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Вітаю вас, світ Форевер. 

Нещодавно, їдучи додому, я слухав, як 

диктор розповідав про новини, що 

відбулися в усьому світі. Говорилося 

про війну, інфляцію, хвороби, корупцію, 

злочини, і навіть, можливо, про котів, 

що не могли злізти з дерева. І я замис-

лився над всім тим, чого нині ми ніколи 

не чуємо у новинах. Куди поділися всі 

розповіді про чудові прояви людської 

природи, про дивовижні наукові від-

криття, що стаються щодня. Я взагалі 

нічого не чув про мільйони історій 

успіху, що оточують нас, про будь-які 

великі досягнення людства. Насправді 

я не почув нічого, що дарувало б надію, 

натхнення та позитив. І слухаючи все 

це, я почав дедалі більше відчувати 

ознаки тривожності. Так просто було б 

впустити в себе всі ці новини і пере-

творити день, що починався так гарно, 

на дещо, значно менш позитивне. 

Будь-ласка, не думайте що все це – 

просто коментарі у ЗМІ та спосіб 

поділитися з нами правдою. Це не так. 

Звичайно, я бачу те саме, що бачите ви, 

чую те саме, що чуєте ви. І справді у 

цілім світі відбувається безліч подій, які 

нас зовсім не радують. Але сьогодні ми 

не можемо це змінити. Ми не можемо 

зупинити війни, пандемії, вилікувати 

усіх хворих і навіть змусити сонце вста-

вати вранці. Але ми можемо вирішувати, 

як нам реагувати на те, що оточує нас. 

Ми можемо це контролювати. Ми 

можемо вирішити відчути страх і зупи-

нитися, або ж, відчуваючи страх, 

хоробро рухатися вперед. 

Існує безліч книг та подкастів, присвя-

чених явищу страху.  Одна з таких книг, 

написана покійною Сьюзан Джеферсон, 

називається «Бійся, та все одно роби». 

В цій чудовій книзі, зокрема, вона напи-

сала: «Якщо ми не припинимо очікувати 

на те, що наш страх пройде, перш ніж 

зробити саме те, що лякає нас – ми 

можемо чекати на це цілу вічність; 

рухатися вперед – це єдиний спосіб 

подолати свій страх.»

Страх – це дивовижне відчуття. Він 

може охопити нас у будь-який час. Він 

може бути виправданим або ж абсолют-

но безпричинним. Думаю, що нині ми всі 

усвідомили, що життя підносить нам не 

тільки троянди, життя – повне лякаючих 

нас моментів, у проміжках між якими 

трапляються короткі моменти спокою.  

Питання в тому, дозволимо ми страху 

нас паралізувати, чи підштовхувати нас 

до руху вперед? Страх може бути 

потужною мотивуючою силою, що 

виштовхує нас за межі наших 

можливостей, а в іншому разі він може 

повністю паралізувати нас, і найпрос-

тіше завдання здаватиметься нам 

неможливим.  Я бачив, як страх спону-

кав мого друга побудувати успішну 

імперію, бачив також, як страх не 

дозволяв молодому чоловікові просто 

піднятися з ліжка. Звичайно, я не 

говорю при ситуації, де існує загроза 

для життя, душевні хвороби, 

жорстокість чи фізична шкода. Я маю 

на увазі моменти, коли ми боїмося 

поговорити з кимось, призначити 

зустріч, зробити дзвінок, поділитись 

продуктом, сісти у літак, вирушити на 

Глобальне Ралі, або навіть запросити 

когось на побачення. 

В таких ситуаціях ми повинні стояти 

гордо, зібратися з духом, подолати 

страх і вирушити вперед. І, роблячи це, 

ми відчуємо захват від такого 

подолання і досягнення своєї мети. Це 

як, коли дитина вчиться їздити на 

велосипеді: коли нарешті вона відірве 

ноги від землі, натисне на педалі, відчує 

насолоду від самостійно отриманої 

свободи – ця свобода відкриє для неї 

світ для безлічі нових пригод. 

А тому, наступного разу, коли ви 

їхатимете додому, зробіть тихішими 

голоси, що намагаються залякати вас. 

Замість цього – включіть свою 

улюблену музику, відкрийте вікна і 

співайте так, наче ніхто вас не слухає. 

Страх – паралізує він вас 
чи спонукатиме до руху?

Ми можемо вирішити відчути страх і зупинитися, 
або ж, відчуваючи страх, хоробро рухатися вперед. 

Грегг Манн

Президент Forever Living Products
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Дорогі друзі,

Триває четвертий місяць війни. Ми всі 

віримо в перемогу наших ЗСУ і віднов-

лення миру в Україні! Перед Україною 

нині стоїть багато завдань: перемогти 

ворога, відновити економіку, стати 

європейською країною, встановити 

демократію та позбавитися від корупції. 

Ми всі сподіваємося і віримо, що це не-

одмінно увійде в наше життя, і ми, і наші 

діти побачать справжній розквіт нашої 

України. 

І саме тому нам з вами потрібно зробити 

все, що від нас залежить. Завдання ком-

панії – забезпечити вас всім необхідним 

для розвитку бізнесу, вчасно виплачу-

вати Підприємцям їх бонуси, налагодити 

безперебійне постачання продукції, 

платити заробітні плати та податки. 

Ваша мета – робити все можливе для 

зростання свого бізнесу та бізнесу своїх 

партнерів. Нам завжди слід пам’ятати, 

що сильна країна – це, перш за все, 

сильні, вільні та підприємливі громадяни. 

Ми пишаємося тим, що наші Підприєм-

ці можуть стати саме тим правильним 

прикладом, який дозволить нам бути 

гордими також і українською компанією 

Форевер.

Коротко про новини. Попереду, 16 

липня, в нас буде День Успіху, який ми 

плануємо провести онлайн з одночасним 

переглядом його в нашому київському 

офісі разом з тими з вас, у кого буде 

можливість туди дістатися. Онлайн фор-

мат було вибрано, зважаючи на склад-

ність пересування по країні, дефіцит па-

лива і вимушенем перебуванням наших 

Підприємців в інших регіонах України та 

за кордоном. Ми неодмінно організуємо 

і створимо теплу атмосферу для всіх 

тих, хто зможе приїхати до нашого офісу 

16 липня. Серед іншого, в нас буде мож-

ливість обговорити нагальні питання та 

намітити нові плани та завдання.

По вівторках о 18:00 в нас проходять он-

лайн навчання згідно програми Академії 

Форевер. Запрошуємо і чекаємо на всіх 

на цих регулярних тренінгах. 

Зовсім нещодавно відбувся День Успіху 

у Варшаві, і ми пишаємося нашими 

українськими Підприємцями, які в рам-

ках кваліфікації на Українську Програму 

або за власний кошт знайшли мож-

ливість приїхати до Польщі і зануритися 

у офлайн атмосферу і світ Форевер, 

зробити те, чого вже довго очікували 

Підприємці цілої Європи і всього світу. 

Попереду в нас ще багато планів, досяг-

нень, подорожей і перемог!

Не забувайте також про можливість 

вивести свій бізнес Форевер на новий 

рівень, завдяки особливим правилам  

кваліфікації на програму Ігл Менеджер у 

2022-2023 роках. Бажаю вам скориста-

тися цією можливістю і поїхати до Патайї 

у складі команди успішних Підприємців 

Форевер, які навіть у складних умовах 

готові зробити прорив у нашому бізнесі.

Всім миру і скорої перемоги!

З любов’ю та повагою, 

Генеральний директор ФЛПЮ, 
Олексій Ємельянов

Завдання компанії – забезпечити 
вас всім необхідним для розвитку 
бізнесу...



Рейтинги
НАЙКРАЩА 30-КА ЗА ЗАГАЛЬНИМ ОБ’ЄМОМ ТРАВЕНЬ 2022 РОКУ

Рейтинги
1. Черничко Вікторія 16. Михайленко Інна

2. Савлович Сергій 17. Делікатная Ірина

3. Чада Йосип та Ормош Рената 18. Колодяжний Дмитро

4. Турі Марія 19. Репетько Ірина

5. Рябець Олена та Римар Михайло 20. Іванови Ігор та Марина

6. Гоффман Марія 21. Кислиця Юрій

7. Кириченко Юрій 22. Назарови Тетяна та Михайло

8. Супрун Тарас і Наталія 23. Перчі Гізелла

9. Товт Габор 24. Коваленко Тетяна

10. Гринь Володимир 25. Гижа Ольга

11. Михальова Олена 26. Продан Маріанна та Віталій

12. Харченко Юлія 27. Черничко Світлана

13. Жирови Валентина та Андрій 28. Степанов Кирило

14. Кобченко Ірина 29. Черничко Едуард

15. Тарусова Тетяна 30. Алмаші Евеліна



Рейтинги
НАЙКРАЩА 30-КА ЗА НЕМЕНЕДЖЕРСЬКИМ ОБ’ЄМОМ ТРАВЕНЬ 2022 РІК

Рейтинги
1. Черничко Вікторія 16. Степанов Кирило

2. Турі Марія 17. Медведєв Олексій

3. Гоффман Марія 18. Колодяжний Дмитро

4. Гринь Володимир 19. Супрун Тарас і Наталія

5. Перчі Гізелла 20. Савлович Сергій

6. Коваленко Тетяна 21. Бронські Михайло та Гання

7. Продан Маріанна та Віталій 22. Зюбровська Людмила

8. Черничко Світлана 23. Тарусова Тетяна

9. Михальова Олена 24. Іщенко Олександр

10. Харченко Юлія 25. Жирови Валентина та Андрій

11. Михайленко Інна 26. Кислиця Юрій

12. Мельничук Сергій та Наталія 27. Чада Йосип та Ормош Рената

13. Чичирка Вікторія 28. Рагімові Майа та Вадим

14. Павленко Світлана 29. Делікатная Ірина

15. Кириченко Юрій 30. Паскалови Світлана та Петро



                         СУПЕРВАЙЗОРИ

Щиро вітаємо
із новими досягненнями!

               АССИСТЕНТИ СУПЕРВАЙЗОРА

1. Барботко Марина 15. Мигать Людмила 

2. Ваганова Юлія 16. Натока Євгенія

3. Волосянко Іван 17. Панасевич Світлана

4. Гушовата Оксана 18. Панасюк Світлана

5. Дмитренко Валерія 19. Петрук Василь 

6. Іщенко Ігор 20. Подвишенна Аліна

7. Іванова Валентина 21. Постой Наталія

8. Ісаєв Дмитро 22. Ратинська Інна

9. Ким Барбара 23. Рашкова Наталія

10. Козак Світлана 24. Семенченко Алла

11. Костюк Ольга 25. Тесля Виталій 

12. Куделін Максим 26. Федорова Наталія

13. Лазарева-Колесник Ольга 27. Черняк Лілія

14. Мартиненко Юлія 28. Ятківська Тетяна

Кішш Аттіла Кравченко Ірина
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••

••

••

••

••

 Пишаймося разом: нашими досягненнями,
нашою Компанією, нашою Україною!

16 липня
Початок об 11:00

ЗАПРОШУЄМО ВСІХ НА НАШ
ДЕНЬ УСПІХУ ОНЛАЙН!

Щиро вітаємо
із новими досягненнями!

               АССИСТЕНТИ СУПЕРВАЙЗОРА

Спеціальний гість: Пітер Бутс••
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Рябець Олена та Римар Михайло
Ємельянови Олексій та Тамара
Боднар-Голубка Тетяна 
Нодь Марія та Денеш
Міщенко Тетяна
Назарови Тетяна та Михайло
Фартушна Оксана  
Джур Оксана та Юрій
Грешко Юдіта
Беньковська Людмила  
Костинський Віктор 
Семенови Сергій та Любов
Рагімови Майя та Вадим
Юрчук Надія
Сернівка Ольга та Василь
Гичка Тетяна
Репетько Ірина
Гижа Ольга
Гантковська Рома 
Паскалови Петро та Світлана 
Лєпкіни Олена та Сергій
Гижа Олена 
Павленко Світлана 
Суміна Ольга 
Храмова Лариса 
Зюбровська Людмила
Золотоус Людмила 
Седелєва Наталія 
Прокопенко Олена 
Колесник Ірина та Сергій
Маслак Валентина 
Мірощенкова Наталія 
Арданова Ольга та Піпа Віктор
Турі Марія

Залінян Олена
Залінян Володимир 
Панченко Олена 
Старкевич Михайло та Валентина 
Продан Маріанна та Віталій
Бабкіна Єва 
Савлович Сергій 
Іванови Ігор та Марина 
Степанов Кирило 
Кадцин Вячеслав
Жирови Валентина та Андрій 
Кархут Інна 
Борисенко Віктор
Кириченко Юрій
Кулішова Тетяна 
Кобченко Ірина 
Супрун Тарас та Наталія 
Матвієць Ігор та Людмила
Медведєв Олексій 
Гайдашова Любов
Бронські Михайло та Ганна
Цегельник Юрій та Ольга
Курілова Надія
Колодяжний Дмитро 
Михайленко Інна 
Крестинич Оксана 
Мельничук Сергій та Наталія
Хромогіна Наталія
Верещак Ірина 
Лисюк Тетяна 
Янковська Ірина 
Товт Габор 
Гринь Володимир 
Кризіна Наталія 

Сердечно вітаємо 
Підприємців

які виконали кваліфікацію 4 КК за травень 2022 року:
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4КК за травень 2022 року

Шитіков Ігор 
Чада Йосип та Ормош Рената
Пікула Оксана
Гоффман Марія
Побідинський Олександр 
Шовгай Олександр 
Катона Еріка
Медве Гейза
Черничко Вікторія 
Черничко Світлана 
Кліманська Олена 
Губер Шарлота
Давід Вікторія 
Барта Мелінда 
Перчі Гізелла 
Дерцені Гергей
Харченко Юлія
Копін Марія 
Жлобе Наталія 
Делікатная Ірина 
Чичирка Вікторія
Верхотуров Володимир
Кислиця Юрій 
Тарусова Тетяна 
Орос Маріанна
Бабич Людмила 
Костюк Віталій 
Ерделі Ева
Баранова Ірина
Мартін Зіта
Олішевець Лілія
Кузьменко Валентина 
Маршалек-Попович Едіна
Гоффман Василь
Вереєв Ігор
Бобак Чаба-Левенте Ференцо
Світлик Ганна 

Калмикова Тетяна 
Іщенко Ірина 
Коваль Оксана
Бойко Ганна 
Криворот Інна
Черничко Едуард 
Михальова Олена 
Коваленко Тетяна 
Лисенко Любов 
Гонтар Богдан
Федько Олеся
Щирська Наталія
Якименко Олександр
Онисим’юк Олексій 
Романчук Галина
Жмуденко Юлія 
Ковальчук Тетяна
Якименська Ганна
Боровицький Олександр 
Повічан Тетяна
Стратілатова Ірина
Осадча Ірина 
Мельничук Тетяна
Калов Еріка
Вінце Біатрікс
Кочіш Еміше
Будинська Оксана
Підборецька Яна 
Адамович Надія
Черненко Ольга 
Галіщук-Рамазанова Ельвіра
Катющенко Оксана
Алмаші Евеліна 
Кішш Аттіла
Мартиненко Юлія
Семенченко Алла 



ТОП 10 
КРАЇН СВІТУ 
#1    ЯпоніяЯпонія

#2    ФранціяФранція

#3    НімеччинаНімеччина
        Австрія        Австрія
        Швейцарія        Швейцарія
#4    Малайзія
        Сінгапур
        Бруней
#5    Індія
#6    Північна Америка
#7    Угорщина
#8    Великобританія  
        Ірландія та 
        Ісландія
#9    ОАЕ
#10  Італія і Мальта



Поставте собі за мету пройти кваліфікацію до жовтня 2022 року, щоб, якщо вам 
знадобиться більше часу, ви могли подвоїти свої зусилля на кінці року, щоб досягти цієї 
мети. Кінцевий термін кваліфікації – 31 грудня 2022 року.

Ралі на Балі

Побачимось на Балі!

Не пропустіть Глобальне Ралі 2023 на чудовому острові Балі! Ця подорож, всі витрати за якою 
оплачує Компанія, є найбільшою мотивацією року для всього світу Форевер, але для того, щоб 
отримати всі ці привілеї, ви мусите кваліфікуватися на цю програму. 

Ось як Підприємці Форевер можеть кваліфікуватися на цю ексклюзивну подорож протягом року:

Виконати 1500 KK 
Загального обсягу

Кваліфікуватися на Бонус 
Президентаабо

*Див. Політику Компанії, щоб отримати повну інформацію про кваліфікацію.



Перезавантажте свій 
організм і свої наміри за допомогою 
новітньої системи балансування 
організму DX4

Програму DX4™ було представлено у травні 2022 року як новинку у лінійці засобів 
для здоров’я та оздоровчих продуктів Форевер. Чотириденна програма допоможе 
вам відновити своє фізичне, психічне та духовне здоров’я через спосіб 
харчування, практики мислення і керований прийом їжі. У ній є все необхідне, щоб 
допомогти вашому організму функціонувати у найбільш оптимальному режимі, 
включаючи харчові продукти та добавки, які підтримують ситість, зволоження, 
енергію та метаболізм.

Крім того, DX4 на вчить вас застосову-
вати більш уважний, намірений  підхід до 
того, як ви їсте та дбаєте про свій орга-
нізм. Харчова підтримка, структурований 
план харчування та практики мислення 
поєднуються в ній для того, щоб створити 
програму, більшу ніж сума її частин, яка 
допоможе вам навчитися жити чистіше і 
вести здоровий спосіб життя після завер-
шення чотириденнго курсу.
DX4 відрізняється від інших систем 
балансування організму.
DX4 використовує комплексний підхід до 
того, як ви сприймаєте їжу, і задає питан-
ня «чому ви відчуваєте голод?» Вона не 
обов’язково є програмою схуднення; 
натомість це контрольована оцінка того, 
що потрібно вашому організму, і того, що 
потребує ваш мозок. DX4 призначена для 
очищення вашого організму від непотріб-
ного сміття та стресових факторів, які ви 

накопичуєте протягом свого напруженого 
життя, і забезпечує лише необхідне 
харчування, призначене для віднов-
лення вашого розуму та тіла.
Завдяки керованій програмі DX4 
проведе вас на шлях до посиленого 
зв’язку розуму і тіла. Вона врівно-
важує фізичне здоров’я — через 
продукти харчування та дієтичні 
добавки, а також план структу-
рованого харчування — з 
уважністю, чітким встановлен-
ням цілей та відчуттям вдяч-
ності. Усі функції програми 
призначені для того, щоб працю-
вати в тандемі одна з одною з 
метою допомогти вам відчути 
покращення загального стану 
здоров’я.

Запустіть своє 
здоров’я за 
Чотири дні



У DX4 є все, що неорбхідно для переза-
вантаження вашого організму.
DX4 включає до себе чотириденний запас семи 
харчових продуктів і дієтичних добавок, що 
являють собою систему. За допомогою цієї 
комбінації ви зможете підтримувати потреби 
свого організму, в першу чергу, за рахунок вмісту 
системи DX4 протягом перших двох днів разом із 
великою кількістю води для очищення 
організму.
Програма також дозволяє вживати корисні, 
багаті овочами салати та чисті, натуральні 
закуски на 2, 3 та 4 дні, але ці продукти не 
входять до набору програми DX4.
До с кладу дієтичних добавок зокрема входять: Погляньте, які продукти входять до 

складу кожної системи DX4.

Повторюйте DX4 чотири рази на рік.
Мета DX4 полягає в тому, щоб очистити ваше тіло та 
розум від стресових факторів для того, щоб ви змогли 
дати нову оцінку  своїм стосункам з їжею та своїм 
способом життя. Оскільки в житті завжди будуть 
стреси та відволікаючі фактори, важливо зробити 
перезавантаження частиною вашої повсякденної 
турботи про своє здоров’я. Для досягнення найкращих 
результатів рекомендується робити DX4 кілька разів 
на рік, але має проходити принаймні три місяці між 
кожною програмою. Роблячи таке перезавантаження 
щоквартально ви зможете оздоровити свій організм та 
спосіб мислення.

Перш ніж ви зможете внести стійкі зміни, ви повинні 
відрегулювати внутрішню роботу вашого тіла, розуму 
та духу, щоб культивувати стійкий і повний спектр 
оздоровчих процесів —саме це і робить програма DX4. 
Перезавантаживши тіло і розум на основоположному 
рівні та повторюючи це перезавантаження протягом 
року, ви відчуєте більший баланс і оптимізуєте власне 
здоров’я.

Форевер Терм Плюс™

Форевер ДуоПур™

Форевер Мульти Фізз™

Форевер Сенсатіабль™

Форевер ЛемонБласт™

Форевер Гель Алое Вера®

Форевер Рослинний Протеїн™

для підтримки метаболізму та рівня енергії

для підтримання процесу фільтрації в організмі

для забезпечення щоденними вітамінами та сприяння 
зволоженню організму

для підтримання відчуття ситості

для пидтримки травного тракту

для покращення засвоєння нутрієнтів

для підтримки відчуття систості, мускульної маси та здоров’я кісток



Підтверджено наукою

Погляд на створення нового продукту 
Форевер

Чотириденна програма DX4™ допоможе вам відновити ваше здоров’я за допомогою комбінації 
поживних продуктів, які сприяють насиченню, зволоженню та підтримці ідеального 
функціонування всіх органів. Щоб досягти цього, Форевер спиралася на серйозні дослідження та 
наукові знання. Ми поговорили з Директором з Якості , Крістофером Альтамірано, щоб дізнатися 
про наукову базу, що стоїть за DX4. Альтамірано має понад сім років досвіду в області контролю 
якості та досліджень, а також в розробленні харчових продуктів і харчових добавок.

Як саме наука рухала розробку DX4?
Наука мала вирішальне значення у формулюванні 
Програми DX4. Важливо було підібрати якісні 
інгредієнти, підтверджені клінічними дослідженнями, 
для того, щоб DX4 забезпечувала баланс всього 
організму, водночас залишаючи людину насиченою під 
час цього процесу.

Які дослідження проводилися для під 
час пошуку правильної формули?
Ефективність кожного інгредієнта та дослідження, що 
стоять за кожним аспектом DX4, дійсно виділяє цю прог-
раму серед інших. Ми задовольнили вимоги Управління 
з Контролю за Продуктами і Ліками США та органів 
Європейської безпеки харчових продуктів щодо всіх 
вітамінів або мінералів, зазначених на етикетках, дода-
ючи їх на безпечних та ефективних рівнях. 
Крім того, ми використовували рецензовані та переві-
рені клінічні дослідження інгредієнтів та результати 
проведених перевірок якості та безпеки сировини і 
готових продуктів, які входять до складу системи DX4.

Як Форевер визначила структуру 
програми?
Мета DX4 - очистити ваше тіло від непотрібних 
стресових факторів і розвантажити ваш розум. Щоб 
допомогти в цьому протягом чотирьох днів, ми 
вирішили зосередитися на основних системах 
організму, включаючи травлення (печінка та шлунково-
кишковий тракт), сечовипускання (гідратація та нирки), а 
також мозок/розум. Наше команда дослідників та 
розробників глибоко вивчила всі нові інгредієнти, щоб 
допомогти кожній із цих сиcтем, а також скористалася 
вже існуючими продуктами Форевер, такими як Гель 
Алое Вера.

Поринь у DX4

Чи можете ви детальніше розповісти 
про аспект мозку/розуму?
Мабуть, найважливішою частиною DX4 є те, як ми (наш 
розум) сприймаємо свій настрій, свої спонукання до їжі 
та рішення, які ми приймаємо у стресових ситуаціях. Ця 
програма попросить вас приділити час для самих себе, 
практикувати усвідомленість і ставити цілі. Іноді нашому 
розуму і тілу потрібен м’який перезапуск для того, щоб 
ми стали кращими версіями самих себе, і саме в цьому і 
полягая суть DX4.

Чим вирізняється DX4 серед інших 
інших програм?
Кожен інгредієнт був ретельно досліджений і 
розроблений таким чином, щоб працювати в тандемі. А 
оскільки програма стосується також і розумової 
діяльності та плану харчування, ви отримуєте програму, 
яка допоможе вам зминіти своє відношення до їжі. Інші 
програми можуть пропонувати лише продукти, які 
зосереджені на одній функції, або не працюють в 
гармонії. Ми ж сконцентрувалися на важливості 
забезпечення того, щоб усі поживні продукти в складі 
DX4 ідеально працювали разом, за умови вашого 
дотримання цієї програми.



Ось, що люди кажуть, пройшовши програму 
DX4

Перш ніж Форевер запустила DX4, ми запросили групу людей спробувати цю програму. 
Після завершення чотириденної програми перезавантаження ми поставили учасникам 
два запитання: що їм найбільше сподобалося в ній і як вони почували себе до і після її 
початку. Отже, не слухайте тільки нас — почуйте, чому людям в усьому світі 
сподобалася програма DX4.

Схвалення у всьому світі
Особистий досвід

Програма була надзвичайно проста у використанні. Мій 
рівень енергії був добрим, і я могла йти в ногу зі своїми 
повсякденними справами. DX4 допомогла мені контро-
лювати свої бажання. Я вважала, що я відчувала себе 
чудово до програми, але через чотири дні я  почувалася 
ще більш енергійною і схудла більш ніж на 3 кг!

Це так просто, що кожен може це зробити! Я 
використовувала продукцію Форевер вже понад 30 
років. Після DX4 мій розум став яснішим, і я відчула, 
гармонію між моїм розумом і тілом. Я обов’язково буду 
користуватися цією програмою знову.

Загалом у мене був чудовий досвід роботи з DX4. Перш 
ніж я почала, я досить часто почувалася роздутою, і 
мені було важко контролювати свої бажання поїсти. 
Тепер я відчуваю себе легше і можу керувати своїми 
бажаннями більш ефективно. Мені подобається і те, 
наскільки проста ця програма для слідування.

Мені подобається той факт, що програма була 
настільки ефективною і викликала у мене чудове 
відчуття за такий короткий проміжок часу. До того ж їй 
було так легко дотримуватися. До DX4 я була 
втомленою, відчувала себе роздутою і мала зайву вагу. 
Після того як я завершила чотириденну програму, я 
відчула себе повністю оновленою і оживленою. Я 
позбавилася свого роздутого живота та більше трьох 
кіолограмів ваги. Я дуже рекомендую DX4 всім!

Рагнхільд Аміт
Норвегія

Чікако Ошіма
Японія

Лоррейн Корнфорд
Італія

Шеріл Де Джезус 
Об’єднані Арабські Емірати

Мені сподобалося те, що програма DX4 потребує 
всього чотири дні, і я був вражений якістю кожного 
продукту. Перш ніж я почав програму, я досить погано 
спав і моє травлення було жахливим. Після того, як я 
пройшов програму, я відчув більше енергії, і моє 
травлення значно покращилося. Програма не тільки 
вплинула на моє самопочуття, але й допомогла мені 
навчитися прислухатися до потреб свого організму і 
надавати йому саме те, що йому потрібно.

Дієго Гонсалес
Мексика
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Сердечно вітаємо 
Ігл Менеджерів, 

які виконали кваліфікацію 2021-2022 року:

Михальова 
Олена

Черничко 
Вікторія

Турі Марія
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ВАЖЛИВІ ДОПОВНЕННЯ У ПОЛІТИЦІ 
КОМПАНІЇ СТОСОВНО ПРОГРАМИ ІГЛ 
МЕНЕДЖЕРІВ! 

Як ви вже чули, на Глобальному ралі в Абу-Дабі ми зробили 
захоплююче оголошення про полегшення програми Ігл Менеджер. 
В цьому листі ми хотіли б допомогти прояснити будь-які незрозумілі 
моменти та окреслити для вас нещодавні покращення умов 
кваліфікації: 
 
Акція «Вітаємо з Поверненням» для поїздки в Паттайю: 
Лише протягом кваліфікаційного періоду з травня 2022 року по квітень 
2023 року ми проводимо акцію «Вітаємо з Поверненням до лав Ігл 
Менеджерів», яка дозволить будь-якому Злітаючому Менеджеру або 
вище скористатися перевагами послаблення вимог програми ІМ щодо 
нижньої лінії в кваліфікаційному періоді 2022-2023 років.
 
Якщо ви починаєте кваліфікаційний період 2022-2023 років як 
Злітаючий Менеджер або вище, ви можете кваліфікуватися як 
ІМ, маючи лише з 1 ІМ у своїй нижній лінії, який не кваліфікувався 
протягом періоду 2021-2022 років для Канкуна.
 
Нові зміни в політиці компанії: 
До ваших 720 КК, накопичених протягом кваліфікаційного періоду, 
зараховуватимуться кредитні коробки, включаючи також і принаймні 
100 НОВИХ КК, виконані у всьому світі. Ця зміна кваліфікації тепер є 
частиною Політики компанії. 
  
Ми внесли ці покращення, щоб допомогти вам і майбутнім лідерам 
вашої команди зробити кваліфікацію ІМ більш доступною. Ми 
хочемо, щоб якомога більше ПФ приєдналися до нас наступного 
року в Паттайї (Таїланд), тому що ми переконалися в тому, наскільки 
ця програма корисна для вашого успіху.
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#EMR23#EMR23
29 Вересня -3 Жовтня 202329 Вересня -3 Жовтня 2023

Нова програма 
Ігл Менеджерів

Умови програми читайте на нашому сайті.
До зустрічи!
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ВАЖЛИВІ ДОПОВНЕННЯ У 
ПОЛІТИЦІ КОМПАНІЇ! 
16.02 (м) і (н) Заборонена діяльність, що має під собою 
підстави для термінування і несення відповідальності за 
шкоду, заподіяну наступними діями, але, не обмежуючись 
ними:

(м) Медичні ствердження. ПФ не можуть робити 
будь-які заяви, прямо або посередньо, про те, що 
продукти Форевер можуть запобігати, діагностувати, 
лікувати, або зцілювати будь-яке захворювання або 
медичний стан. Продукти Форевер, призначені для 
вживання всередину, є виключно поживними та / 
або дієтитичними добавками і тому позиціонуються 
в усьому світі як їжа. Продукти Форевер, які 
застосовуються зовні, позиціонуються в усьому світі 
як косметика. Форевер не виробляє і не поширює 
продукти, які могли б вважатися або описуватися як 
медичні, терапевтичні або такі, що зцілюють.

(н) Заяви щодо Доходів. ПФ не можуть робити будь-
які заяви, прямо або посередньо, щодо рівня доходу, 
включаючи основний або додатковий дохід, на який 
реально може розраховувати потенційний ПФ. ПФ 
не може демонструвати атрибути перебільшено 
високого рівня доходу, а також розкішного способу 
життя.

Повну версію читайте на нашому сайті.



Перше, що зробила компанія на самому 
початку військових дій в Україні, це 
подбала про те, щоб, незважаючи на 
тяжку ситуацію, розрив контактів та 
зв’язків, втрату можливості будувати 
та підтримувати свій бізнес, українські 
Підприємці Форевер мали кошти для того, 
щоб освоїтися на нових місцях, виїхавши 
з небезпечних або зайнятих ворогом 
територій, або ж гідно пережити період 
вимушеного бездіяльності їхнього бізнесу 
через відсутність доступу до продукції, 
неможливість виконання платежів та/або 
доставки замовлень. Активні Підприємці 
компанії просто безоплатно отримали всі 
свої бонуси та знижки на підставі їхніх 
«минулих заслуг», а точніше результатів 
активності останнього мирного місяця. 
Ця безоплатна допомога насправді 
була не лише благородним жестом 

з боку компанії щодо українських 
Підприємців, а й величезним кредитом 
довіри, демонстрацією впевненості у 
їхній перемозі над усіма труднощами та у 
перемозі самої України над ворогом.

Надавши своїм Підприємцям такий 
невеликий «перепочинок» Хоум Офіс 
компанії у тісній співпраці з керівництвом 
та персоналом Форевер Лівінг Продактс 
Україна, а також завдяки величезній 
допомозі з боку офісів Форевер у 
прикордонних з Україною країнах 
зумів відновити, а багато в чому й 
реорганізувати роботу компанії в Україні, 
щоб навіть у важких умовах війни 
забезпечити українським Підприємцям 
максимальний доступ до продукції та 
можливість підтримувати свій бізнес 
скрізь, де це було можливим фізично.

СПОДІВАЄМОСЯ І ЛЮБИМО…

З перших днів війни компанія Форевер прийняла близько до серця горе нашої країни, 
її народу та українських Підприємців. Вимушені тікати від жахів та руйнувань, люди 
втрачали своє майно, роботу, дохід, житло, а часом, що найстрашніше – своїх друзів та 
близьких. Єдине, що в їх силах було не втратити – це надію, і в цьому у значній мірі їм 
допомагала Форевер.



Забезпечивши допомогу та можливість 
працювати для своїх Підприємців, 
компанія не зупинилася на досягнутому 
та розгорнула активну діяльність з метою 
допомогти якомога більшій кількості 
українців у цей тяжкий та трагічний 
час. Компанія закликала Підприємців 
у всьому світі допомогти у будь-який 
можливий спосіб полегшити тягар для 
тих, хто потрапив у цю жахливу ситуацію. 
Благодійний фонд Rex Maughan Forev-
er Giving Foundation постійно збирає 
пожертву для потерпілих дітей в Україні. 
Наприклад, угорські Підприємці та 
співробітники Форевер пожертвували і 
доставили в Україну 4 тонни гуманітарної 
допомоги, і продовжують її збирати, щоб 
відправити її ще більше найближчим 
часом. Також у всьому світі Підприємці 
можуть зробити символічне придбання 
плюшевої іграшки Алое Бебі, а отримані 
кошти від продажу цих іграшок спрямо-
вуються на допомогу українським дітям.
Продукція Форевер також роздається по 
всьому європейському регіону всім тим, 
хто її найгостріше потребує. Співробітники 
компанії та ПФ у прилеглих регіонах — 
Румунії, Молдові, Угорщині, Чехії, Польщі, 
Латвії, Литві та Естонії — все допомагають 
біженцям, що перетинають кордон, і в 
деяких випадках ПФ запрошують україн-
ських біженців у свої власні будинки, або 
ж допомагають їм дістатися туди, де на 
них чекають рідні, друзі чи знайомі.
Не залишилися осторонь і чудові співро-
бітники головного європейського 
складу Forever Direct у Нідерландах, 
звідки продукція вирушає до багатьох 
європейських країн, включаючи Україну. 
Співробітники Forever Direct зібрали та 
запакували такі продукти Форевер, як 
Санітайзер для рук, мило та лосьйон, а 
також інші предмети першої необхідності, 
одяг, продукти харчування та іграшки, 
для доставки в Україну. Вони зібрали і 

завантажили цілу вантажівку речей, щоб 
допомогти нужденним.

А крім заохочення ентузіазму та благо-
дійності окремих людей у всьому світі, 
компанія Форевер, а точніше Rex Maughan 
Forever Giving Foundation, також вступила 
в благодійне партнерство на найвищому 
офіційному рівні, почавши співпрацювати 
зі всесвітньою благодійною організацією, 
що розташована у Великій Британії,  і 
безпосередньо опікується справами 
сімей, які постраждали під час нинішнього 
конфлікту. Організація називається Hope 
and Homes for Children (Надія та дім для 
дітей), і її учасники працюють над тим, щоб 
українські діти та сім’ї отримували їжу, 
воду та захист, а також надають необхідну 
психологічну та емоційну підтримку 
дітям без супроводу та сім’ям біженців у 
сусідніх країнах.

Глобальна місія, кінцева мета діяльності 
організації «Hope and Homes for Chil-
dren» полягає в тому, щоб закрити 
всі дитячі будинки у світі і натомість 
використовувати вивільнені кошти для 
того, щоб знайти сім’ї осиротілих дітей (за 
можливості) або помістити їх у будинки 
опікунів.
Коротка статистика:
• У дитячих будинках України 100 тисяч 
дітей.
• Дитячі будинки вже опинилися серед 
цілей обстрілів і бомбардувань

В Україні представництва організації 
«Hope and Homes for Children» працюють 
у Львові, Києві та Дніпрі. Співробітники та 
волонтери організації надають грошову 
допомогу, а також продукти, воду та 
засоби гігієни тим, хто їх потребує. 
Окрім цього вони займаються наданням 
невідкладної допомоги дітям та батькам 
з інвалідністю у Києві, кількість яких за 



попередніми даними вже сягає 3000 осіб. 
У роботі організації в Україні вже є перші 
невеликі успіхи:
• У Дніпрі 63 дитини були евакуйовані 
до Румунії, в тому числі одна дитина з 
особливими потребами та 7 немовлят.
• Ведеться робота з розширення 
охоплення опікунів, батьків та дітей в 
Україні до 14 тисяч.
У Румунії “Hope and Homes for Chil-
dren” співпрацює з організацією 
ЮНІСЕФ, підтримуючи її зусилля з 
надання термінової допомоги на кордоні 
Сігету-Мармацією. Усім, хто потребує, 
надаються предмети першої необхідності, 
включаючи спальні мішки, ковдри, 
продукти харчування та ліки. Постійно 
відбувається виявлення та підтримка 
дітей, що залишилися без супроводу. 
Надається допомога трьом будинкам 
біженців у цій країні гігієнічними засобами 
та обладнанням для дітей, а також одягом 
та іграшками. Організація очікує і робить 
все можливе, щоб бути готовою до другої 
хвилі біженців.
У Молдові уряд країни доручив організації 
«Hope and Homes for Children» дбати про 
дітей, які не супроводжуються, надаючи 
їм матеріальну та емоційну підтримку. 
Підтримка несупроводжуваних дітей та 
сімей біженців також надають у Центрі 
екстреного прийому ЮНІСЕФ Blue Dot 
одразу на молдовському кордоні.
В організації «Hope and Homes for Chil-
dren» працюють соціальні працівники, 
дитячий психолог та співробітники 
приймальних відділень, які забезпечують 
цілодобовий догляд та захист дітей від 
торгівлі людьми або експлуатації. Загалом 

у Молдові планується забезпечити до 
9000 постраждалих дітей, батьків та 
опікунів психологічною підтримкою у 
восьми затверджених урядом центрах 
екстреного прийому.
«Hope and Homes for Children» продовжує 
розширювати свою діяльність і в інших 
європейських країнах і новини про це 
з’являться найближчим часом.

Щоб допомогти фонду Rex Maughan 
Forever Giving Foundation зібрати гроші 
на всі свої ініціативи, минулої п’ятниці 
компанія Форевер запустила віртуальний 
фітнес-виклик у соціальних мережах 
під назвою «Перегони єдності для 
України»! Ця кампанія триває і досі, а 
кульмінація її була на Глобальному Ралі, 
де учасникам видали сотні велосипедів, 
щоб проїхатися гоночним треком 
Формули-1. Будь-хто в будь-якій точці 
світу зможе взяти в ній участь, просто 



виконуючи вправи або підтримуючи того, 
хто займається вправами. Коли людина 
буде ходити, бігти, їхати на велосипеді, 
користуватися інвалідним візком, плавати, 
кататися на лижах або робити щось ще, 
що може вимірюватися відстанню, їй 
зараховуватимуться гроші, які будуть 
відправлені на благодійність до України. 
Упевнені, що ця кампанія, мета якої зібрати 
100 000 доларів для допомоги Україні, 
буде популярною у всьому світі та досягне 
поставленої мети. 

Компанія Форевер Лівінг Продактс 
Україна також спрямувала всі зусилля на 
підтримку як українських Підприємців, так і 
українців, які постраждали від воєнних дій.

Ситуація змусила перемістити центр 
діяльності українського офісу до 
м. Ужгорода, і вже менше ніж за тиж-

день з місцевого регіонального складу 
розпочалися перші відправлення 
замовлень по всіх доступних регіонах 
України. Через тимчасову неможливість 
роботи Центрального Складу компанії, 
спочатку відчувався великий дефіцит як 
у кількості, так і в асортименті продукції. 
Компанія була змушена ввести жорсткі 
обмеження за обсягами замовлень, щоб 
максимально справедливо розподілити 
продукцію, що залишилася, між усіма 
Підприємцями, які її потребували. У 
зв’язку з цим величезне спасибі всім 
українським Підприємцям за розуміння, 
терпіння та шляхетність у цій непростій 
ситуації.

Варто було обстрілам столиці хоч трохи 
припинитись, і Центральний Склад у 
Києві відновив свою роботу. З відкриттям 



доступу до Центрального Складу, завдяки 
самовідданості його співробітників, в 
Ужгород стало надходити набагато більше 
продукції та збільшився асортимент. Крім 
того, згодом відновилися і відправлення 
замовленої продукції з ЦС, а також робота 
складу-магазину у київському офісі.
Окрім підтримки та забезпечення бізнесів 
Підприємців, український офіс компанії 
також виділив значну кількість продукції 
для роздачі нужденним, зокрема – до 
госпіталів та лікарень, а Підприємці, які 
перебували в цих регіонах, інструктували 
споживачів у питаннях оптимального 
прийому нашої продукції.
Трохи пізніше ФЛПЮ запустила акцію, 
згідно з якою кожен Підприємець 
міг зробити добровільне замовлення 
продукції, повністю призначеної для 
споживання дітей. Зібрані продукти 
були вручені з рук у руки представникам 
організацій, які займаються допомогою 
дітям, змушеним жити у важких умовах. 
Від щирого серця ми дякуємо всім, хто 
відгукнувся на цей заклик!

Генеральний директор ФЛПЮ, Олексій 
Ємельянов, на зустрічі з Підприємцями та 
співробітниками компанії сказав: 

«Я щиро вдячний компанії Форевер Лівінг 
Продактс, її керівництву та Підприємцям 
у всьому світі за надану підтримку та 
допомогу, як моральну, так і матеріальну. 
Думаю, що кожен Підприємець відчув на 
собі головну силу Форевер – силу любові. 
Також я вдячний співробітникам компанії 
в Україні та у світі. Ваша самовіддана 
праця дозволила у найкоротші терміни 
та у важких умовах відновити роботу 
компанії в нашій країні. Я вірю, що 
Україна переможе у цій війні, оскільки 
добро і любов завжди перемагають. 
Форевер – це те джерело добра і любові, 

яке підтримує нас у скрутний час.»

Компанія Форевер не робила гучних 
офіційних заяв, переважно демонструючи 
на справах своє ставлення до того, 
що відбувається в Україні та до своїх 
Підприємців у нашій країні. Однак на 
офіційній сторінці компанії в мережі 
Фейсбук було опубліковано наступний 
пост-звернення до Підприємців усього 
світу: 
«Усі ми, у всьому світі Форевер, 
вражені і глибоко засмучені подіями, 
що відбуваються в Україні та їхніми 
наслідками у прилеглих регіонах. Сім’ї 
зруйновані, незліченна кількість дітей 
залишилися без даху над головою, 
зруйновані мільйони життів. Вираз 
«Сила Форевер — це сила любові» зараз 
здається ще актуальнішим, ніж будь-коли 
раніше.
Історії про доброту, взаємодопомогу та 
благодійність демонструють найкраще, 
що є у Форевері. Дякую вам за те, 
що ви робите, і за те, що ми все ще 
продовжуватимемо робити, оскільки 
потрібно набагато більше. Ми як 
компанія і як єдина родина Форевер 
будемо готові допомогти всім, чим 
зможемо.

Нас надихають мужність та стійкість 
українського народу та всіх, хто 
страждає від цієї війни. Ми, як і раніше, 
сподіваємося на більш світлі дні і 
з нетерпінням чекаємо на зустрічі, 
визнання та відновлення зруйнованого. 
До того часу ми СПОДІВАЄМОСЯ І 
ЛЮБИМО.»

Ці останні два слова були написані від 
імені компанії українською мовою.
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Імунна система

Гель Алое Вера нормалізує роботу шлунково-
кишкового тракту, покращує засвоюваність поживних 
речовин, прискорює виведення шлаків та продуктів 
обміну з організму, зміцнює імунітет.

Отже, якщо підбити підсумок, Гель Алое Вера:

• допомагає травленню;
• очищає організм;
• підтримує правильну роботу імунної системи;
• підтримує молодість та довголіття;
• є джерелом вітамінів, мінералів, амінокислот та 
ферментів;
• сприяє оновленню клітин.
Гель Алое Вера з м’якоттю – секрет довголіття та 

міцного здоров’я. Гель Алое Вера від Форевер зберігає 
всі природні властивості цієї чудодійної рослини 
завдяки запатентованим Компанією способам його 
приготування. До його складу входять понад двісті 
біологічно активних корисних речовин: мінерали, 
амінокислоти, полісахариди, ферменти та вітаміни, у 
тому числі відсутній в інших рослинах вітамін В12.

Натуральний сік Алое Вера не тільки живить організм, 
а й виводить шлаки, токсини, завдяки чому шкіра стає 
пружною та красивою. При регулярному вживанні Гелю 
Алое Вера Ви зможете зміцнити імунітет, покращити 
травлення та зберегти здоров’я на довгі роки!

Гель Алое Вера - найцінніший напій зі стабілізованого гелю Алое Вера, який фактично ідентичний м’якоті 
свіжозрізаного листа алое. У ньому міститься понад 75 поживних речовин та 200 активних компонентів, 
включаючи 20 мінералів, 18 амінокислот та 12 вітамінів. Гель Алое Вера очищає, живить і захищає наш 
організм, працюючи разом із нашим «внутрішнім лікарем» – імунною системою, заповнюючи нестачу 
необхідних поживних речовин. Він працює на клітинному рівні, очищуючи та живлячи кожну клітину нашого 
організму, тим самим покращуючи його роботу на клітинному рівні.

Гель Алое Вера
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Прополіс - містить ряд вітамінів (Bl, B2, РР, Е, С і 
провітамін А) та мікроелементи, що беруть участь в 
обмінних, ферментативних та вітамінних біохімічних 
процесах нашого організму, що прискорюють процес 
лікування низки захворювань та мають омолоджуючі 
властивості.

Крім того, прополіс бере участь у регуляції ендокринної 
системи, пригнічуючи активність вилочкової та 
підшлункової залоз; має антиоксидантну дію, яка 
особливо важлива в онкології (прополіс пригнічує 
ріст ракових клітин, не будучи при цьому токсичним); 
має швидку протизапальну та антитоксичну дію; 
благотворно впливає відновлення тканин; сприяє 
швидкому загоєнню ранових поверхонь; пом’якшує 
рубці після опіків; покращує формування кісткової 
мозолі після перелому кісток.
Флавоноїди, що входять до складу бджолиного 
прополісу, мають активну протизапальну дію при 
проблемах із суглобами, шкірою та слизових оболонок. 
Ці речовини зміцнюють сполучну тканину в організмі 
людини, судини; протидіють розпаду вітаміну C; 
зменшують активність деяких видів ензимів, які 
викликають розпад міжклітинної та хрящової тканин.

Прополіс не тільки нейтралізує хвороботворні 
мікроорганізми, але й сприяє виведенню чужорідного 
матеріалу, чим знижує рівень отруєння організму, 
рівень інфекційного стресу. Завдяки цим властивостям 
прополіс при вагітності корисний як профілактика.

Форевер Бджолиний Прополіс має широкий 
спектр впливу на весь наш організм, на всі 

його органи та системи:

• Основна властивість, що широко використовується в 
медичній практиці - бактерицидна та бактеріостатична. 
Прополіс здатний пригнічувати активність та 
знищувати широкий спектр мікроорганізмів, 
включаючи туберкульозну паличку, віруси, найпростіші 

(трихомонади), грибки (трихофітія), кандидоз, 
віруси грипу та гепатиту. Причому прополіс знищує 
та виводить чужорідні клітини, а рідну мікрофлору 
організму-господаря зберігає в цілості та безпеці. 
Тому при використанні прополісу кишкова 
мікрофлора не страждає і ніякого дисбактеріозу 
не буде, на відміну від антибіотиків. Дуже важли-
во тут відзначити, що при застосуванні прополісу 
у мікроорганізмів не розвивається стійкості 
до нього під час прийому, як би довго його не 
використовували.

• Прополіс не тільки гальмує зростання  вірусів, 
але  й здатний провадити профілактику розвитку 
вірусної інфекції в організмі. Одночасне засто-
сування прополісу з антибіотиками є доцільним, 
тому що прополіс у цьому випадку одночасно 
посилює дію антибіотиків і зберігає власну мікро-
флору організму-господаря в кишечнику. Це 
хороша профілактика дисбактеріозу у разі тяж-
кої чи масивної інфекції, коли без застосування 
антибіотиків не обійтись.

• Прополіс не тільки впливає на мікроорганізми, 
а й одночасно посилює фагоцитоз – процес 
виведення чужорідного матеріалу з організму 
за рахунок спеціальних клітин – фагоцитів, що 
сприяє меншому отруєнню і без того хворого тіла. 
Адже всім ясно, що загиблі та зруйновані клітини 
мікроорганізмів – це трупи. Отже, йде отруєння 
цими частинками, і їх треба вивести з крові.

• Прополіс одночасно з антибіотичною дією 
виявляє властивості протизапальні, чим запобігає, 
послаблює та зупиняє розвиток запальної реакції 
організму на впровадження чужорідного агента.

• Також прополіс має унікальні протипухлинні 
та антиоксидантні властивості. Бере участь у 
локалізації (обмеженні) пухлинного процесу, 
очищенні клітинних мембран, нормалізації процесів 
дихання клітин, контролі процесів розвитку клітин 
у цілому, точніше у стабілізації розмноження клітин 
у нашому організмі.

• Має антитоксичні властивості (застосовують при 
отруєннях) та справляє дерматопластичну дію 
– стимулює регенерацію (загоєння) нормальної 
тканини – її самовідновлення. Допомагає 
відновленню цілісності слизових оболонок, що 
покривають багато органів.

• Має механізм стабілізації клітинних мембран – 
зокрема впливає на клітини печінки – відновлює 
їх роботу та покращує співвідношення Альбумінів 
та Глобулінів крові, чим сприяє біохімічному 
очищенню крові.

• У малих дозах та концентраціях посилює 
моторику та секреторну функцію шлунка та 
кишечника. Застосовують при хронічних запорах, 
колітах, гастритах.

Прополіс
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• антидепресантну;
• дерматотропну;
• онкопротекторну;
• захист судин та капілярів;
• нормалізація ліпідного складу крові;
• нормалізація реологічної властивості крові (плинність 
  крові);
• поліпшення метаболізму мозку.

Поліненасичені жирні кислоти Омега-9 
мають наступну дію:

• знижують ризик виникнення серцево-судинних  
  захворювань;
• перешкоджають формуванню бляшок холестерину на 
  стінках артерій;
• перешкоджають розвитку атеросклерозу;
• знижують артеріальний тиск;
•  сприятливо впливають на функції шлунково-кишкового 
  тракту;
• знижують кислотність шлункового соку;
• стимулюють роботу печінки та жовчного міхура;
• перешкоджають остеопорозу;
• нормалізують глікемію;
• уповільнюють процес старіння;
• знижують ризик виникнення злоякісних пухлин;
• протидіють ожирінню.

Форевер Арктичне Море

Форевер Арктичне Море: Жирні кислоти, що входять 
до його складу, використовуються для утворення 
жиру, який покриває та захищає внутрішні органи, 
беруть участь у формуванні мембран клітин організму, 
впливають на синтез простагландинів, лейкотрієнів та 
тромбоксанів (гормоноподібних речовин, «місцевих» 
гормонів, що регулюють клітинний метаболізм), регулю-
ють важливі функції організму, такі як артеріальний 
тиск, скорочення окремих м’язів, температуру тіла, 
агрегацію тромбоцитів, покращують структуру шкіри 
та волосся, знижують артеріальний тиск, сприяють 
профілактиці артриту, знижують рівень холестерину 
та тригліцеридів, зменшують ризик тромбоутворення, 
мають позитивний вплив при захворюваннях серце-
во-судинної системи, кандидозі, екземі та псоріазі, 
допомагають трансмісії нервових імпульсів, потрібні 
для нормального розвитку та функціонування 
мозку. До складу Форевер Арктичного моря входять 
поліненасичені жирні кислоти Омега-3 та Омега-9. 

Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 мають 
наступну дію:

• мембранопротекторну;
• антиатеросклеротичну;
• антиаритмічну;
• імуномодулюючу;
• протизапальну;
• протиалергічну;
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Форевер Іммубленд 

Форевер Іммубленд - це зміцнення імунітету та 
підтримання правильної роботи всього організму в 
цілому. Він допомагає біологічному захисту організму 
працювати максимально ефективно. Цей продукт 
включає наступні компоненти:
1. Лактоферрин - важлива складова системи вродженого 
імунітету. Лактоферин має імуномоделюючу, 
антибактеріальну, противірусну, антипаразитарну, 
радіопротективну, антиалергічну дію.
2. Вітами С – в організмі виконує, перш за все, два важливі 
завдання – зміцнення імунітету та стабілізація психіки. В 
імунній системі вітамін С як антиоксидант протистоїть 
усім збудникам хвороб, паразитам, вірусам, мікробам. 
Як природний антиокислювач, він захищає організм 
від вільних радикалів. Вільні радикали призводять 
до старіння організму, і вітамін С – найкращий засіб 
для збереження життєвої сили. Вітамін С підвищує 
концентрацію інтерферону в крові, виробленого 
організмом у разі небезпечного вірусу. Дія вітаміну С 
нагадує дію інтерферону. Він підвищує кількість антитіл 
у крові та стимулює виділення гормонів зобної залози, 
що відповідає за ефективність імунної системи. Вітамін 
С перетворює амінокислоти на біологічно активні форми 
білка, тому його вміст велике значенняв лейкоцитах, 
білих кров’яних тільцях, необхідних імунній системі.
3. Вітамін D – має вирішальне значення для людських 
імунних реакцій, причому як уроджених, так і адаптивних. 
Міжнародна дослідна група з Каліфорнійського 
університету з’ясувала, що вітамін D важливий не тільки 
для зміцнення кісток, він також відіграє ключову роль у 
боротьбі організму з інфекціями, такими як туберкульоз. 
Вітамін D більш ефективний для зміцнення імунітету та 
профілактики застуди, ніж вітамін С. Такого висновку 
дійшли вчені з Японії. Як показав експеримент, 

проведений фахівцями з Університету Токіо, 
вживання харчових добавок із вітаміном D 
допомагає знизити ризик захворіти на простудні 
захворювання на 50%.
4. Цинк – дуже важливий мікроелемент для 
імунітету. Він збільшує кількість Т-хелперів (клітин, 
які розпізнають чужорідні антигени, віруси, 
що потрапили в організм) в крові та підвищує 
активність цих клітин. Крім того, цинк потрібен 
для правильної роботи тимусу – дуже важливої 
для імунної системи залози, в якій відбувається 
народження та «професійне дорослішання» 
Т-лімфоцитів – клітин, які й упізнають вірус 
та знищують його. Також доведено, що цинк 
допомагає боротися із нежиттю.
5. Гриб маітаке - протягом сотень років цей 
рідкісний і смачний гриб цінували у традиційній 
китайській та японській медицині. Систематичне 
використання екстракту маітаке здоровими 
людьми зміцнює їх імунну систему і значно 
скорочує ризик захворювання на рак. Завдяки 
своїм противірусним здібностям екстракт 
маітаке широко застосовується у терапії вірусних 
інфекцій. Внаслідок активізації противірусного 
імунітету основна маса вірусів гине. Маітаке також 
широко застосовується при різних ендокринних 
порушеннях в організмі – при патологіях 
ендокринних залоз.
6. Гриб шиітаке - зміцнює імунну систему, сприяє 
підвищенню витривалості до фізичних, розумових 
та стресових навантажень, підтримує сексуальний 
тонус  чоловіків та жінок.  Містить “грибні фітон-
циди”, здатні боротися з будь-якими вірусами. 
Дивовижні властивості гриба шиітаке вражають. 
Багато небезпечних бактерій відступають перед 
ним. Навіть періодичне застосування шиітаке 
значно покращує стан здоров’я, допомагаючи 
організму при захворюваннях, які вже виникли, 
і ставлячи непереборний бар’єр перед небез-
печними вірусами, які атакують людину ззовні.
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дії цинку, у розвитку якого має значення як місцева 
дія мікроелемента (стимуляція регенерації тканин), 
так і системна (вплив на нейроендокринну та імунну 
системи). Ще одним механізмом гастропротекції 
може бути стимуляція цинком утворення слизу в 
шлунку. Наступний механізм дії цинку може бути 
пов’язаний із потенціюванням енергетичного обміну 
в клітинах шлунково-кишкового тракту. Показано, 
що під впливом цинку збільшується кровонаповнення 
капілярів слизових оболонок, зростають біосинтез РНК 
та вміст АТФ у клітинах слизової оболонки шлунково-
кишкового тракту.
Не менш важливим є значення цинку і для імунної 
системи: відзначається важлива роль цинку у 
забезпеченні взаємодії клітин імунної системи. А також 
відома істотна роль цинку в роботі вродженого та 
адаптивного імунітету.

Лише одна капсула на день здатна допомогти усунути 
дисбаланси, створені в нашому організмі їжею та 
напруженим графіком життя, які неодмінно призводять 
до зменшення природно існуючих в організмі 
пробіотиків. Форевер Актив Про-Бі діє переважно в 
травній системі, де він сприяє процесу перетравлення 
їжі, допомагає вивільнити поживні речовини для 
подальшого їх всмоктування, а також позитивно 
впливає на нормальний ріст та розвиток людського 
організму, допомагаючи підтримувати збалансовану 
та здорову імунну та харчову системи.

Форевер Актив Про-Бі 
Актив Про-Бі – це 6 штамів стабільних пробіотиків, які 
потребують рефрижирації.
Створений для підтримки здоров’я травної системи, 
Форевер Актив Про-Бі містить ФлораАктив – низку 
штамів корисних пробіотиків, отриманих у Клініці 
Копенгагенського Університету – лідера в галузі 
гастроентерології. У 6 запатентованих штамах 
Форевер Актив Про-Бі міститься понад 8 мільйонів 
КУБ (колонієутворюючих блоків) у кожній дозі. Всі 
штами були ретельно вивчені та відібрані за свої 
клінічно підтверджені корисні властивості та здатність 
впливати синергічно.
Дана формула також включає пребіотик у вигляді 
клітковини, що підтримує пробіотики під час зберігання 
і на шляху до шлунково-кишкового тракту. Пребіотики 
забезпечують пробіотикам ідеальне середовище для 
функціонування та процвітання. Пребіотичні волокна 
– це короткі ланцюжки фрукто-олігосахаридів, які 
підтримують ферментацію біфідобактерій та різних 
видів лактобактерій, що містяться у формулі Форевер 
Актив Про-Бі.
Також до нової формулу був доданий цинк 
насамперед для підтримки та зміцнення імунітету. 
Антиульцерогенна дія цинку - у формуванні хронічних 
запальних захворювань гастродуоденальної зони, як 
відомо, велике значення надається дисбалансу між 
факторами агресії та захисту слизової оболонки шлунку 
та дванадцятипалої кишки. З’являється все більше 
публікацій, присвячених питанню антиульцерогенної 
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Форевер 
Абсорбент-С 

Форевер 
Часник-чебрець 

Абсорбент-С – натуральний вітамін С, отриманий з 
цитрусових та папайї, пов’язаний на матричній основі 
з вівсяними висівками. За даними статистики 80% 
населення України страждають на нестачу вітаміну С 
навіть в осінньо-літній період.

Вітамін С є вітаміном №1 для нашого організму. Він: 
підвищує опірність організму до інфекцій; зміцнює 
імунну систему; знижує рівень холестерину; очищає 
кровоносні судини; попереджає атеросклероз; збільшує 
всмоктування заліза в організм; благотворно впливає 
на стан шкіри та ясен.

Вітамін С – сильний антиоксидант. Під впливом вітаміну 
С відбувається підвищення здатності пізнавати свої та 
чужі клітини, що виключно важливо для функціонування 
імунної системи. Підсилює імунну відповідь, беручи 
участь у виробленні організмом не тільки антитіл до 
вірусів та мікробів, але й інтерферонів, які мобілізують 
клітинну протипухлинну імунну відповідь.

Часник-чебрець – дует природних суперпро-
дуктів в зручній м’якій капсулі. І часник, і чебрець 
мають довгу історію використання в медичних 
цілях. Стародавні цивілізації вірили, що часник 
зберігає здоров’я і силу. Стародавні греки дода-
вали чебрець в воду для купання і спалювали 
його як ладан, вважаючи, що він має властивості, 
які надають мужність. Римляни регулярно їли 
чебрець, переконані, що цілющі властивості цієї 
рослини захистять їх, якщо вони будуть отруєні 
ворогом.
Форевер Часник-Чебрець являють собою 
природний супердует. Часник підтримує здо-
ров’я серцево-судинної системи, оскільки міс-
тить корисні сполуки, що сприяють здоровому 
кровообігу. Коли часник ріжеться або подріб-
нюється, ферменти реагують на утворення 
могутнього агента, що підвищує імунітет. З 
Форевер Часник-Чебрець ви отримаєте всі пере-
ваги 1000 мг часнику!

Чебрець містить антиоксидантні сполуки для 
боротьби з оксидантним стресом і пошкодженням 
клітин вільними радикалами, а також сапоніни, 
які сприяють зміцненню імунітету. Разом ці 
інгредієнти забезпечують потужне паливо для 
захисту організму. Корисні речовини часнику 
і чебрецю упаковані в зручну капсулу. Візміть 
Форевер Часник-Чебрець, щоб легко і зручно 
скористатися перевагами суперпродуктів з 
імунної підтримкою.
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Форевер Зелені Поля

Харчуватися правильно не завжди буває зручно. 
Наш метушний спосіб життя сприяє тому, щоб ми 
їли на ходу, ускладнюючи тим самим вживання 
рекомендованої кількості вітамінів і поживних речовин. 
Форевер Зелені Поля - це швидкий і простий спосіб 
очищення і детоксикації, який одночасно забезпечує 
вас поживними речовинами, необхідними вашому 
організму щодня. Чому зелень така важлива? Деякі 
корисні продукти - це більше, ніж просто необхідний 
компонент будь-якого раціону. Вони містять важливі 
фітонутрієнти, ферменти, амінокислоти та вітаміни. 

Трава пшениці, трава ячменю і люцерна - три компо-
ненти, які, як доведено неодноразово, допомагають 
очищати і детоксифікувати організм. Трава пшениці 
має лужні властивості, які допомагають підтримувати 
здоровий спосіб життя. Кайєнський перець допомагає 
вашому організму підтримувати здорове травлення 
і кровообіг. Якщо у вас немає часу на збалансований 
раціон, подбайте про те, щоб Форевер Зелені Поля 
завжди був під рукою. Форевер Зелені поля - ідеальне 
доповнення для активного і насиченого способу життя.

Форевер Зелені Поля – детоксикація за допомогою природної сили зелених рослин.
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Форевер Рідке Мило Алое та 
Форевер Санітайзер для Рук

Рідке Мило Алое – натуральне бактерицидне рідке 
мило, яке зволожує шкіру. Багато хвороб та станів, що 
викликаються як вірусами, так і бактеріями, можуть 
поширюватися через брудні руки, включаючи застудні 
захворювання, грип, вірусні гепатити, кишкові інфекції 
та інше. Утримання рук у чистоті один із простих 
та ефективних кроків для запобігання поширенню 
хвороботворних мікроорганізмів.

Санітайзер для Рук - знищуючи мікробів, зволожує 
і пом’якшує шкіру рук. Можливо, ви їх не бачите, але 
мікроби – вони всюди, а деякі місця, які ми відвідуємо, 
просто переповнені вірусами та бактеріями. Громадські 
туалети, ресторани та навіть ваше робоче місце – ось 
лише кілька прикладів. Санітайзер для Рук - ваша 
перша “лінія оборони” проти невидимого ворога. Проте, 
багато санітайзерів після використання залишають 
шкіру сухою, сверблячою та злегка роздратованою. 

Форевер Санітайзер для Рук – ідеальне рішення. Його 
формулу збагачено гелем Алоє Вера, завдяки чому 
після використання Ваші руки залишаються м’якими 
та гладкими. Протягом дня просто неможливо не 
вступити в контакт із будь-якими мікробами, проте 
можливо дуже швидко позбутися від них за допомогою 
Форевер Санітайзер для Рук. Форевер Санітайзер для 
Рук містить алое та мед для того, щоб зволожувати 
та пом’якшувати шкіру рук, роблячи її свіжою, чистою 
та зволоженою. Вам також сподобається бадьорий 
аромат лимону та лаванди. Захистіть себе і свою сім’ю, 
де б ви не були, за допомогою Форевер Санітайзер 
для Рук, засобу у зручній пляшці, який знищує 99,99% 
мікробів.
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Українська Програма
Група кваліфікантів на Українську програму, які мали 
можливість подорожувати, побували у Польші, де позна-
йомилися зі столицею країни і взяли участь у Дні Успіху ФЛПП, 
який проходив 4 червня. Безліч чудових вражень, спогадів 
та фотографій. Та найбільш сильні емоції викликало живе 
спілкування з друзями, колегами та однодумцями.

SUCCESS
IS MADE HERE.
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ВІДГУКИ НАШІХ ЛІДЕРІВ
про День Успіху у Польші

ЛЕНА ПРОКОПЕНКО

Я очень рада, что мы не отсту-
пили, сделали Украинскую прог-
рамму Польша 22 и поехали в 
чудесную Варшаву, несмотря на 
сложную (военную) обстановку. 
Мы увидели прекрасных людей, 
помогающих Украине от всего 
сердца. Побывали на Дне Успеха 
Польши, убедились, что бизнес 
Форевер процветает, объединяя 
много молодёжи, стремящейся 
к лучшей жизни. Посмотрели 
восстановленный Старый город 
Варшавы, что внушило оптимизм 
- восстановим и своё! Красота  
дворцово-паркового комплекса и 
музыка Шопена навсегда остались 
в наших сердцах. И, конечно, наши 
люди, наше основное богатство 
Форевер, в поездке мы узнали друг 
друга ближе, поделились опытом, 
что очень важно! Большая, искрен-
няя благодарность нашим органи-
заторам и нашему любимому 
Фореверу за эти возможности, 
открывающиеся для каждого 
человека!

КЛІМАНСЬКА ОЛЕНА

Вкотре переконуєшся - у нас 
найкраща компанія!🤗 Безмежна 
підтримка з моменту війти 
продовжилася організацією та про-
веденням Українського Ралі.  Це 
значуще і людяно.  Хочу висловити 
велику вдячність організаторам 
та генеральному директору за 
постійну участь і піклування.  Так 
тепло та приємно було зустріти 
нашу родину Форевер!  Дякуємо 
вам, що ви є.  В такі моменти 
ще більше розумієш значущість 
належності до такої великої 
родини, як Форевер.  Ця зустріч 
дозволила надихнутися на нові 
звершення, поставити нові цілі, 
впустити у себе нову хвилю 
життя.  Коли бачиш на сцені таку 
велику кількість супервайзерів, 
менеджерів, учасників Глобального 
Ралі, розумієш, що хочеш зробити 
це і в Україні.  Знаю, що так і буде!  
Ми це зробимо!  А чудове наповнен-
ня з професійним гідом та смачним 
колоритним обідом – «вишенька 
на торті» у нашій поїздці.  Ще 
раз дякую організаторам та 
учасникам, які мали сміливість і 
намір там бути. Все буде Україна! 
Все буде Форевер!💛💙

АПОЙКОВА ТЕТЯНА

Я хочу виразити ВЕЛИЧЕЗНУ 
ВДЯЧНІСТЬ КОМПАНІЇ
FOREVER LIVING 🦅� 
Я виконувала програму з вересня 
2021по березень 2022 Українське 
Ралі в Польщу поїздка за рахунок 
компанії!! Клуб 5кк🦅� 
Час йшов, я дуже хотіла так як 
колись давно була і це дуже чудово 
поспілкуватися в колі однодумців!!
Коли настала ВІЙНА ми про 
цю виконану кваліфікацію і не 
думали!!😔 Але був вебінар з 
нашим директором Олексієм 
Ємельяновим, і незважаючи на 
важкі часи, Форевер🦅 доклав 
великих зусиль, щоб кваліфіканти 
жінки поїхали!! Дякую за все ,що 
ви робите для нас партнерів💯🤗
👍 Шлях був довгий, але воно того 
варте!
Екскурсії були дуже цікаві,багато 
чого нового дізналися!! Гарна 
дружня компанія однодумців, бу-
ло дуже приємно побачині один 
одного та поспілкуватися!! Хоча 
на деякий час відволіктися від 
жахіття яке твориться в Україні!!
День Успіху Форевер Польща🦅
Гарний був семінар і ми були 
запрошені на сцену! Побачили 
масштаб бізнесу Форевер в 
Польщі! В нас є куди зростати і 
маштабізувати свій світогляд і 
бачення бізнесу! Всім бажаю бути 
причетними до таких програм! 
Йдемо тільки вперед 👍💯
Всім Миру💛💙

GO DIMOND FOREVER 🦅💎
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КРИВОРОТ ІННА

Наша чудова поїздка до Польші 
була для мене повним переза-
вантаженням. Я дякую компанії за 
таку можливість. Я приїхала до 
Польші з Німеччини, де проживаю 
з сім’єю 3 місяці в статусі біженців 
під час війни в Україні. Це нелегкий 
емоційний стан, це постійні 
стреси і купа різних проблем. Але 
коли ти на 5 днів їдеш в іншу кра-
їну, де тобі проплатила компанія 
житло, екскурсії, трансфер, ти 
відчуваєш себе не біженцем, 
ти відчуваєш себе елітною 
людиною. Дякую компанії, що за 
ці 5 днів наповнила мене енергією 
життя та показала вектор 
мого майбутнього. Результати 
польських партнерів, їх чеки 13-ї 
з/п показали мені приклад та 
надихнули на великі звершення. 
Тепер я точно знаю, що моя мрія 
- це вивести Україну на Чермен 
бонус під час війни і я знаю, що 
ми це зробимо! Бо разом ми - 
СИЛА! Побувавши в офісі компанії, 
я відчула дуже доброзичливе 
ставлення працівників, кожен 
хотів допомогти і я не відчувала 
себе там чужою. Я відчула себе 
частиною чогось великого, 
маштабного та грандіозного. Я 
відчула, що з нашою компанією 
Forever навіть під час війни, навіть 
в будь-якій країні Світу нам не 
страшно жити, бо в наших руках 
є інструмент, який допоможе себе 
реалізувати де б ми не були, з яким 
ми можемо заробляти на життя 
та допомогати іншим людям і 
нашій країні в такі нелегкі часи.

МИХАЛЕВА ЛЕНА

Моя поездка в Польшу по 
украинской программе была 
запланирована давно. С тех пор, 
как почти четыре года назад 
пришли с мужем в Компанию, 
мы всегда участвовали в моти-
вирующих программах Украинс-
кого Ралли. Побывали вместе 
с командой Украины в Румынии, 
Грузии, и вот теперь, Польша.
Жизнь внесла свои коррективы и 
в этом году я в поездке без мужа.
Очень благодарна Компании, что 
не смотря на все трудности, 
связанные с войной, она нашла 
возможность подарить нам это 
путешествие, окунуться в мир 
счастья, увидеть своих партнё-
ров из Украины, единомышленни-
ков из Польши! Увидеть Форевер с 
его вечными ценностями в другой 
стране! Быть причастными в 
признании победителей Польско-
го рынка и разделить с ними 
радость достижений на Дне 
Успеха в Варшаве! Великолепная 
обзорная экскурсия по Варша-ве 
пробудила желание ближе позна-
комиться с достопримечатель-
ностями Польши, ее колоритом 
и ещё неоднократно побывать 
в этой стране! История вос-
становления Варшавы после 
второй мировой войны, когда 
она была разрушена на 80% и 
восстановлена в своем истори-
ческом виде, укрепило нашу веру, 
что наша Украина так же будет 
восстановлена после Победы! 
Поездка в Польшу с Компанией 
- это глоток свежего воздуха, 
перезагрузка, сверка себя с лека-
лами нормальной жизни, это 
наполнение эмоционального фона!
Огромная благодарность Компа-
нии за такие щедрые подарки и 
человечное отношение к людям!

Варшава, День Успеха компании 
Форевер Польши - мероприятие 
оставило великолепное впечатле-
ние. Усилило веру в свои возмож-
ности, а также поднялось  
мотивационное состояние. На 
протяжении 3 трёх месяцев 
ВОЙНЫ, у меня, как и у многих 
других, было дипрессионное 
состояние. Эти события пол-
ностью выбили с колеи, но жизнь 
продолжается. И когда предста-
вилась возможность побывать в 
Варшаве, на празднике компании 
Форевер Польши, я без сомнений 
поехала. Такое решение приняла, 
для того, чтобы сделать пере-
оценку себя и возможностей, ко-
торые в реальности будут 
работать для укрепления и вос-
становления здоровой и сильной 
нации - нас УКРАИНЦЕВ. Для по-
мощи нашим воинам, для подня-
тия экономики и в дальнейшем  на 
восстановление нашей гордой и 
непокоренной Украины. За четыре 
дня, проведённых в Варшаве,  
наша команда Форевер Украина, 
хоть и была в незначительном 
количестве, но  мы чувствовали 
любовь, доброту, сплоченность 
и поддержку  огромной семьи 
Форевер. Наши коллеги с Форе-
вер Польши, организовали велико-
лепный, не незабываемый отдых, 
по историческим местам Варша-
вы. С открытыми, полными люб-
ви сердцами приняли в офисе 
компании Форевер Польши. 
Прощаясь с ними, возникало чув-
ство, что уезжаешь из родного 
дома. Хочу выразить огромную 
благодарность нашим руково-
дителям и организаторам, всем 
коллегам, а самое главное огром-
ной семье ФОРЕВЕР! Форевер 
- это любовь, это возможности 
которые открываются для всех!

ЕВТУШЕНКО НАТАЛЬЯ
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