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    n nou Super Raliu s-a încheiat şi a fost un eveniment pe cinste. 
Este totdeauna o binecuvântare să fiu alături de cei mai buni 
distribuitori din întreaga lume. Sunt convins că veţi fi încântaţi de 
noile produse şi de materialele informative lansate cu această 
ocazie.
Super Raliul din acest an s-a desfăşurat la Houston, Texas, sediul 
NASA. La NASA oamenii au învăţat să sfideze legile gravitaţiei şi 
să ajungă acolo unde nimeni nu credea că este posibil. Misiunea 
NASA a fost cea care i-a transformat pe Neil Armstrong şi Buzz 
Aldrin în primii oameni care au păşit pe Lună. Împreună cu ei a 

efecte permanente. Prin urmare, purtaţi-vă atent şi cu grijă cu fost în spaţiu, în acea zi, şi Michael Collins, pilot şi astronaut 
oamenii cu care lucraţi.experimentat, care a rămas la bordul navetei spaţiale în timp ce 
NASA este, de asemenea, răspunzătoare pentru formidabila  Armstrong şi Aldrin au explorat teritoriul selenar. Există 
aserţiune „eşecul nu este o opţiune”. Această afirmaţie aparţine nenumăraţi Michael Collins în compania noastră – oameni care îşi 
misiunii de control a navetei Apollo 13, condusă de Gene Krantz, fac datoria şi rămân la bordul navei în timp ce alţii „merg pe Lună”. 
care i-a adus acasă, în siguranţă, pe cei 3 astronauţi, chiar dacă Le mulţumesc din suflet angajaţilor şi prietenilor Forever din 
problemele cu care s-au confruntat prezentau un risc major pentru întreaga lume care au grijă de marea noastră familie de 
viaţa lor. În Forever, eşecul nu este o opţiune. Nu este, desigur, o distribuitori. 
situaţie de viaţă şi de moarte, cum a fost pentru astronauţii de pe Armstrong şi Aldrin şi-au lăsat urmele paşilor pe Lună, urme care 
Apollo 13. Dar Forever este modul nostru de viaţă, este ceea ce vor dăinui acolo pentru milioane de ani, ca o moştenire tăcută a 
contează pentru noi şi trebuie să muncim cu acelaşi entuziasm şi victoriei umanităţii. Acelaşi lucru poate fi spus şi despre întâlnirile 
aceeaşi pasiune ca şi eroii de pe Apollo 13. Este atât de motivant că noastre cu ceilalţi. Deşi uneori sunt scurte, fiecare contact are 
oameni ca mine şi ca voi sunt capabil să ajungă tot mai sus, dincolo 
de orice limite.
„Tot mai sus” este sloganul nostru pentru 2007. Vă invit pe fiecare 
să acceptaţi provocările şi să vă ridicaţi deasupra furtunilor, să 
ajungeţi acolo unde nimeni nu se aşteaptă şi să vă conduceţi 
afacerea la acest nivel. 
Ce mai aşteptaţi? Fixaţi-vă centura de siguranţă, porniţi la drum şi 
vom avea împreună un an extraordinar!

U

Mereu al vostru,

Rex Maughan

TOT MAI SUS 



   e-am întors din Statele Unite cu un sentiment indescriptibil. care poate revoluţiona şansele fiecăruia dintre noi, reuşitele 
Imaginaţi-vă cum este să auzi numele României în sala unde    ec hipei pe care o coordonează fiecare şi, desigur, reuşita întregii 
s-au strâns cei mai buni distribuitori Forever din lume, cum sună echipe Forever România.
într-o întâlnire de asemenea anvergură vestea că am urcat pe 
locul 8 în topul internaţional. Ceea ce am văzut în laboratoarele NASA, unde se află cea mai 

înaltă tehnologie existentă la ora actuală în lume, am văzut şi în 
Suntem o ţară de mari campioni. Numele Nadiei Comăneci şi al fenomenul uluitor care face ca Africa, cel mai sărac şi vitregit 
lui Ilie Năstase au făcut istorie în secolul care a trecut, au devenit continent, să ascensioneze continuu în topul Forever 
simboluri ale măreţiei care depăşeşte orice obstacol. Asemenea Internaţional. Succesele fulminante ale unei ţări ca Angola, unde 
sportivi sunt diamanţi ai României, ambasadori care i-au făcut încă se moare de foame, demonstrează o dată în plus că zborul 
servicii enorme, ducându-i faima pe întreaga planetă. Raliul din pe care ni-l dorim cu adevărat este zborul care devine posibil. 
Houston ne-a amintit că noi toţi, cei devotaţi vulturului Forever, 
suntem ambasadori ai ţării noastre, care ne face onoarea să o Suntem pe locul al cincilea în Europa şi al optulea în lume. Forever 
reprezentăm. Suntem ambasadori ai unui stil de viaţă în care România a arătat că face parte din familia marilor performeri. 
sănătatea, frumuseţea şi armonia ocupă un loc de cinste. Pentru De aceea Forever România îşi propune mereu mai mult şi reuşeşte 
aceasta trebuie să procedăm ca marii sportivi. Să ne antrenăm în fiecare zi mai mult. Noi toţi suntem pregătiţi să ne continuăm 
zilnic şi să facem tot ceea ce este necesar pentru a atinge zborul, pentru că alegem în fiecare clipă energia, dinamismul, 
performanţa maximă. creşterea. 

Raliul de la Houston ne-a prilejuit o vizită cu un impact unic, Vă dorim succese infinite şi să fiţi mereu în frunte!
ne-a oferit o viziune cu adevărat cosmică a misiunii Forever. 
Am intrat în laboratoarele NASA, am văzut experienţe 
demonstrative în care legea gravitaţiei este abolită. Dincolo de 
emoţia şi surpriza pe care le-am trăit în acele momente, am avut o 
înţelegere şi mai profundă a faptului că mintea umană este 
capabilă de victorii excepţionale. Trebuie doar să se mobilizeze. 
Să îşi asume, să caute permanent soluţii şi să le testeze 
permanent. Dacă vezi un cosmonaut plutind în camera de 
experimente ai un sentiment de triumf interior şi ştii că zborul pe 
care ţi-l propui cu adevărat este zborul pe care vei fi capabil, mai 
devreme sau mai târziu, să îl faci. În acele momente am simţit că 
merită să îndrăznim mai mult, pentru că numai dacă ne 
propunem mai mult ne putem autodepăşi. 

Aşa a încolţit ideea de a ne asuma cu toţii să facem în fiecare lună 
mai mult cu 10% decât în luna precedentă. O strategie simplă, 

3

MESAJUL MANAGERILOR GENERALI

N

SĂ ALEGEM 
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ŞI CREŞTEREA 
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CALCIU 

Ce ştim despre calciu?

Ce rol are calciul în organismul uman?

Care sunt sursele din care organismul îşi poate procura 
Care sunt factorii de risc ai pierderii masei osoase?calciul necesar?

Ce se întâmplă când organismului îi lipseşte calciul? 

mai multe persoane consideră că alimentaţia zilnică le oferă 
întreaga cantitate de calciu de care organismul are nevoie, 
însă realitatea demonstrează, din nefericire, contrariul. Rareori 
reuşim să includem în dieta de fiecare zi alimente bogate în 
calciu. Acest lucru conduce la un deficit de calciu de care, cel 
mai adesea, nu suntem conştienţi.Este cel mai des întâlnit mineral din corpul uman, reprezentând 

aproximativ 2% din greutatea corporală. Cea mai mare parte, 
99%, se găseşte în oase şi dinţi, unde are un rol structural, iar 
restul de 1% ia parte foarte multe procese metabolice din 
organism, asigurând func]ia normal\ a celulelor nervoase, 
]esutului muscular neted [i striat [i a altor celule. 

! Mineralizarea osoasă
! Transmiterea influxului nervos
! Excitabilitatea neuromusculară [i contrac]ia musculaturii 

netede [i striate
! Asigurarea contractivit\]ii cardiace 
! Coagularea sângelui
! Activarea enzimelor din organism

! FumatulCalciul este un mineral şi, prin urmare, nu poate fi produs în 
! Consumul băuturilor alcooliceorganism. Aşadar, singura sursă de calciu este alimentaţia şi, în 
! Un nivel scăzut al estrogenului (la femeile aflate la acest sens, este bine de ştiut că organismul uman necesită aport 

menopauză)de calciu începând de la naştere, pe parcursul întregii vieţi. 
! Stresul 
! Lipsa exerciţiilor fiziceNecesarul zilnic de calciu în funcţie de vârstă
! Consumul excesiv de alimente bogate în oxalaţi (substanţe 

care distrug calciul din alimente şi plasmă) - cacao, 
ciocolată, spanac, ştevie, măcriş

O persoană obişnuită pierde în medie, în fiecare zi, aproximativ 
400 - 500 mg de calciu. Când nivelul calciului din sânge scade, 
mineralul vital este „împrumutat” din oase. Atunci când 
organismul distruge mai multe oase decât reconstruieşte, timp 
de mai mulţi ani la rând, oasele devin fragile şi foarte 

Studii recente au demonstrat că un consum regulat de calciu predispuse la fracturi. Singura metodă de a readuce calciul în 
de către femeile însărcinate reduce riscul complicaţiilor în structura osului este o dietă corespunzătoare. Dintre 
timpul sarcinii, precum şi riscul de mortalitate a nou-alimentele cele mai bogate în calciu, enumerăm: produsele 
născutului în primele patru săptămâni de viaţă.lactate, verdeaţa, ouăle, broccoli, somonul, sardinele, etc. Cele 

sufer\ de osteoporoz\

1 din 3 femei

Vârsta 
0 - 1 an
1 - 3 ani
4 - 8 ani

9 - 20 de ani
20 - 50 de ani

Femei însărcinate 
şi care alăptează

Peste 50 de ani

Calciu (în mg)
400 - 600
500 - 700
800
1300
1000
1500

1200

Care sunt efectele lipsei de calciu?

ÜCrampele/spasmele musculare, de obicei la nivelul 
gambelor

ÜSenzaţia de amorţeală

ÜFurnicături în mâini, picioare şi în jurul gurii

ÜFragilizarea unghiilor, care devin moi, casabile, gălbui şi 
prezintă denivelări

ÜDepresie

ÜFunc]ionarea defectuoas\ a aparatului digestiv [i a inimii

CALCIU, MAGNEZIU 
{I VITAMINA D

UN TRIO DE AUR PENTRU S|N|TATE
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FOCUS

VITAMINA D

MAGNEZIUL

indispensabil funcţionării eficiente a sistemului 
nervos, asupra căruia are un efect calmant, şi a 
sistemului muscular, participând atât la relaxarea, 

Este bine cunoscut faptul că, pentru fixarea calciului cât şi la contracţia musculară.
în oase, vitamina D este indispensabilă. Cea mai 
mare parte a vitaminei D din sânge provine din ceea 
ce sintetizează pielea după expunerea la soare. În 
absenţa expunerii corespunzătoare la soare, apare 
un deficit de vitamin\ D care trebuie completat din ! Intervine în funcţionarea aparatului circulator, 
surse medicamentoase sau alimentare, precum datorită efectului reglator asupra contracţiei 
produsele lactate, ouăle şi carnea de peşte. Iată de musculare.
ce femeile care nu consumă în mod regulat produse ! Este un factor protector împotriva infarctului de 
lactate ar trebui să introducă în dieta zilnică miocard.
suplimente de vitamina D. ! Contribuie în mare măsură la mineralizarea 

osoasă. 60% din magneziul din organism este 
concentrat la nivelul oaselor, iar restul de 40% 
este distribuit în muşchi şi ţesuturile moi.

Multe persoane cunosc legătura dintre vitamina D şi ! Asociat cu calciul, poate combate stresul şi 
sănătatea sistemului osos, însă rolul vitaminei D în stările depresive.
organism nu se rezumă doar la acest aspect. Ea ! Poate creşte rezistenţa organismului la infecţii.
este, de asemenea, importantă pentru: ! Îmbunătăţeşte randamentul intelectual.

! Alături de calciu şi vitamina D, ameliorează 
! Menţinerea sănătăţii sistemului imunitar simptomele sindromului premenstrual.
! Dezvoltarea celulară normală
! Dezvoltarea normală a creierului
! Menţinerea tonusului muscular

Cercetări recente au demonstrat că: ! Slăbiciune şi crampe musculare
! Vitamina D are un rol important în menţinerea ! Palpitaţii

sănătăţii muşchiului cardiac. ! Senzaţia de lipsă de aer
! Există o corelaţie directă între greutatea scăzută ! Iritabilitate

la naştere şi nivelul scăzut de vitamină D din ! Nervozitate
sângele mamei, fiind bine cunoscut faptul că ! Insomnie
greutatea scăzută la naştere creşte riscul ! Incapacitate de concentrare
mortalităţii infantile, al apariţiei unor deficienţe ! Oboseală şi hipersensibilitate la zgomote 
ale sistemului imunitar, al funcţionării puternice
defectuoase a creierului. ! Dureri menstruale accentuate

! Tensiunea arterială crescută
! Durerile abdominale şi constipaţia
! Migrene. Cercetări recente au demonstrat că 

Carenţa de vitamină D antrenează o decalcifiere aproximativ 50% dintre persoanele care acuză 
osoasă care provoacă rahitism la copii, iar la adulţi migrene puternice au niveluri sangvine scăzute 
osteomalacie, ce se traduce prin deformaţii osoase de magneziu.
însoţite de tulburări biologice. 

Ave]i grij\ de s\n\tatea dvs.! Efectua]i-v\ regulat 
analize de rutină, care să includă şi dozarea 
principalelor minerale din organism. Include]i `n 
dieta zilnic\ alimente bogate ̀ n calciu, vitamina D [i 

Un alt mineral important ce favorizează o mai bună magneziu.
absorbţie a calciului în organism este magneziul, 

Câteva dintre acţiunile importante ale 
magneziului

Ce rol are vitamina D în organism?

Care sunt posibilele semne ale carenţei de 
magneziu?

Ce se întâmplă ̀ n cazul caren]ei de vitamina D? 

ÜEste una dintre cele mai grave şi, concomitent, răspândite consecinţe ale deficitului de calciu.

ÜEste o boală ireversibilă, în care structura oaselor se deteriorează progresiv, acestea devenind fragile şi 
uşor de fracturat.

ÜAproximativ 1,3 milioane de fracturi pe an sunt cauzate de osteoporoză. 

ÜEste bine de ştiut că masa osoasă scade începând cu vârsta de 25 de ani, atât la femei, cât şi la bărbaţi. 
De aceea aportul suplimentar de calciu are un rol important în prevenirea instalării osteoporozei.

ÜO serie de cercetători australieni au demonstrat că peste 80% din femeile care consumă suplimente 
nutritive cu calciu prezintă o rată a fracturilor cu 5% mai mică decât femeile care nu au beneficiat de 
aport suplimentar de calciu.

OSTEOPOROZA 
Principala consecinţ\ a carenţei de calciu

Formulă cu citrat de calciu, combinat cu 
vitamina D şi magneziu.

Se digeră uşor şi se absoarbe eficient.

Administrat zilnic - două tablete la micul 
dejun şi două la prânz - furnizează 
organismului cantitatea de calciu 
recomandată în proporţie de 100%.

FOREVER CALCIUM

Os normal

Os osteoporotic

Periost

Os cu structur\ puternic\, 
     dens\, compact\

Os cu structura 
spongioasa

Os sub]ire, 
spongios

Periost

Os sub]ire, 
cu structur\ 

compact\

Produsele FLP nu sunt medicamente, deoarece nu au fost 

concepute pentru a fi utlizate `n scop diagnostic, terapeutic, 

simptomatic sau preventiv al unor afec]iuni sau grupe de afec]iuni. 

Pentru orice problem\ de ordin medical se impune consult efectuat 

de medicul de familie.

>> Detalii `n Manualul de Produse



Situa]ia curent\ a punctelor credit se poate afla [i prin 
Internet, direct de pe pagina web www.foreverliving.com, 
rubrica "informare". 
Cele dou\ elemente necesare accesului, LOGON ID [i 
PASSWORD, sunt tip\rite în cadrul listingului lunar de 
bonus recapitulativ.

Pentru comenzile online [i prin Tel Verde contul este: RO24BRDE450SV09924624500 (cont special pentru colete)

direct de la depozitele Forever din ţară
prin , la numărul 0800 802 563 (zilnic între orele 10-16, cu excepţie zilelor 

de sâmbătă, duminică şi ultimelor trei zile lucrătoare ale lunii)
prin internet, accesând

comanda minimă: 50 Euro + TVA
comanda maximă: 4 pc

Numărul coletelor creşte în fiecare zi. Te aşteptăm şi pe tine să-ţi dezvolţi afacerea mai 
rapid, mai simplu, mai eficient!

Tel Verde

 www.comenziforever.ro

la orice unitate CEC (în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, CEC-ul are program special 
pentru voi: Luni, 12:00 – 20:00, Marţi – Vineri, 9:00 – 17:00)
la orice sucursală BRD
prin serviciul rapid şi comod BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD)
la toate depozitele Forever din ţară poţi achita comenzile personale şi prin intermediul 
cardului bancar

Prin SMS la urmãtorul numãr de telefon: 0745.072.689. 
Poţi folosi orice tip de telefon mobil, conectat la oricare dintre 
furnizorii de telefonie mobilã din România (cu excepţia reţelei Zapp). 
Structura SMS-ului: user parola (user=ultimele 6 cifre ale codului 
FLP; parola=parola distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu 
valoarea user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un caracter 
spaþiu).

1. Pentru cei care vireazã contravaloarea produselor 
    prin bancã (Ordin de platã) contul este:
    RO74BRDE450SV01018054500

2. Cei care ne expediazã facturi de bonus, trebuie sã 
    completeze la datele bãncii FLP urmãtorul cont:
    RO16BRDE450SV01007574500

3. Pentru cei care vireazã contravaloarea produselor
   prin trezorerie, contul este:
   RO96TREZ7005069XXX001347

6

INFO



Acceptă provocările Forever
Vino şi tu la Raliul European de la Stockholm!

septembrie 2006

GHIDUL SUCCESULUI 

Forever este şansa fiecăruia dintre noi de a avea o viaţă împlinită, siguranţă financiară, locuinţa visată, maşina mult dorită, 
de a călători oriunde în lume, de a avea un stil de viaţă sănătos şi prosper. Dar, mai presus de toate, ne oferă şansa de a ne 
dezvolta propria afacere, de a fi propriii noştri stăpâni, de a lucra alături de familie şi prieteni. Toate acestea sunt posibile 
pentru că avem produse de o calitate excepţională, un Plan de marketing generos şi programe stimulative unice.

Lucraţi alături de cei dragi, îndepliniţi condiţiile de calificare la Raliul European şi veţi participa la un eveniment triplu: Raliul 
European, Raliul Mondial şi Profit Sharing. Vă veţi 
bucura de privilegiul de a fi alături de Rex şi membrii 
importanţi din conducerea companiei, precum şi de 
cei mai buni distribuitori din Europa şi din lume. 
Sunteţi nişte învingători! Locul vostru este la 
Stockholm!

Camelia Dincuţă
Soaring Manager

Sediul Forever Scandinavia

Bilet(e) pentru Raliu

Transport 

Cazare 2 zile şi 3 nopţi

Cazare 2 zile şi 3 nopţi

Nivelul I

Bilet(e) pentru Raliu

Nivelul III

Bilet(e) pentru Raliu

Nivelul II
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Vă încântă călătoriile? Vă plac vacanţele? Doriţi să vedeţi locuri despre care aţi auzit vorbindu-se la superlativ?
În fiecare an compania Forever lansează un concurs prin care fiecare dintre noi are şansa să primească în urma calificării invitaţia lui Rex Maughan de a petrece câteva 

zile de vis, într-o ambianţă de lux, confort şi relaxare, alături de cei mai buni distribuitori ai Europei. Anul viitor Raliul European va avea loc în Suedia, la Stockholm, una 
dintre frumoasele ţări nordice care a fost şi va rămâne o tentaţie pentru toţi iubitorii de călătorii din lume.
Credeţi că merită să acceptăm această provocare? Aş vrea să subliniez multiplele avantaje pe termen lung pe care le vom obţine la sfârşitul acestei curse pentru 
obţinerea calificării.
În primul rând anul viitor, în aprilie, la Stockholm, va fi o sărbătoare întreită. Cei care se vor califica la Raliul European vor participa şi la Raliul Mondial, şi la Profit Sharing, 
toate cele trei evenimente desfăşurându-se simultan. Va fi o încântătoare surpriză pentru toţi participanţii. Văzând cecurile pe care Rex le oferă celor care au reuşit să se 
califice la Profit Sharing, vă veţi convinge de fapt de şansa imensă pe care şi voi o aveţi. Aceea de a 
depăşi toate recordurile şi de a vă transforma viaţa din temelii.
Condiţiile de calificare (prezentate de altfel detaliat în revista lunii iulie) sunt aceleaşi pentru toţi, 
indiferent de vechime sau de poziţia din planul de marketing. Avem la dispoziţie intervalul de patru luni 
dintre august şi noiembrie, în care trebuie să realizăm condiţia de activ şi să muncim pentru a ne 
construi echipa cu parteneri la fel de motivaţi, optimişti şi perseverenţi ca noi, pe care putem să-i 
ajutăm să realizeze aceeaşi schemă de calificare. De fapt, acesta este secretul: trebuie să fim un 
exemplu pentru cei din echipele noastre, pentru că suntem într-o afacere a copierii.
Nu este uşor, trebuie plătit preţul! Ştiţi că pentru a vedea frumuseţea curcubeului trebuie întâi să înduri 
ploaia!

Este nevoie de o decizie, de un angajament serios pe care suntem convinşi că vi l-aţi luat deja! 

Trebuie o planificare clară pentru a şti exact ce avem de făcut, apoi trecem la acţiune cu convingerea 

fermă că vom reuşi. Nu uitaţi, cine vede invizibilul realizează imposibilul! Totul este cu putinţă celui ce 
crede!
Haideţi să analizăm alte avantaje ale acestei calificări, pentru a şti ce ne aşteaptă la capătul drumului:

 Este o rampă de lansare care vă ajută să creşteţi în planul de marketing cu cel puţin o treaptă (şi  
în Forever nu există retrogradări). 

Va creşte şi bonusul lunar. Dacă acum sunteţi Asistent Supervizor, până la sfârşitul anului veţi fi 
Manager şi puteţi avea un bonus de cel puţin 1000 euro.
Veţi creşte în ochii voştri, vă veţi transforma dezvoltând potenţialul pe care îl aveţi, depăşindu-vă 
limitele, temerile, frustrările şi slăbiciunile, înălţându-vă deasupra lor ca nişte adevăraţi vulturi. 
Şi mai mult decât atât, veţi avea satisfacţia că puteţi transforma pozitiv şi vieţile prietenilor, 

colaboratorilor voştri care vor avea încredere în voi şi vă vor urma exemplul. 
Veţi avea o echipă tânără, plină de entuziasm, pentru că atunci când voi vă mişcaţi 

şi lumea semişcă în jurul vostru!
Şi de fapt, acceptând această provocare, avem busola în mână, iar asta înseamnă că suntem pe 
drumul cel bun, nu putem greşi şi ne vom bucura la maxim de generozitatea imensă a acestei 
oportunităţi. Miza este foarte mare, nu ne putem permite să ratăm această şansă!
Alegeţi să fiţi printre cei mai buni! Sunteţi nişte învingători!
               
Cu prietenie şi încredere, 
Camelia şi Daniel Dincuţă, Soaring Manageri



Iată ce puteţi face zilnic, respectând mecanismele intrinseci ale pielii, 
respectiv “turn-over”-ul reînnoirii celulare. Simplu, rapid şi eficient! 



ansamblul faţă-gât-decolteu se va curăţa cu emulsia demachiantă 
Exfoliating Cleanser; 

ansamblul faţă-gât-decolteu se va şterge cu o cotonetă îmbibată în 
loţiunea tonică Rehydrating Toner;


în vederea înmuierii stratului cornos, aplicaţi un strat subţire de Aloe 

Lotion, Aloe Moisturizing Lotion sau Aloe Vera Gelly şi acoperiţi faţa timp 
de 5-10 minute cu o mască de tifon sau celofibră îmbibată în loţiune 

tonică; repetaţi la nevoie;  

efectuaţi gomaj uşor cu ajutorul produsului Aloe Facial Scrub, conform 
indicaţiilor;



aplicaţi Forever Epiblanc strict localizat la nivelul petelor brune, urmat de 


Sunscreen SPF 30;


după câteva minute necesare absorbţiei, aplicaţi  un produs intens 

hidratant şi emolient, precum Alpha-E Factor sau R3 Factor Skin folosiţi Forever Alluring Eyes pentru zona delicată din jurul ochilor;
Defense pe întregul ansamblu faţă - gât - decolteu;

dacă petele sunt recent apărute veţi obţine rezultate semnificative după 
pentru refacerea-regenerarea cât mai rapidă a epidermei, aplicaţi seara aproximativ 14 zile;

Recovering Night Cream; 

Pagini realizate de 

Dr. Zenovia Mateescu, 

Medic specialist MG - adulţi

Consultant beauty & skincare & make-up

Frumuse]ea 
la `nceput de toamn\

eptembrie, vacanţa s-a sfârşit. Canicula verii s-a domolit, iar noi ne-am despărţit 

de locuri dragi, de mare, de munte… S
Toamna ne învăluie în calde culori, ne înconjoară cu bogăţiile ei, oferindu-ne universul ei 

specific, cu rod bogat şi glasuri de şcolărei aflaţi pe drumul şcolii.

Ne amintim că nopţile vor deveni mai lungi, mai umede şi mai răcoroase, că mâinile şi 

tenul vor suferi primele…

Constatăm că bronzul trecutei veri păleşte încet-încet, lăsând - ca amintire - nedorite pete 

maronii sau pistrui şi zone mai aspre, mai uscate.

~ntr-adevăr, la începutul toamnei pielea este în general mai uscată, mai aspră, mai 

deshidratată, mai sensibilă şi prezintă frecvent descuamări sau zone pătate, brune. Acest 

fapt se datorează pe de-o parte căldurii toride, iar pe de altă parte expunerii la soare. 

Totodată, această situaţie se constituie ca indiciu al eficienţei măsurilor luate de fiecare 

persoană în parte. Dacă veţi ţine cont de toate sfaturile noastre, cu siguranţă că la anul, 

lucrurile se vor prezenta altfel, iar dumneavoastră veţi arăta mult mai bine.

Cum se pot remedia rapid problemele 
      recent provocate de soarele arzător al verii? 

8
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ìdimineaţa şi seara, ansamblul faţă-gât-decolteu se va curăţa cu emulsia demachiantă Exfoliating 
Cleanser;

ìdimineaţa şi seara, ansamblul faţă-gât-decolteu se va şterge cu o cotonetă îmbibată în loţiunea tonică 
Rehydrating Toner;

ìsăptămânal, în vederea înmuierii stratului cornos, aplicaţi un strat subţire de Aloe Lotion, Aloe 
Moisturizing Lotion sau Aloe Vera Gelly şi acoperiţi faţa timp de 10 minute cu o mască de tifon sau 
celofibră îmbibată în loţiune tonică; pulverizaţi loţiune tonică, infuzie de salvie sau apă plată;  

ìapoi efectuaţi gomaj uşor cu ajutorul produsului Aloe Facial Scrub, conform indicaţiilor;

ìaplicaţi câteva picături de Alpha-E Factor în jurul ochilor, în jurul gurii sau oriunde este nevoie şi pregătiţi 
aplicarea unei măşti cosmetice, după cum urmează: 

 dacă tenul este mixt/gras, alegeţi Forever Marine Mask (mască pentru curăţirea şi hidratarea în 
profunzime a epidermei) şi etalaţi-o uniform, conform indicaţiilor;

 dacă tenul prezintă probleme de maturitate sau de senescenţă, alegeţi Facial Contour Mask 
Powder şi Aloe Activator, pentru a pregăti o excelentă mască liftantă, remodelantă, cu efect de 

curăţire, de hidratare şi stimulativ; 

ìdupă trecerea timpului indicat, îndepărtaţi masca preferată cu 
ajutorul apei calde şi/sau al şerveţelelor speciale Forever Fabrics;

ìtimp de 2-3 luni aplicaţi Forever Epiblanc de două ori pe zi, strict 
localizat la nivelul petelor brune, urmat de Sunscreen SPF 30;

ìdupă câteva minute necesare absorbţiei, aplicaţi pe toată faţa un 
produs intens hidratant şi emolient, precum Alpha-E Factor, urmat 
ziua de R3 Factor Skin Defense, iar seara de Recovering Night 
Creme;

ìiarna, la munte, protejaţi-vă faţa şi mâinile de agresiunea 
soarelui, de efectul radiaţiilor ultraviolete;

ìpentru următoarea vacanţă, nu repetaţi aceleaşi greşeli!

ìcompletaţi-vă protecţia cosmetică adecvată cu măsuri de protecţie vestimentară (pălării şi şepcuţe de 
soare, umbrele de soare, ochelari de soare);

ìfolosiţi zilnic unul din fondurile de ten Sonya Cream-to-Powder Foundation, deoarece în formula lor 
există agenţi ecran cu efect de bloc fizic total faţă de efectul radiaţiilor ultraviolete.  

~n cazul în care petele brune, maronii datează de câţiva ani şi s-au extins atât pe faţă, cât şi pe dorsul mâinilor, iar pielea dumneavoastră dă semne de uscăciune 
accentuată, vor fi necesare măsuri suplimentare de îngrijire extinse de-a lungul întregului sezon rece. Depigmentarea petelor brune (aglomerări melanocitare 
datorate producţiei anarhice de melanină) poate dura ceva mai mult, până la 3 luni, iar sezonul cel mai potrivit este anotimpul de toamnă sau de iarnă, deoarece 
prezintă o intensitate mult mai mică a radiaţiei ultraviolete. 

ìputeţi obţine instantaneu o coloraţie uniformă a pielii şi un ten impecabil, de invidiat, cu un strop de 
corector mov-lila Sonya Concealer Wheel (pentru neutralizarea discromiei) şi fond de ten Sonya Cream-to-
Powder Foundation în nuanţa potrivită; 

ìpentru mâini folosiţi Aloe Lotion sau Aloe Moisturizing Lotion;

ìpentru corp folosiţi Aloe Bath Gelée, masaj cu lufa sau gomaj şi Aloe Conditioning Creme;

ìconsumaţi 1500-2000 ml de lichide/zi: apă minerală, lapte, ceai Aloe Blossom Herbal Tea, sucuri de fructe, 
de legume şi băutura antioxidantă Forever Pomesteen Power.

COSMETICALOE

Cum se pot remedia probleme mai vechi, 
      agravate de soarele arzător al verii?
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Raliul Forever din acest an a fost o reuşită extraordinară! Am văzut 
echipa de lideri condusă de REX aplicând din nou principiul excelenţei! 
În fiecare an ne demonstrează ce performanţe se pot realiza prin 
munca în echipă. A însemnat o încântare şi o provocare în acelaşi 
timp, pentru a le călca pe urme, pentru a avea şi noi aceeaşi atitudine 
faţă de echipele noastre. 
Iar SILVER POST RALLY TOUR a fost de vis! Felicitări echipei României 
pentru performanţa obţinută, pentru locul 8 mondial. Mai avem doar 7 
trepte de urcat, priviţi înainte spre ceea ce vă aşteaptă! GO FOR GOLD! 
 
Vera şi Aurel Meşter
Diamant – Safir Manageri

Dintre multele beneficii pe care le aduce un Raliu Internaţional, 
poate cel mai semnificativ este sursa de inspiraţie!

Unde poţi găsi motivaţie, încurajare, idei noi, într-un cuvânt, 
inspiraţie? Evident, acolo unde a început totul.
Vino să cunoşti Forever Living Products la ea acasă.
Unde este acasă pentru Forever? Oriunde, pe miile de hectare de 
plantaţie, dar şi în marea fabrica Aloe Vera of America din Dallas.
Acasă este ceea ce se numeşte Home Office, adică la Scottsdale, 
Arizona, unde se află sediul administrativ.
Anul acesta a fost acasă pentru noi şi în Houston Texas, iar sursa de 
inspiraţie a fost mesajul pe care l-am „găsit” la Centrul Spaţial 
NASA
Aţi visat vreodată să fiţi astronauţi?  
Haideţi să vedem ce avem în comun noi cu „pionierii spaţiului 
cosmic”:

- afirmarea viziunii - cu 10 ani înainte de înfăptuire, de către 
   Preşedintele J. F. Kenedy
- cutezanţa de a-ţi propune imposibilul - primul pas pe Lună ...
   un pas mare pentru omenire
- curajul de a depăşi propriile bariere
- pregătirea temeinică
- condiţie fizică excepţională
- munca în echipă, importanţa fiecărui coechipier
- momente în care, de emoţie, uiţi să respiri
- explozie de bucurie
- lacrimi de recunoştinţă

Şi toate acestea pentru că deviza lor, „EŞECUL NU ESTE O 
OPŢIUNE!”, este şi deviza noastră. Pentru toţi aceia care credem, 
visăm, trăim şi susţinem viaţa în Forever,
Maria Pop
Soaring Manager 

                                                        
Noi credem că în existenţa fiecărui consilier Forever care a luat în 
serios această oportunitate cel puţin 2-3 ani, intervine un 
„kilometru 0”. Acesta împarte, în cazul nostru, timpul în „viaţa 
dinainte de Forever” şi mereu incredibila „viaţă alături de Forever”. 
Spunem mereu incredibila pentru că, în cei 8 ani pe care i-am 
parcurs alături de acest generos partener, zilele nu au semănat 
niciodată una cu alta şi lista locurilor, evenimentelor şi trăirilor care 
purtau amprenta „pentru prima oară...” a continuat să crească. În 
acest fierbinte august 2006, aflându-ne pentru a treia oară 
consecutiv în America cu ocazia sărbătorii mondiale Forever (iată că 
a fi în America în fiecare an a devenit pe nesimţite ceva obişnuit) am 
trăit un nou „pentru prima oară...” – acela al unei croaziere de vis pe 
Marea Caraibelor, o croazieră cum numai în filme mai văzusem. Că 
era ceva deosebit ne-a fost confirmat la îmbarcare de către grupul 
destul de numeros de români care lucrau pe acel vas şi cărora nu le 
venea să creadă că întâlnesc conaţionali de-ai lor în calitate de 
turişti…era pentru prima dată şi unii dintre ei erau acolo de mai 
bine de zece ani! 
Dragi colegi şi viitori colegi, un lucru este cert: fie că sunteţi sau nu 
dispuşi să credeţi, în fiecare dintre noi există sămânţa succesului, 
dar nu va rodi niciodată dacă nu ne facem partea noastră. Trebuie să 
CREDEŢI că aveţi dreptul la  succes, trebuie să ÎNDRĂZNIŢI şi… să 
ACŢIONAŢI! Alături de un partener precum Forever Living Products 
vă puteţi construi cel mai frumos viitor pe care vi l-aţi putea 
imagina. Aveţi grijă doar să udaţi la timp şi continuu sămânţa 
despre care am vorbit!
Dana şi Mircea Olariu
Soaring Manageri
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Este greu să redăm în cuvinte sentimentele pe care le-am trăit în această vacanţă, petrecută parţial în Houston şi apoi 
în apele Golfului Mexic, într-un vas de croazieră cu 14 etaje şi 1000 de angajaţi pentru servirea pasagerilor. Am fost 
răsfăţaţi. Condiţii de cazare minunate, piscine încălzite, jacuzzi, terenuri pentru jocuri de agrement, săli de întreţinere 
corporală, spectacole în aer liber şi alte daruri primite de la această companie de excepţie. Generozitatea conducerii 
Forever Living este incredibilă pentru mulţi dintre cei care citesc aceste rânduri. Este greu de crezut că există o 
companie străină în care oameni de afaceri multimilionari în dolari se simt onoraţi de prezenţa noastră şi ne apreciază 
ca adevăraţi parteneri care merită tot respectul. De fiecare dată când mă întorc din aceste vacanţe de vis mă gândesc 
cu admiraţie la minunatul exemplu pe care ni-l arată Rex şi membrii echipei de conducere a Forever Living: principii 
sănătoase, optimism, dăruire de sine, apreciere şi admiraţie pentru meritele colegilor şi dorinţa de a aduce bucurie în 
viaţa oamenilor. Este un stil de viaţă în care domină iubirea şi prietenia. O simţi, o dăruieşti, o primeşti, o trăieşti. Forever 
Living Products este mediul în care ai toate condiţiile pentru a progresa, a te simţi valoros şi împlinit.                                                         
Ramona şi Dorin Vingan
Senior Manageri
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Ne-am întors de curând din Houston, leagănul zborurilor 
spaţiale, unde am regăsit ospitalitatea şi căldura 
dragostei staff-ului american, în frunte cu Rex Maughan, 
Preşedintele companiei, care ne-a copleşit. Suntem 
mândri că am asistat la prezentarea oficială a noului logo 
al firmei noastre: acest vultur maiestuos, care în următorii 
ani va ridica planta aloe tot mai sus.
Cadoul cel mai frumos pentru noi a fost o călătorie spre 
Mexic, traversând Marea Caraibelor la bordul unui 
fantastic oraş plutitor numit Ecstasy Carnival. A fost o 
aventură în lumea mirifică a apelor pe care nu o vom uita 
niciodată, alături de cei mai buni distribuitori Forever din 
lume şi dorim ca data viitoare să fie împreună cu noi cât 
mai mulţi prieteni din echipele noastre, pentru a se 
bucura de această imensă binecuvântare pe care noi am 
primit-o.
Camelia şi Daniel Dincuţă
Soaring Manageri

Super Raliul Internaţional desfăşurat în acest an la Houston a demonstrat încă o dată forţa şi 
dinamismul Forever. A fost o întâlnire la superlativ a distribuitorilor de pretutindeni, cu multă 
prietenie, multă veselie şi entuziasm, cu o dorinţă comună de noi împliniri. Post Raliul Club 2500 a 
fost încă o dovadă a dragostei pentru oameni, a generozităţii şi a devotamentului faţă de toţi 
participanţii. Este într-adevăr uimitoare această preocupare permanentă să nu îţi lipsească nimic 
în niciun moment, să te simţi extraordinar din toate punctele de vedere, să poţi trăi la intensitate 
maximă acest eveniment. 
Implicaţi cât mai mult FOREVER în viaţa voastră şi tot ce aţi visat se va realiza!
Marilena & Doru Culişir
Soaring Manageri

Am avut şansa să particip la Super Raliul Forever din Houston, o sărbătoare a învingătorilor. A fost 
o experienţă unică, în care am fost conduşi de un ghid de excepţie: Rex Maughan, Preşedintele 
companiei noastre. A fost cu adevărat un privilegiu şi vă doresc tuturor să îl trăiţi personal.
Elena Angelescu
Senior Manager

Am fost, am văzut, am învins. Am trăit clipe de vis. Clipe pe care nu le vom uita niciodată. FOREVER 
înseamnă REX, înseamnă mândrie, cinste, omenie şi siguranţă.Trebuie să trăieşti aceste clipe, 
trebuie să simţi aerul Americii, să fii alături de ceilalţi, ca să crezi că nu visezi. Viaţa este frumoasă, 
merită s-o trăieşti, să te bucuri mai mult de ceea ce îţi oferă ea, să fii mai eficient astăzi decât ieri. 
Este o mândrie că facem parte din FOREVER şi pentru noi mândria înseamnă responsabilitate 
personală în efortul depus zilnic. 
Varga Csaba & Viorica
Senior Manageri

Nu avem nici spaţiul şi nici cuvintele care să exprime ce am trăit şi ce am simţit în America. Am 
primit o lecţie pe viu despre ce înseamnă cu adevărat afacerea iubirii, fiind înconjuraţi de staff-ul 
companiei de la sosire până la plecare. Pe toată perioada Post Raliului Rex a fost alături de noi şi 
ne-a răsfăţat. Fiecare zi se termina cu relaxare în cele mai frumoase locuri de distracţie. Am fost 
trataţi, apreciaţi şi respectaţi aşa cum ar trebui să fie orice om. Locurile la aceste excursii nu sunt 
limitate, oricare dintre voi poate ajunge acolo. 
Mult succes!                                                                    
Constantin şi Tania Popa
Seniori Manageri
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Am simţit, participând la acest Super Raliu, că aparţinem unei comunităţi puternice, că ne aflăm în cea mai sigură 
companie, că o recunoaştere mai bună a muncii nu există, iar Forever îţi oferă foarte mult, dacă ai răbdare, dacă eşti 
loial şi perseverent. Rex a fost cu noi în fiecare secundă pe toată perioada Post Raliului. Trebuie să trăiţi cu adevărat 
aceste momente. Chiar dacă ai bani din alte surse pentru o călătorie în Statele Unite, credeţi-ne, nu e totuna să mergi în 
America pe cont propriu sau alături de Forever, ca invitat special! Nu există locuri limitate şi un număr fix de scaune în 
avion. Bineînţeles că Rex va fi cel care se va bucura mult mai mult decât toti cei 8,5 milioane de distribuitori la un loc să 
vă poată face acest cadou nepreţuit. Am fost trataţi cu toţii ca nişte prieteni dragi, am fost acolo unde nici n-am visat, 
acolo unde zboară vulturii.
Raluca şi Mircea Fage
Senior Manageri

Să ai şansa să trăieşti ceea ce Rex Maughan şi Forever ne-au pregătit în săptămâna de vis de la începutul lunii august 
poate fi considerat o imensă realizare. Căci Post Raliul Tradiţional 2006 a fost, fără tăgadă, evenimentul Forever al 
anului! Şi a culminant cu vizitarea sediului Forever Living Products International, din Scottsdale, Arizona. Am fost acasă 
la Rex. Am avut cu toţii şansa de a ne aşeza în scaunul de preşedinte al Companiei Forever! Ne-au impresionat 
atitudinea şi răbdarea lui Rex, care ne-a primit pe toţi în biroul lui de la etaj. Cu inima deschisă şi un zâmbet larg pe chip, 
a acordat fiecăruia din cei peste 250 de „copii” ai săi şansa de a se fotografia împreună cu el, chiar în biroul din care 
conduce destinele Forever de aproape trei decenii! Totul în acest Post-Raliu a fost extraordinar, astfel încât în memoria 
merituoşilor calificaţi să rămână sentimentul că suntem aliaţi cu un gigant şi că, împreună cu el, vom reuşi, de aici 
înainte, să ne întindem aripile de vulturi şi să zburăm sus, sus, sus de tot, spre piscuri încă neatinse!
Constantin D. Pavel
Manager 

Am sărbătorit succesul şi ne-am bucurat din plin de o răsplată la nivel de cinci stele pe tot parcursul Raliului şi Post 
Raliului Tradiţional din Houston. Am fost cazaţi în cele mai luxoase hoteluri, am avut parte de multe surprize şi cadouri. 
Pentru mine, sărbătoarea a fost dublă, deoarece am avut şansa de a-mi petrece ziua de naştere împreună cu Rex şi 
alături de oameni care, deşi erau din toată lumea, vorbeau aceeaşi limbă "Forever". Am parcurs pe viu drumul "de la 
plantă la produs", avându-l în permanenţă alături pe Rex, care nu ne-a lăsat singuri nici în autocar, nici în avion, nici în 
barca pe care am condus-o împreună pe Colorado River în Black Canion. Dar oricât de mare a fost bucuria noastră, va fi 
deplină doar în momentul în care toţi cei din echipa noastră care se implică în această afacere vor fi acolo împreună cu 
noi. Vă dorim mult succes! 
Maria si Daniel Parascan 
Senior Manageri 

Super Raliul Forever din acest an a însemnat, pentru noi, patru zile de neuitat, cu o încărcătură emoţională specială. 
Echipa României, clasată pe locul opt în lume, a fost recunoscută pe scenă, iar noi am trăit momentul la intensitate 
maximă. A urmat Post Raliul, cu alte surprize şi emoţii. Vizitarea plantaţiilor de aloe şi a laboratoarelor de procesare a 
lăsat o impresie puternică asupra noastră, iar la Sediul Central din Phoenix primirea făcută de staff-ul Forever Living 
Products International ne-a copleşit. Dorim tuturor consilierilor Forever să trăiască ceea ce am trăit noi şi să 
beneficieze de şansa de a vedea Forever la el acasă. Totul e în mâinile voastre!
Leonora şi Florea Baciu
Senior Manageri

EVENIMENT



14

Întâlnirea Managerilor

Sovata, 1-3 septembrie 2006

Ne-am reunit în acest an la Sovata, pentru a doua întâlnire a Managerilor Forever. Am petrecut împreună un week-end minunat, în care buna 
dispoziţie, entuziasmul, relaxarea şi distracţia “au făcut legea”. Am redescoperit ce înseamnă spiritul de echipă, ne-am cunoscut mai bine, 
am consolidate relaţii mai vechi şi am legat prietenii noi. Am fost cu adevărat privilegiaţi să trăim, pentru trei zile, într-o atmosferă de familie, 
în marea familie Forever. I-am avut ca invitaţi de onoare pe sponsorii superiori ai echipei României, Gizella & Marius Botiş şi Szabó József & 
Marika, adevăraţi lideri care ne-au dovedit încă o dată că munca şi distracţia merg mână în mână în Forever. Le mulţumim pentru instruirea 
deosebit de utilă, datorită căreia am revenit acasă mai motivaţi să ne dezvoltăm afacerea, precum şi pentru dragostea şi preţuirea 
manifestate faţă de fiecare dintre noi, şi îi aşteptăm cu drag să revină în România. Mulţumim şi gazdelor noastre, familia Ligia & Doru Paşcan, 
care ne-au primit cu atâta căldură şi ne-au făcut să ne simţim minunat.
Vă invităm să citiţi, în rândurile de mai jos, câteva dintre gândurile celor care au fost prezenţi la Sovata.

Întâlnirea Managerilor de la Sovata a fost un eveniment special, cu multe surprize şi premii. Ne-am întors cu toţii mai motivaţi, s-au 
consolidat relaţiile dintre liniile paralele şi s-au luat decizii noi pentru creşterea rezultatelor! Le mulţumim speakerilor pentru 
instruirea deosebită. Ne bucurăm că am petrecut împreună acest week-end minunat!
Vera & Aurel Meşter
Diamant - Safir Manageri

A fost un eveniment deosebit de reuşit şi echilibrat, am primit informaţii valoroase, motivaţie şi bună dispoziţie în acelaşi timp. Din 
nou ni s-a confirmat că generozitatea şi atenţia nu sunt o datorie, ci sunt însuşiri naturale ale celor implicaţi în conducerea 
companiei.
Să nu uităm că pentru noi, Managerii, Forever Living Products este locul nostru de muncă, iar dacă tot ceea ce ni se oferă poartă 
calificativul excelenţă, acestea sunt standardele la care trebuie să transmitem mesajul mai departe.
Felicitări tuturor, organizatori şi participanţi! Doar împreună, în echipă, ne vom atinge ţelurile propuse!
Maria Pop
Soaring Manager

Câteva cuvinte sunt prea puţine pentru a descrie atmosfera de la Sovata. Organizarea a fost extraordinară – hotel frumos, mâncare 
din belşug, voie bună şi distracţie la maxim. Da, chiar aşa a fost! Dar pe mine cel mai mult m-au marcat micile gesturi. Szabó József, 
sponsorul nostru superior din Ungaria, ne-a aşteptat pe fiecare la intrarea în hotel şi ne-a salutat călduros. Tot el, cunoscând 
problemele mele articulare, a fost acolo să mă ajute când a trebuir să cobor din căruţă. Sau când un Manager a mărturisit cât de 
mult i-a plăcut desertul, Dóra a fugit şi i-a adus încă o porţie. Aceste mici gesturi nu se pot preţui niciodată îndeajuns! Ne-am simţit 
extraordinar!
Ujlaki Csaba & Anna Mária
Manageri

Din nou împreună, din nou succes. După o călătorie de vis în America, în care am trăit clipe de neuitat, am ajuns la Sovata. Trei zile 
împreună cu cei mai buni, cu cei care au făcut ca Forever România să ajungă pe locul 8 în lume. Organizare excelentă, o atmosferă 
de invidiat, cu activităţi atractive de sport, excursii, dans şi voie bună. Am ajuns din nou la concluzia că locul nostru este în Forever, 
unde munceşti distrându-te şi te distrezi muncind. Am simţit că în Forever orice clipă merită trăită la intensitate maximă. 
Varga Csaba şi Viorica 
Senior Manageri
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ÎNTÂLNIREA MANAGERILOR
Având experienţa anului trecut, am aşteptat cu mare nerăbdare Întâlnirea Managerilor de la Sovata. 
A fost un eveniment care ne-a depăşit aşteptările atât din punctul de vedere al locului ales, al 
organizării, al programului, cât şi al atmosferei create, care a fost extraordinară. Totul a culminat cu 
un bal mascat care a fost fantastic! Numai imaginile ar putea reda frumuseţea acelui spectacol. Ne 
dorim ca aceste activităţi să continue, întrucât contribuie la închegarea relaţiilor între echipele din 
toată ţara şi vrem din tot sufletul să ne fie alături cât mai mulţi colaboratori, pentru a se convinge că în 
Forever visele pot deveni realitate. 
Constantin & Tania Popa 
Senior Manageri

“Ce idee superbă!”, am zis anul trecut când am aflat de Întâlnirea Managerilor. Dar, din păcate, nu am 
putut să particip. Anul acesta am pornit cu mari emoţii spre Sovata. Şi am rămas surprinsă. A fost 
extraodinar să fim ÎMPREUNĂ, iar programul a fost peste aşteptări. Ne-am simţit extraordinar.
Ulbrecht Susana
Senior Manager

Munca de zi cu zi în Forever aduce rezultate şi succese, dar din când în când trebuie să-ţi încarci 
bateriile pentru a face faţă cu brio acestui maraton numit MLM. Aşa s-a întâmplat la Întâlnirea 
Managerilor de la Sovata, unde ne-am distrat şi ne-am relaxat alături de toţi colegii Forever. Fotbalul, 
programele distractive, balul mascat şi concursul de dans, la care ne-am clasat pe locul al doilea, ne-
au demonstrat din nou că suntem în locul potrivit. Tu ştii unde ţi-e locul? 
Kerti Gabriel şi Eva
Manageri

Ce week-end superb la Sovata! Am fost foarte încântaţi de tot ce s-a întâmplat la 
această întâlnire. Instruirea sotilor Botiş şi cea a lui Szabó József ne-au remotivat şi 
ne-au dat un nou imbold pentru dezvoltarea afacerii Forever. Concursurile şi balul 
mascat ne-au oferit posibilitatea să ne distrăm şi să ne relaxăm deopotrivă, 
confirmându-ne încă o dată că în Forever, alături de prieteni, totul este posibil. Ne-
am bucurat mult pentru că am putut să cunoaştem mai bine o parte din familia 
Forever şi că am putut să dezvoltăm şi să consolidăm relaţiile dintre noi. Mulţumim 
pentru organizarea acestei întâlniri foarte reuşite Dorei şi lui Gabor, Emiliei şi 
Cristinei, şi familiei Paşcan, pentru că au fost gazde minunate.
Ramona şi Genu Olariu
Manageri

Ne-am simţit extraordinar alături de marea 
familie Forever. A fost o experienţă unică, 
unde am avut ocazia de a schimba 
experienţe şi de a învăţa unul de la celălalt 
despre cum să ne încurajăm echipele şi 
cum să-i ajutăm pe oameni să-şi atingă 
ţelurile. Dorim tuturor succes în 
continuare!
Rinco István şi Tünde
Manageri
 

SALINA PRAID

Concursuri pe echipe

Aerobic de dimineaţă
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La acest început de septembrie am avut parte de un week-end de vis, desprins parcă dintr-o poveste. O poveste gândită şi organizată în cele 
mai mici detalii de către dragii noştri Directori Genereli, Dóra şi Gábor, alături de staff-ul Forever şi de Managerii din Târgu Mureş, cărora le 
mulţumim din suflet.  Această întâlnire ne-a demonstrat încă o dată că Forever ştie să-şi onoreze colaboratorii, că este afacerea iubirii, că 
totul este natural, spontan, plin de culoare, veselie, viaţă.

Despre ce am putea să povestim mai întâi?
Despre sosire, când în holul luxosului hotel Danubius am fost întâmpinaţi cu urarea de "Bun venit" şi cadouri-surpriză, încât ne întrebam 
dacă suntem în America sau România. 
Deplasarea cu căruţele cu cai la Stâna de Vale în acompaniamentul pârâului ce alerga în cascadă.
Primirea cu gustări, cozonaci ca la bunica, prăjituri tradiţionale.
Concursul pe echipe cu diverse probe alternate cu pauze de dans, ce a creat o atmosferă de veselie şi 
entuziasm. Chiar dacă nu ne cunoşteam între noi cu toţii, am fost o echipă şi am demonstrat că la Forever se 
munceşte, dar oamenii nu uită să fie şi copii. Într-un cuvânt, se trăieşte cu adevărat. 
Aerobicul de dimineaţă condus de o instructoare care ne-a făcut să simţim cu adevărat bucuria mişcării. 
Seminarul de sâmbătă, susţinut de Dóra, Gábor, şi surpriza întâlnirii: dragii noştri sponsori din Ungaria, 
Gizella şi Marius Botiş şi Szabó József & Marika.
Excursia la Praid cu vizita în salină şi masa tradiţională de prânz. 
Balul mascat de sâmbătă, cu revelaţia serii: vânătorul (Gizi) şi scufiţa, (Marius) a fost încă o lecţie despre ce 
înseamnă un adevărat lider: este în faţă şi la muncă, şi la distracţie. 

Oricât ne-am dori, nu putem transmite în câteva rânduri ceea ce am trăit. 
A fost o experienţă cu adevărat minunată. 
Emilia & Petru Truşcă
Manageri

Bal mascat



Luni 12-20, mar]i-vineri 9-17

Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 
   0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; 
   Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

~n prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Instruirile de la sala Nova Bank (Bucure[ti, Bd. Regina 
Elisabeta nr. 45):

19 septembrie, 18:00-19:00 - Training de folosire a produselor 
(demonstraţii practice se fac în cadrul seminarului Sonya 
Beauty Clinic), doctor Zenovia Mateescu

21 septembrie, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, Mircea 
Olariu, Soaring Manager

26 septembrie, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, Ionel 
Alban, Manager

28 septembrie, 18:00-19:00 - Primii pa[i pentru un start rapid 
(seminar pentru Asistent Supervizori), Mircea Olariu, Soaring 
Manager şi Aurel Durigă, Soaring Manager
 

Investiţi în viitorul vostru! Fiţi şi voi prezenţi la aceste cursuri!

Întreb\rile legate de utilizarea 
produselor Forever pot fi trimise, `n 
scris, la num\rul de fax: 021.222.89.24 
sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n 
aten]ia Dr. Clemen]a Dumitra[cu [i Dr. 
Dan Noveanu (suplimente nutritive), 
respectiv Dr. Zenovia Mateescu 
(cosmetice). R\spunsurile se vor 
adresa în acela[i mod (fax sau email). 
Acest serviciu este valabil numai 
pentru distribuitorii firmei, drept pentru 
care v\ rug\m s\ specifica]i în text 
codul de identificare Forever. Nu se vor 
da informa]ii pe teme medicale prin 
telefon.

Având în vedere punctul 5 din Formularul de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor metodologice privind Codul de 

Procedurã Fiscalã (Hotãrârea de Guvern nr. 1050/01.07.2004):
ART. 68
Obligaþia de înregistrare fiscalã

(1) Orice persoanã sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistreazã fiscal, primind un cod de 

identificare fiscalã. Codul de identificare fiscalã va fi:

b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

(5) Contribuabilii care obþin venituri din activitãþi independente, pentru care plãþile anticipate se fac prin reþinere la sursã 

de cãtre plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea înregistrãrii, sã depunã la organul fiscal competent declaraþia de 

înregistrare fiscalã.

 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se depune în termen de 30 de zile de la:

b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, începerii activitãþii, data obþinerii primului venit sau dobândirii calitãþii de 

angajator, dupã caz, în cazul persoanelor fizice.

Stima]i distribuitori,
Avem rug\mintea ca toate 
formularele care se înainteaz\ 
c\tre Forever Living Products 
România ( formulare de 
înscr iere, formulare de 
comand\, f i[e bancare, 
facturi) s\ fie completate 
integral, cite] [i corect cu 
datele dumneavoastr\ de 
identificare (nume, prenume, 
adres\, cod numeric personal, 
num\r  de  te le fon ) . V\  
mul]umim anticipat pentru 
în]elegere.

 Biletele sunt disponibile la toate depozitele Forever din ţară

SUCCESSSUCCESS
DAYDAY23 23 septembrieseptembrie

PROGRAMUL ŞI ADRESELE DEPOZITELOR FOREVER ROMÂNIA 

Sunt susţinute de cei mai de succes lideri din reţeaua Forever
Vă oferă un plus de instruire pentru calificarea dvs. la nivelul de 
Manager
IMPORTANT! Să aveţi cu dvs. broşurile: 
„Planificarea afacerii Forever” şi „De la Supervizor la Manager”

BUCUREŞTI

BRA{OV

CONSTANŢA

30 septembrie - Szabó Éva

SALA - NOVA BANK

SALA DE EXPOZI}IE, CAMERA 
DE COMER} {I INDUSTRIE

SALA - AULA BIBLIOTECII 
JUDEŢENE „IOAN N. ROMAN” 

ARAD

CLUJ-NAPOCA

IA{I

SALA - CASEI SINDICATELOR 

SALA - UNIVERS T

SALA - IUSTIN MOISESCU

30 septembrie - Camelia & Daniel 
Dincuţă

30 septembrie - ajda KatalinV

30 septembrie - Elisaveta & 
Alexandru Pocaznoi

30 septembrie - ircea 
Olariu

M & Dana 

30 septembrie - Maria Pop

Toate `ntâlnirile se desf\[oar\ `ntre orele 10:00 - 14:00

ÎNTÂLNIRI LUNARE DE 
PLANIFICARE A AFACERII Forever
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INFO

Sunteţi curioşi să aflaţi care sunt produsele preferate de 
majoritatea distribuitorilor Forever? Vă prezentăm cele mai bine 
vândute 10 produse în luna august.

1. Aloe  Vera  Gel

2. Forever Bright Toothgel

3. Aloe Heat Lotion

4. Aloe Lips

5. Aloe First

6. Aloe Berry Nectar

7. Aloe Ever-Shield Stick

8. Aloe Blossom Herbal Tea

9. Fields of Greens

10. Forever Nature-Min

Totdeauna 
în topul preferinţelor 
dumneavoastră
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~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna august

Constantin & Tania Popa
Elena & Virgil Angelescu
Niculina Ştefana
Petru & Emilia Truşcă
Aurelia & Aurică Năstase
Mariana & Angel Rădoi
Daniel & Maria Parascan
Dragoş Postelnicu
Tatiana & Vasile Tofan
Eugen & Vasilica Giula

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc ale noilor distribuitori 
realizate `n luna august

Victor & Ludmila Sass
Camelia & Hristache Moraru
Cristina & Ilie Iscrulescu
Constantin & Tania Popa
Rodica & Constantin Condrea
Paul & Vasilica Gheorghiţă
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir
Maria Florescu
Angela Muscan
Claudia & Daniel Stanciu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna august (locul din luna precedent\)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Aurel & Veronica Meşter (1)
Constantin & Tania Popa (5)
Maria Pop (2)
Camelia & Daniel Dincuţă (4)
Szabó Éva (3)
Tatiana & Vasile Tofan (7)
Vajda Katalin (6)
Elena & Virgil Angelescu (nou)
Ramona & Dorin Vingan (9)
Petru & Emilia Truşcă (nou)
Mircea &  Dana Olariu (8)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (11)
Niculina Ştefana (17)
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (12)
Cristiana & Eugen Dincuţă (15)
Daniel & Maria Parascan (7)
Marilena & Teodor Culişir (13)
Kele Mónika (14)
Dragoş Postelnicu (nou)
Mihaela & Ion Dumitru (nou)

SPONSORIASISTENT MANAGERI
Drăcşani, BT
Vaslui
Vaslui
Mareş, AG
Ploieşti
Vaslui
Buftea, IF
Craiova
Mioveni, AG
Tîrgovişte

Alexandru & Maria Ciobanu
Iulia & Gheorghe Cojocaru

Maria Florescu
Elena & Constantin Marin

Hera & Nicolae Nicolaescu
Paraschiva Poiană

Anca Popescu
Victor & Ludmila Sass

Mariana & Alin Stanciu
Elena Văduva

Luminiţa & Nicolae Mihu
Mariana & Angel Rădoi
Paraschiva Poiană
Mariana & Alin Stanciu
Eugen & Vasilica Giula
Iulia & Gheorghe Cojocaru
Viena & Costel Andrei
Petru & Emilia Truşcă
Constantin & Axenia Petre
Ştefana Niculina

SPONSORIMANAGERI
Eugen & Vasilica Giula

Luminiţa & Nicolae Mihu
Ploieşti
Iaşi

Dragoş Postelnicu
Constantin & Tania Popa

SPONSORISOARING MANAGERI
BucureştiDragoş Postelnicu Alexandru Popescu

Iaşi

SPONSORISENIOR MANAGERI
Constantin & Tania Popa Dorina & Victor Labă
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STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu Niculina Ştefana Constantin & Tania Popa
Gál Irén Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Szabó József & MarikaFlorentina & Pavel Anton 
Tatiana & Florin Gonţ Romică & Luminiţa Timofte Varga Csaba Attila & VioricaAngela & Ioan Arcălianu
Dorin & Dana Ion Petru & Gheorghiţa VasinAszalos Ibolya & Csaba
Angelica & Ioan Lucuţ Iuliana & Liviu Toma Veres Juliana Leonora & Florea Baciu
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Petru & Emilia TruşcăIulia Beldiman 

Benedek József Mihály & Judit Adiel & Magdalena Miu Valerica & Gheorghe Ţâmpu STIMULENTUL III
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Ujlaki Csaba & Anna MáriaAtena & Vasile Bîrlea Gizella & Marius Botiş 
Aurelia & Aurică Năstase Adriana & Constantin Vasile Veronica & Costel Burnichi Marilena & Teodor Culişir
Constantin & Magdalina Niţu Rodica & Emanuel Voicu VulcăneanMaria Buzdugan Camelia & Daniel Dincuţă 
Camelia & Vasile OpreaIlie & Adriana Carciuc Aurel & Cornelia Durigă 

Daniel Cifor Daniel & Maria Parascan STIMULENTUL II Horaţio Kogler
Ioan & Paraschiva PăcuraruCarmen & Dorel Ciutacu Elena & Virgil Angelescu Doina & Dănuţ Hanganu 

Livia & Gheorghe Cusiac Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Veronica Meşter
Emilia & Dinu PotopMihaela Dan Cristiana & Eugen Dincuţă Mircea & Dana Olariu
Elena Sandu Maria Dărăban Gheorghe & Adelina Filip Kele Mónika 
Smaranda Sălcudean Viorel & Dumitra Dincă Corina & Dorin Frandeş Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Marcela Stoica Mihaela & Ion Dumitru Mádly Susana & Ludovic Maria Pop 
Felicia & Siminel SumanariuMircea & Raluca Fage Emanoil & Georgeta Mandreşi Szabó Éva 
Felicia & Vasile ŞantaGheorghe & Adelina Filip Lucica & Ştefan Nemeş Vajda Katalin 
Marcela & Ion Şerban Cristina Luminiţa Florea Papp Miklós Ramona & Dorin Vingan 

Tatiana & Vasile Tofan

Dragoş Postelnicu

Programul Stimulativ de Merit

SPONSORISUPERVIZORI

septembrie 2006

Agocs Ecaterina & Ioan
Ionica Arcer

Camelia Bălan
Claudia & Florin Bălan

Gianina Berbinschi
Petrică Buruiană

Răzvan Călin
Felicia Chendrean

Claudia & Alexandru Chiriac-Bănică
Marcel & Daniela Ciobanu

Oana Ciocea
Vladimir & Alexandra Ciorici

Flavius Clavac
Rodica & Constantin Condrea

Ştefan Condurachi
Luminiţa Croitoru

Mihaela Dănălache
Aneta & Ionel Ganea

Ion & Dumitra Gîrboveanu
Gheorghe & Luminiţa Gîrboveanu

Maria Gueş
Aurelia Hagiu

Doiniţa Homoranu
Liliana Ilina

Mirela & Ştefan Iolu
Alexandru & Nicoleta Isop

Mihaela Lascu
Maria Lipadat & Iurii Untila
Loredana & Nicuşor Marin

Mihaela & Florin Matei
Daniela Mihai

Camelia & Hristache Moraru
Angela Muscan

Niculina & Valerian Neagoe
Maria Neagoe

Corina Pascale
Adriana & Adrian Pavel

Daniela Pena
Valentina Pruteanu

Daniela Radu
Daniela Rusin
Sorin Stancu

Valentina Stefurac
Elena Tudose

Constanţa & Gabriel Ungureanu

Arad
Slatina
Ploieştiori
Blejoi, PH
Buftea, IF
Galaţi
Bucureşti
Năsăud
Săcele, BV
Botoşani
Bucureşti
Bucureşti
Timişoara
Vaslui
Bucureşti
Tîrgovişte
Piteşti
Făgăraş
Urlaţi, PH
Ploieşti
Bucureşti
Vaslui
Vaslui
Craiova
Dobra, DB
Bucureşti
Bucureşti
Chişinău
Dobra, DB
Tîrgovişte
Bucşani, DB
Vaslui
Baia Mare
Pucioasa, DB
Fieni, DB
Fieni, DB
Tîrgovişte
Bucureşti
Vaslui
Cocorăşti, OT
Tîrgovişte
Bucureşti
Ploieşti
Tîrgovişte
Tîrgovişte

Maria & Petru Frenţiu
Maria & Gheorghe Ion
Hera & Nicolae Nicolaescu
Camelia Bălan
Anca Popescu
Doina & Neculai Iordache
Sorin Stancu
Maria Pop
Maria Rusu
Alexandru & Maria Ciobanu
Ioana Rucăreanu
Elena Bădrăgan
Adelia Pop
Valentina Pruteanu
Camelia & Daniel Dincuţă
Ştefana Niculina
Maria Dănălache
Simona & Sorin Spătariu
Simona & Gheorghe Gavriloiu
Ion & Dumitra Gîrboveanu
Daniela Pena
Maria Florescu
Mariana & Angel Rădoi 
Georgeta & Florin Călin
Silvia & Nicolae Savu
Răzvan Călin
Valentina Stefurac
Tatiana & Vasile Tofan
Mirela & Ştefan Iolu
Adriana & Adrian Pavel
Mihaela & Florin Matei
Doiniţa Homoranu
Angelica & Ioan Lucuţ
Elena Văduva
Corina Pascale
Niculina & Valerian Neagoe
Meluţa Iordache
Alexandru & Nicoleta Isop
Maria Florescu
Elena & Dorinel Anghel
Luminiţa Croitoru
Valeriu Stancu
Eugen & Vasilica Giula
Elena Văduva
Maria Vasilescu

CALIFICĂRILE  LUNII   AUGUST
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Forever Living Products România
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, Bucureşti
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
Fax: 021-222 89 24
E-mail: office@foreverliving.ro
Internet: www.foreverliving.com  

Această publicaţie are rol exclusiv educativ şi nu este destinată folosirii ca material promoţional asociat unei campanii de vânzări. 
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicaţie fără permisiunea scrisă prealabilă a Forever România.

Distribuitor Forever România:


