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vizitat Fundaþia pentru tratamentul arsurilor ºi traumelor ºi Casa Forever 
Courage, un centru sponsorizat de Forever Living care permite familiei 
victimelor sã stea acolo fãrã sã plãteascã, pe durata tratamentului celor dragi. 
Aici, produsele ºi banii de la Forever acþioneazã mânã-n mânã pentru a 
transforma victimele arsurilor în supravieþuitori. Ne simþim binecuvântaþi 
pentru cã am avut onoarea sã participãm la campania „Prin ochii unui copil” 
de la spitalul pentru copii Banner din Phoenix.

Suntem, de asemenea, conºtienþi de importanþa accesului la educaþie ºi din 
acest motiv continuãm sã sprijinim acele universitãþi care pun la dispoziþia 
tinerilor numeroase oportunitãþi educaþionale. Suntem mândri de o iniþiativã 
din Africa de Sud, unde echipa managerialã localã a luat iniþiativa ºi a înfiinþat 
„Forever Training Academy”, o organizaþie care oferã educaþie de înaltã 
calitate în domeniul hotelier ºi al ospitalitãþii. Prima promoþie va intra în 
câmpul muncii anul acesta. Sprijinim, totodatã, ºi un proiect 
umanitar/educaþional care transmite programe TV de calitate în întreaga 
lume, în limbi diferite, întrucât înþelegem valoarea comunicãrii interculturale.

Mulþumitã staff-ului nostru dedicat ºi distribuitorilor din toatã lumea mai 
existã multe alte proiecte ºi poveºti de succes pe care mi-ar plãcea sã vi le 

ãrbãtori fericite tuturor! Crãciunul se apropie ºi aduce cu el împãrtãºesc – dar timpul ºi spaþiul nu-mi permit. Sper cã faptul cã Forever 
sentimente minunate nãscute din colindele care celebreazã pacea face cât poate de multe pentru a dãrui va fi unul dintre factorii care vã vor 

ºi voia bunã. Este o provocare sã te gândeºti la pace în timp ce în lume sunt motiva sã împãrtãºiþi în continuare povestea noastrã cu cât mai mulþi oameni 
atâtea conflicte. Deseori mã gândesc cã Forever ar putea învãþa „lumea” câte posibil.
ceva despre pace, pentru cã noi organizãm evenimente la care participã 
oameni din fiecare colþ al lumii ºi, din ceea ce se vede, cu toþii petrecem Sper cã sãrbãtorile de anul acesta vor fi o perioadã minunatã pentru voi ºi cei 
minunat împreunã! dragi. Vã invit pe fiecare sã cãutaþi în 2008 noi modalitãþi de a dãrui ºi de a  
 deveni ca Marea Galileei – plini de viaþã, debordând de energie ºi dãruind cât 
În majoritatea culturilor aceastã perioadã a anului este consideratã un de mult se poate pentru a-i ajuta pe ceilalþi. Sãrbãtori fericite ºi un milion de 
anotimp al darurilor ºi, pe mãsurã ce mã gândesc la puterea de a dãrui, îmi mulþumiri pentru tot ceea ce faceþi de la toþi cei de aici, din Sediul Central! 
amintesc de un fenomen ce mi-a fost prezentat acum câþiva ani. Se referã la 
Marea Galileei ºi Marea Moartã. Marea Galileei este o masã de apã în 
continuã schimbare, bogatã în tot felul de vieþuitoare marine – de la o mare 
varietate de peºti la plantele care abundã. În schimb, Marea Moartã este 
exact ceea ce îi sugereazã numele – o apã moartã, fãrã viaþã, care se 
restrânge de la an la an. Ambele coexistã în acelaºi mediu climateric ºi 
geografic. De asemenea, cred cã ambele au aceeaºi sursã de apã, Râul 
Iordan. Dar de ce una este vie ºi creºte, în timp ce alta este moartã ºi 
descreºte? Apoi, observaþia mergea mai departe ºi sugera cã motivul ar fi cã 
Marea Galileei îºi „dãruieºte” apa, îi permite sã curgã în afara ei, în timp ce 
Marea Moartã nu se varsã nicãieri, nu-ºi lasã apele sã curgã, primeºte fãrã a 
dãrui. Aceastã observaþie generalã are meritul de a fi demonstrat cã nimic nu 
poate creºte fãrã a dãrui.

Acþiunea de a dãrui poate îmbrãca multe forme, fie la nivel personal, fie la 
nivel de corporaþie. În FOREVER încercãm sã þinem minte „Povestea celor 
douã mãri” strãduindu-ne sã menþinem o relaþie bunã cu organizaþii caritabile 
din toatã lumea. Vã încurajãm ºi pe voi sã faceþi acest lucru pe plan local. 
Faceþi ce puteþi pentru a schimba ceva în bine: donaþi, dacã se poate, puþin din 
timpul vostru, din banii voºtri unor organizaþii caritabile care îi ajutã pe cei 
nevoiaºi. Aici, la Sediul Central Forever din Valley of the Sun, suntem mândri 
cã putem continua relaþia noastrã cu Centrul de protecþie a copilului „Crisis 
Nursery” ºi cu Fundaþia pentru tratamentul arsurilor ºi traumelor. Am petrecut 
o perioadã de timp la „Crisis Nursery”, o organizaþie incredibilã care are grijã 
de copiii aflaþi în situaþii critice. Am vãzut acolo cum banii donaþi de noi îi ajutã 
pe copii sã se acomodeze ºi cum produsele noastre sunt folosite în întregul 
centru, de la spãlarea ºi hrãnirea copiilor pânã la curãþarea podelelor. Am 

S

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

Arta de a dãrui
Mesajul Preºedintelui
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in casã în casã, din inimã în inimã, dintr-un loc în altul. Nu existã 
graniþe ºi nici obstacole în aceste zile. Cãldura Crãciunului ne aduce 
pe toþi mai aproape. ªi simþim acum cã dragostea ºi bucuria pe care 

le dãruim se întorc în mod miraculos înapoi. Cu cât dãruim mai mult cu atât vom 
fi mai iubiþi.

Existã un spirit al Crãciunului ºi, dacã privim în jurul nostru, descoperim cã e viu 
ºi face ca sãrbãtoarea aceasta sã ne emoþioneze de parcã am trãi-o prima datã. 
Acest spirit nu se aflã nici în strãlucirea globurilor, nici în nenumãratele lumini 
care se aprind pe crengile brazilor, ci în sufletul nostru.

Mulþi omeni îºi doresc sã pãstreze o asemenea stare tot restul anului. Noi avem 
ºansa sã o regãsim în spiritul Forever. Este aceeaºi solidaritate cu cei care ne 
înconjoarã, aceeaºi dorinþã de a împãrtãºi cu ei binele, prosperitatea, darurile pe 
care viaþa ni le aduce. Spiritul Forever ne încurajeazã sã atingem cea mai înaltã 
treaptã în tot ceea ce facem ºi sã parcurgem urcuºul afacerii deodatã cu 
urcuºul interior. Este un spirit al iubirii, al armoniei, al încrederii cã toþi oamenii 
pot sã-ºi ia destinul în propriile mâini ºi sã-l modeleze cum doresc. Este un spirit 
al libertãþii ºi al forþei sufleteºti care îºi atinge întotdeauna þelurile binefãcãtoare 

Bucuraþi-vã de sentimentul cã suntem o familie rãspânditã în întreaga lume ºi 
de aceea lumea întreagã devine cãminul nostru ºi responsabilitatea noastrã. 
Este o lunã a sãrbãtorilor, savuraþi din plin fiecare moment, voi, care ºtiþi atât de 
bine cã viaþa e o continuã sãrbãtoare. 

Vã urãm cele mai speciale succese ºi împlinirea celor mai îndrãzneþe visuri. 

La mulþi ani de spirit Forever !  

pentru cã le urmãreºte întotdeauna pânã la capãt. Iar capãtul acesta nu 
înseamnã cã ne oprim, ci doar cã ne pregãtim resursele pentru a ne ridica la un 
nivel ºi mai aproape de cer.

Bucuraþi-vã din plin de tot ceea ce înseamnã aceste zile, dragii noºtri.    
Amintiþi-vã de oamenii pe care îi iubiþi ºi dãruiþi-le atenþia voastrã, timpul, 
cãldura inimii voastre. Iar pe lângã toate acestea dãruiþi-le produsele Forever, 
care sunt mai mult decât cadouri. Sunt sãnãtate curatã. Folosiþi-le voi înºivã,  ca 
pe un rãsfãþ cotidian pe care îl meritaþi cu prisosinþã. 

D

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

Cu drag,

La mulþi ani 
Forever!
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Sonya Skin Care Collection înseamnã mai mult 
decât o nouã linie de produse cosmetice, deoarece 
exprimã ideea de înfrumuseþare, de întinerire, 
precum ºi dorinþa femeilor de a fi admirate, iubite. 
Printre ingredientele acestei colecþii destinate 
îngrijirii tenului se aflã Aloe vera, extracte de fructe, 
ceai alb ºi factori de hidratare, ce “vor da timpul 
înapoi”, redându-i chipului deplina frumuseþe.

Sonya Skin Care Collection cuprinde cinci 
produse de bazã, pentru ca orice tip de ten sã fie 
cât mai corect întreþinut, curãþat, hidratat ºi 
echilibrat, menþinându-i-se sãnãtatea ºi 
frumuseþea. Aloe Purifying Cleanser, Aloe 
Refreshing Toner, Aloe Nourishing Serum, Aloe 
Balancing Cream ºi Aloe Deep-Cleansing 
Exfoliator acþioneazã sinergic pentru ca orice tip 
de ten sã capete un aspect cât mai proaspãt ºi mai 
luminos. 

PASUL 1:   
ALOE PURIFYING CLEANSER

Folosirea acestui remarcabil demachiant pe bazã de aloe ºi extracte de 
fructe reprezintã un prim pas al programului de îngrijire Sonya Skin Care. 
A fost realizat pentru îndepãrtarea delicatã a machiajului ºi impuritãþilor 
de la nivelul tenului, fãrã a provoca deshidratare cutanatã. Sonya® Aloe 
Purifying Cleanser curãþã tenul ºi lasã o minunatã senzaþie de catifelare 
ºi prospeþime, ori de câte ori este folosit.

aplicã demachiantul pe vârfurile degetelor ºi 
distribuie-l uniform pe faþã cu ajutorul ambelor mâini. Maseazã 
demachiantul pe întreaga suprafaþã a feþei ºi a gâtului. ªterge excesul cu 
o dischetã demachiantã ºi apoi clãteºte faþa ºi gâtul cu apã cãlduþã.

Cum se foloseºte: 

PASUL 2: 
 ALOE REFRESHING TONER

Aceastã loþiune tonicã hidratantã, fãrã alcool, cu aloe ºi ceai alb, asigurã 
pielii nivelul optim de hidratare. Se va folosi dimineaþa ºi seara, dupã 
demachierea efectuatã cu Sonya® Aloe Purifying Cleanser.

aplicã loþiunea pe o dischetã demachiantã. Treci cu 
discheta îmbibatã în loþiune de-a lungul feþei, gâtului ºi a decolteului. 
Aºteaptã câteva minute înainte de a aplica Aloe Nourishing Serum. 

Cum se foloseºte: 
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PASUL 3:   
ALOE NOURISHING SERUM

Acest minunat serum cu extract de ceai alb întreþine ºi restabileºte 
nivelul hidratãrii cutanate, menþinând aspectul tineresc al tenului. Se 
va folosi dimineaþa ºi seara, dupã tonifierea efectuatã cu Sonya® 
Aloe Refreshing Toner.

aplicã pe vârfurile degetelor aproximativ trei 
picãturi de ser, cu ajutorul pompei de dozare. Distribuie egal serul pe 
degete ºi apoi aplicã-l pe faþã, gât ºi decolteu.

Cum se foloseºte: 

PASUL 4:  
 ALOE BALANCING CREAM

Conþine Aloe vera, extracte cu efect revitalizant ºi agenþi hidratanþi 
performanþi, pentru a menþine optim nivelul de hidratare ºi frumuseþea 
tenului. Se va folosi dimineaþa ºi seara, dupã aplicarea produsului Sonya® 
Aloe Nourishing Serum.

 îndepãrteazã discul ºi spatula de plastic de sub capacul 
recipientului. Folosind spatula, pune crema pe discul de plastic. Cu vârfurile 
degetelor, distribuie crema de pe disc pe faþã ºi gât ºi apoi maseazã pânã la 
absorbþia totalã.

Cum se foloseºte:

PASUL 5: 
ALOE DEEP-CLEANSING EXFOLIATOR

Dacã epiderma necesitã în mod suplimentar un gomaj eficient, fãrã apariþia unei iritaþii 
secundare determinate, de regulã, de acþiunea prea abrazivã, durã a unor exfoliante,  
rãspunsul potrivit este Sonya® Aloe Deep-Cleansing Exfoliator. Se foloseºte de circa 2 ori 
pe sãptãmânã, dupã demachiere efectuatã cu Sonya Aloe Purifying Cleanser.

umezeºte faþa cu apã ºi apoi aplicã exfoliantul pe vârfurile degetelor. 
Maseazã delicat faþa ºi gâtul timp de 2-3 minute, având grijã sã eviþi zona ochilor, apoi 
clãteºte cu apã cãlduþã. Usucã tenul cu un prosop, prin tamponare

Cum se foloseºte: 

.

dAcor aþi-vã plãcerea acestui 

c
ritual în cin i paºi ºi oferiþi 

tenului dumneavoastrã luxul 

r ã
pe ca e îl merit ! 

În curând în toate depozitele din România!

Cod 282 

Preþ depozit 95,84 Euro + TVA

Preþ consumator 155,26 Euro (TVA inclus)
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Sã fii sãnãtos
depinde mai ales de tine

Sãrbãtorile se apropie cu paºi repezi ºi, în loc sã vã bucuraþi de aceastã perioadã magicã a anului, 
vã întrebaþi cum veþi reuºi sã faceþi faþã tuturor provocãrilor: serviciu, familie, cumpãrãturi, 
petreceri la care trebuie sã mergeþi sau pe care trebuie sã le organizaþi chiar voi. În plus, nu prea 
vã surâde ideea atâtor vizite ºi mese în familie, care tind sã vã ameninþe stilul de viaþã sãnãtos ºi 
silueta. Pentru cã suntem în preajma Crãciunului ºi a Anului Nou, vã propunem sã înlocuiþi 
tradiþiile culinare specifice perioadei organizând pentru familie ºi prieteni o masã cu totul 
ineditã ºi absolut sãnãtoasã. Chiar dacã ideea li se va pãrea cel puþin „interesantã” la început ºi 
vor fi destul de circumspecþi, vã garantãm cã, în final, vã vor mulþumi pentru alegerea fãcutã. 

Haideþi, deci, sã petrecem… sãnãtos!
În majoritatea familiilor noastre, pregãtirea preparatelor specifice Crãciunului a devenit o tradiþie. Cine s-a implicat mãcar o datã în acest proces ºtie cu 
siguranþã cã necesitã destul de mult timp, energie, materie primã ºi rãbdare. ªi, de multe ori, când produsele finite sunt gata, suntem mult prea obosiþi ca sã ne 
bucurãm de ele aºa cum trebuie. În plus, trebuie sã recunoaºtem cã nu sunt cea mai sãnãtoasã alegere pe care o putem face. O astfel de masã formatã din 
aperitive, fel principal ºi desert ne goleºte de toatã energia ºi ne îndeamnã cãtre o siestã prelungitã. Ori scopul acþiunii de a mânca este tocmai acela de a ne 
furniza energia de care avem nevoie pentru activitãþile zilnice, nu-i aºa? De aceea, în locul acestei mese tradiþionale vã propunem sã încercaþi o masã formatã 
din aperitive ºi desert. 

Alegeþi câteva feluri de mâncare sãnãtoase ºi bogate în substanþe nutritive de care avem cu toþii nevoie. Invitaþii voºtri vor face, astfel, alegeri „înþelepte”. 
Organizaþi masa sub formã de bufet. Este o modalitate excelentã de a vã încuraja oaspeþii sã-ºi concentreze atenþia mai degrabã asupra comunicãrii ºi 
împãrtãºirii de experienþe, decât asupra felurilor de mâncare pe care le oferiþi. 
Folosiþi farfurii de dimensiuni mici. Astfel, ºi porþiile consumate vor fi mai mici. 
Înlocuiþi tradiþionalele boluri cu chips-uri ºi snacks-uri cu boluri pline de fructe ºi legume asezonate cu verdeþuri ºi condimente (dacã folosiþi sosuri, atenþie 
la cantitatea ºi calitatea grãsimilor). 
Optaþi pentru patru sau cinci aperitive sãnãtoase, precum bruschete, salatã hummus, cocktail de creveþi, ciuperci, somon afumat sau roºii cherry. 
Alegeþi, pentru desert, mini brioºe. Vã invitãm sã profitaþi de avantajele pe care le oferã produsele Forever Living, folosindu-le în câteva reþete delicioase 
(vezi pagina alãturatã).
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Mâncarea a fost dintotdeauna o parte importantã a sãrbãtorilor 
alãturi de familie ºi prieteni, în absolut toate culturile. Este un 
component social care adunã oamenii ºi îi face sã comunice mai 
bine uneori, însã nu trebuie sã rãmânã singurul factor social al unei 
petreceri. Încercaþi anul acesta câteva schimbãri simple ale stilului 
tradiþional de petrecere ºi vã veþi bucura cu siguranþã de o 
atmosferã plãcutã ºi totodatã sãnãtoasã, de timp de calitate alãturi 
de familie ºi prieteni.

Bomboane cu unt de arahide

1  ceaºcã Forever Lite Ultra Chocolate sau Vanilla
1 ceaºcã unt de arahide
la alegere, 1  ceaºcã de:
- fulgi de nucã de cocos 
- stafide
- arahide, nuci sau migdale zdrobite

Mixaþi ingredientele ºi formaþi biluþe delicioase pentru 
un desert uºor de preparat, gustos ºi sãnãtos!

Brioºe cu aloe

Ingrediente (pentru aprox. 36 de bucãþi)
- 2 cãni ºi ¼ fãinã
- ¾ canã Aloe Berry Nectar sau Aloe Bits n' Peaches
- 14 linguri de unt
- ¾ canã Forever Bee Honey
- ½ canã alune zdrobite
- 1 plic Aloe Blossom Herbal Tea
- 2 ouã
- 1 ºi 1  linguriþã praf de copt
- 1  ceaºcã lapte
- 1 vârf de cuþit de sare

Pentru glazurã
- 1  ceaºcã Aloe Berry Nectar sau Bits n' Peaches
- 1  ceaºcã Forever Bee Honey
- 1  ceaºcã zahãr pudrã

Preîncãlziþi cuptorul. Amestecaþi fãina, praful de copt ºi 
sarea. Încãlziþi untul cu 3  ceaºcã Forever Bee Honey 
pânã aproape de punctul de fierbere, apoi daþi focul la 
mic. Adãugaþi 3  ceaºcã Aloe Berry Nectar sau Bits n' 
Peaches, ouãle, laptele ºi conþinutul plicului de Aloe 
Blossom Herbal Tea. Adãugaþi amestecul de fãinã ºi 
praf de copt peste aceastã compoziþie. Adãugaþi 
alunele ºi puneþi compoziþia cu o linguriþã în formele de 
brioºe. Umpleþi-le în proporþie de 2 treimi. Daþi la 
cuptor pentru 15-20 de minute. Lãsaþi sã se rãceascã 
înainte de a pune glazura. 

Pentru glazurã, încãlziþi zahãrul pudrã într-o tigaie, apoi 
adãugaþi 1  ceaºcã Aloe Berry Nectar sau Bits n' 
Peaches ºi 1  ceaºcã Forever Bee Honey. Amestecaþi 
bine ºi puneþi glazura peste brioºe dupã ce s-au rãcorit. 
Poftã bunã!

ªtim cu toþii cã nu numai mâncarea este sursã de calorii, ci ºi bãuturile pe care obiºnuim sã le 
servim la mesele festive. Vã veþi face, atât vouã, cât ºi invitaþilor, o mare favoare înlocuind 
tradiþionalele bãuturi ºi cocteiluri bogate în calorii cu unele sãnãtoase. Alegeþi Aloe Blosoom 
Herbal Tea în locul sucurilor carbogazoase ºi serviþi-vã oaspeþii cu Forever Pomesteen Power, 
un amestec de sucuri de rodie, pere, mangostan, zmeurã, mure, afine ºi extract din seminþe de 
struguri. Simplu sau cu apã mineralã, acest cocteil de fructe este nu numai delicios, ci ºi foarte 
bogat în antioxidanþi.

Odatã ce meniul a fost ales, încurajaþi-vã musafirii sã fie activi. Organizaþi concursuri de dans, 
plimbãri în aer liber, spuneþi ghicitori. Orice activitate care face inima sã vibreze ºi vã þine departe 
de masã este binevenitã. Faceþi schimb de daruri, povestiþi întâmplãri amuzante de peste an sau 
puneþi la cale jocuri interactive care sã solicite deopotrivã creativitatea ºi lucrul în echipã. 

Dacã petreceþi în familie ºi aveþi ºi copiii alãturi, le puteþi prepara un desert delicios adãugând 
Pomesteen Power în iaurt sau puteþi folosi Pomesteen Power pentru a le face acadele gustoase 
ºi sãnãtoase.

Pentru un plus de originalitate ºi savoare, vã puteþi surprinde invitaþii pregãtind cuburi de gheaþã 
cu Pomesteen Power în loc de apã. 
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În zilele noastre, oamenii sunt din 
ce în ce mai preocupaþi de siluetã ºi 
de posibilitatea de a avea un stil de 
viaþã sãnãtos. Existã reþete minune 
în acest sens? A descoperit cineva 
dieta idealã? Veºtile bune vin de la 
Forever Living. Compania ne pune 
la dispoziþie o gamã întreagã de 
p ro d u s e  p e n t r u  p i e rd e re a  
kilogramelor în plus ºi menþinerea 
siluetei dorite, toate acestea fãrã a 
ne abate de la un stil de viaþã 
sãnãtos. Forever Garcinia Plus, 
Fast Break Energy Bar, Forever Lite 
ºi Forever Lite Ultra, alãturi de 
pachetele Clean 9 ºi Lifestyle 30, 
ne ajutã sã ne atingem scopurile. 
Încercaþi sã puneþi în aplicare cele 
10 sfaturi ºi cu siguranþã veþi fi 
plãcut surprinºi de rezultate. 

1.

2.

3.

4.

5.

Fiþi realiºti. Este greu sã rezistãm tentaþiei de a ne dori cu orice preþ o siluetã 
perfectã, deºi suntem conºtienþi de cele mai multe ori cã acesta este un scop 
nerealist. Dorinþa obsesivã de a avea un anumit numãr de kilograme ºi o siluetã care 
sã se încadreze în dimensiunile standard acceptate poate deveni chiar periculoasã. 
Este mult mai bine sã ne concentrãm asupra unor activitãþi care sã ne menþinã 
sãnãtoºi ºi în formã. Dacã ni se întâmplã sã respirãm cu dificultate atunci când 
urcãm scãrile sau facem o plimbare mai rapidã, înseamnã cã nu suntem în cea mai 
bunã formã fizicã, iar acest lucru ar trebui sã ne îgrijoreze mai mult decât eventualul 
exces de kilograme pe care ni-l aratã cântarul. 
Mai repede nu înseamnã mai bine. Aºa cum obiºnuiau sã spunã bunicii noºtri, 
dacã ne trezim mai devreme nu înseamnã cã soarele 
rãsare mai repede. Este o afirmaþie care îºi 
dovedeºte valabilitatea atunci când vorbim despre 
pierderea kilogramelor în plus. Ar fi de dorit, atunci 
când începem programul de detoxifiere Clean 9, sã 
slãbim între 500 g ºi 1 kg pe sãptãmânã, pentru cã 
astfel putem fi siguri cã pierdem ºi tesut adipos, nu 
numai excesul de apã reþinut de organism sau, chiar 
mai rãu, o parte a masei musculare. Dacã vorbim 
despre persoane care au deja un stil de viaþã sãnãtos 
ºi nu doresc decât mici “ajustãri” ale siluetei, putem 
observa cã nu slãbesc neaparat cantitativ, ci mai degrabã îºi modeleazã corpul. 
Rãspunsul stã în faptul cã þesutul adipos ocupã mult spaþiu, dar cântãreºte relativ 
puþin. 
Nu este suficient sã urmezi o curã de slãbire, trebuie sã deprinzi noi obiceiuri. 
Majoritatea oamenilor asociazã scãderea în greutate cu o dietã drasticã. Totuºi, 
dacã privim pe termen lung, majoritatea dietelor eºueazã. Dacã vrem sã ne atingem 
scopul, trebuie în primul rând sã renunþãm la obiceiurile care ne-au determinat sã 
ne îngrãºãm, apoi sã dobândim obiceiuri sãnãtoase pe care sã le transformãm într-
un nou stil de viaþã. 
Mare grijã la sedentarism. 20 – 30 de minute de plimbare zilnic sau orice altã 
activitate care sã vã punã în miºcare sunt ideale, cu atât mai mult dacã le împãrtãºiþi 
cu cineva drag. 
Savuraþi fiecare înghiþiturã. Ni se întâmplã de foarte multe ori sã mâncãm atât de 
repede, aproape fãrã sã mestecãm, de obicei în timp ce ne uitãm la televizor sau 
citim ceva, încât la sfârºitul mesei nici mãcar nu ºtim ce am mâncat. Mare greºealã! 
Ar trebui sã dedicãm mai mult timp ºi atenþie mesei, sã ne concentrãm asupra a 
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Odatã conºtientizate aspectele descrise mai sus, vã invitãm sã profitaþi de extraordinarele 
programe de detoxifiere, scãdere ponderalã ºi menþinere a siluetei pe care compania ni le pune 
la dispoziþie. Clean 9 ºi Lifestyle 30 vã vor ajuta nu numai sã eliminaþi excesul ponderal, ci ºi sã 
scãpaþi de toxinele acumulate în organism ºi sã vã simþiþi mult mai bine. Cei care s-au înscris în 
competiþia Clean 9 + Lifestyle 30 lansatã la Întâlnirea Managerilor de la Sovata pot depune cu 
siguranþã mãrturie în acest sens. Îi încurajãm pe toþi cei care au acceptat aceastã provocare sã 
fie perseverenþi ºi sã se menþinã în concurs. Marile premii – câte un laptop pentru femei, 
respectiv bãrbaþi – îºi aºteaptã câºtigãtorii. Multe alte premii surprizã vor fi puse în joc. 

Nu uitaþi! Mai puþine kilograme înseamnã un câºtig pentru 
sãnãtate! 

ceea ce mâncãm ºi sã savurãm fiecare fel de mâncare. Sã nu uitãm cã senzaþia de saþietate se instaleazã la aproximativ 20 de minute dupã ce am 
început sã mâncãm. Prin urmare, dacã mestecãm mai încet avem ºanse mult mai mari sã reducem cantitatea de alimente consumate la o masã ºi 
sã ne îmbunãtãþim considerabil digestia. 
Mâncaþi cel puþin cinci mese pe zi. A mânca puþin ºi des ne ajutã, pe termen lung, sã scãpãm de excesul de kilograme. Încercaþi sã vã comparaþi 
metabolismul cu un foc care nu trebuie sã se stingã. Cea mai bunã metodã de a-l întreþine este sã-l alimentãm regulat cu combustibil. Exact acelaºi 
lucru se întamplã ºi în organismul nostru. Dacã îl alimentãm cu hranã o singurã datã pe zi, va începe sã-ºi facã rezerve. În schimb, dacã îi furnizãm 
constant energie pe parcursul zilei, se va obiºnui sã o consume, apoi sã “ardã” ºi depozitele existente. 
Încercaþi sã eliminaþi cina. Cu siguranþã a mânca mult înseamnã ºi a acumula kilograme în plus. Totuºi, excesul alimentar nu este singura cauzã a 
excesului ponderal. Aproape la fel de dãunãtor pentru siluetã este sã luãm cina seara târziu. Dacã ne dorim o siluetã de invidiat, ar fi de dorit sã cinãm 
cu cel puþin 4 – 5 ore înainte de a merge la culcare. 
Nu vã lãsaþi amãgiþi de diete – minune. Vã fac, într-adevãr, sã pierdeþi 
kilograme într-un timp destul de scurt, dar odatã ce vã opriþi le veþi pune la loc la 
fel de repede. ªi, cel mai rãu, pierdeþi grãsime ºi masã muscularã ºi puneþi la loc 
numai grãsime. 
Nu deveniþi obsedaþi de mâncãrurile interzise. Nu existã alimente care sã vã 
îngraºe sau sã vã facã sã slãbiþi pur ºi simplu. O dietã trebuie înþeleasã în 

ansamblul ei ºi trebuie sã ofere organismului toate substanþele 
nutritive esenþiale de care are nevoie pentru a funcþiona la 
parametri optimi. Dacã vã plac brioºele, nu trebuie sã vã chinuiþi 
încercând sã vã convingeþi cã nu aveþi voie sã le mâncaþi sub 
nicio formã. Este suficient sã înþelegeþi cã sunt un desert la care 
puteþi recurge doar ocazional, atunci când vã este foarte poftã. 

Descoperiþi legãtura dintre ceea ce mâncaþi ºi dispoziþia în care vã aflaþi. 
Mulþi oameni recurg la mâncare ca modalitate de a face faþã stresului sau 
depresiei. Este uºor sã compensezi o stare de obosealã sau tristeþe cu ceva 
delicios de mâncare, dar consecinþele nu sunt tocmai îmbucurãtoare. Încercaþi sã 
descoperiþi ce stãri de spirit vã îndeamnã sã mâncaþi în exces ºi apoi sã gãsiþi alte 
modalitãþi de a vã recãpãta buna dispoziþie. 

6.

7.

8.

9.

10.

Marele premiu al 
competiþiei Clean 9 + 
Lifestyle 30 pentru un 
stil de viaþã sãnãtos: un 
laptop ºi o geantã de 
afaceri multifuncþionalã.
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SUCCESS DAY
la sfârºit de an
Success Day – 24 noiembrie 2007, ultima întâlnire a vulturilor din acest an. Un Success Day în care am tras 

linie ºi am evaluat realizãrile din ultimele unsprezece luni, în care ne-am bucurat de victoriile din 2007 ºi am 

început sã privim cu optimism spre anul ce va urma. Ziua de 24 noiembrie a fost specialã pentru toþi cei 

prezenþi la Sala Palatului din Bucureºti pentru cã, aºa cum ne-am putut da seama cu toþii, afacerea noastrã 

creºte ºi eforturile ne sunt rãsplãtite. 

Lenkey Péter - 
Invitat de onoare
Director de Operaþiuni 
Forever Living Products 

pentru Europa

Gazde:  Ramona & Genu Olariu, Manageri

President’s Club 2007

decembrie 2007 ,  Nr. 104

Încã din septembrie, de la Success Day-ul din Cluj, am început sã vedem cã munca 
noastrã dã roade, iar acum, la sfârºit de an, în Bucureºti am început sã ne gândim 
serios ºi la roadele pe care vrem sã le culegem în anul ce va urma. Directorii Generali, 
Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra, ne-au amintit încã o datã cã Forever Living 
Products oferã ºansa de a ne întemeia propria afacere de succes alãturi de familie, cu 
familia, fãrã a fi nevoiþi sã ne pãrãsim copiii pentru a lucra în alte þãri. Totodatã, au pus 
în luminã faptul cã, pentru a profita de aceastã oportunitate minunatã, nu trebuie sã 
aºteptãm Crãciunul sau rezoluþiile Anului Nou pentru a ne asuma cu profesionalism 
succesul afacerii noastre.  Dacã vrem ca afacerea sã creascã trebuie 
sã planificãm de acum pentru mai târziu. 

Andra



Am avut parte de gazde entuziaste, Ramona ºi Genu Olariu, 
Manageri, care au moderat întregul eveniment cu drag ºi au pus 
mult suflet în tot ceea ce au fãcut pe durata întregii zile. Le 
mulþumim ºi le suntem recunoscãtori pentru efortul depus ºi 
pentru energia ºi spontaneitatea de care au dat dovadã. Iatã 
speakerii acestei întâlniri: doamna Dr. Carmen Larion ºi domnul 
Dr. Gabriel Larion, Manageri, ne-au vorbit despre suplimentele 
Forever - hranã adevãratã pentru minte, trup ºi suflet în condiþiile 
în care alimentaþia din zilele noastre este deficitarã pentru 
majoritatea dintre noi; Alina ºi Daniel Blendea, Manageri, au 
împãrtãºit tuturor celor prezenþi secretul reuºitei lor; domnul 
Benedek József Mihály, Senior Manager, a reliefat avantajele pe 
care le are Forever faþã de celelalte afaceri MLM. Le mulþumim 
tuturor pentru cã ne-au împãrtãºit din experienþa lor în drumul 
spre succes!

Calificãri Raliul European - Budapesta 2008

Ivan Patzaichin
Benedek József Mihály
Senior Manager

Dr. Carmen Larion 
Manager
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Alina Blendea
Manager
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Daniel Blendea
Manager

Dr. farm. Szocs Dóra
Director General

Dr. Szocs Gábor
Director General

Eveniment

Dr. Gabriel Larion 
Manager
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Întâlnirea de luna aceasta a 
fost cu atât mai specialã cu 
cât am avut doi invitaþi de 
seamã, care au venit cu drag 
sã ne vorbeascã despre 
experienþa lor. Domnul 
Lenkey Péter, Directorul de 
Operaþiuni pentru Europa 
Forever Living Products, a fost profund impresionat de puterea echipei din 
România ºi de rezultatele noastre. Ne-a asigurat de toatã încrederea lui ºi  
ne-a transmis cã putem sã fim chiar pe primul loc în Europa datoritã muncii 
pe care o depunem ºi forþei pe care a simþit-o în noi. 

Supervizori

Asistent Supervizori

Asistent Manageri

Al doilea invitat special, campionul Ivan Patzaichin, 
a vorbit despre importanþa muncii susþinute ºi a 
ambiþiei constructive în atingerea succesului, 
despre echipã ca factor esenþial în reuºitã ºi despre 
Forever ca fiind o companie puternicã, un adevãrat 
brand. Echipa de campioni Forever România l-a 
aplaudat minute în ºir, în picioare, pe marele 
campion Ivan Patzaichin.

Campania de Crãciun

Corul de copii ALLEGRETO

Trupa de dans condusã de Edi Stancu
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Ne-am bucurat alãturi de cei care au mai fãcut încã un pas în Planul de Marketing ºi îi 
felicitãm cu drag pe toþi cei care s-au calificat la nivelurile de Asistent Supervizor, 
Supervizor, Asistent Manager, Manager, Senior Manager ºi Soaring Manager precum ºi 
pe cei care au urcat pe scenã în calitate de calificaþi la Raliul European din Budapesta. 
Totodatã, îi felicitãm din suflet pe toþi cei care s-au înscris în competiþia Spirit Award. 
Galeria Braºovului, cea mai activã ºi entuziastã de la acest Success Day, a fost 
câºtigãtoarea marelui premiu. Felicitãri tuturor! Am cântat alãturi de copiii minunaþi de 
la Allegreto ºi ne-am lãsat cuprinºi de vraja dansului alãturi de trupa condusã de Edi 
Stancu, iar în final am ascultat entuziaºti vocea de aur a Andrei, într-un recital de zile 
mari. 

Timpul a trecut fãrã sã ne dãm seama 
ºi s-a mai încheiat un Success Day de 
la care am plecat mai puternici, mai 
încrezãtori ºi plini de energie pentru 
anul care va urma. Vã urãm „Sãrbãtori 
Fericite!”, un An Nou plin de bucurie ºi 
vã aºteptãm în ianuarie la un Success 
Day aniversar, când vom sãrbãtori 
nouã ani de la deschiderea Forever 
Living Products România. Surprizele 
se vor þine lanþ, iar atmosfera festivã va 
fi la ea acasã!

Alexandra Rotãrescu
Departament Marketing

Asistent Supervizori

Manageri

Cea mai bunã galerie - echipa Braºovului

Kovács Adalbert István & Emese,
Senior Manageri

 

Iuliana Mirela Popescu, 
Senior Manager 

Livia Cusiac, Soaring Manager
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Foarte cunoscut în strãinãtate, i se spune „Regele”, iar sportivii strãini îl salutã cu deferenþã. 
Acasã este supranumit „Amiralul flotilei româneºti de canoe” ºi deþine un record unic de 
longevitate ºi faimã sportivã. Palmaresul sãu cuprinde 7 medalii olimpice (4 de aur ºi 3 de argint) 
la Jocurile Olimpice de la Mexico City 1968, Munchen 1972, Moscova 1980, Los Angeles 1984. 
La Campionatele Mondiale a obþinut 8 medalii de aur, 7 de argint ºi 7 de bronz, la care se adaugã 
un aur ºi la Campionatele Europene. Cele 30 de titluri la Campionatele Balcanice ºi peste 40 titluri 
de Campion Naþional completeazã palmaresul de neegalat al marelui campion.

Din anul 1992, Patzaichin a reprezentat România ca antrenor al lotului de kaiac-canoe, obþinând, 
în aceastã calitate, rezultate de excepþie: la Atlanta, în 1996, 2 medalii olimpice, una de argint ºi 
una de bronz, iar la Jocurile Olimpice de la Sydney o medalie de aur ºi una de bronz. În 2008 va 
doborî un alt record, 4 decenii în slujba olimpismului, record absolut: 10 participãri la Jocurile 
Olimpice, 5 în calitate de sportiv, 5 ca antrenor. 

În fiecare an primeºte medalii, titluri, distincþii, trofee ca semn al recunoaºterii valorii ºi activitãþii 
sale: Maestru Emerit al Sportului, Antrenor Emerit, Ordinul Olimpic „Colanul de Platinã”, Ordinul 
„Meritul Sportiv clasa I”, Ordinul Militar clasele I, II, III, Ordinul Naþional „Serviciu Credincios” în 
grad de Ofiþer.

Fiecare pas în viaþa ºi cariera sa a fost un act de curaj. Legenda pagaiei rupte circulã de mulþi ani. 
Iatã adevãrul despre aceastã întâmplare, despre curaj, perseverenþã ºi viaþã trãitã din plin. 

Cum a fost la un pas de eºec tocmai atunci când vã simþeaþi atât aproape de victorie? 
Cum a fost? Ce am trãit atunci? Am simþit cã s-a dus toatã munca de 4 ani în câteva secunde! Am 
zis: gata, s-a terminat, nu mai pot câºtiga. Mai ales cã ºtiam cã voi merge bine, când am vãzut ce 
concurenþã am în anul acela. Câºtigasem peste tot, pânã atunci, aºa cã eram aproape sigur cã voi 
obþine o medalie. Momentul acela... a fost aºa, o cumpãnã, practic nu ºtiam ce sã fac, dar într-o 
clipã mi-a venit ideea sã continui, cu un ciot, doar aºa puteam sã miºc barca mai departe. Am 
continuat. Problema cea mai mare era sã nu mã rãstorn ºi sã nu ies afarã din culoar. Am reuºit, dar 
a fost greu. Aveam cam 700 de metri pânã la finish. Toþi erau la sosire, eu abia mã miºcam, dar am 
continuat. În sfârºit am sosit, însã arbitrii m-au inclus pe buletinul oficial cu abandon ºi m-au scos 
din concurs. Am fãcut însã contestaþie ºi, dupã o zi ºi o noapte de aºteptãri, am aflat cã am fost 
reprimit în recalificãri. În recalificãri am câºtigat, în semifinalã am câºtigat ºi finala am câºtigat-o 
fãrã probleme, cu 4 secunde avans! Asta e povestea pagaiei rupte care mi-a adus o medalie de 
aur.

Ce trebuie sã ºtie orice om care se viseazã performer?
Depinde ce-ºi doreºte fiecare. Dacã îºi doreºte sã fie campion, asta înseamnã sacrificiu, 
înseamnã muncã, înseamnã ambiþie.

Toatã cãldura ºi toatã bucuria unuia dintre cei mai mari sportivi Forever pe 
cea mai înaltã treaptã a podiumului ne-au fost aduse pe scena Sãlii Palatului 
la întâlnirea Success Day din 24 noiembrie. Ivan Patzaichin a devenit, 
dincolo de canoea care l-a consacrat, un model nu numai pentru sport, ci ºi 
pentru societatea româneascã. Modestia sa devenitã proverbialã, 
generozitatea ºi bunul simþ îi fac pe oameni sã-l salute ºi sã-l simpatizeze 
oriunde s-ar afla în aceastã lume. Nãscut în inima Deltei Dunãrii la Mila 23, 
Ivan Patzaichin a devenit, graþie voinþei ºi tenacitãþii sale, unul dintre 
sportivii cei mai cunoscuþi ºi mai iubiþi de publicul pasionat de sport. 
General în rezervã, Ivan este cel mai valoros sportiv al Clubului Dinamo, care 
i-a ridicat o statuie chiar în faþa sediului sãu.

Ivan Patzaichin, campion 
Forever în inimile noastre

Interviu realizat de Ivana Iancu
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Întâlniri cu oameni remarcabili

Trofeul
Ivan 

Patzaichin

24 noiembrie - Success Day 
Sala Palatului

Cum sã ne antrenãm pentru a deveni învingãtori?
Zilnic îmi dau seama cât de important este curajul, mai ales atunci când lucrez cu elevii mei. Am început sã 
înþeleg cât de important este antrenamentul mental. În fiecare zi trebuie sã avem o micã victorie ºi astfel 
putem sã ne atingem þelul. Pas cu pas. ªi victoriile mici sunt foarte importante! Nu poþi obþine performanþã fãrã 
sã ai încredere în tine, fãrã curajul de a fi în permanenþã „viu”, fãrã a fi dispus sã-þi aminteºti cine eºti ºi de 
unde ai plecat. Aºadar, calitatea esenþialã pentru a fi învingãtor este curajul. Curaj înseamnã sã trãieºti în 
iubire ºi încredere, înseamnã sã te avânþi în necunoscut. Curaj însã, înseamnã sã mergi ºi pe cãrãri 
periculoase. Trebuie sã-þi asumi toate riscurile ca sã învingi. Asta am învãþat eu din sport. Sã fiu fair play, sã-mi 
asum riscul ºi sã înving. Nimic nu se comparã cu victoria, nu existã nimic mai frumos decât bucuria de a fi 
primul.

Cum v-aþi simþit la întâlnirea Forever?
Am fost emoþionat, fiindcã nu credeam cã mã cunoaºte atât de multã lume. Întotdeauna mi se întâmplã aºa 
când sunt în faþa unui public atât de numeros. Credeþi-mã, e mult mai uºor în barcã decât pe scenã. Dar 
Forever Living Products este o companie de campioni ºi tocmai de aceea am acceptat cu bucurie invitaþia de a 
participa la întâlnirea Success Day. 

Dupã opinia dumneavoastrã, care este starea de spirit care ne ajutã sã ne autodepãºim?
Atitudinea de învingãtor ne ajutã sã trãim. Iar dumneavoastrã, familia Forever, aveþi toate ºansele sã fiþi niºte 
campioni. Fiindcã în afacerea Forever nu participaþi la o competiþie între unul ºi celãlalt, ci o competiþie a 
fiecãruia cu el însuºi. Aveþi produse excepþionale, aveþi un brand cunoscut. Astãzi, Forever Living este în topul 
industriei produselor pe bazã de Aloe vera pentru sãnãtate, nutriþie ºi frumuseþe, pe plan mondial, aveþi un 
colectiv minunat, iatã toate premisele sã fiþi învingãtori.
 

doresc succes , fiindc  mai doar pân  l s rb to i,
 ºi  ã sunt câteva zile ã a ã ã

Vã
r  

vã r z s  f r cire! a l i n !
u e  ãnãtate  pute e de munc  ºi e i L mu þ, r ã a i

Ce aþi sacrificat pentru a reuºi sã câºtigaþi toate titlurile posibile pe care ºi le doreºte un sportiv?
Nu consider cã e vorba despre sacrificii. Dacã îþi impui anumite limite în ceea ce faci, poþi sã ai o viaþã 
„normalã”. Fiecare trebuie sã-ºi cunoascã interesul, sã ºtie ce-ºi doreºte în primul rând, sã ºtie cã vrea sã facã 
ceva... nu faci sport ca sã-l pãcãleºti pe antrenor, pe coechipier sau pe pãrinþi. Eu am fãcut toate acestea fiindcã 
aºa mi-am propus, fiindcã asta am vrut eu. De fapt, e un lucru valabil pentru orice domeniu de activitate.

Când vine victoria?
Toþi vrem sã avem succes, toþi vrem sã fim victorioºi la sfârºitul zilei. Cred cã victoria vine atunci când curajul 
conduce. Evident vrem sã-i depãºim pe alþii cu orice preþ, dar cred cã adevãrata competiþie e cu tine însuþi. Am 
descoperit asta în momentul în care luam startul ca sportiv. Atunci gândul îmi era numai la medalia de aur. 
Uneori nu câºtigi, dar nu trebuie sã renunþi niciodatã la visul tãu, pentru cã a renunþa sã lupþi înseamnã sã 
renunþi sã crezi ºi, dacã renunþi sã crezi, nu mai exiºti. Cred cã a avea curaj este deosebit de important. Poþi 
pierde banii - e rãu. Poþi pierde un prieten - e ºi mai rãu. Dar dacã þi-ai pierdut curajul, ai pierdut aproape totul. În 
1980, la Jocurile Olimpice, am reuºit sã trecem linia de sosire primii, împreunã cu Toma Simionov, coechipierul 
meu, chiar dacã a plouat, bãtea vântul ºi barca se umpluse jumãtate cu apã. Am avut curajul sã luptãm cu noi 
atunci ºi sã avem încredere în forþele noastre.

Sunt importante ºi eºecurile în carierã?
Da! Chiar ºi eºecurile sunt importante! Fiecare avem tot felul de hopuri în viaþã, care pot deveni o provocare pe 
care trebuie sã o accepþi. Aºa poþi demonstra mai mult, poþi sã-þi depãºeºti limitele care existã doar în mintea ta.     
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Vrei sã ºtii secretul 
unui start bun?

Primii paºi 

Voi aborda aceastã problematicã din trei perspective diferite:
A) Tu eºti distribuitorul cel nou.
B) Tu eºti sponsorul distribuitorului nou ºi vrei sã-i oferi un start corect.
C) Eºti lider ºi vrei ca partenerii tãi sã-i îndrume ºi sã-i ajute sã porneascã în forþã pe noii distribuitori.

Luna trecutã am abordat startul din perspectiva noului distribuitor. convingã sã facã ºi afacerea. Foarte mulþi top distribuitori au fost convinºi de 
produse. Aveþi puþinticã rãbdare!Acum urmeazã:
Dacã noul partener nu a spus explicit de ce s-a înscris, îl vom întreba noi. De 
exemplu: „Ce þi-a plãcut cel mai mult? Afacerea sau produsele?” Dacã 
rãspunde „Produsele”, este deja clar.B) Tu eºti sponsorul distribuitorului nou ºi vrei 
Iar acum, atenþie! În aceste situaþii, este vital sã pãstrãm legãtura cu el. Dupã sã-i oferi un start corect. ce am cãutat în Manualul de Produse, în funcþie de necesitãþiile lui, produsele 
de care are nevoie, le trecem pe prima comandã ºi-i spunem: „O sã te sun 
peste trei zile, sã vedem ce pãrere ai despre aceste produse.” 

De ce este vital acest pas? Pentru cã foarte mulþi dintre cei noi amânã sã 
foloseascã produsele. Sau încep sã bea gelul, nu prea le place gustul, îl pun în 
frigider ºi acolo rãmâne. Când îl sunãm, îi spunem: „Sunt nerãbdãtor sã aud, 
cum þi se par produsele? Ai început deja sã le foloseºti?” Dacã rãspunsul e nu, 
îl încurajãm sã înceapã. Dacã este da, însã nu prea îi plac, explicãm iarãºi 
avantajele lor ºi povestim cã poate nici nouã nu ne-au plãcut la început, dar 
acum...

ªi în final ne înþelegem cã peste 7 zile iarãºi vom da un telefon. Apoi NOTÃM 
acest lucru în AGENDA NOASTRÃ! ªi peste ºapte zile îl sunãm.

Dacã nu am exagerat calitãþile produselor, nu trebuie sã ne fie teamã de 
aceste telefoane, nu-i aºa? Sper cã aþi observat deja, pe aceºti distribuitori îi 
tratãm ca ºi cum ar fi clienþii noºtri. De fapt ei sunt clienþi, dar sunt clienþi mai 
deºtepþi. (Au cumpãrat mai ieftin...)

Stimaþi colegi! Iubiþi-i pe aceºti distribuitori! Eu i-am numit CONSUMATORI 
INTERNI. Dacã ei se vor îndrãgosti de produsele noastre, ani, zeci de ani le vor 
consuma. ªi dacã vã vãd mereu la nivele mai mari, este foarte posibil ca într-o 
zi sã vã sune ºi sã vã spunã: „ªtii ceva? Ieri am discutat cu soþia. Ce zici, am 
putea sã începem ºi noi aceastã afacere?”

Luna urmãtoare vom vedea cum ajutãm un distribuitor nou sã-ºi înceapã 
afacerea, dacã el ne-a spus clar: VREAU AFACEREA.

Majoritatea distribuitorilor cred cã, în momentul în care au sponsorizat pe 
cineva, au trecut de greul problemei. De fapt abia atunci începe munca!

În secunda în care omul nostru a spus „DA”, el trebuie ajutat. Însã atenþie! 
Trebuie ajutat în mãsura în care el are nevoie de ajutorul nostru.

Dintre cei care se înscriu, nu toatã lumea vrea o afacere mare. Ar fi pãcat sã-i 
forþãm pe acei oameni care vor doar niºte produse la preþ de en-gros. Cum 
aflãm, totuºi, ce vor ei de la aceastã afacere? Prin întrebãri.

Deci, în momentul în care prospectul decide sã se înscrie, e posibil ca el însuºi 
sã spunã: „Mã înscriu, dar nu vreau sã construiesc reþea. Pur ºi simplu am 
nevoie de aceste produse.” Destul de clar, nu? Diletanþii în acest moment 
insistã. ªi prin aceasta este posibil sã-l piardã definitiv. Dupã prima comandã 
noul partener dispare. E de înþeles, nu? 

Profesioniºtii acceptã imediat situaþia. ªi prin aceasta au ºansa sã rãmânã 
mereu în contact cu noul partener. Apoi, cine ºtie, poate produsele o sã-l 
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Cu stimã,
Ing. Benedek József Mihály
Senior Manager



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: • Str. Marcel Olinescu, 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 punctelor de lucru Forever 
România & Republica MoldovaForever info Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17

0800 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.

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

 
- la orice unitate CEC ;
- 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?

Aºa cum v-aþi obiºnuit 
puteþi gãsi de sãrbãtori, 
la toate depozitele din þarã, 
calendare de perete, agende 
personalizate, calendare de 
buzunar ºi postere, materiale ce 
pot însemna cadouri deosebite.
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On-line  
www.comenziforever.ro

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

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. 

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. 

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.

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. 

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.

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). 

Important! 

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

Luni, 24 Decembrie:

25 ºi 26 Decembrie

Luni, 31 Decembrie: 

1 ºi 2 Ianuarie

3 ºi 4 Ianuarie

7 Ianuarie

9:00 – 17:00

ÎNCHIS

9:00 – 17:00

ÎNCHIS

INVENTAR

PRIMA ZI DE COMENZI

Program de Sãrbãtori

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.

Postere 



18

Calificãrile lunii noiembrie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI

MANAGERI

Daniel & Maria Parascan 
Valentin & Sonia Florescu
Ana Amza
Iuliana & Liviu Toma
Ioana Rucãreanu
Maria Pop
Maria & Mircea Zecheru
Cristina & Gheorghe Farcaº
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Camelia & Nicolae Catrina

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

10.

Teofil Pãduraru
Daniel & Maria Parascan 
Georgeta Andras
Maria & Liviu Bãcanu
Cristina & Gheorghe Farcaº
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truºcã
Elena & Gheorghe Gorbãnescu
Cristina & Ilie Iscrulescu
Lucica & Gheorghe Tãbãcaru

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

10.

SPONSORI

SPONSORI

Benedek József Mihály & Judit
Dana & Dorin Ion
Gavril & Gheorghiþa Pop
Ioana Rucãreanu
Ion Firiþã
Lenuþa Muºat

Sfântu-Gheorghe
Ploieºti
Cluj-Napoca
Bucureºti
Giurgiu
Slobozia

Antalka Jakb Gyula & Ildikó
Constantin & Manuela Belciug

Telica & Viorel Brumar
Oana Ciocea

Victoria Dobriºan
Maria Pãduraru

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

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

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

Aurel & Veronica Meºter (1)

Maria Pop (2)

Camelia & Daniel Dincuþã (3)

Vajda Katalin (5)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)

Daniel & Maria Parascan (6)

Ramona & Dorin Vingan (9)

Szabó Éva (4)

Marilena & Teodor Culiºir (8)

Petru & Emilia Truºcã (13)

Mircea &  Dana Olariu (10)

Cristiana & Eugen Dincuþã (11)

Doina & Dãnuþ Hanganu (15)

Ana Amza (nou)

Iuliana & Liviu Toma (nou)

Corina & Dorin Frandeº (20)

Smaranda Sãlcudean (12)

Petru & Gheorghiþa Vasin (nou)

Marcela & Ion ªerban (nou)

Mihaela & Ion Dumitru (nou)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Amelia Drãguþ
Eugenia Cristina Florea
Sorin Stancu
Carina & Sebastian Iacãtã
Virgilia & Valeriu Groza
Oana Ciocea
Alexandru & Nicoleta Isop
Monica Manolache
Rãzvan Cãlin
Maria Gueº
Nicoleta Necula
Nicolae Hãnescu
Constantin & Manuela Belciug
Maria Pãduraru
Camelia & Nicolae Catrina
Alexandru & Nicoleta Isop
Estera & Ioan Cuzdriorean
Camelia & Daniel Dincuþã
Marian Militaru
Elena Mihãiþa Sandu
Valeriu Stancu
Vorel & Ilie Naiba
Pál Ildikó & Sándor
Szõcs Klára
Claudia & Alexandru Chiriac-Bãnicã
Réti Grósz István & Judit
Clara Uruº

Constanþa
Râmnicu-Vâlcea
Bucureºti
Bucureºti
Râmnicu-Vâlcea
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Chitila, IF
Bucureºti
Bucureºti
Vãlenii de Munte
Slobozia
Piteºti
Bucureºti
Vladimirescu, AR
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Bucureºti
Râmnicu-Vâlcea
Braºov
Braºov
Sãcele, BV  
Bixad, CV
Tuºnad Bãi

Maria & Adrian Arghir
Maria Bercea
Rãzvan Cãlin

Stana & Laurenþiu Dincã
Eugenia Cristina Florea

Elena & Gheorghe Gorbãnescu
Maria Gueº

Nicolae Hãnescu
Alexandru & Nicoleta Isop

Monica Manolache
Marian Militaru
Nicoleta Necula

Eugeniu Olteanu & Elena ªtir
Teofil Pãduraru

Maria Pavel
Daniela Pena

Ana Pica
Cristina & George Popescu

Doina Simion
Valeriu Stancu

Sorin Stancu
Isidora & Dumitru Stricescu

Szõcs Klára
Szõcs Ibolya & Árpád
Elena & Ioan Tãbãraº  

Clara Uruº
Váncsa Gavril & Gizella

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Viorica & Alexandru PetrarCluj-NapocaGavril & Gheorghiþa Pop
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STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu Emilia & Dinu Potop Camelia & Daniel Dincuþã 
Florentina & Pavel Anton Gál Irén Cristiana & Eugen Dincuþã Aurel & Cornelia Durigã 
Angela & Ioan Arcãlianu Bucurel & Gyöngyike Ghirdã Felicia & Siminel Sumanariu Gheorghe & Adelina Filip Horaþio Kogler
Aszalos Ibolya & Csaba Mariana & Liviu Haitã Felicia & Vasile ªanta Corina & Dorin Frandeº Doina & Dãnuþ Hanganu 
Leonora & Florea Baciu Carina & Sebastian Iacãtã Marcela & Ion ªerban Mádly Susana & Ludovic Aurel & Veronica Meºter 
Bandi Attila & Izabella Dorin & Dana Ion Niculina ªtefana Emanoil & Georgeta Mandreºi Mircea & Dana Olariu
Elena Bãdrãgan Kele Mónika Lucica & Gheorghe Tãbãcaru Lucica & ªtefan Nemeº Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Benedek József Mihály & Judit Angelica & Ioan Lucuþ Romicã & Luminiþa Timofte Daniel & Maria Parascan Maria Pop 
Atena & Vasile Bîrlea Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu Tatiana & Vasile Tofan Constantin & Tania Popa Vajda Katalin 
Domniþa & Onisim Bontaº Adiel & Magdalena Miu Iuliana & Liviu Toma Szabó Éva Ramona & Dorin Vingan
Maria Buzdugan Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean Marinela Tuþuleasa Szabó József & Marika
Ilie & Adriana Carciuc Petru Arghir Mustea Ujlaki Csaba & Anna Mária Petru & Emilia Truºcã
Daniel Cifor Aurelia & Auricã Nãstase Adriana & Constantin Vasile Varga Csaba Attila & Viorica
Livia & Gheorghe Cusiac Constantin & Magdalina Niþu Rodica & Emanuel Voicu Vulcãnean Petru & Gheorghiþa Vasin
Maria Dãrãban Camelia & Vasile Oprea Veres Juliana 
Viorel & Dumitra Dincã Papp Miklós  
Mihaela & Ion Dumitru Eugen & Maria Plugaru STIMULENTUL II
Mircea & Raluca Fage Elena & Virgil AngelescuAdelia Pop STIMULENTUL III
Cristina Luminiþa Florea Marilena & Teodor CuliºDragoº Postelnicu Iulia Beldiman ir

Gizella & Marius Botiº 
Smaranda Sãlcudean 

Nivelul I Nivelul II Nivelul III
Camelia & Daniel Dincuþã Mihaela Dan Cristina & George Popescu
Gavril & Gheorghiþa Pop Florica & Emil Zaha
Marina & Vasile Gândulescu

Ca urmare a unor modificãri survenite 
în program, pe lista distribuitorilor calificaþi 
la Raliul European-Budapesta se regãsesc 
ºi urmãtoarele persoane:

Bucureºti
Timiºoara
Reºiþa
Sinca Veche, BV
Corbii Mari, DB
Cristian, BV
Arad
Râmnicu-Vâlcea
Zalãu
Ploieºti
Iaºi
Târnãveni, MS
Ploieºti 
Târnãveni, MS
Fãlticeni
Constanþa    
Zalãu
Bucureºti
Bucureºti
ªercaia, BV
Cãlãraºi
Iaºi
Braºov
Bucureºti
Dej
Ploieºti
Bucureºti
Satu-Mare
Bucureºti
Sfântu-Gheorghe
Bucureºti
Bucureºti
Strîmtura, MM
Sânmihaiu Almãºului, SJ
Oradea
Chiºineu Criº
Chiºineu Criº
Arad
Bucureºti
Sfântu-Gheorghe
Buhoci, BC
Bolintin Deal
Bistriþa
Timiºoara
Ghiroda, TM
Dej
Bucureºti
Ploieºti
Agnita, SB
Cluj-Napoca
Braºov
Bacãu
Bucureºti
Piteºti
Râmnicu-Vâlcea
Cuszdrioara, CJ
Vedea, AG
Ploieºti
Arad
Arad
Reºiþa
Rupea, BV
Braºov
Urziceni
Bucureºti
Giurgiu
Arad
Sãvineºti, NT
Constanþa
Pãdureni, TM
Mangalia

Iuliana Alexandru
Georgeta Andras

Gabriela & Cornel Aruxandei
Maria-Ana & Dumitru Aterman

Dumitra Avramescu
Olga & Valentin Avrigean

Maria & Petru Bader
Maria Gabriela Bercea

Rodica Bercian
Valeriu Bobeicã

Daniel & Mihaiela Borcan
Ana Bota

Elena & Marian Buinceanu
Aurelia Bunea

Luminiþa Burcã
Marta Burduþã

Bratu Caraman
Aneta Ciobãnescu
Georgeta Ciobanu

Ileana Ciungan
ªtefana & Toma Covacs

Macrina Cozma
Camelia Crãciun

Mãriuþa & Stoica Delistoian
Teodora & Adrian Deut

Cãtãlina & Daniel Diaconescu
Valeria & Gheorghe Dragoº

Doina & Pascu Felecan
Florica Florea

Gál Victor Kázmér & Márta
Maria & ªtefan Gherghe-Simion

Ioana Giuglea
Abel & Anuþa Giurgi
Viorica & Radu Hara

Floarea Ilea
Kato Clara Melita

Kato Claudia & Andrei
Chiralina Limota

Lucian & Ana-Maria Liþã
Loghin Florian Lóránd & Tünde

Iulia Lungu
Rãzvan Mãrciulescu

Constantin & Elisabeta Marincean
George & Cornelia Mihai

Elena Milin
Adriana Mircea
Raul Moroºanu

Maria Munteanu
Mariana Naicu

Rodica Negruºeri
Petru & Manuela-Simona Nicolaua

Zãnica Ninu
Elena Niþu

Constantin Pãnescu
Lavinia & Irinel Poenaru

Maria & Alexandru Prodan
Ioana & Sorin Puiu

Georgeta Pusdai
Marta & Dorin Roºca

Claudiu Roºca
Florentina Secula & Robert Resteanu

Cosmin ªerban
Petru & Maria Simionescu

Mariana Stancu
Angela Stavrescu

Claudiu & Magdalena Tãnase
Voichiþa Teodor

Ion Tofan
Daniela Vasile

Valericã & Cornelia Voicu
Simona Zodilã

Cristina & George Popescu
Petru & Gheorghiþa Vasin
Portik Imre
Ileana Ciungan
Elena & Gheorghe Gorbãnescu
Petru Simionescu
Maria & Petru Frenþiu
Maria Bercea
Gál Irén
Elena & Dorinel Anghel
Viorel & Maria Morãrescu
Cornelia & Virgil Herman
Cãtãlina & Daniel Diaconescu
Ana Bota
Gabriela & Vasile Ghivirigã
Eugeniu Olteanu & Elena ªtir
Rodica Bercian
Elena & Gheorghe Gorbãnescu
Rãzvan Mãrciulescu
Aurelia Bunea
Claudia & Daniel Stanciu
Elena Grancea
Ana Mia & Ion Comºa
Iuliana Alexandru
Adriana Mircea
Liliana & Ciprian Lazãr
Viorica & Radu Hara
Csukat Éva
Florica Dincã
Molnár Miklós & Csilla
Alexandru & Mariana Miron
Angela Stavrescu
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Szabó Mária & Vasile
Viorica & Viorel Moca
Bogdan Pocaznoi
Kato Clara Melita
Lãcrãmioara Bondor
Daniela Boatã
Balogh Zita
Zãnica Dinu
Raul Moroºanu
Reghina & Macedon Domide
Petre & Adela Doda
Lavinia Carciuc
Telica & Viorel Brumar
Doina Simion
Elena & Marian Buinceanu
Maria Pop
Bratu Caraman
Georgeta & Vasile Radu
Eugenia & Gheorghe Popa
Maria Munteanu
Iuliana & Liviu Toma
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Teodora & Adrian Deut
Marian & Mariana Dima
Mihaela & Ion Vasile
Claudiu Roºca
Ana Pica
Gabriela & Cornel Aruxandei
Bogdan Ghirdã
Vasile & Dorina Drãguºel
Cristiana & Eugen Dincuþã
Valentin & Sonia Florescu
Stana & Laurenþiu Dincã
Monica & Ioan Lung-Frenþ
Luminiþa Burcã
Cristina & Gheorghe Farcaº
Dumitru & Adelina Negruþ
Vasile Zodilã



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:

Sãrbãtori Fericite ºi La Mulþi Ani!
Merry Christmas and a Happy New Year!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!


