
מחדשמתחברים

העולם שונה עכשיו במובנים רבים, אבל זהו גם זמן 
טוב להתחבר מחדש עם האנשים שאיבדנו קשר איתם 

ולפתח תחושה של קהילה.

סביר להניח שיש לכם לקוחות שלא הזמינו כבר זמן מה, או אנשי קשר שדחו את 
פתיחת העסק שלהם בעבר. חשבו על הדרכים שבהן המוצרים של Forever עזרו לכם 

למצוא איזון ועל האנשים שאתם מכירים שיכולים להפיק מהם תועלת כמוכם, אם 
.Forever-ברכישת מוצרים או כבעלי עסק ב



מסכת האלו ביו צלולוז שלנו ספוגה בסרום דינאמי המעניק לחות ומועשר ברכיבים טבעיים שיגרמו לעור שלכם 
להיראות ולהרגיש זוהר ומחודש לזמן רב יותר. ניתן להשאיר את הסרום רב ההשפעה הזה על העור לאחר 
השימוש, אין צורך בשטיפה. לתערובת זו מתווספת תמצית זרעי עץ ׳ערמונית-הסוסים׳, כדי לעזור להבהיר 

את העור ולהפחית אדמומיות בזמן שתה ירוק ונוגדי-חמצון עובדים יחד כדי להילחם בסממני הגיל ולהילחם 
ברדיקלים חופשיים. נוסחה זו מתוכננת במיוחד להתאים לכל סוגי העור, כולל עור רגיש. לתוצאות טובות 

וממוקדות יותר, השתמשו במסכת האלו-ביו-צלולוז בשילוב עם מוצרים נוספים של Forever לטיפוח העור.

המסכה 
שממריצה 

ומוסיפה לחות. 
בקלי בקלות.

מסכת אלו ביו צלולוז: הדור הבא בטיפוח העור



דוגמה לסדר פעולות

עור הפניםהמוצרים לטיפוח
ניקוי
יומיומי

פילינג
 2-3 פעמים בשבוע 

מסיכת פנים
 1-2 פעמים בשבוע 

טונר
יומיומי

סרום
יומיומי

קרם עיניים
יומיומי

קרם לחות
יומיומי

 קרם הגנה
 במשך היום 

ישנם מוצרים נוספים מקבילים לפי סוגי העור. 

אתם מוזמנים להוסיף אותם לצד המוצרים שכאן



אמא סרטנית לא יכלה להפסיק לשים לב איך כל היצורים האחרים 
מתנהלים בחייהם. אם רק הייתה יכולה ללמד את עצמה ואת בנה 

 הצעיר לעשות כמותם, החיים יוכלו להיות הרבה יותר פשוטים. 
 הם ישתלבו וילכו עם הזרם מבלי לחשוף את עצמם לטורפים. 

 בנוסף, הם לא יהיו חייבים יותר לענות כשהאחרים שואלים אותם 
למה הם הולכים בצורה מוזרה שכזו.

כחברים במשפחת Forever, אתם יודעים 
איך זה מרגיש ללכת בדרך משלכם, אפילו 

כשנדמה שרבים מתקדמים בכיוון אחר.

הסרטן הצעיר, שהיה קל להשפעה, היה להוט לרצות את אמו וביקש 
ממנה להראות לו איך להילחם באינסטינקטים שלו ולהפסיק ללכת 

הצידה. בכל זאת, לא משנה כמה התאמצה, היא יכלה לזוז רק מצד 
לצד וכל ניסיון ללכת קדימה גרם לה להתרסק על הפנים.

הלקח שרוב האנשים לוקחים מהסיפור הזה הוא להוביל על ידי דוגמה 
אישית. אתם לא יכולים לצפות מאחרים לעשות משהו שאתם לא 

מסוגלים לו או לא מוכנים לעשות בעצמכם. זו עצה נהדרת, ומשהו 
שעל כולנו להפנים, אבל לי נראה שיש בסיפור הזה לקח נוסף.

כחברים במשפחת Forever, אתם יודעים איך זה מרגיש ללכת בדרך 
משלכם, אפילו כשנדמה שרבים מתקדמים בכיוון אחר.

אולי המסע שלכם לא נראה כמו המסע של אף אחד אחר, אבל בכל 
יום אתם צומחים על ידי עזרה לאחרים להיראות טוב יותר, להרגיש טוב 

יותר ולשפר את החיים שלהם דרך ההזדמנות האדירה הזו. תמיד יהיו 
אנשים בחייכם שיטילו ספק בדרך שבה אתם הולכים ויתהו למה אתם 

לא מתנהלים באופן יותר מסורתי. אל תחששו להסביר למה אתם חלק 
מ-Forever. דברו על הדרך שבה Forever עוזרת לכם להתקדם 

לקראת החלומות שלכם, בין אם היעדים שלכם קשורים לבריאות 
ולאיכות החיים ובין אם הם קשורים לשיפור בסגנון החיים.

חלק מהם ימשיכו לפקפק בכם, וזה בסדר. אחרים יביטו במה שאתם 
עושים ויזהו משהו שהם רוצים לשנות בחיים שלהם עצמם. אולי הם 

מחפשים מוצרים שיעזרו להם להיראות ולהרגיש טוב יותר בכל יום – או 
אולי הם מחפשים הזדמנות לנסות משהו שונה ולפגוש אנשים חדשים.

אמא סרטנית רצתה שבנה יתאים את עצמו ליצורים הימיים האחרים 
כי זה יכול להרגיש בטוח להיטמע בקהל ולעשות הכל כמותם, אבל 

היא למדה שיעור חשוב- להתנהל באופן שהוכתב מראש זה לא משהו 
שמתאים לטבע של כל אחד ואחת.

Forever היא מקום שבו כל אחת ואחד מאתנו יכול להתקדם בדרך 
משלו. יש לנו חופש להחליט איך אנחנו רוצים שייראו החיים שלנו ויש 
משפחה גלובלית שנמצאת כאן כדי לתמוך בנו לאורך הדרך. הישארו 

תמיד נאמנים לעצמכם וצעדו בדרך משלכם בגאווה. בעוד שיכול 
להיות שהמסע שלכם לא נראה כמו זה של כל האחרים, אין גבול 

למרחק שהוא יכול לקחת אתכם אליו.

,Forever אתכם

זה מפליא איך הסיפורים הפשוטים ביותר יכולים 
לעצב אותנו ולהדריך אותנו במסלול החיים שלנו. 

אני תמיד אזכור סיפור ששמעתי כשהייתי ילד, על 
סרטנית שרצתה שהצאצא שלה ילך ישר קדימה 

ולא הצידה. היא חשבה שאם יוכל ללכת קדימה כמו 
שאר החיות בים, יהיה לו קל יותר להשתלב.

בגאווהצעדו בדרך שלכם

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



במסלול החיים שלנו אנחנו תמיד משתנים ומתפתחים. סדרי 
העדיפויות שלנו משתנים יחד עם החלומות והשאיפות שלנו. מישהו 

שבעבר אמר לכם "לא", יכול לחפש היום את החופש והגמישות 
ש-Forever מספקת. ואל תשכחו איך גם אתם התפתחתם: למדתם 

עוד על העסק ועל דרכים לעזור לאנשים סביבכם לגלות גרסה של 
Forever שמתאימה לחיים שלהם.

יש סיבות רבות כל כך שבגללן אנשים 
נמשכים למוצרים של Forever או להזדמנות 

העסקית ואתם יכולים לעצב את המסר כך 
שיתחבר לאנשים ברמה עמוקה יותר.

כנראה שיש כמה אנשים ברשימות אנשי הקשר שלנו שלא היו בשלים 
כל כך לחקור את ההזדמנות של Forever או לנסות את המוצרים 

מכל מיני סיבות בעבר. תייקתם את פרטי הקשר שלהם במקום כלשהו 
 Forever והמשכתם להתמקד בפגישות עם אנשים חדשים ובהצגת
לאנשים אחרים. עכשיו זה זמן טוב לבדוק מחדש, לומר שלום ולגלות 

איך Forever יכולה להתאים לחיים שלהם כיום.
 Forever יש סיבות רבות כל כך שבגללן אנשים נמשכים למוצרים של

או להזדמנות העסקית ואתם יכולים לעצב את המסר כך שיתחבר 
לאנשים ברמה עמוקה יותר. יכול להיות שיש לכם חבר שמעוניין להיות 

חלק מחברה שיש לה ניסיון מוכח ויציבות שעמדה במבחן הזמן, 

או שאולי אתם מכירים אנשים צעירים יותר שיהיו מעוניינים ללמוד 
על ההזדמנות שמציעה גמישות וחופש פעולה. אחרים אולי פשוט 

מחפשים את הנוחות בכך שיש מוצרים באיכות גבוהה שמגיעים ישירות 
אליהם הביתה.

על ידי הבנת הצרכים והיעדים של האנשים שאיתם אתם יוצרים קשר, 
תוכלו להוסיף ערך ולהראות להם איך ההזדמנות יכולה לעבוד בשבילם 

ולהתאים למצבם האינדיווידואלי.
בפעם הבאה שאתם עוסקים בפנייה ללקוחות שלכם או ל׳דאונליין׳, פנו 
לכם עוד קצת זמן כדי ליצור מחדש קשר עם אלה שיכול להיות שהקשר 

איתם התרופף. אני בטוח שיש אנשים רבים מעברכם שישמחו מאוד 
לשמוע מכם וללמוד על ההזדמנויות שהעסק שלכם סיפק לכם, אם 
באורח חיים בריא יותר ואם ביצירת תחושה של יציבות בחיים שלכם.

אני מקווה שבזמן שקראתם את זה, צפו ועלו שמות של כמה חברים 
ותיקים. ודאו שאתם פונים אליהם ובודקים אולי עכשיו זה זמן מתאים 

!Forever בשבילם לחדש קשר עם

המשיכו לחייך,

השאירו

מעולה

רושם
בגאווה

שני

 בשנים האחרונות שמעתם אותי מדבר על כך שישנם 
 .Forever אנשים בכל רחבי העולם שעדיין לא מכירים את

פוטנציאל הצמיחה בעסק שלנו מדהים, אבל בזמן 
שאנחנו מתמקדים בשיתוף מידע על העסק שלנו, אנחנו 

צריכים לזכור שלא מדובר רק על אנשים "חדשים" 
שיכולים להפיק תועלת ממה שיש לנו להציע, אלא גם 

אנשים שדיברנו איתם בעבר.

גרג מוהן
Forever Living Products נשיא



הגיע הזמן ליצור קשר עם 
 לקוחות לשעבר או עם אלו

שמזמן לא ביצעו הזמנה

123

כשאתם פונים לאנשים שלא יצרתם איתם קשר זמן מה, חשוב לשים לב ולחשוב איך תוכלו להועיל למצבם. 
הנה כמה נקודות שחשוב לזכור כשאתם יוצרים את הקשר כדי לוודא שהתקשורת ביניכם מתחשבת ועוזרת.

בדקו אם אתם יכולים 
לעזור לאחרים על ידי 

הצעת מוצרים שהם 
מתקשים להשיג כרגע 

בחנויות המקומיות.

לאחרונה חווינו מצבים בהם החנויות 
היו סגורות והתחבורה לעיתים 

מוגבלת, כך שלא תמיד קל לאנשים 
להשיג את הדברים שהם זקוקים להם. 

אנשים שהיו רגילים לדוגמה, לצרוך 
תוספי תזונה מחנות ספציפית, ישמחו 

כעת שתוספי התזונה יגיעו אליהם 
ישירות מהמשווק לביתם.

תנו ללקוחות שלכם 
להכיר קווי מוצרים 
 Forever אחרים של 
 שהם יכולים להפיק 

מהם תועלת.

אולי אלה מהלקוחות שלכם שנוהגים 
להזמין מוצרי טיפוח עור, יעריכו גם 
את העובדה שיש תוספים שמגיעים 
עד אליהם הביתה וחוסכים להם את 

הטיול המיותר לחנות, או אולי לקוחות 
שמזמינים דרך קבע ויטמינים ולא 

מודעים לתועלת שבהוספת משקאות  
האלו ורה לשגרת היום שלהם.

חשבו אילו מוצרים של 
Forever יוכלו לעזור 

לאנשים לקדם את נושא 
השימור העצמי.

כנראה שאתם מכירים אנשים 
שמקדישים זמן רב לטיפול במשפחה 

שלהם ובחברים שלהם עד שהם 
שוכחים לטפל בעצמם. קישור אנשים 
אלו  למוצרים שעוזרים להם להקדיש 

זמן לעצמם, וכך לעזור להשיב להם את 
תחושת השלווה והנורמליות כשהעולם 

בחוץ מרגיש כל כך שונה.



שיתוף מידע על ההזדמנות העסקית

לא מדובר רק בהזדמנות כלכלית

יותר אנשים מאי פעם מחפשים אלטרנטיבות לדרכי התעסוקה 
המסורתיות. הטרנד הזה צומח כבר די הרבה זמן, אבל תנודות 
שהתרחשו בשוק העבודה העולמי לאחרונה גרמו לרבים יותר 

לשקול הזדמנויות מסוג חדש.
יכול להיות שאנשים הנמצאים ברשימת אנשי הקשר שלכם ואולי 

לא היו מוכנים בעבר להפוך לבעלי עסקים ב-Forever, יהיו 
פתוחים כעת יותר לחשוב על ההזדמנות הזו. אחרי הכל, הצרכים 

והחוויות של אנשים משתנים ומתפתחים, יתכן ותפנו לאנשים בדיוק 
בזמן. עם זאת, חשוב לשים לב איך מציגים בפניהם את ההזדמנות, 

במיוחד בתקופה כזו. למרות ש-Forever מספקת הזדמנות 
כלכלית גם בתקופה מאתגרת זו, דרושה התלהבות מהמוצרים 

ונדרשת עבודה קשה כדי להפיק כמה שיותר מהתוכנית השיווקית.

ההזדמנות של Forever מקרבת בין אנשים בכל רחבי העולם 
משום שיש להם תשוקה משותפת לבריאות טובה יותר ולחיים 

טובים ואיכותיים יותר.  ה-FBOs שלנו לא רק בונים עסק, הם גם 
בונים קהילה שמקיפה את העולם.

זו הסיבה ש-FBOs רבים כל כך גאים 
 Forever לראות בעצמם חלק ממשפחת

שלנו! חשבו מי מאנשי הקשר שלכם 
יחפשו להיות חלק מקהילה ועזרו להם 
להבין מה הם יכולים להרוויח מפתיחת 

.Forever-עסק ב

מחקרים מראים שאחד מכל שלושה 
אשר עוסקים במכירה ישירה החלו 
לעבוד בזה מתוך תחושת קהילתיות 
וכדי להעמיק את הקשר שלהם עם 

אנשים החושבים כמותם



הדבר המדהים הוא ש-Forever מציעה משהו לכל אחד ואחת- לאנשים המחפשים לעבוד במשרה 
מלאה, לאלה המחפשים תוספת הכנסה, או לאלה שרוצים לפגוש אנשים חדשים ולקבל הנחות על 

מוצרים. בעזרת הבנת היעדים והצרכים של אנשי הקשר שלכם, תוכלו לתת להם ערך מוסף בהסברה 
כיצד ההזדמנות יכולה להתאים לחיים שלהם.

הקדישו זמן לחשיבה על הצרכים והמטרות של 
הלקוחות ושל המועמדים שלכם.

משפחת Forever מורכבת מאנשים מכל העולם, מכל תחומי החיים, ומשתרעת על 
פני מספר דורות. מסיבה זו, חשוב להבין שלאנשים שונים יש מטרות וצרכים שונים 

ש-Forever תוכל לעזור להם להגשימם. זכרו שהצרכים משתנים גם בין הדורות 
השונים, כך שיעזור אם נבין אילו ערכים של העסק מושכים יותר כל דור ודור.

איך Forever מתאימה?צרכיםקבוצת גילדור

  

  בייבי בום
 

  

X-דור ה  
 

 דור המילניום

Y-דור ה   
 

  

Z-דור ה  
 

נולדו בין השנים

1946-1964 
 

נולדו בין השנים

1965-1981 
 

נולדו בין השנים

1982-1996 
 

נולדו בין השנים

1997-2012 
 

ביטחון תעסוקתי 
ויציבות

 

איזון בין החיים 
לעבודה

 

גמישות, הזדמנות 
יזמית, תעסוקה 

עצמאית 

יציבות וביטחון

 

Forever היא חברה משולבת אנכית 
בבעלות פרטית הפועלת כבר 42 שנים 

וממשיכה לצמוח

ל-FBOs ב- Forever יש את החופש לקבוע 
לעצמם את שעות העבודה ולהקדיש את כמות 

הזמן שמתאימה להם.

ב-Forever יש גמישות והזדמנות לדור 
המילניום להתוות לעצמם את הדרך 

בעזרת בעלות על עסק משלהם.

כמו דור הבייבי בום, דור ה-Z יעריכו את החיים 
הארוכים של Forever ואת היציבות כחברה 

שאפשר לסמוך עליה למשך שנים קדימה.



איך יוצרים קשר עם אנשים שאי אפשר לפגוש
אין זה סוד שהשימוש ברשתות החברתיות ובאמצעים טכנולוגיים 

אחרים מהווים דרך נפלאה לתקשר עם אנשים שאי אפשר לפגוש 
באופן אישי, אבל זו בהחלט לא הדרך היחידה. לפעמים שיחת טלפון, 

שימוש בווטסאפ או שליחת מייל הן הדרכים הטובות ביותר ליצור קשר.

מה שמשנה זו לא צורת ההתקשרות אלא המסר. אם אתם שומרים על 
אותנטיות ומחפשים דרכים לעזור לשפר את החיים של מישהו, תוכלו 

לעזור לאנשים רבים יותר להיראות טוב יותר, להרגיש טוב יותר ולחקור 
הזדמנויות חדשות.

זכרו שההזדמנות שיש לכם להציע היא משהו שאפילו יותר אנשים 
מחפשים כיום. התמקדו בדרכים ליצור קשרים בעלי משמעות ולבנות 

קהילה תוך כדי כך שאתם מספקים לאנשים מוצרים שיעזרו להם 
להיראות ולהרגיש הכי טוב שהם יכולים.

הדרך הטובה ביותר להתחיל היא פשוט "לקפוץ למים"! עברו על 
רשימת אנשי הקשר שלכם וחדשו את הקשר עם אנשים שאולי 

הפסיקו להזמין או שלא היו עדיין ממש מוכנים להפוך לבעלי עסקים 
ב-Forever. אנשים רוצים לשמוע מכם ולהרגיש מחוברים יותר. 

תנו להם את ההזדמנות להיות חלק ממשהו גדול יותר- להיות חלק 
ממשפחת Forever העולמית!

מוכנים להתחיל?
הנה כמה עצות שכדאי שתקחו בחשבון:

עשו...

אל תעשו...

היו אותנטיים וגלו הבנה לאנשים שאתם יוצרים איתם קשר

 חשבו קודם כל על הצרכים שלהם 
ואיך תוכלו לעזור להם במימוש המטרות והיעדים

 בנו קשר אישי איתם וצרו קהילה של אנשים 
בעלי צורת חשיבה דומה

הסבירו לאנשים על החופש והגמישות של השיווק הישיר

אמצו בחום את דרכי ההתקשרות החדשות

הימנעו מהבטחות וטענות לגבי הכנסה כספית

הימנעו מטיעונים בריאותיים לגבי המוצרים



שמירה על קשר עקבי – היו עקביים ביצירת הקשרים. רוב הקשרים בימינו מתבצעים באופן מקוון בכל 
מקרה. ישנן דרכים פשוטות שבהן תוכלו לפגוש אנשים חדשים ברשת, בין אם דרך רשתות חברתיות או 

פורומים. המשיכו לעבוד על רשימת האנשים שאתם מכירים ואל תפסיקו לעשות שיחות טלפון או לכתוב 
הודעות לאלו שמביעים עניין בעסק ולמועמדים פוטנציאלים.

צרו עניין – השתמשו בזמן שהתפנה, זה שהייתם אמורים להקדיש לארגון מפגשים אישיים, כדי להיות 
פעילים יותר ברשתות החברתיות וצרו לעצמכם נוכחות חזקה. יש ל-Forever ישראל קבוצת פייסבוק 

סגורה  שנוצרה כדי לעזור לכם בארגון התקשורת המקוונת שלכם, בקרו בכל יום בקבוצה כדי לקבל עצות 
ורעיונות )הכניסה למשווקים רשומים בלבד(. 

ערכו מפגשים מקוונים – יש דרכים רבות כיום המאפשרות להתאסף יחד אונליין. אתם יכולים לארגן 
וובינרים או פגישות בעזרת כלים כמו Zoom. אתם יכולים להציג מוצרים ללקוחות פוטנציאליים על ידי 

 שליחת דוגמיות ולאחר מכן להיות במעקב איתם בעזרת שיחות טלפון או שיחות וידאו. 
בימינו, שיחת וידאו יכולה להיות יעילה בדיוק כמו פגישה אישית פנים מול פנים. עזרו לחברי הצוות הטריים 
שלכם לפתח את הכישורים והידע שלהם בעזרת הדרכות צוותיות אונליין או על ידי שיתוף הדרכות קיימות 

.FLPIL.com הזמינות באתר החברה

היו אסטרטגיים עם FLP360 – אפליקציית FLP360 החדשה מאפשרת לכם לא רק לעקוב אחר העסק 
המתפתח שלכם ולנהל אותו דרך כלי דיווח מקוונים, אלא נותנת לכם גם כלים ליצירת פוסטים לרשתות 

החברתיות ודפי נחיתה באתרים שמקשרים מועמדים ולקוחות אל החנות שלכם ברשת. בנוסף, הכלים 
החדשניים שבה נותנים לכם את הכוח ליצור מעקבים אסטרטגיים, להצית עניין בעסק שלכם דרך העלאת 

פוסטים בעקביות לרשתות החברתיות וניהול אנשי הקשר שלכם על ידי התקשרויות בקליק אחד. 
flp360.foreverliving.com ניתן להרשם בכתובת

מקוון
עסק לבניית

המקוצרהמדריך

איך ליצור קשרים ולהגדיל את העסק

יצירת קשרים חדשים ושכנוע לקוחות ושותפים עסקיים פוטנציאליים לא חייבת להיעשות פנים מול פנים. 
למעשה, אפשר לעשות את כל אלה היישר משולחן המטבח שלכם! העולם הדיגיטלי של ימינו מאפשר לנו 

להיות מקושרים יותר מאי-פעם. בעזרת הטיפים הפשוטים הבאים תוכלו ליצור לידים, להמיר אותם ללקוחות 
ולחברי צוות ולשמור על ההתלהבות והמחויבות שלהם בעזרת כלים מקוונים בלבד.
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בתקופות של אי-ודאות 
היציבות חשובה

Forever עמדה במבחן הזמן, תוך צמיחה מתמדת, 
במשך 42 שנה ברציפות.

עסק המבוסס על 
היסטוריה של 42 שנה.

Forever לצמוח עם
Forever מציעה את החופש והגמישות כדי 

שהעסק שלך יתאים לך בדיוק.

עסק שמתאים
לצרכים

שלך.



חברת Forever Living Products מציעה הזדמנות כלכלית לשיפור איכות 
חייך בעזרת תוכנית תגמולים יחודית ומגוון רחב של מוצרים המבוססים על 

 אלו ורה ומיוצרים בטכנולוגיה בלעדית. 
קיימות סיבות רבות לכך שכדאי לך להתחיל את השינוי כבר עכשיו ולבחור 

בפעילות עסקית עם Forever, הנה עשרת הסיבות העיקריות...

FBO:

לקבלת מידע נוסף:

Forever היא: 

 • עסק גלובלי הפועל ביותר מ- 160 מדינות 
ברחבי העולם.  

 • חברה יציבה כלכלית וללא חובות, בעלת ותק 
מאז 1978, תעניק לך ביטחון לטווח הארוך.  

 • יצרנית וספקית של מוצרים בעלי איכות גבוהה
אשר מבוססים על נפלאות ג'ל האלו ורה הפעיל   

ממרכז העלה.  

 • גאה להציע מוצרים המאפשרים החזר כספי 
של 30 יום עבור לקוחות קמעונאיים.  

אתם תהנו מ: 

• אפשרות לקבלת הכנסה משמעותית.

 • זמן וחופש לבנות את חייכם בהתאם 
לחלומות שלכם.  

• יכולת שליטה בהכנסה וקידום הקריירה שלכם.

• תוכניות מתגמלות ותמריצים כספיים.

• הדרכות ותמיכה לאורך כל הדרך.

 • גמישות- התאמה אישית לצרכים האישיים, 
אפשרות להתחלה עם הכנסה חלקית ובנייה של    

הכנסה קבועה ומשמעותית.  

הדרכות, אימונים ותמיכהתוכניות תגמולים נדיבותמוצרים איכותיים

FOREVER מדוע

חל איסור להציג את Forever  כהזדמנות להרוויח כסף בקלות וללא מאמץ, Forever  מציעה עסק אמיתי הדורש עבודה עקבית ומתמדת שיכולה להניב פירות ברמה גבוהה. עסק שמאפשר למי שמוכן לעבוד לפי 
התוכניות המוצעות ע"י החברה, סיכוי שווה להגיע להצלחה.

 www.flpil.com   5252001 ישראל( בע"מ, בניין דימול, ז'בוטינסקי 1, רמת גן( Forever Living Products


