכת להן.  אין 
להן שום דרך לשלוט על התהליך הזה,  כמו שאנחנו עושים.  זו נקודה 

מצוינת שאתם יכולים  להעביר ללקוחות שלכם,  על היתרון הגדול 
והמשמעותי של Forever בכך שהיא בנויה על אינטגרציה אנכית. 

 האדמה שצמחי האלו ורה צומחים בה שייכת לנו,  האנשים שקוצרים 
אותם        ,  הם חלק ממשפחת Forever  והם עושים זאת בתשוקה 

 ובאיכות שמעוררת גאווה   ,  כך שהלקוחות שלכם יוכלו  להפיק את 
מירב התועלת ממנה בכל יום.  

 מחקרים על התועלות המרכזיות של האלו ורה 

 יש שמונה מחקרים שנידונים במאמר הזה,  שמכסים את התועלת 
לעור,  להחלמת פצעים,  בריאות מערכת העיכול,  לבריאות הלב ולכלי 
הדם. המאמר מתייחס        גם לתועלות האפשריות של האלו ורה  בטיפול 

בדברים שעדיין לא גילינו.  

  .Forever חשוב לזכור שהמאמר אינו עוסק אך ורק באלו ורה של 
זו הזדמנות לשוב ולהזכיר שלפי הנחיות משרד הבריאות, אתם לא 

יכולים להבטיח תוצאות רפואיות. אתם  לא יכולים לקחת משהו משם 
ולומר:  "אם תשתו אלו ורה, זה ירפא אתכם".  

עלינו להתנהג לפי כל הנהלים  ולוודא שאנחנו מדברים על פי הנחיות 
משרד הבריאות  כשאנחנו מציגים את המוצרים  ואת מה שהם אמורים 

לעשות.  אבל זה לא אומר שאסור לכם  להציג את המאמר הזה בפני 
הלקוחות שלכם,  וכשהם שואלים, "למה שאשתה אלו ורה?"  "האם 

האלו ורה נחקר אי פעם? תוכלו לענות  -"לגמרי כן, ותנו לי לשלוח לכם 
מאמר  שיראה לכם בדיוק איך."         

 אלו הדרכים להפיק את הערך מהמאמר הזה  כדי להוסיף לגיטימיות 
ואמון לעסק שלכם  כשאתם מדברים עם הלקוחות שלכם.  

"עם מעל 75 תרכובות המסוגלות 
לפעילות ביולוגית, צמח האלו ורה 

העתיק יכול עדיין להכיל תגליות 

 שיניעו כיוונים חשובים חדשים 

למחקר ולפיתוח מוצרים."

"השימושים המוכרים ביותר של האלו ורה 
הם חיצוניים: עור יבש, הגיינת שיניים ופה 

והקלה במקרים של כוויות שמש ופצעים, 

אך ההתרגשות האמיתית היא מהפוטנציאל 

של צמח האלו ורה שהשימושים הפנימיים 

שלו ממשיכים להיחקר."



קונדישינר אלו ורה וחוחובה 
כשהמדע מתקדם, כך גם הנוסחאות שלנו.  שיפרנו 

את הנוסחה הישנה שלנו כדי לגרום לה לעבוד 
בסינרגיה עם שמפו האלו ורה והחוחובה. השטיפה 

המשלימה הזו עם מייצב השיער מחוזקת במערכת 
של ויטמיני B, מקדמיה, חוחובה ושמן לבנדר 

מסדרת  Essential Oils של Forever  שיעניקו 
לשיערך תוספת ברק וגמישות. נוסחה זו היא 

בעלת רמת חומציות )pH( מאוזנת ושטיפה במרכך 
שיער זה תצפה את השערה כדי להיפטר מקצוות 
מפוצלים. השתמשו במרכך שלנו לאחר השימוש 
בשמפו המחודש בתוספת שמן לוונדר מסדרת  

Essential Oils של  Forever כדי שתגרמו לעוד 
ראשים להסתובב! 

522 296 מ״ל

UVA חוסם קרני
UVB וקרני

אלו סאן סקרין 
קרם ההגנה לשמש החדש, אלו סאן סקרין מאפשר לספוג 

את חום השמש ללא הקרניים המזיקות שיפגעו בעורכם. 
 SPF פורמולה עמידה במים מציעה הגנה על ספקטרום רחב

30 מפני קרני UVA ו- UVB תוך יצירת מעטפת המונעת 
מהלחות לחמוק, בעזרת ג׳ל אלו ורה מרגיע.  קרם עוצמתי אך 

עדין זה, ישמור על כל המשפחה מוגנת.

617 118 מ"ל

 השילוב הטוב ביותר
בין מדע וטבע

חדשהחדשהפורמולהפורמולה

חדשהחדשהפורמולהפורמולה
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המדע מתקדם, 
ואיתו המוצרים 

שלנו. שידרגנו את 
השמפו והמרכך 

האהובים שלנו כך 
שיעבדו בסינרגיה, 

כי מי אמר 
שעוצמה ורכות לא 
יכולים ללכת יחד?

. . לעלות .
תנו לשמש



קרם לחות עמוק מסדרת סוניה 
אם ניתן להשוות קרמים מלחחים לטפטוף מים אז הקרם הזה 

משול לזרנוק מים של לוחמי האש.
קרם לחות ייחודי זה מכיל סרמידים המוסיפים לחות לשכבות 

העמוקות של העור. שחזרו את המראה הזוהר של העור 
בעזרת נוגדי חמצון עוצמתיים של תמצית קליפת האורן. 

311 71 גר׳

סוניה - מסכת ג'ל מעדנת
העניקו משמעות חדשה למושג "שנת יופי". מסכת הג'ל 

המזקקת "סוניה", המשתמשת בנוסחה מדעית כדי לייעל 
עד כמה שאפשר את פעילות העור בלילה, תומכת באיזון ע"י 

שליטה בשמנים והפיכת מראה העור למואר יותר. עם שלל 
רכיבים בוטאניים, תמציות פירות ומגבירי לחות, העור שאיתו 

תתעוררו ייראה בוהק, צעיר ומאוזן יותר.

607 59 מ״ל
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סוניה - ג'ל ניקוי פנים מרענן 
פנו את הדרך, תחליבי ניקוי פנים מסורתיים! ג'ל ניקוי הפנים של "סוניה" 

מציג את ג'ל האלו ורה שלנו, בנוסף לחומרים מעניקי לחות כגון שמן 
באובב בכבישה קרה, המותירים את העור בתחושה מרגיעה ולחה. נוגדי 

חימצון עשירים כמו חומצות אמינו מתפוחים והידרוקסי-אצטופנון 
 acacia -תומכים בעור מעורב. חומרי הניקוי הטבעיים ותמצית פרי ה

concinna, עוזרים להסיר הצטברות של תאי עור מתים, לכלוך ואיפור 
לניקוי יסודי ועדין.

605 118 מ״ל

מי ו מי ו י ר  עו ח  פו טי

בסידרה החדשה של סוניה יצרנו קו מוצרים סינרגטי המבוססים כולם על ג'ל. הג׳ל הינו נשא 
מתקדם מדעית אשר מובל ע״י האלו ורה, וכולל את הלחות והרכיבים הצמחיים שהכנסנו לקו 

המוצרים ישירות אל המקומות בעור שבהם הוא הכי זקוק להם. 

. . לעלות .
מאוזן תנו לשמש

עורשומרים על
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חלק א׳ - כוחה של המלצה
כולנו אנשי מכירות,  אבל כולנו גם צרכנים.  אנחנו קונים מוצרים, עושים 

קניות,   נחשפים לפרסומות בין אם מעניינות אותנו או שלא.   כולנו נכנסנו 
כבר לחנות כלשהי במחשבה "את זה אני צריך. .. אני אקנה את זה,  

 לא אקנה שום דבר אחר״  ואז רואים תצוגה של דברים אחרים ו...     כבר לא 
בטוחים יותר  מה צריכים או רוצים.  

ומה קורה בחנויות המקוונות? אתם חשופים שם ל "המלצות", ול "מוצרים 
שרבים קונים יחד עם זה",  הודעות כגון: "אם זה מוצא חן בעיניכם,  בוודאי 

תאהבו גם את זה".  וככל שהטכנולוגיה הופכת למתוחכמת יותר, כך גם 
הפרסום ממוקד יותר.        לפעמים נידמה שהפרסומים המוצגים בִמרשתת 

)באינטרנט(  מראים לנו דברים שאנו צריכים  עוד לפני שאנחנו יודעים 
שאנחנו צריכים אותם. וחולפת בנו מחשבה, "  אתם צודקים! זה באמת 

נחוץ לי,   כדאי לי לקנות את זה עכשיו". 

קניות הניתנות לחיזוי
האסטרטגיה העוסקת ב קניות הניתנות לחיזוי,  משערת מה אנשים 

רוצים בעקבות ההתעניינות והחיפושים שלהם ושל אנשים אחרים,  זה 
משהו שהופך לגורם מאוד משמעותי        בעולם השיווק, ואין סיבה שלא 

.Forever-נוכל להשתמש באסטרטגיות האלה, בעסק שלנו ב
   .)Cross-selling ( וקרוס סייל )Up-selling( הטקטיקות האלה נקראות אפ-סייל 
 והן עשויות להוסיף ערך משמעותי  לא רק עבורכם ועבור העסק שלכם,   

 אלא אפילו, חשוב יותר, ללקוחות שלכם. כי כשאנחנו מוסיפים ערך 
ללקוחות שלנו,  כשאנחנו מראים שאנחנו שותפים  ולא רק אנשי 

מכירות,  אז הם חוזרים.  הם נאמנים לנו,  והם אוהבים את מה שאנחנו 
מציעים, כי  הם מבינים שאנחנו יכולים לעזור להם  להיראות ולהרגיש 

טוב יותר.        
קחו לדוגמה מישהי שנכנסת לחנות של אפל כי היא יודעת  שהיא רוצה 

 יצירת פתרונות סינרגיסטיים
איך ניתן לדעת מה אנשים רוצים לפי החיפושים שלהם או בעקבות משהו שמישהו אחר 

חיפש,  איך המלצה לרכוש משהו מייצרת אמון  ו איך ניתן להשתמש באסטרטגיות האלה, 
 .Forever-במה שאנחנו עושים ב
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אייפון 8, והמוכר הבין מתוך הצרכים שלה, למשל הרצון במצלמה איכותית, שיווקיות
  .Up-sell שהיא צריכה אייפון 11.   לזה אנחנו קוראים

 נכנסתי בשביל דבר אחד,  המוכר שכנע אותי שאני צריכה דבר אחר.  משהו 
 .Up-sell שיש לו ערך גבוה יותר,     זה

 עכשיו בואו נאמר שאנחנו ממשיכים בשיחה שלנו   והוא אומר, "כן, אבל את 
  .Cross-sell צריכה כיסוי.  אולי אוזניות או מטען...  ״.  לזה אנחנו קוראים 

מה שנוסף לרכישה ושיכול להוות ערך מוסף ללקוח. 

תרצו גם צ׳יפס?
 יש כנראה דוגמה אחת ל-Cross-selling  שהיא הכי מוכרת בכל העולם,   וזו 

 השאלה הקלאסית של "מק'דונלדס",  "האם תרצו צ'יפס עם זה?"     . 
כולם מכירים את המשפט הזה,  בלי קשר לשפה שאתם מדברים  או למקום 

שאתם גרים בו.  בכל מקום יש "מק'דונלדס",  כנראה שאת רובנו שאלו את 
השאלה הזו  ורבים מאיתנו כנראה ענו "כן".   

 הסיבה לכך היא שב"מק'דונלדס" יודעים  ששום דבר לא הולך עם המבורגר 
טעים  יותר טוב מצ'יפס   ,  והם בנו עסק של 20 מיליארד דולר  שמשרת 68 

מיליון איש ביום ברחבי העולם.  

 בואו נביט על הכסף שמקושר לזה.  כרגע באמריקה  אפשר לקנות המבורגר 
ב"מק'דונלדס"     ב-3.79$.  אם מוסיפים רק מנה קטנה של צ'יפס,  אפילו לא 

בינונית או גדולה, בלי משקה,     אז אתם מוסיפים 1.29$ לרכישה הזו,  מה 
שמגדיל את המכירה הזו ב-32%.  

 Cross-selling -למעשה הסטטיסטיקה והמחקר השיווקי מראים לנו ש 
יכול להוסיף בין 10 ל-30 אחוזים  של רווח ממכירה,  פשוט ע"י כך ששואלים 
את השאלה  ומספקים מעט מידע  על התועלת שתהיה לזה עבור הלקוח. 

 וזה נכון בכל התעשיות  אז בואו נבחן דוגמה בעסק שלנו.        
  

לקחנו באופן רנדומלי 10 עסקים  ועשינו ממוצע של הזמנות מוצרים 
 במחיר מלא,  הזמנות של לקוחות מועדפים  או לקוחות נובוס,  ובעלי עסקים 

מתחילים  שעדיין לא חנכו אף אחד  ועושים פחות מ-2CC בחודש.  הסיבה 
שכללנו את האנשים האלה היא  בגלל שבשלב זה,  מבלי לנצל עדיין את 

היתרונות             של התוכנית השיווקית,  הם לא פעילים.  הם צרכנים.  הם אוהבים 
את המוצרים.  הם מקבלים הנחה נהדרת,  אבל הם משתמשים במוצרים 

כנראה באופן אישי  כשהם מתחילים לבנות את העסק.        הממוצע של עשרת 
 0.633CC  ,8 בסך הכלCC-האלה     היה 13 הזמנות,  מה שהסתכם ב FBOs-ה

       .F15 בממוצע להזמנה,  מה שמשתווה בארה"ב בערך  לערכת
בואו נאמר שהלקוח הזה  אכן רכש F15.    סביר להניח שהוא עשה זאת כדי 

 להיראות ולהרגיש טוב יותר,  להתחיל איזה מסע של כניסה לכושר או שינוי.   
אם אני מבינה את הצרכים של הלקוח  ואני יכולה להוסיף להם ערך,    אני 

יכולה להוסיף ״פוראור לין״.
״פוראור לין״ הוא מוצר נפלא שישלים את מה שהם עושים,  יעזור לעשות 

את השינוי הזה במהלך השימוש.  
 וכשאני עושה את זה אני מוסיפה  0.67CC להזמנה שלהם,  שזו עלייה של 

27%.     וזה רק אחד מהלקוחות שדגמנו.   
נכון, אנחנו יודעים שלא כל אחד  ירצה להוסיף מוצרים או צריך להוסיף 

אותם.    יכול להיות שהם מגיעים אליכם  עם צורך מסוים אחד,  
 אתם מספקים להם את מה שהם צריכים  והם לא רוצים שום דבר נוסף-   
 וזה בסדר.  חשבו מה היה קורה  אם רק רבע מהצרכנים שלכם  היה רוצה 
להוסיף אחד מהמוצרים האלה.     חשבו על הצמיחה שהיתה יכולה להיות 

לכם   ביצרנות שלכם כתוצאה מזה. 
 אתם תוכלו לראות את השיפור בשטח ובמהירות,  במיוחד אם תשתפו את 

האסטרטגיה הזו     ואת ההיגיון שמאחוריה עם אחרים בצוות שלכם. 

הגישה הנכונה
חשוב להבין שזה לא רק משהו שאחנו חושבים  שיעבוד בתיאוריה, או 

שאנחנו רוצים רק להמליץ.  עשינו למעשה בדיקה  עם צוות שירות הלקוחות 
שלנו  בצפון אמריקה בקיץ שעבר.     זה היה מיד לאחר שהוצאנו  את 

הפרוביוטיקה החדשה ״פרו בי״ )בקרוב בישראל(. 
 אמרנו לצוות שירות הלקוחות שלנו  לשאול רק שאלה פשוטה:  

 ״האם אתם  מזמינים  את אחד ממשקאות הג'ל שלנו?״  אם כן,  "האם אתם 
יודעים שאלו ורה הוא פרה-ביוטי? - זה המזון שחיידקים פרוביוטיים אוכלים, 

ולשני המוצרים האלה  יש תוצאות טובות אפילו יותר.     
 האם תרצו להוסיף אחד להזמנה שלכם היום?" 

 בנוסף לזה דיברנו כמובן  על התועלת במוצר  ועל ששת זני החיידקים 
הטובים  שנמצאים בו.    

 ורק מסוג כזה של Cross-selling מרומז  הצלחנו להגדיל דרך שירות 
הלקוחות שלנו    את מכירת היחידות מ-3.74 ל-5.07,  הגדלה של 36%,  רק 

מכך ששאלנו את השאלה     ונתנו מעט מידע. 
 הסיבה שזה עבד טוב  היא שזה סופק מתוך מחשבה של מתן שירות.  

 אסטרטגיות Up-selling ו-Cross-selling לא עובדות בכלל ויכולות 
אפילו להזיק   אם אין לכם גישה של מתן שירות.  אם המטרה שלכם היא לא 

 להוסיף ערך ללקוח שלכם.    במיקרה כזה הם יבינו שאתם מנסים למכור 
להם.  ושוב, אם נזכור איך זה מרגיש    להיות לקוחות-  אנחנו לא אוהבים 

שמוכרים לנו.    אבל אם חברה יכולה לתת לי ערך גבוה יותר,   להראות לי 
דברים שיכולים למעשה להפוך את חיי לטובים יותר,   קלים יותר, בריאים 

יותר, שמחים יותר-  לא רק שהסיכוי שאקנה גדל,    אלא גדל גם הסיכוי 
שאחזור לקנות שוב.  

מחקרים מראים ש ״פתרונות סינרגיסטיים״, כלומר מוצרים שעובדים יחד 
 כדי להועיל,  בונים אמון.     הם יוצרים תקשורת טובה עם הלקוחות  והם יוצרים 

יחסים עמוקים שנמשכים זמן רב יותר ובעלי ערך רב יותר.   
 למעשה, מחקר שנעשה לאחרונה  ונערך על 60,000 צרכנים מכל העולם 

 מצא כי 73% מהלקוחות     בחרו, המליצו או שילמו יותר  עבור מותג שמספק 
חוויה מותאמת אישית.    מותג שמשקיע זמן כדי להבין את הצרכים שלהם 

 ומספק אותם.  
 הם מצאו גם שככל שאיש המכירות מקשיב יותר  לצרכים של הלקוחות,  כך 

הסיכוי שלהם גדל     להמיר מכירה. 
  המחקר המסוים הזה מצא שהסיכוי שלהם  להשלים את המכירה גדל 

פי 5)!(    כשהלקוחות הרגישו שהקשיבו לצרכים שלהם  וסיפקו אותם.  
 הדבר החשוב ביותר הוא  ש-93% מהלקוחות,  היה סיכוי טוב שיחזרו על 

הרכישה  אצל החברות שסיפקו את צרכיהם.    

 הסיבה שזה עבד טוב  היא שזה סופק 

מתוך מחשבה של מתן שירות.  

 Cross-selling-ו Up-selling
 לא יעבדו ואפילו יזיקו  אם אין לכם 

גישה של מתן שירות.
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חלק ב׳ - שיתוף מידע
 אנחנו מרבים לדבר ב-Forever על שיתוף מידע בנוגע למוצרים.  

על "מכירה" לעומת "שיתוף" ועל  "שירות" לעומת "מכירה".  
 כשאתם הופכים שיחה לשיתוף  החוויות האישיות שלכם ממוצר,  זה כבר 

לא מרגיש כמו מכירה.  זה מרגיש כמו שיחה טבעית ואותנטית  ואפשר 
לעשות זאת בדרך אחת מהשתיים:       אפשר למכור או לשתף מלמטה 

למעלה  או מלמעלה למטה.  
 למה הכוונה מלמעלה למטה -  קודם כל תניחו שהם משתמשים  במוצר 
אחד או שניים   ,  ותנסו להתחיל משם  ולמלא את הפערים.  או שאולי הם 
משתמשים  בקו מוצרים של חברה מתחרה,      ואתם תשתפו את הסיבה 

  .Forever שבגללה  כדאי להם להשתמש במוצרים של
כשאנחנו משתפים מלמטה למעלה,  אנחנו מתחילים מהצגת המוצרים של 

Forever,  וזה הבסיס שאתם רוצים להתחיל ממנו.   
 כשאתם רק ממליצים על מוצר או שניים,  אתם לא מרוויחים מזה יותר מידי.  
 זה נכון שיכול להיות שפה ושם  מישהו יהיה מוכן לנסות מוצר כלשהו,  אבל 

המטרה הסופית שלכם  היא לשפר את סגנון החיים,  לשפר את הבריאות 
שלהם והאיכות של חייהם.     

זה השלב שבו עוברים  ממכירה לשיתוף,  כי כולנו יודעים שהמוצרים 
שלנו ב-Forever מדהימים!      אנחנו יודעים שאנחנו מייצרים  את 

המוצרים האיכותיים ביותר!  אנחנו יודעים שהמוצרים שלנו עובדים!   
 הם גורמים לשיפור  בשיער, בעור, בציפורניים, בתוך הגוף,  אנחנו 

 .Forever מרגישים טוב יותר     כשאנחנו משתמשים במוצרי
 אז נניח הנחת יסוד  עם האסטרטגיה של Cross-selling,  שאתם כבר 

פעלתם בשני תחומים שונים   ,  שהם להביא מישהו לעסק  או להציג 
מוצרים למישהו.  ונתחיל בבחינת מצב  של לקוח שמעוניין בטיפוח העור 

     .Clean 9 ולקוח של 
כבר הבנו שניתן לצרף מוצרים לשתי המערכות האלה  כדי להגדיל 

את נפח המכירות     בעסק שלכם, ב-  10 עד 30 אחוזים, עלייה במכירות 
ש נובעת רק משאלה ששואלים.   

 כמה פעמים אנחנו מגיעים עם מישהו  למצב שהם מוכנים לרכישה,  ואנחנו 
כל כך מתרגשים שהם יקנו     עד שאנחנו מפחדים "לנענע את הסירה". 

 אנחנו לא רוצים לשאול אם הם רוצים לקנות עוד משהו.  
 אבל האפשרויות רבות וזמינות היום כך שעדיף  שלקוחות יקנו  על בסיס מה 
שאתם ממליצים, כשתשומת הלב מוסבת אליכם,  כשאתם מדברים איתם 

והם מקשיבים,  אתם מוסיפים ערך.        אתם יוצרים לקוחות נאמנים. 
 יש לכם יתרון תחרותי בזה שאתם מכירים את המוצרים  ואתם יכולים 

להמליץ או להציע  משהו שיתאים לצרכים האישיים שלהם.  להקשיב להם, 
לדברים שמטרידים אותם,  להבין מהם הערכים שלהם,       להבין מה הם 

צריכים  ואז להציע מוצר  שיעזור לספק את הצורך הזה.   
הכוח של ה-Cross selling הוא בשיתוף.  אתם משתפים דרך שבה הם 

יכולים לשפר את הבריאות והחיוניות שלהם  על ידי כך שאתם ממליצים על 
מוצר  שמתאים להם ספציפית.     

  
כוחה של תקשורת טובה

צרכן ולקוח -  האם הם אותו הדבר?    כולנו צרכנים.  לקוח זה דבר אישי. 
 לקוחות מכירים אתכם, בוטחים בכם, מקשיבים לכם.  שיתפתם את החוויות 

שלכם עם אלו ורה,  עם Clean 9, עם מוצרי טיפוח העור  והם מקושרים 
ישירות אליכם  ונאמנים לכם.          ואז אתם רוצים שהלקוח שלכם יהפוך לצרכן. 

 אז איך אנחנו עושים את זה  כשאנחנו מציגים מוצרים?   

אנחנו רוצים שהם יצליחו.  אנחנו רוצים להבין את הלמה שלהם,   
 מי הלקוחות האלה?  איך הם חיים?  אילו מוצרים הם צריכים?  האם יתאים 

להם יותר טיפוח עור       או תוספי תזונה,  או האם זה מישהו שיש לו תודעת 
בריאות גבוהה  ?  אתם צריכים להקשיב ולגלות מעורבות   ,  וכשתגלו מעורבות 

ללקוחות תהיה נאמנות אליכם  והם יתחילו את הצריכה.  
כיום התקשורת למעשה עוזרת לנו,  כי בערוצי תקשורת רבים שעוסקים 
בענייני בריאות מדברים היום  על המיקרוביום. כך שלמעשה התקשורת 

מחנכת  את כל הלקוחות הפוטנציאליים שלכם  לגבי הסיבה שכדאי להם 
 לשתות ג'ל אלו ורה.  אז תנו לתקשורת למנף אתכם, ותנו לה לעשות את 

השיווק בשבילכם.  שתפו כתבות ומאמרים בהם מדברים על אלו ורה  ואיך 
היא עוזרת לבריאות מערכת העיכול.  איך היא עוזרת להגביר      את ספיגת 
החומרים המזינים.  איך היא מעולה לתפיסה של טיפול מבפנים החוצה  
 עבור השיער, העור והציפורניים.  ובואו נקווה שכל אדם שאתם מדברים 

איתו    יצא מהשיחה עם לפחות  צריכת ג'ל אלו ורה לשתייה.  

הסינרגיה שבין המוצרים
אבל אנחנו לא רוצים רק לעצור בזה, האם חשבתם אי פעם   
 על הסינרגיה שבין ה- +ARGI ו ג׳ל האלו ורה לשתייה שלנו? 

 חשבתם עליהם אי פעם כמערכת?  רק בגלל שהם לא מגיעים יחד כערכה   
 אין זה אומר שאתם לא יכולים להמליץ עליהם לאנשים שאתם מציגים 

להם את ג'ל אלו ורה.   למעשה, התוצאות שהם ישיגו כשהם ישתמשו 
במוצרים האלה  יהיו אפילו טובות ומשמעותיות יותר    בגלל הסינרגיה שבין 

המוצרים האלה. אפשר לחשוב על +ARGI כעל מערכת הובלה שמכניסה 
את כל הרכיבים לגוף במהירות- עוזרת להאיץ את מחזור הדם, וגורמת 
לגוף לזוז.   יש לכם מערכת הובלה ו עכשיו לוקחים את משקה האלו ורה 

אשר עוזר לגוף לספוג  יותר את החומרים המזינים הנפלאים האלה  שאתם 
לוקחים כתוספי תזונה. זו הסינרגיה והעוצמה  של המוצרים שלנו.  הם לא 

מגיעים בערכה,  אבל תמיד צריך להמליץ עליהם יחד  כי הם עוצמתיים כל 
כך,  ואנשים ירגישו את התועלת והתוצאות  כשהם ישתמשו בהם.       

 כולנו מכירים את Clean 9 ושזהו צעד לשינוי ב-9 ימים.  אבל זו גם ערכת 
פתיחה ממש טובה    לכל מי שמחפש התחלה חדשה. כך שכל אחת וכל 

כשאתם הופכים שיחה לשיתוף  החוויות 

האישיות שלכם ממוצר,  זה כבר לא 

מרגיש כמו מכירה.  זה מרגיש כמו שיחה 

טבעית ואותנטית

 כמה פעמים אנחנו מגיעים עם מישהו 

 למצב שהם מוכנים לרכישה,  ואנחנו כל כך 

מתרגשים שהם יקנו     עד שאנחנו מפחדים 

"לנענע את הסירה".  אנחנו לא רוצים 

לשאול אם הם רוצים לקנות עוד משהו.  
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אחד יכול להיות לקוח פוטנציאלי,  בין אם הם רוצים לרדת במשקל ו בין 
אם יש להם סגנון חיים שאולי הוא לא טוב...      כך ש כל אחד יכול להרוויח 

מ-Clean 9, כי הערכה הזו עוזרת לאתחל את החשיבה.  מתחילים לשים 
לב למה שאתם מכניסים לגוף, מהם הרגשות שמניעים אותנו לאכול,  ומהם 

הרגשות שאתם חשים כשאתם מתחילים לפתח את התשוקות לסוכר או 
לפחמימות.   עם Clean 9 אתם שמים לב למה שאתם אוכלים     ואתם 
מקשיבים לגוף שלכם.  אתם מבחינים מתי הגוף מרגיש מרוקן וחסר 

אנרגיה,  ואתם יודעים איך לתת לו את מה שהוא צריך  כדי שהוא יגיב 
באנרגיה מוגברת.     

 אז תוכנית Clean 9  זו ערכת פתיחה נהדרת לכל אחד       שצריך התחלה 
חדשה.  וקל לעשות אותה כי היא רק 9 ימים.   היומיים הראשונים אומנם 

מאתגרים,  אבל אז מגיעים לימים השלישי והרביעי     והגוף מתחיל לשחרר 
את כל הרעלנים,  והלקוחות מתחילים להרגיש את התועלת  ועכשיו יש 

להם יחס ישיר  לקו מוצרים מדהים. הם עכשיו קשורים אליכם  כי אכפת 
לכם ואתם עוזרים להם להצליח.         אז  על אילו מוצרים אתם יכולים להמליץ 

  ?Clean 9-בנוסף ל 
 רובנו חושבים  "הם קנו את Clean 9,  אני לא רוצה לדבר על שום דבר 

אחר, כי זו רכישה גדולה     והם עומדים לקנות אותו אז רק אתן להם אותו 
ואתרחק"...   אסור להסתכל על זה ככה. 

 כל דבר שאתם ממליצים עליו  משפר את סגנון החיים שלהם,  משפר את 
הבריאות והחיוניות שלהם.     כל מה שאתם ממליצים עליו  הוא בשביל שהם 

ירגישו טוב יותר, ייראו טוב יותר,   ויש שני מוצרים נלווים  שאתם יכולים 
להמליץ עליהם בנוסף ל-Clean 9,  שיעזרו להם להרגיש מדהים. 

שני המוצרים האלה הם "פוראור לין"  ו"אלו היט לושן".     
 במסגרת תוכנית C9 הלקוחות משתמשים בגרסיניה,  גרסיניה היא מדהימה 

 לשמירת משקל בטווח הקצר,  אבל פיתרון לטווח רחוק      הוא "פוראור לין". 
  ביום התשיעי הם מרגישים נהדר,  הם נראים נהדר,  הם מרגישים מלאי 

אנרגיה,  הגוף שלהם משחרר רעלנים  הם אתחלו את החשיבה שלהם,  אבל 
מה הם עושים ביום העשירי?  הם צריכים תמיכה.  אז אנחנו ממליצים על 

"פוראור לין"         ביום העשירי,  דרך הרצון לעזור כי הם יתחילו  להכניס קלוריות 
חזרה לתפריט שלהם.  ואתם רוצים מוצר שמתוכנן לעזור בלתחזק  שמירת 

משקל. "פוראור לין" עוזר לתמוך בהפחתת ספיגת פחמימות ושומן.  הוא 
עוזר לחסום את הפחמימות  כדי שהם לא יהפכו לשומן.  מיצוי  השעועית 

שבו מסייע להאט את הסוכרים          שמגיעים למעי הדק.  לכן, זה מוצר שיש לו 
אפשרות ליצור הצלחה מתמשכת. 

הדבר הבא שיש לנו הוא "אלו היט לושן".     התקווה היא שבמהלך 
השימוש ב-Clean 9 הלקוחות שלנו התחילו לזוז קצת יותר,  והגוף 

שלהם מתחיל לכאוב,  השרירים מתעייפים,  ויש מקומות שאפילו לא הכירו 
 Clean-שמתחילים לכאוב, כך ש"אלו היט לושן" המוצר הנלווה המושלם  ל 

.    9

אנחנו יודעים שיש 3 סוגי עור:  יבש, שמנוני או מעורב.  רוב האנשים  יודעים 
מהו סוג העור שלהם. אם יש להם עור יבש או שמנוני.       אבל יש אנשים 

שאומרים  "העור שלי רגיל".  או שאינם יודעים מהו סוג עורם.     וזו קשת רחבה 
ביותר של צרכנים, המשתמשים במוצרי טיפוח העור. 

 יש לנו שתי שיטות לטיפול בעור  המתוכננות לעזור לעור יבש ומזדקן  וזה 
"אינפיניט"  אחד ממערכות האנטי-אייג'ינג העוצמתיות ביותר  הזמינות 

למכירה היום.
 ויש לנו מערכת "סוניה דיילי" המיועדת לעור מעורב. 

 כל אחד הוא לקוח פוטנציאלי, אתם צריכים רק לבחור על מה להמליץ, 
 ולעזור להם להחזיר את העור שלהם לאיזון  בעזרת מערכות טיפוח העור 

 העוצמתיות האלה.    
הכוח של "אינפיניט" מגיע מאלו ורה,  רכיבים צמחיים, רכיבי אנטי-אייג'ינג, 

 ומערכת טיפוח העור של "סוניה דיילי"  מתוכננת לעזור במקומות שעור 
מעורב ומשתנה, ויש בו אפילו מסיכת שינה  שעובדת כשאתם הולכים 

לישון,  זה לא יכול להיות יותר קל מזה.  מורחים את זה, הולכים לישון,  אתם 
קמים והעור שלכם זוהר.  תוצאות עוצמתיות שכל כך קל להשיג.        

 כך שאתם יכולים עכשיו לתת לעור שלכם את ההגנה של המוצר העוצמתי 
הזה.  אבל רגע, האם חשבתם על כך שמזון מלכות של Forever יכול לתת 

תמיכה לעור מבפנים החוצה?

 לכולנו אכפת מהלקוחות שלנו,  כל מה שאתם צריכים לעשות  זה לפתוח 
את הפה!     אתם חייבים לשאול שאלה.  אתם חייבים להציע.  

הציעו ללקוח "תהיה לך כזו הצלחה מסחררת עם Clean 9,  אבל תרשה לי 
לתת לך משהו לאזורים הנוספים האלה שמתחילים לכאוב." 

 אתם יכולים להגדיל את העסק  בשיעור של עד 30%  .  זה לא יכול להזיק.  
זה יכול רק להפוך את העסק שלכם  לחזק יותר.   

 מאמר זה מבוסס על הרצאות שהתקיימו ב-EMR19 ע״י אשלי האוור )מימין(, מנהלת שיווק בינ״ל במשרדי החברה הראשיים 
והולי סטאוט )משמאל(,  מנהלת פיתוח מוצר במשרדי החברה הראשיים  . סרקו את הקוד לצפייה בהרצאות )סגור למשווקי החברה(

לכולנו אכפת מהלקוחות שלנו,  אבל כל 

מה שאתם צריכים לעשות  זה לפתוח את 

הפה, לשאול שאלה.  אתם חייבים להציע.  
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 FBO חולמני 22 | להיות
לחולם

בין
המסע

אדם חולמני זה אדם שנמצא בהווה אבל לא מחובר אליו, הוא מפספס 
רגעים חשובים, את הכאן והעכשיו, את המציאות. והחולמנות מורכבת 

ממחשבות שעולות, באות וחולפות, תהיות ודמיונות- שאלו דברים חיוביים, 
אבל השימוש בהם לא מכוון ולכן פוטנציאל המימוש הוא נמוך.

אדם שחולם זה אדם שנמצא בנקודת מציאות עכשווית וחושב על העתיד 
שלו. הוא שואף להגיע למטרות וליעדים, מתכנן צעדיו, משתמש בדמיון 
שלו, מי הוא יהיה, איך הוא יראה, מה יהיה לו כשיגיע לשם. וממלא את 

עצמו בכוחות, כדי שהכאן ועכשיו יתוגבר ועובד בפוקוס מלא ומתקדם אל 
עבר חלומותיו. ומגשימם!!

בתחילת דרכי עבדתי, מכרתי ובעיקר התאהבתי... אבל עוד לא הייתי 
במקום החולם.

עם הזמן, כשהבנתי לאן אפשר להגיע ב-Forever התחלתי לחלום... 
והעבודה שלי השתנתה ללא היכר. יותר פוקוס, תוכנית עבודה מסודרת, 

התמדה, מאמץ, יציאה מאזור הנוחות, התגברות על מחסומים, בניית 
אביגיל חדשה...

כיום, ממבט של "מנהלת בכירה", יש כאן ערך מוסף מעבר לחלומי האישי. 
ב"ה אני זוכה ללוות את הגשמת החלומות של הצוות שלי, של המנהלות 
היקרות שלי מרינה ואסתי שזכו להגשים את חלומן והגיעו לדרגת מנהל. 
וכמובן שהן ממשיכות לחלום, להציב יעדים ומטרות ולעמול להגשמתם. 

ועבורי זה אושר כפול ומכופל לראות את הגדילה וההגשמה בצוות שלי.
ממבט של מנהלת שמלווה ועובדת צמוד עם הצוות שלי, אני מאמינה בכל 

אחד ואחת שכולם יכולים להגשים חלומות!!
רק תחלמו- אל תהיו חולמניים.

לו הייתי נפגשת עם עצמי 
בתחילת דרכי...
אסתי מרנץ , מנהלת חדשה

בימים אלו אני חוגגת יום הולדת שנתיים בחברה. האנשים 
המדהימים, המוצרים הנפלאים, הסיפוק העצום, כל אלו הפכו 

לחלק בלתי נפרד מחיי.
במבט לאחור, לו הייתי נפגשת עם אסתי, המשווקת 

המתחילה,  הייתי שמחה לומר לה שיש אוצר מתוק מדבש 
בסוף המסלול אליו היא חותרת להגיע! הייתי אומרת לה, 

שתראה כל קושי, אתגר או ימים עמוסים שבוודאי ילוו אותה, 
כחלק מפאזל אותו היא צריכה להשלים על מנת להגיע 

לתמונה השלמה. הייתי אומרת לה, שהמתנה הגדולה ביותר 
שאתן לה היא, הבנה וחידוד נקודת ה'למה': מדוע היא 

ב-Forever?  לאן היא חותרת?  מה המטרה שלה?
כאשר יהיה לה ברור מה היא רוצה להגשים, בשביל מה 

היא פועלת ומה המטרה שלה, היא תקבל כוחות ויכולות 
שמלכתחילה לא חלמה שיש לה אותם.

הייתי אומרת לה שהעבודה ב-Forever תיתן לה מתנות 
ששוות הרבה מעבר לכסף. יותר ביטחון עצמי, כושר מנהיגות, 

סדר בהתנהלות ועוד..
הייתי נותנת לה לחוש את הסיפוק הענק וההרגשה המדהימה 

בקידום משווק מהצוות שלה, להשקיע בו ולראות אותו 
מתקדם, מצליח ועולה מעלה מעלה.

הייתי אומרת לה, יקרה, המשיכי, המשיכי ובמלוא המרץ, 
בלי לעצור. המשיכי לתת גז גם אם נראה לך שדברים לא 

מתקדמים בקצב שבו את רוצה שיתקדמו, כי ב-Forever יותר 
מכל דבר אחר בחיים - אנחנו תמיד נהיה מופתעים לטובה, 

גם אם לא תראי את הניצן כאן ועכשיו, לאחר תקופת התמדה 
כשתסתכלי לאחור תגלי גינה פורחת ויפיפייה, שאת בעצמך 

עמלת עליה. והפירות יהיו מתוקים, או-הו כמה מתוקים... 
כגודל ההשקעה ואף הרבה מעבר!

וכמובן שהייתי מאחלת לה הצלחה ענקית ושתמיד תמיד 
תזכור להסתכל למרחק, שתדמיין את עצמה בעיני רוחה היכן 
תהיה בעוד חצי שנה, ושנזכה לחגוג איתה בקרוב את הדרגה 

החדשה.

מה ההבדל בין אדם חולמני 
לאדם חולם?

אביגיל אדלר , מנהלת בכירה חדשה
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המופלא
המסע

חלום:אגשים
2020בשנת

שלי

את המסע המופלא שלי עם Forever התחלתי 
לפני יותר משנתיים עם הצורך בעוד הכנסה 

קטנה, עוד כלי בעסק האישי שלי.
ממש הרגשתי שאני קופצת אל הלא נודע, מכירים את זה? 

כבר מהיום הראשון היה לי מאוד חשוב להיות נוכחת בכל מפגש 
ואימון. לקבל את האנרגיות המדהימות של קהילת העסק שלנו, ממש 

משפחה.
אני ממש זוכרת את תהליך ההתפכחות בכל אימון ואימון. הבנתי שאם 

לפניי עשו את הדרך, במה אני שונה. וכן- גם אני יכולה.
ושם עליתי על המסלול למטיבי לכת. מי שראה אותי בתהליך מבין 

שהדרך היא דרך. אין קיצורים. יש תהליך שכולם צריכים לעבור. והחיים 
מלאים בסיבות ובתירוצים מוצדקים כביכול, ״למה לא עכשיו״. ״למה 

לא היום״. אבל היעד היה מאוד ברור לי, והחזון תמיד על הקיר , היומן 
ומחברת העבודה. זה חלום שהולך איתי תמיד .

אני אממש את עצמי ואני אגשים את החלומות. ושכל כך ברור לנו למה 
אנחנו נכנסים לתהליך, זה יהיה הכוח שלנו גם ברגעים שהאמוציות 

עולות ומציפות. גם כשכאן ועכשיו לא רואים תוצאות.

הגעתי לדרגת המנהל רק בניסיון השלישי. בתחילת התהליך תיכננתי 
עם אפרת ויצמן את הדרך למנהל, והמטרה היתה ברורה, אך כל פעם 

שהדרך לא צלחה , עצרתי נסיתי להבין מה לא עשיתי נכון מה אפשר 
לשפר . "איפה טעיתי?". אני מאמינה שיש כמה כאלה סביבי, ששואלים 

מה הם עושים לא נכון. אני אגלה לכם סוד . אין לא נכון.
האימון של אדמונד ראמוס ממש חידד לי את העניין- אם הצבתם 

לעצמכם יעד, פרקו אותו ליעדים יומיים ובכל סוף יום בדקו שצלחתם 
אותו. בשבילי זה היה ממש נקודת שינוי בתפיסה. 

וזה המקום לחזור ולהדגיש את חשיבותם של האימונים.

יש לי צוות מדהים שלכל אחד יש חלום שונה, וזה ממש שלהם. ואנחנו 
פה לתת את ה-200% של קשב, תמיכה חברית ומיקצועיות. 

אבל מי שאחראי על ההצלחה שלי הוא אך ורק אני , אנחנו בוחרים אם 
להמשיך לעבוד, לאמן, לתת, להגדיל מכירות ולהגדיל צוות. אף פעם 

אנחנו לא תולים את ההצלחה שלנו באם הצוות ירצה לעבוד. המושכות 
להצלחה ולפסגת החלום אך ורק בידיים שלנו.

והכי חשוב לכל אחד יש את הדרך שלו, לכל אחד יש את האופי והבנייה 
האישית שהוא עובר, הלימוד לנקות את כל הרעשים מסביב גם של 

אנשים סקפטים במוצרים בעסק, וגם של שותפים לדרך שמבחוץ 
נראה שהדרך שלהם הרבה יותר קלה. ממליצה לא להאמין, מול כולם 

ניצבים אתגרים, אבל כשצולחים אותם יש אושר וסיפוק מעצים.

הצמדו לחלום הכי חזק שלכם, שאו עיניים אל האופק ואל היעד. 
עשו בכל יום צעד קטן של עשייה ממוקדת. הוקירו תודה לעצמכם, 

על כך שאתם לא מוותרים. חגגו כל הצלחה קטנה , כן גם מכירה של 
משחת שיניים זאת הצלחה,  כי רק מי שממשיך- הוא ורק הוא בסוף 

המסע מסתכל אחורה מלומד יותר, בשל יותר,  נהנה מההצלחה, נהנה 
מהאנשים ומהצוות שהוא צירף איתו למסע. 

ואז להישיר מבט אל היעד ואל החלום הבא . למקום גבוה יותר. כי 
באמת מבחינתי בעסק המדהים שלנו. השמיים ממש לא הגבול.
ואני הקטנה שבאמת מאמינה שכל אחד שרוצה ועושה מצליח.

התמידו, התמידו, היו שליחים טובים לצוות שלכם וללקוחות שלכם. 
בואו עם הלב, שכן זכינו להיות במקום שנותן להיות ללא ביקורת . 

קבלת כל אדם כשווה , עזרה הדדית ונתינה אין סופית.

לכל אחת ואחד מאיתנו מאחלת לקחת את מה שנראה היום בלתי 
ישים, ולומר לעצמך: אני כבר שם. ומה שנותר זה ללמוד רק את הדרך.  

בהצלחה בדרך שהיא רק שלכם. כי החלום בכף ידכם. 

בת-אל מדעי , מנהלת חדשה
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הזוכים בנסיעה לכנס הגלובלי

2,500CC 1,500מעלCC מעל



ה-FBOs עם מחזור ה- NM הגבוה ביותר לשנת 2019

אתגר סידני | רמה 1

אתגר סידני | רמה 2

אתגר סידני | רמה 3



Success | הנחייהForever | מנהלת חדשהForever | מנהלת בכירה חדשה

Forever | מנהלת חדשה

4CC | ForeverForever2Drive | Forever

Forever | משווקים בכירים חדשיםForever | ראשי צוות בכירים חדשים



Forever | משווקים בכירים חדשים

Forever | ראשי צוות חדשים

 SUCCESS | 29 



שוויםבפרסים

וזכו 
ג׳ל אלו ורה

שתפו

עד ה- 31 במרץ 2020, כל משקאות ג׳ל האלו ורה כולל 

מארזים וערכות המכילים משקאות, אשר ירכשו על-ידי בעלי 

עסקים חדשים שתצרפו באופן אישי לעסק שלכם יקנו לכם 

את האפשרות לזכות בפרסים שווים! 

פתחו את שנת 2020 בעוצמה, סרקו את הקוד וצפו מי מוביל 

#AloeAroundTheWorld  .את הרשימה

שתפו עוד ממה שאתם אוהבים!
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Forever | מגזין פברואר 2020
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פתחו את שנת 2020 בעוצמה, סרקו את הקוד וצפו מי מוביל 

#AloeAroundTheWorld  .את הרשימה

שתפו עוד ממה שאתם אוהבים!
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ואיכותיואיכותי
ג׳ל טהורג׳ל טהור

מפנים העלהמפנים העלה
האם ידעתם שלאלו ורה יש תועלות 

עוצמתיות שעוזרות  לכם להיראות טוב יותר 
ולהרגיש טוב יותר מבפנים ומבחוץ?

מעזרה למערכת העיכול וקידום האנרגיה הטבעית ועד להרגעה 
וריכוך של העור, ג'ל טהור מחלקו הפנימי של עלה האלו ורה נמצא 

.Forever-בליבו של כל מה שאנחנו עושים ב

ב:
צו

עי

.c
o.

il

תחנת עיצוב
.co.il

www.foreverliving.com    www.flpil.com   52520 ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן( Forever Living Products
Forever אינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו. אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או  המוצרים המוצגים של חברת 
סגולות ריפוי. המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות. יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה: נשים בהיריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.




