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30  עולם מלא הזדמנויות
כיצד שיווק רשתי מגשים את החלום 

של להיות בעלים של עסק משלכם.

יותר הכוח
להיות

להיות מחויבים
עיכובים הם לפעמים מעבר לשליטתנו, אבל אתם יכולים להחליט אם 
אתם רוצים לתת למחסומים בדרך לעכב אתכם, או להישאר מחויבים 

לחזון שלכם ולהמשיך קדימה.

להיות שאפתנים ונחושים
אף אחד לא יכול להיות מפוקס בכל שנייה של היום, אבל אלה שהם 

נחושים יכולים להמשיך לשאוף להשיג את מטרותיהם אפילו בימים האלה 
שבהם קיים הפיתוי לדחות משימות מסוימות למועד מאוחר יותר.

להיות חדשניים
אנחנו חיים במצב של התפתחות תמידית. הטכנולוגיה 

משתנה כל הזמן וכך גם הכלים שאנחנו 
משתמשים בהם כדי לתקשר אלה עם אלה. אם 

אתם מוכנים תמיד להסתגל, ללמוד לאמץ דברים 
חדשים, תגלו שהיעדים שלכם הופכים להיות 

קלים הרבה יותר להשגה.

להיות מכוונים
האם אתם נוקטים כל יום בפעולות שמקרבות אתכם 

ליעדים החשובים לכם ביותר? אל תתנו לדברים לקרות 
מעצמם. חיו את החיים עם כוונה, פעלו ביוזמה, קחו 

שליטה ושאפו ליצור את המצבים בכל יום כדי לבנות לכם 
את החיים שאתם רוצים תוך חשיבה על המטרה.

מבוסס על מאמר של גרג מוהן

האם יצא לכם לחשוב מהן התכונות שהופכות אותנו לאנשים 
חזקים יותר, שעושים יותר ושמצליחים יותר? הגשמה עצמית 

לא רק מדברת על מה שאתם רוצים לעשות, אלא על השאיפה 
התמידית להיות הגרסה הכי טובה של עצמכם. במילים אחרות, 

כדי לעשות יותר צריך להיות יותר.
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מהשדותטרי
היישר

שלנו

כשנמצאים באחד מהשדות של Forever קל להביט על 
המרחבים האינסופיים שלהם ולתהות איך החברה הצליחה 
לשתול, לגדל ולקצור את עלי האלוורה שלה באותה השיטה 

במשך מעל 40 שנים – כל צמח מטופח בזהירות ונקצר ידנית.
זה יכול להיות קל יותר ורווחי יותר להשתמש במכונות אוטומטיות 

כדי לקצור את עלי האלוורה במהירות, ולהסתמך פחות על מגע 
אנושי. אבל לקיצור הדרך הזה, במסווה של קדמה, יש מחיר 

אמיתי. הוא מרסק והורס חלקים גדולים יותר של הצמח, מה 
שמוביל לנזק סביבתי ולאיכות בינונית במוצר מוגמר.

מסורת ששווה לשמור עליה
כשרקס מוהן ייסד את Forever Living Products, הוא רצה 

להקים יותר מסתם חברה. הוא רצה לבנות קשרים שמתעלים 
מעל שפה או גבולות ומקרבים בין אנשים דרך עניין משותף 

בעשיית הדברים בדרך הנכונה.
בשדות האלוורה של Forever, משמעות עשיית הדברים בדרך 
הנכונה היא לעשות אותם בידיים. הגברים והנשים אשר קוצרים 

את עלי האלוורה קמים עם זריחת החמה ובוחרים בזהירות 
בעצמם את העלים שהגיעו לשיא בגרותם ושיא תכולת החומרים 

המזינים שבהם.

אין תחליף למגע אנושי כשזה מגיע לבחירת העלים המושלמים. 
האנשים שיודעים הכי טוב מתי הגיע הזמן לקציר הם אלה 

ששותלים, מטפחים ומטפלים ביבולים עונה אחר עונה. הם 
בוחנים את צבע העלה, את גודלו ואת תחושתו בידיהם כדי לקבוע 

אילו מהעלים מוכנים לקצירה ואילו מהם זקוקים לעוד זמן.
העלים החיצוניים הבוגרים נחתכים בזהירות מהצמח, מה 

שמאפשר לעלים הפנימיים להמשיך לגדול. לעלה לוקח בערך 
שנה להגיע לשיאו וצמח בודד יכול להמשיך לייצר עלים במשך 

שנים רבות אם מטפלים בו נכון. כשהעלים נקצרים, הם מועמסים 
ונשלחים לסיבוב הראשון של העיבוד באתר עצמו.

אי אפשר שלא להתגאות ביכולתנו להישאר נאמנים לשורשים 
שלנו מבלי להישאר מאחור בעולם שמתקדם ללא הפסקה. 

במהלך ארבעה עשורים, חברת Forever צמחה להיות 
היצרנית החשובה ביותר של מוצרי אלוורה בעולם בכך 

שפעלה בדיוק באיזון הנכון בין מסורת וחדשנות.
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שלנו

אלה שיודעים הכי טוב 
מתי הגיע הזמן לקציר הם 
אלה ששותלים, מטפחים 
ומטפלים בתוצרת עונה 

אחר עונה
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החדשנות בפעולה
מהשנייה שעלה האלוורה נחתך מהצמח, הזמן משחק תפקיד 

קריטי וחשוב אם רוצים שעלה האלוורה ישמור על התכולה 
התזונתית הגבוהה שבו במהלך העיבוד והייצור. 

לאחר הקציר, התחנה הבאה היא מפעל מחוץ לשדה שבו 
מפלטים כל עלה ידנית כדי להשתמש בכמות המקסימלית של 

הג'ל הפנימי של העלה. הפילוט נעשה בתנועות חלקות וזורמות 
הדורשות שילוב של מהירות ודיוק.

לאחר שהג'ל נבדק, הוא עובר תהליך טיהור, שמשתמש בשיטת 
חימום בזק כדי לשמר בתוכו את היתרונות והטריות של פנים עלה 

האלוורה תוך כדי הפחתה בטוחה של כמות החיידקים הרעים. 
בדרך זו מבטלים את הצורך להשתמש בחומרים משמרים.

מחקרים הראו שתהליך זה משמר 300% יותר מתכולת 
הוויטמינים הטבעיים של האלוורה. כדי לוודא שהערך התזונתי 

הגבוה ביותר נשמר, האלוורה של Forever מעובדת תמיד בתוך 
שש שעות מזמן הקציר.

ידעתםהאם 
 Forever שהג׳ל בג'ל האלוורה לשתייה של

הוא הכי קרוב לג׳ל שנמצא בצמח האלוורה, 
הוא למעשה מכיל 99.7% אלוורה מפנים 

העלה? בין המשקאות הפופולריים יש 
משקה אלוורה וחמוציות ומשקה 
אלוורה ואפרסקים המשלבים בין 

התועלות של ג'ל אלוורה טהור עם 
נוגדי חמצון וטעמים נהדרים של 

חמוציות ואפרסקים.



זו חוויית העבודה הטובה 
ביותר שהייתה לי אי פעם

ידעתםהאם 
ששדות האלוורה נשתלים מבלי לפגוע 

ולו בעץ אחד? 

ולא רק זה, 20 צמחי אלוורה מסוגלים 
 להמיר CO2 לחמצן כמו עץ בודד, 

 Forever כך ש- 50 מיליון הצמחים של
עוזרים לנקות מהאטמוספירה של כדור 
הארץ מאות מיליוני טונות של פחמן דו 

חמצני מדי שנה.

האנשים שגורמים לזה לקרות
השקעה בתהליכי עיבוד נכונים לא יכולה לעבוד אם לא משקיעים 

גם באנשים הנכונים. זו הסיבה שחברת Forever משלמת לעובדיה 
ברפובליקה הדומיניקנית שכר הגבוה ב-40% עד 50% מחברות 

אחרות הפועלות באותו האזור. העובדים המועסקים בשדות החברה 
ובמפעלי העיבוד יודעים שאיכות העבודה שהם משקיעים בכל יום 

היא חיונית לייצור מוצרי Forever שאנשים בכל רחבי העולם 
מסתמכים עליהם.

קחו לדוגמה את מיגל סילבריו ואת אלחנדרו רודריגז. לשניהם  יש 
במשותף 18 שנים של ניסיון בעבודה בשדות האלוורה. שניהם צברו 

ידע רב ערך בטיפול אישי ביבולים שנה אחר שנה. הוותק שלהם 
בחברה הוא תוצאה של הגאווה שיש להם בעבודתם והידיעה שהם 

.Forever חלק חשוב כל כך במשפחת
"אני אוהב להשתייך לקבוצה הזו של אנשים נפלאים", אומר מיגל.

רפאלינה טבארס גאה גם היא לראות בעצמה חלק מהמשפחה הזו. 
רפאלינה, אם ל-3, עובדת כבר 16 שנים כמומחית לבקרת איכות, 

כשהיא מוודאת שהאלוורה הנקצרת היא טהורה, טרייה ועשירה 
בחומרים מזינים.

"בדרך כלל אני לוקחת דגימות מכל צרור שאנחנו מעבדים ואנחנו 
בודקים את החומציות והמיקרוביולוגיה שלו", רפאלינה אומרת. "כך 

אנחנו מוודאים שאנחנו מספקים תמיד מוצרים נפלאים."
עוזר המחסנאי רודי ראייס גאה בכך שתפקידו בארגון ומיון הסחורה 

במחסנים מוודא שיש לכולם את הכלים שהם זקוקים להם כדי 
לעשות את עבודתם. הוא חלק ממשפחת Forever כבר 16 שנים 

ומגדל 2 ילדים.
"זו חוויית העבודה הטובה ביותר שהייתה לי אי פעם", אומר רודי. 

"אני מקווה להמשיך לעבוד כאן עוד זמן רב."
בכל שלב בתהליך הייצור, תגלו סיפורים של אנשים שעובדים 

כבר שנים רבות ב-Forever וממשיכים להיות מושקעים באיכות 
והטריות של כל מוצר. עבורם זו יותר מעבודה. הם נלהבים מהקשר 

הרגשי העמוק שיש להם עם הצמחים, אחד לשני ולמוצרים 
המספקים הזדמנויות לאנשים רבים כל כך מכל העולם.
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קטיף ידני לא רק מוודא 
שהעלים נקטפים בדיוק 

בזמן הנכון, אלא גם עוזר 
ל-Forever להפחית את 

טביעת הפחמן שלה אפילו 
יותר, עם ביטול הצורך בציוד 

קצירה מגושם.

בתור חברה גלובלית אשר פעילה ביותר מ-160 מדינות, 
Forever מאמינה באחריות שיש לה לשמש דוגמה נכונה 

בכל הנוגע לאחריות סביבתית. בהיותנו חברה משולבת אנכית 
מתאפשרת לנו ב-Forever השליטה בכל שלבי הייצור 

והתעשייה מהרגע שבו צמחי האלוורה שלנו נשתלים בשדות ועד 
שהמוצר מגיע אליכם הביתה.

עם שדות אלוורה בטקסס וברפובליקה הדומיניקנית, 
Forever התקדמה בצעדי ענק בשנים האחרונות לקראת 

חדשנות בתהליך הגידול והקצירה כדי להפחית את הפגיעה 
הסביבתית שלנו באופן דרמטי. בעזרת שימוש במשאבות 

סולאריות ומערכות של טפטפות, הצליחה Forever להפחית 
את השימוש במים ב-90 אחוזים. המים שנעשה בהם שימוש 

לשטיפת הצמחים לאחר קטיפתם נשלחים לשימוש חוזר בשדות 
והקליפה החיצונית של הצמח מוחזרת לאדמה לטובת שימוש 

מחודש כדשן טבעי.

 Forever נמצאת בעסק
כדי להשפיע לטובה 
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על ידי שליטה בתהליך 
 Forever ,הפצת המוצרים

יכולה להתמודד עם 
קצב הביקוש העולמי 

תוך שמירת המחויבות 
הסביבתית שלה

משלוח מוצרים אחראי
Forever Direct בהולנד הוא מרכז הפצה גלובלי שמוודא 

שלקוחות מקבלים את המוצרים שלהם במהירות ועם כמה 
שפחות נזק סביבתי. כל אריזות המשלוח עשויות מחומרים 

מתכלים ב-100 אחוזים ומיוצרות עם שימוש בחומרים ש-85 
אחוזים מהם מתכלים. כריות האוויר המשמשות להגנה על 

המוצרים בזמן המשלוח ניתנות למיחזור מלא וניתן לנקב 
אותן כדי שיתפסו פחות מקום. הכריות האלה הן בעלות מאזן 

פחמן נייטרלי בהשוואה למילוי נייר.
על ידי שליטה בתהליך הפצת המוצרים, Forever יכולה 

להתמודד עם קצב הביקוש העולמי תוך שמירת המחויבות 
הסביבתית שלה. מהמשרד הראשי באריזונה ועד למשרדים 
ומתקני הייצור וההפצה שלה בכל העולם, תמיד מתקיימת 
ב-Forever השאיפה להשפעה סביבתית חיובית, כמו גם 

הרצון לשמש דוגמה חיובית נכונה להתנהלות נכונה של עסק.

מחזור נכון בבית

בקבוקים ומכלי פלסטיק
ודאו שכל בקבוקי הפלסטיק שלכם ומכלי 
הפלסטיק שטופים והתוויות מוסרות מהם 

לפני שהם מושלכים לפח המחזור. רוב 
האריזות של מוצרי Forever ניתנות 

למיחזור. עם זאת, הפקקים של מוצרי 
התזונה אינם ניתנים למחזור עקב תקנות 

הגנה על ילדים. מחזרו את המכל, אבל את 
הפקק זרקו לפח האשפה.

פחיות מזון ושתייה
פחיות עשויות פח, אלומיניום ופלדה 

ניתנות כולן למיחזור. ודאו שהמכלים האלה 
נקיים מתוויות לפני שאתם משליכים אותם 

לפח המיחזור. מכלי תרסיס ריקים ניתנים 
גם הם למיחזור.

אל תכניסו את האשפה 
למחזור לתוך שקיות

אין לזרוק אשפה כזו בשקית אשפה. יש 
לזרוק את האריזות למיחזור ישירות אל 

הפח ללא שקיות פלסטיק או עטיפות 
פלסטיק. שקיות ועטיפות לא ניתנות 

למיחזור. נסו לעבור לשימוש בשקיות רב 
פעמיות ושקלו שימוש בעטיפות שניתנות 

לשימוש חוזר במקום עטיפות פלסטיק.

כדי לוודא שהאריזה שאתם ממחזרים 
בבית תתאים לשימוש חוזר, נקיטה 

בצעדים המתאימים יכולה לעזור. 
הכללים הקשורים לחומרים הניתנים 

למיחזור יכולים להשתנות בהתבסס על 
מקום המגורים שלכם, ולכן כדאי יהיה 

לברר מהן התקנות.
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ביבשה

Forever מחויבת לשמירה 
על הסביבה מהיבשה עד לים

לעשות טוב לכדור הארץ הוא חלק חשוב מכל מה 
שאנחנו עושים ב-Forever. אחרי הכל, אנחנו עובדים 

קשה מאוד כדי לעזור לאנשים לחיות חיים שמחים 
ובריאים יותר וזה אומר שעלינו לעשות את חלקנו 

ולעזור להגן על הסביבה שלנו. הנה כמה מהדרכים 
הרבות שבהן Forever מכבדת את המחויבות הזו.

אחריות חקלאית
שדות האלוורה שלנו בטקסס וברפובליקה הדומיניקנית 

מציבים רף גבוה לאחריות בסביבת העבודה. אנו 
משתמשים במשאבות סולאריות ובמערכות של 
טפטפות כדי לצמצם את השימוש במים לאורך 

השדות. אנו אוספים את המים שהשתמשנו בהם 
לשטיפת הצמחים כדי להשתמש בהם מחדש בשדות,

ועם קליפות עלי האלוורה מדשנים מחדש את היבולים.

הפצה חכמה יותר
שליטה בערוצי ההפצה שלנו מאפשרת לנו להפחית 

באופן רציף את טביעת הרגל הפחמנית שלנו על ידי כך 
שאנו מוצאים את המסלולים היעילים ביותר להעברת 

המוצרים ללקוחות שלנו ברחבי העולם. זה מאפשר 
לנו גם להוריד עד למינימום את הצורך באריזות וכך 

להפחית את כמות האשפה.
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בים

באוויר
מנקים את האוויר

כמות קטנה של 20 צמחי אלוורה בלבד יכולה להמיר 
פחמן דו חמצני לחמצן כמו עץ בגודל מלא. זה אומר 

שמיליוני צמחי האלוורה שלנו מנקים מהאוויר של כדור 
הארץ מיליוני טונות של פחמן דו חמצני בכל שנה!

מנקים את הבזבוז
אנו משתמשים באריזות הניתנות למיחזור. כך אנחנו 
מוודאים שבאריזות שלנו נעשה שימוש חוזר במקום 
להיום מושלכות סתם לערמות אשפה או נתיבי מים.

מגנים על השוניות
לשוניות אלמוגים יש תפקיד חשוב במערכת האקולוגית העדינה 

של האוקיינוסים בעולמנו, אך ברבים מבין תכשירי ההגנה מקרינת 
השמש ישנם כימיקלים שגורמים לשוניות האלמוגים להלבין ולמות. 
קרם ההגנה מהשמש של Forever, אלו סאן סקרין מכיל תחמוצת 

אבץ טבעית, כך שלא רק שהוא מגן מקרני השמש המזיקות, אלא 
שהוא גם בטוח עבור האלמוגים.
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בירוק החיים

כאשר החיים גורמים לכם להיות בתנועה מתמדת, לא תמיד קל לעצור ולאכול פירות וירקות טריים. 
פעמים רבות מדי אנחנו שולחים את ידנו למזון מהיר ומעובד כדי להרגיע את הרעב. משמעותה של 

צורת אכילה שכזו על הדרך היא שאינכם מקבלים את החומרים המזינים הטובים שניתן לקבל רק 
מדיאטה עשירה בפירות וירקות. למרבה המזל, ישנה דרך לזכות במתנות שהטבע נותן לנו מבלי 

להתאמץ, לחתוך או לבשל.

"פוראוור סופרגרינס" הוא מוצר המספק עוצמה של מזונות-על ונוגדי חמצון חשובים כדי לעזור לתחזק 
את ההגנות הטבעיות של הגוף שלכם ולשמור על הביצועים שלכם בשיאם. כל מנה מספקת לכם תזונה 

עוצמתית בזכות תערובת מושלמת של אלוורה ויותר מ-20 פירות וירקות בכל אריזה. למזון העל המושלם 
הזה יש טעם נפלא והוא מתערבב היטב במים או במשקה החביב עליכם. תדלקו את היום שלכם בכוח 

הירוק שתוכלו למצוא רק בפוראוור סופרגרינס.

 שדרגו את אורח החיים הפעיל שלכם בעזרת 
תערובת אידאלית של יותר מ-20 פירות וירקות
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בירוק

תערובת דינמית של מזונות העל 
הטובים ביותר בטבע

על מנת ללכוד את העוצמה התזונתית שקיימת בפוראוור סופרגרינס, 
תרנו אחר מזונות העל העוצמתיים ביותר כדי לייצר משקה שנותן 

תועלת תזונתית פעילה, כזו שעוזרת לתמוך גם ברמת חומציות 
מאוזנת. כמות נכונה של בסיסיות וחומציות בגופכם עוזרת לכם 

להרגיש יותר אנרגטיים וערניים, והיא ומקדמת את בריאות העצמות, 
השרירים ומערכת הלב וכלי הדם.

תערובת הירקות המוסיפים בסיסיות, כמו למשל תרד, קייל וברוקולי 
תומכת ברמת pH אופטימלית ועוזרת לשמור עליכם מאוזנים!

אבל זו רק ההתחלה בכל הנוגע לכמות המלאה של ירקות רבי השפעה 
ורכיבים צמחיים אחרים שאתם מקבלים עם פוראוור סופרגרינס. 

אלוורה עוזרת לכם להפיק יותר מכל רכיב תזונתי על ידי כך שהיא 
עוזרת לגוף לספוג אותם טוב יותר, עוזרת לעיכול ומקדמת אנרגיה 

טבעית.

תדלקו את שגרת האימונים שלכם 
עם פוראוור סופרגרינס 

בלי קשר ליעדי האימון שלכם או לרמת הכושר הגופני, פוראוור 
סופרגרינס מהווה את התוספת המושלמת לתיק האימונים שלכם. 

תערובת הירקות העוצמתית שלנו תומכת בכוח וסיבולת במהלך 
האימון ואפילו עוזרת להתאוששות השרירים לאחר האימון.

בין אם אתם מצטיידים לקראת אימון טוב או לריצה של סוף-שבוע, 
פוראוור סופרגרינס הוא מוצר שנותן לכם את הדחיפה התזונתית 

שאתם צריכים כדי להיראות ולהרגיש הכי טוב שאתם יכולים.

עברו לירוק, הורידו במשקל ותנו לגופכם תמריץ 
פעיל של מזונות על מהצומח.

שפרו את המשקה האהוב עליכם עם 
תוספת של מזונות-על

כל מה שאתם צריכים זה רבע ליטר מים ושקיק אחד של פוראוור 
סופרגרינס כדי ליהנות מתחנת הכוח התזונתית הזו, מה שהופך את 

המוצר הזה לדרך המושלמת לקבל את המזונות הירוקים שלכם בכל 
זמן ובכל מקום. המוצר מתאים גם באופן מושלם כתוספת של חומרים 

מזינים צמחיים למשקה האהוב עליכם.
נסו לערבב שקיק אחד של פוראוור סופרגרינס בשייק חלבונים עבור 

שילוב בין החלבונים לעוצמת מזונות העל הירוקים. אתם ממש תאהבו 
את הדרך שבה פוראוור סופרגרינס בטעם קרמי עשיר של פירות יער  

המשתלב נפלא עם טעם של שוקולד או וניל.
חוסר זמן לאכול פירות וירקות טריים הוא כבר לא תירוץ למחסור 

תזונתי. החיים של היום דורשים קצב מהיר, אך החיים לא מחכים לכם. 
הודות לפוראוור סופרגרינס, אתם יכולים לנצל את היתרונות של מעל 
20 פירות וירקות מבלי לפגוע בקצב החיים שלכם. אין דרך טובה יותר 

להוסיף מזונות ירוקים לשגרת היום שלכם.

עם סופרגרינס זה סופר-טעים
בעוד שלפוראוור סופרגרינס יש טעם נהדר עם מים, אל תחששו לנסות 

אותו בשילובים נוספים. נסו את אחד מהמתכונים האלה כדי לתדלק 
את הגוף שלכם ואת ההשראה שלכם!

המשקה הירוק שתגיעו איתו יותר רחוק 
רגילים לשתות משקה חלבונים אחרי האימון שלכם? נסו להוסיף 

בריאות לכוס משקה החלבונים וראו כמה רחוק תוכלו להגיע:
3/4 כוס משקה קוקוס

Forever 1/2 כוס משקה אלוורה ואפרסקים של
מנה אחת של פוראוור סופרגרינס

כף מדידה אחת של אבקת החלבונים האהובה עליכם 
חצי כוס קרח

ערבבו בבלנדר. פזרו פתיתי קוקוס מלמעלה ולרוויה!

ירוקולדה 
טיפול טרופי לבלוטות הטעם שלכם עם משקה דמוי קוקטייל בתוספת 

כוח של פוראוור סופרגרינס. המתכון הטעים הזה הוא כמו פיסת גן 
עדן בתוך כוס- מושלם לבילוי סביב הבריכה:

כוס משקה קוקוס
Forever 1/2 כוס ג'ל אלוורה של

מנה אחת של פוראוור סופרגרינס
חצי כוס של חתיכות אננס

 עררבו בבלנדר והוסיפו קרח. 
הוסיפו מטריה לקישוט, לגמו והירגעו.

 שדרגו את אורח החיים הפעיל שלכם בעזרת 
תערובת אידאלית של יותר מ-20 פירות וירקות
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כמתנה
חוויה

העניקו

איך לתכנן חופשה יומית 
 מושלמת למישהו

שיקר ללבכם.

ימי חופשה בין אם בתקופת החגים או בסופ״ש 
יכולים להפוך למשהו שכיף להיזכר בו דרך יצירת 
חוויה למישהו שיקר ללבכם. מתנה שהיא חופשה 
בת יום יכולה להיות מפלט מושלם ולהותיר רושם 

שיישאר זמן רב יותר ממה שתוכלו להשיג עם 
חפצים חומריים.

בין אם זה יום שטוף שמש בחוף הים או נופש יוקרתי 
בצימר בגליל, תוכלו לתת מתנה שתיצור את סוג 

הזיכרונות שאנשים יזכרו ויחזרו אליהם בחיוך במשך 
שנים קדימה.
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נגישמסלול מעגלי נחל השופט

מסלול 
להרפתקנים

טיול 
לשמורת טבע

שמורות הטבע שבארצינו מציעות חוויה מעשירה. הטבע 
הוא מקום שאנשים הולכים אליו כדי לתת לנשמה 

להתחדש, לשאוף אוויר צח ולהעריך את המרחבים 
העצומים של עולם הטבע. הענקת חוויה כזו תספק את 

ההקלה הנלווית לעזיבת ההמולה של חיי היומיום מאחור.

יום כיף 
בחוף הים

האם בילוי בחוף הים זו המתנה המושלמת עבור החבר 
הטוב ביותר או בת הזוג שלכם? בהחלט יתכן, אֿם תכננו 

טיול שיפיק זיכרון מושלם, יום כזה שיסתיים בשקיעה אל 
מול הים יכול בהחלט להפוך לזכרון שלא ישכח.

צאו 
לדרך

מתחו את החופשה היומית שלכם לסוף שבוע ארוך 
בנסיעה לקצה הארץ. אין כמו לראות את המדבר, הים 

או ההר מאחורי ההגה וזו דרך נהדרת לבלות זמן איכות 
עם מישהו בחייכם. הקימו אוהל תחת כוכבי השמיים או 

התאכסנו בצימר בישוב קטן. אין גבול לאפשרויות.
הפכו את זה למסורת שתחזור על עצמה בשנים הבאות.

חוויה משותפת
לחוויה שתעניקו כמתנה, כזו שאתם ומישהו קרוב 

יכולים ליהנות ממנה יחד, יש משמעות גדולה הרבה 
יותר מכל חפץ פיזי שתתנו. ביכולתכם ליצור זיכרונות 

שיחזקו את מערכת היחסים וישרדו כל החיים.
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העניקו חוויה
לא תוכלו לחוות חוויה משותפת עם כל מי שברשימת מקבלי המתנות 
שלכם, אבל תוכלו לתת מתנה שהם יעריכו ויזכרו. מי ברשימה שלכם 

ישמח לקבל חופשה יומית שתוכל לעזור להם לשבור את השגרה 
ולהפוך את חייהם למעט קלים יותר או מהנים יותר?

ספא
יום 

חופשה 
בעיר

תנו למישהו מקום מפלט שנמצא ממש קרוב אליהם. 
מקומות נופש ומלונות רבים מציעים חבילות יומיות 

שמאפשרות לאורחיהם לנפוש בבריכה, לקבל עיסוי מרגיע 
או ליהנות מארוחת ערב ברמה גבוהה. חופשה יומית 

מרגיעה ממש בעיר שלהם יכולה להיות בדיוק מה שהם 
צריכים כדי למלא מצברים ולהתרענן.

יום ספא 
בבית

עזרו למישהו להביא את אווירת החופשה אל תוך הבית 
שלהם על ידי הענקת כל מה שהם צריכים בשביל יום של 
פינוקים כמו בספא. מלאו סל עם מוצרים כמו מסכת אלו 

ביו צלולוז ומוצרים לטיפוח עור הפנים כמו "סוניה לטיפוח 
יומיומי" ו"אלו היט" שהוא מושלם לעיסוי מרגיע. 

שיעור 
בסטודיו

לאנשים רבים, אימוני ספורט הם מפלט מושלם. פרץ 
האנדורפינים ותחושת ההישג הם בדיוק מה שהם זקוקים 

לו כדי לחמוק מלחצי היומיום. עבור חובבי הכושר שבחייכם 
שאוהבים לנסות דברים חדשים, רכשו אישור כניסה יומי למכון 

כושר או לסטודיו שיאפשר להם להתנסות באימונים מסוגים 
שונים, מקרוספיט ועד יוגה ופילאטיס. 
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 איזה סוג של חוויה
תרצו לתת?

 מדוע מתנה 
חווייתית טובה יותר 

ממתנה פיזית? הנה רק כמה מהרעיונות הרבים 
למתנה חווייתית. אתם יכולים לתת 

למישהו מנוי למוזיאון, למרכז מדעי או 
לתיאטרון קהילתי.

השיטה היא לחשוב על סוגי התנסויות שאתם יודעים שיעשירו חיים 
של מישהו או מישהי, ירחיבו את אופקיהם ויעזרו לתת להם תחושה 

של שלווה וכיף בתוך שגרת חייהם העמוסה.
מצאו דרכים לגרום למתנה להיות זכורה יותר בעזרת תוספת של 
מגע אישי כדי להעצים את החוויה, או דרכים להיות יצירתיים עם 

צורת ההגשה.
הצורה שבה אתם מגישים את המתנה תראה לאנשים ברשימה 

שלכם כמה מחשבה השקעתם ביצירת החוויה המושלמת.

לרוב האנשים יש כבר את כל מה שהם צריכים בימינו וקיימים 
כבר מחקרים רבים שמציינים שמתנות פיזיות מספקות 

רק תחושת שמחה רגעית. לפי מחקר שפורסם בכתב העת 
 Journal of Psychological( לפסיכולוגיה מדעית

Science(, חוויות נותנות תחושת אושר שמחזיקה מעמד 
זמן רב יותר.

מבדיקה שנעשתה בארצות הברית 
לבדה עלה שיותר מ-16 מיליון 

מתנות מוצאות את דרכן לאשפה. 
נסו לדמיין לאיזו כמות זה מגיע 

בקנה מידה עולמי.

מחקר של אוניברסיטת קורנל 
מראה ששביעות הרצון מרכישת 

מתנות חומריות פוחתת במהירות 
רבה הרבה יותר מהאושר שמעניקה 

חוויה מספקת.

מתנות חווייתיות מקרבות ומחזקות 
את הקשר בין הנותן למקבל.

סקר בקרב בני דור המילניום מגלה 
שהם מעדיפים הרבה יותר לעשות 

דברים מלקבל דברים.

כמות האשפה שמגיעה למזבלות 
ולאוקיינוסים עולה ב-25% 

בתקופת החגים, לפי מחקר של 
אוניברסיטת סטנפורד.
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60-70%

סמכו

שלכם

הבטןתחושתעל

הידעתם ש...
למעי שלכם יש חלק 

חשוב בתמיכה במערכת 
החיסונית שלכם? 

מחקרים מראים שמערכת העיכול 
שלכם היא המקום שבו  חיים

מהתאים החיסוניים של הגוף, מה 
שהופך את המעי שלכם לסוג של 
בסיס הבית המתדלק את ההגנות 

הטבעיות של הגוף שלכם. זו הסיבה 
שזה כה חשוב לתמוך בצמיחה 
הבריאה של החיידקים ולתמוך 

במערכת העיכול שלכם. הנה כמה 
דרכים שבעזרתם ניתן לקדם בריאות 

מעי אופטימלית.

דגנים מלאים מספקים 
לגופכם את הסיבים 
שהוא זקוק להם כדי 

לתמוך בפעולת מעיים 
אופטימלית ולתדלק את 

החיידקים הטובים החיים 
במעי שלכם.

עלים ירוקים מספקים 
סיבים תזונתיים וויטמינים 
חשובים שעוזרים למערכת 

העיכול שלכם להשיג 
את המיקרוביום הנכון 
כדי לתמוך בטריליוני 

האורגניזמים המפעילים 
את החיסוניות שלכם.

הבננה היא  פרי דל 
פרוקטוז המכיל יחד 

עם הסיבים גם אינולין, 
שעוזר לחיידקים הטובים 

להתרבות במעי שלכם.

גם אבוקדו הוא מקור נהדר 
לחומרים מזינים חיוניים,   

סיבים ושומנים בריאים 
שעוזרים לקדם חיסוניות 

דרך המעי שלכם.

איך תקדמו אורח חיים בריא ותחזקו את המערכת 
החיסונית באמצעות שמירה על מערכת העיכול שלכם.

אכלו נכון
תנו כוח למערכות ההגנה שלכם בעזרת תזונה מתאימה. שלבו מזון 

עתיר ויטמינים עם בחירת מזונות שעוזרים לעיכול.
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אימונים בעצימות גבוהה הם נהדרים, אבל 
כשזה מגיע למעי שלכם, מומחים ממליצים 
להכניס כמה תרגילים קלילים בין האימונים 

המפרכים יותר. יציאה להליכה ארוכה או 
הרמת משקולות במשקל לא גבוה בקצב 

שלכם יקדמו זרימת דם תקינה בגופכם, ותהיה 
להם השפעה חיובית על צינור העיכול שלכם.

התודעה האנושית נוטה לקפוץ ממקום 
למקום, ו״מיידפולנס״ או מודעות קשובה, 

מאפשרת תשומת לב לחוויה המיידית 
תוך התגברות על ביקורת ושיפוט כלפי 
העולם וכלפי עצמנו באמצעות טכניקה 

של אימון התודעה להישאר במצב קיים. 
למתח יש תכונה שהוא מתגלם במעי. 

מצאו דרכים לשלב מודעות קשובה 
בשגרה שלכם בעזרת תרגולי מדיטציה 

או יוגה. מחקרים מראים שליציאה 
אל הטבע יכולה להיות גם כן השפעה 
עמוקה על רווחתכם הפיזית והנפשית.

 אל תשכחו להתמיד בשתיית מים 
במהלך היום. שלשתיית מים מרובה יש 

 השפעה חיובית על דופן המעי  והיא 
שומרת על החיידקים הבריאים.

שפרו  את שגרת 
התוספים שלכם

 התעמלות
מהסוג הנכון

 תרגלו
מודעות קשובה

ג'ל האלוורה לשתייה של Forever עוזר לעיכול 
ומקדם את ספיגת החומרים המזינים כדי לעזור 

לוודא שהמעי שלכם מקבל את החומרים המזינים 
הנכונים. אלוורה היא גם פרוביוטית, מה 

שאומר שהיא מספקת את המזון 
שהחיידקים הפרוביוטיים זקוקים 
לו וכך נשמרת כמות אופטימלית 

של חיידקים בריאים.
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מנטלית
תזונה 

מי מאיתנו לא מכיר את 
המשפט: "גוף ונפש הם 
אחד"? בניית אורח חיים 

בריא מצריכה לא רק שינוי 
של התפריט התזונתי אלא 

גם שינוי של ה"תפריט" 
הרגשי והמנטלי שלנו
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מנטלית
 ׳וולנס׳, או ׳ְשׁלֹומּות׳ כפי שהאקדמיה לעברית מנסה לחנך אותנו לומר, 

הוא לא רק איזה רעיון דו ממדי המבוסס על תזונה ופעילות גופנית בלבד. 
מה שאנחנו מכניסים לראש שלנו חשוב לא פחות. אפילו הדיאטה המושלמת 

ופעילות גופנית רבה לא תמיד מספיקים בשביל לתת לכם תחושה מאוזנת, 
פרודוקטיבית ומאושרת. צריך לגשת לוולנס בגישה מקיפה בעזרת הזנת 

המחשבה והנפש שלכם.

הזינו את הרוח שלכם בעזרת מדיטציה
המדיטציה קיימת כבר אלפי שנים. הנוהג הזה היה בשימוש במקור 
כדי לעזור לתת לאנשים הבנה עמוקה יותר של הכוחות המיסטיים 
והרוחניים. בעוד רבים משתמשים במדיטציה ממקום של רוחניות, 
יש לה יתרונות בריאותיים שנחקרו ותועדו. מדיטציה יכולה לספק 

תחושה של התרגעות עמוקה ושקט מחשבתי ולקדם את הבריאות 
הגופנית לצד התועלת הרגשית.

הזינו את השלווה שלכם בעזרת סביבה נקייה
סדר בבית הוא מרכיב מפתח בכל הקשור ליצירת תחושה מחשבתית 

של שלווה ואיזון. מחקרים מלמדים שפסולת ובלגן בבית יכולים 
להגביר את תחושות הלחץ, הדיכאון והתשישות. אל תחכו לפסח כדי 
להתחיל לנקות. ארגנו את הבית שלכם ומיינו את החפצים האישיים 

שלכם. פינוי חפצים מיותרים וסידור המרחב האישי עושים פלאים 
כשזה מגיע לשחרור המרחב המחשבתי. סביבה נקייה ומסודרת 

תגרום לכם להרגיש שמחים ורגועים יותר.

הזינו את תחושת החיבור שלכם עם מערכות 
יחסים בעלות משמעות

בני אדם הם יצורים חברתיים. האנשים שאנחנו מקיפים את עצמנו 
בהם עוזרים לעצב את הדרך שבה אנחנו רואים את העולם ומספקים 

לנו תמיכה בזמנים שבהם אנחנו הכי צריכים אותה. מחקרים 
מוכיחים שאנשים שמרגישים מחוברים יותר לאחרים חווים פחות 

לחצים ודיכאונות. חיי חברה בריאים יכולים גם להגביר את ההערכה 
העצמית והאמפתיה ולגרום לאנשים לבטוח יותר אלה באלה. כל 
זה תלוי, כמובן, באיכות מערכות היחסים שלכם. השתדלו להיות 

בסביבת אנשים שמכניסים שמחה וחיוביות לחיים שלכם.

הזינו את הידע שלכם עם ספר טוב
כולם אוהבים ספר טוב, אבל מהדפים האלה משיגים יותר מאשר 
סיפור טוב. קריאת ספר מכל סוג שהוא מחזקת את המוח שלכם. 

סריקות MRI הראו שהפעילות המוחית עולה ונשארת מוגברת 
לכמה ימים, אפילו אחרי שסיימתם לקרוא ספר. מחקרים מראים גם 

שקריאה מגבירה את האמפתיה, בונה אוצר מילים ויש לה תפקיד 
מפתח בעזרה למניעת התדרדרות קוגניטיבית הקשורה לגיל. יש 
לקריאה טווח רחב של יתרונות, הרבה מעבר לשעות של הבילוי 

שספר טוב נותן.

הזינו את היצירתיות שלכם בעזרת כתיבת יומן 
אישי

לפעולה הפשוטה של ישיבה במקום שקט עם עט ונייר יכולה להיות 
השפעה עוצמתית על המחשבה. יש ראיות לכך שאפילו כתיבה 

בסגנון חופשי על כל דבר שעולה לנו לראש משפרת את החשיבה 
המסודרת, מפחיתה לחצים, משפרת את הזיכרון ומעלה את 

היצירתיות. כתבו בכל סגנון שאתם בוחרים ועל כל נושא שבא לכם. 
תגלו שהנוהג הזה עוזר לכם לחשוב על עצמכם ומגבש מחשבות 

ורעיונות שנדמה היה קודם לכן שהם מופשטים מדי.

הזינו את הנפש שלכם על ידי עזרה לזולת
כאשר סוציולוגים עוקבים אחרי 2,000 בני אדם במשך תקופה של 
חמש שנים, הם מגלים שאלה שמבלים יותר מחמש שעות בחודש 

בעבודה התנדבותית מתארים את עצמם כ"מאושרים מאוד". 
עזרה לזולת מספקת תחושה של משמעות וסיפוק תוך כדי חיזוק 

קהילות ומערכות יחסים. המדע מראה שזה יכול להיות טוב לבריאות 
הגופנית שלכם וגם להפחית מתחים, להוריד 

את לחץ הדם ולהפיג תחושות של בדידות 
ודיכאון. הדבר הטוב ביותר הוא שאתם 

לא רק משפרים את החיים שלכם, 
אלא גם את החיים של אנשים 

אחרים שאתם עוזרים להם.

הזינו את שביעות 
הרצון שלכם בהכרת 

תודה
השאיפה להשגת הרצונות 

שלכם הופכת קשה הרבה יותר 
כשאתם לא אסירי תודה על מה 

שיש לכם. התחילו כל יום במחשבה 
על כל הדברים שאתם צריכים להודות 

על כך שיש לכם. זה יכול להיות כל 
דבר כמו משפחה אוהבת, חברים 

נאמנים, משרה או גג מעל 
לראשכם. כשתהיו אסירי 
תודה ותתכוונו לכך, תגלו 
שבכל מקום שתחפשו יש 

על מה להודות.
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הרשתות החברתיות
מומחים מסכימים ביניהם שכמו הרבה דברים טובים, הכי טוב לא להגזים 

בשימוש ברשתות החברתיות. מחקרים מראים שגלילת הפיד שלכם 
גורמת לשחרור דופמין, הקשור לתחושות ההנאה. הצד השלילי של 

העניין הוא שהפלטפורמות האלה מתוכננות לגרום לכם להמשיך לגלול 
מטה עוד ועוד ושימוש יתר נקשר להגברת תחושות חרדה, דיכאון ואפילו 

מכאובים גופניים. אם אתם מתקשים לקבוע גבולות לשימוש ברשתות 
החברתיות, אתם לא לבד. נסו להשתמש באפליקציות שמגבילות את 
השימוש היומי במדיה החברתית. אפשר להשתמש גם בתוספים של 
הדפדפן כדי לחסום אתרי רשתות חברתיות כשמגיעים למכסת זמן 

שהוגדרה מראש.

טלוויזיה
צפייה בטלוויזיה יכולה להועיל לכם. תכניות חינוכיות ומשדרי חדשות 

עוזרים לכם להישאר מעודכנים ותכניות הבידור האהובות עליכם יכולות 
לספק מקור נפלא למנוחה ולבילוי. אבל צפייה של שלוש שעות או יותר 

יכולה להוביל לבעיות התנהגות, לקשיים בשינה ולבעיות בריאותיות. 
בתקופה זו של צפייה ללא הפסקה, מחקרים מראים שהטלוויזיה יכולה 

להיות ממכרת בדיוק כמו המדיה החברתית ולכן חשוב לקבוע גם לה 
גבולות זמן. כדאי גם להימנע מצפייה בטלוויזיה לפני השינה כי היא 

עלולה לפגום ביכולת להירדם ובאיכות השינה.

עבודה
אורח החיים הדיגיטלי שלנו מקל עלינו יותר מאי פעם להישאר מחוברים 
לעבודה שלנו, אך זה יכול להתגלות כחרב פיפיות. אם אתם מוצאים את 

עצמכם עונים למיילים הקשורים לעבודה בכל שעות היום והלילה או 
מתעדכנים במצבם של פרויקטים, יכול להיות שאתם עושים יותר נזק 
מתועלת. לפי "מאיו קליניק", חיבור לענייני עבודה לזמן רב מדי עלול 

להוביל לשחיקה, דבר שגורם לתשישות, עצבנות, חוסר מוטיבציה וירידה 
באיכות העבודה שלכם. התרופה לשחיקה היא איזון. על ידי מתיחת קו בין 

העבודה שלכם לזמן האישי שלכם, לא רק שתרגישו שמחים יותר, אלא 
תשפרו גם את איכות העבודה שלכם.

למרות שזה חשוב להזין את הגוף והמחשבה בעזרת הרגלים בריאים, יכול 
להיות שתצטרכו עדיין להגביל את הגורמים שמכניסים שליליות לחייכם. 

דברים שהם בסדר במנות קטנות יכולים להתחיל לגבות מחיר על הבריאות 
הנפשית, היצירתיות והיצרנות שלכם.

פעילות לזמן קצר – השפעה לטווח ארוך
הקדשת זמן מועט בלבד בכל יום כדי להזין את המחשבה והנפש יכול להשתלם 

באופן שישפיע לכל החיים. שיפור הדיאטה המנטלית שלכם יעזור לתת לכם 
מוטיבציה, להפחית מתחים ולראות את העולם מנקודת מבט חיובית יותר. 

האם המוח שלכם  זקוק לדיאטה?

העתיד
הדרך
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 Forever הפכו את האהבה שלכם למוצרים של 
לעסק שאתם יכולים לבנות בתנאים שלכם.

בין אם אתם מחפשים הכנסה נוספת, מקווים ליהנות 
מהנחות על המוצרים החביבים עליכם או רוצים להשיג זכאות 

לבונוסים ותמריצים- יש מקום בשבילכם ב-Forever. כדי 
להתחיל, דברו עם מי שנתן לכם לקרוא את המגזין הזה.

שלךהדרךשלךהעתיד



ההבדלאתרואים

תמיכה בראייה בעולם הדיגיטלי
הטכנולוגיה שיפרה את חיינו בדרכים רבות מספור, אך העולם הדיגיטלי של היום לא 

תמיד עושה חיים קלים לעיניים. אנשים מבלים זמן רב יותר מאי פעם מול מסכי מחשב, 
סמארטפונים, טאבלטים וטלוויזיות. לפתרונות הנוחות האלה של העולם המודרני יש 

יתרונות רבים אבל יכולה להיות להם גם השפעה רעה על הבריאות שלנו.

הסכנות החבויות של החשיפה לקרינת אור כחול
לספקטרום האור יש טווח רחב. באזור הבטוח שלו האור הנראה מתקיים באנרגיה נמוכה. אולם 

בקצוות הספקטרום קיימים קרני אור שעלולים להזיק, כמו הטווח הכחול-סגול והאולטרה 
סגול. אור כחול הוא אור נראה באנרגיה גבוהה שנמצא ממש מתחת לאור האולטרה סגול על 

ספקטרום האור, ומצוי בתאורת מסכים ומכשירים דיגיטליים. קרינת אור כחול חודרת עמוק 
אל תוך העין ומחקרים מראים שהיא עלולה לגרום לאימוץ יתר של העיניים ובעיות בהתמקדות 

בטווח הקצר, ונזק פוטנציאלי למבנה הרשתית בטווח הארוך. המחקר מראה שלצד נזקים 
פוטנציאליים אלו, קרינה זו יכולה גם לשבש את השעון הביולוגי ולהפריע לשנת החלום 

)REM(, במיוחד אצל אלה שנוטים להשתמש במכשירים דיגיטליים ממש לפני השינה. לפי 
חברת המחקרים "נילסן", מבוגרים מבלים בממוצע 11 שעות ביום באינטראקציה עם מסכים 

דיגיטליים. בני נוער מעבירים בערך 9 שעות ביום מול מסכים וילדים בין גיל 8 ל-12 חשופים 
למסכים בערך 6 שעות בכל יום. בעוד שאין זה אפשרי בימינו להימנע מחשיפה מוחלטת 

לקרינת אור כחול, יש דרך מוכחת קלינית לעזור לעיניים שלכם לסנן את קרינת האור כחול 
ולהפחית את הנזקים שלה.
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את
E תמצית אוכמניותאבץבטא קרוטןויטמיןLutemax® 2020 C ויטמין

עתיד תוספי התזונה כבר כאן
"איי ויז'ן" מגיע ישירות מעתיד התוספים המיועדים לראייה, הודות לתוספת של החומר 

הנחקר קלינית "לוטמקס Lutemax 2020®( "2020(, מרכיב מוכח מחקרית ורב עוצמה 
זה מקדם את התמיכה בעיניים לרמה חדשה: הוא מסייע למערכת הראייה בסינון קרינת 

האור הכחול ממכשירים דיגיטליים, מסכי טלוויזיות ומקורות אור מלאכותי. המרכיב 
העוצמתי הזה מספק גם תמיכה מתקדמת לרשתית ולחלק הפנימי של העין, במיוחד 

למקולה, החלק האחראי לראייה החדה והברורה ולדרך שבה העין מבחינה בצבעים. לרכיבים 
תזונתיים הנקראים קרוטנואידים יש תפקיד מפתח בשמירה על בריאות העין. הגוף שלנו 

לא מייצר באופן טבעי את הרכיבים החיוניים האלה ולכן עלינו לקבל את הכמות המתאימה 
בעזרת תזונה מאוזנת. אולם, רוב הדיאטות מספקות כמות קטנה מדי מהנדרש, מה שהופך 

את תוספי התזונה המיועדים לראייה לבחירה נהדרת לקידום בריאות העיניים משום שהם 
מכילים את הרכיבים החיוניים הללו. ועדיין, רוב התוספים המיועדים לראייה מכילים רק 

אחד מבין שלושת הקרוטנואידים הדרושים- לוטאין. כדי לקבל את ההגנה הנדרשת בעקבות 
אורח החיים הדיגיטלי המודרני, העיניים שלכם זקוקות ליותר מאשר לוטאין בלבד. זו הסיבה 

 שפוראוור איי ויז'ן עם לוטמקס 2020 מכיל את כל שלושת הקרוטנואידים הנדרשים: 
meso-( ומזו-זיאקסנטין )RR zeaxanthin( זיאקסנטין-RR ,)lutein( לוטאין

zeaxanthin(. שלושת הקרוטנואידים האלה מגנים על העין מפני רדיקליים חופשיים 
ומסננים את קרינת האור הכחול בעזרת תיסוף חומרים מזינים הנמצאים בדרך כלל 

בפיגמנט המקולרי. מחקרים מראים שתיסוף של הקרוטנואידים האלה לא רק שמסייע 
בסינון האור כחול אלא עוזר גם להילחם ברדיקלים חופשיים ועשוי לעזור להגן על שחיקתה 

של המקולה עם הגיל. בנוסף ללוטמקס 2020, "איי ויז'ן" מכיל גם תמצית אוכמניות, את 
הוויטמינים C ו-E  התורמים להגנת התאים מפני התחמצנות ובטא קרוטן )ויטמין A(, רכיב 

תזונתי המצוי בגזר ובמזונות נוספים ותורם לבריאות מערכת הראייה.

Forever שיפרה את עוצמת הספיגה של בטא קרוטן עם תוספת של אבץ, אשר עשוי לתת 
לו זמינות ביולוגית טובה יותר. איי ויז'ן הוא התוסף היומי האידאלי לבני נוער ולמבוגרים מכל 

הגילאים שמבקשים לתמוך בראייה בריאה. שתי כמוסות ג'ל של איי ויז'ן בכל יום יספקו 
ויטמינים, כוח נוגד חמצון, חומרים צמחיים ורכיבים מתקדמים מדעית לתמיכה מלאה 

במערכת הראייה המתאימה לזמנים המודרניים

מסייע בשמירה על ראייה תקינה

מסייע בהפחתת הנזקים מקרינת 
אור כחול כתוצאה משימוש 

במכשירים דיגיטליים 

תומך ביעילות העיבוד החזותי

תומך בבריאות העין

קבלו תמיכה מושלמת לעיניים עם 
פוראוור איי ויז'ן

עתיד התמיכה בעיניים כבר כאן עם פוראוור איי ויז'ן. 
הוסיפו את הנוסחה פורצת הדרך הזו לשגרה שלכם כדי 

שתעזור לכם לסנן אור כחול, תשפר את זמן ההתאוששות 
מאור מסנוור ותתמוך במהירות העיבוד החזותי. זהו תוסף 

מהדור החדש שעוזר להילחם בעוצמה בתשישות העין 
ובלחצים האופייניים לתקופה שבה אנו חיים, תוך אספקת כל 
החומרים המזינים הדרושים לקידום בריאות כולל של העיניים.

"מהדרין"
25בהשגחת הרב בנימין פרוייבירט 



Forever הקדמהבחזית
חברת Forever הינה הבעלים והמפעילה של המתקן בו אנו 

מייצרים את התוספים התזונתיים והמשקאות שבזכותם אנחנו 
במובילים בתחום מבחינת החדשנות והאיכות. 

שוחחנו עם אדם ווייד, מנהל כללי ב-"Forever Nutraceutical" באריזונה כדי לדבר 
על הדרכים שבהן הוא מוודא שאתם מקבלים את השילוב הטוב ביותר של רכיבים 

טבעיים עם רכיבים מתקדמים מדעית.
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 Forever-כמה זמן אתה נמצא ב 
ומה התפקיד שלך?

אני נמצא ב-Forever כבר יותר מ-10 שנים. כרגע אני המנהל הכללי 
של Forever Nutraceutical שהיא החטיבה האחראית לתוספי 

התזונה שלנו.
הרקע שלי הוא בבקרת איכות בדגש על מעבדות. במהלך השנים ידי 

הייתה כמעט בכל צד של העסק פה, דבר שתרם רבות ליכולת שלי 
לנהל את הארגון.

 מהם המוצרים האהובים ביותר על 
 הלקוחות, מבין אלו שמיוצרים 

?Forever Nutraceutical-ב
יש כמה מוצרים נפלאים שקופצים מיד לראש כמו +Argi, טבליות 

 .Forever וסופר אומגה 3 של C ויטמין
אנחנו עורכים הרבה סיורים מודרכים במפעל והרבה פעמים אני 

 Forever Nutraceutical מקבל את התחושה שהמוצרים של
האהודים ביותר הם אלה שבאמת היו שם מההתחלה - מוצרי 

המכוורת, ה"בי פולן" שלנו, "בי פרופוליס" ומזון המלכות הם מוצרים 
מדהימים ואנשים אוהבים מאוד לראות איך מייצרים אותם. תהליך 
הפיכת הדבש לגרגרים עם הפולן וויטמין C שלנו הוא מאוד ייחודי.

אילו מגמות אתה רואה בתעשייה?
בזמן האחרון יש שאיפה ל"תווית נקייה" במוצרים, כזו שכל הרכיבים 

המצוינים בה ונראים כאילו הם שייכים לספר לימוד כימיה מוסרים 
מהתווית. כמה מהרכיבים מן הסוג הזה הם לא בהכרח מזיקים 

לבריאות אבל השתמשו בהם בתהליך העיבוד בעבר כדי להגביר את 
זרימת האבקה במכונות או לעזור לדחוס טוב יותר לטבליות.

עם זאת, יש תמיד שיפורים מתמשכים בציוד שיכולים לעזור לנו 
לייצר ביעילות מבלי להשתמש ברכיבים אלה. הפיכה לגרגרים היא 

דוגמה נהדרת להשגת המטרה הזו, וניתן לממש אותה בעזרת רכיבים 
"נקיים" יותר. אנחנו תמיד בודקים דרכים להשתפר ולהישאר בחזית 

בתחום הזה.

מה צריכים לקוחות לחפש בתוסף איכותי?
לחיפוש שכזה יש למעשה שני צעדים. הצעד הראשון הוא לוודא 

שאתם יודעים משהו על אלה שמייצרים את המוצר. הרוב המוחלט 
מאמין שאם חנות מרשת גדולה מסוימת שמה את המוצר על 

המדפים שלה אז זה כנראה מוצר איכותי. אני נמצא בתעשייה הזו 
כבר די הרבה זמן וראיתי הרבה דברים ואני יכול לספר לכם שאין דבר 

רחוק יותר מהאמת.
רבים מהספקים האלה ו/או היצרנים האלה עושים את המינימום 

הנדרש כדי לשמור על מחירים נמוכים. בכל פעם שאפשר, נסו 
למצוא אילו אישורים יש ליצרנים. רק לדוגמה, לנו יש את אישור 

NSF, למעבדה שלנו יש אישור A2LA ISO 17025 ואנחנו נתונים 
לביקורת תמידית של גופים רגולטוריים ממדינות שונות. 

הצעד השני יהיה קל יותר. נסו להבין מה אתם רוצים להפיק מהמוצר, 
חקרו קצת והחליטו מה הכי מתאים לצרכים שלכם.

מה היתרון של חברה המייצרת את מוצרי 
התזונה שלה בעצמה לעומת חברה שמשתמשת 

בצד שלישי לייצור?
יש יתרון מובנה בכך, והוא השליטה. השליטה מאפשרת לנו לעזור 
למנוע מחסור בסחורה, אנחנו יכולים לשלוט בשיפור היעילות כדי 
להוריד מחירים והכי חשוב- השליטה מאפשרת לנו לוודא שמגיע 

אליכם מוצר איכותי. מחומרי הגלם ועד למוצר המוגמר, אנחנו 
מסוגלים לוודא שכל דבר מתבצע בדיוק כמו שהוא אמור להתבצע.

איך Forever מבדילה את עצמה עם השימוש 
בטכנולוגיה ובציוד מתקדם?

למדתי כבר בשלב מוקדם ש-Forever לא נרתעת מהשקעת 
כספים בציוד כדי לוודא שהיא מובילה בתחומה. הציוד שנרכש עבור 
המעבדות הוא לא פחות מהטוב ביותר, הרבה יותר מאשר במעבדות 

אחרות שביקרתי בהן בתעשייה. החלפנו גם את ״מכבשי הטבליות״ 
עד האחרון שבהם, הוספנו מכונות שמייצרות אריזות "סטיק" ושקיות 

בשילוב עם טכנולוגיית רנטגן ומערכות מסועים מרובות חדרים. 
הוספנו גם מערבל מיוחד למוצרי ה-Ultra שלנו ומערכות רובוטיות 

שלמות לאוטומציה של האריזות והבקבוקים למשלוח.

 מה גורם לך לגאווה כשאתה מגיע לעבודה 
בכל יום?

פשוט לדעת שנפלה בחלקי הזכות להיות חלק ממשהו שמספק 
לאנשים דבר שיכול לעזור להם לחיות חיים טובים יותר, זה מה שנותן 

לי להרגיש גאווה. יש לי גם גאווה עצומה מכך שאני רואה איך אנו 
עובדים יחד כמשפחה בעבודת צוות, תוך התגברות יחד על מכשולים. 

אני בהחלט לא יכול לדמיין את עצמי עובד במקום אחר.

הרוב המוחלט מאמין שאם חנות 
מרשת גדולה מסוימת שמה את 
המוצר על המדפים שלה אז זה 
כנראה מוצר איכותי. אני נמצא 
בתעשייה הזו כבר די הרבה זמן 

וראיתי הרבה דברים ואני יכול לספר 
לכם שאין דבר רחוק יותר מהאמת.
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טוב יותרבונים עולם
הקהילה מחברת בין אנשים ונותנת להם תחושה של מקום ושייכות.

בניית קהילה משגשגת משמעותה היותכם 
חלק ממשהו גדול יותר, עם רצון להשקיע את 

האנרגיה שלכם ואת הזמן שלכם בשיפור חייהם 
של הסובבים אתכם. 

מחקרים מראים שלקשרים אישיים חזקים ולתחושת קהילתיות יש 
השפעה חיובית עצומה על הבריאות הנפשית והפיזית והיא יכולה 

אפילו להוסיף 15 שנים לתוחלת החיים.
בעידן שבו הטכנולוגיה מקלה עלינו יותר מאי פעם להיות בקשר עם 
אנשים בכל רחבי העולם, חשוב שלא נשכח את האנשים שנמצאים 
ממש מעבר לדלת שלנו. האתגרים של שנת 2020 הוכיחו לעולם עד 

כמה זה חשוב לשים לב לחברי הקהילה שלנו, להציע להם עזרה 
קטנה כשצריך או להקדיש מזמננו.

תקופה זו עזרה לנו גם לרכז תשומת לב רבה יותר לבעיות שניצבות 
בפני קהילות בכל מקום, בעיות שלא עומדות להיעלם אלא אם כן 

אנשים רבים יותר יעבדו יחד כדי שדברים ישתפרו. ישנן בעיות כמו 
עוני, בדידות ובריאות ציבורית שאפשר להתייחס אליהן ולהפחית 

אותן בהגשת יד תומכת לשכנים שלכם או לארגון צדקה מקומי 
להגשת עזרה.

איך לחזק את הקהילה שלכם 
ולתמוך בה?

צרו קשרים עם השכנים שלכם
בקלחת השגרה היומיומית, קל מאוד למצוא את עצמנו מוקפים 

באנשים שאנחנו בקושי מכירים. השכנים שלנו עצמנו הם לעתים 
קרובות דוגמה לעובדה זו. בעזרת קשרים שאתם יוצרים עם השכנים 
שלכם אתם יכולים לעזור לבנות קהילה חזקה יותר ולפתח חברויות 

ארוכות טווח. מחקרים רבים הראו שבדידות היא משבר בריאותי 
ציבורי שלא מקבל את תשומת הלב הראויה. תשומת לב לאנשים 

שסביבכם והושטת יד לעזרה בשעת הצורך הן פעולות שיכולה להיות 
להן השפעה חיובית אדירה על החיים של מישהו או מישהי. זה יכול 
להיות משהו פשוט כמו איסוף מצרכים עבור שכן מבוגר או לקפוץ 

לכוס תה ושיחה טובה.

פנו זמן לפעילות התנדבותית
תרומת חלק מזמנכם למען מטרה ראויה יכולה לעזור לשפר חיים של 
אנשים ישירות בתוך הקהילה שלכם. אתם יכולים אולי לעזור בהגשת 
ארוחות לעניים או לארגן פעולות ניקיון בפארק- יש אין ספור דרכים 
לעסוק בפעילות התנדבותית וארגוני צדקה בכל רחבי העולם תמיד 

זקוקים לידיים עוזרות. גלו היכן יש צורך בעזרה באזור שלכם והתחילו 
להשפיע לחיוב!
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Forever
טוב יותר

הקהילה מחברת בין אנשים ונותנת להם תחושה של מקום ושייכות.

תמכו בעסקים מקומיים
השאירו כסף רב יותר בתוך הקהילה דרך תמיכה בעסקים מקומיים. יש הרבה 
חנויות קטנות ומסעדות שנאבקות לשרוד בימים אלו, והעסקים האלה צריכים 
את התמיכה שלכם עכשיו. הקצו חלק מתקציב הקניות שלכם והכסף שאתם 

משתמשים בו כדי לאכול בחוץ לטובת עסקים מקומיים, ותוכלו לראות את 
ההשפעה החיובית שיש לכסף שלכם על בניית קהילה חזקה ומשגשגת יותר.

שימו בצד ׳כסף קטן׳
הניחו בצד איזה שטר של 20 שקלים פה ושם, שאותם תוכלו לתרום לאיזה בית 

תמחוי, מקלט לחסרי בית או צער בעלי חיים. אפשר להוציא 20 שקלים פחות 
על מצרכים יום אחד או לדלג על בית קפה ביום אחר. זה לא ממש יפגע בשגרת 

היום שלכם, אבל לפעולות הנדיבות הקטנות האלה תהיה השפעה גדולה יותר 
ממה שאתם חושבים לאורך זמן. יכול להיות שההשקעה לא תיראה לכם גדולה, 

אבל הפעולה הזו תתמוך במישהו שממש זקוק לה בזמנים קשים.

פנו מהבית דברים שאתם לא צריכים ותרמו אותם
כמה חפצים שאין לכם שימוש בהם צברתם במהלך השנים? לבגדים, לספלי 

קפה עודפים )ובערך לכל חפץ בבית שאתם יכולים לחשוב עליו( אפשר למצוא 
שימוש טוב מחוץ לבית שלכם. בפעם הבאה שאתם מחליטים לעשות סדר, עשו 

רשימה של כל מה שתופס מקום בבית שלכם ונסו לחשוב מה מכל זה אתם 
יכולים לתרום. יש בסביבה שלכם ארגוני צדקה שתמיד מחפשים חפצי בית 

שונים כדי לעזור קצת לאנשים שזקוקים להם.

תרמו מהכישורים שלכם
תנו לתשוקה או לתחביב שלכם להיות קרש הקפיצה ליצירתיות של מישהו אחר. 

אם אתם נהנים לצייר, אולי תעבירו סדנת ציור במרכז הקשישים המקומי. אם 
תיאטרון הוא הקטע שלכם, אתם יכולים לארגן מופע שייקספיר בפארק. אולי 

אתם פסנתרנים שיכולים לתת כמה שיעורים למישהו שלא יכול להרשות לעצמו 
מורה פרטי. בלי קשר לכישרון המסוים שלכם, תמיד תוכלו להשתמש בו כדי 

לעזור ליצור עניין בקהילה שלכם.

איך תחזקו את הקהילה שלכם?
הביטו סביב בשכונה שלכם. האם אתם יכולים לחשוב על כל מיני דרכים קטנות 

שבהן אתם יכולים לתרום משהו? קצת מאמץ יכול להשפיע מאוד על חיזוק 
תחושות הקשר בינכם לבין הסובבים אתכם לקראת מטרות גדולות יותר.

מחויבים ליצירת קהילות חזקות יותר 
סביב העולם

מאז ייסוד החברה לפני 42 שנים, הייתה 
ל-Forever מחויבות לחיזוק קהילות בעזרת 

ההזדמנות העסקית ופעילויות הצדקה שלה.

חברת Forever, פעילה ביותר מ-160 מדינות, 
ועוזרת לאנשים לשפר את חייהם ולבנות קהילות 

בזכות הזדמנות השיווק הישיר שלה. הדבר מאפשר 
לאנשים מרקעים שונים להתחיל עסק משלהם- 

להפיץ את  מוצרי Forever כדי לתרום לכלכלות 
המקומיות ולקדם אורח חיים בריא.

 ,Forever Giving ,זרוע הצדקה של החברה
מוקדשת לשיפור תנאי המחיה של ילדים ומשפחות 
בכל העולם בעזרת אספקת מימון ומשאבים לטובת 

הוצאת אנשים וקהילות ממעגל העוני.
בשנה שעברה, הגיעה Forever לציון דרך חשוב 

 Rise, באריזת חמש מיליון מנות מזון עבור
Against Hunger ארגון צדקה המוקדש 

לאספקת ארוחות מזינות למשפחות במצוקה. אבל 
 Forever Giving-יש עדיין עבודה רבה לעשות ו

מוכנה תמיד לקבל תרומות מאלה שרוצים להשפיע 
לטובה.

 כשאתם תורמים ל-Forever Giving אתם יכולים 
להיות בטוחים שכל שקל מגיע ישירות לאספקת 

ארוחות, טיפול רפואי, חינוך, אספקת חירום ודברים 
רבים נוספים. 

למידע נוסף ותרומות היכנסו ל-
forever-giving.org
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האם חשבתם אי פעם להתחיל עסק משלכם? יש משהו 
באפשרות להיות חופשיים וגמישים שמניע את הנפש 
היזמית. זה לא מפתיע שאנשים רבים יותר מאי פעם 

מחפשים דרכים לבנות את חייהם בתנאים שלהם.

האם חשבתם אי פעם להתחיל עסק משלכם? יש משהו באפשרות 
להיות חופשיים וגמישים שמניע את הנפש היזמית. זה לא מפתיע 

שאנשים רבים יותר מאי פעם מחפשים דרכים לבנות את חייהם 
בתנאים שלהם.

לפי מחקר של Ipsos, 77 אחוזים מהמשתתפים בו ציינו שהם 

מעוניינים בהזדמנויות הכנסה גמישות או יזמיות. מבין דור המילניום, 
האחוז הזה מזנק ל-88 בעוד שחלק מסחרר של 91 אחוזים מבני דור 

ה-Z סיפרו שהם מעוניינים שיהיה להם עסק משלהם.
ועדיין, למרות העניין העצום ביזמות, רוב האנשים לא מגיעים למצב 

שבו הם מגשימים את השאיפה הזו. אין מחסור ברעיונות טובים, אבל 
מימון החלום איננו בגדר אפשרות במקרים רבים. חסמים כלכליים 

יכולים להפוך את התחלת העסק במובן המסורתי לבלתי אפשרי אם 
אין לכם סכום כסף התחלתי, או אם אתם רוצים להימנע מלקיחת 

הלוואה עסקית. להתחלת עסק ישנן עלויות כמו הוצאות תקורה, 
הוצאות על ציוד וזו רק רשימה חלקית.

עולם מלא הזדמנויות
גלו את הדרך שבה שיווק רשתי הופך את החלום של להיות 

בעלים של עסק משלכם לאפשרי עבור כל אחד ואחת
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זהו חלק משמעותי מהסיבה שבגללה יותר ויותר אנשים בודקים את 
האפשרות של שיווק רשתי כאלטרנטיבה. זו הזדמנות שמאפשרת 
לאנשים להיכנס לעסק בעצמם ללא עלויות פתיחת עסק גבוהות, 

תקורה ותחזוקה. אתם יכולים לעשות דברים בדרך שלכם, אבל בלי 
להיות חייבים להמציא את הגלגל מחדש, כי המודל העסקי ומבנה 

התשלומים כבר קיים.

שיטת שיווק רשתי קוסמת לרבים גם מכיוון שהיא גמישה במיוחד. 
אפשר להתחיל בה כעיסוק צדדי שניתן להצמיח לדבר גדול יותר עם 

הזמן. במשך שנים, אנשים רבים התייחסו למכירה הישירה כאל תחביב 
או כאל משהו לעשות מהצד. במציאות, הפוטנציאל להצמיח עסק 

משגשג קיים עבור כל מי שמוכן להשקיע עבודה.

בואו נבחן כמה מהמאפיינים בשיטת השיווק הרשתי שהופכים אותה 
להזדמנות ייחודית עבור אלה המבקשים להקים עסק משלהם.

מדובר במכירה חברתית ובניית מערכות 
יחסים משמעותיות

הדבר העיקרי בבניית עסק מצליח של שיווק רשתי הוא יצירת 
קשרים של אחד-על-אחד עם אנשים אחרים וטיפוח מערכות יחסים 

משמעותיות. אתם ממליצים על מוצרים שאתם מאמינים בהם ועוזרים 
לאחרים למצוא פתרונות שמתאימים לסגנון החיים שלהם.

האמת היא, שזה לא שונה כל-כך ממה שאתם עושים בכל יום ממילא. 
כשאתם רואים סרט טוב, קוראים ספר מוצלח או אוכלים במסעדה 

שעושה את הכל נכון, אתם לא יכולים לחכות כבר לספר עליהם הכל 
לחברים שלכם ולאנשים שעובדים אתכם. בעולם שבו אנשים מופגזים 
מכל עבר בפרסומות באינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונים, להמלצה 

ממישהו שאתם מכירים יש תוקף משמעותי הרבה יותר.
זה מה שעזר לשיווק הרשתי להפוך לעסק גלובלי המספק הזדמנות 

למיליוני בני אדם. המתכון החשוב ביותר להצלחה הוא לוודא שאתם 
בוחרים חברה המייצרת מוצרים שאתם יכולים להשתמש בהם מדי יום 
ושאתם אוהבים. אתם לא רק מוכרים מוצרים למישהו או למישהי, אלא 

גם ממליצים בכנות בהתבסס על החוויות האישיות שלכם. אותנטיות 
תעזור לכם לבנות מערכות יחסים בעלות משמעות עם הלקוחות 

שלכם.

לשיווק רשתי יש יתרון על מכירה קמעונאית מסורתית בכך שהוא מציע 
קווי מוצרים אקסקלוסיביים שלא ניתן למצוא על המדפים בחנויות. 
בעזרת השיווק הישיר ללקוחות ולמפיצים, חברות המכירה הישירה 
מסוגלות להישאר מכוונות יותר לסוגי המוצרים שאנשים מחפשים.

מעבר לאיכות המוצרים, ישנו יתרון נוסף של עלות מול תועלת למוכרים 
בשיווק רשתי. אין פערי תיווך, מה שמאפשר למקצועני המכירה 

הישירה להזמין מוצרים בהנחות ובסיטונאות ישירות מהחברה ולהגדיל 
את פוטנציאל הרווח האישי שלהם.

שיווק רשתי מעניקה חופש וגמישות

אתם לא חייבים לעזוב את העבודה הקודמת שלכם או להפסיק עם כל 
דבר אחר שאתם אוהבים לעשות כדי להתחיל בשיווק רשתי. למעשה, 

רבים מאלה המעורבים בשיווק רשתי במשרה מלאה לא התחילו את 
דרכם כך. אם אתם יכולים בתחילה להשקיע רק מספר מועט של 

שעות בשבוע, אתם עדיין יכולים להתחיל עסק משלכם. אנשים רבים 
מתחילים בקטן ומגדילים את העסק שלהם בהדרגה בהתבסס על 

כמות הזמן שהם רוצים להשקיע ועל מה שהם מתכוונים להפיק ממנו.
יתרון נוסף של שיווק רשתי הוא שההכנסה שלכם לא חייבת לבוא רק 

ממכירת מוצרים. אם תכירו לאחרים את המוצרים ותעזרו להם לעשות 
את אותו הדבר כמוכם, אתם יכולים להיות זכאים להכנסה נוספת 

ולתמריצים נוספים.

להישאר גמישים כדי להתמודד עם צרכי 
הנוף המשתנה של עולם המכירה הקמעונאית

באופן מסורתי, עסקים שעניינם שיווק רשתי נבנו דרך קשרים בין אדם 
לאדם. הדגמות או מצגות על מוצרים שנערכות בתוך בתים תמיד היו 

דרך פופולרית ביותר עבור אנשים להרחבת העסק שלהם.
בעוד ההעדפה הזו לא השתנתה, ישנן כיום דרכים רבות יותר מאי פעם 

ליצירת קשרים עם לקוחות אפשריים חדשים באופן דיגיטלי. הודות 
לרשתות החברתיות, המעורבים בשיווק רשתי יכולים לפנות לאנשים 

שהם רחוקים הרבה יותר מהמעגל האישי שלהם. בסיס הלקוחות יכול 
להתחיל מהקהילה שסביב המוכר או המוכרת ולהתפרס משם לכל 

העולם.

הפוטנציאל הדיגיטלי מחוזק בטכנולוגיה המאפשרת למקצועני 
המכירה הישירה ליצור אתרים משלהם, עמודי נחיתה וחלונות ראווה 
אונליין שיעזרו למשוך לקוחות חדשים. אין צורך במומחיות ספציפית 

כדי ליישם את הכלים האלה או בתקציב גדול, כי החברה משקיעה 
בכלים הנדרשים עבור המפיצים.

כיום, התעשייה היא שילוב בין הקשרים הבין-אישיים שהיא נבנתה 
עליהם לבין היכולת לנהל עסק ולהצמיח אותו אונליין.
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מכירה ישירה מהווה הזדמנות לכל אחד ואחת. אין צורך 
בכישורים ספציפיים או ברמת השכלה מיוחדת. שיטות 
הפעולה אשר עוזרות לאנשים להצליח בתעשייה הזו הן 

פשוטות ומבוססות על התשוקה האישית שלכם למוצרים 
שאתם מוכרים. כן, עיסוק בשיווק רשתי דורש משמעת 

ועבודה קשה, אך תהיה לכם את אותה ההזדמנות כמו לכל 
אחד אחר בלי קשר למה שכתוב בקורות החיים שלכם.

 

התמדה היא המפתח
השיווק הרשתי נותן לכם את החופש להחליט מתי אתם רוצים 

להקדיש זמן לעסק שלכם וכמה זמן אתם רוצים להשקיע. אבל אנשים 
שממשיכים בכך בעקביות ומתפתחים יהיו הראשונים לספר לכם 

שההתמדה היא קריטית. בין אם אתם מחליטים להשקיע בזה שעה 
ביום או שש שעות, השקעת כמות קבועה של עבודה בכל יום תעזור 

לכם לבנות את המומנטום ולצמוח.

הציבו יעדים
הצבת יעדים ברי השגה בתחילת הדרך תעזור לכם לשמור על 

המוטיבציה ולהתקדם. אולי תרצו להפחית את כמות השעות בעבודה 
שאתם עובדים בה במשרה מלאה כדי להיות קצת יותר עם המשפחה 

שלכם. אולי תרצו לממן את החופשה הבאה בעזרת ההכנסות מהעסק 
שלכם בלבד. בין אם היעד שלכם הוא קצת יותר כסף בכל חודש ובין 

אם הוא לעזוב בהדרגה את המשרה שלכם, ודאו שאתם מציבים 
לעצמכם יעד לשאוף אליו.

לאחר שתדעו מה היעדים שלכם, תוכלו לפרק אותם למשימות ברות 
ביצוע, משימות יומיות, שבועיות או חודשיות שבעזרתן תוכלו להשיג 

יעדים אלה.

בנו צוות
מקצועני השיווק הרשתי המצליחים לא מתמקדים רק במכירת 

מוצרים. הם מרחיבים את העסק שלהם על ידי בניית צוות של אנשים 
שמתלהבים כמותם מהמוצרים ומעוניינים להתחיל עסק משלהם. 

תהיה לכם הזדמנות ייחודית להפוך את הלקוחות הטובים ביותר שלכם 
לחברי צוות שעוזרים לעסק שלכם לצמוח.

מה שדרוש כדי להצליח בשיווק רשתי
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התחילו במסע של שיווק רשתי 
Forever עם

חברת Forever Living Products מובילה את תעשיית השיווק 
הישיר כבר 42 שנים. כרגע, פועלת Forever ביותר מ-160 מדינות 

בזכות עוצמת השיווק הרשתי. במהלך התקופה הזו, חברות רבות 
אחרות באו והלכו, אבל איכותם הגבוהה של מוצרי Forever ותוכנית 

התשלומים הנדיבה עמדו בהצלחה במבחן הזמן.
Forever היא היצרנית הגדולה ביותר בעולם של מוצרי אלוורה עם 

היסטוריה של 42 שנים. אנו הבעלים והמעבדים של השדות שלנו, 
שבהם כל עלה נקצר באופן ידני ומעובד בתוך שעות ספורות כדי לוודא 
טריות מקסימלית. כיום, החברה מציעה קווי מוצרים בטווח שבין מוצר 

 Forever .הדגל, ג'ל אלוורה, למוצרי טיפוח עור, תוספי תזונה ועוד
משלבת את המדע המתקדם ביותר עם הטבע כדי להציע מוצרים 

באיכות הגבוהה ביותר שניתן לרכוש אך ורק דרך הרשת הגלובלית של 
.Forever המשווקים הישירים של

כחברה בעלת אינטגרציה אנכית, 
Forever שולטת בכל היבט של 

תפוקה, ייצור והפצה, כדי להקפיד 
על האיכות הגבוהה ביותר וכדי 

לשלוט בעלויות

תוכנית התשלומים המובילה בתעשייה
תוכנית התשלומים הנדיבה של Forever והתמריצים הנדיבים הם 

מעבר למקובל בתעשייה והם קיימים כדי לוודא שתקבלו בהתאם למה 
שתשקיעו. התמריצים של Forever כוללים את כל מה שבין הדרכות 

לנסיעות בעולם. בכל שנה, חברת Forever עורכת כנס גלובלי במקום 
יפה כלשהו בעולם. הזכאים להשתתף בו מקבלים את דמי כרטיס 

הטיסה, מלון, אוכל, כסף לבזבוזים, כניסה להדרכות ועוד. 
תמריצים אחרים דוגמת Forever2Drive, נופש EMR, בונוסים 

 Forever-לדרגות יהלום וספיר ובונוס היו"ר מתגמלים בעלי עסקים ב
על עבודתם הקשה על ידי מתן הכנסה כספית נוספת עבור מכונית 

או כל דבר אחר שאתם חולמים עליו, הזדמנויות לנסיעות בעולם, 
להדרכות ועוד.

כלים מתקדמים להתחלה חזקה
עם תוכנית התשלומים של Forever, כולם מתחילים באותו 

המקום וניתנות להם אותן ההזדמנויות ואותו פוטנציאל לצמיחה. 
אתם מחליטים כמה אתם רוצים להשקיע ומה אתם רוצים להפיק 

מהעסק שלכם. האדם שחונך אתכם אל תוך העסק יעזור לכם לנווט 
בתוכנית התשלומים ויראה לכם מה נדרש מכם לעשות כדי להשיג 
את היעדים שלכם. ברגע שהצטרפתם ל-Forever כבעלי עסקים 

עצמאיים, ניתנת לכם גישה לכלי שיווק דיגיטליים עוצמתיים כמו 
דפי נחיתה קלים להגדרה ולוחות דיגיטליים שיעזרו לכם לפקח על 
העסק שלכם ולפתח אותו. תינתן לכם גם גישה לספריה רחבה של 

חומרים שיווקיים שיעזרו לכם להגביר את הנוכחות שלכם במדיה 
החברתית ולהפגיש אתכם עם עוד לקוחות פוטנציאליים.

התאימו את העסק שלכם ליעדים שלכם
אנשים מצטרפים ל-Forever בגלל מגוון רחב של סיבות. יש 

כאלה שהופכים לבעלי עסקים ב-Forever כדי ליהנות מהנחות 
על המוצרים האהובים עליהם. אחרים מתמסרים להשגת זכאות 

לתמריצים ולמסעות בעולם. רבים מבעלי העסקים העצמאיים בחברה 
רוצים פשוט רק להרוויח עוד קצת כסף ונהנים לעזור לאנשים להיראות 

.Forever טוב יותר ולהרגיש טוב יותר בעזרת מוצרי

בלי קשר לסיבה שבגללה ההזדמנות מעניינת אתכם, Forever היא 
חברה מהסוג שיכול לעזור לכם להשיג את היעדים שלכם גם אם 

אתם רוצים להתחיל בקטן וגם אם אתם רוצים ללכת עד הסוף.
כבעלי עסקים ב-Forever, אתם נמצאים בעסק בשביל עצמכם, 

אבל לא לבדכם. קהילת האנשים ב-Forever שחושבים כמוכם 
יוצרת תחושה משפחתית, שבה כולם עובדים יחד כדי לעזור לרבים 

יותר להיראות טוב יותר, להרגיש טוב יותר ולגלות את עוצמת 
.Forever המוצרים של
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Forever
המשרדים הראשיים של Forever בישראל 

נמצאים בבניין דימול ברמת גן והם מהווים אחד 
מתוך יותר מ-160 מרכזים שמייצגים את חברת 

Forever  ברחבי העולם.

Forever מטעי האלוורה של
אנחנו מגדלים, קוצרים ומעבדים את האלוורה 
שלנו בעצמנו במטעים הנמצאים ברפובליקה 

הדומיניקנית ובטקסס.

Forever דיירקט, מרכז ההפצה שלנו בהולנד 
מאפשר ל-Forever לספק מוצרים ליותר 

מ-160 מדינות.

מסביב לעולם
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Forever
בית המשרדים הראשיים 
של Forever הוא מבנה 

עוצר נשימה בסקוטסדייל 
שבאריזונה והוא המטה הראשי 
של הפעילות הבינלאומית של 

.Forever

אנחנו גאים לחבר מיליוני אנשים למוצרים שלנו דרך רשת כלל 
עולמית של משרדים, מרכזי הפצה, מתקני ייצור ומטעי אלוורה. 

השליטה בייצור מכל כיוון אפשרי מוודאת שנוכל לספק את המוצרים 
הטריים והאיכותיים ביותר לכל אחד ואחת בכל מקום.

המפעל שלנו בטמפי, אריזונה, המשתרע על פני 
 Forever 7,600 מ"ר, הוא המקום שבו חברת
מפתחת את תוספי התזונה החדשים ומייצרת 

אבקות ותוספי תזונה.

AVOA נמצא בדאלאס, טקסס, והוא מרכז 
הייצור עליו מבוססת פעילותנו ברחבי העולם.

עם נכסים פרושים בכל רחבי העולם, 
Forever היא באמת חברה גלובלית.

מסביב לעולם
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סקווטים
בעודכם מחזיקים את זרועות העגלה, עימדו בפיסוק מעט 

יותר רחב מאשר ברוחב הכתפיים, כשהזרועות מקבילות 
לקרקע. רכזו את מרכז הכובד על העקבים. בצעו שפיפה 
־וקימה ע״י הוצאת האגן כלפי חוץ וכיפוף הברכיים עד שה

נקודה הכי נמוכה בירך יורדת מתחת לגובה הברך. חזרו על 
הפעולה כ-15 פעמים.

הרמת עקב
החזיקו בחוזקה את ידית העגלה, הרימו רגל 

אחת כלפי מעלה ולאחור על ידי כיפוף הברך. 
רכזו את המשקל באצבעות והרימו בעדינות 

את העקב מעל הקרקע. המשיכו להעלות 
ולהוריד את העקב במשך 40 שניות. חזרו על 

הפעולה עם רגל השניה.

הרקדנית כריסטינה ריהנוף לא נחה גם אחרי לידת בתה, 
מילנה. גם אתם הורים חדשים? אתם מוזמנים לעקוב אחר 

תרגילי ההתעמלות הפשוטים של כריסטינה, שניתנים 
לביצוע בעזרת עגלת התינוק.

כריסטינהאימון עם
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הנפת רגל הצידה
החזיקו את העגלה לתמיכה ועמדו על רגל אחת. 

שמרו על הרגל השנייה ישרה והרימו אותה 
הצידה גבוה ככל שתוכלו. החזירו את הרגל, אך 
אפשרו לה לעבור את הרגל השנייה ולא להעצר 

 על הקרקע. חזרו על תנועת הנדנדה הזו
15 פעמים.

לאנג׳ קדימה
־ודאו שהמעצור מונע מהעגלה להתקדם. עימדו זקופים, כשה

בהונות פונות קדימה, אחזו את העגלה, כשכפות ידיכם פונות 
כלפי מטה. בצעו צעד קדימה עם רגל אחת וכופפו את הברכיים 

עד ששתי הברכיים כפופות בסביבות 90°. חשוב לוודא שהברך 
הקדמית נשארת מעל הקרסול, ושהברך השנייה לא נוגעת ברצפה. 

חזרו למנח מוצא וחיזרו 15 פעמים לכל רגל.

 כריסטינה ממליצה על:
אלו פירסט

"זה זמן רב שאני מכירה את נפלאות ״האלו 
פירסט״ המכיל לא רק אלוורה, אלא גם 

פרופוליס ו-11 תמציות צמחים, שאני 
מרססת על גבי חבלות ושריטות. לאחרונה 

התאהבתי בו מחדש, ואני מרססת אותו על 
עורה של בתי - זה מרגיע את העור שלה 

מבלי להשאיר שום סימן״

כריסטינהאימון עם
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 Forever רשימת הרכיבים במוצרי טיפוח העור של
מתחילה תמיד במרכיב עיקרי אחד: תוכו של עלה 

האלוורה הטהור מהשדות הפרטיים שלנו. משם 
אנחנו ממשיכים לשימוש בשילוב של רכיבים 

אחרים, גם טבעיים וגם מתקדמים מדעית כדי 
להשלים ולהגביר את התועלות הרבות של האלוורה.

עור מעורב
לעור שהוא לפעמים יבש ולפעמים שמנוני אפשר לקרוא גם עור 

"נורמלי". סדרת סוניה לטיפוח עור יומיומי היא תרומה מתקדמת 
לעור מעורב. הנוסחאות מבוססות הג'ל עוזרות לכל רכיבי האלוורה 

לחדור עמוק יותר אל העור כדי לאזן בין הענקת לחות עוצמתית 
לרכיבים מזינים כדי לקבל עור שתמיד מרגיש נוח וקורן.

תוצאות ממוקדות
אם אתם רוצים להתמקד בטיפול בתחומים מסוימים או 

לכוון טוב יותר את שגרת הטיפוח שלכם, המוצרים לטיפוח 
עור ממוקד של Forever מהווים בחירה נפלאה. המוצרים 

הנפלאים האלה מטפלים בכל מה שבין כתמים לעיגולים 
שחורים ועור בגוון לא אחיד. חזקו אפילו יותר את שגרת 

טיפוח העור בעזרת התאמה אישית וגישה ממוקדת מטרה.

שלכם?טיפוח העורמהם
יעדי

אנטי אייג'ינג
סדרת "אינפיניט" נלחמת בהזדקנות מהפנים אל החוץ עם שילוב 
מהדור החדש בין הטבעי למדעי. כדי לייצר את קו המוצרים הזה, 

המומחים שלנו גילו שפפטידים, מינרלים טבעיים, רכיבים צמחיים, 
צמחי מדבר והמדע המתקדם ביותר בתחום טיפוח העור לא רק 

משלימים את האלוורה, אלא גם מגבירים את היעילות שלה. רכיבים 
שנחקרו קלינית עובדים בהרמוניה עם הטבע כדי להפחית את 

נראות הקווים העדינים והקמטים, לשפר את המראה החלק של 
העור ולתמוך ביופי מהפנים אל החוץ.

התוצאה היא אוסף מוצרי טיפוח עור 
המתוכנן לעזור לכם להגיע לכל אחד 

מהיעדים שלכם, מאנטי אייג'ינג להרגעת 
העור ועוד. תהליך הייצור שלנו מעניק 

ללקוחות את השלווה המגיעה עם הידיעה 
שהם יקבלו תוצאות עקביות שהן בטוחות, 

יעילות ומחזיקות זמן רב.
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לטבעקרובהכי
דמיינו לעצמכם שאתם חותכים עלה של אלוורה ומשתמשים בג’ל הניגר ישירות 
מהצמח מוצר הדגל של Forever הינו ג’ל האלוורה לשתייה שהוא הדבר הקרוב 

ביותר לדבר האמיתי והוא הראשון מסוגו אשר קיבל את חותם המועצה הבינלאומית 
למדעי האלוורה. ג׳ל האלוורה של Forever מספק את היתרונות המדהימים של 

אלוורה, בדיוק כפי שהטבע ייעד אותו להיות.

אין זה פלא שבמשך אלפי שנים היללו את האלוורה 
בזכות תכונותיה המרגיעות, המקררות והמלחחות.

אנשים רבים משתמשים באלוורה כדי לשכך כוויות 
קלות או להרגיע ולהוסיף לחות לעור יבש, אך האם 

ידעתם שיש יתרונות רבים נוספים אשר הוכחו על-ידי 
המדע? הנה רק כמה מהסיבות שיגרמו לכם להתאהב 

:Forever באלוורה של

תמיכה בעיכול בריא 
־לאלוורה יש יכולות טיהור טבעיות שמסייעות למערכת העיכול לס
פוג חומרים מזינים מהמזון שאנו אוכלים למחזור הדם, ובמקביל 

לעודד התפתחות של חיידקים ידידותיים.

האלוורה מספקת הרגעה מהירה 
האלוורה מהוללת בצדק הודות ליכולותיה המהירות לשכך כוויות 

קלות, חתכים, שריטות וגירויי עור.

תמיכה במערכת החיסונית ובתפקודה 
־אלוורה מכילה רב-סוכרים ייחודים וחומרים מזינים נוספים המ

סייעים לווסת את המערכת החיסונית ולתמוך בה.

היגיינה ובריאות דנטלית 
אלוורה מועילה במיוחד לאזור הפה והחניכיים. נסו את משחת 

השיניים שלנו לצד מנה או שתיים ביום של ג'ל האלוורה לשתייה 
לתמיכה בהיגיינת פה בריאה.

תמיכת קולגן ואלסטין 
אלוורה מספקת חומרי בניין ליצירת עור בריא ושמירה עליו ולסיוע 

במאבק נגד סימני הזדקנות

01

02

03

04

05

שלכם?
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פוראוור פרידום תומך באופן יוצא דופן 
בתחזוקה ובתפקוד התקין של המפרקים. 

בנוסף לג’ל האלוורה, שני החומרים העיקריים במשקה 
 הפרידום הם גלוקוזאמין סולפט וקונדרויטין סולפט, 

שני חומרים טבעיים אשר נמצאים בסחוס. 
הסחוס בגופנו משמש כמיסב של המפרק וכבולם 

זעזועים. לסחוס יש שני גורמי שחיקה: האחד, שחיקה 
טבעית הנובעת מתנועה. השני, מנגנון הרס טבעי איטי. 

צריכה יומית  מומלצת לסובלים מבעיות מפרקים ולאלו 
המצויים בסיכון גבוה לשחיקת מפרקים.




