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avansaţi la un nivel superior; dacă nu vă place să călătoriţi la clasa economic, 
faceţi o schimbare. Decideţi chiar acum să atingeţi nivelul de 10.000 pc şi 
lăsaţi-ne să vă rezervăm un loc la clasa business.

Ştiu că nu este uşor, dar niciodată nu am căutat oameni care se aşteaptă să le 
fie uşor. Noi îi căutăm pe cei dispuşi să muncească din greu, care ştiu să-şi 
stabilească scopuri şi să le atingă. Poate vă gândiţi că nivelul de 10.000 pc 
este foarte departe; dar dacă nu începeţi de azi, nu va fi niciodată mai 
aproape. Începeţi cu câte 1 pc, pe rând. Scoateţi lista cu contacte, revedeţi-o 
şi împrospătaţi-o. Începeţi să daţi acele telefoane. Puneţi-vă la punct 
abilităţile de comunicare; întoarceţi-vă la regulile fundamentale. Dezvoltaţi-
vă afacerea personală şi non-managerială prin concentrare asupra 
sponsorizării de oameni potriviţi. Lucraţi cu ei şi ajutaţi-i să-şi dezvolte 
abilităţile şi implicarea în afacere.

Singurul lucru care este mai important decât primul vostru Super Raliu este 
prima experienţă de acest gen a unei persoane pe care aţi înscris-o în echipă. 
Nu uitaţi cât de importantă este o afacere de vânzări solidă, entuziastă. Vă 
asigură profituri şi în acelaşi timp vă oferă posibilitatea de a ajuta alţi oameni. 
Este, totodată, o modalitate excelentă de a aduce oameni în afacerea Forever. 
Învăţaţi-vă echipa aceste abilităţi fundamentale şi, înainte de a vă da seama, 
veţi sta aşezat într-un fotoliu mare, în primul rând, pe drumul spre Super 
Raliu… calificat la 10 000 pc.

untem deja în august, iar asta nu poate însemna decât un singur lucru 
în Calendarul Forever Living. Da, aţi ghicit – este timpul pentru Super 
Raliu! Chiar au trecut 12 luni de când ne-am întâlnit în Houston pentru 
Raliul din 2006? E greu de crezut că un an poate trece atât de repede.

Raliurile sunt, toate, minunate, dar Super Raliul este cel mai frumos. Aştept cu 
nerăbdare să văd mii de distribuitori din toată lumea întâlnindu-se pentru 
câteva zile. Este fantastic să poţi reînnoda vechile prietenii şi să legi altele noi 
în acelaşi timp.

Nu este uşor să te califici la un raliu Forever. Prima dată este cu atât mai greu 
cu cât porneşti de la o simplă schiţă pe o hârtie şi poate dura câţiva ani pentru 
a construi o afacere care să atingă treapta celor 1500 pc. Totuşi, atunci când o 
atingi, ai sentimentul de realizare şi nu vei uita niciodată experienţa primului 
tău Raliu. Din momentul în care te urci în avion până te întorci acasă o să 
iubeşti fiecare minut. Întrebă-i pe cei din linia ta superioară sau pe prietenii 
din Forever cum s-au simţit la primul lor Raliu. Întreabă-i cum au petrecut 
Post Raliul şi ce au simţit văzând toate aspectele afacerii Forever direct de la 
sursă, călătorind în avioane Forever, găzduiţi în hoteluri nemaipomenite unde 
au fost trataţi exact ca nişte învingători. Avem multe programe stimulative în 
Planul de Marketing, dar calificarea la Raliu este unul dintre favoritele mele, 
deoarece - pot garanta - vă schimbă felul în care gândiţi şi simţiţi despre 
Forever, pe măsură ce experimentaţi totul.

Au trecut aproximativ patru luni de când a început perioada de calificare 
pentru Super Raliul din 2008 şi vă invit pe toţi să aruncaţi o privire la volumul 
afacerii voastre şi la felul în care arată acum. Cu ajutorul liniei voastre 
superioare şi cu o gândire curajoasă, schiţaţi un plan de acţiune care să vă 
califice la Super Raliu cu 1500, 2500, 5000, 7500 sau 10 000 pc. Nu lăsaţi să 
treacă niciun an la acelaşi nivel! Vi se oferă prea multe pentru a pierde 
această şansă. Chiar dacă v-aţi calificat la Super Raliu în fiecare an în ultimul 
deceniu, vă provoc să avansaţi la următorul nivel. La nivelurile mai înalte 
recompensele sunt mai importante. Dacă vă doriţi bani de cheltuială în plus, 

Mesajul Preşedintelui 
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Al vostru pentru totdeauna,
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lucruri măreţe. Iar la Success Day-ul din septembrie aşteptăm să veniţi pe 
scenă să ne povestiţi. La următoarele Raliuri Europene, Internaţionale, la 
următoarele întâlniri Profit Sharing să veniţi în faţa celorlalţi colegi şi să ne 
împărtăşiţi istoria extraordinară a succeselor voastre. 

În această perioadă cei mai mulţi dintre noi suntem pe picior de plecare în 
concediu. Ne dorim câteva zile de relaxare în care să încuiem într-un sertar 
agenda, telefonul mobil… După luni de muncă febrilă, cu siguranţă merităm 
o vacanţă deosebită. Dar punem pariu că nu veţi renunţa să vorbiţi despre 
darurile minunate pe care ni le face Forever. Nu veţi avea astâmpăr nici în 
avion, în tren, pe plajă sau în excursie la munte. Şi asta pentru că putem lucra 
oriunde, pentru că ne plac produsele Forever şi avem încredere în ele. 
Oriunde şi oricând e minunat să ne facem prieteni. Aşa că şi fără agendă, şi 
fără telefon mobil, veţi intra în vorbă cu o mulţime de oameni care au nevoie 
de şansa Forever, care merită o viaţă mai sănătoasă, mai bună, mai prosperă. 
A întinde o mână de ajutor celorlalţi este o misiune, nu un simplu serviciu. De 
la serviciu ne putem lua concediu, dar o misiune este o asumare continuă. 
Ştiţi cu siguranţă că acesta este adevărul, deoarce îl trăiţi cu toţii de atâţia ani.

Orice muncă este o bucurie, atunci când o facem cu bucurie. Este serioasă, 
dar putem pune la contribuţie toată imaginaţia pe care o folosim când ne 
jucăm şi atunci simţim încântarea pe care o aşteptăm de obicei de la zilele de 
vacanţă. Când avem entuziasm, poftă de viaţă, dragoste de oameni, între 
muncă şi vacanţă nu mai există graniţă. 

ltima noastră întâlnire la Success Day a fost un eveniment de proporţii. 
Nu e vorba numai de numărul impresionant de oameni, aproape trei 
mii de consultanţi Forever, care au venit de la sute de kilometri 

înfruntând călduri tropicale. E mai ales energia uriaşă pe care am simţit-o cu 
toţii, însufleţirea echipei noastre care mişcă şi pietrele din loc. Am văzut la 
această întâlnire multe feţe bucuroase, entuziaste, hotărâte. Multe gesturi 
care demonstrează că pentru noi nu este o simplă afacere, ci pasiune şi 
vocaţie. Ne-a rămas în minte o proaspătă supervizoare care a venit fuga de la 
nunta surorii ei şi a urcat pe scenă într-o rochie de gală ca să primească 
insigna calificării. Asemenea momente sunt cu adevărat memorabile.

Trăim luni incendiare. România este în plină ascensiune, iar ritmul din ce în ce 
mai alert. Aşa cum ne-am propus, iulie a adus o creştere a vânzărilor faţă de 
luna precedentă, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut creşterea este 
impresionantă: 57%! Dar România nu se mulţumeşte să rămână în 
vârf, România urcă în top. Suntem convinşi că reuşim. Ştim că succesul 
se hrăneşte cu dinamism. Cu energie, cu încredere continuă. Avem 
parte de toate acestea la Forever, care este mai mult decât o companie, 
este o şcoală a faptelor extraordinare. 

Împreună escaladăm în fiecare clipă imposibilul. La fel ca în cazul 
alpiniştilor legaţi cu o singură coardă, fiecare gest al nostru contează. 
Suntem responsabili nu doar pentru reuşitele noastre, ci şi pentru ale 
colaboratorilor noştri, indiferent din a câta generaţie a echipei noastre 
fac parte. 

De aceea propuneţi-vă în fiecare zi mai mult. Întrebaţi-vă în fiecare 
seară dacă aţi făcut tot ce se putea. Întocmiţi-vă un bilanţ al orelor pe 
care le dedicaţi activităţii în Forever. Am sponsorizat măcar o persoană 
astăzi? Am sprijinit-o cu toate informaţiile de care avea nevoie? Mi-am 
stabilit următorii paşi? Strategiile care mă conduc pe următorul nivel? 

Suntem ceea ce alegem să credem despre noi înşine. Suntem cu toţii 
capabili de lucruri măreţe, de fapt ne suntem datori nouă înşine cu 

U
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Ei bine, răspunsurile la acest test sunt cu siguranţă afirmative şi, de aceea, Forever a combinat câteva dintre cele mai populare 
suplimente într-un singur produs: Forever Essentials. O cutie de Forever Essentials este astfel concepută, încât să asigure 
organismului, timp de o lună, cele mai importante substanţe nutritive de care are nevoie. Fiecare dintre cele treizeci de pliculeţe 
ambalate individual conţine: 

Forever A-Beta-CarE combină vitaminele A 
(beta-caroten) şi E cu seleniul, un puternic 
antioxidant mineral. Vitamina A este 
importantă pentru acuitatea vizuală, 
dezvoltarea normală a oaselor, precum şi 
pentru reproducerea şi diviziunea celulară. 
Vitamina E, o vitamină liposolubilă, este un 
excelent supliment pentru o piele sănătoasă. 
Seleniul este unul dintre cei mai puternici 
antioxidanţi, întrucât diminuează efectele 
dăunătoare ale radicalilor liberi asupra 
celulelor sănătoase. Combinaţia de beta-

caroten, vitamina E şi seleniu asigură organismului tău tot 
ceea ce are nevoie pentru a se menţine sănătos.

Forever Absorbent-C este cel mai bun prieten 
al sistemului tău imunitar. Nu numai că 
vitamina C este un puternic antioxidant care 
protejează organismul împotriva efectelor 
dăunătoare ale radicalilor liberi, dar s-a 
demonstrat că îţi face pielea mai frumoasă, 
oasele mai puternice şi gingiile mai sănătoase. 
Pentru că niciun organ al trupului nostru nu 
depozitează vitamina C, organismul o 
epuizează foarte repede şi, din acest motiv, 

vitamina C ar trebui consumată zilnic. Totodată, pentru cei 
care au un stil de viaţă dominat de stres, vitamina C este 
esenţială, chiar în doze mai mari decât cele obişnuite. Aşa că 
nu sări peste porţia zilnică de Forever Absorbent-C!

Forever Nature-Min are la bază o formulă cu 
multi-minerale sub forme biodisponibile 
pentru o absorbţie maximă. Organismul 
nostru nu poate sintetiza mineralele 
esenţiale sănătăţii. Calciul, fosforul şi 
magneziul sunt necesare pentru sănătatea 
oaselor, a dinţilor şi pentru buna funcţionare 
a sistemului muscular şi a celui nervos. Când 
nivelul de calciu este redus, acest mineral 
vital este împrumutat din sistemul osos, 
motiv pentru care este esenţial să-ţi 
completezi dieta cu suplimente alimentare 
conţinând calciu, pentru a înapoia oaselor 

„datoria”. Din nefericire, conform ultimelor cercetări, mai 
mult de 75% dintre adulţi nu au parte de suficient calciu şi 
minerale vitale în dieta zilnică. Forever Nature-Min poate 
sprijini organismul nostru în obţinerea mineralelor şi a 
celorlalte microelemente atât de necesare unui stil de viaţă 
sănătos şi echilibrat. 

1 capsulă  A-Beta-CarE      1 capsulă  Arctic-Sea Super Omega-3      2 tablete  Absorbent-C      4  tablete Nature-Min      2 tablete  Bee Pollen

Test de sinceritate:

1.  Când ai decis să devii distribuitor Forever, gama de suplimente alimentare ţi s-a părut copleşitor de vastă?

2.  Erai confuz în ceea ce priveşte administrarea lor?

3.  Te simţeai neputincios când trebuia să recomanzi un supliment cunoscuţilor? 

Da Nu

Da Nu

Da Nu
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Cercetătorii Forever au ales aceste suplimente pentru a compune setul Essentials din trei motive: 
1. reprezintă combinaţia cea mai bună de vitamine şi minerale de care avem nevoie zilnic,
2. interacţionează perfect pentru a ne oferi nivelul maxim de absorbţie,
3. combinaţia de vitamine şi minerale din Forever Essentials este ideală pentru a da trupului nostru 

energia de care are nevoie pentru a susţine milioanele de reacţii chimice care au loc zilnic în organism.

Forever Bee-Pollen este un supliment 
alimentar excelent pentru sprijinirea funcţiei 
imunitare a organismului şi pentru refacerea 
rezervelor de energie. Polenul de albine conţine 
un spectru larg de substanţe nutritive care 
contribuie la menţinerea sănătăţii: vitaminele 
hidrosolubile (complexul B şi vitamina C),  
vitaminele liposolubile D, E, K şi beta-caroten 
(vitamina A), plus numeroase substanţe 
minerale, enzime şi co-enzime, acizi graşi 
vegetali, hidraţi de carbon, proteine, precum şi 
22 aminoacizi – incluzând şi cei opt aminoacizi 
esenţiali, pe care organismul uman nu îi poate 

produce. Polenul albinelor este cel mai complet aliment 
cunoscut în prezent, iar Forever Bee-Pollen sprijină funcţia 
imunitară a organismului şi te ajută să-ţi refaci stocul de 
energie. 

Aşadar, nu mai ai de ce să te chinui să alegi un anumit supliment care să se plieze nevoilor tale, cu atât mai 
mult cu cât Forever Essentials este ambalat practic şi confortabil, ca să îl poţi lua oriunde: la serviciu, în 
concediu, pe plajă sau la munte, în escapadele de week-end sau în călătoriile de afaceri. 

Forever Arctic-Sea Super Omega-3 
reprezintă un real progres în domeniul 
suplimentelor alimentare. Întrucât organismul 
uman nu are capacitatea de a produce în mod 
natural acizii graşi, aceştia trebuie asimilaţi din 
hrană. Specialiştii în cardiologie sunt de părere 
că organismul uman trebuie să primească acizi 
graşi Omega-3 zilnic, pentru a avea un sistem 
cardiovascular sănătos. Acizii din Forever 
Arctic-Sea favorizează circulaţia sanguină şi 
buna funcţionare a articulaţiilor, ajutând 
sistemul cardiovascular să rămână în cea mai 
bună formă.
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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.



Zi de zi, Hidratare la superlativ
prospeţime maximă După gomaj, usucă-ţi foarte bine picioarele 

cu ajutorul unui prosop moale, mai ales între Fereşte-te de sursele de 
degete-zonă fragilă, predispusă la căldură care dilată vasele 

dezvoltarea micozelor. Aplică apoi Aloe de sânge (sauna, epilarea 
Moisturizing Lotion, masând picioarele din cu ceară prea fierbinte, 

vârful degetelor până la călcâie. Poţi alterna cu soarele în exces sau băile 
prelungite) şi de alternanţele produse specifice: Aloe 

– pentru de temperatură (rece/cald). Dar Propolis Creme 
este recomandat ca, în fiecare refacerea cutanată, Aloe 
dimineaţă, la duş, să îţi masezi câteva MSM Gel - dacă picioarele tale 
minute picioarele, de la călcâie până la prezintă puncte dureroase sau Aloe Heat Lotion - 
fese, cu un jet puternic de apă rece. Ca în cazul în care suferi de sindromul picioarelor reci, 

să nu mai ştii ce înseamnă problemele de circulaţie, aplică după duş, prin dacă s-a instalat oboseala sau dacă te supără 
masaj energic, Aloe Body Conditioning Creme, care stimulează circulaţia durerile musculare. După ce ai terminat de aplicat 
cutanată, încetineşte procesul de retenţie lichidiană şi pe cel de depozitare de cremele, înfăşoară-ţi picioarele în două prosoape 
grăsimi.    de bumbac încălzite în prealabil şi stai aşa 20-30 

de minute, timp în care toate proprietăţile plantei 
Aloe vera şi ale celorlalte ingrediente din cremele Totul începe cu igiena
aplicate pătrund în piele şi o vor face ca nouă. Adio Pe lângă igiena de fiecare zi, o dată pe săptămână picioarele noastre merită 
călcâie crăpate şi piele cornoasă!să fie răsfăţate şi să se bucure de întreaga noastră atenţie: pregăteşte-le o 

baie de „lux”, într-un recipient destul de mare, astfel încât să încapă ambele 
picioare lejer. Toarnă apă călduţă şi adaugă Aloe Bath Gelee cu extract de 
taulă, clematită şi coada calului, care te vor ajuta să te relaxezi şi în acelaşi 
timp îţi vor hidrata pielea. Apoi cufundă-ţi picioarele în apă preţ de 10-15 
minute. Starea de bine se va instala imediat. Profită de acest moment pentru 
a îndepărta celulele moarte cu Aloe Scrub şi o piatră ponce sau o mănuşă 
lufa. Insistă asupra tălpilor şi a călcâielor, unde pielea prezintă tendinţe de 
întărire. Această etapă pregăteşte pielea pentru ceea ce va urma, lăsând-o 
catifelată şi moale.

În formă 

După o zi obositoare, pe care o resimţi în fiecare părticică a trupului tău, oboseala se localizează cel mai acut în 

picioare. Fie că ai alergat de colo-colo, fie că ai stat toată ziua în faţa computerului, trecând pe rând câte un picior peste 

celălalt, seara, polul oboselii se refugiază în tălpi. Şi cu toate astea, înainte de culcare acordăm cea mai mare atenţie 

tenului, părului sau oricărei alte părţi a corpului, deseori ignorând total picioarele. Ele susţin în fiecare zi întreaga 

noastră greutate corporală şi pentru asta merită o atenţie sporită. Aşa că e timpul să dăm Cezarului ce-i al Cezarului şi 

să avem grijă cu adevărat de picioarele noastre. 
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vei câştiga sănătate!
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Atenţie, picioare grele
Picioarele tale nu sunt tocmai în cea mai bună formă? Fenomenul picioarelor 
grele apare din cauza unei proaste circulaţii sanguine: statul în picioare sau 
pe scaun timp îndelungat face ca sângele să circule mai încet, provocând 
blocaje la nivelul picioarelor şi al călcâielor. Remediul: dacă trebuie să stai jos 
o perioadă îndelungată, evită pe cât posibil să stai picior peste picior, ridică-te 
la intervale regulate şi fă câţiva paşi. Dacă eşti nevoită să stai în picioare 
foarte mult timp, efectuează din când în când o mişcare de balans de pe 
călcâie pe pingele şi invers sau rotaţii de glezne pentru a favoriza fluxul 
sanguin de retur (către coapse). Poţi să dai o mână de ajutor organismului tău 

în lupta cu circulaţia defectuoasă 
consumând câte două tablete de Ginkgo 
Plus pe zi şi masându-ţi picioarele în fiecare 
zi cu Aloe Body Conditioning Creme. 
Astfel, nu mai ai probleme nici cu circulaţia, 
nici cu celulita.

Trăiască mişcarea!
Lipsa exerciţiilor regulate şi sedentarismul 
sunt cei mai aprigi inamici ai picioarelor tale. 
Ca să lupţi împotriva lor pune pe lista 
priorităţilor tale exerciţiile fizice cotidiene: 

uită de maşină atunci când parcurgi distanţe scurte, mai bine mergi pe jos. 
Bicicleta este, de asemenea, recomandată, pentru că mişcările de pedalare 
stimulează contracţiile musculare. 
Exerciţii pentru îmbunătăţirea circulaţiei venoase :

mişcări energice de pedalare (de 15-20 de ori) 
mişcări cu fiecare picior descriind cercuri mici (de până la 10 ori) 
mers pe călcâie 
balans alternativ de pe vârfuri pe călcâie 
încrucişarea alternativă a membrelor inferioare într-o mişcare de forfecare 
(de 10-15 ori) 
mişcări de flexie/extensie a degetelor de la picioare, ţinând membrele 
inferioare uşor ridicate şi întinse (de până la 20 de ori) 
ridicări pe vârfuri 
apropierea şi depărtarea vârfurilor picioarelor. 

Război contra varicelor
Fumatul, sedentarismul sau factorii genetici favorizează 
apariţia varicelor, prin distrugerea valvelor - acele supape 
care permit circulaţia sângelui spre inimă. Odată afectate, 
acestea nu se mai închid bine, iar sângele va stagna în 
interiorul venelor, apărând astfel varicele. Netratate, varicele 
se pot rupe, iar ţesuturile din jur pot suferi ulceraţii. Pentru a 
preveni apariţia varicelor, bea cel puţin un litru şi 
jumătate de apă pe zi, mănâncă alimente bogate în 
fibre şi încearcă să ţii 30 de minute picioarele 
ridicate, cel puţin seara, înainte de culcare pe tăblia 
patului sau pe un perete din apropierea lui. Dacă 
varicele reprezintă cu adevărat o temere pentru tine, 
poţi sta liniştit(ă): s-a descoperit că extractul de 
seminţe de struguri previne apariţia acestora, 

deoarece ameliorează circulaţia venoasă şi capilară. Forever îţi 
recomandă Forever Pomesteen Power şi Echinacea Supreme, 
ambele cu un conţinut considerabil de extract din seminţe de 
struguri.

Urmând aceşti paşi simpli te vei 

bucura tot timpul de picioare 

frumoase şi sănătoase, iar 

senzaţia că ai glezne de plumb va 

rămâne un coşmar. Vei fi mai 

zveltă şi mai vioaie decât oricând.
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încălţămintea prea strâmtă, îngustă, numeremai mici, confecţionată 

din materiale care nu permit libertate piciorului

tocurile înalte - pe care ne încăpăţânăm să le purtăm

şosetele strâmte din materiale sintetice 

băile prea fierbinţi sau mult prea reci 

şi chiar kilogramele în plus 

Factori care 
produc îmbolnăvirea 
picioarelor:
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Suntem Dana şi Ion Epure din Târgu-Jiu şi dorim să vă împărtăşim bucuria calificării noastre la nivelul 
de Manager, eveniment pe care l-am sărbătorit alături de echipă şi sponsorii noştri dragi, Emilia şi 
Petru Truşcă. Ne-am adus aminte, împreună, de începuturi şi de întâlnirea noastră cu Forever.

Am învăţat multe şi ne-au 
motivat articolele scrise în 
revista Forever. Foarte mult a 
însemnat pentru mine articolul 
semnat de Lucica şi Ştefan 
Nemeş. Pe atunci eram un 
Asistent Manager slab, punctajul 
meu era undeva pe la 15-17 pc. 
Mă condamnam pentru asta, mă 
pedepseam în gând pentru că nu 
reuşeam să urc, mă simţeam 
neputincioasă. Acel articol mi-a 
arătat că la orice nivel pot să 
existe căderi, dacă noi permitem 
acest lucru. Am plâns după ce 
am citit articolul şi m-am eliberat 
ca o pasăre din colivie. Am 
început să mă văd un om de 
succes, aplaudat, apreciat şi 
susţinut de echipă. La început, am construit cu mintea. Partenerilor mei le 
spun acum că obstacolele sunt numai în mintea noastră. Dacă le depăşim mai 

Eu sunt economistă, iar soţul meu este topograf. La data la care ne-am înscris întâi acolo, acest lucru o să se întâmple şi în realitate.
în Forever, 13 mai 2004, lucram ca director executiv la o firmă de construcţii 
montaj petrolier. Am lucrat într-un sistem care înfrânează dezvoltarea 

Mulţumim echipei noastre dragi, ştim că sunt oameni de mare valoare şi vom 
individului. Unitatea la care lucram nu mai putea rezista din cauza datoriilor 

fi mereu lângă ei. Imaginea pe care o vizualizăm acum este explozia de 
acumulate şi mă frământam să găsesc o alternativă, dar nu ştiam ce. Nu 

artificii de la sfârşitul filmuleţului de prezentare a firmei şi ei ştiu ce înseamnă 
ştiam decât să ţin evidenţe contabile şi asta mult mai bine decât ar fi dorit alţii 

acest lucru. Mulţumim sponsorilor noştri pentru că ne-au ajutat şi sprijinit în 
să mă plătească. M-am gândit ce altceva aş fi putut face şi mi-am adus 

toată această călătorie, ce este abia la început. Mulţumim tuturor speaker-ilor 
aminte că făceam prăjituri bune. Am discutat cu o colegă şi ne-am hotărât să 

de la Success Day, de la care am învăţat şi care ne-au oferit modele de urmat. 
facem prăjituri pentru nunţi. Am făcut 20 de kg de prăjituri şi am rămas cu 50 

Le mulţumim şi celor ce au scris la revistele Forever şi ne-au împărtăşit din 
de lei fiecare, fără să luăm în calcul gazele şi manopera. Au fost cei mai 

experienţa lor.
munciţi bani din viaţa mea. Apoi au apărut „mâncătorii de vise”, cei care ne-
au explicat „binevoitori” câte avize şi aprobări ne sunt necesare, Sanepid, etc. 
Ne-am lăsat păgubaşe.

Atunci a apărut în viaţa noastră o lumină. Parcă îl văd şi acum pe Petru Truşcă, 
sponsorul nostru, cum a intrat în biroul meu, cu o filă CEC a unui serviciu 
executat cu macaraua nr. 31 GJ 9967. Este uimitor cum ţi se poate schimba 
viaţa pornind de la o macara de 10 tone. A văzut în mine un om nemulţumit, 
mi-a spus că sunt făcută pentru o altă activitate (acum băiatul meu spune că 
Forever a fost creat special pentru mine). Am cunoscut-o apoi pe Emilia şi am 
îndrăgit-o din prima clipă. Nu ne-au presat, ne-au lăsat să alegem ce ni se 
potrivea, ne-au lăsat să cerem şi, ce este foarte important, ne-au invitat la 
Success Day. Cred că acea sărbătoare a fost una dintre cele mai frumoase. 
Soţul meu a fost impresionat de atmosfera din acea sală, de chipurile celor de 
acolo, de fericirea lor. Aşa a început pentru noi un drum fascinant. Au trecut 3 
ani şi în iunie 2007 am realizat nivelul de Manager, exact aşa cum ne-am 
dorit: fără grabă, natural, ca o consecinţă a dezvoltării echipei noastre. În tot 
acest timp am avut în minte „Povestea celor trei purceluşi” şi mi-am dorit o 
casă de cărămidă pe care să nu o poată distruge lupul cel rău oricât de tare ar 
sufla. Avem nevoie de timp, unii mai mult, alţii mai puţin – în funcţie de cum 
reuşim în lupta cu noi înşine, cât de repede învăţăm să alungăm prejudecăţile 
noastre, îndoielile care ne stăpânesc, cât de repede credem în reuşita 
noastră. De aceea „adevărata natură a succesului este cea obţinută asupra 
eu-lui nostru”.

Dana şi Ion Epure,
Manageri



Ai apărut în calea vieţii mele cu 1000 de zile în urmă. Credeam că vei fi unul Tu m-ai ajutat să cunosc adevărata afacere a iubirii, tu m-ai ajutat să cunosc 
dintre ăia care nu-mi vor mai da pace cu „afacerea” lor şi cu „produsele” lor oamenii minunaţi din linia sponsorială superioară, tu m-ai ajutat să cunosc 
pentru sănătate... Te-am privit cu multă suspiciune şi n-am fost deloc atent oamenii minunaţi din structura mea de învingători, tu m-ai ajutat să cunosc 
când îmi vorbeai despre Aloe vera, despre puncte, despre excursii şi maşini... oamenii minunaţi care conduc destinele naţionale şi internaţionale ale 
Sincer, abia aşteptam să termini odată, ca să mă pot întoarce la ale mele. afacerii Forever, tu m-ai ajutat să cunosc toate aceste fiinţe extraordinare 

care, împreună, formează marea şi bogata familie Forever. Tu m-ai ajutat să 
Brusc, însă, te-ai arătat foarte interesat de ceea ce fac eu, ai început să mă simt că viaţa şi munca mea contează pentru oameni şi pentru visele lor 
întrebi despre viaţa mea, despre soţia şi copilul meu, despre visele noastre. minunate.
Asta mi-a plăcut tare mult şi m-a făcut foarte atent. Însemna că am în faţa 

Pentru toate acestea şi pentru multe altele, la 1000 de zile de când ai apărut în mea un om căruia îi păsa de mine. Şi, după ce cu răbdare şi vizibilă plăcere 
viaţa mea, îţi mulţumesc, dragul meu SPONSOR!m-ai ascultat aproape trei ore vorbindu-ţi despre visele mele, despre 

dorinţele mele, despre problemele mele, m-ai întrebat, zâmbind uşor, cu 
sufletul deschis: „Îmi dai voie să te ajut să-ţi împlineşti visele?”

Acela a fost momentul în care am trecut, definitiv, de partea ta. Atunci m-ai 
câştigat cu totul. Pentru că atunci mi-ai pus acea întrebare deosebită, pe care 
nu mi-o mai pusese nimeni înaintea ta şi în care am putut citi, dincolo de 
cuvinte, determinarea de a te ţine de cuvânt.

Din acea zi minunată în care te-am întâlnit a început călătoria mea spre 
împlinirea viselor. Mi-ai fost alături întotdeauna – şi la bine şi rău – mi-ai oferit 
ajutorul tău – aşa cum îmi promiseseşi – chiar şi atunci când eu, în mândria 
mea, l-am refuzat, mi-ai dat din timpul tău preţios, din învăţămintele tale, din 
pâinea şi din apa ta, atunci când mi-a fost foame şi sete, mi-ai pus o vorbă 
bună pe fiecare rană a sufletului, atunci când, în urcuşul meu către vis, am 
căzut şi m-am rănit, m-ai împins înainte când m-am împotmolit şi mi-ai dat 
puterea şi ştiinţa de a zbura şi mai sus... şi mai sus... şi mai sus!

Acum, după fix 1000 de zile de când ai apărut în viaţa mea, pot declara, cu 
mâna pe inimă, că mi-ai schimbat viaţa. Da, tu, cu înţelepciunea ta, cu 
răbdarea ta, cu dărnicia ta, cu iubirea ta, cu vorba ta blândă, cu sufletul tău 
mare, mi-ai schimbat viaţa. Şi nu numai pe-a mea, ci şi pe-a tuturor celor 
care mi-au citit scrierile – LIFE-COACH – Arta de a Trăi şi 3 Paşi spre 
Extraordinar. Fiindcă fără ajutorul tău, învăţămintele cuprinse între coperţile 
acestor două cărţi n-ar mai fi ajuns la prietenii noştri din Forever, care au atâta 
nevoie de ele.

Visuri împlinite

Aţi încercat vreodată să vă imaginaţi cum ar evolua, în cadrul unui spectacol, o orchestră fără dirijor? Sau cum s-ar pregăti pentru 

marile performanţe un sportiv fără îndrumarea şi sprijinul unui antrenor? Ar obţine cu siguranţă nişte rezultate, dar nu cele la care 

au visat şi cu care s-ar mândri. În astfel de activităţi, prezenţa unei persoane care să creadă în tine, să-ţi ghideze paşii, să te înveţe 

ce trebuie să faci, să te încurajeze atunci când câştigi şi să-ţi arate unde greşeşti, să fie alături de tine în momentele de glorie, dar 

şi în cele de cumpănă, este esenţială. În afacerea Forever, această persoană se numeşte SPONSOR. Alături de el păşim în 

universul Forever, el ne îndrumă paşii spre împlinirea visurilor şi se bucură pentru succesele noastre. Vă prezentăm, în rândurile de 

mai jos, gândurile unui colaborator Forever despre sponsorul său.

foreverliving.com

Constantin D. Pavel, 
Manager 
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Ce poate fi mai plăcut într-o zi de vară toridă decât să te relaxezi pe plajă sau pe vârful muntelui, redescoperind răcoarea? Vă 

propun să-i întrebăm pe cei aproape 3000 de oameni prezenţi la Sala Polivalentă sâmbătă, 21 iulie. Ei au ales să fie vulturi, fără să 

ţină cont de căldura copleşitoare de afară, au ales Forever, pentru că e minunat să fii alături de cei dragi atunci când ai ceva de 

sărbătorit. Iar ediţia din iulie a evenimentului Success Day a fost sărbătoarea tuturor celor care au ales să trăiască Forever, să intre 

în familia noastră, să-şi urmeze ţelurile şi să-şi împlinească visurile prin Forever. 

august 2007 ,  Nr. 100

Sala Polivalentă 
21 iulie 2007

Gazde: Maria & Mircea Bagdasar, Senior Manageri

Este atitudinea învingătorilor, iar la acest Success Day echipele Forever 
din toate colţurile ţării au fost învingătoare. A fost un antrenament 
pentru Raliul European de anul viitor din Budapesta, la care, dacă 
menţinem această atitudine, cu siguranţă vom câştiga Spirit Award. 

10

În ciuda temperaturilor ridicate 
din ultimele două luni, am fost 
martorii unui număr record de 
calificări la aproape toate 
nivelurile Planului de Marketing, 
semn că echipa României s-a 
autodepăşit încă o dată. 

În această perioadă - în care 
majoritatea cunoscuţilor sunt în 
concediu - echipa Forever nu 
abdică de la ceea ce şi-a propus. 
„Se încăpăţânează” să realizeze 
dublu atunci când alţii lasă totul 
de-o parte.

Passion Dance
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Discursul Managerilor Generali, Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor, ne-a însufleţit încă o dată cu exemplele de autodepăşire şi energie fără limite. Gazdele 
noastre, Maria şi Mircea Bagdasar, Senior Manageri, au interacţionat extraordinar cu publicul, au subliniat fiecare moment al spectacolului şi au transmis 
entuziasmul lor întregii săli. Vă mulţumim din suflet! Le mulţumim tuturor celor care au urcat pe scenă pentru a ne împărtăşi din experienţa lor: doamnei doctor 
Violeta Luca, Manager, pentru informaţiile interesante şi atât de utile tuturor în promovarea produselor şi dezvoltarea afacerii Forever; doamnei Ulbrecht 
Susana, Senior Manager, pentru că ne-a învăţat să ne punem frumuseţea în valoare cu produsele Forever; domnului Dorinel Anghel, Senior Manager, pentru 
veritabilul exemplu de pasiune şi pentru frumoasa lecţie de viaţă pe care ne-a prezentat-o; doamnei Szabó Éva, Senior Manager, pentru discursul prin care ne-
a inspirat pe toţi cei prezenţi şi ne-a arătat calea spre reuşită. 

Dr. Szocs Gábor
Manager General

Dr. Violeta Luca
Manager 

Programul Stimulativ de Merit

Dorinel Anghel
Senior Manager 

foreverliving.com

Ulbrecht Susana 
Senior Manager 

Szabó Éva
Senior Manager 

Mircea & Soaring ManageriRaluca Fage, 

Supervizori

Dr. farm. Szocs Dóra
Manager General
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Îi felicităm cu drag pe toţi cei care au mai 
făcut un pas în structura Planului de 
Marketing. La această ediţie Success 
Day au urcat pe scenă, în număr record, 
cei proaspăt calificaţi la nivelurile de 
Asistent Supervizor, Supervizor, Asistent 
Manager, Manager, Senior Manager şi 
Soaring Manager. 

Felicitări şi celor care au îndeplinit 
condiţiile de calificare pentru Programul 
Stimulativ de Merit, precum şi 
colaboratorilor care au acceptat 
provocarea de a participa la concursul 
„Cine are nevoie de Aloe vera?”.

Asistent Supervizori

A is stent Manageri

F gue oF gue o
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Success Day
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ăPân  la următorul Success Day din 

v r c
septembrie ă dorim o va ă ât mai 

c ară oroasă şi nenumăr te reuşite Forever. 

tAţi demonstra  că se poate!   

Senior 
Manageri

Analia Selis

m rCea ai bună gale ie

Echipa Moldovei

Manageri

Alexandra Rotărescu
Departament Marketing

Concurs „Cine ar  nevoie de Aloe ver ?“e a

Timpul a trecut fără să ne dăm seama. Am cântat alături de Fuego şi Analia Selis şi ne-am 
lăsat cuprinşi de magia mişcării alături de trupa Passion Dance. Adevărat test de foc pentru 
toţi cei prezenţi în Sala Polivalentă, acest Success Day ne-a demonstrat că putem oricând 
să ne autodepăşim, pentru că împreună suntem, într-adevăr, o forţă.

a sio  a ceP s n D n
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Eveniment 

Calitatea de membru President's Club reprezintă o onoare deosebită care se acordă 
celor mai de succes colaboratori ai companiei pentru promovarea cu pasiune şi 
entuziasm a oportunităţii Forever. A fi membru President's Club presupune o 
responsabilitate deosebită: să te menţii mereu la standarde înalte şi să fii un exemplu 
atât pentru propria echipă, cât şi pentru întreaga echipă Forever România. 

Au fost câteva zile în care s-au analizat obiectivele 
propuse la începutul anului, rezultatele obţinute 
până acum şi strategiile pentru viitor. Câteva zile în 
care s-a simţit cu adevărat bucuria timpului de 
calitate petrecut împreună, câteva zile în care ne-
am reîncărcat bateriile pentru îndeplinirea ţelurilor. 
 

Membrii President's Club sunt lideri adevăraţi 
pentru care niciun efort nu este prea mare atunci 
când luptă să-şi împlinească visurile: ale lor, ale 
celor dragi, ale prietenilor, cunoscuţilor şi, de ce nu, 
chiar şi ale necunoscuţilor care n-au aflat încă de 
extraordinara oportunitate Forever.

Aşa cum ne-a obişnuit de atâţia ani, compania 
îşi răsplăteşte colaboratorii pentru munca plină 
de energie şi devotament. Astfel au fost 
răsplătiţi şi membrii President's Club, printr-o 
întâlnire de cinci stele desfăşurată între 10 – 12 
iulie la Poiana Braşov, alături de Directorii 
Generali Forever România, Dr. Szocs Gábor & Dr. 
farm. Szocs Dóra. A fost o întâlnire care a 
îmbinat relaxarea cu dezbaterile asupra 
provocărilor Forever cu care se confruntă 
fiecare lider în activitatea zilnică. 
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MLM – profită de această şansă 

Super Raliul Forever e un 
instrument de afaceri perfect

Perioada de calificare pentru Super Raliu a 
început la 1 aprilie 2007 şi se va încheia pe 31 
martie 2008. Acum este momentul să lucrăm 
mai mult pentru a câştiga excursia la Raliul din 
2008 înainte ca perioada de calificare să se 
încheie. În timpul acestei perioade de 12 luni, 
toate punctele credit pe care le acumulezi 
contează pentru a determina nivelul la care te 
vei califica şi vor apărea în listing-ul lunar de 
bonus. Nivelurile de calificare încep de la 250 
pc şi se extind până la 10.000 pc. Noi îi 
încurajăm pe toţi distribuitorii să-şi fixeze 
obiectivul pentru nivelul de 1.500 pc pentru a 
se califica la acest eveniment. Primul pas pentru 
îndeplinirea cu succes a acestui obiectiv este să-ţi fixezi o 
medie de 125 pc de realizat în fiecare lună.

Super Raliul este o modalitate excelentă de a motiva distribuitorii şi, totodată, 
de a-ţi construi liniile inferioare. Nu uita să le reaminteşti tuturor de acest 
eveniment şi ajută-i să-şi canalizeze eforturile către îndeplinirea condiţiilor de 
calificare. O modalitate de a realiza cele 125 de pc lunare este de a sponsoriza 
un grup de aproximativ 30 de distribuitori care, la rândul lor, vor realiza fiecare 
minim 4 pc lunar. Lucrând pentru a ajunge la acest prag, distribuitorii au şansa 
să-şi construiască o afacere solidă şi incredibil de profitabilă.

Super Raliul devine un factor motivaţional, care se perpetuează de la sine 
atunci când toate eforturile sunt direcţionate spre realizarea obiectivului de a 
lua parte la acest eveniment formidabil. Odată ce ai participat la primul tău 
Super Raliu, experienţa te va motiva să lucrezi mai mult şi să iei parte şi la cel 
din anul următor, şi la următorul şi tot aşa. Foloseşte-te de acest instrument de 
construire a afacerii – încurajează-ţi liniile inferioare să-şi propună să se 
califice, ajută-le să rămână concentraţi pe ceea ce şi-au propus, arată-le că ai 
încredere în ei şi asigură-te că te califici şi tu alături de ei, astfel încât să 
sărbătoriţi împreună succesul. 

Cei care au participat deja la Super Raliurile din Statele Unite îţi pot garanta 
că vei avea parte de câteva zile de trening şi motivaţie extraordinare, de 
oportunităţi excelente de a-ţi face noi prieteni, de a învăţa din experienţa 
celorlalţi colaboratori, de a trăi entuziasmul la cote maxime.

„Nimic nu e prea greu dacă e împărţit în paşi mai mici”, spunea Henry 
Ford, iar afacerea căreia i-a pus bazele demonstrează cu certitudine 
această afirmaţie.

Fă din afacerea ta Forever un succes de care să te bucuri alături de cei 
dragi! Planifică-ţi cu grijă şi responsabilitate fiecare pas, vorbeşte-le 
tuturor despre oportunitatea Forever, iar anul viitor te vei bucura de roadele 
muncii tale la Super Raliul din Statele Unite. Forever Living Products 
International sărbătoreşte în 2008 treizeci de ani de existenţă şi suntem 
convinşi că va fi un eveniment special, la superlativ, aşa cum ne-a obişnuit 
compania de atâţia ani. 

Te aşteptăm şi pe tine la marea sărbătoare din 2008! Mult succes!



Util

Noi reguli privind procedura 
de responsorizare
1. Declaraţia de responsorizare trebuie completată şi semnată personal 
de către distribuitorul (titular de convenţie) care solicită responsorizarea.

2. Declaraţia de responsorizare trebuie semnată în faţa unui Notar Public 
sau în faţa unui angajat al Forever Living Products România.

3. Declaraţia de responsorizare este valabilă numai dacă este însoţită de  
o copie a cărţii de identitate a distribuitorului. Aceste documente vor fi depuse 
la sediul FLP cu cel puţin 24 de ore înainte ca distribuitorul să facă o nouă 
comandă sau sponsorizare, pentru a fi verificate şi apoi procesate. 

Aceste reguli sunt valabile începând cu data de 1 septembrie 2007.
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Vă rugăm să verificaţi cu atenţie conţinutul coletului chiar în momentul 
preluării acestuia, în prezenţa curierului. În cazul în care constataţi orice 
diferenţă faţă de comanda dumneavoastră sau în cazul în care coletul ori 
produsele sunt deteriorate, vă rugăm să întocmiţi pe loc un Proces-verbal în 
care să prezentaţi pe scurt problemele apărute.
În cazul în care curierul nu doreşte să participe la inventarierea coletului, vă 
rugăm să sunaţi imediat la numărul de telefon 0730-018.395.
În cazul în care coletul nu a ajuns la destinaţie în termen de 48 de ore (2 zile), 
vă rugăm ca în a 3-a zi să ne contactaţi la numărul de telefon 0730-018.395, 
pentru a putea face verificările de rigoare.

Vă mulţumim încă o dată că aţi ales Forever Living şi vă dorim mult succes în dezvoltarea afacerii!

Pentru a menţine la standarde ridicate calitatea serviciilor furnizate de compania noastră în 
colaborare cu firma de curierat Roexpres, dorim să vă supunem atenţiei câteva aspecte 
referitoare la preluarea coletelor şi procedurile ce se impun în cazul unor eventuale reclamaţii:



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

Programul şi adresele depozitelor Forever 
România & Republica Moldova

foreverliving.com

Forever info

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
IUSTIN MOISESCU

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

SALA DE PREZENTARE FOREVER 
Aleea Alexandru nr. 51, lângă Omniasig

BUCUREŞTI
SALA DE PREZENTARE FOREVER
Str. I. L. Caragiale nr. 12

Vă rugăm să completaţi integral şi corect, cu datele Dvs. de identificare 
(nume, prenume, serie buletin, cod numeric personal), toate formularele 
înaintate către companie (formulare de înscriere, formulare de comandă, 
fişe bancare, facturi). Vă mulţumim pentru înţelegere.

Susţinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îţi oferă un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de 
Manager. Nu uita să iei cu tine broşurile „Planificarea afacerii Forever” şi „De la Supervizor la Manager”

Verificarea punctelor prin SMS
La  nr. de telefon: 0745 072 689, de pe orice tip de telefon mobil, conectat la Orange sau 
Vodafone . Structura SMS-ului: 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.
Parola trebuie să fie  de cea pe care o utilizaţi pentru a plasa comenzi on-line.diferită

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

Important! Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal 
nu pot fi plătite. Vă rugăm completaţi citeţ şi corect numele, prenumele, 
seria şi numărul buletinului şi CNP-ul pe foile de vărsământ CEC.

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.

Dorim să vă informăm că nu se acceptă formulare de înscriere semnate  
de altcineva, nici în baza unei împuterniciri în faţa notarului public. Doar 
aspirantul, are dreptul să semneze formularul de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscală, emiterea şi plata 
facturilor de bonus vă rugăm să consultaţi pagina de ştiri din numărul din 
martie al Revistei Forever. 

25 august - Vajda Katalin
29 septembrie - Leonora Baciu
20 octombrie - Kele Monika
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Toate `ntâlnirile 
se desf\[oar\ `ntre orele

10:00 - 14:00

 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, Dr. 

Dan Noveanu (suplimente alimentare) şi Dr. Şerban Damian, respectiv Dr. 
Zenovia Mateescu (cosmetice). R\spunsurile se vor adresa în acela[i 
mod (fax sau email), în cel mult 48 de ore. Acest serviciu este valabil 
numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru care v\ rug\m s\ 
specifica]i în text numărul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii 
pe această temă prin telefon. 

Întreb\rile

? ?

 
- la orice unitate CEC (

);
- la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
- prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD), sau la 
orice sucursală BRD, în următoarele conturi:  

 prin trezorerie (pentru cei care vireazã astfel contravaloarea    
produselor), contul este:  RO96TREZ7005069XXX001347

în zilele de luni, unităţile CEC vor fi deschise 
până la orele 18,30

2. RO74BRDE450SV01018054500  (pentru cei care vireazã 
    contravaloarea produselor prin bancã - ordin de platã)

1. RO24BRDE450SV09924624500  (pentru comenzile 
    prin internet [i Tel Verde)

Cum plăteşti produsele Forever?

On-line  
www.comenziforever.ro0800 802 563 

Tel-verde  

Taxa de expediere/colet: 14 RON (TVA inclus)între orele 10:00 – 16:00, cu 
excepţia zilelor de sâmbătă, 
duminică.

prin

Pentru a evita reclamaţiile ulterioare, vă rugăm să 
verificaţi conţinutul coletului în prezenţa curierului.

Produsele Forever se pot comanda şi:

Data de 25 a fiecărei luni este ultima zi în care puteţi face comenzi prin Tel verde şi on-line!Data de 25 a fiecărei luni este ultima zi în care puteţi face comenzi prin Tel verde şi on-line!
Plata produselor comandate astfel se poate efectua până cel târziu pe data de 25 a lunii.

Important! Distribuitorii care încasează bonus atât de la FLP 
România, cât şi de la FLP Moldova sunt rugaţi să completeze două 
facturi separate, pentru fiecare sumă. 

25 august - Camelia & Daniel Dincuţă
29 septembrie - Cristiana & Eugen Dincuţă
20 octombrie - Iulia Beldiman 

25 august - Marilena & Doru Culişir
29 septembrie - Elena Angelescu
20 octombrie - Constantin & Tania Popa

25 august - Elena Angelescu
29 septembrie - Constantin Popa
20 octombrie - Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

25 august - Iulia Beldiman 
29 septembrie - Camelia & Daniel Dincuţă
20 octombrie - Camelia & Daniel Dincuţă

25 august - Emilia & Petru Truşcă
29 septembrie - Vajda Katalin
20 octombrie - Emanoil Mandreşi

25 august - Mircea & Dana Olariu
29 septembrie - Lucica Tăbăcaru & Ramona Vingan
20 octombrie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

Vă aşteptăm cu drag să fiţi alături de noi la 

SUCCESS DAY, în 22 septembrie, la Cluj-Napoca
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ASISTENT MANAGERI

MANAGERI

Petru & Gheorghiţa Vasin 
Daniel & Maria Parascan 
Bandi Attila & Izabela
Petru Arghir Mustea
Elena & Virgil Angelescu
Elena & Ovidiu Velişcu
Mihaela & Vasile Creţulescu
Mariana & Eugen Tudoricu
Marcela & Ion Şerban
Domniţa & Onisim Bontaş

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

10.

Nicolae & Mirela Diţă
Constantin & Tania Popa
Cristina Farcaş
Maria & Cătălin Constantinescu
Szakács Magdolna & Ioan Matei
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Militina & Mircea Popa
Adrian Dociu
Erzsébet & Andrei Posea
Kovács Vasilica & Valer

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

10.

SPONSORI

SPONSORI

Mihaela & Vasile Creţulescu
Rodica & Petru Ostasiuc
Luminiţa & Florin Diaconu
Marcela & Ion Şerban
Virginia & Gabriel Iorgulescu
Petru & Gheorghiţa Vasin
Petru & Gheorghiţa Vasin
Dorina & Adrian Amariei
Ion Mihăilă

Bacău
Orăştie
Buhuşi
Craiova
Bucureşti  
Timişoara
Timişoara
Bacău
Moreni, DB

Dorina & Adrian Amariei
Rodica & Vasile Butnariu

Mihaela & Vasile Creţulescu
Vasilica & George Florescu

Emilia Ioaniţescu
Kovács Vasilica & Valer

Gheorghe Niţă
Carmen & Ioan Popescu

Rodica & Ion Sandu

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

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

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

Aurel & Veronica Meşter (1)
Maria Pop (2)
Petru & Gheorghiţa Vasin (7)
Camelia & Daniel Dincuţă (6)
Szabó Éva (9)
Vajda Katalin (5)
Daniel & Maria Parascan (11)
Emanoil & Georgeta Mandreşi (14)
Marilena & Teodor Culişir (12)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (3)
Ramona & Dorin Vingan (10)
Marcela & Ion Şerban (13)
Mircea &  Dana Olariu (8)
Elena & Virgil Angelescu (nou)
Petru & Emilia Truşcă (4)
Kele Mónika (17)
Constantin & Tania Popa (18)
Petru Mustea Arghir (nou)
Cristiana & Eugen Dincuţă (20)
Smaranda Sălcudean (nou)

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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Ecaterina & Ioan Agocs
Doina & Neculai Iordache
Măndiţa Iftode
Letiţia & Vasile Mărcuş
Elena & Ovidiu Velişcu
Răzvan & Daniela Pocaznoi
Carmen & Gabriel Larion
Gheorghe Niţă
Daniela & Ion Epure
Kovács Vasilica & Valer
Rodica & Ion Sandu
Florin Sandu

Arad
Galaţi
Craiova
Lazuri, SM
Craiova
Timişoara
Fălticeni
Timişoara
Târgu-Jiu
Timişoara
Moreni, DB
Moreni, DB

Lăcrămioara Bondor
Petrică Buruiană

Mihai Cilibiu
Csukat Éva

Nicolae & Mirela Diţă
Nicolae & Adriana Drăguţa
Gabriela & Vasile Ghivirigă

Mihaela & Cristian Marin
Aurelia Nebunu

Diana Niculescu
Florin Sandu
Ioana Sandu



STIMULENTUL I Gál Irén Smaranda Sălcudean Gheorghe & Adelina Filip Doina & Dănuţ Hanganu 
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă Felicia & Siminel Sumanariu Corina & Dorin Frandeş Aurel & Veronica Meşter Florentina & Pavel Anton 
Mariana & Liviu Haită Felicia & Vasile Şanta Mádly Susana & Ludovic Mircea & Dana OlariuAngela & Ioan Arcălianu
Carina & Sebastian Iacătă Marcela & Ion Şerban Elisaveta & Alexandru PocaznoiAszalos Ibolya & Csaba
Dorin & Dana Ion Niculina Ştefana Lucica & Ştefan Nemeş Maria Pop Leonora & Florea Baciu 
Kele Mónika Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Daniel & Maria Parascan Vajda Katalin 
Angelica & Ioan Lucuţ Romică & Luminiţa Timofte Constantin & Tania Popa Ramona & Dorin VinganElena Bădrăgan
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Tatiana & Vasile Tofan Szabó Éva Benedek József Mihály & Judit
Adiel & Magdalena Miu Iuliana & Liviu Toma Szabó József & MarikaAtena & Vasile Bîrlea
Ersilia & Ovidiu Moldovan Marinela Tuţuleasa Petru & Emilia TruşcăMaria Buzdugan
Sonfălean Ujlaki Csaba & Anna Mária Varga Csaba Attila & VioricaIlie & Adriana Carciuc

Adriana & Constantin Vasile Petru & Gheorghiţa VasinDaniel Cifor
Aurelia & Aurică Năstase Rodica & Emanuel Voicu Veres Juliana Livia & Gheorghe Cusiac
Constantin & Magdalina Niţu VulcăneanMihaela Dan

Maria Dărăban Camelia & Vasile Oprea STIMULENTUL III
Viorel & Dumitra Dincă Gizella & Marius Botiş Papp Miklós STIMULENTUL II

Eugen & Maria PlugaruMihaela & Ion Dumitru Elena & Virgil Angelescu Marilena & Teodor Culişir
Adelia PopMircea & Raluca Fage Iulia Beldiman Camelia & Daniel Dincuţă 
Dragoş PostelnicuCristina Luminiţa Florea Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Cornelia Durigă 
Emilia & Dinu PotopValentin & Sonia Florescu Cristiana & Eugen Dincuţă Horaţio Kogler

Emanoil & Georgeta Mandreşi

Bandi Attila & Izabella

Petru Arghir Mustea

 

Târgovişte
Filiaşi
Slobozia
Poian, CV
Craiova
Craiova
Filiaşi
Oradea    
Timişoara
Constanţa
Carei
Bucureşti
Giera, TM
Orăştie
Craiova
Timişoara
Craiova
Constanţa
Petroasa Mare, TM
Motru
Slatina
Slatina
Craiova
Orăştie
Timişoara
Lazuri, SM
Turia, CV
Bacău
Bucureşti
Ilieni, CV
Iaşi
Ploieşti
Satu-Mare
Tia Mare, OT
Timişoara
Recaş
Hunedoara
Braşov
Turia, CV
Vladimirescu, AR
Fălticeni
Fălticeni
Giera, TM
Orăştie
Braşov
Bacău
Oradea
Oradea
Voluntari
Lazarea, HR
Braşov
Năsăud
Bistriţa
Timişoara

Marioara Anghel
Mariana & Aurel Badea

Mihaela Baicu
Bandi Tamás

Floarea & Alexandru Biriş
Virginia Boldea

Maria & Tiberiu Busoi-Rotaru
Nicolae & Doiniţa Chiş

Valentina & Ionel Cioată
Niculina & Viorel Ciuchea

Anicuţa Codrea
Maria & Cătălin Constantinescu

Mariana Coroznici
Angela & Ioan Curtean

Simona Dina 
Gabriela Ecobici

Liliana Enea
Cristina Farcaş

Loredana & Gavril Fartala
Gianina Gonea

Maria Georgescu
Alexandru Georgescu

Virgilia & Valeriu Groza
Luana Hodorog

Maria Ianoş
Karadai Izabella Éva

Kerekes Ildikó
Laura Mihăilescu

Ortansa & Ovidiu Mincu
Erika & György Mocanu

Viorel & Maria Morărescu
Margareta & Stelu Neamţu

Erika Negrea
Gheorghe Niculescu 

Paraschiv Niţă
Ionela Pogan

Militina & Mircea Popa
Ioan & Daniela Popovici

Erzsébet & Andrei Posea
Lia Ostoacă

Claudiu & Mihaela Reuţchi
Mihaela Solcanu

Maria Stoica
Ileanu Sulutiu

Szekeres Géza 
Emilia & Dumitru Tarasman

Daniela Tiurbe
Carmen Tiurbe

Viorica & Marian Tone
Doina Trif

Toader & Sanda Ursu
Violeta Vartic
Marius Varva
Remus Veres

Florin Stoica
Ion & Mariana Niţu
Mariana Vişan
Bandi Attila & Izabella
Mirela & Adrian Manea
Nicolae & Mirela Diţă
Ion & Mariana Niţu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Mihaela & Cristian Marin
Mariana Iuga
Erika Negrea
Dana Grozav
Ioan & Gabriela Iovan
Luana Hodorog
Verginia Biriş
Dumitru & Adelina Negruţ
Virginia Boldea
Iuliana Popescu
Daniela & Florea Giulvezan
Maria & Ilie Popescu
Sanda & Ion Ivaşcu
Maria Georgescu
Mihai Cilibiu
Dorina & Petre Arapu
Lucica & Dan Samoilă
Csukat Éva
Bandi Tamás
Emilia & Dumitru Tarasman
Alexandru & Mariana Miron
Kuti Katalin & Bakó András
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Ştefania Zvorişteanu
Karadai Izabella Éva
Diana Niculescu
Gheorghe Niţă
Marin & Claudia Studineanu
Alina & Adrian Vasile
Petre Nemţeanu
Kerekes Ildikó
Viorica Bărbulescu
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Claudiu & Mihaela Reuţchi
Ioan & Gabriela Iovan
Angela & Ioan Curtean
Bandi Attila & Izabella
Zenovia & Cătălin Riglea
Nicolae & Domniţa Chiş
Daniela Tiurbe
Lenuţa & Iulian Tănase
Charlote & Marian Divoiu
Elena & Gheorghe Balcanu
Maria Pop
Maria & Simion Nicula
Mihaela & Cristian Marin




