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mai potrivit decât acesta - unde a început totul - pentru a sãrbãtori cea de-a 
treizecea aniversare a companiei noastre. Va fi un eveniment extraordinar, la 
care trebuie sã fiþi prezenþi. Cei care vor acumula 2500 pc vor participa la 
Silver Post Raliu în Puerto Vallarta, Mexic.

Aºa cum am menþionat, vom sãrbãtori treizeci de ani de existenþã a 
companiei ºi sunt foarte încântat sã anunþ sloganul evenimentului din 
Phoenix: „30 de ani Forever – fundamentul excelenþei”. De aproape treizeci 
de ani, Forever Living a ajutat milioane de distribuitori din întreaga lume, 
oferind produse de o calitate excepþionalã ºi incredibila oportunitate de a-ºi 
împlini visurile. Sunt atât de mândru de tot ceea ce am realizat în aceºti ani ºi 
în acelaºi timp sigur cã urmãtorii treizeci vor fi ºi mai buni!

Mai sunt doar câteva luni pânã la sfârºitul anului. Nu lãsaþi timpul sã treacã pe 
lângã voi fãrã sã faceþi tot ce vã stã în putinþã ca sã vã realizaþi obiectivele 
propuse. ªtiu cã mulþi dintre voi aþi muncit din greu ca sã aveþi un an 
extraordinar, dar sunt sigur cã înãuntrul vostru sunt încã resurse nebãnuite. 
Descoperiþi-le ºi profitaþi de ele pentru a urca la urmãtorul nivel, pentru cã 

m vorbit mult în ultimul timp despre importanþa transformãrii anului astfel veþi avea succes ºi voi, ºi cei din echipele voastre, iar aceasta este cea 
2007 într-un punct de cotiturã pentru afacerea noastrã. Vã amintiþi, mai mare rãsplatã pe care o puteþi primi.
poate, în ediþia din ianuarie a revistei Forever am insistat asupra 
faptului cã trebuie sã profitãm de fiecare oportunitate pentru a ne 

dezvolta afacerea. Timpul este o resursã limitatã ºi ºtim cu toþii cât de repede 
trece. Iatã cã am ajuns aproape de sfârºitul anului ºi este momentul sã 
„tragem cât mai tare”, sã depunem toate eforturile pentru a realiza 
programele stimulative pe care compania ni le pune la dispoziþie. 

Au trecut deja douã luni de la Super Raliul din Anaheim ºi sper cã v-aþi simþit 
bine cu toþii, cel puþin la fel de bine cum m-am simþit eu alãturi de cei care au 
participat la acest mare eveniment. A fost o întâlnire extraordinarã, toatã 
lumea a trãit cu adevãrat spiritul Forever, iar sloganul nostru: „Tot mai sus”, 
ne-a reamintit cã stã în puterea noastrã sã ne depãºim limitele. Am lansat noi 
produse excepþionale ºi sunt convins cã folosindu-le, învãþând despre ele, 
prezentându-le ºi altora, afacerea voastrã va 
deveni tot mai puternicã.

Vã mulþumesc tuturor celor care aþi fost 
împreunã cu noi în California. A fost un 
sentiment minunat sã vã revãd ºi sã-mi fac 
noi prieteni. Felicitãri celor care au participat 
în acest an la Post Raliul Tradiþional ºi la Silver 
Post Raliu! Sper cã vizita la plantaþii, 
laboratoarele de procesare ºi stabilizare ºi în 
Hawaii au fost experienþe plãcute, care v-au 
insuflat entuziasmul ºi motivaþia de a fi alãturi 
de noi ºi în 2008. Asiguraþi-vã cã Super Raliul 
de anul viitor se aflã la loc de cinste pe lista 
voastrã de prioritãþi.

Aþi aflat, desigur, cã în 2008 ne vom întâlni la 
Phoenix, în Arizona. Cred cã nu existã un loc 
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Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

Urcaþi la urmãtorul nivel

Mesajul Preºedintelui
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vineri ori de duminicã seara, toamna facem exact ceea ne-am propus ºi     
ne-am notat în varã pe lista cu þelurile personale. Nu o mai gãsim? Nu-i nimic, 
pânã disearã ne stabilim scopuri foarte clare pentru urmãtoarele luni ºi le 
scriem cu hotãrârea ºi optimismul celui care le vede deja realizate. 

Fiecare dintre noi munceºte pentru sine însuºi. Aminteºte-þi cã tot ceea ce 
faci este pentru a-þi atinge scopurile. Efortul este doar o parte a acestui 
proces minunat. Nu munceºti pentru Forever, munceºti realmente pentru 
împlinirea personalã. De aceea ai viitorul în mâini. ªi de aceea este atât de 
plãcut sentimentul libertãþii pe care þi-l dãruieºte aceastã afacere unicã. 

Dãm cuiva ocazia sã fie mândru de noi. Pentru cã oricine are în viaþã persoane 
pe care le respectã ºi le iubeºte. Cine sunt aceºti oameni în viaþa ta? Ce-ai 
putea sã faci azi pentru ca ei sã se simtã mândri de tine? Fã exact acest lucru.

Ne comportãm ca lideri invincibili. ªtim cã devenim ceea ce gândim. 

Ne promitem mici premii. Ne stabilim sarcini de muncã ºi recompense pe 
care ni le oferim imediat ce îndeplinim ceea ce ne-am propus. 

Ne asumãm sarcini precise ºi termene-limitã pe care le comunicãm ºi altora, 
tocmai pentru a ne acorda un motiv în plus sã le respectãm. 

e-am amintit zilele trecute despre cãlãtoria extraordinarã pe care am 
Ne motivãm cu sprijinul memoriei. În drum spre muncã ne gândim la fãcut-o de curând în America, la Super Raliul Internaþional. Am observat 
momentele din viaþa Forever când am fost cei mai entuziaºti, cei mai ce ecou puternic are aceastã experienþã pentru oamenii care au 
efervescenþi, cei mai hotãrâþi ºi plini de energie. Ne amintim cum ne simþeam participat la ea. Câtã energie genereazã în continuare ºi ce motivaþie solidã le 
atunci, descoperim de ce ne era atât de bine, retrãim experienþa ºi o facem sã oferã pentru urmãtoarele mari succese. ªi ne-am dat seama cã orice om are în 
funcþioneze la fel de eficient în prezent. interior un continent nedescoperit încã, format din marile sale calitãþi. Numai cel 

care acþioneazã faþã de propriul suflet precum Columb conferã vieþii sale un Cu toþii ne-am fãcut proiecte serioase. Lunile urmãtoare ne pun la dispoziþie 
sens total ºi trãieºte fericirea doritã. ºansa extraordinarã a calificãrilor - Profit Sharing, Raliul European de la 

Budapesta, Super Raliul Internaþional care sãrbãtoreºte în Arizona trei decenii Indiferent de ceea ce alegem sã facem însã într-un moment sau altul al 
de la înfiinþarea companiei. Forever evolueazã odatã cu lumea în care trãim. existenþei noastre, toþi suntem exploratori. Fiecare dintre noi se aflã într-o 
Iar noi înaintãm odatã cu Forever. Fãrã pauzã, fãrã ºovãire. Pentru cã ne-am cãlãtorie care îl poate conduce la descoperirea unor noi teritorii. ªi fiecare 
transformat în devizã cuvintele lui Arthur C. Clarke: „Singura cale de a gãsi navigheazã urmând o hartã personalã, o hartã unicat. Dacã avem curajul sã o 
graniþele posibilului este sã treci dincolo de ele, explorând imposibilul”.urmãm înþelegem de ce spunea Ralph Waldo Emerson: “Lumea întreagã este 

alcãtuitã din porþi. Intrã! Lumea întreagã este alcãtuitã din ºanse. Foloseºte-le!”

A început o perioadã specialã pentru noi toþi. Avem avantajele pe care ni le-au 
deschis realizãrile nemaipomenite din prima parte a acestui an, dar ºi 
proiectele de anvergurã care ne vor face sã încheiem 2007 la un nivel de 
excelenþã pe care Forever Living Products România nu l-a mai atins. Numãrul 
de baxuri realizate lunar creºte spectaculos. Numãrul celor calificaþi la 
programele stimulative de asemenea. Poziþia în topul european ºi 
internaþional certificã valoarea remarcabilã a echipei noastre. S-a terminat 
vacanþa, concediul, ne-am relaxat... Ne-am întors cu forþe proaspete, aºa cã 
avem resurse sã pornim cu toatã puterea pe ultima sutã de metri a 
anului. Cum facem asta?

Ne provocãm pe noi înºine sã atacãm chiar azi problema care ni se 
pare cea mai dificilã. Mai ales dacã o considerãm incomodã ºi mai ales 
dacã o amânãm demult. Ne hotãrâm sã acþionãm perseverent, pânã 
avem rezultatele pe care le dorim. 

Transmitem energie pozitivã. Suntem bine dispuºi, atenþi ºi deschiºi 
faþã de oamenii pe care îi întâlnim pentru afacerea Forever ºi faþã de 
cei din echipa noastrã. Îi salutãm pe toþi, empatizãm ºi luãm cu 
adevãrat în seamã dorinþele ºi greutãþile cu care se confruntã. Dacã 
întâlnim persoane morocãnoase, triste sau pesimiste le zâmbim ºi ne 
vedem de drum. Suntem fericiþi, plini de entuziasm ºi motivaþi. Azi, 
mâine ºi în fiecare zi. 

Aºa cum luni începem sã rezolvãm lucrurile pe care le-am plãnuit de 

N

Forever evolueazã odatã cu lumea,
noi înaintãm odatã cu Forever

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

Vã dorim încredere ºi succes total, 
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Aloe Vera of America 
garanteazã supercalitatea

Vã invitãm, în paginile care urmeazã, sã pãtrundem în universul Aloe vera, sã i s-a acordat o asemena onoare, deoarece ingredientul de bazã al majoritãþii 
aflãm cât de lung, complicat ºi sinuos este drumul de la plantã la produs, iar în produselor Forever este gelul stabilizat de aloe. 
final la noi, prin câte transformãri trec frunzele de aloe pânã ajung în casele 

Dupã recoltare, planta este trimisã cãtre facilitãþile de procesare din Texas ºi 
noastre, sub formã de Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar, Aloe Bits n' Peaches 

Republica Dominicanã, unde gelul din frunze este stabilizat. De fapt, deþinem 
sau Forever Freedom, ori sub forma binecunoscutelor creme ºi loþiuni. 

numeroase procedee patentate de stabilizare a gelului, ceea ce asigurã 
calitatea deosebitã a produselor pe 
bazã de aloe pentru sãnãtate ºi 
frumuseþe. 

Plantaþiile de aloe ºi procesul de 
stabilizare a gelului reprezintã doar o 
parte din rolul pe care AVA îl joacã în 
cadrul Forever Living. De la 
dezvoltarea noilor produse, pânã la 
fabricare ºi expediere, am plãcerea 
de a lucra cu o echipã de oameni 
extraordinari, care fac posibilã 
respectarea promisiunii: „de la 

plantã la produs pentru tine”.V-aþi întrebat vreodatã unde sunt produse bãuturile pe bazã de Aloe vera? Sau 
cremele ºi loþiunile Forever? De aproape treizeci de ani, extraordinarele Întreaga echipã de profesioniºti de la Aloe Vera of America este dedicatã trup 
noastre produse sunt fabricate exclusiv la Aloe Vera of America, diviziunea de ºi suflet realizãrii celor mai bune produse ºi expedierii lor cãtre toþi 
producþie a companiei din Dallas, Texas. distribuitorii ºi consumatorii Forever Living în cele mai bune condiþii. De la 

ºoferii camioanelor, la contabili ºi pânã la tehnicienii responsabili de controlul „În calitate de Vicepreºedinte Executiv al AVA, am fost implicat de la început în 
calitãþii, fiecare angajat joacã un rol esenþial în procesul AVA – „de la plantã fiecare etapã a procesului de producþie – de la conceperea ºi dezvoltarea 

noilor produse pânã la fabricarea, îmbutelierea ºi trimiterea lor cãtre toate la produs pentru tine”.
filialele FLP din lume. ªi, având în vedere creºterea incredibilã a companiei în 

Noile îmbunãtãþiri aduse la Aloe Vera of America permit îmbutelierea a 
aceºti 29 de ani de când existã pe piaþã, sunt bucuros sã vã anunþ cã noua 

milioane de litri de gel de aloe în fiecare lunã. Laboratorul pentru controlul 
locaþie AVA are o suprafaþã de aproximativ  26.013 mp, faþã de cea veche, de 

calitãþii, unde produsele sunt testate ºi analizate, ºi-a triplat mãrimea. Aveþi 
numai 15.144 mp.

cu toþii ºansa sã descoperiþi aceste lucruri calificându-vã la Post Raliul 
Dacã aþi vizitat vreodatã sediul AVA din Dallas, aþi observat cu siguranþã Tradiþional de anul viitor. Indiferent câte flacoane de gel, de suplimente sau 
agitaþia continuã, ca într-un stup de albine. Zgomotul maºinilor care mutã ºi creme împãrþiþi cu prietenii din întreaga lume, suntem capabili sã vi le livrãm 
supravegheazã imensele containere cu produse, precum Aloe Vera Gel, Aloe mult mai repede ºi mai eficient. Vã mulþumim pentru tot ceea ce faceþi în 
Bits n' Peaches sau Aloe Lotion, este completat de sunetul ritmic al maºinilor marea familie Forever ºi vã dorim mult succes în afacerea voastrã!“
de producþie ºi al liniilor de îmbuteliere. Prin munca lor asiduã ºi devotatã, 
angajaþii noºtri au fãcut ca Aloe Vera of America sã fie aºa cum o cunoaºteþi.

Pentru a fi siguri de raportul calitate/preþ ºi de furnizarea în timp util cãtre 
consumatori, Aloe Vera of America utilizeazã conceptul de „integrare 
verticalã”. Acest lucru ajutã la controlul efectiv al tuturor etapelor procesului 
de producþie – de la cultivarea plantei pânã la produsul final. 

Începem prin cultivarea plantei aloe pe mii de hectare de sol fertil în Statele 
Unite, Mexic ºi Republica Dominicanã. Cultivãm numai ce este de calitate 
excepþionalã – Aloe barbadensis Miller – singura varietate de Aloe vera 
folositã pentru prepararea produselor Forever. Calitatea plantei reprezintã 
motivul pentru care AVA a primit sigla Consiliului ªtiinþific Internaþional pentru 
Aloe, privind puritatea ºi consistenþa gelului de aloe. E prima companie cãreia 

Adaptare dupã articolul scris de Don Calhoun, Vicepreºedinte Executiv AVA, în Revista Forever din SUA

Consumãm chiar noi produsele, vorbim despre ele, ne încurajãm familia sã le consume, prietenii, cunoscuþii, dar nu ne gândim, cu 
siguranþã, decât rareori la procesul de producþie. La oamenii care nu se vãd, pe care nu-i cunoaºtem, dar a cãror muncã are ca 
rezultat aceste produse extraordinare, de beneficiile cãrora ne bucurãm cu toþii. 
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Gelul nostru stabilizat de Aloe vera este cel mai bun ºi, pentru a 
pãstra mereu aceleaºi standarde de calitate, controlãm totul – de 
la plantaþiile de aloe, la fabrici, la cercetare ºi dezvoltare pânã la 
ambalare, livrare ºi distribuþie. De la plantã la produs pentru tine. 
Acest lucru ne permite sã garantãm calitatea produselor Forever 
pentru milioanele de consumatori ºi distribuitori care depind de ele 
pentru un trai mai sãnãtos ºi un stil de viaþã mai bun.

Forever Living Products ºi Aloe Vera of America ºi-au dovedit încã o datã excelenþa ºi devotamentul faþã de protejarea 
mediului, grija faþã de binele angajaþilor ºi preocuparea faþã de cele mai ridicate standarde de calitate.

Aloe Vera of America a primit din partea prestigioasei Orion Registrar Inc. trei importante certificate: OHSAS 18001 pentru 
standarde ridicate la locul de muncã ºi pentru preocuparea faþã de binele angajaþilor, ISO 14001 pentru sistemul de 
protejare a mediului ºi ISO 9001 pentru sistemul de management al calitãþii. 

Aloe Vera of America este singura companie din Statele Unite ale Americii care deþine toate cele trei certificate, ceea ce 
dovedeºte mai presus de orice cã alãturi de familia Forever,  Rex Maughan este lider în acþiunile de protejare a mediului 
înconjurãtor ºi a resurselor sale. 
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Fiecare plantã este la început un pui. Dupã aproximativ trei ani de 
cultivare atentã, fiecare frunzã maturã este îndepãrtatã manual, cu 
grijã, de planta-mamã, printr-o incizie finã la bazã. Odatã tãiate, 
frunzele sunt transportate rapid cãtre facilitãþile de stabilizare, 
pentru ca gelul sã-ºi pãstreze calitatea ºi puritatea. 

Frunzele sunt supuse unui proces de spãlare în apã rece, cu 
presiune ridicatã, iar apoi li se îndepãrteazã coaja. 

Aloe Vera of America trimite lunar mii de containere, fiind astfel 
unul dintre cei mai mari exportatori din sudul Statelor Unite. 
Aceste containere sunt trimise în peste 120 de þãri din întreaga 
lume, oferindu-le oamenilor cele mai bune produse pentru 
sãnãtate ºi frumuseþe. 

Gelul pur este colectat în containere de oþel inoxidabil, fiind supus 
imediat unui proces patentat de stabilizare, pentru a fi prevenitã 
oxidarea sa. 

Odatã trecute testele de calitate, gelul este transportat cãtre 
facilitãþile de ambalare. Noua linie automatã de îmbuteliere 
permite umplerea, sigilarea ºi ambalarea a trei flacoane de Aloe 
Vera Gel pe secundã!

Dupã stabilizare, gelul este supus mai multor teste ºi analize, 
pentru a i se asigura puritatea ºi consistenþa. Dupã testare ºi 
aprobare, gelul este transportat la sediul Aloe Vera of America, în 
Dallas, Texas, unde este din nou supus unor teste microbiologice. 

 Pentru 
asigurarea 

calitãþii ºi a 
consistenþei, 

tehnicienii 
responsabili de controlul 

calitãþii inspecteazã la 
intervale regulate 

flacoanele, în timpul 
procesului de îmbuteliere. 



    
O dietã bogatã în fructe ºi legume este la fel de importantã pentru 
menþinerea sãnãtãþii bãrbaþilor, ca ºi pentru cea a femeilor. De fapt, 
cercetãri recente pun în luminã faptul cã doza zilnicã de fructe ºi legume 
recomandatã pentru bãrbaþi este de nouã porþii, nu de cinci ca pentru 
femei. ªi este ºtiut faptul cã bãrbaþii mãnâncã numai o treime din cele 
nouã porþii recomandate pe zi. Motivele sunt dintre cele mai variate: de 
câte ori nu aþi auzit un bãrbat spunând „Mere sã mãnânci tu! Eu nu vreau 
sã ruginesc.” sau „Struguri…sigur, dar sub formã de vin!” Oricare ar fi 
motivele, bãrbaþii nu considerã fructele ºi legumele o parte importantã a 
dietei lor. Tocmai din acest motiv, Forever Living Products recomandã 
Forever Nature's 18 – un amestec brevetat de fructe ºi legume 
indispensabile pentru menþinerea sãnãtãþii. Patru tablete pe zi furnizeazã 
o cantitate de antioxidanþi echivalentã cu substanþele biologic active din 
cinci porþii de fructe ºi legume: struguri, mere, afine, soc, meriºor, zmeurã, 
morcovi, varzã, conopidã, þelinã, fasole verde, kiwi, prune, ardei gras, 
dovlecei ºi pãtrunjel. Forever Nature's 18 este suplimentul care 
furnizeazã organismului necesarul zilnic de antioxidanþi proveniþi din 
legume ºi fructe, iar tabletele sunt masticabile ºi au un gust delicios.
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Fortifiante  pen 

     Calciul e vital

Cititorii revistei noastre, cãrora le mulþumim pe aceastã cale pentru atenþia pe care o acordã lunã de lunã revistei Forever, ne-au 
solicitat de-a lungul timpului articole destinate special bãrbaþilor. Ne-am gândit, astfel, ca în acest numãr sã le oferim tuturor celor 
interesaþi informaþii despre importanþa alimentaþiei pentru menþinerea sãnãtãþii bãrbaþilor.

Am observat cu toþii cã, de obicei, se acordã  prioritate 
alimentaþiei femeilor, adolescenþilor ºi copiilor, iar dieta 
bãrbaþilor este trecutã cu vederea. Asta nu înseamnã cã 
alimentaþia lor poate rãmâne fãrã riscuri într-un con de 
umbrã, pentru cã ºi ei au probleme de nutriþie, iar acestea 
trebuie rezolvate atunci când bãrbaþii se hotãrãsc sã adopte 
un stil de viaþã sãnãtos.
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Calciul este la fel de important pentru bãrbaþi ca ºi pentru femei. 
Osteoporoza tinde sã fie privitã ca o boalã ce afecteazã numai femeile, 
dar de fapt unul din patru bãrbaþi peste 50 de ani a suferit o fracturã 
datoratã osteoporozei. Pânã la vârsta de 65 de ani, bãrbaþii pierd masa 
osoasã la fel de repede ca ºi femeile. La 75 de ani, o treime dintre bãrbaþi 
suferã de osteoporozã. Existã, totuºi o veste bunã: aproape jumãtate 
dintre cazurile de osteoporozã severã întâlnite la bãrbaþi sunt cauzate de 
factori care pot fi controlaþi:                                                   
 Calciul – bãrbaþii ar trebui sã consume în jur de 1000 de mg de 
calciu pe zi. Forever Calcium are o formulã cu conþinut ridicat de citrat 
de calciu, care furnizeazã organismului necesarul zilnic de calciu 
recomandat în proporþie de 100%, iar tabletele sunt uºor de digerat ºi se 
absorb eficient. 99% din sistemul osos este alcãtuit din calciu. Dacã 
organismul tãu nu primeºte calciu suficient pentru funcþiile sale, va 
începe sã „fure” din oase. Aºa cã asigurã-te cã îi furnizezi destul calciu ºi 
vitamina D (formula produsului Forever Calcium este îmbogãþitã cu 
vitamina D ºi magneziu).

Consumul de alcool în exces – alcoolul reduce capacitatea 
organismului de absorbþie a calciului. Pentru bãrbaþi, alcoolul în exces 
este unul dintre cei mai frecvenþi factori de risc în osteoporozã.

Stil de viaþã inactiv – bãrbaþii care nu practicã nicio formã de 
miºcare se expun unui risc crescut de osteoporozã.
               

 9 porþii de fructe ºi legume pe zi
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O dietã echilibratã este la fel de importantã pentru bãrbaþi ca ºi pentru femei. Este 
timpul sã nu te mai neglijezi ºi sã acorzi mai multã atenþie alimentelor pe care le 
mãnânci ºi suplimentelor pe care le iei. Iar dacã ai încredere în Forever ºi în 
produsele pe care þi le oferã, vei descoperi cã un stil de viaþã sãnãtos nu este chiar 
atât de greu de urmat, mai ales dacã practici ºi un sport.   

Prevenþia este cea mai eficientã mãsurã, pentru cã nu existã nici mãcar un bãrbat care sã nu fie expus riscului de a dezvolta una sau mai multe afecþiuni ale 
prostatei pe durata vieþii. O greºealã frecventã este sã gândeºti „nu mi se poate întâmpla tocmai mie”, pentru cã numãrul tinerilor care dezvoltã cel puþin una 
dintre afecþiunile prostatei este în creºtere.
Prostata este o glandã de mãrimea unei nuci, localizatã sub vezicã ºi, chiar dacã nici nu vei ºti cã existã atunci când nu este afectatã, ea va deveni dureroasã 
atunci când se mãreºte. Asta se întâmplã datoritã efectului cumulativ al hormonului masculin numit dihidro-testosteron; prostata poate creºte pânã la 175% 
din mãrimea sa normalã. Dacã doreºti sã-þi menþii sãnãtatea prostatei, prevenind posibilele sale afecþiuni ce pot apãrea odatã cu trecerea timpului, este bine 
sã þii cont de urmãtoarele sfaturi: 

Consumã peºte ºi uleiuri vegetale bogate în acizi graºi Omega-3. Ultimele cercetãri au indicat cã peºtele ºi legumele bogate în acizi graºi Omega-3 reduc 
riscul de îmbolnãvire a prostatei. Pentru a te asigura totuºi cã îi furnizezi organismului tãu cantitatea de Omega-3 de care are nevoie încearcã Forever Arctic-
Sea ºi în acelaºi timp încearcã sã limitezi consumul de grãsimi animale saturate, deoarece s-a descoperit cã existã o legãturã între consumarea acestora ºi 
apariþia problemelor prostatei. Pe lângã beneficiile aduse sãnãtãþii prostatei, acizii graºi din compoziþia produsului Forever Arctic-Sea Omega-3 favorizeazã 
circulaþia sanguinã, contribuie la menþinerea unui nivel normal al colesterolului ºi trigliceridelor în sânge, favorizeazã buna funcþionare a articulaþiilor.

Bea destule lichide. Oricine are prostata mãritã trebuie sã se asigure cã bea destulã apã ºi/sau lichide non-alcoolice. Consumul de fluide ce conþin cofeinã 
ar trebui redus la minimum.

S-a demonstrat în timp cã cele mai eficiente plante ºi substanþe în prevenþia ºi tratamentul afecþiunilor prostatei sunt extractul de Saw palmetto, licopina 
ºi seleniul. Urmând ultimele descoperiri din domeniul sãnãtãþii, Forever a creat un supliment special pentru menþinerea sãnãtãþii prostatei. Forever Pro 6 
reprezintã o combinaþie de ºase vitamine, minerale ºi extracte vegetale. Extractele de Saw palmetto ºi Pygeum contribuie la funcþionarea normalã a prostatei 
datoritã acizilor graºi pe care îi conþin, iar vitamina E, seleniul ºi licopina sunt antioxidanþi puternici care ajutã la menþinerea funcþiei normale a prostatei, 
contracarând efectele radicalilor liberi asupra þesutului glandular. Totodatã, vitamina E este cunoscutã 
pentru proprietãþile sale de a reduce inflamaþia.

Scoate definitiv din alimentaþia ta alcoolul, cofeina, mâncãrurile condimentate ºi alte substanþe 
care pot irita tractul urinar. De asemenea, ai grijã sã-þi pãstrezi o greutate moderatã, întrucât 
kilogramele în plus dãuneazã stãrii generale de sãnãtate, nu numai prostatei.

Dacã îþi doreºti o viaþã activã din toate punctele de vedere, ai la dispoziþie produsul Forever Multi 
Maca. Cunoscutã ºi sub denumirea de „ginseng peruvian”, maca favorizeazã energia ºi vitalitatea, 
având un conþinut bogat în proteine, formate din aminoacizi necesari multor funcþii ale organismului. 
Dintre acestea, se detaºeazã ca importanþã funcþia reproductivã. 

               

Sãnãtatea prostatei
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Gestioneazã  timpul 
stabilindu-þi obiectivele

Timpul nu este infinit, nu poate fi dat înapoi dar poate fi folosit eficient. Iatã o serie de sfaturi care te vor ajuta sã-þi 
repartizezi timpul cât se poate de eficient ºi, prin urmare, sã-þi dezvolþi afacerea în direcþia pe care o doreºti.
Primul lucru pe care ar fi bine sã-l faci ar fi sã iei un creion ºi o hârtie ºi sã notezi tot ceea ce îþi ocupã timpul într-o zi: la 
ce orã te trezeºti ºi, apoi, pas cu pas, ceea ce te þine ocupat toatã ziua. Fãcând asta, vei afla cã existã în jur de 3 ore pe zi 
care ar putea fi folosite într-o manierã mai eficientã ºi mai constructivã. 

      Stabilirea obiectivelor
Managementul eficient al timpului se reduce la a planifica ceea ce ai de gând sã realizezi ºi apoi la realizarea 
propriu-zisã a acestui plan, fãrã a te abate de la el. 
Începe prin a alcãtui în fiecare searã o listã cu lucrurile pe care ai vrea sã le faci în ziua urmãtoare. Dupã câteva zile 
de planificare de pe o zi pe alta, fãrã sã te abaþi de la ceea ce þi-ai propus poþi trece la imaginea de ansamblu: lista 
cu rezoluþii. De obicei, suntem obiºnuiþi sã creãm acest tip de listã la început de an. Ne propunem foarte multe, dar 
în cele mai frecvente cazuri sfârºim prin a îndeplini numai câteva dintre þelurile fixate. 

      Unde greºim?
În primul rând, o astfel de listã, în care îþi stabileºti obiectivele, nu este condiþionatã de perioada din an în care 

ne aflãm, ci de cât eºti de hotãrât sã obþii ceea ce þi-ai propus. Poþi sã o faci ºi la început de concediu, esenþial 
este sã fii cât se poate de dedicat obiectivelor pe care þi le propui. 

În al doilea rând, o astfel de listã presupune o autoevaluare corectã ºi sincerã: eºti cu adevãrat pregãtit sã-þi 
investeºti toatã energia pentru a-þi atinge obiectivele? Nimic din ceea ce meritã cu adevãrat nu va veni pur ºi 
simplu, fãrã niciun efort din partea ta, iar asta presupune sã uiþi ideea conform cãreia vei reuºi ºi cu muncã mai 
puþinã.

Apoi, adu-þi aminte cã trebuie sã fii ferm ºi constant pe mãsurã ce munceºti pentru a realiza ceva, sã 
acþionezi cu certitudine indiferent de obstacole ºi provocãri, sã fii tenace ºi sã nu renunþi. Vor exista ºi 
momente în care vei simþi cã nu ajungi nicãieri, cã nu vei gãsi niciodatã persoane care sã vrea sã facã parte din 
echipa ta ºi cã pur ºi simplu nu eºti fãcut pentru asta. Important este sã înþelegi cã perseverenþa este calea pe care 
o urmeazã învingãtorii. Nu are niciun rost sã-i agasezi pe cei care nu sunt interesaþi de afacere. Cautã-i, pur ºi 
simplu, mai mult pe aceia care pot înþelege ce oportunitate nemaipomenitã le oferã Planul de Marketing Forever. 

  Multe dintre obiectivele noastre nu se realizeazã tocmai pentru cã sunt nerealiste
De câte ori nu þi s-a întâmplat sã visezi cu ochii deschiºi la ceva ºi apoi sã-þi transformi fantezia în obiectiv? Nu e 
nimic rãu în a visa, dar dacã ceea ce þi-ai propus nu este realizabil într-un viitor cât de cât apropiat vei fi dezamãgit  
ºi probabil vei sfârºi prin a renunþa la ceea ce-þi doreºti. Este foarte important sã nu confunzi obiectivul cu ceea ce 
se numeºte sã visezi cu ochii deschiºi. De pildã, nici Planul de Marketing Forever nu presupune un salt brusc de la 
nivelul de Asistent Supervizor la cel de Manager. Întâi trebuie sã atingi nivelurile de Supervizor ºi Asistent 
Manager. Acest exemplu îþi demonstreazã cã prima datã este necesar sã atingi obiective de importanþã medie 
pentru a putea sã-þi îndrepþi atenþia spre þinte mai importante. Un alpinist nu-ºi propune sã escaladeze de prima 
datã Everestul, deºi atingerea acestui vârf poate deveni un obiectiv pentru viitor.

Eficient 

Hoþii de timp
Telefonul care sunã tot timpul;
Vizitatorii care te þin prea mult din timp;
Întâlnirile dezorganizate ºi prea lungi;
Prioritãþile neclare;
Lipsa de delegare;
Amânarea sarcinilor ample ºi neplãcute;
Televizorul, internetul;
Faptul cã nu poþi spune "NU".
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Dacã vrei sã-þi realizezi, obiectivele trebuie sã fii specific cu 

privire la ceea ce doreºti sã obþii, trebuie sã fii realist atunci când 

calculezi efortul necesar pentru asta, sã-þi creezi un plan sau o 

strategie ºi sã stabileºti un termen limitã clar pentru atingerea 

obiectivelor.

Acum, dupã vacanþa de varã ºi pe mãsurã ce ne întoarcem la 

rutina zilnicã, poate fi momentul cel mai prielnic pentru a 

schimba lucrurile, pentru a te opri puþin sã te gândeºti la ceea 

ce-þi doreºti ºi pentru a înþelege cã, planificând ºi stabilind 

obiective progresive, poþi sã ajungi foarte departe.

“Pânã nu vei ajunge sã te preþuieºti pe tine... nu-þi vei preþui suficient nici timpul; pânã  
nu-þi vei preþui cu adevãrat timpul... nu vei face nimic semnificativ cu el.”  M. Scott Peck

De exemplu, pentru afacerea ta Forever cele mai potrivite ca 
obiective primare ar fi:

Sã încerc toatã gama de produse Forever (pentru a le 
cunoaºte mai bine);

Sã organizez întâlniri sãptãmânale pentru cunoscuþi, 
prieteni sau membri ai familiei în cadrul cãrora sã se vorbeascã 
despre experienþele Forever sau despre produse;

Sã sponsorizez cinci persoane pentru a-mi extinde 
reþeaua de distribuitori.

1.

2.

3.

Nu amâna nicio sarcinã importantã, oricât de neplãcutã ar fi îndeplinirea ei. Þi-ar 
diminua atât performanþele, cât ºi creativitatea. Fã lucrurile cele mai grele la început.

Încearcã sã te concentrezi numai pe o singurã sarcinã odatã ºi încearcã sã obþii o 
viziune de ansamblu asupra celorlalte.

Acordã un anumit timp ºi pentru situaþiile care pot apãrea pe neaºteptate. Planificã 
doar 60% din timp, 40% ar trebui sã rãmânã pentru imprevizibil. 

Este dificil sã observi progresele atunci când eºti angrenat în sarcini dificile sau în 
proiecte ample. Divizeazã-þi, deci, proiectele ample ºi sarcinile dificile în paºi mai mici.

Fii de neînduplecat când vine vorba de obiectivele pe care þi le-ai propus, dar flexibil 
în ceea ce priveºte strategia pe care o aplici.

Þine cont ca sã ai timp:Începe   prin a-þi propune obiective tangibile! 
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Dr. Teodor Culiºir
Soaring Manager 

Dã valoare visurilor tale
Sãrbãtoarea vulturilor din luna septembrie a avut loc, pentru a doua oarã în acest an, în Cluj-Napoca. Nu ne-am lãsat întristaþi de 

venirea toamnei, pentru cã am avut numai motive de bucurie. Soarele ne-a îmbiat sã credem cã încã mai e varã, echipa Forever de 

la depozitul din oraº ne-a primit cu braþele deschise, iar distribuitorii veniþi sâmbãtã în Sala Sporturilor „Horia Demian” au 

menþinut la mare înãlþime nivelul entuziasmului 

ºi pe cel al bunei-dispoziþii. 

Aceastã ediþie Success Day a avut parte de gazde 
pentru care superlativele nu sunt de ajuns. 
Creativitatea, umorul ºi pasiunea de care au dat 
dovadã Maria ºi Daniel Parascan, Senior Manageri, 
ne fac sã ne dorim asemenea gazde mereu. Le 
mulþumim lor ºi echipei care i-a însoþit, pentru cã 
au ºtiut sã ne ofere o zi minunatã ºi o parte din 
sufletul lor. Felicitãri Maria ºi Daniel! Felicitãri ºi 
echipei voastre! 

Dr. Szocs Gábor
Manager General

Dr. farm. Szocs Dóra
Manager General

Dacã evenimentul din iulie a stat sub 
semnul muncii susþinute ºi al energiei 
nestãvilite, la cel din septembrie se adaugã 
ºi roadele. Directorii Generali, Dr. farm. 
Szocs Dóra & Dr. Szocs Gábor, ne-au vorbit 
despre creºterea importantã înregistratã 
în primele opt luni ale acestui an faþã de 
aceeaºi perioadã a anului trecut. 
Rezultatele muncii de echipã se vãd ºi se 
simt deja, iar România a dovedit de 
nenumãrate ori cã formeazã o echipã 
extraordinarã, înzestratã cu o forþã de 
neoprit.  

Gazde:  
Maria & Daniel Parascan,

Senior Manageri
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Eveniment

Daniel Stanciu
Manager 

Ioan Agocs
Manager 

Ioana Rucãreanu
Manager 

Claudia Stanciu
Manager 

Le mulþumim ºi celor care ne-au vorbit ºi ne-au 
împãrtãºit din experienþa ºi cunoºtinþele lor. 
Domnul Doctor Teodor Culiºir, Soaring Manager, 
ne-a învãþat sã menþinem sãnãtatea personalã ºi 
a familiei noastre cu ajutorul Aloe Vera Gel. Ioana 
Rucãreanu, Manager, a împãrtãºit celor prezenþi 
experienþa sa de viaþã, care a condus-o la 
concluzia cã într-adevãr Forever oferã o lume 
fãrã bariere tuturor celor care cred în ei înºiºi ºi în 
reuºitã. Ioan Agocs, Manager, a prezentat 
avantajele pe care ni le oferã Forever faþã de 
afacerile tradiþionale. Claudia ºi Daniel Stanciu, 
Manageri, ne-au îndemnat sã credem în 
miracole, pentru cã numai aºa ele se pot petrece. 
Ei au crezut în Forever, în faptul cã pot realiza 
ceea ce-ºi doresc, iar miracolul lor nu s-a lãsat 
aºteptat. Fiecare asemenea discurs ne inspirã, 
ne motiveazã sã dãm mai mult pentru reuºitã. 

Supervizori

Echipa Clujului
Cea mai bunã galerie (categoria costume)
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Ana Maria Tomoioagã

Super Raliul Forever - Anaheim, SUA
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De fiecare datã la Success Day scena se umple de oameni care reuºesc sã parcurgã treptele Planului de Marketing prin puterea 
visului lor. Îi felicitãm cu drag pe toþi cei care au venit în faþa noastrã sâmbãtã, 22 septembrie, cu ocazia calificãrii la nivelurile de 
Asistent Supervizor, Supervizor, Asistent Manager, Manager, Senior Manager, precum ºi pe cei calificaþi la Programul Stimulativ 
de Merit. Felicitãri tuturor galeriilor pentru felul în care s-au prezentat ºi în special galeriilor Olteniei ºi Clujului, care ne-au convins 
cã meritã premiile puse în joc. 

La Success Day am cântat ºi am dansat alãturi de Ana Maria Tomoioagã, mare vedetã în 
devenire, Aurel Tãmaº, care a pus un pic din sufletul Ardealului în inimile noastre ºi 
alãturi de Activ, una dintre cele mai preþuite formaþii româneºti. Dar mai presus de toate 
am sãrbãtorit: i-am sãrbãtorit pe cei care s-au calificat la un nivel superior în Planul de 
Marketing, am sãrbãtorit întâlnirea vulturilor de succes, am sãrbãtorit creºterea din 
ultimul an, am sãrbãtorit reuºita!  

Aurel Tãmaº

Asistent Manageri

Asistent Supervizori
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ªtim cã orice este posibil dacã investim încredere ºi pasiune, iar la 
urmãtorul Success Day din noiembrie suntem convinºi cã pe scenã 
vor fi ºi mai mulþi învingãtori. Pânã atunci, trãiþi ca ºi cum visul vostru 
ar fi deja realizat ºi veþi vedea cã va începe sã prindã contur. 

Vã dorim mult 
succes în afacerea 

Forever!

Senior Manageri

Alexandra Rotãrescu
Departament marketing

Manageri

Super Raliul Forever Anaheim 2007 - Oltenia- cea mai bunã galerie

Programul Stimulativ de Merit
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Informaþiile pe care le aveam pânã în acel moment despre Republica Moldova ce în ce mai numeroase, colaborãrile cu alte linii mai dese. Acolo unde 
nu erau tocmai încurajatoare ºi, recunosc, m-au speriat într-o oarecare Forever înseamnã, încã, multe produse aduse din România ºi un Plan de 
mãsurã, mai ales cã încercarea mea de a merge acolo împreunã cu câþiva Marketing explicat în câteva întâlniri, plus câteva exemple de reuºitã în þarã, 
parteneri din România s-a soldat cu un eºec. Totuºi, sponsora mea, Raluca trebuie sã ai curaj ºi sã crezi cu adevãrat. Aºa cã oamenii se sprijinã unii pe 
Fage, mã aºtepta la Chiºinãu, aºa cã am pornit în marea aventurã. alþii. Astfel i-am cunoscut pe Sergiu ºi Ludmila Sârbu ºi vreau cu aceastã 

ocazie sã le transmit cã mã bucurã Acolo am avut deosebita plãcere sã mã 
prezenþa lor la prezentãri ºi le doresc întâlnesc cu adevãraþi lideri Forever: familiile 
prosperitate în afacere. Sevcenco, Bárdocz, Könczei, domnul 

Benedek. Le mulþumesc în mod special, ºi cu 
aceastã ocazie, pentru cã m-au întâmpinat În martie a sosit ºi momentul mult 
cu braþele deschise. Le mulþumesc pentru aºteptat. Olesea ºi Vlad s-au calificat la 
sfaturile oferite, pentru atmosfera caldã ºi nivel de Supervizor, ca un exemplu al 
profesionistã în care am lucrat. La perseverenþei, corectitudinii º i  
prezentare, domnul pe care îl cunoscusem încrederii în propriile forþe si în echipa 
încã din þarã ºi care pãrea interesat sã afle formatã în jurul lor. Ei se salutã la 
mai multe despre oportunitatea Forever a f iecare orã  a zi lei cu „Bunã  
pãrãsit sala în timpul prezentãrii, fãrã sã dimineaþa!”, deoarece sunt de pãrere 
salute, sã-ºi ia rãmas bun sau sã-ºi motiveze cã în aceastã afacere trebuie sã fii 
gestul. De atunci nu l-am mai vãzut. Dar, aºa treaz, vesel, deschis ºi „activ”, ca în 
cum se întâmplã de multe ori în viaþã, primele ore ale unei zile. Acum 
recompensa vine din cu totul altã parte decât lucreazã pentru a urca treptele din 
te aºtepþi. La sfârºitul prezentãrii au venit la Planul de Marketing cu partenerii lor, 
mine doi tineri: Olesea ºi Vlad. Ea - deschisã ºi cu multã cãldura în privire, el - familia Silitrari, care sigur va veni împreunã cu noi, Vlad ºi Olesea, Sergiu, 
serios. Am stabilit sã ne întâlnim a doua zi, pentru a discuta amãnunte despre Veaceslav, Vasile, Eugenia ºi mulþi alþii la evenimentul de la Budapesta. 
afacerea Forever, aºa cã m-au invitat la ei acasã. Dupã o lungã discuþie, am Calificãrile nu se obþin peste noapte, dar se clãdeºte o bazã stabilã ºi solidã, 
plecat cu ideea cã mã vor anunþa ce hotãrâre iau. Eram aproape sigurã cã vor care va conduce la o dezvoltare frumoasã a afacerii. În aceastã afacere, 
fi cel mult consumatori, nu mi s-a pãrut cã afacerea i-ar interesa în mod eºueazã doar cei care nu persevereazã. 
deosebit. Acesta a fost rezultatul primei mele 
vizite în Republica Moldova. Peste douã Acum, odatã deschis ºi sediul din Chiºinãu, Republica 
sãptãmâni, însã, am primit rãspunsul: „Ne- Moldova va privi cu alþi ochi spre Forever. Dragi 
am hotãrât! Vrem pachetul Touch of Forever colaboratori din Republica Moldova, voi veþi deveni 
ºi ne apucãm de afacere”. Aºa a început milionarii de mâine în þara voastrã, sunteþi un model 
totul. Urmãtoarele drumuri nu mi s-au mai de reuºitã prin muncã nobilã ºi cinstitã! Pentru asta 
pãrut aºa grele. Aveam la cine ºi pentru ce sã meritã sã schimbaþi ritmul vieþii ºi sã faceþi sacrificiile 
mã duc. E excelent când ºtii cã poþi ajuta, necesare. Trebuie sã lucraþi mult ºi cu dãruire, dar 
poþi accepta provocarea ºi poþi lupta dacã aveþi þeluri bine definite, ºi rezultatele vor fi pe 
împreunã cu cineva. Þelul a devenit clar: de mãsurã. Nu uitaþi cã Forever este afacerea iubirii. 
la Manager ºi mai sus. ªi a început munca 
propriu-zisã. Prezentãri ºi instruiri, drumuri Salutãri tuturor colaboratorilor din Republica Moldova! 
ºi în þarã, la cunoºtinþe ºi rude. Am petrecut Vã doresc prosperitate, belºug ºi sãnãtate alãturi de 
zile foarte plãcute alãturi de partenerii mei, Forever! 
în diferite locuri, ºi vreau sã le transmit mulþumiri pentru cãldura ºi 
ospitalitatea cu care am fost primiþi. Mã adresez tuturor celor care mã cunosc 
ºi pe care i-am vizitat în Moldova: sunt convinsã cã ne aºteaptã o colaborare 
fructuoasã ºi în viitor. Astfel, echipa a început sã creascã, înscrierile sã fie din 

Forþa magicã a echipei

Decembrie 2006  a însemnat un nou început pentru afacerea mea Forever. Aflasem de la sponsorii mei, încã din vara anului trecut, cã se face 

Forever ºi în Republica Moldova ºi m-am decis sã-mi formez ºi eu o echipã acolo. Interesându-mã printre prieteni ºi cunoºtinþe, am descoperit 

cã existã la Chiºinãu persoane dornice sã cunoascã oportunitatea Forever, aºa cã am luat hotãrârea sã merg acolo.

Ulbrecht Susana    
Senior Manager
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Realizarea nivelului de 1500 pc poate pãrea o þintã greu de atins, dar nu uitaþi cã, 
aºa cum spunea Henry Ford, „nimic nu e prea greu dacã este împãrþit în paºi mai 
mici”. Puneþi în practicã strategia pe care v-am propus-o în numãrul din iulie al 
revistei: 1500 pc, împãrþite la cele douãsprezece luni ale perioadei de calificare, 
înseamnã o medie de 125 pc lunar. Cu o echipã de treizeci de colaboratori care îºi 
realizeazã statutul de Activ, aceastã þintã este foarte uºor de atins. Iar dacã aveþi o 
echipã puternicã ºi entuziastã, vã va fi ºi mai uºor sã depãºiþi pragul de 2500 pc, 
pentru a beneficia de excursia la Silver Post Raliu. 

MLM – foloseºte aceastã ºansã 

MEXIC
Silver Post Raliu

Realizaþi peste 2500 pc în perioada de 
calificare ºi rãsplata pe care compania 
v-o oferã va fi pe mãsurã: o excursie de 
vis, timp de 6 zile ºi 5 nopþi, în 
Puerto Vallarta, Mexic. O ocazie pe care 
suntem siguri cã nu o veþi rata. În plus, 
realizând unul dintre nivelele superioare 
de calificare , vã veþi bucura de multe 
alte daruri din partea companiei.

2.500 pc

5.000 pc
7.500 pc

10.000 pc

Realizaþi 5.000 pc în perioada de 
calificare (aprilie 2007 - martie 2008) ºi 
vã veþi bucura de aceleaºi beneficii ca ºi 
cei calificaþi la 2.500 pc (participarea la 
Silver Post Raliu ºi 1.000 
USD/cod), plus încã 1.000 USD/cod 
(2.000 USD în total), recunoaºteri 
speciale la Super Raliu ºi accesul la zona 
VIP pentru cumpãrãturi.

Realizaþi 7.500 pc în perioada 
de calificare (aprilie 2007 - 
martie 2008) ºi vã veþi bucura 
de aceleaºi beneficii ca ºi cei 
calificaþi la 5.000 pc, plus încã 
1000 USD/cod (3.000 USD în 
total) ºi o întâlnire specialã cu 
Vicepreºedinþii companiei 
noastre în timpul Silver Post Raliului.

Realizaþi 10.000 pc în perioada de 
calificare (aprilie 2007 - martie 2008) ºi 
vã veþi bucura de aceleaºi beneficii ca ºi 
cei calificaþi la 7.500 pc, plus rezervare 
la Business Class pentru zborurile cãtre 
SUA ºi înapoi spre casã.

Silver Post Raliul le va rezerva celor calificaþi cu peste 2500 pc o cãlãtorie de vis în Mexic. 

Ne vedem în Phoenix, Arizona
la Super Raliul Forever 2008!

Suntem aproape de jumãtatea perioadei de calificare la Super Raliul Forever din 2008. Cu siguranþã v-aþi fãcut deja planurile ºi   
v-aþi stabilit strategiile, lucrând alãturi de echipe pentru realizarea acestui stimulent extraordinar. Super Raliul este o modalitate 
excelentã de a vã motiva colaboratorii ºi, totodatã, de a vã construi liniile inferioare. Reamintiþi-le tuturor de acest eveniment ºi 
ajutaþi-i sã-ºi canalizeze eforturile cãtre îndeplinirea condiþiilor de calificare. 

Super Raliul Forever, Phoenix 2008

Cei care realizeazã pentru prima datã nivelul de 1500 pc primesc în plus, 
din partea companiei, o excursie la plantaþiile de aloe, la facilitãþile de 
procesare ºi stabilizare, Aloe Vera of America ºi Robson Bee Products, la 
sediul central din Phoenix, Arizona ºi la Sounthfork Ranch.

Post Raliul Tradiþional

Trebuie sã fim 
împreunã la marea 

sãrbãtoare din 
2008, când 

compania noastrã 
va sãrbãtori treizeci 

de ani de la 
înfiinþare. Aºa cum 
ne-au obiºnuit în 

fiecare an, 
organizatorii ne-au 

promis un 
eveniment cu 

adevãrat special, 
de neuitat, de la 
care nu trebuie 

sã lipsim. 
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Cumperi produsele de care ai nevoie ºi ai grijã ca, în cele douã luni ale Cumperi pachetul Touch of Forever, care conþine cele mai 
perioadei de calificare, comenzile tale personale sã totalizeze cel reprezentative produse Forever Living.
puþin 2 pc. Avantaje: achiziþionarea pachetului, în valoare de 2 pc, îþi asigurã 
Avantaje: efortul financiar este mai mic, e calificarea imediatã la nivelul de Asistent Supervizor, ceea ce fectuarea comenzilor 
fãcându-se pe parcursul a douã luni. presupune cã poþi sã începi imediat sã-þi construieºti echipa. În plus, 

cumpãrând pachetul beneficiezi de o reducere de 80 Euro faþã de 
Cumperi cele douã pachete Mini Touch of Forever – nutriþie ºi îngrijire valoarea cumulatã a produselor, dacã le-ai cumpãra separat. 
personalã, fiecare în valoare de 1 pc.
Avantaje: beneficiezi de cele mai apreciate suplimente nutritive ºi 
produse pentru îngrijire personalã, reunite în ambalaje practice ºi 
elegante. Poþi folosi produsele acasã, împreunã cu familia, sau le poþi 
vinde clienþilor tãi, la preþ de consumator.

1.

gEner ie

S n tã ãta e

Vitalitate

5
TV

50 r  0, Eu o + A
, 59  E  +74 uro  TVA

Start rapid pentru afacerea ta
Ai semnat Formularul de înscriere ºi vrei sã-þi construieºti cât mai repede echipa. Ce trebuie sã faci? Sã te califici la nivelul de Asistent 
Supervizor, nivel care îþi dã dreptul sã sponsorizezi oameni noi în echipa ta. Cum obþii acest nivel? În cel puþin trei modalitãþi diferite:

Vino la depozitele companiei, 
ca sã fii ºi tu printre cei care 
beneficiazã de aceste avantaje, 
pânã când nu se epuizeazã stocurile! 

Pentru fiecare ouch ºi Mini Touch cump rateã , 
T

prim ºtie  CADOU 20 de mostre 

Aloe Jojoba Conditioning Rinse

octombrie 2007 ,  Nr. 102

Preþ consumator ( TVA inclus):

121,34 Euro   81,75 Euro

Binefacerile 
gelului de Aloe vera ºi 

proprietãþile antioxidante ale 
Pomesteen Power. 

Daruri nepreþuite acum la 
un preþ mai mic, începând 

din aceastã lunã!

În s,  Al J a a o i 
 plu  p oe ojob  Sh mp o º

 b o io  R  p te pr º
Aloe Jojo a C ndit ning inse cum ãra , ime ti e antru fiec re 

C O  sAD U 10 de mo tre 

A  o o a Co di o i R
loe J j b  n ti n ng inse



foreverliving.com

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

Chiºinãu:• Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82

Programul ºi adresele depozitelor Forever 
România & Republica Moldova

Forever info

BRA{OV

CONSTANÞA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
Iustin Moisescu

SALA DE FESTIVITÃÞI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

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

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

Vã rugãm sã completaþi integral ºi corect, cu datele Dvs. de identificare 
(nume, prenume, serie buletin, cod numeric personal), toate formularele 
înaintate cãtre companie (formulare de înscriere, formulare de comandã, 
fiºe bancare, facturi). Vã mulþumim pentru înþelegere.

Susþinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îþi oferã un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de Manager. Nu uita sã iei cu 
tine broºurile „Planificarea afacerii Forever” ºi „De la Supervizor la Manager”

Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17
Important! Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal 
nu pot fi plãtite. Vã rugãm completaþi citeþ ºi corect numele, prenumele, 
seria ºi numãrul buletinului ºi CNP-ul pe foile de vãrsãmânt CEC.

On-line  
www.comenziforever.ro0800 802 563 

Tel-verde  

între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepþia zilelor de 
sâmbãtã, duminicã.

prin

Produsele Forever se pot comanda ºi:

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

20 octombrie -Camelia & Daniel Dincuþã
10 noiembrie -Elena Angelescu
15 decembrie -Elena Angelescu

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

20 octombrie -Kele Mónika
10 noiembrie -Vajda Katalin
15 decembrie -Ramona & Dorin Vingan 

20 octombrie -Alexandru & Elisaveta Pocaznoi
10 noiembrie -Maria Pop
15 decembrie -Cristiana & Eugen Dincuþã

20 octombrie -Lucica & Gheorghe Tãbãcaru
10 noiembrie -Maria & Daniel Parascan
15 decembrie -Maria Pop

20 octombrie -Emanoil Mandreºi
10 noiembrie -Kele Mónika
15 decembrie -Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

20 octombrie - Iulia Beldiman 
10 noiembrie -Emilia & Petru Truºcã
15 decembrie -Emilia & Petru Truºcã

20 octombrie -Constantin & Tania Popa
10 noiembrie -Emanoil Mandreºi
15 decembrie -Leonora & Florea Baciu

Taxa de expediere/colet: 14 RON (TVA inclus)
Pentru a evita reclamaþiile ulterioare, vã rugãm sã 
verificaþi conþinutul coletului în prezenþa curierului.

 
- la orice unitate CEC (în zilele de luni, unitãþile CEC 
vor fi deschise pânã la orele 18,30);
- la toate depozitele Forever din þarã, prin intermediul 
cardului bancar
   prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis 
la BRD), sau la orice sucursalã BRD, în urmãtoarele 
conturi:  

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

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

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

Cum plãteºti produsele Forever?Dorim sã vã informãm cã nu se acceptã formulare de înscriere semnate  de altcineva, nici în 
baza unei împuterniciri în faþa notarului public. Doar aspirantul are dreptul sã semneze 
formularul de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscalã, emiterea ºi plata facturilor de bonus vã 
rugãm sã consultaþi pagina de ºtiri din numãrul din martie 2007 al Revistei Forever. 

Important! În curând va apãrea noua versiune a Politicilor Companiei, instrument 
indispensabil pentru dezvoltarea afacerii Dumneavoastrã. Pânã atunci rãmâne valabilã 
versiunea pe care o puteþi gãsi în depozitele companiei. 

Întreb\rile legate de utilizarea produselor Forever pot fi trimise, `n scris, la num\rul de fax: 
021.222.89.24 sau e-mail: office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. Clemen]a Dumitra[cu, Dr. Dan 
Noveanu (suplimente alimentare) ºi Dr. ªerban 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 numãrul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii pe aceastã temã prin 
telefon. 

Important! Distribuitorii care au depus fiºa bancarã pentru virarea bonusului sunt rugaþi sã 
meargã la sucursala BRD indicatã pe fiºã, în termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru 
ridicarea cardului. În caz contrar, acesta va fi distrus de cãtre bancã.

Important! Distribuitorii care încaseazã bonus atât de la FLP România, cât ºi de la FLP 
Moldova sunt rugaþi sã completeze douã facturi separate, pentru fiecare sumã. 

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 sã fie  de 
cea pe care o utilizaþi pentru a plasa comenzi on-line.

diferitã

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

17

Toate `ntâlnirile 
se desf\[oar\ `ntre orele

10:00 - 14:00

Vã aºteptãm cu drag la urmãtorul Success Day, ce va 
avea loc pe 24 noiembrie la Sala Palatului din Bucureºti!
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Calificãrile lunii septembrie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI

MANAGERI

Daniel & Maria Parascan 
Domnica Dragomir
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuþuleasa
Ana & Constantin Chelu
Stelian & Lidia Galinescu
Mariana & Eugen Tudoricu
Kovács Adalbert István & Emese
Ieronim & Silvia Gavriloaie
Iuliana Mirela Popescu

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

10.

Liliana & Eugen Caplea
Antal Rozália
Péter Maria & Francisc
Daniel & Maria Parascan
Stelian & Lidia Galinescu
Gabriela & Nicolae Lilios
Cristina Farcaº
Gheorghe & Mariana Sodolescu
Gabriela & Iulian Burlacu
Elena Corneanu

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

10.

SPONSORI

SPONSORI

Sebastian & Doina Simionca
Dorina & Vasile Arsenie
Marinela Tuþuleasa
Ionica & Mihai Bãlan
Iuliana Mirela Popescu
Constantin & Tania Popa
Domniþa & Onisim Bontaº
Georgeta Florentina Popa
Kovács Adalbert István & Emese
Ana & Constantin Chelu
Bodor István
Domnica Dragomir

Bistriþa
Videle, TR
Craiova
Tecuci
Constanþa
Bacãu
Madrid, Spania
Câmpina
Cristuru Secuiesc
Bucureºti
Reºiþa
Panciu, VN

Gabriela & Iulian Burlacu
Alexandrina & Mihai Cãlinescu

Liliana & Eugen Caplea
Domnica Dragomir

Cristina Farcaº
Stelian & Lidia Galinescu

Ieronim & Silvia Gavriloaie
Cristina & Liviu Irimia

Lázár Tibor & Kinga Erika
Vasilica & Ioan Nica

Cristiana & Cristian Puºcaº
Sofiea Zamfir

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

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

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

Aurel & Veronica Meºter (1)
Maria Pop (2)
Szabó Éva (4)
Camelia & Daniel Dincuþã (5)
Vajda Katalin (6)
Daniel & Maria Parascan (3)
Constantin & Tania Popa (13)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (10)
Marinela Tuþuleasa (8)
Ramona & Dorin Vingan (9)
Marilena & Teodor Culiºir (7)
Mircea &  Dana Olariu (14)
Petru & Emilia Truºcã (11)
Cristiana & Eugen Dincuþã (18)
Smaranda Sãlcudean (15)
Elena & Virgil Angelescu (16)
Doina & Dãnuþ Hanganu (20)
Marcela & Ion ªerban (12)
Emanoil & Georgeta Mandreºi (nou)
Benedek József Mihály & Judit (nou)

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

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

Lázár Tibor & Kinga Erika
Antal Erzsébet
Eugenia Cioarã
Elena & Florentin Gheorghe
Cristina & Liviu Irimia
Ion Firiþã
Luminiþa Uþã
Cristiana & Cristian Puºcaº
Livia & Gheorghe Cusiac
Aurelia & Dumitru Olteanu
Viorica & Marcel Cismaru

Cristuru Secuiesc
Cristuru Secuiesc
Medgidia
Medgidia
Câmpina
Giurgiu
Medgidia
Lugoj
Suceava
Bucureºti
Bãbeni, VL

Antal Erzsébet
Antal Rozália

Mãdãlina Carabulea
Eugenia Cioarã

Elena Corneanu
Victoria Dobriºan

Elena & Florentin Gheorghe
Paraschiva & Rusalin Lenga

Silvia & Gheorghe Paicu
Gheorghe & Mariana Sodolescu

Paula & Claudiu Vasilescu

septembrie 2007 ,  Nr. 101

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Vajda Katalin
Mariana Iuga

Braºov
Constanþa

Kovács Adalbert István & Emese
Iuliana Mirela Popescu



STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu Emilia & Dinu Potop Cristiana & Eugen Dincuþã Horaþio Kogler
Gál Irén Smaranda Sãlcudean Gheorghe & Adelina Filip Doina & Dãnuþ Hanganu Florentina & Pavel Anton 
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã Felicia & Siminel Sumanariu Corina & Dorin Frandeº Aurel & Veronica Meºter Angela & Ioan Arcãlianu
Mariana & Liviu Haitã Felicia & Vasile ªanta Mádly Susana & Ludovic Mircea & Dana OlariuAszalos Ibolya & Csaba
Carina & Sebastian Iacãtã Marcela & Ion ªerban Emanoil & Georgeta Mandreºi Elisaveta & Alexandru PocaznoiLeonora & Florea Baciu 
Dorin & Dana Ion Niculina ªtefana Lucica & ªtefan Nemeº Maria Pop Bandi Attila & Izabella
Kele Mónika Lucica & Gheorghe Tãbãcaru Daniel & Maria Parascan Vajda Katalin Elena Bãdrãgan
Angelica & Ioan Lucuþ Romicã & Luminiþa Timofte Constantin & Tania Popa Ramona & Dorin VinganBenedek József Mihály & Judit
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu Tatiana & Vasile Tofan Szabó Éva Atena & Vasile Bîrlea
Adiel & Magdalena Miu Iuliana & Liviu Toma Szabó József & MarikaDomniþa & Onisim Bontaº
Ersilia & Ovidiu Moldovan Marinela Tuþuleasa Petru & Emilia TruºcãMaria Buzdugan
Sonfãlean Ujlaki Csaba & Anna Mária Varga Csaba Attila & VioricaIlie & Adriana Carciuc
Petru Arghir Mustea Adriana & Constantin Vasile Petru & Gheorghiþa VasinDaniel Cifor
Aurelia & Auricã Nãstase Rodica & Emanuel Voicu Veres Juliana Livia & Gheorghe Cusiac
Constantin & Magdalina Niþu Vulcãnean  Mihaela Dan

Maria Dãrãban Camelia & Vasile Oprea STIMULENTUL III
Viorel & Dumitra Dincã Gizella & Marius Botiº Papp Miklós STIMULENTUL II

Eugen & Maria PlugaruMihaela & Ion Dumitru Elena & Virgil Angelescu Marilena & Teodor Culiºir
Adelia PopMircea & Raluca Fage Iulia Beldiman Camelia & Daniel Dincuþã 
Dragoº PostelnicuCristina Luminiþa Florea Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Cornelia Durigã 

Silvia & Gheorghe Paicu
Daniela & Vasile Alexandru
Iulius & Rodica Colda
Maghiari Cãlin & Mirandolina
Ana Betea
Leonora & Florea Baciu
Maria Florescu
Marinela Craiu
Viorica & Gicã Zetu
Petrica Buruianã
Victoria Anghelina
Cristina Farcaº
Domnica Dragomir
Cicilia & Ion Butnaru
Florian & Florina Ilie
Paula & Claudiu Vasilescu
Mariana & Eugen Tudoricu
Mãdãlina Carabulea
Virgilia Groza
Dorina & Ioan Condurachi
Szabó Floarea & Matei
Maria Pop
Dobrina & Grigore Bran
Marin Mirãuþã
Cristina Farcaº
Constantin & Elena Gheorghe
Maria & Gheorghe Alexe
Mirabela Macoveanu
Mihai Anghel
Nicoleta Nicula
Gabriela Maior
Constanþa & Constantin Axinte
Viorel & Jenica Turc
Iosif Blaga
Ion & Dorina Ciolac
Antal Rozalia
Florica Dincã
Angelica & Florin Balica
Teodor Staiu
Maria Pintea
Cristina & George Popescu
Gabriela & Iulian Burlacu
Mariana Iuga
Maria Dragotã

Botoºani
Vãlenii de Munte
Giurgiu
Oraºu Nou, SM        
Vama, SM
Bucureºti
Moara Greci, VS
Vaslui
Suceava
Galaþi
Galaþi
Constanþa
Tecuci
Vaslui
Ploieºti
Râmnicu-Vâlcea
Ploieºti
Medgidia
Râmnicu-Vâlcea
Bucureºti
Timiºoara
Nãsãud
Bucureºti
Craiova
Constanþa
Crevedia Mare, GR
Vãlenii de Munte
Bucureºti
Râmnicu-Vâlcea
Bucureºti
Craiova
Giurgiu
Mijlocenii Bârgãului, BN
Sfântu-Gheorghe
Deva
Cristuru Secuiesc
Bucureºti
Satu-Mare
Reºiþa
Bucureºti
Bucureºti
Bistriþa
Nãvodari
Craiova

Lidia & Miluþã Ababei
Ciprian Alexandru

Constanþa & Constantin Axinte
Ana Betea

Lenuþa & Dumitru Betea
Dobrina & Grigore Bran

Cicilia & Ioan Butnaru
Cãtãlina Butnaru

Mariana & Virgil Chelaru
Daniel Chiorcea

Grigoriþa & Tudorachi Ciupitu
Mihai Codarcea

Elena & Vasile Costea
Marinela Craiu
Antoanela Cutã

Diana Dinu
Georgeta & Gheorghe Dumitru

Rodica Florea
Eugenia Florea

Ana Gavril
Ileana Ginga
Claudia Iloie

Rodica Ionescu
Adriana Lauran

Gabriela & Daniel Lilios
Marieta Lixandru

Mirela & Ilie Lupu
Maria & Marin Macoveanu

Teodor Manole
Marian Militaru
Marin Mirãuþã
Lenuþa Mitici

Silvia & Gavril Moldovan
Molnár Miklós & Csilla
Mihaela & Mircea Paul
Peter Maria & Francisc

Maria Pintea
Valeria & Ioan Piscoran

Portik Imre
Geta & Gabriel Rãducanu

Nicoleta Rusu
Victor Schon

ªtefania & Viorel Stroe
Sorina Tanciu
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Forever Living Products 
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, Bucureºti
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289      Fax: 021-222 89 24    
E-mail: office@foreverliving.ro    Internet: www.foreverliving.com  

România & Republica Moldova

Aceastã publicaþie are rol exclusiv educativ ºi nu este destinatã folosirii ca material promoþional asociat unei campanii de vânzãri. 
Sunt interzise copierea sau extragerea oricãror fragmente din publicaþie fãrã permisiunea scrisã prealabilã a Forever România.

Distribuitor Forever România & Republica Moldova:


