


   mi plac foarte mult Super Raliurile noastre din Forever şi sunt 
convins că nu există motivaţie mai puternică, inspiraţie şi sărbătoare 
mai mari decât participarea an de an la acest eveniment. Atât de multe 
succese şi vise împlinite! În paginile Revistei Forever SUA am urmărit 
tocmai de aceea să includem un număr mare de fotografii care să 
recreeze atmosfera extraordinară din Houston. A fost o întâlnire 
extraordinară, de care merită să ne amintim.

Tuturor celor care nu aţi fost alături de noi, vrem să vă spunem că ne-
aţi lipsit şi ne-am fi bucurat să fim împreună. Prin urmare faceţi tot 
posibilul să veniţi anul viitor în America! Este momentul să luaţi în 
serios provocarea şi să vă calificaţi la Super Raliul din 2007, ce va avea 
loc în Anaheim, California - ţara Disneyland şi a plajelor superbe, 
scăldate în soare! Fiţi alături de cei mai buni distribuitori Forever din 
întreaga lume şi vă promit că va fi o petrecere pe cinste.

Nu uitaţi sloganul nostru pentru 2007: TOT MAI SUS. Vă invit pe fiecare 
să vă înălţaţi deasupra tuturor furtunilor şi provocărilor, să mergeţi mai 
sus decât se aşteaptă ceilalţi de la voi şi să vă ridicaţi afacerea la un 
nou nivel de performanţă!

Deci, ce mai aşteptaţi? Fixaţi-vă centura de siguranţă, aşezaţi-vă 
comod şi... aventura poate să înceapă!
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MESAJUL PREŞEDINTELUI 

Să înceapă 
aventura

Mereu al vostru,

Rex Maughan

Î
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MESAJUL MANAGERILOR GENERALI

Experimentează 
forţa focalizării

    e-am obişnuit să ne delectăm cu ştiri neobişnuite. Ne incită, ne dau 
sentimentul că viaţa este mai palpitantă. Şi chiar dacă este vorba despre 
alţii, când auzim asemenea lucruri avem sentimentul că noi înşine trăim mai 
intens. De aceea ne plac probabil recordurile de toate felurile, faptele 
senzaţionale. Un proverb chinezesc spune însă: „Miracolul nu înseamnă să 
zbori prin aer sau să mergi pe apă, ci să mergi pe pământ“. Să străbaţi 
această realitate care pare deseori limitatoare, depăşind-o în fiecare zi. Să-ţi 
continui drumul pe care ţi l-ai propus, fără ocolişuri, fără întreruperi, fără 
şovăire. 

Una dintre cele mai sigure metode de a creşte în viaţă, de a avansa cu 
adevărat este deplasarea permanentă din zona actuală de confort. Procesul 
se declanşează la naştere. Viaţa fiecăruia dintre noi începe numai datorită 
faptului că părăsim pântecul matern atât de ocrotitor şi de sigur pentru a 
pătrunde într-o lume încă necunoscută. Primul strigăt al nou-născutului are 
de aceea şi o nuanţă de uimire, şi o nuanţă de protest că i-a fost tulburată 
fericirea comodă...

La fel se petrece când devenim adulţi. Ca să ne îmbogăţim interior trebuie să 
facem de fiecare dată un pas mai mult. Dezvoltarea personală devine 

posibilă atunci când ne menţinem în mişcare, acceptăm permanent provocarea unor noi experienţe. 
Pentru că de fiecare dată când înaintăm şi abandonăm zona de confort nu mai suntem aceiaşi. Chiar 
creştem, chiar evoluăm. Desigur, e un efort să ne depăşim continuu limitele pe care ni le trasează propria 
dorinţă de satisfacţie comodă. Dar e un efort care merită făcut atunci când vrem să trăim din plin, la 
înălţimea reală a propriului potenţial.

Forever Living Products dovedeşte mereu că aceia care ţintesc spre vârf şi privesc întotdeauna spre vârf 
în timp ce escaladează muntele ajung chiar acolo unde îşi propun. Oricine dintre noi poate reuşi, nu 
contează dacă eşti proaspăt înscris sau ai deja experienţă de câţiva ani. Contează cât de intens vrei să 
trăieşti stilul de viaţă Forever, cât de mult îţi doreşti pentru tine şi pentru cei din jur sănătate, frumuseţe, 
prosperitate, prieteni care îţi sunt coechipieri şi merg cu tine în aceeaşi direcţie, în acelaşi ritm, spre 
acelaşi viitor pe care nu se mulţumesc să îl aştepte pasiv, ci îl pregătesc deja prin acţiunile lor.

Razele soarelui încălzesc lumea, dar dacă le concentrăm într-o oglindă uriaşă pot să declanşeze flăcări 
enorme. Aceasta este forţa focalizării. Experimentează în fiecare zi această putere, urmăreşte-ţi 
perseverent scopurile şi bucură-te. Împlinirea lor este sigură.

Vă dorim efervescenţa şi tenacitatea care modelează succesul continuu, 

N

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

„Miracolul nu  

 înseamnă să 

 zbori prin aer 

 sau să mergi 

 pe apă, ci să 

 mergi pe 

 pământ.“



are grijă de ochii tăi 
FOREVER VISION
are grijă de ochii tăi 

Factori care afectează sănătatea ochilor

Conţine extract de afine negre, luteină, zeaxantină, vitaminele A, C, E şi zinc, 
componente despre care studiile ştiinţifice arată:

ameliorează circulaţia sangvină la nivelul ochilor - afine

ajută la protecţia retinei - luteina 

joacă un rol important în menţinerea sănătăţii maculei - zeaxantina

împiedică degenerarea corneei şi contribuie la buna funcţionare a retinei - vitamina A

protejează cristalinul şi menţine integritatea capilarelor sangvine, 
prevenind apariţia glaucomului şi a cataractei - vitamina C 

protejează retina, având un rol important în prevenirea formării
cataractei şi a apariţiei degenerescenţei maculare - vitamina E

poate încetini pierderea progresivă a  vederii şi 
contribuie la absorbţia vitaminei A - zincul

Detalii puteţi găsi în numărul din  ianuarie 2005 al  Revistei  Forever şi în Manualul de Produse.

Produsele Forever 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.

FOREVER VISION

>folosirea intensivă a computerului
>stresul zilnic
>poluarea
>alimentaţia defectuoasă
>excesul de privit la televizor
>lipsa deprinderii de a merge regulat la consult medical de specialitate  
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Afecţiunile oculare sunt mai frecvente o dată cu înaintarea în vârstă, dar vestea bună

este că instalarea lor se poate preveni şi chiar întârzia, printr-o alimentaţie corespunzătoare.

Păstraţi-vă sănătatea ochilor incluzând în dieta zilnică alimente bogate în vitamine

şi minerale şi nu uitaţi să mergeţi regulat la controale medicale de specialitate. 

Oamenii de ştiinţă au demonstrat că o 
alimentaţie adecvată poate împiedica 
pierderea sensibilităţii vizuale instalată 
o dată cu trecerea anilor. 
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Super Raliul Forever
HAWAII - august 2007

Super Raliul Forever vă aşteaptă şi în 2007 cu surprize de proporţii, în superbul oraş Anaheim, 

California. Cei mai buni distribuitori ai lumii vor avea şansa de a cunoaşte Forever la ea acasă. Este şansa 

fiecăruia dintre voi de a fi prezenţi la cel mai mare eveniment Forever al anului. Perioada de calificare este 

abia la jumătate. Timpul este de partea voastră. Faceţi planuri, dedicaţi-vă afacerii şi veţi simţi din plin ce 

înseamnă generozitatea Forever. 

Iar Silver Post Rally Tour va fi cu siguranţă piesa de rezistenţă a acestei întâlniri. Realizaţi peste 2500 pc în 

perioada de calificare şi răsplata pe care compania v-o oferă va fi pe măsură: o excursie de vis, timp de 6 zile 

şi 5 nopţi, într-unul dintre cele mai frumoase locuri din lume – Hawaii. O ocazie pe care suntem siguri că nu o 

veţi rata. În plus, realizând unul dintre nivelele de calificare menţionate mai jos, vă veţi bucura de multe alte 

daruri din partea companiei.

• realizaţi 5.000 pc în perioada de calificare (aprilie 2006 - martie 2007) şi vă veţi bucura de aceleaşi beneficii ca şi cei calificaţi la 2.500 

pc (participarea la Silver Post Rally Tour şi 1.000 USD/cod), plus încă 1.000 USD/cod (2.000 USD în total), recunoaşteri speciale la S u p e r  

Raliu şi accesul la zona VIP pentru cumpărături;

• realizaţi 7.500 pc în perioada de calificare (aprilie 2006 - martie 2007) şi vă veţi bucura de aceleaşi beneficii ca şi cei calificaţi la 5.000 

pc, plus încă 1000 USD/cod (3.000 USD în total) şi o întâlnire specială cu Vicepreşedinţii companiei noastre în timpul Post Raliului;

• realizaţi 10.000 pc în perioada de calificare (aprilie 2006 - martie 2007) şi vă veţi bucura de aceleaşi beneficii ca şi cei calificaţi la 7.500 

pc, plus rezervare la Business Class pentru zborurile către SUA şi înapoi spre casă.

Fiţi şi voi acolo!  
Locul vostru este printre cei puternici, printre învingători!

Vă dorim mult, mult succes!
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DE LA FOREVER LIVING PRODUCTS
DE CE GELUL DE ALOE

În final aş dori să ating încă un aspect - cel legat 
de preţ. Dacă aţi parcurs cu oarecare atenţie 
informaţiile de mai sus, aţi putut aprecia volumul 
de muncă - manuală pe tot parcursul recoltării şi 
înalt tehnologizată în faza de prelucrare, 
standardele de calitate (concentraţie şi puritate), 
garanţia oferită clienţilor precum şi anvergura de 
lider mondial a companiei Forever Living 
Products. La fel ca în orice alt domeniu, puteţi fi 
siguri că în aceste condiţii veţi obţine cel mai bun 
produs la cel mai scăzut preţ posibil. Dacă 
mirajul unui preţ încă şi mai scăzut vă tentează, 
trebuie să ştiţi că într-o competiţie economică 
nu există „buni samariteni” - acel preţ înseamnă 
un rabat la unul sau mai multe capitole, dacă nu 
cumva şi mai rău! Cele mai obişnuite situaţii 
sunt:

! Un gel „reconstituit”, adică obţinut prin 
mărunţirea frunzei întregi, filtrare şi 
liofilizare (transformarea într-o pulbere la 
temperaturi foarte scăzute). Sub această 
formă, produsul, sărăcit de cele mai multe 
componente, poate fi transportat comod şi 
stocat urmând ca atunci când se face 
„reconstituirea” să fie pur şi simplu 
dizolvat din nou în apă.

! Stabilizarea prin pasteurizare (un procedeu 
care distruge prin fierbere micro-
organismele responsabile de fermentaţie, 
dar care distruge de asemenea toate 
componentele valoroase, însă termo-
sensibile ale gelului) sau stabilizarea cu 
ajutorul unor ingrediente chimice ieftine.

! Diluarea cu apă sau adăugarea de 
carbohidraţi ieftini, extraşi din cereale, ceea 
ce reprezintă o practică la limita legalităţii. 
Un studiu realizat în 1993 a pus în evidenţă 
că sub 1% dintre produsele care circulau pe 
piaţă aveau un conţinut acceptabil de gel de 
aloe. Inutil de precizat că celelalte peste 99% 
nu posedă girul conferit de sigla Consiliului 
Ştiinţific pentru Aloe.

În mod cert cel care a spus „sunt prea sărac ca 
să-mi cumpăr lucruri ieftine” era un înţelept şi 
ştia ceva…Poate aţi verificat deja acest 
adevăr cu alte ocazii.

Vă doresc din inimă să vă bucuraţi de toate 
beneficiile gelului de aloe, aşa cum o facem şi 
noi de opt ani de zile!

Cu multă simpatie,
Mircea Olariu, Cercet\tor principal `n chimie

Soaring Manager

Sunt multe argumente care răspund la întrebarea de mai sus. Iată câteva dintre ele:

Forever Living Products 
utilizează numai Aloe vera 
(Aloe barbadensis Miller)

Botaniştii au identificat circa 200-300 de specii de 
aloe. Dintre toate acestea însă, doar cinci specii au 
demonstrat beneficii terapeutice certe: Aloe 
barbadensis (Miller), Aloe perryi (Baker), Aloe ferox, 
Aloe arborescens şi Aloe saponaria. Aloe 
barbadensis (Miller) este cel mai intens utilizată 
deoarece este cea mai eficace. Forever Living 
Products este cel mai mare cultivator de Aloe 
barbadensis. Pe miile de hectare pe care le deţine în 
sudul Texasului, în Mexic şi Republica Dominicană 
sunt cultivate şi exploatate peste 40 de milioane de 
plante. Cu această anvergură, Forever Living 
Products este lider mondial, deţinând în jur de 90% 
din producţia mondială de gel de Aloe vera.

Sunt recoltate manual 
doar frunzele mature
Plantele Aloe vera au nevoie de 3-5 ani pentru a 
atinge maturitatea. Forever Living Products 
recoltează manual doar frunzele mature din cercul 
exterior, ceea ce garantează prezenţa tuturor 
componentelor benefice conţinute în gelul de aloe.

Siguranţa - se foloseşte 
doar gelul din interiorul 
frunzei, nefiltrat
Deşi unii producători încearcă să acrediteze ideea 
că utilizarea în întregime a frunzei este mai 
avantajoasă, această afirmaţie nu se susţine, 
deoarece componentele care provin din coaja 
frunzei au în principal un efect laxativ/purgativ şi 
pot crea probleme consumatorilor, pe lâng\ faptul 
c\ gustul lor este foarte amar. Explicaţia reală este 
că utilizarea frunzei întregi presupune în mod cert 
costuri de produc]ie mai sc\zute şi mai accesibile 
unor producători modeşti. Forever Living extrage 
doar gelul interior, printr-un procedeu brevetat 
exclusiv, procedeu care evită filtrarea şi implicit 
pierderea unor componente valoroase, aflate în 
stare de suspensie. Rezultă astfel cel mai pur gel de 
aloe, fără balastul reprezentat de coajă, un gel care 
păstreaz\ neperturbat echilibrul natural al 
componentelor nutritive valoroase.

Stabilizat 100%
Gelul de aloe extras de Forever Living este 
stabilizat 100% printr-un procedeu natural, 
brevetat de asemenea şi care îl protejează de 
oxidare, păstrându-i astfel întreaga putere 
benefică. Procesul de stabilizare implică 
adăugarea unor protectori naturali cum sunt 
acidul ascorbic (vitamina C), acidul citric extras 
din citrice, sorbatul de potasiu şi sorbitolul din 
unele fructe de pădure, tocoferolul (vitamina E), 
benzoatul de sodiu care se găseşte într-o serie de 
fructe de pădure, dar şi în unele alge şi guma de 
xantan extrasă din algele vareh. Atunci când 
întâlniţi sintagma „stabilizat 100%” puteţi fi siguri 
că gelul respectiv nu a fost diluat sau amestecat 
cu alte ingrediente de volum. Studiile HPLC (o 
metodă cromatografică de mare precizie) 
efectuate de laboratoarele de specialitate 
autorizate au declarat gelul de Aloe vera al 
companiei Forever Living drept PRACTIC IDENTIC 
cu cel conţinut în frunza proaspăt tăiată.

Cultivare organică
Aloe vera de la Forever Living este cultivată organic. 
Aceasta înseamnă c\ nu sunt folosite niciun fel de 
îngrăşăminte chimice, pesticide sau erbicide - 
sursa multor probleme de sănătate.
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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.

Forever Living Products aplică un control complet şi riguros al calităţii pe 
parcursul întregului proces de fabricaţie şi distribuţie a produselor sale. 
Compania a fost prima din industrie care a primit sigla de aprobare a 
Consiliului Ştiinţific pentru Aloe pentru respectarea şi chiar depăşirea 
normelor de puritate şi concentraţie stabilite de acesta. 

Băuturile pe bază de Aloe vera deţin de asemenea avizele Kosher şi Islamic 
ceea ce le conferă acces şi pe aceste pieţe extrem de pretenţioase. 
Produsele Forever Living nu au fost testate pe animale şi sunt însoţite de o 
garanţie completă pe satisfacţie timp de 30 de zile de la data achiziţionării 
lor.

În produsele Forever care conţin gel de Aloe vera, acesta este ingredientul 
principal, menţionat în capul listei componentelor. Aceasta le conferă 
eficacitatea deosebită recunoscută de peste 28 de ani, în peste 120 de ţări. 

Calitatea
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ÎN TOPUL PRODUSELOR NATURALE
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“Sunt şatenă (ori blondă, roşcată, brunetă…) 

 şi am ochi căprui (ori verzi, albaştri, negri…). 

 Cum ar trebui să mă machiez?” 

Vom enunţa principiile machiajului 
corector efectuat pentru persoanele ce 
prezintă ochi mici şi apropiaţi, ochi 
depărtaţi, ochi descendenţi, ochi asiatici 
sau ochi prea proeminenţi.

 În cazul ochilor mici şi apropiaţi:
se vor pensa şi corecta corespunzător sprâncenele, eventual cu 

Sonya Brow Fix (172);  
pentru a “depărta” acest tip de ochi se va folosi un creion alb (180), 

un fard luminos în unghiul intern (132, 135, 142, 151), un creion 
eyeliner (178) şi un fard mai închis în rest (131, 136, 143, 144), cu 
trecere gradată, de la gradient deschis-închis;

ochii se vor alungi virtual, prin conturare şi umbrire 
supradimensionată către colţurile externe;

se vor evita culorile închise, saturate: indigo, violet, grena, maro-
brun sau negru; 

se va aplica creion alb (180) pe rama internă a ochilor;
genele se vor alungi prin dublă rimelare (Sonya Mascara 170,171) 

pe toată lungimea lor, spre exterior şi în afară, revenindu-se de 2 ori la 
colţurile externe.

Deoarece ochii sunt atât de importanţi în cadrul unei fizionomii, machiajul corector 
va tinde - la acest nivel - către realizarea unui “ochi ideal”, migdalat, uşor 
ascensionat, amplasat pe o faţă ovală, a cărei lăţime reprezintă în dreptul tâmplelor 
2/3 din lungimea sa (sau 5 lungimi de ochi) şi care admite existenţa “ochiului 
virtual”. 
Deoarece forma ochiului ideal rezultă din ansamblul reperelor anatomice situate la 
unirea etajului superior cu cel median al feţei, nu se poate vorbi de machiaj corector 
fără cunoaşterea acestor elemente:

globii oculari sunt amplasaţi în orbite; planurile orbitare se află în umbră, 
deoarece arareori lumina incidentă nu vine de sus (de la soare, din tavan), iar 
pleoapele – superioară şi inferioară – îndeplinesc rolul unor viziere (cu un unghi de 
45 ºi când pleoapele sunt  deschise) – şi se prezintă ca 2 arce de cerc inegale; 
musculatura globilor oculari influenţează prea puţin forma ochilor; orbicularul 
pleoapei superioare determină zone de convexitate către piramida nazală, 
generând umbre triunghiulare de o parte şi de alta a nasului (iluminarea lor 
“destinde”şi “deschide” privirea, iar umbrirea lor “încrâncenează” şi “întunecă“ 
privirea)

 pleoapa superioară este mai mare şi mai groasă decât cea inferioară şi poartă 
numeroase gene, umbra lor conferind un aer misterios privirii;

 colţurile externe ale ochilor sunt situate mai sus şi mai în spate (către tâmple) 
decât colţurile interne, care sunt situate într-un plan mai avansat, ca mecanism 
adaptativ, pentru a privi cu colţul ochiului; dreapta care porneşte de la baza nasului 
este tangentă la colţul extern al ochiului. 

sprâncenele urmează forma ochilor, motiv pentru care recomandăm ca orice tip 
de corectare a formei ochilor să fie precedată de corectarea formei sprâncenelor.

De asemenea, recomandăm folosirea culorilor complementare pentru punerea în 
evidenţă a culorii irisului, astfel:
persoanelor cu ochi verzi le recomandăm nuanţe de roz sau cyclamen, 
mov-lila, violet; 
persoanelor cu ochi albaştri le recomandăm nuanţe de oranj, de piersică, de auriu,
persoanelor cu ochi căprui le aducem o veste bună, deoarece ele pot folosi orice 
nuanţă, la alegere!   

Vom sublinia, încă o dată, aspecte legate de menţinerea sănătăţii şi
frumuseţii vederii,  cât mai mult timp:

sesizarea eventualelor probleme legate de vedere; control oftalmologic periodic;
evitarea unor activităţi ce suprasolicită ochii; igiena ochilor;
folosirea unor formule adaptate pentru regiunea perioculară, testate oftalmologic şi 

alergologic, potrivite pentru combaterea îmbătrânirii premature a conturului ochilor, precum 
demachiantul SONYA ALOE EYE MAKE-UP REMOVER şi crema pentru conturul ochilor FOREVER 
ALLURING EYES; 

aplicarea tuturor produselor destinate regiunii perioculare precum FOREVER ALLURING 
EYES, R3 FACTOR SKIN DEFENSE sau FOREVER ALPHA –E  FACTOR cu ajutorul unor mişcări 
specifice, delicate;

folosirea unor fonduri de ten sau/şi a unor corectoare-anticearcăn ce acţionează sinergic cu 
produsele de îngrijire specifice precedente, precum SONYA CREAM TO POWDER FOUNDATION 
şi SONYA COLOUR CONCEALER WHEEL.

Dr. Zenovia Mateescu, 

Medic specialist MG - adulţi

Consultant beauty & skincare & make-up

Pentru o privire frumoasă,

pentru o privire magnetică

Pentru o privire frumoasă,

pentru o privire magnetică
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COSMETICALOE

În cazul ochilor depărtaţi:
sprâncenele se completează prin redesenare, accentuându-se noul 

loc de origine;
pentru “a apropia” ochii, spaţiul excedentar dintre ei va fi estompat cu 

fard închis;
se vor contura ochii cu creion eyeliner maro, negru (178,176, 174) 

prelungindu-se către unghiul intern pentru a se simula “apropierea”;
se va realiza umbrire în “semicerc” (arc, semilună, banană) până la ½ 

din înălţimea pleoapei imobile şi pe toată lungimea ochiului, de la colţul 
extern spre colţul intern, pentru a “re-centra” punctul de maximă 
intensitate a privirii spre linia mediană (137, 139, 140, 143);

genele se vor rimela pe toată lungimea lor o singură dată şi de mai 
multe ori către colţurile interne ale ochilor (170,171);

spre colţurile externe ale ochilor se vor aplica farduri de luminozitate 
sau deschis- sidefate (149, 151) prin tuşe trasate vertical.

În cazul ochilor descendenţi:
umbrirea se va extinde în sens ascendent şi în afara formei 

naturale a ochiului (134, 140, 148), iar genele rimelează de două ori 
central (170,171);

pentru machiajul festiv de seară, suplimentar, se trasează o linie 
de culoare închisă (155) spre unghiul intern, la baza genelor 
inferioare, iar genele se rimelează în dublu strat.

În cazul ochilor asiatici:
se aplică un fard “de umbrire” pentru a se simula relieful nazal;
se desenează un pliu artificial cu ajutorul unor creioane de culoare 

închisă şi a unui fard din aceeaşi familie cromatică; se porneşte din 
partea centrală a pleoapei spre extremităţi, se verifică naturaleţea  
liniei si se estompează cu un smudger; se revine cu fard, 
omogenizându-se foarte bine;

în cazul în care, în momentul deschiderii ochilor, pleoapa mobilă nu 
se mai vizualizează -  dispărând sub pleoapa imobilă - aplicarea 
creioanelor eyeliner este de evitat, deoarece “migrează” pe pleoape. În cazul ochilor globulari, proeminenţi 

sau exoftalmici:
se corectează forma sprâncenelor pentru a deveni suficient arcuite, 

fine şi finisate;
devine prioritară diminuarea volumului ochilor, prea mari, rotunzi şi 

proeminenţi;
se vor folosi creioane eyeliner în culori închise şi saturate, pe toată 

lungimea ochilor; se aplică creion negru pe rama internă superioară şi 
inferioară;

se alungeşte colţul extern al ochiului;
pentru a se diminua pleoapa superioară sau/şi inferioară, se vor 

aplica farduri de culoare închisă, neutre, mate, stinse, extinse peste pliu 
către exterior şi în afară, precum şi la baza genelor inferioare; 

la acest tip de ochi se recomandă adeseori machiajul monocrom; 
pentru variaţie se poate aplica un ton contrastant la nivelul porţiunii 
centrale a pleoapei inferioare;

genele superioare şi inferioare se prelungesc cât se poate de mult 
către exterior;

se “subîntinde” sprânceana corectată cu un fard de luminozitate.
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       organiza o întâlnire Success Day este pentru noi toţi o provocare. Iar nouă, 

celor din Forever, ne plac provocările, tocmai pentru că ne determină să ne 

depăşim limitele. O asemenea ocazie a fost şi întâlnirea de sâmbătă, 23 

septembrie. Pentru cei care trăiesc stilul de viaţă Forever, nimic nu este prea 

greu. Ne-au dovedit încă o dată acest lucru cei peste 2000 de colaboratori 

Forever care au fost în Sala Palatului, în ciuda restricţiilor de circulaţie impuse 

de Summit-ul Francofoniei. Nici haosul de pe străzile Capitalei, nici ploaia care 

s-a încăpăţânat să nu se oprească deloc nu i-a putut întoarce din drum.        

Vă mulţumim, dragi colaboratori, pentru fidelitatea voastră!

Aplauzele şi încurajările voastre au întregit bucuria celor care au venit pe 

scenă să primească panglicile, diplomele şi insignele pe deplin meritate 

pentru că au urcat încă o treaptă în Planul de marketing. Îi felicităm şi noi pe 

toţi calificaţii acestui Success Day şi le dorim ca drumul în Forever să le fie în 

continuă ascensiune.

A 

Emilia Truşcă, Manager 

Petru Truşcă, Manager 

SUCCESS DAY
Entuziasm şi energie la sărbătoarea Forever
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Discursurile vorbitorilor ne-au oferit informaţii 

preţioase şi foarte utile în activitatea noastră, ne-

au purtat pe urmele învingătorilor care au 

reprezentat cu cinste România la Super Raliul 

Forever din Houston, Texas, ne-au dat imboldul şi 

motivaţia de a crede în şansa noastră. Le 

mulţumim tuturor: Dr. Kacsó István, Manager, 

Nagy Ella, Manager, Mircea & Raluca Fage, Senior 

Manageri, Marilena Culişir, Soaring Manager, 

Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri. 

Mesajul Managerilor Generali, Dr. Szőcs Gábor & 

Dr. farm. Szőcs Dóra, ne-a convins că echipa 

Forever România este capabilă de lucruri mari, de 

visuri îndrăzneţe şi realizări pe măsură. Un 

exemplu este chiar înaintarea cu încă o treaptă în 

topul celor mai bune ţări Forever din lume, pe 

locul al 8-lea. Podiumul este aproape, iar 

România merită întotdeauna să fie pe primele 

locuri.

Dr. Szocs Gábor, Manager General

Nagy Ella, Manager 

Constantin D. Pavel
Manager 

Mircea Fage, 
Senior Manager 

Raluca Fage, 
Senior Manager 

Maria şi Daniel Parascan 
Senior Manageri

Dr. Kacsó István
Manager 

Manageri la Super Raliul Forever - Houston

Dr. farm. Szocs Dóra, 
Manager General
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Am recompus, din imagini, întâlnirea de neuitat a liderilor Forever, 

care a avut loc la începutul lunii septembrie la Sovata, ne-am amuzat 

la momentele de pantomimă susţinute de tinerii actori, i-am aplaudat 

pe acei copii minunaţi care ne-au încântat cu dansul lor extraordinar, 

deşi ei nu aud muzica şi dansează cu sufletul. Doamna profesoară 

Filomela Salahoru, cea care îi coordonează cu atâta dragoste, ne-a 

transmis un mesaj care cred că a rămas în sufletele tuturor celor care au fost în sală: „Surzi şi muţi sunt doar cei care nu vor să audă şi să vorbească.” Dacă ei 

sunt capabili de o astfel de performanţă, pentru noi, cei care auzim şi putem vorbi normal, totul ar trebui să fie mult mai simplu, sunteţi de acord? Mulţumirile 

noastre se îndreaptă totdeauna către gazdele acestor evenimente, de data aceasta familia Emilia & Petru Truşcă, Manageri, pentru mobilizarea sălii pe întreaga 

durată a spectacolului.  Îi felicităm din suflet!

Atmosfera incendiară a fost întreţinută de recitalurile extraordinare susţinute de Maria Dragomiroiu şi Akcent.

Asistent Supervizori

Vă aşteptăm cu drag la următoarea noastră 

întâlnire, pe 25 noiembrie, iar până atunci vă 

invităm să acceptaţi orice provocare în Forever 

şi să vă dezvoltaţi tot mai mult afacerea!

Cristina Petrov,  

Asistent marketing 

Supervizori

Asistent Manageri
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SUCCESS DAY    23 septembrie 2006

Akcent

Dragoş Postelnicu Tatiana & Vasile Tofan

Dragoş Postelnicu, Soaring ManagerConstantin & Tania Popa, Senior Manageri

Momente de umor cu trupa de actoriMomente de umor cu trupa de actoriMaria Dragomiroiu

Trupa de dans a copiilor surdo-muţi din Craiova

Maria Dragomiroiu



Visurile mele erau prea mari şi prea puternice ca să renunţ. După doi ani de 
muncă ne-am calificat la nivel de Manager. Un vis devenit realitate! La scurt 
timp, când boala mea, cea a buzunarului gol, începuse să cedeze (bonusul 
lunar de la Forever depăşea de circa 7-10 ori salariul meu de cercetător), am 
luat următoarea DECIZIE: să mă dedic total acestei activităţi, să fiu un OM 
LIBER; să pot oferi şi celor din jurul meu şansa ce mi s-a acordat mie, şansa 
de a-şi schimba macazul vieţii cu 180 de grade, aşa cum mi s-a întâmplat 
mie.

La început n-am avut curaj să accept această provocare, mi-a fost frică. Nu 
aveam nici un dubiu în privinţa produselor, în special în ceea priveşte 
valoarea terapeutică a plantei Aloe vera (sunt botanistă şi plantele 
medicinale mă preocupă din adolescenţă). Mi-a fost frică de SCHIMBARE, că 
nu voi reuşi să fac tot atât de bine altceva decât ceea ce ştiam eu să fac până 
atunci. Nu credeam în forţele şi capacităţile mele în materie de afaceri. 
Această noţiune era total străină pentru mine. Şi cum să construiesc o reţea 
de distribuitori într-un oraş necunoscut, printre necunoscuţi, într-o ţară 
«străină» (venisem de 4 ani de peste Prut)?

FOREVER pentru mine înseamnă TOTUL !
FOREVER înseamnă APRECIEREA pe care n-am întâlnit-o nicăieri în altă Însă două lucruri au fost determinante pentru a accepta stilul de viaţă 

parte!Forever: 
FOREVER înseamnă să fii plătit la valoarea muncii pe care o faci,  să simţi 1. Nu trebuie să vinzi (eu sunt cel mai prost vânzător, în schimb sunt un 

că nu eşti un sclav, ci un om liber!bun instructor de oameni). 
FOREVER înseamnă să-ţi poţi lua soarta în propriile mâini, fără să depinzi 2. Niciodată nu eşti singur, se munceşte în echipă. Cei care au fost alături 

de cineva. Succesul în Forever depinde numai de tine!în devenirea mea ca lider şi om de afaceri în Forever sunt sponsorii mei, 
În FOREVER poţi să-ţi realizezi toate visele şi ţelurile propuse. Pentru noi, Lucica şi Rică Tăbăcaru, Vera şi Aurel Meşter, Maria Pop, Marius şi Gizella 

cei din FOREVER, alte ţări şi meleaguri nu înseamnă nişte imagini admirate Botiş; în faţa Domniilor lor îmi plec fruntea FOREVER.
la Discovery. În trei ani am reuşit să vizităm mai bine de jumătate din ţările  Mi-a fost greu (poate mai greu decât altora). Am căzut, am eşuat. M-am 
Europei: de la Marea Nordului la Marea Egee, de la Marea Neagră la Coasta ridicat, am încercat din nou; am reuşit mai bine. Iar am eşuat, iar am 
de Azur a Mediteranei. Am participat la întruniri europene, alături de marea încercat. Doar cei care nu urcă pe cablul de la înălţime nu cad.  Am continuat 
familie Forever, la Budapesta, Copenhaga, Cannes şi urmează Suedia, şi am perseverat. Călăuza mi-au servit cuvintele lui James Williams: ”Un om 
Stockholm. Următorul nostru obiectiv este, bineînţeles, America. Acum de succes construieşte o fundaţie trainică din cărămizile pe care alţii le-au 
îndrăznesc să visez, fiindcă ştiu că în Forever toate visurile devin realitate.aruncat în el”. 

Ce înseamnă pentru mine FOREVER?
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        Dragă prietene,

Poate eşti un distribuitor care abia a păşit în familia Forever, poate un 
consilier începător. Poate ai deja în jurul tău o mică echipă, câţiva parteneri, 
timizi ca şi tine. Poate ai multe temeri, nu eşti mulţumit de cele realizate 
până acum. Poate faci parte chiar din echipa mea. Ai multe îndoieli în ceea 
ce priveşte compania, produsele, capacităţile tale, şansele tale de succes; 
nu crezi că tot ce spune sponsorul tău este adevărat; te îndoieşti că ofertele 
companiei ar fi reale, că sunt şi PENTRU TINE. Opreşte-te o clipă şi citeşte 
următoarele rânduri. Le scriu pentru tine, prietene!

Şi eu am fost la fel ca şi tine (poate chiar mai rău), acum vreo şase ani. Eram 
bugetar, cercetător, proaspăt Doctor în ştiinţe. Munceam cu pasiune, cu 
dăruire, fără rezerve (dovadă sunt multiplele studii înmănunchiate în peste 
100 de lucrări ştiinţifice şi 3 monografii şi cărţi publicate de subsemnata). 
Aveam visuri mari: să călătoresc, să am o casă frumoasă, maşină, cât mai 
mulţi prieteni, să nu mai am datorii. Ştiam că le merit. Însă raportate la 
salariul meu de bugetar (o anumită perioadă de timp lipsea şi acesta: Doctor 
în ştiinţe ŞOMER), aceste vise deveneau tot mai «pigmeice». În ciuda 
realităţii, continuam să visez şi să-l rog pe Dumnezeu să nu uite de mine. Şi 
El m-a binecuvântat. Mi-a deschis o portiţă, care se numeste Forever Living 
Products.

Dăruieşte-ţi inima 

şi fii purtător de visuri

produse de excepţie pentru sănătatea mea şi a familiei mele; 

oameni de calitate care mă înconjoară; 

prieteni adevăraţi pe care mi i-am făcut; 

situaţie financiară fără grija zilei de mâine;

libertate, vacanţe exotice;

Dr. Tatiana Tofan, Manager



O veche legendă glăsuieşte: "Într-o ţară îndepărtată exista un popor mic, 
stăpânit de un împărat mare tiran. Suferinţele şi răbdarea poporului 
ajunseseră la limită. Şi atunci s-a găsit printre ei un tânăr curajos, pe nume 
Danco, ce dorea din toată inima să-şi salveze poporul. El le-a propus să 
părăsească ţara blestemată, într-o noapte întunecoasă, şi să fugă spre un alt 
tărâm, unde vor fi liberi. Drumul spre acest tărâm liber ducea printr-o pădure 
întunecoasă, de netrecut. Curajul acestui tânăr i-a impresionat pe semenii 
lui şi ei l-au urmat. Dar drumul era foarte anevoios, pădurea greu de 
străbătut. După ore lungi de drum, torţele s-au sfârşit, focul s-a stins şi bezna 
ucigătoare i-a făcut pe oameni să deznădăjduiască. Aceştia au început să-l 
blesteme pe Danco pentru nesăbuinţa sa. Atunci, tânărul Danco şi-a sfâşiat 

Cea mai recentă realizare a noastră în Forever este Programul Stimulativ pieptul, a scos inima, a luat-o în palme şi a ridicat-o sus, deasupra capului. 
de Merit. Este jenant să recunosc, dar în 25 de ani de muncă la stat, ca Inima lui Danco a început să lumineze mai puternic decât soarele, arătând 
salariat, n-amîndrăznit nici să visăm la o maşină. Este prima noastră maşină. poporului chinuit drumul către libertate".
Este extraordinar să primeşti un cadou atât de special din partea companiei, 
în plus faţă de bonusul lunar generos. Aveam nevoie de ea, este un Dragă prietene, dăruieşte-ţi inima celor ce au crezut în tine şi te-au urmat, fii 
instrument de lucru de nelipsit. Dar spune-mi, prietene, câte companii pentru ei TORŢA ce luminează calea, fă această afacere cu sufletul şi nu cu 
cunoşti tu care manifestă atâta grijă pentru nevoile colaboratorilor săi? raţiunea, dăruieşte dragoste fără a o cântări şi răsplata va veni fără să o 

aştepţi. Şi nu calcula cât vei primi. 
ÎN FOREVER TOTUL ESTE POSIBIL!

Şi tu poţi, prietene! Lasă-te ghidat de sponsorul tău. El a reuşit să se DRAGOSTEA NU SE SUPUNE LEGILOR MATEMATICII!
transforme din VISĂTOR în PURTĂTOR DE VISURI; purtător al visurilor TALE! 
Căci nimic din cele amintite mai sus nu se puteau împlini dacă nu mă urmau Tatiana Tofan, Doctor în biologie
cei care constituie astăzi ECHIPA MEA, de care sunt foarte mândră şi pe care Manager
o iubesc. Sunt coechiperii mei, care au avut încredere în mine şi şi-au pus 
visurile în mâinile mele. Este nemaipomenit să poţi să te dizolvi în vieţile 
celor care te înconjoară şi-ţi dau vot de încredere.

Forever  îşi  respectă  promisiunile 
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„La scurt timp, 

când boala mea, 

cea a buzunarului gol, 

începuse să cedeze 

(bonusul lunar de la 

Forever depăşea de circa 

7-10 ori salariul meu de 

cercetător), am luat 

următoarea DECIZIE:  

să mă dedic total acestei 

activităţi, să fiu un 

OM LIBER.“

 Acum îndrăznesc 

să visez, fiindcă ştiu că 

în Forever toate visurile 

devin realitate.



direct de la depozitele Forever din ţară
prin Tel Verde, la numărul 0800 802 563 (zilnic între orele 10-16, cu excepţia zilelor de 
sâmbătă, duminică şi ultimelor trei zile lucrătoare ale lunii)
prin internet, accesând 

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

www.comenziforever.ro

la orice unitate CEC (în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, 
CEC-ul are program special:  
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).

Important! Această parolă trebuie să fie  de parola 
pe care o utilizaţi pentru a plasa comenzi on-line.

diferită

Conturile IBAN 
 ale Forever Living Products:

Cum plăteşti 
 produsele Forever?

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

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

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.

INFO FOREVER
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Verificarea punctelor

Cum intri în posesia produselor Forever?



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.

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.

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.

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

Vă reamintim că în prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

PROGRAMUL ŞI ADRESELE DEPOZITELOR FOREVER ROMÂNIA 

Topul celor mai bine vândute produse în luna septembrie.

1. Aloe  Vera  Gel
2. Forever Bright Toothgel
3. Aloe Heat Lotion
4. Aloe Lips
5. Aloe First
6. Aloe Berry Nectar
7. Aloe Blossom Herbal Tea
8. Aloe Ever-Shield Stick
9. Fields of Greens

10. Forever Nature-Min

Totdeauna 
în topul preferinţelor 
dumneavoastră!

Important! Distribuitorii care au depus fişa bancară 
pentru virarea bonusului sunt rugaţi să meargă la 
sucursala BRD indicată pe fişă, în termen de maxim 60 
de zile de la depunere, pentru ridicarea cardului. În caz 
contrar, acesta va fi distrus de către bancă.

Biletele sunt disponibile la toate depozitele Forever din ţară.Pentru detalii 
luaţi legătura cu Managerul dvs. sau adresaţi-vă depozitelor Forever.

25 25 noiembrie
SUCCESSSUCCESS
DAYDAY
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Pentru detalii referitoare la locul desfăşurării instruirilor vă 
rugăm să luaţi legătura cu depozitele Forever şi Managerul dvs. :

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

19 octombrie, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, Maria 
Frenţiu, Manager

24 octombrie, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, Elena 
Angelescu, Senior Manager

26 octombrie, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, Alexandru 
Pocaznoi, Soaring Manager

31 octombrie, 18:00-19:00 - Primii pa[i pentru un start rapid 
(seminar pentru Asistent Supervizori), Ioan Velescu, Manager
 

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

INFO FOREVER

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

28 octombrie - 
18 noiembrie - Szabó Éva
16 decembrie - Elisaveta & Alexandru 
Pocaznoi

Kele Mónika 

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

28 octombrie - Maria Pop,  
Alexandru Pocaznoi
18 noiembrie - Kele Mónika  
16 decembrie - Camelia & Daniel Dincuţă

Elisaveta &

28 octombrie - Camelia & Daniel Dincuţă
18 noiembrie - Vajda Katalin
16 decembrie - Marilena & Teodor Culişir

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

ÎNTÂLNIRI LUNARE DE 
PLANIFICARE A AFACERII Forever

21 octombrie - 
18 noiembrie - Mircea & Dana Olariu, 
Ramona & Dorin Vingan
16 decembrie - Kele Mónika , Ujlaki 

Vera & Aurel Meşter 

21 octombrie - 
18 noiembrie - Maria Pop,  Elisaveta & 
Alexandru Pocaznoi
16 decembrie - Ramona & Dorin Vingan

Szabó Éva 28 octombrie - Vajda Katalin
18 noiembrie - Vera & Aurel Meşter
16 decembrie - Mircea & Dana Olariu

Pentru detalii referitoare la sală vă rugăm 
să luaţi legătura cu depozitele Forever 
şi Managerul dvs.



~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna august

Carina & Sebastian Iacătă
Elena & Virgil Angelescu
Mariana Iuga
Ioana & Vasile Militaru
Constantin & Tania Popa
Iuliana Popescu
Ioan & Rodica Portelli
Maria & Petru Frenţiu
Aurelia & Aurică Năstase
Daniel & Maria Parascan

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)
Camelia & Daniel Dincuţă (4)
Maria Pop (3)
Szabó Éva (5)
Vajda Katalin (7)
Constantin & Tania Popa (2)
Elena & Virgil Angelescu (8)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (12)
Mihaela & Ion Dumitru (20)
Ramona & Dorin Vingan (9)
Mircea &  Dana Olariu (11)
Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
Daniel & Maria Parascan (16)
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (14)
Cristiana & Eugen Dincuţă (15)
Carina & Sebastian Iacătă (nou)
Tatiana & Vasile Tofan (6)
Marilena & Teodor Culişir (17)
Kele Mónika (18)
Mariana Iuga (nou)

SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORIMANAGERI

CALIFICĂRILE  
LUNII  SEPTEMBRIE

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

Lucian & Laura Stan
Costică Antoche
Ioan & Rodica Portelli
Alexandru & Maria Ciobanu
Rodica & Marin Bălan
Zinovia Hodinitu
Adrian & Sanda Haiduc
Veturia Vidican
Ruxandra Portelli & Ştefan Burlan
Ionel & Victoria Boca

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

10.

Costică Antoche
Florin Bobu

Maria Dănălache
Daniel Marin

Ioan & Rodica Portelli
Georgeta & Gheorghe Stan

Maria Vasilescu

Viena & Costel Andrei
Alexandru & Maria Ciobanu

Elena & Constantin Marin
Ioana & Vasile Militaru

Adelia Pop
Iuliana Popescu

Mariana & Angel Rădoi
Iuliana Zacreţchi

Bucureşti
Drăcşani, BT
Mareş, AG
Bucureşti
Timişoara
Constanţa
Vaslui
Bucureşti

Elena & Virgil Angelescu
Luminiţa & Nicolae Mihu
Mariana & Alin Stanciu
Carina & Sebastian Iacătă
Szabó Éva
Mariana Iuga
Constantin & Tania Popa
Vasilica & Gheorghe Ştefan

Constanţa
Bucureşti
Piteşti
Mareş, AG
Bucureşti
Bucureşti
Târgovişte

Iuliana Popescu
Iuliana Zacreţchi
Daniel Marin
Elena & Constantin Marin
Ioana & Vasile Militaru
Mihaela & Ion Dumitru
Niculina Ştefana



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 Tatiana & Vasile Tofan 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 
Dragoş PostelnicuLivia & 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 

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI
Titiana Băbău

Gheorghe Bădescu
Rodica & Marin Bălan

Viorica & Neculai Bărdaşu
Ionel & Victoria Boca
Lăcrămioara Bondor

Maria Brehuescu
Maria Cărnuţă

Ioana Cimpoiaşu
Eugenia Ciobanu

Cornelia Cojocaru
Dumitru Comănescu

Marin Dănălache
Zamfira & Ioan Deac

Constantin Filip
Marinela & Mircea Fulger

Paul & Vasilica Gheorghiţă
Elena & Gheorghe Gorbănescu

Marcel Gurgu
György István

Adrian & Sanda Haiduc
Nicolae Hănescu
Zinovia Hodinitu

Angelia Ignat
Sanda & Ion Ivaşcu

Kristo Florina
Kulcsár Erzsébet & Bálint

Monica Manolache
Mădălina Manole

Ion Mihăilă
Mihaela Neamţiu

Nicoleta Necula
Aurelian & Sorina Nucea
Ileana & Nechita Pampa

Eugenia & Gheorghe Pantea
Maria Pavel

Ruxandra Portelli & Ştefan Burlan
Mariana & Doru Raevschi

Irina Răileanu
Rodica & Ion Sandu

Constantin & Felicia Siminiceanu
Lucian & Laura Stan

Mirela Tatu
Adriana & Remo Vendrami

Veturia Vidican
Olimpia Vişoiu

Florentina Şerban
Petru & Gheorghiţa Vasin
Mihaela Olteanu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Costică Antoche
Ecaterina & Ioan Agocs
Iuliana Zacreţchi
Mădălina Manole
Mihaela & Ion Vasile
Gheorghe Bădescu
Titiana Băbău
Loredana & Nicuşor Marin
Mihaela Dănălache
Ileana & Nechita Pampa
Laura & Eugen Tatic
Angelica & Ioan Lucuţ
Daniela Radu
Oana Ciocea
Aszalos Ibolya & Csaba
Mihaela Neamţiu
Eugenia & Gheorghe Pantea
Monica Manolache
Sergiu Sevcenco & Valentina Musteaţă
Claudia Lungu
Violeta & Dumitru Luca
Marcel Gurgu
Flavius Clăvac
Maria Gueş
Mirela Tatu
Maria Vasilescu
Maria & Nicolae Petrea
Nicolae Hănescu
Eugenia Ciobanu
Marinela & Mircea Fulger
Adelia Pop
Camelia & Nicolae Catrina
Ioan & Rodica Portelli
Gheorghe & Luminiţa Gîrboveanu
Florin Bobu
Ion Mihăilă
Alexandru & Maria Ciobanu
Georgeta & Gheorghe Stan
Mihaela Lascu
Liliana & Ciprian Lazăr
Viorica & Viorel Moca
Constanţa & Gabriel Ungureanu

Constanţa
Timişoara
Slatina
Mărgineni, BC
Brăila
Arad
Bucureşti
Târgşoru Vechi
Telega, PH
Timişoara
Constanţa
Dobra, DB
Piteşti
Baia Mare
Bucureşti
Ulmeni, MM
Perşunari, PH
Bucureşti
Braşov
Târgu-Mureş
Timişoara
Bucureşti
Colibaşi, Rep. Moldova
Arad
Slatina
Braşov
Timişoara
Chitila, IF
Târgşoru Vechi
Brăneşti-Pucioasa
Sărmaşu, MS
Bucureşti
Timişoara
Baia Mare
Timişoara
Piteşti
Bucureşti
Ploieşti
Stefăneşti, BT
Moreni, DB
Copălău, BT
Bucureşti
Târgşoru Vechi
Ploieşti
Oradea
Târgovişte

SPONSORI



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:

Aloe Bits n' Peaches
oferă toate binefacerile furnizate g ul de Aloe vera

are gust plăcut de piersici

este ideal şi pentru copii

mixat cu gheaţă, suc de fructe sau Forever Lite / Lite Ultra Vanilla,

veţi obţine un cocteil sănătos şi delicios

 de el


