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Mereu al vostru,

Rex Maughan

resurse. Motivul pentru care copacii mai tineri întâmpină dificultăţi este 
faptul că nu şi le-au trimis încă destul de adânc pentru a le furniza sprijinul 
şi vitalitatea de care au nevoie. Nu este, nicidecum, uşor să prinzi rădăcini 
profunde şi puternice; este nevoie de răbdare şi dăruire. Rădăcina trebuie 
să-şi croiască drumul prin diferite tipuri de sol unde întâmpină tot felul de 
bariere şi obstacole. Totuşi, un copac puternic, învingător îşi întinde 
constant noi rădăcini şi, în acelaşi timp, şi le consolidează pe cele 
existente.

O altă observaţie interesantă pe care am făcut-o gândindu-mă puţin mai 
mult la copacii din grădina noastră, a fost faptul că nu le voi cunoaşte 
calitatea rădăcinilor până nu va veni furtuna şi vântul nu va începe să bată. 
Când este linişte şi pace şi totul merge bine, copacii mai slabi vor părea 
înalţi şi mândri, ca şi ceilalţi; numai atunci când apare provocarea se va 
vedea adevăratul „caracter” al copacului.

Am învăţat multe în timpul în care am făcut jogging pe terenurile din jurul 
casei. Cea mai importantă lecţie învăţată, până acum, este că fiecare 
persoană pe care o întâlnim trebuie tratată individual, că fiecare are nevoie 

În ultima lună am avut ocazia să petrec puţin mai mult timp acasă, iar aici de un grad de sprijin diferit. Astfel că noi toţi trebuie să fim pregătiţi să 
îmi place foarte mult să mă trezesc devreme şi să fac jogging prin preajma facem ajustările şi sacrificiile necesare pentru a veni în întâmpinarea 
locuinţei noastre. Este un bun prilej pentru a chibzui şi zilele trecute mă nevoilor celor pe care îi primim în afacerea noastră. Trebuie să avem 
gândeam la cei mai recenţi Manageri Triplu-Diamant, Marco şi Milagro constant grijă de propriile rădăcini participând regulat la întâlniri şi 
Dubon, care fac parte din familia Forever de mulţi ani şi pe care este evenimente Forever, învăţând constant lucruri noi despre produse şi 
minunat să-i vedem devenind cea de-a doua echipă de Manageri Triplu- folosindu-le. Haideţi să ne realizăm visul învăţând constant lucruri noi 
Diamant din întreaga istorie a companiei. Felicitări, Marco şi Milagro! despre compania noastră, despre produsele noastre, despre industria din 

care facem parte şi, mai cu seamă, despre noi înşine. Dacă ne vom „lega” 
În timp ce alerg, arunc o privire la plantele şi copacii pe lângă care trec, ca de Forever cu rădăcini profunde şi puternice, afacerea noastră va creşte şi 
să mă asigur că au destulă apă şi spaţiu suficient pentru a se dezvolta. va prospera cu siguranţă, iar atunci când vom fi confruntaţi cu furtunile 
Avem o mare varietate de copaci şi, după cum vă puteţi da seama, respingerii, concurenţei şi îndoielii, vom putea fi mândri şi puternici - la fel 
fiecăruia îi trebuie un tratament specific pentru a creşte înalt şi puternic. ca „bunicii” grădinii mele. Vom fi un exemplu de loialitate şi stabilitate, 
Unii dintre ei pot fi lăsaţi, pentru o perioadă, fără apă sau îngrijire specială care oferă adăpost umbros, protecţie şi sprijin.   
şi par să se dezvolte nestingheriţi. Alţii, care sunt mari şi solizi, generoşi în 
diametru şi bogaţi în coroană, ne-au oferit un adăpost umbros de-a lungul 
anilor. Aceşti „bunici” ai grădinii au fost martorii multor schimbări care au 
avut loc în casa noastră şi totuşi ei au rezistat neclintiţi  vremii, 
circumstanţelor sau calamităţilor.

Avem, de asemenea, copaci mult mai tineri, care cresc încet şi sunt 
adeseori încovoiaţi de vânt. Unii dintre aceştia au nevoie de araci de 
susţinere pe fiecare parte, ca să îi ajute să facă faţă climei aspre. 
Câteodată, datorită caniculei din Arizona, unora dintre pomii fructiferi mai 
tineri trebuie să le vopsim trunchiul în alb pentru a-i proteja de razele 
soarelui. (Poate că ar trebui chiar să începem să-i tratăm cu Aloe 
Sunscreen!)

Cu toate acestea, secretul trăiniciei acestor copaci nu se află în ceva vizibil, 
ci în ceea ce nu se poate observa cu ochiul liber. Întreaga  lor putere şi 
capacitate de adaptare sunt ascunse privirii. Rădăcinile reprezintă tot ceea 
ce contează; giganţii grădinii noastre sunt mai puternici datorită faptului că 
şi-au clădit cu răbdare, de-a lungul timpului, rădăcini adânci, bogate în 

Rădăcinile puternice
contează enorm

noiembrie 2006 ,  Nr. 91



3

MESAJUL MANAGERILOR GENERALI

Zilele trecute, vorbind despre cum ne-am dori să ne petrecem sărbătorile, 
ne-am dat seama că ne facem planuri, foarte plăcute, foarte personale, 
care presupun un dead-line, un termen limită. Pare surprinzător, dacă te 
gândeşti că de obicei asociem asta cu proiectele care ţin de obligaţiile, 
munca, afacerea noastră. Însă chiar şi Anul Nou presupune nişte pregătiri 
şi o dată anume până la care trebuie să le încheiem dacă vrem ca totul să 
meargă strună şi să savurăm din plin spiritul sărbătorilor. 

Din momentul când am realizat asta am început să privim cu alţi ochi 
ideea de termen-limită. Ştim că oamenii care fac lucruri remarcabile, 
oamenii marilor realizări au un dezvoltat simţ al lui „acum şi aici”. Iar dacă 
nu îl au din fire,  şi-l dezvoltă, menţinând un permanent simţ al urgenţei, 
pentru a reuşi. Această trăire, acest gen de atenţie şi de asumare a 
scopurilor pe care şi le-au propus îi stimulează să reuşească.

Termenele limită sunt de fapt angajamente. Ne pun la încercare abilităţile. 
Creează sentimentul urgenţei care ne dă certitudinea că împlinirea ţelurile 
noastre este o chestiune de viaţă şi de moarte. Iar mai important decât 
orice este faptul că termenele limită creează sentimentul urgenţei care ne important să creezi acest sentiment al urgenţei şi vezi reversul - ce se 
face să acţionăm. Acum, deoarece mâine e prea târziu. petrece atunci când acţionezi fără el. Descoperă cauzele care te fac să dai 

înapoi, identifică ce te face să amâni, să te scuzi, să fii uneori comod. 
Chiar dacă este uneori privit ca o condiţionare, nimic nu este mai bun Selectează cele mai potrivite strategii care îţi pot crea un sentiment acut al 
decât un termen limită, fie auto-impus, fie stabilit de alţii. De ce? Pentru urgenţei. Discută cu toţi ai tăi, familia, echipa Forever şi stabiliţi împreună 
simplul motiv că tot ceea ce a fost realizat vreodată în jurul nostru a fost ceea ce vreţi să faceţi, sprijiniţi-vă reciproc, încurajându-vă reciproc cu 
creat datorită unui termen-limită şi unui acut sentiment al urgenţei. Toate sentimentul acesta al acţiunii care se cere îndeplinită acum. 
ziarele depind de aceste dead-line-uri ca să apară, poşta a fost inventată Monitorizează-ţi progresele. Repetă tot ce te mobilizează, reîncarcă-te cu 
ca să răspundă cât mai bine tocmai unor necesităţi rapide, companiile de bucuria reuşitelor. Aminteşte-ţi ţie şi celorlalţi termenele limită. Respectă-
telefoane, transporturile terestre şi aeriene...  Toate au termene limită în le constant.
activitatea pe care o desfăşoară şi când nu le respectă, viaţa publică are 
serios de suferit. Gândiţi-vă la afacerile din industria alimentară, dacă nu Unele dintre cele mai bune şanse în viaţă sunt cele pe care ni le creăm. De 
primim produsele la timp, dacă nu se încadrează în termenul de garanţie, aceea la ultima întâlnire Succes Day ne-am propus împreună să 
sunt pierdute pentru totdeauna, cu tot cu profitul pe care l-ar aduce. „renaştem”, să dăm un sens nou existenţei noastre, pentru că merităm tot 

ce este mai bun. De aceea suntem cu toţii angajaţi în programele 
Suntem înconjuraţi de termene limită care ne forţează să acţionăm. Să ne stimulative pe care le-a lansat din nou compania noastră: suntem în febra 
împlinim nevoile, speranţele, dorinţele, ţelurile. Nu contează cât de calificării la Raliul European (mai avem 2 săptămâni) şi la Profit Sharing 
înzestraţi sau de inteligenţi suntem, dacă nu ne conducem după filosofia (avem încă o lună şi jumătate ca să fim printre cei calificaţi la acest 
lui „Fă-o acum!” Acum este timpul să începem dezvoltarea proiectelor program unic). Ai posibilitatea să testezi forţa infailibilă pe care o dă simţul 
care ne preocupă. Ai de făcut invitaţiile pentru următoarea prezentare a urgenţei. Fă-o acum. Mâine este prea târziu.
produselor Forever? Fă-le acum. Ţi-ai propus de vreo zece zile să te 
întâlneşti cu echipa şi să vă corelaţi eforturile şi strategiile pentru a creşte Cu încredere că veţi accepta provocările Forever care vă susţin pentru o 
în fiecare lună? Întâlneşte-te astăzi. Vrei de mai mult timp să suni un viaţă mai bună, o viaţă în care, ajutându-i pe alţii, vă simţiţi cu adevărat 
prieten pe care nu l-ai mai văzut demult, să-i povesteşti despre împliniţi, vă felicităm deja pentru reuşită,
oportunitatea Forever? Nu mai amâna, ridică receptorul şi sună-l după ce 
termini de citit articolul acesta. Te tot gândeşti de o vreme să-ţi întocmeşti 
şi tu lista aceea cu obiective pe termen scurt şi pe termen lung, dar nu ai 
avut când? Apucă-te azi de asta. 

Să rezolvi azi tot ceea ce te gândeşti de obicei să laşi pe mâine devine 
posibil atunci când îţi trezeşti un acut simţ al urgenţei în propria viaţă. 
Când faci pasul de la lectură la acţiune. De la „o să fie” la „este”. Iată 
câteva metode foarte eficiente. În primul rând descoperă de ce este  

N

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

Fă-o acum,
mâine este prea târziu 

foreverliving.com



Ştiaţi că Aloe Vera of America:

este a doua companie din SUA căreia i-a fost acordat certificatul 

de calitate ISO14001 pentru managementul deşeurilor? 

în plus, Aloe Vera of America a mai primit şi premiul OHSAS18001, 

pentru Sănătate şi Siguranţă?
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Nu mă voi opri asupra acţiunilor benefice pentru organism ale 
curei cu gel de aloe, care sunt deja bine cunoscute atât de către 
oamenii cărora le pasă de sănătatea lor, cât şi de către medici şi 
pacienţii lor. S-au publicat pe această temă numeroase studii 
ştiinţifice, există mărturiile oamenilor din întreaga lume care au 
beneficiat de virtuţile plantei de aloe. Voi răspunde, în schimb, la 
întrebarea ivită, în mod firesc, odată cu avântul luat de industria 
bazată pe Aloe vera: care este produsul în care putem avea 
încredere deplină că îndeplineşte condiţiile de calitate şi puritate 
specifice unui preparat natural? 
De 28 de ani, Forever Living Products este lider mondial al 
produselor pe bază de gel de Aloe vera şi numai acest argument 
poate fi suficient pentru a lua decizia corectă atunci când 
calitatea primează în alegerea unui produs.
V-aţi întrebat vreodată care e secretul supremaţiei pe piaţa 
mondială a băuturilor de la Forever Living Products, deşi 
concurenţa devine din ce în ce mai acerbă? Şi de ce restul 
companiilor care propun produse similare, cu preţuri extrem de 
atractive, nu rezistă pe piaţă mai mult de câţiva ani? Vă voi 
prezenta în continuare principalele motive care îi asigură 
companiei Forever Living Products statutul de lider mondial în 
aloe. 
Aceste motive sunt de fapt cele care m-au determinat şi pe mine, 
ca medic, să folosesc şi să recomand Aloe Vera Gel de la Forever 
Living Products, la fel cum i-au convins pe cei peste opt milioane 
de distribuitori Forever din întreaga lume să consume şi să ofere 
aceste produse celor dragi.

Efectele benefice ale gelului de Aloe vera, planta-
miracol care a ajutat milioane de oameni să îşi menţină 
sănătatea, sunt din ce în ce mai cunoscute şi apreciate; 
aproape că nu există persoană care să nu fi auzit de ele 
sau care să nu îşi dorească să se bucure de acest 
nepreţuit dar al naturii. Nu e de mirare că, pornind de la 
această plantă, s-a dezvoltat o întreagă industrie, 
pentru a întâmpina cererea din ce în ce mai mare de 
produse pe bază de aloe; aşa se face că, numai în 
ultimul an, au fost lansate pe piaţă peste 1.500 de astfel 
de produse iar consumatorul, în condiţiile unui asalt de 

informaţii incomplete sau deformate, este pus în imposibilitatea de 
a-l alege pe cel mai bun.

motive pentru a alege 

Forever Living Products
ALOE VERA GEL de la 

Dr. Dan Tatic, Manager
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Forever Living Products foloseşte numai Aloe vera (Aloe barbadensis 
Miller), specia de aloe cu cele mai mari beneficii terapeutice. Există 
diverşi producători (îndeosebi europeni) care utilizează diferite alte 

specii de aloe, încercând să acrediteze ideea că un amestec al acestora ar fi 
mai bun. Motivul real al folosirii altor specii de aloe este, însă, altul: aceste 
specii sunt singurele care pot fi cultivate în zonele geografice în care aceşti 
producători îşi desfăşoară activitatea.

Integrarea verticală a companiei permite controlul riguros al fiecărei 
etape de producţie, începând de la cultivarea plantei de aloe pe 
propriile plantaţii, continuând cu recoltarea, extragerea gelului, 

stabilizarea naturală şi obţinerea produsului finit, ambalarea şi transportul 
cu flota proprie către depozitele Forever din peste 120 de ţări din întreaga 
lume. Deţinând controlul absolut al tuturor acestor etape, se elimină riscul de 
a cumpăra un produs contrafăcut.

Sunt folosite numai frunzele de aloe mature, proaspete, recoltate 
manual. Acestea sunt procesate în numai câteva ore la centrele de 
prelucrare situate chiar pe plantaţii, pentru a limita efectele negative 

ale oxidării gelului. Multe alte companii achiziţionează aloea de la diverşi 
producatori, cu riscul ca planta neprelucrată să fie păstrată câteva luni sau 
chiar mai mult de un an în depozite. Astfel, în procesul de fabricaţie, ajunge 
să se folosească o aloe „moartă“, ale cărei componente nutritive valoroase 
sunt distruse.

Forever Living Products extrage gelul pur, nefiltrat din interiorul 
frunzei, printr-un procedeu unic, brevetat, care permite obţinerea 
unui produs în care se regăsesc, nealterate, toate componentele cu 

valoare nutritivă ale gelului, şi din care a fost eliminată aloina, o substanţă 
amară de culoare galbenă ce se găseşte sub epiderma frunzei şi care, în 
funcţie de concentraţie, prezintă proprietăţi laxative/purgative. Mulţi alţi 
producători utilizează întreaga frunză fie pentru că nu deţin tehnologia 
modernă care permite extragerea gelului, fie din dorinţa de a obţine costuri 
de producţie cât mai mici; profitul obţinut de aceşti producători este mult mai 
mare, însă produsul obţinut este de calitate inferioară.

Aloe Vera Gel de la Forever Living Products nu este diluat cu apă, fiind 
practic identic cu gelul aflat în plantă. Legea obligă ca lista 
ingredientelor de pe eticheta de prezentare a produsului să înceapă 

cu substanţa care are cea mai mare pondere în preparat. Spre deosebire de 
alte produse similare, care menţionează apa ca ingredient principal, 
produsele Forever Living prezintă în capul listei gelul stabilizat de Aloe vera. 
Alegând Aloe Vera Gel de la Forever Living putem fi siguri că nu vom consuma 
apă cu aromă de aloe, aşa cum se prezintă, de fapt, marea majoritate a 
băuturilor cu aloe existente pe piaţă (un studiu efectuat în 1993 arăta că 
peste 99% dintre produsele cu aloe nu conţineau un procent acceptabil de 
gel).

Aloe Vera Gel este stabilizat 100% printr-un procedeu natural, 
brevetat, care implică adăugarea unor compuşi naturali cu rol de 
protecţie: acid ascorbic (vitamina C), tocoferol (vitamina E) de origine 

naturală, acid citric extras din citrice, sorbat de potasiu, sorbitol şi benzoat 
de sodiu prezent în anumite fructe de pădure şi în frunzele acestora, gumă de 
xantan extrasă din alge. Se evită astfel pasteurizarea, procedeu de 
prelucrare termică prin care se distrug multe componente valoroase, însă 
termosensibile ale gelului.

Majoritatea celorlalte produse cu aloe nu îndeplinesc condiţiile de calitate şi 
puritate obligatorii, deoarece tehnologia prin care au fost obţinute se 
bazează, în general, pe:

procesarea frunzei întregi. Rezultă, astfel, un produs mai ieftin, a cărui 
calitate are de suferit datorită balastului reprezentat de coajă;

folosirea pulberii de aloe, sub formă de capsule sau comprimate;
utilizarea gelului reconstituit. Frunzele de aloe, inclusiv coaja, sunt 

mărunţite, produsul obţinut fiind filtrat pe carbon şi apoi supus unui 
proces de liofilizare. Pulberea rezultată este apoi exportată în întreaga 
lume iar diverşii producători adaugă, pur şi simplu, apă pentru a 
„reconstitui“ gelul. Procesul de liofilizare, filtrarea pe carbon, procesarea 
chimică şi adaosul de apă distrug sau îndepărtează cea mai mare parte a 
constituenţilor benefici ai gelului de aloe;

obţinerea produsului finit prin distilare fracţionată, metodă care, în afară 
de faptul că presupune o prelucrare termică, ce distruge multe din 
componentele benefice ale gelului, înlătură o parte importantă din acestea;

conservarea prin pasteurizare sau prin adaosul unor componente chimice 
ieftine, dăunătoare sănătăţii;

diluarea cu apă, care reduce drastic concentraţia gelului, de cele mai 
multe ori sub limita de 15% impusă de IASC, forul internaţional care avizează 
produsele pe bază de gel de aloe prezente pe piaţă.

Cultivarea organică (ecologică). Nu sunt folosite pesticide, erbicide şi 
îngrăşăminte pe plantaţiile de Aloe vera ale firmei Forever Living 

Products, care se întind pe mii de hectare de pământ fertil, ferit de poluare. 

Tehnologia modernă de îmbuteliere permite menţinerea nealterată a 
tuturor proprietăţilor benefice ale gelului de aloe stabilizat o perioadă 
îndelungată de timp (4 ani). Forever Living utilizează un ambalaj 

special opac, tristratificat, sigilat, care împiedică pătrunderea oxigenului şi a 
luminii. Multe companii folosesc ambalaje translucide sau chiar 
transparente, care nu oferă condiţiile de fotoprotecţie a gelului.
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Topul 
celor mai bine vândute 
produse în luna octombrie.

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

10. Forever Nature-Min

... cu delicioase arome de fructe



Forever Living Products deţine exclusivitatea vânzării directe a 
produselor sale prin reţeaua proprie de distribuitori, care preiau 
produsele direct din depozitele firmei. Toate magazinele, inclusiv 

farmaciile, prin intermediul cărora sunt distribuite majoritatea produselor 
pentru sănătate, practică un adaos substanţial care, alături de celelalte 
costuri ale comerţului tradiţional (exportatori-importatori, engrosişti, 
magazine, angajaţi, reclamă televizată etc.) „umflă” foarte mult preţul final Larga certificare internaţională a calităţii şi purităţii gelului de 
al produsului. Totodată, sistemul de vânzare directă permite controlul Aloe vera este conferită, pe lângă avizarea/notificarea Ministerului 
complet al calităţii produsului şi elimină pericolul de apariţie pe piaţă a unui Sănătăţii işi a  Institutului de Bioresurse Umane, conform legilor 
produs contrafăcut, aşa cum se întâmplă, deseori, în cazul produselor pe în vigoare din România şi de avizul forurilor similare din cele peste 120 de 
care le găsim pe rafturile magazinelor. Iată cum Forever Living Products, ţări în care sunt prezente produsele Forever Living, de către girul Consiliului 
folosind acest sistem revoluţionar de distribuţie, a găsit soluţia ideală de a Ştiinţific Internaţional pentru Aloe (International Aloe Science Council - 

IASC), precum şi de către avizările Kosher şi Islamică. aduce pe piaţă produse de cea mai bună calitate la cel mai mic preţ 
posibil!

Prezenţa siglei IASC pe ambalaj reprezintă, 
practic, factorul decisiv în alegerea produsului. 
Certificarea IASC confirmă respectarea celor Închei, mulţumindu-vă că, având răbdarea să citiţi aceste rânduri, 
mai înalte standarde de calitate, puritate şi aţi demonstrat că într-adevăr vă pasă de sănătatea voastră. Acum, 
consistenţă, şi este obţinuită în urma unor teste alegerea vă aparţine:
analitice complexe realizate în mai multe 

puteţi pierde timp, cheltui bani sau chiar să vă puneţi sănătatea în 
laboratoare de specialitate.

pericol încercând să descoperiţi calitatea altui gel de aloe , sau...
puteţi alege, aşa cum am făcut şi eu, adevăratul Aloe Vera Gel de la Trebuie să vă atrag atenţia că am întâlnit pe piaţă (inclusiv în România) firme 
liderul mondial pe piaţă,  Forever Living Products!ale căror produse, deşi nu îndeplinesc standardele impuse de IASC sunt 

„certificate“ chiar de producatori.Faceţi cea mai bună alegere pentru 
sănătatea dumneavoastră, dăruiţi-vă doar produse de calitate, căutând                                                                Dr. Dan Tatic, Manager
adevărata siglă de certificare a Consiliului Ştiinţific Internaţional pentru 
Aloe!
E bine de ştiut că reavizarea anuală IASC este foarte importantă. Apar 
multe produse noi care primesc avizul IASC, deoarece producătorul, 
conştient de importanţa obţinerii acestei certificări, trimite pentru testări un 
produs de calitate, care nu întotdeauna se va regăsi şi în oferta de pe piaţă. 
Pentru a combate această practică, IASC testează anual toate produsele 
avizate, şi nu de puţine ori se întâmplă să retragă certificarea! Prin urmare, 
Certificarea IASC reprezintă o garanţie numai pentru produsele cu cel puţin 
doi ani de prezenţă pe piaţă. Aloe Vera Gel de la Forever Living Products este 
primul produs care s-a conformat şi chiar a depăşit înaltele standarde de 
calitate impuse de IASC, fiind reavizat în fiecare an de la înfiinţarea acestui 
for internaţional de prestigiu. Eu am ales Forever pentru că numai o 
companie care se respectă şi care îşi respectă consumatorii poate să 
rămână lider mondial al produselor pe bază de aloe timp de 28 de ani.

9
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Produsele Forever nu sunt medicamente, 
deoarece nu au fost concepute pentru a fi 
utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic 
sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. 
Pentru orice problemă de ordin medical 
se impune consult efectuat de medicul de familie.



Forever Echinacea Supreme de la Forever Living Products conţine cele mai valoroase specii de echinacea 
(purpurea şi angustifolia), Hydrastis canadensis şi extract din seminţe de struguri, pentru beneficii maxime.

A devenit cunoscută europenilor în anii '30, fiind intens folosită de atunci. Cercetări ştiinţifice efectuate asupra plantei 
au demonstrat că:
• este un stimulator puternic al sistemului imunitar, determinând creşterea numărului de limfocite, responsabile de

 ţinerea sub control a infecţiilor virale;
• are proprietăţi antivirale, bacteriostatice şi antimicotice;
• poate creşte producţia de interferon, o proteină care opreşte reproducerea virusurilor în celule, sterilizând 

organismul;
• folosită în diabetul zaharat contribuie la creşterea capacităţii de apărare a organismului;
• măreşte rezistenţa la bolile infecţioase;
• are un rol important în prevenirea afecţiunilor respiratorii din 

timpul iernii.

• are acţiune antiinflamatorie asupra mucoasei respiratorii,
diminuând congestia;

• berberina, una dintre substanţele din compoziţia rădăcinii 
prezintă proprietăţi antibiotice şi imunostimulatoare

• conţin antioxidanţi foarte puternici, cu efecte benefice împotriva
 artritelor, alergiilor, problemelor de circulaţie, diabetului şi
 afecţiunilor oculoculare;

• influenţează sănătatea peretelui vascular, în special a 
capilarelor, care sunt afectate în timpul virozelor;

• contribuie la prevenirea aterosclerozei şi a complcaţiilor acesteia;
• conţin un ulei ce reduce colesterolul şi menţine sănătatea vaselor de 

sânge.

    Echinacea

Hydrastis canadensis

 
 Seminţele de struguri

  
  

ţine gripa la distanţăţine gripa la distanţă
FOREVER ECHINACEA SUPREMEForever Echinacea Supreme

Simţim cu adevărat 
bucuria sărbătorilor 

dacă suntem sănătoşi 
şi plini de viaţă!

foreverliving.com 7

Iarna ne bucurăm totdeauna de brazii încărcaţi de zăpadă, de pârtiile care ne aşteaptă la schi, de atmosfera 

de sărbătoare a Crăciunului. Şi pentru ca bucuria să ne fie deplină, este important să ţinem gripa şi virozele 

la distanţă. Pe lângă vitaminele ce nu trebuie să lipsească din dieta zilnică, avem un aliat de nădejde în lupta 

contra guturaiului: echinacea, o plantă ce creşte în flora spontană din America de Nord, folosită de indieni 

ca leac pentru febră, frisoane sau muşcături de şarpe.

Ţineţi gripa şi virozele la distanţă cu 

Forever Echinacea Supreme

şi bucuraţi-vă din plin de iarnă!



8 noiembrie 2006 ,  Nr. 91

semnul vitalităţii în afacerea Forever
puncte credit personale

A fi  ACTIV  înseamnă a fi VIU în Forever! 
Tu cum eşti? V-aţi gândit că cele 4 pc înseamnă:

P1 - 1 pc  nutrienţi 

P2 - 3 pc  oxigen
  

Care-i starea ta de sănătate? 
Ai carenţe în ceea ce priveşte nutriţia, sau duci... 
lipsă de oxigen? 
Atunci, ACTIV-ul e tot ce-ţi trebuie pentru a-ţi 
însănătoşi afacerea! 

4 4 

Toţi cei care îndrăgesc ACTIV-ul mărturisesc cât de bine se simt, mai ales 
dacă îl utilizează în primele 10 zile din lună. Ce tonus îţi oferă! Dar, mai mult, 

Produsele Forever sunt în orice sezon un cadou binevenit pentru 
ei i-au învăţat şi pe alţii cum să consume nutrienţi şi cum să inspire oxigen iar 

aniversarea cuiva. Ştiţi ce lună urmează? Luna cadourilor Forever!astăzi au o echipă plină de energie, împreună cu care se bucură de o 
sănătate bună şi de un un stil de viaţă fantastic! 

Chiar dacă eşti la început, cu siguranţă poţi oferi ceva cadou: un CD, un DVD, 
Datorită utilizării şi multiplicării ACTIVULUI, îţi vei reface PUTEREA şi vei 

o revistă, o mostră, o ceaşcă de ceai, un păhărel de Aloe Vera Gel, o gustare 
zbura ca VULTURUL spre bonusuri de mii de euro, maşini şi vacanţe, timp 

din Forever Lite. Sau, de ce nu, să alini cuiva durerea folosind minunata 
liber alături de prieteni. Ce zici, nu e minunat? Şi totul a început de la un ACTIV 

cremă „roşie“, Aloe Heat Lotion, pentru a-i oferi sărbători fericite. Ţi se pare 
în fiecare lună. Cum? greu?

ă ţ a coafor, la ş ţaă ţă-te î însuţi şi pe Comunic  informa ia Forever (nu alte “povestioare”): l edin  r sfa n primul rând pe tine  cei dragi cu minunile oferite de 
cu pă ţ ş eiă; rin ii, în tramvai sau în tren, în sala de a teptare, la sala de sport, vecin  natur  

oferă-i copilului tău tot ce e mai bun pentru a avea un organism puternic: pe care o vezi şchiopătând sau cu mari restanţe la cheltuieli, la aniversări, la 
Aloe Berry Nectar, Forever Kids, Forever Echinacea Supreme şi produsele nunţi, chiar şi medicului tău de familie, nepotului care e student şi nu-i ajung 
melifere; banii de pizza, bunicii, care tocmai a ieşit la pensie şi îşi doreşte o activitate 

frumoasă ui ă - ă,ă , la îndemână , prietenul  t u patron de firm  care are nevoie de un program nu mai cump ra sucuri cu aditivi de la magazin  când ai  
ânzăt i in ă ă ă ţăuturile pe bază de aloe; antistres, v oare  d  magazinul t u preferat, care e pl tit prea pu in b

depusă şi exemplele pot continua.ţ , ă pentru munca , nu mai arunca banii pe detergen i de vase toxici  când ai la îndemân  
M.P.D.

ări - ce e mai frumos decâ ă serveşti o cană fierbinte denu gusta pastă de dinţi cu tot felul de chimicale ş nu-ţi chinui pielea cu Party - prezent t s  i 
 Aloe Bright Toothgel ceai Forever ală âţiva prieteni ă ? Să ţ„detergenţi ieftini“ dispoziţie , respectiv turi de c , când afar  este frig  viziona i un când ai la 

ş ă ţ ă Aloe Moisturizing Lotion, Aloe Liquid Soap şi  e; DVD cu noile produse i s  testa i minunata crem   Aloe Bath Gele
care te hidratează şi te protejează de ger. Să răsfoiţi împreună mărturiile 
consumatorilor publicate în revista Forever şi să le arăţi modul în care 
Forever îşi recompensează partenerii.

Oferă cadouri Forever:

Oferă-le şansa ă afle despre să produse pentru o mai bună celor din jur s tilul Consum personal  
ţăsănătate ş cunoaştere de via  Forever i :



Oferă consultanţă consumatorilor:

Înscrie lunar parteneri noi

ţine legătura cu persoanele care şi-au comandat produsele şi învaţă-le 
să le consume corect, pentru a beneficia de cele mai bune rezultate;
ţine-i la curent cu noutăţile apărute (prin telefon sau trimiţându-le un mic 
buletin informativ prin e-mail, poştă, etc.);
propune-le să găzduiască un party de prezentare pentru prietenii lor; 
invită-i la sala de prezentare unde pot face schimb de experienţă cu 
alţi consumatori, povestindu-şi propriile experienţe cu produsele Forever; 
spune-le «La mulţi ani!» de sărbători.

, dornici să se bucure şi ei de 

avantajele companiei noastre, informându-i despre cât de simplu se pot 
comanda acum produsele - doar printr-un telefon sau un clic pe 

 le primeşti acasă, oriunde ai fi, şi învăţându-i ce 
înseamnă ACTIVUL!
www.comenziforever.ro

*Notă: „compoziţia  ACTIVULUI“ 
P1 - comenzi de produse pe numele dvs. în valoare de minim 1 pc
P2 - comenzi de produse pe numele noilor dvs. Distribuitori (numai 
până când aceştia ajung la nivelul de Asistent Supervizor) în valoare 
minimă necesară completării celor 4 pc
... astfel încât PUR şi SIMPLU , P1 + P2 să fie întotdeauna 4 pc.

Exemple: 
P1 (1 pc) + P2 (3 pc)  # 4 pc    sau
P1 (2 pc) + P2 (2 pc)  # 4 pc

 

 Primul pas: fii ACTIV!
 Al doilea pas: ia sfaturi numai de la ACTIVI!
 Al treilea pas: multiplică ACTIVII din echipa ta!

Te-ai înscris demult, dar nu eşti încă entuziasmat de afacerea FOREVER? 
Verifică-ţi pulsul şi dacă îţi mai bate inima pentru AFACEREA IUBIRII, 
îngrijeşte-ţi SĂNĂTATEA, consumând ACTIV în fiecare lună. Aşa vei fi profe-
sorul cel mai potrivit pentru a preda această lecţie şi altora, iar rezultatul final 
va fi O ECHIPĂ  ACTIVĂ (vie) şi vise împlinite fără îndoială! 

De unde ştim toate acestea? Ştim, pentru că suntem ACTIVI din prima lună, 
până astăzi, de mai bine de 8 ani. Experimentaţi şi voi şi vă veţi convinge că 
alături de FOREVER viaţa e mai frumoasă şi merită trăită, dar pentru asta 
trebuie să ieşi din pasivitate şi să devii ACTIV, să ai suficient oxigen pentru a-ţi 
creşte focul entuziasmului interior. Vă dorim mult succes şi flacără maximă!

Cu multă recunoştinţă Celui care ne-a oferit tuturor darul numit Forever,
 

Vera & Aurel Meşter, Diamant - Safir Manageri

Eşti nou înscris în Forever şi vrei să devii Manager?

 

o i c re zi c  leC nsumaţ în fie a   fru te şi gume?

- ţi o  e  ca acest a ă e scV a d ri să se reg s a ă

e du ne vo ră ziîn m niul m a ast  lnic?

a
Noul produs Forever Nature's 18 vă oferă şans  de a 

r
servi zilnic porţia de legume şi fructe atât de necesa ă 

ăsăn tăţii.
d

Sub forma unor tablete masticabile, cu gust elicios, 

Forever Nature's 18  conţine un amestec brevetat de 

e
fructe şi legume cu proprietăţi deos bite: struguri, 

d e n
mere, afine, soc, merişor, zmeură, extract in s mi ţe 

de struguri, portocale, lămâi, limete, banane, morcovi, 

narză o opidă, ţelină
i

v , c , fasole verde, kiwi, prune, arde  

gras, dovlecei, pătrunjel.

iIngred entele atent selecţionate contribuie la 

menţinerea sănătăţii o sistemel r imunitar, 

cardiovascular, nervos, a aparatului digestiv, a ochilor 

şi a articulaţiilor.
rPatru tablete de Forever Natu e's 18 pe zi oferă 

r
organismului dumneavoastră ingredientele necesa e 

pentru menţinerea sănătăţii. Asiguraţi-vă că îl aveţi 

rme eu la îndemână!

 despre acest ve u
Detalii  ţi p tea 

icit  în numărul din decembrie.
produs 

t u ere  af , soc  me işorr , s r guri, m , ine ,

zmeu ă ct minţe  strugurir  extra  din se  de ,,

 p t ale  lă imâ , m te  ba ne or ovi, 
or oc ,  li e , na , m c

va ă , linărz  conopidă  ţe  fa ole r ,  
, , s  ve de  kiwi,

, a i gra , ce  pă lprune rde s  dovle i, trunje

O EV R N UR ’S 8F R E  AT E  1

T let m i b l cu u  el cios, d l pen ru în reag  am li
ab e ast ca i e, g st d i i ea e t  t a f i e

9foreverliving.com
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Doamna Mariana Iuga este asistent medical, o profesie care înseamnă 
– prin excelenţă – dragoste şi înţelegere faţă de oameni. A cunoscut 
oportunitatea Forever atunci când viaţa a fost mai puţin generoasă cu 
ea: sănătatea copiilor o îngrijora, iar dezechilibrele financiare nu mai 
voiau să o părăsească. S-a hotărât să folosească produsele, iar apoi, cu 
ajutorul sponsorului, doamna Doina Hanganu, Soaring Manager, a pornit 
la drum în construirea propriei cariere Forever. Aşa cum ea însăşi 
mărturisea, „Prin perseverenţă şi fidelitate pentru afacerea Forever am 
reuşit formez o echipă frumoasă, de oameni deosebiţi, pe două linii 
manageriale reprezentate de Florentina Şerban şi Iuliana Popescu, 
alături de numeroşi viitori Manageri.”

O felicităm din suflet pentru atingerea nivelului de Senior Manager şi îi 
dorim să fie şi în continuare la fel de perseverentă, să-şi realizeze toate 
ţelurile propuse. 

Am întrebat-o ce îşi doreşte în continuare, iar răspunsul a venit prompt: 
„Să fiu un om de succes, un exemplu de lider pentru copiii mei şi 
echipa mea.”

Arta de a fi lider

10

A fi lider !este o responsabilitate

A fi un bun lider în Forever presupune să ai toate aceste calităţi şi, mai presus de ele, să iubeşti oamenii, să le fii alături în 
momentele de bucurie, dar şi în cele de tristeţe, să-i ajuţi să se descopere pe ei înşişi, să se dezvolte, să-şi depăşească limitele. 
Este o onoare pentru noi, cei din Forever, să avem astfel de lideri şi ne mândrim cu ei.

Recent, compania noastră s-a îmbogăţit cu noi Seniori Manageri, prin calificarea la acest nivel a familiei Carina & Sebastian Iacătă 
şi a doamnei Mariana Iuga. Îi felicităm din suflet şi ne bucurăm că reprezintă compania cu onoare şi pasiune.

Pentru cei care îi cunosc mai puţin, dar şi pentru cei care fac parte din echipele lor ori din liniile paralele, rândurile de mai jos aduc 
în prim-plan profilul liderului Forever.

Să ai o viziune.
Să transmiţi un mesaj.
Să îţi asumi misiunea punerii în practică a viziunii.
Să dovedeşti o gândire independentă.
Să dispui de capacitatea de a-i motiva şi de a-i influenţa
în bine pe ceilalţi.

Mariana Iuga 
Senior Manager
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Carina & Sebastian Iacătă sunt doi tineri 
optimişti,entuziaşti şi profund îndrăgostiţi de 
afacerea Forever, în care s-au implicat cu dăruire 
şi pasiune în urmă cu doi ani. 

De ce au ales Forever? Pentru că îşi doreau să fie 
liberi, să îi poată oferi băieţelului lor, în vârstă de 
patru ani acum, o copilărie fericită, fără griji. Au 
înţeles rapid că în Forever poţi să obţii ceea ce îţi 
doreşti, dacă eşti serios şi perseverent. Şi au mai 
înţeles, aşa cum ei înşişi spun, că „libertatea nu 
înseamnă doar muncă, ci şi luptă”. Şi n-au ezitat. 
S-au aruncat în luptă conştienţi că numai aşa vor 
reuşi, iar timpul avea să le demonstreze că nu s-
au înşelat. Carina, de profesie psiholog, a 
renunţat la meserie pentru a se dedica trup şi 
suflet afacerii. Dragostea lor pentru Forever şi 
pentru oameni s-a materializat într-o echipă 
frumoasă, puternică, alături de care au atins, în 
luna septembrie, nivelul de Senior Manager. 

Cu siguranţă vi-i amintiţi în postura de gazde sau 
speakeri la întâlnirile Success Day, cu siguranţă 
aţi simţit entuziasmul şi energia lor, dorinţa de a-
şi depăşi limitele şi de a fi învingători. Iată că au 
reuşit, iar noi ne bucurăm din toată inima şi îi 
felicităm sincer pentru extraordinara lor reuşită. 
Suntem convinşi că acesta este doar începutul, 
că vor păşi spre viitor cu aceeaşi siguranţă şi 
perseverenţă şi vor obţine noi performanţe.

Vă împărtăşim câteva dintre gândurile lor: 

„Dacă munca noastră se îndreaptă spre 

excelenţă, şi viaţa face acelaşi lucru. 

Pentru că este imposibil să avem o viaţă 

excelentă, dacă nu e şi purtătoarea unei 

semnificaţii, a unui sens. Sensul este să 

aducem o contribuţie, ceva bun în 

existenţa noastră şi a celor de lângă noi. 

Ştim că astfel putem câştiga cea mai 

adâncă satisfacţie, aceea că puţinul timp 

pe care îl trăim pe pământ a trecut cu 

folos şi a contat. ”

Vă dorim mult succes!

Am ales Forever pentru a fi liberi!

foreverliving.com

Carina & Sebastian Iacătă, Senior Manageri



Ştiaţi că:

De ce se acumulează kilogramele în plus? 
Principalele cauze sunt:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

aproape jumătate dintre români nu sunt interesaţi de greutate şi nu se cântăresc niciodată?
circa o treime dintre români mănâncă cel mai mult seara?
în jur de 36% dintre adolescenţii europeni au probleme cu greutatea?
cercetări recente au arătat că adolescenţii de astăzi reprezintă prima generaţie care va deceda înaintea părinţilor,     

din cauza obezităţii?

Iată doar câteva statistici îngrijorătoare despre ceea ce specialiştii consideră a fi o problemă 
majoră de sănătate a prezentului: excesul ponderal şi obezitatea.

supraalimentarea
alimentaţia neechilibrată
proastele obiceiuri alimentare
lipsa mişcării şi a exerciţiilor fizice
dezechilibrarea  metabolismului
predispoziţia genetică

 
Alimente semipreparate, aditivi periculoşi pentru sănătate, substanţe toxice, aerul poluat pe care suntem nevoiţi să îl 
respirăm în fiecare zi... Unde credeţi că se acumulează toate acestea? Chiar în propriul organism şi, dacă suntem 
conştienţi de acest adevăr, este bine să ştim că stă în puterea noastră să ne schimbăm stilul actual de viaţă şi să 
ameliorăm starea de bine a organismului.
 

Atunci când sistemul digestiv şi tractul nostru intestinal sunt încărcate de toxine depozitate de-a lungul anilor, 
absorbţia substanţelor nutritive din hrană şi suplimente alimentare este îngreunată, prin urmare simţim nevoia de a 
mânca mai mult, iar kilogramele în plus se acumulează aproape fără să ne dăm seama.Indiferent dacă sunteţi 
mulţumiţi de silueta voastră sau v-aţi dori să scăpaţi de câteva kilograme, programul Clean 9 vă oferă în primul rând 
şansa de a avea un organism mai sănătos, eliberat de toxinele acumulate de-a lungul anilor. 
 

Nu este niciodată prea târziu să vă gândiţi la voi şi la sănătatea voastră! Rezolvarea problemelor legate de excesul 
ponderal înseamnă în primul rând un câştig pentru sănătate, cu repercusiuni importante asupra propriei imagini, cu 
un efect pozitiv asupra încrederii în sine, pentru un stil de viaţă mai dinamic. Faceţi primul pas chiar acum şi veţi avea 
numai de câştigat! Forever vine întotdeauna în ajutorul nostru, nu doar cu programe stimulative extraordinare care ne 
permit să cunoaştem lumea, ci şi cu produse valoroase care să ne ajute să avem un stil de viaţă sănătos. Folosiţi 
Clean & Lean, pentru sănătatea şi frumuseţea voastră!

12 noiembrie 2006 ,  Nr. 91

Nutriţioniştii şi experţii în probleme medicale susţin ideea unei „curăţiri” globale a organismului: , 
pe care o facem cu toţii zi de zi, ca un automatism, dar şi , cu scopul de a elimina reziduurile şi 
toxinele care ne pot afecta sănătatea şi chiar starea psihică.

exterioară
 interioară

Atunci când sistemul digestiv 

şi tractul nostru intestinal 

sunt încărcate de toxine 

acumulate de-a lungul anilor, 

absorbţia substanţelor nutritive 

din hrană şi suplimente 

alimentare este îngreunată, 

 prin urmare simţim 

nevoia de a mânca mai mult,

 iar kilogramele în plus se 

acumulează aproape fără 

să ne dăm seama.

Kilogramele îţi dau bătăi de cap?
Cu Clean    Lean pierzi din greutate
şi câştigi în sănătate
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?

corporale şi dobândirea unor obiceiuri alimentare corecte şi a unui stil de viaţă sănătos;
?conţine patru dintre cele mai populare produse Forever: 

, într-o combinaţie care îi oferă 
organsimului substanţele nutritive de care are nevoie pentru buna sa funcţionare.

?conţine toţi cei opt aminoacizi esenţiali de care organismul are nevoie, dar nu îi poate                    
sintetiza singur;
?contribuie la „curăţarea” tractului digestiv de substanţele toxice, realizând astfel 
detoxifierea întregului organism;
?ajută la o mai bună absorbţie a proteinelor;
?poate antrena o scădere a numărului de bacterii dăunătoare din intestine.

Iată numai câteva avantaje pentru care merită să facem din această băutură nutritivă aliatul 
nostru de nădejde în lupta cu toxinele şi kilogramele!

?este disponibil în două arome, vanilie şi ciocolată, după gustul şi preferinţele fiecăruia dintre 
noi;
?mixat cu lapte degresat, suc de fructe sau chiar apă, rezultă un cocteil delicios, bogat în 
substanţe nutritive, dar fără aditivi sau substanţe toxice;
?cercetări în domeniul nutriţiei au arătat că o dietă bogată în proteine şi mai săracă în 
carbohidraţi ne poate ajuta să fim mai supli şi mai sănătoşi;
?cu 55% mai multe proteine şi mai puţin de jumătate din cantitatea de carbohidraţi din 
tradiţionalul Forever Lite, Forever Lite Ultra respectă rezultatele cercetărilor despre o 
alimentaţie sănătoasă, fără a sacrifica plăcerea gustului.

?polenul de albine este unul dintre cele mai complete alimente care există;
?conţine întregul complex de vitamine B şi vitamina C, alături de beta-caroten, minerale, 
enzime şi coenzime, proteine şi toţi cei 22 de aminoacizi;
?are un rol important în metabolizarea grăsimilor;
?contribuie la buna funcţionare a sistemelor circulator, digestiv, imunitar şi nervos.

?conţine acid hidroxicitric, o substanţă despre care cercetările ştiinţifice au demonstrat că 
are un rol important în procesul de transformare a carbohidraţilor în grăsimi, în sensul 
încetinirii acestuia;
?drept urmare, organismul va începe să „ardă” depozitele de grăsime deja existente;
?de asemenea, fructul arborelui Garcinia Cambogia reprezintă un supresor natural al poftei 
de mâncare, ceea ce îl face foarte util în programele de control al   greutăţii corporale.

ne oferă şansa de a face primul pas către recâştigarea controlului asupra greutăţii 

Aloe Vera Gel, Forever Lite Ultra 
(vanilie sau ciocolată), Bee Pollen şi Garcinia Plus

Aloe Vera Gel

Forever Lite Ultra

Forever Bee Pollen

Forever Garcinia Plus

Programul nutriţional detoxifiant Clean 9: 

Luaţi-vă acest angajament, iar la 

sfârşitul celor nouă zile vă veţi simţi 

în formă şi atât de plin de energie, 

încât veţi dori să vă menţineţi la fel şi 

în viitor. Aveţi la dispoziţie, în acest 

scop, programul Lifestyle 30, 

conceput special pentru a vă ajuta 

să vă păstraţi obiceiurile alimentare 

corecte şi silueta mult visată.

foreverliving.com

În cadrul Întâlnirii Naţionale a Managerilor, desfăşurată la Sovata la începutul lunii septembrie, 
compania noastră a lansat o provocare pentru toţi liderii Forever prezenţi la acel eveniment: aceea 
de a face primul pas către un stil de viaţă mai sănătos. În competiţia Clean & Lean s-au înscris peste 
cincizeci de Manageri, iar premiile vor fi pe măsura angajamentului şi determinării participanţilor. 
Compania va oferi două laptop-uri primilor concurenţi femeie şi bărbat, care vor înregistra cea mai mare 
scădere în greutate (kg) raportată la cea iniţială, în procente. 
 

Sunteţi curioşi să ştiţi cine s-a înscris în concurs?
Vreţi să aflaţi cum au făcut liderii noştri faţă acestei provocări? Cât de greu 
sau cât de uşor le-a fost să se menţină în competiţie?
Sunteţi curioşi să vedeţi care vor fi câştigătorii celor două laptop-uri?

 

Vă aşteptăm cu drag la următorul Success Day, la Sala Palatului din Bucureşti,  pe 25 noiembrie, 
pentru a vedea ce înseamnă să fii Clean & Lean cu Forever!



Stockholm pentru 
trei evenimente de aur

Stockholm
Este supranumit „Veneţia 
scandinavă”.
Este construit pe paisprezece
insule în jurul unuia dintre cele 
mai vechi şi mai bine 
conservate oraşe 
medievale din Europa.
Este oraşul contrastelor: 
apă şi insule, tradiţie şi 
modernism, zile scurte de 
iarnă şi nopţi lungi de vară, 
când soarele pare că nu 
va mai apune niciodată.

Este şansa unică a fiecăruia dintre noi să fim acolo, desfăşurat pe parcursul a două zile. 2007 reprezintă al 
împreună cu echipele, să demonstrăm din nou că Forever treilea an în care România este calificată la acest program 
România merită să fie în top, să ne susţinem liderii, să fim în unic Profit Sharing, iar în luna februarie am avut onoarea de 
preajma celor care conduc destinele Forever cu atâta a fi gazdele întâlnirii câştigătorilor acestui program 
dăruire: Rex, Navaz, Gregg, Aidan  să îi cunoaştem pe liderii Profitaţi de şansa extraordinară oferită de companie prin 
mondiali Forever, să ne bucurăm alături de cei cu care aceste stimulente: dezvoltaţi-vă afacerea cu cele mai bune 
compania îşi va împărţi în acest an o parte a profitului.  produse pentru sănătate şi frumuseţe şi un Plan de 
Mai sunt două săptămâni până la sfârşitul perioadei de marketing unic, faceţi-vă noi prieteni, călătoriţi împreună cu 
calificare la Raliul European şi o lună şi jumătate până la echipele. 
desemnarea celor care vor primi cec-urile Profit Sharing. Haideţi să pornim împreună în aventura 
Numai prin perseverenţă ne putem atinge scopurile.

Forever,  aşa suntem mai puternici!Adevăraţii câştigători luptă până în ultima secundă.  
Întâlnirea de la Stockholm va fi un eveniment special, 

În aprilie 2007 întreaga atenţie a lumii Forever se va îndrepta către superbul oraş, care 
va găzdui - în premieră europeană şi mondială – un triplu eveniment special: Raliul 
European, Raliul Mondial şi întâlnirea Profit Sharing vor reuni la Stockholm cei mai 
buni colaboratori ai companiei noastre.
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Sonya - un cadou 
special de Sărbători 
Sărbătorile de iarnă reprezintă cel mai bun prilej să le facem o bucurie persoanelor dragi, însă de multe 
ori este dificil să alegem cadoul potrivit. 

Produsele din gama Sonya Colour Collection pot reprezenta un dar special pentru doamnele la care 
ţinem. Casetele Sonya Palettes, extrem de utile şi uşor de folosit, le vor bucura, cu siguranţă, pe 
doamnele întotdeauna preocupate de felul în care arată. Cele 2 kit-uri Sonya Eyeshadow Trio le vor 
ajuta să-şi pună în valoare ochii, prin realizarea unor efecte deosebite; iar buzele se vor simţi răsfăţate 
datorită celor 16 nuanţe de rujuri hidratante şi a celor 4 nuanţe elegante 
de luciu pentru buze. Într-adevăr Sonya este un cadou deosebit!

Să dăruim o părticică 
din sufletul nostru!

„Cea mai bună modalitate de a-I face pe copii 
  mai buni este de a-i face fericiţi“ - Oscar Wilde

Crăciunul este sărbătoarea care aduce cele mai multe zâmbete pe chipul tuturor 

copiilor. Există, din păcate, numeroşi copii cărora zâmbetul de Crăciun le este refuzat 

din cauza faptului că nu au familie.
Împreună putem încerca să le readucem zâmbetul pe buze şi speranţa în suflete, să îi 

ajutăm să creadă din nou în Moş Crăciun, să le redăm un strop din copliăria pe care au 

pierdut-o şi să îi facem parte din familia Forever. 
Aceşti copii au nevoie în perioada Sărbătorilor de iarnă, mai mult decât oricând, să simtă că nu sunt 

abandonaţi. Haideţi să le arătăm că cineva se gândeşte la ei, haideţi să le arătăm că nouă, celor din afacerea 

iubirii, ne pasă de sufletele lor fragile. 
Dacă doriţi să bucuraţi inima unui copil, vă invităm să aduceţi la depozitele Forever chiar de astăzi câte un 

ornament pentru bradul de Crăciun, pe care dorim să-l împodobim în căminul lor, şi câte o jucărie de pluş 

pentru ca, în săptămâna Crăciunului, acestea să fie dăruite micuţilor mai puţin norocoşi din Casele de Copii.

 Împreună putem fi Moş Crăciun!

Ştiaţi că ...
Forever Living este singura companie care include Aloe vera în fiecare 
produs, chiar şi în pudrele şi creioanele Sonya? 
Extractele marine din produse conţin numeroase elemente benefice - 
aminoacizi, vitaminele A, C, E, complexul de vitamine B - şi minerale 
precum potasiu, fier, magneziu, mangan, cupru şi brom? 
Extractele marine acţionează sinergic cu Aloe vera pentru a-i oferi pielii 
dumneavoastră un aspect tânăr şi sănătos? 
Mărimea unei particule din pudrele Sonya este de 0,5 microni spre 
deosebire de majoritatea altor pudre de calitate, a căror dimensiune este 
de la 6 - 30 de microni în sus ?  
Pudrele micronizate Forever oferă trei avantaje: o textură extrem de fină,  
un finisaj plăcut şi mătăsos, o nuanţă omogenă, care durează întreaga zi ?
Faptul că produsele noastre conţin Aloe vera împiedică pielea să absoarbă 
machiajul?
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Voiaj

Office

Prestige

Ideal ivoire

Materiale noi
O afacere de succes presupune a fi bine informat şi organizat.

Depozitele noastre vă aşteaptă cu multe materiale informative utile în activitatea 

Dvs. în Forever şi, pentru că noul an se apropie şi ştim că doriţi să vă planificaţi cât 

mai bine obiectivele pentru 2007, vă punem la dispoziţie agendele şi calendarul de perete Forever 2007: 

Dragi distribuitori,
Suntem onoraţi să vă adresăm cele mai sincere felicitări pentru munca depusă în anul 2005, care a făcut ca 
FOREVER LIVING PRODUCTS ROMÂNIA SRL să ocupe locul 2 în România pe domeniul de activitate “comerţ cu 
amănuntul care nu se desfăşoară prin magazine”.
În 27.10.2006 am participat la sărbătoarea performanţei firmelor private din România, organizată de Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, unul dintre cele mai importante evenimente naţionale, întrucât 
oferă un tablou cuprinzător al topului firmelor din România.
Prezenţa companiei noastre alături de performerii economiei naţionale pune în lumină faptul că suntem pe 
drumul cel bun şi confirmă valoarea extraordinară a acestei echipe. Premiul primit ne motivează să ne 
menţinem pe acest drum. Ştim că echipele de succes au resurse inepuizabile şi reuşesc să-şi creeze singure 
motivaţia de a continua cu entuziasm lupta pentru primul loc şi suntem convinşi că în perioada următoare 
compania noastră va ajunge liderul acestui obiect de activitate.
Vă mulţumim pentru că aţi ales să faceţi parte din echipa FOREVER şi că oferiţi un plus de valoare acestei echipe.

  12 file cu un design modern şi practic
  citate de suflet pentru fiecare lună
  spaţiu în care să vă puteţi nota întâlnirile sau zilele de naştere importante
  excelent pentru a vă decora biroul
  cadou plăcut şi util pentru prieteni şi colaboratori
  disponibil cu numai 10 RON!

Calendar de perete

CD-uri şi  DVD-uri de la  SUCCESS DAY

Suporturi 

de pahare

pentru

băuturile 

dvs. preferate

de la Forever



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 

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”

BRA{OV

CONSTANŢA

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

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

SALA - Aula Bibliotecii 
Judeţene „Ioan N. Roman” 

CLUJ-NAPOCA

IA{I

SALA - UNIVERS T

SALA - IUSTIN MOISESCU

18 noiembrie -  
16 decembrie - Camelia & Daniel Dincuţă

Kele Mónika 

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

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

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

18 noiembrie - Vera & Aurel Meşter
16 decembrie - Mircea & Dana Olariu

În luna noiembrie aceste întâlniri se vor ţine
în sala de prezentare din sediul central al 
companiei, bd. Aviatorilor nr. 3. Vă vom ţine 
la curent referitor la locaţia lunii decembrie.

BUCUREŞTI ARAD

SALA - CASEI SINDICATELOR 

Întâlnirile motivaţionale din Bucureşti pentru luna noiembrie vor 
avea loc la sediul central din Bd. Aviatorilor nr. 3. Vă vom ţine la 
curent cu locaţia în care se vor desfăşura aceste evenimente în 
luna decembrie.
 

16 noiembrie, 17:30-18:30 - Întâlnire de oportunitate, Furtună 
Constanţa, Manager

23 noiembrie, 17:30-18:30 - Întâlnire de oportunitate, Postelnicu 
Dragoş, Soaring Manager

28 noiembrie, 18:00-19:00 - Întâlnire de oportunitate, Kele 
Mónika, Senior Manager

30 noiembrie, 17:30-18:30 - Primii paşi pentru un start rapid 
(seminar pentru Asistent Supervizori),  Kele Mónika, Senior 
Manager
  

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

FOREVER INFO

17foreverliving.com

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

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

Conturile IBAN ale Forever Living Products:

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

Verificarea punctelor

SUCCESS DAY - 25 noiembrie 
La sfârşitul anului, un Success Day de neuitat, cu o familie de gazde tinere şi şi entuziaste: 
Ramona & Genu Olariu, Manageri şi cu speakeri valoroşi. 
Dacă vrei să ai şi tu succes vino alături de noi la Sala Palatului!
Biletele sunt disponibile la toate depozitele Forever din ţară.Pentru detalii 
luaţi legătura cu Managerul dvs. sau adresaţi-vă depozitelor Forever.

Programul lunii decembrie:
   1 decembrie - închis         4 decembrie - inventar       25 şi 26 decembrie - închis

Cum plăteşti produsele Forever?

Stima]i distribuitori,

 

Întreb\rile

Important!

Art. 68

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 sau prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD)
la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
 

Avem rug\mintea ca toate formularele care se înainteaz\ c\tre Forever Living Products România 
(formulare de înscriere, de comand\, fi[e bancare, facturi) s\ fie completate integral [i corect cu datele 
dvs. de identificare (nume, prenume, adres\, CNP, nr. de tel). V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

 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. 

 

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.

 

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):

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.



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

Constantin & Tania Popa
Aurelia & Aurică Năstase
Marinela Tuţuleasa
Genoveva Ianişevschi
Daniel & Mariana Lungu
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Könczei Árpád & Andrea
Valentin & Sonia Florescu
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

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

10.

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna octombrie (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 (2)
Maria Pop (3)
Szabó Éva (4)
Constantin & Tania Popa (6)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)
Vajda Katalin (5)
Ramona & Dorin Vingan (10)
Mircea &  Dana Olariu (11)
Marinela Tuţuleasa (nou)
Marilena & Teodor Culişir (18)
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (14)
Kele Mónika (19)
Mihaela & Ion Dumitru (9)
Cristiana & Eugen Dincuţă (15)
Daniel & Maria Parascan (13)
Tatiana & Vasile Tofan (17)
Leonora & Florea Baciu (nou)
Corina & Dorin Frandeş (nou)
Elena & Virgil Angelescu (7)

SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORIMANAGERI

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

Sorina & Lucian Grădinaru
Mariana & Ion Băcioiu
Mircea Fartade
Adrian & Ramona Ciote
Könczei Árpád & Andrea
Georgeta & Ion Zamfir
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir
Rinco István & Tünde
Elena & Gheorghe Păsărică
Ecaterina & Ioan Agocs

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

10.
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Costică Antoche
Genoveva Ianişevschi

Könczei Árpád & Andrea
Ioan & Rodica Portelli

Sergiu Sevcenco & Valentina Musteaţă

Constanţa
Iaşi
Târgu Secuiesc
Bucureşti
Târgu Secuiesc

Iuliana Popescu
Constantin & Tania Popa
Bardócz István & Ildikó
Ioana & Vasile Militaru
Könczei Árpád & Andrea

Mariana & Ion Băcioiu
Ştefan Condurachi

Zinovia Hodinitu
Cătălin Pădurariu

Simona & Sorin Spătariu

Craiova
Bucureşti
Colibaşi, Rep. Moldova     
Iaşi
Făgăraş

Marinela Tuţuleasa
Camelia & Daniel Dincuţă
Sergiu Sevcenco & Valentina Musteaţă
Genoveva Ianişevschi
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

SPONSORISENIOR MANAGERI

Carina & Sebastian Iacătă
Mariana Iuga

Bardócz István & Ildikó

Bucureşti
Constanţa
Sfântu Gheorghe      

Vajda Katalin
Doina & Dănuţ Hanganu
Benedek József Mihály & Judit

Printr-o regretabilă greşeală, familia Carina & Sebastian Iacătă şi doamna Mariana Iuga au fost omişi din lista calificaţilor lunii septembrie la nivel de Senior Manageri. 
Ne cerem scuze şi îi felicităm pentru reuşită!

lunii octombrie
Calificările  



STIMULENTUL I Gál Irén Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Constantin & Tania Popa
Tatiana & Florin Gonţ Romică & Luminiţa Timofte Szabó József & MarikaFlorentina & Pavel Anton 
Dorin & Dana Ion Tatiana & Vasile Tofan Varga Csaba Attila & VioricaAngela & Ioan Arcălianu
Angelica & Ioan Lucuţ Iuliana & Liviu Toma Petru & Gheorghiţa VasinAszalos Ibolya & Csaba
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Petru & Emilia Truşcă Veres Juliana Leonora & Florea Baciu
Adiel & Magdalena MiuIulia Beldiman 

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

Daniel Cifor Horaţio KoglerIoan & Paraschiva Păcuraru STIMULENTUL II
Dragoş PostelnicuCarmen & Dorel Ciutacu Elena & Virgil Angelescu Doina & Dănuţ Hanganu 
Emilia & Dinu PotopLivia & Gheorghe Cusiac Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Veronica Meşter
Elena Sandu Mihaela Dan Cristiana & Eugen Dincuţă Mircea & Dana Olariu
Smaranda Sălcudean Maria Dărăban Gheorghe & Adelina Filip Kele Mónika 
Marcela Stoica Viorel & Dumitra Dincă Corina & Dorin Frandeş Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Felicia & Siminel SumanariuMihaela & Ion Dumitru Mádly Susana & Ludovic Maria Pop 
Felicia & Vasile ŞantaMircea & Raluca Fage Emanoil & Georgeta Mandreşi Szabó Éva 
Marcela & Ion Şerban Cristina Luminiţa Florea Lucica & Ştefan Nemeş Vajda Katalin 
Niculina ŞtefanaValentin & Sonia Florescu Papp Miklós Ramona & Dorin Vingan 

Marinela Tuţuleasa

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI SPONSORI

Elena & Petru Alupoaei
Ortansa Andronache

Mihaela Anghel
Daniela Bălănescu

Culiţa Bogdan
Ionela Călin

Carmen Codreanu
Andrei Condurachi

Ioan & Dorina Condurachi
Maria Cristin

Sorin Dragomir
Mircea Fartade

Elena & Viorel Gherghe
Florin Gorea

Sorina & Lucian Grădinaru
Mădălina Grosu

Bazil & Misa Herdea
Cornelia & Virgil Herman

Angela Iaconi
Maria Iliuş

Ioana Indrieş
Daniela & Cristinel Întorsura

Kömény Erzsébet
Tatiana & Veaceslav Lupaşco

Viorica Mihăeş
Rovena & Gabriel Mihai

Daniela & Corneliu Mihalache
Georgel & Gabi Neacşu

Gheorghe & Elena Păsărică
Maria & Eugen Pavel

Lăcrămioara Pîrlogeanu
Liliana Podasca
Andrei Popescu

Cristina Rusu
Elena Sandu & Marius Dinuţă

Nicolae & Maria Serdean
Georgiana Ticu

Corina & Ionel Tolea
Nicoleta & Marius Văduva

Manuela & Marin Vîlcu
Eva & Gheorghe Voicu
Georgeta & Ion Zamfir

Huşi
Iaşi
Bucureşti
Ploieşti
Bucureşti
Craiova
Iaşi
Bucureşti
Bucureşti
Timişoara
Bucureşti
Iaşi
Bucureşti
Iaşi
Suceava          
Bucureşti
Deva
Târnăveni
Colibaşi, Rep. Moldova
Bucureşti
Oradea
Suceava
Sînmartin, HD
Chişinău, Rep. Moldova
Dumbrăviţa, TM
Bucureşti
Sant Quirze del Valles, Spania
Ploieşti
Oţelu-Roşu, CS
Bucureşti
Iaşi
Ploieşti
Constanţa
Bucureşti
Ştefăneşti, AG
Braşov
Domneşti, AG
Huşi
Craiova
Ştefăneşti, AG
Bucureşti
Sotinga, DB        

Luminiţa & Nicolae Mihu
Cătălin Pădurariu
Ioan & Rodica Portelli
Liliana Podasca
Carmen Codreanu
Mariana & Ion Băcioiu
Lăcrămioara Pîrlogeanu
Ştefan Condurachi
Andrei Condurachi
Lucica & Dan Samoilă
Ioan & Rodica Portelli
Ortansa Andronache
Szocs Gábor & Dóra
Cătălin Pădurariu
Daniela & Cristinel Întorsura
Maria Iliuş
Lucian & Cerasela Ploscar
Felicia & Vasile Şanta
Zinovia Hodinitu
Cristina Rusu
Mádly Susana & Ludovic
Ioan & Rodica Ivan
Csoma József
Elena & Ion Stratulat
Maria Cristin
Ştefan Condurachi
Daniel & Mariana Lungu
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
Ioan & Doina Velescu
Elena Bădrăgan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Mihaela Mei Roşu
Costică Antoche
Elena & Viorel Gherghe
Manuela & Marin Vîlcu
Romul & Lidia Todea
Maria Pavel
Elena & Petru Alupoaei
Ionela Călin
Mihaela & Octavian Gruioniu
Elena Petrovici
Daniela & Corneliu Mihalache

foreverliving.com
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